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 «العالی مّدظّله»اهلل العظمی مظارهی ایپم مرجع عالیقدر حضرت آةی

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیم
 قال اهلل تعالی

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّ » َهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو تُ ْؤِمُنوَن بِاللَّهِ ُکْنُتْم َخی ْ  «اِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو تَ ن ْ

المللی شهروند مسئول که در تبیین دو فریضه و فضیلتِ بزرگِ الهیِ امر به معروف و نهیی از مکریر تشیری      بین همایش

گیردد کیه میاه     المللیی در زمیانی برگیزار میی     بیین تحسین است. به ویژه آنریه ایین نشسیت     ی هگردیده است، اقدامی شایست

گِر امر به معیروف و نهیی از مکریر، یعکیی سیید و سیادر شیهیدان حضیر           الحرام، آن را به نام و یاد بلکدِ بزرگ احیاء محرّم

گرایانیه   قیام حق، معطّر و مکوّر ساخته است. امام همامی که اساس و بکیاد «علیه افض  الصّلوا  والتّحیا »عبداهلل الحسین  ابی

او، امر به معروف و نهی از مکرر بوده است و آن بزرگیوار در ررییان ایین قییام بیزرگ،       ی هخواهان طلبانه و آزادی و عدالت

 بارها بر این معکای اساسی و با اهمّیت، پای فشرده است. 

 اخالقیی،  دیکیی،  سیترگ  موضیوعا   تأثیرگذارترین و ترین مهم از یری ساز رامعه و ساز انسان ی هفریض این که این در

ع کالن، به غیر از متن کتاب و سیکّت،  موضو این رو ازاین و ندارد ورود تردیدی ترین کم است، حقوقی و فقهی ارتماعی،

های نظری و عملی ویژه و  در علوم اسالمی گوناگون نیز همانکد تفسیر، کالم، فقه، اخالق و عرفان از رایگاه بحث و بررسی

 برخوردار گردیده است. شایان تورّه

ترین موضوعا  دیکی ماست، چراکیه   ممظلو از مکرر از نهی و معروف به امر که گفت سوگمکدانه باید امّا حال، عین در

گذرنید و در بیه پیا داشیتن و      تفاوتی و مسئولیّت ناشکاسی از ککار این امیر حییاتی میی    از یک سو، چه بسیار کسانی که با بی

ََل یُوِجُبوَن َأْمراً ِبَمْعُروٍف َو ََل نَ ْهیاً َعْن ُمْنَکٍر ِإَلَّ ِإَذا َأِمنُ وا «: »سالم اهلل علیه» کککد و به تعبیر شیوای امام باقر یآن کوتاهی م ی هاقام
ارراء ایین واری     با دست و پا کردن توریها  غیرقاب  قبول، دست از وروب و« الضََّرَر َیْطُلُبوَن ِِلَنْ ُفِسِهُم الرَُّخَص َو اْلَمَع اِذیرَ 

کککد و از سوی دیگر، چه بسیار کسیانی هیم کیه بیه      دارند و بدین صور  با گکاه کاران، مداهکه و همراهی می بزرگ بر می

رای فهم و آگاهی صحیح و اررای درست این فریضه با سرسری نگری و ژرف نااندیشی و عم  کردهای شعاریِ تهیی از  

 ی هآورنید و عمیالچ چهیر    مظلوم به بار می ی هی فراوان و ربران ناشدنی برای این فریضشعور و عقالنیّت، گزندها و تلخی ها

سیازند و بیا سیفاهت خیود، آفیت و       المللی مشوّه و تیره می بخش را در نظر عمومی و بین ساز و حیا  مکوّر این وار  انسان

کسی کیه  « نَّ اْلُمِحقَّ السَِّفیَه َیَکاُد َأْن یُْطِفَئ نُوَر َحقِِّه ِبَسَفِههِ إِ «: »سالم اهلل علیه» شوند و به تعبیر بلکد امام هادی آسی  حقّانیّت می

 اش خاموش سازد.  ککد، نزدیک است که نور حقّش را به عم  نابخردانه حق با اوست ولی سفیهانه و ناآگاهانه اقدام می

 الهیی  فیرای   ی ههمی  بکییاد  و زیربکیا  کیه  تاسی  مکریر  از نهیی  و معروف به امر مظلومیّت ی هغصّ پری  هقصّ از نمایی این

دیگیری بییان    ی هده که برای هیی  فریضی  گردی بیان سخکانی چکان روایا  و قرآن در آن توصیف در و است شده برشمرده

ْخرَِج ْت ُکْن ُتْم َخی ْ َر ُأمَّ ٍة أُ »فرمایید:   شمارد و میی  برمی ی هنشده است. قرآن کریم اساساچ برتری امّت اسالمی را مرهون این فریض
َه ْوَن َع ِن اْلُمْنَک رِ   ی هحرومت اسالمی را نییز برقیراری ایین فریضیه در ککیار دو فریضی       ی هو فلسف« لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو تَ ن ْ

نَّاُهْم ِفی اِْلَْرِض َأقاُموا الصَّالَة َو آتَ ُوا الزَّکاَة َو أَ »داند:  عبودیّت و عدالت می  «. َمُروا بِاْلَمْعُروِف َو نَ َهْوا َعِن اْلُمْنَکرِ الَّذیَن ِإْن َمکَّ
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صالحان دانسته شیده و   ی هز مکرر، راه پیامبران و شیوا نهی و معروف به امر نیز) طهار  و عصمت بیت اه  روایا  در

بربسیتن و دفی    ظاهری و طبیعی مردمان و رخت  ی هتأمین دیانت دیکداران و حلیّت اقتصاد و تجار  آنان و آبادانی و توسع

به امر به معروف و نهی از مکرر تلقّی  هظلم ظالمان و خالصه، اقامه و پایداریِ امر دین و دنیای ملّت اسالمی، مرهون و وابست

 گردیده است. 

 سرانگشت با باید که اهمیّت با های آسی  و ها آفت آن و ویژه توصیفا  این با الهی بزرگ ی هفریض این و ماییم ایکک

 . گردد مرتف  اهتمام، و تدبیر

 : شود تورّه اساسی ی هنرت چکد به است دزم مجال این در

مکرر، واربی بسیار فراتر از چکد پکد و تذکّر خصوصی و محدود به موارد رزییی   از نهی و معروف به امر آنره: نخست

ابعیاد   ی هداشیته و شیام  همی   ها و مکررها در تمامی شئوون فیردی و ارتمیاعی و حریومتی گسیترش      معروف ی هاست. دامک

ها در ابعاد و زوایای گونیاگون بیه دقّیت و درسیتی      ها و ناشایست شود. باید این شایست زندگی فرد و رامعه و حرومت می

ها و مکررهاسیت، فیراهم    شکاسایی شود و بدین صور ، شرط اوّل امر به معروف و نهی از مکرر که علم و تشخیص معروف

 گردد. 

 ولیی  همدیگرنید  همتیای  و یردیگر ککار در اخالقی و حقوقی و فقهی بافتِ یک در اگرچه الهی ی هریضف دو این: دوّم

هاسیت،   هیا و بایسیته   ها و شایسته روند. امر به معروف، فرمان به خوبی مترقّیِ رداگانه به شمار می دیکیِ اص ِ دو حال عین در

قاب  تورّیه و تأمّی  آن اسیت کیه در      ی ههاست. ولی نرت و نابایست ها ها و ناشایست چکان که نهی از مکرر، بازداشتن از بدی

های قرآن و عتر  ابتدا سخن از امر به معروف و سپس نهی از مکرر است و این بیدان   رهکگ وادی اسالمی در نوعِ آموزهف

و ابعیاد مببیت    تیر  رود و همیواره کیارایی فیزون    هیا ییک اصی  مقیّدم بیه شیمار میی        معکاست که اهتمام و فرمان بیه معیروف  

 شکاختی و اخالقی بیشتری داشته و خواهد داشت.  روان

ای اسیت کیه    فقهی و چیه از مکظیر اخالقیی، دارای مراتی  چکدگانیه      دیدگاه از چه مکرر، از نهی و معروف به امر: سوّم

 ی هاز رفتیار و سییر  ای کیه دیگیران    نخست و برترین مرات  آن، امر به معروف و نهی از مکررِ عملی است بیه گونیه   ی همرتب

 دار، متّعظ گردیده و تأثیر مببت بپذیرند.  عملی یک انسان دین

باطن انسان خواهد بود و روح احساس مسئولیت و تعهّید   ی هتهذی  نفس و تزکی و خودسازی سب  مرتبه، این به التزام

ور قرآن و روایا  باید با ردیّت هرچیه  را در آدمی زنده خواهد کرد. بکابراین آمر به معروف و ناهی از مکرر بر اساس دست

ها و پرهیز از مکررا ، پیشاهکگ و پیشیتاز باشید و نیدای وحیی الهیی را بیه        تر بروشد تا خود در مسیر عم  به معروف تمام

َل تَ ْفَعُلوَن َکبُ  َر َمْقت اً ِعْن َا اللَّ ِه َأْن تَ ُقولُ وا  ِلَم تَ ُقوُلوَن ما»و نیز « َأ تَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرِّ َو تَ ْنَسْوَن َأنْ ُفَسُکمْ »گوش ران پذیرا گردد که: 
نَ ٍة ِم ْن رَبِّ ی »انبیاء الهی نیز بر همین روال بوده است:  ی همرضی ی هچکان که شیو«. ما َل تَ ْفَعُلونَ  قاَل یا قَ ْوِم َأ رََأیْ ُتْم ِإْن ُکْنُت َعل ی بَ ی ِّ

ْل ُت یُا َأْن ُأخاِلَفُکْم ِإلی ما َأْنهاُکْم َعْنُه ِإْن ُأریُا ِإَلَّ اْْلِْصالَح َما اْسَتَطْعُت َو ما تَ  ْوفیقی ِإَلَّ بِاللَّ هِ َو َرزَقَنی ِمْنُه رِْزقاً َحَسناً َو ما ُأر   َعَلْی ِه تَ وَکَّ
بکد و ملتزمکد و  یپیامبران صریحاچ اعالم کردند که همواره به تعالیمی که بیان می کککد، خود پیش از دیگران، پا«. َو ِإلَْیِه أُنیبُ 

 اندیشکد.  در رسالت خود رز به صالح و سداد بشریّت نمی

هیایی فیراهم شیود کیه      ر به معروف و نهی از مکرر، بایید شیرایو و زمیکیه   ام کردن همگانی و اقامه و احیاء برای بکابراین

شیکاختی   رفیّیت روحیی و روان  اسالمی به امری همگانی و رایج مبدّل شیود تیا تیوان و ظ    ی هاخالق و تهذی  نفس در رامع

با  ی هغریب ی هخود در دیگران تأثیر گذارند. از یک رامع ی همردمان، رشد و ارتقاء یابد و بدین وسیله با شخصیّتِ کمال یافت
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توان انتظار امر به معروف و نهی از مکرر داشت و توقّ  زنده بودن امر  اخالق و از یک ملّت دورافتاده از تهذی  روحی نمی

 بیهوده است. را و ای توقّعی بی معروف و نهی از مکرر در چکین رامعه به

و مصلحان رامعۀ اسالمی از یک سو و نقیش بیا اهمیّیت و     دیکی مبلّغان پررنگ و بررسته نقش که راست این در دقیقاچ

ختن نهیال امیر بیه    هیا و بیارور سیا    تأثیرگذار مسئودن و کارگزاران حرومت اسالمی از سوی دیگر، در پدیید آوردن ریشیه  

سیازد. عالمیان و حاکمیان بایید از سیر آگیاهی و        معروف و نهی از مکرر در صحکۀ ارتماع، روشن شده و خود را نمایان می

مسئولیّت، پیشتازان صدر اوّل این فریضه باشکد و به عهد و پیمانی که خداوند سبحان از آنان به ویژه در امور ارتماعی اخیذ  

 و التزام را داشته باشکد. کرده است، کمال تورّه 

ه معیروف و نهیی از   ب امر ی هفریض احیاء در آفرین نقش و اساسی بسیار عوام  گردید، بیان اختصار به که ای نرته سه هر

 گکجد. روند و البتّه نرا  دیگری نیز ورود دارد که در این مجال کوتاه نمی مکرر به شمار می

 گردیده برگزار خارری و داخلی فرهیختگان و اندیشمکدان شما اهتمام و حضور با که المللی بین همایش این است امید

های نظری صِیرف، بیا رویریرد کیاربردی،      ز مکرر بگشاید و فراتر از بحثا نهی و معروف به امر بحث به نو ای پکجره است،

عه ساز بازگشاید و در ایین صیور    ساز و رام الهی انسان ی همظلومیّت را از ساحت این فریض ی ههای شکاخته و ناشکاخت گره

 به امید خداوند متعال به هدف و آرمان خود دست خواهد یافت. ان شاء اهلل. 

محترم برگزاری این همایش به ویژه دانشگاه آزاد اسالمی کیه بیا تیدبیر و ریدّیت خیود بیه یریی از         مسئودن ی ههم از

خته اند و نیز از تمامی اندیشورانی که با مشارکت علمی خود، به اسالمی پردا ی هترین نیازهای معکوی و اخالقی رامع اساسی

امیر بیه معیروف و     ی هفریضی  ی هاند، تقدیر و تشرّر می نمایم و توفیقا  همگان را در احیاء و اقام این نشست، رونق بخشیده

 نهی از مکرر، از خداوند قادر متعال مسألت می نمایم. 

 والّسالم علیکم و رحمة اهلل وربکاهت

 ن المظارهیی حس 
 0931/آذر ماه/82

 0399محرم الحرام /   89
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 )حفظه اهلل(اهلل عالهم جوادی آملی قسمتی از متن ایپم تصوریی حضرت آیت

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 الحماهلل رب العالمین وصلی اهلل علی جمیع اَلنبیاء واَلئمه الهااه المهایین سیماخاتم

 یاء علیهمااَلف التحیه والثناء بهم نتولی ومن اعااهم نتبراالی اهللاَلنبیاء وخاتم اَلوص

مسیئول   شیهروند  المللیی  زیین بیین   برگزارکککیدگان ایین همیایش و    از دارم و گرامیی میی   را مهمانان اررمکد مقدم شما

 ککیم. می تشرر اند ارائه مقالتی به این همایش وزین کمک کرده که با کسانی ی همه از و ککیم شکاسی می حق

 هم بیرای همگیان از   وری ازاین همایش وزین را توفیق بهره و خدای سبحان باشد سعی بلیغ همه آقایان انشاءاهلل مشرور

اول آن اسیت   اصلی وابسته اسیت عکصیر   عکصر به چهار مکرر نهی از به معروف و رریان امر ککیم. خدای سبحان مسالت می

 تبلییغ،  و که زشت است پرهیز ککید  ککد باور اسد،کبش را مکرر تبلیغ، و م  ککدع باورککد، که رامعه به معروف موفق بشود:

ون خیودش  چی رسالت رامعه این است که امر بیه معیروف ککید،     نگاه نسبت به دیگران وظیفه وآ انجام شد کار این دو اگر

بیکییم   هم میی  فقهی ککارهای  کتاب در محوری را عکصر این چهار کککده چون خودش مکتهی است، نهی به معروف و موتمر

 نباشید  مکریر  از ولی پرهیز باشد مکرر آنچکان نیست که نهی از فع  معروف نباشد این چکین نیست که امر به معروف باشد و

 و...

 باشد. می ای همایش مورود افزار چکد رسانه نرم فیلم کام  پیام در
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گانیصاف  العظمی اهلل حضرت آةیمرجع عالیقدر ایپم   «العالی مّدظّله»ی گلپای
 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو ت ُ  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو تَ ن ْ  ْؤِمُنوَن بِالّلِه. قال الّله تعالی: ُکْنُتْم َخی ْ
ِفی َسِبیِل اللَِّه ِعْنَا اِْلَْمِر بِاْلَمْعُروِف َو الن َّْهِی َعْن اْلُمْنَکِر  قال موَلنا امیرالمؤمنین علیه السالم: َما َأْعَماُل اْلِبرِّ ُکلَُّها َو اْلِجَهادُ 

 .ِإَلَّ َکنَ ْفَثٍة ِفی َبْحٍر ُلجِّی  

 السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته؛
 

 سیایر  و اسیالمی  هیای  سازمان و مؤسسا  دانشگاهیان، حوزویان، پژوهان، دانش محققان، اساتید، برای توفیق مسألت با

ی بزرگ امیر بیه    المللی که برای ترغی  و تشویق همگانی امت اسالمی به انجام فریضه این همایش بین در کککدگان شرکت

های مسلمان به سوی تجدید  شود، امید است این حرکت، سرآغازی نوین برای بسیج ملت معروف و نهی از مکرر برگزار می

 کن عالیه وحیانی قرآنی باشد. هویت اسالمی و احیاء معالم دین مبین و س

 آییا   در اسالم؛ در که ارزشی و اعتبار و مکرر از نهی و معروف به امر اهمیت دارد، ضرور  آن درک و تفهیم آنچه

 . است شده بیان آن برای السالم علیهم بیت اه  معارف و مرت  و وآله علیه اهلل صلی اهلل رسول سکت در مجید، قرآن

همه ثابت است که در حفظ مصالح عالیه رامعه و سیر آن به سوی کمال بیشتر و  برای مسئولیت لرهب حق این اسالم، در

های گوناگون انحطاط و ابتذال مشارکت و نظار  داشته باشکد و از همیه کیس و    رف  و دف  نقاط ضعف و سقوط در هاویه

 هر نهادی عم  به وظایف و ترالیف را مطالبه نمایکد. 

گ است که همه باید از آن نگهداری نمایکد تیا ارکیان قیدر  و اسیتقالل آن همیواره      بزر واحد یک اسالم، در رامعه

 گیری از این وظیفه را ندارد.  تفاوتی و ککاره پابررا و برقرار بماند و هی  کس حق بی

روی آن  هیم  بیا  ههمی  که نمایکد می معرفی کشتی یک مانکد را آن افراد و رامعه وآله، علیه اهلل صلی اکرم رسول حضر 

خواهد مح  خود را تخری   شود. در این بین یک تن از آنها که می شوند و برای هر کدام رایی و مرانی معین می سوار می

؛ این نقطه رای خود من است و در آن هذا َمکانی أْصَنُع ِفیه َما ِشئتگوید:  نمایکد، می و سوراخ نماید، وقتی به او اعتراض می

انجام بدهم. حضر  فرمود: اگر او را از آن عم  تخریبی و سوراخ کردن کشتی باز بدارند، هم خیود او و  آزادم هر کاری 

 گردند.  یابکد و اگر او را رها نمایکد، همگی هالک می هم سایرین نجا  می

و  معیه را انقیراض  موربیا   و مکیاهی  و مالهیی  و معاصیی  و مفاسید  نشیود،  مکرر از نهی و معروف به امر رامعه در اگر

ی بزرگ در هر ملتی بیشتر رعاییت   ای این وظیفه بیککد و اگر نقش پایه شود و همه آسی  می ضعف و فقر و ره  فراگیر می

 گردد.  شود، تمدن آن ملت و امکیت و خیر و سعاد  بیشتر تأمین می

مانان را بیه آثیار و برکیا  امیر بیه      لمسی  اساسی، و رسا و بلکد بسیار و شیوا و بزرگ اعالم این با السالم علیه امیرالمؤمکین

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 

 ساح  است.  مب  اندکی آب در برابر دریاهای پهکاور و بی

م این فریضه است. افتخار و ارزش و هویتی که به انجا گرو در واد های ارزش و بشر حیاتی شع  همه در رامعه حیا 

 ، امیر بیه معیروف و نهیی از مکریر اسیت.       -در ککیار ایمیان   -باشید   حرم قرآن مجید، این امت به وسیله آن بهترین امیم میی  
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و فقیر   هیا  بیمیاری  همیه  داروی. نیدارد  احتییا   مکریر  از نهیی  و معیروف  بیه  امر مب  چیز هی  به حاضر حال در اسالم دنیای

 اقتصادی و سیاسی و علمی، این فریضه شرعی است. 

 در دانشیگاه،  در مدرسه، در خانواده، در که آن شع  و ها رشته و است مرت  و فرهکگ مکرر، از نهی و معروف به امر

 . شود اررا باید کس همه به نسبت و را همه در مشاغ  در و ها سخکرانی در مطبوعا ، در دولت،

هیا،   هیای آن بایید آموختیه شیود. در معاشیر       مکرر، کار الهی و کار انبیا و اولیاء است؛ کیفیت عروف و نهی ازم به امر

یید رعاییت شیود.    های دیگر، اص  امر به معروف و ح  فی اهلل و بغی  فیی اهلل با   ها و برنامه ها و تجار  ها، تشویق انتخاب

از شع  این فریضه الهیی   أْزُجِر الُمِسئ بِثَ  َواِب اْلُمْحِس نِ   گرایی باید برنامه باشد و خالصه، مفاهیمی مب مکررستیزی و معروف

 است. 

َمْن تَ رََک إْنَکاَر اْلُمْنَکِر ِبَقْلبِ ِه َو ِلَس انِِه َو یَ ِاِه  نمود؛ مکرر از نهی و معروف به امر موارد حس  دست، با و زبان با دل، با باید
 رود.  ها راه می ای است که در میان زنده آن را ترک ککد همانکد مرده کسی که تمام اقسام ؛فَ ُهَو َمّیٌت بَ ْیَن اِلْحیاء

 برکیا   و آثیار  که امیدوارم همایش، این در کککدگان شرکت و برگزارکککدگان از قدردانی و تشرر عرض با خاتمه در

 گردد.  الفااارواح العالمین له  بقیة اهلل حضر  رضایت و خشکودی مور  و افتخارآفرین المللی، بین نشست این

 بحول اهلل و قوهت و آخر دعواان الحمدهلل رب العالمین. 

 اهلل صافی لطف

 0399محرم الحرام  88/
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کارم شیرازی اهلل العظمی  ایپم مرجع عالیقدر حضرت آةی «العالی مّدظّله»م
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

روند مسئول آمده است: قب  از هیر چییز تشیری  ایین همیایش بیا       اهلل العظمی مرارم شیرازی به همایش شه در پیام آیت

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 

ای در نامیه   ررسیته ککم و مطمئکم کیه بیه عکیوان حسیکه ب     اندرکاران تبریک عرض می گذاران و دست شما عزیزان و همه پایه

 المعاد خواهد بود. شود و ذخیره یوم اعمال همه شما نوشته می

العیاده   حقیقت این است که امر به معروف تفاو  روشکی با تمام احرام اسالمی دارد و همین ویژگی به اهمیت آن فوق

وزه و حج و رهاد نیست، بلره در ردیف و در عرض احرام دیگر مانکد نمازه و ر افزوده است و آن ایکره امر به معروف هم

شود که مردم نماز بخوانکد، روزه بگیرند،  طول آنها قرار دارد یعکی ناظر به مرحله اررای احرام است امربه معروف سب  می

حج بروند، ظلم نرککد، ربا نخورند، معامال  صحیح انجام دهکد؛ بکابراین هرگاه این وظیفه تیرک شیود تمیام احریام الهیی      

گردد به همین دلی  امام باقر)ع( در حدیث معروف و پرمعکای خود، اشاره به مسئله امربه معروف و نهیی از مکریر    سست می

به وسیله این دو فریضه خیمه واربیا  برپیا   ؛ فریضتان بهما تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب» فرماید: کرده و می

 ل خواهد شد.ها حال ها امن می گردد و کس  شود و راده می

 سیطح  در میالی  کالن های استفاده سوء نظر از هم و اخالقی نظر از هم شده گسترده و زیاد مفاسد بیکیم می امروز اگرو 

ده است، نه تکها متروک شیده، بلریه اگیر    ش متروک اسالمی مهم وظیفه دو این که است این آن مهم ددی  از یری رامعه،

 .نمایکد د بعضی از آن رلوگیری میکسانی هم بخواهکد اقدام به آن ککک

شود که تدریجاچ مکررا  در نظرها معروف بلره گاهی به عکیوان ضیرور  رلیوه     ترک این دو وظیفه اسالمی سب  می

 ها مکرر شود و اعمال ضد ارزشی محسوب شود. ککد و معروف

اکی و طهیار  خواهید رفیت و از    در حالی که اگر این دو وظیفه با شکاخت تمام شرایو آن اررا گردد رامعه رو بیه پی  

 شود. حجم مفاسد بسیار کاسته می

ا دو فریضیه پیی ببرنید و طرحیی نیو در رامعیه می        این فلسفه و اهمیت به رامعه همه و مسئودن ی همه که روزی امید به

 مکد شوند. بریزند و همه از برکا  آن بهره

 از را بیزرگ  وظیفیه  دو ایین  احییای  در همگیان  موفقییت  و هکرد تشرر همایش گذاران بکیان و عزیزان همه از بار دیگر

  .خواهانم متعال خداوند

 ربکاهت رحمته اهلل و والسالم علیکم و
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 المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر
 معروف و نهی از منکر المللی شهروند مسئول در تبیین امر به مسئوالن و دست اندرکاران محترم همایش بین

 

 سالم علیرم

احییای   این همایش به تبیین و اندرکار نهادهای محترم دست و ها اهتمام شایسته شخصیت حسن توره و از دارد را ابتدا

 نقطه عزیمتیی باشید   دیرهکگام شما امیداست این اقدام شایسته اما ککم. صمیمانه تشرر مکرر نهی از به معروف و فرهکگ امر

شک  افتاده که بی بدلی  این فرضیه متاسفانه مجهور های بی مسئودن نظام به توانمکدی ره ردی فرهیختگان رامعه وبرای تو

 است. مهمترین اص  ازاصول تعالم ارتماعی اسالم عزیز

ان کککیدگ  شیرکت  مسئودن و خدمت به اختصار نرته مهمی را «فان الذکری تنفع الم ومنین ذکر و» دانم به مصداق دزم می

  یادآوری ککم: این همایش ارزشمکد دانشور و دلسوز محترم و

 مسیئولیت عمیومی در   رهیت تحقیق اصی  نظیار  همگیانی و      بدی  اسالم در بی سازوکار مکرر نهی از امربه معروف و

 شیرای  سیالفه بیدین وسیعت و     اسیت کیه نیه در    معکیوی  ترغی  رامعه به سمت تعالی مادی و و فاسد رلوگیری از رامعه و

درییغ   و شود رایگزیکی برای آن دیده می ای ردیدعتمدن پراد های عرفی برآمده از نظام نه در همیت بدان پرداخته شده وا

های ارتماعی  ریزی محوریت برنامه از نه تکها متروک مانده و روام  اسالمی تقریباچ در تاثیرگذار که اصلی چکین گرانمایه و

 شیود اگرچیه در   بدان توریه نمیی   های ارتماعی نیز ریزی برنامه در ها لفهؤم عوام  و یری از اعداد خار  شده بلره حتی در

متقاب  مردم نسیبت بیه    وظیفه همگانی و نهی از مکرر امر به معروف و برکت رمهوری اسالمی، اص  هشتم قانون اساسی پر

را قیانون معیین    کیفییت آن  د وحدو مردم نسبت به دولت شمرده شده است که شرایو و دولت نسبت به مردم و و یردیگر

 قیوانین عیادی مربیوط بیه آن تیدوین و      تعرییف نشیده و   طراحیی و  اررایی این اصی ،  ادسف تاککون ساختار م  اما ککد می

 تصوی  نشده است.

کلک م » یا با تعیابیری چیون   نهی از مکرر به معروف و اسالم که در آیا  فراوان مربوط به امر اص  مسئولیت همگانی در
 موعظه نیست بلره ازان دسته از وآله بیان شده است از باب نصیحت و علیه صلوا  زبان پیامبر از« وکلکم مسئول عن رعیتهراع 

نهادیکیه   و ککید  رامعه بیان میی  ادره امور تکظیم روابو ارتماعی و در های کلی اسالم را های شرعی است که سیاست خطاب

 اررای آن وظیفه آحاد رامعه و در میت به عکوان متولی اررای احرام اسالموظیفه حاک دهی آن، سازمان طراحی و کردن و

 مکدانیه و  ارتماعی تبییین روش  متخصصان امور اندیشمکدان اسالمی و و وظیفه مضاعف علما این میان، البته در مردم است و

 است. عصر زهای هرنیا و نهادها تعالیم ارتماعی اسالم به تکاس  اقتضائا  و قاب  اررای این اص  مهم از

 تیر  ای وسی  گستره نهی ترلیفی نیست بلره در و همواره به معکای امر نهی از مکرر به معروف و امر توره داشت که باید

 بیا  مصالح معیروف بلریه رهیاد    شکاساندن مکاف  و تربیت کردن رامعه براساس معروف، ترویج معروف، دعو  به معروف،

 پلییدی و  دعو  به ارتکاب از به معروف به معکای عام آن و یق امردمصا از   کالن نیزمقاب  مکررا مجاهد  در دشمکان و

شیرح   مکرراسیت کیه توضییح و    مصادیق نهیی از  از نیز مکرر مفاسد و ندن مضاراشکاس و تعدی به حقوق یردیگر ها و کژی

 به مجال دیگری دارد. گسترده آن نیاز ابعاد
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اقیداما    ایین همیایش و   مباحبا  که مقاد  و رود می انتظار ن محترم همایش،خاتمه با آرزوی توفیق برای مسئود در

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

 رامعه اسالمی باشد. در مکرر نهی از کارهای اررایی فرضیه الهی امربه معروف و راه
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 مقدمه

امتم همواره در خیر و نیریی خواهکید بیود،    »: کدیفرما یمو نهی از مکرر  معروف امربهپیامبر خدا در بیان اهمیت فریضه 

 هیا  آنعضی از گرفته، ب ها آنو نهی از مکرر و تعاون بر نیری کککد؛ ولی اگر چکین نرککد، برکا  از  معروف امربهمادامی که 

 «؛ در حالی که نه در زمین و نه در آسمان یار و یاوری ندارند.شوند یمبر بعضی دیگر مسلو 

و نهیی از مکریر در رامعیه اسیت. در      معروف امربهکه ضامن اررای احرام دیکی است، عمومی شدن  ییها راهیری از 

بخواهد دیواره کشتی را سوراخ ککید،   ها آنه یری از فرهکگ اسالم، افراد رامعه همانکد سرنشیکان یک کشتی هستکد چکانچ

این فریضه الهی را ضامن اررای  السالم هیعلغرق خواهکد شد. امام باقر  ها آنکه مان  او شوند وگرنه همه  دارند فهیوظهمگی 

 هیا  کسی  امین و   هیا  راهو  شیود  یمو نهی از مکرر، واربا  به پا داشته  معروف امربه لهیوس به: »کدیفرما یمو  دانکد یمواربا  

است، احرام زندگی ارتماعی او را نییز در   دار عهدهدین اسالم که سعاد  بشر را  .شود یمدف  و زمین آباد  ها ظلمحالل و 

دارد که سالمت فرد از سالمت رامعه ردا نیسیت. بکیابراین، بیا طیرح نظیار        تأکیداست، اسالم بر این نرته نیز  نظر گرفته

و ترک این دو امیر   پروراند یم ها دلفساد را در  دوراز بهدرخشان و  یا کدهیآو نهی از مکرر، امید به  معروف امربهعمومی یا 

 نهیی از  و معیروف  امربیه تیرویج فریضیه    توسعه و هدف با ذکرشده توره موارد با لذا داند یممهم را مور  گرفتاری مردم 

 شیده  یگیردآور مقیاد    اککیون مجموعیه   و برگیزار شید  انشیگاهی  د این واحد مسئول در شهروند یالملل نیبهمایش  مکرر

 رامعه چاپ گردید. مختلف اقشارهمایش برای استفاده عموم 

 پژوهشیرده مطالعیا  مییان فرهکگیی و     اسیالمی،  معاونت محترم فرهکگی سازمان مرکیزی دانشیگاه آزاد   خاتمه از در

 نهیی از  و معیروف  امربیه  سیتاد  و تهیران،  اصیفهان  های ی استانو نهادهای فرهکگی و ارتماع ها سازمانمسئولین محترم  دیگر

ارتباطیا    سیازمان فرهکیگ و   شهرداری اصیفهان،  استانداری و معاونت محترم پژوهشی حوزه علمیه اصفهان، کشور، مکرر

مسیئول محتیرم نهیاد     ،)ع(تیی ب اهی  مجمی  رهیانی    ،مایصداوسی سیازمان   تهیران،  شورای اسیالمی شیهر   شهرداری و اسالمی،

 محترم مکطقیه چهیار،   دبیر ،مکطقه چهارریاست محترم  اسالمی استان اصفهان، مایکدگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزادن

 دیگیر  و اسیالمی  دانشیگاه آزاد  شیورای فرهکگیی مکطقیه چهیار    محتیرم   دبییر  رئیس محترم شورای پژوهشیی مکطقیه چهیار،   

 اصییفهان همرییاران گرامییی دانشییگاه آزاد اسییالمی واحیید ومعییاونین اررمکیید  همچکییین از و واحییدهای دانشییگاهی همرییار

برگزاری همایش میا را ییاری    ٔکهیدرزمکه پژوهشی  معاونین محترم فرهکگی و ریاست محترم دانشگاه و ژهیو به )خوراسگان(

 .دیآ یمم  عبه  تشرر و اند تقدیر نموده
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 امربه ی بر فریضه تأکیدبا  اجتماعی ی و سرمایه داری دینبین  ی ارائه مدل نظری برای تبیین رابطه

 و نهی از منکر معروف 
 0احمد فتح الهی

 چکیده

، سیادر  میردم  ینظام اسیالم  یکش در یخو ی گر و در قبال رامعهیدیرافراد نسبت به  پذیری مسئولیت یاز نمادها یری

ده و خیوب  یرا پسکد ها آن عق ه هم شرع و هم کاست  ییزهایمعروف چ. ستار راز مک یو نه معروف امربهضه یعم  به فر

آثیار و   ازرملیه ر ری از مک یو نهی  معیروف  امربیه اسیت.   زشت وناپسکد  ،ه در نظر شرع و عق کاست  یر اعمالرداند و مک یم

 هیای  مؤلفیه ) یت، اعتمیاد و انسیجام ارتمیاع   کش مشیار یه باعیث افیزا  کی  سیت امسلمانان  یکیت دیو هو داری دین یامدهایپ

. حال با توریه  شود می یکیروها  و محرما  دراز م یو نه یکی  و واربا  دیعم  به فرا ی( در راستایارتماع ی هیسرما

 یاتیی لکن مقاله ابتیدا  ی(، در ایانسجام ارتماعت و ک)اعتماد، مشار یه ارتماعیبا سرما داری دینو  یکیت دین هویبه ارتباط ب

و  یکی یت دیی ن و هویی ح دیف و تشیر یاست و در ادامه ضمن توص شده عرضه ر راز مک یو نه معروف امربه ی ضهیفر هدرزمیک

 رو توریه بی   تأکیدبا  یه ارتماعیبا سرما یکیت دین هویارتباط ب یو مفهوم ینظر ی، مدل و الگویارتماع ی هین سرمایهمچک

 است. شده ارائهر راز مک یو نه معروف امربه ی ضهیفر یایحا

ارتماعی، انسجام ارتماعی، مشارکت  ی و نهی از مکرر، هویت دیکی، سرمایه معروف امربهفریضه  یاحیا: کلیدی واژگان

 .ارتماعی

 مقدمه

 ی فریضیه  یال احییا ت در قبی یو هویت دیکی در رامعیه اسیالمی، احسیاس مسیئول     داری دین های سمب از نمادها و  یری

ر ری و مک داند میده و خوب یرا پسکد ها آن عق ه هم شرع و هم کاست  ییزهایمعروف چ .استر راز مک یو نه معروف امربه

رهیا هیم   را مستحبا  اسیت و از مک یواربا   ها معروفگر یاست. نام د زشت وه در نظر شرع و عق  ناپسکد کاست  یاعمال

 (0923، ی)گکج .یادکرد  روهارو م محرما  بانام توان می

خیود   یهر آنچه بیرا »ار معاشر  یدر معه رکیر عبار  است از اراز مک یو نه معروف امربهاء یضه احیعم  به فر یاقتضا

  را ین نباشید و فضیا  یو عم  به آن خودخیواه و خیودب   معروف امربهد در انجام یانسان با«. ز بپسکدیگران نید یبرا پسکدی می

را در سیطح رامعیه و رهیان     هیا  خوبیوشد ره بربل ؛کدرن یرا اختصاص ها زشتیز از یو پره یاهد و دورخود نخو یتکها برا

اهتمام به امور خلق و توره به  ی ن نشانهیباترین و زیر بهترراز مک یو نه معروف امربه .(0924، یو طاهر ی)ربان گسترش دهد

ت و یدغدغیه هیدا   یعکی ،ردنکت یگران احساس مسئولیر برابر دد یعکی ،رراز مک یو نه معروف امربهمسائ  مسلمانان است. 

 .(0929، یانکارد یمالک) گران را داشتنیارشاد د

را از  یسی کگیران نباشید و   یخاطر د یه مور  آزردگک ای گونه به راه یافت؛ن امر ید به ایه چگونه باککجاست یا سؤال

نامکاس   ی  به برخوردهایتبد یارتماع یکن یود و برخوردهامعروف در رامعه فراهم ش ی توسعه ی کهیخود نرنجاند تا زم

و بیا   یو مهربیان  ید با نرمیه باربل ؛ستیو خشونت ن یتکد یبه معکا ها خوبی ارراشدن یت براید توره داشت قاطعی. بانشود

 رد. کرا  برخورد و به معروف امر رام  بر اعصاب با مککتسلو 

                                                           
 ahmadfattolahi@yahoo.com آدرس پست الرترونیک:نور، عضو هیا  علمی دانشگاه پیام  .0
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 معیروف باشید.    کر و تیار ری   مکری و میدارا بیا مرت   یه همیراه بیا همیدل   کی  اسیت  تأثیرگیذار  یهکگیام  امرونهیی اصودچ 

  شیود،  یر تبدر  مکرو نفر  از مرت یزارید به بیر نبارو نفر  از مک یزاریه بکن است ید غاف  شد ایه از آن نباک ای نرته

اگر تیو را  : »دهد میش دستور امبریخداوند به پ .ستیز معصوم از خطا نیر به هر رهت انسان است و انسان نر  مکررا مرتیز

 (800 شعرا« )زارمیب دهید میشما انجام  ازآنچهبگو من  ،ککدک ینافرمان

ان رفق و مدارا و حسن خلیق ربیران   یب یکیریرا با ش یو ناگوار (ررمک یتلخ) ین تلخید ایر باراز مک یو نه معروف امربه

  د.یرا نرم نما کار معصیت سخت دلکد و ککد تا تالش او اثر ک

، یه روابیو ارتمیاع  رجاد و توسیعه شیب  یبه ا یر، بستگراز مک یو نه معروف امربهشدن  یه لزوم اررائک شود میمالحظه 

هکجارها و اعتماد متقابی  موری  تحقیق    جاد یاق یطر از هکا رامعه دارد یگروه  یک یان اعضایمق یعموندها و ارتباطا  یپ

ه یسیرما . شیود  میی  یه ارتمیاع یر بیه سیرما  یی ن تعبینیو  شکاسیی  رامعیه انش امروزه در د ین مفهومیچک. دشو میاهداف اعضاء 

 شود می رند، قلمدادیار گرج مطلوب آن را بی  به نتاین یو روام  برا ها گروهن است افراد، ره ممک یمکبع عکوان به یارتماع

 یارتمیاع  یکیدها یفرآاز  یعیوسی  فیی ف طیتوص یبرا یلگران ارتماعیموارد توسو تحل یاریه در بسکاست  یو آن مفهوم

، یاسی یج سیو طبقیا  میردم بیه نتیا     ها گروهافراد،  یبرخ ه چراکن پرسش یا کتا به در ککد می کمکو  شود می کاربرده به

 .(0921)خواره پور،  ، مکجر شودشوند می نائ گران ید نسبت به تری مببت یا ارتماعیو  یاقتصاد

 دیکیی و  هیای  سمب و  ها ارزشج و نشر یترو یکه برایجاد بستر و زمیادر  یه ارتماعیت سرمایحال با توره به نقش و اهم

ن مقاله ابتیدا بیه توصییف و تشیریح     ین آحاد و اقشار مختلف مردم، در ایر در براز مک یو نه معروف امربهفه یخصوص وظ به

دامه مدل و الگوی نظری کی و سرمایه ارتماعی خواهیم پرداخت و در ایو نهی از مکرر، دین و هویت د معروف امربهفریضه 

 رد.کو نهی از مکرر ارائه خواهیم  معروف امربهاء فریضه یبر اح تأکیدارتباط بین دین و هویت دیکی با سرمایه ارتماعی را با 

 و نهی از منکر معروف امربهفریضه  -الف

معیروف بیه    .استاسالمی  ام وردر دین و هویت دیکی  های سمب نمادها و  ترین مهمر از راز مک یو نه معروف امربهفریضه 

د بوده یو مورد تائ شده شکاختهن یه توسو عق  و دکاست  ی، مرسوم و متداول است و عم  معروف، عملشده شکاخته یمعکا

ه کاست  یر، عملرناشکاخته، ناپسکد، ناروا و زشت و عم  مک یز به معکایر نرانسان سازگار باشد. مک کو با فطر  و ذا  پا

 مخالفت داشته باشد. یانسان کو با فطر  پا نشودد ین تائیوسو عق  و دزشت باشد و ت

 شکاخت:  توان می راه سهر را از رمعروف و مک

 یم و سیکت رسیول گرامی   یرکی ه در قیرآن  کی  یشیکاخت واربیا  و محرمیات    یعکی ی ؛ن اسالم اسیت ین مبیشروع د .0

 است.  ذکرشده)ع(  بیت اه ث یدر احاد طور همینپروردگار و 

ه عقی   کی د توریه داشیت   یی را  را شکاخت، البته بارمعروفا  و مک توان میق عق  یه از طرکان ین بیبا ا ؛راه عق  .8

 است.  مدنظرم یسل

. سیازد  میی دور  یطانیشی  هیای  وسوسیه اسیت و انسیان را از    تعیالی  بیاری متوریه ذا    دائمیاچچ ه ک ینهاد ؛راه فطر  .9

ق یی ن طریی ح است و از ایو صح کامالچ پاکص یختش یکر، رمعروف و مک یص فطرید گفت تشخیبا دیگر بیان به

 (0920، ی)هاشمست؟ یر چردام است و مککه معروف کمتوره شد  توان می

و  معیروف  امربیه و  ماند میآن، رامعه سالم  یاست تکها با سالمت اعضا پیوسته هم بهش یه سرنوشت اعضاک ای رامعهدر 

 یفه فیرد یوظ یکر راز مک یو نه معروف امربهه رکین عالوه بر ایضامن سالمت رامعه است. همچک ترین بزرگر راز مک ینه

انسان  یو فرد یارتماع یزندگ ین را برایقوان ترین کام ن و ین اسالم بهترید چراکه ؛ز هستین یفه ارتماعیوظ یکاست، 
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ت بیه دور  یمعصی  گکیاه و  یت از گزند انحیراف و آلیودگ  ین، انسانیه در صور  انجام آن قوانکا و آخرتش دارد یدن یو برا

 خواهد بود.

 :کککد میر کضه ذین فریفقها چهار شرط را بر ا معمودچ

  ؛علم و معرفت .0

 تأثیرگیذار  ،ردنکی ر ری از مک یا نهی یی  معروف امربهه کن احتمال ورود داشته باشد ید ایبا یعکی ؛جهیاحتمال اثر و نت .8

 ؛خواهد بود

از  یو نهی  معیروف  امربیه  یعکی ؛عدم ترت  مفسده بادترا یمترت  نشدن مفسده  ،فقها یر بعضینبودن ضرر و به تعب .9

ر ری از مک یو نهی  معیروف  امربیه  درریایی د یپس با ؛ر محو شودررد و مکیه معروف روا  گکن است یا یر برارمک

 درریایی د یی سیت. پیس با  یاسیت واری  ن   اثیر  بی قطعاچه ک دانیم میار اثر داشته باشد و اگر کن یا احتمادچه کرد ک

ه در عم  ک یر  در عم  است. آدمین شرط بصیبر آن مترت  نشود و دزمه ا یمفسده بادتر هکرد یصور  بگ

 .ا نیه یی هست  یا مفسده بادتریآ .ا نهیار مترت  است کن یبر ا یا اثریه آککد ک بیکی پیش تواند نمیر  ندارد یبص

و هیم   ککید  میجاد یا یشتریش از اصالحش است، هم مفسده بیراهالنه افسادش ب های معروف امربهه کن است یا

ر  در عمی  در بیاب   یر بصی رمک ،. خوار شوند می یکیو مردم دچار بدب شود میر یضه در نظر مردم بد تعبین فریا

، کردنید  میی ، تیرور  کردند میام یه قکبود  رو ازاینر  نداشتکد؛ یر بودند و در عم  بصراز مک یو نه معروف امربه

 عالم اسالم به ورود آوردند. یبزرگ برا یبتین راه مصیداشته باشد و از اه اثر ربدون آن کردند میم پاره رش

 که معروف را ترک کسی آنه شخص متخلف )کاگر احتمال آن ورود داشته باشد  یعکی ؛ادامه و اصرار متخلف .3

ر کبه تذ یگر لزومید ،ش مکصرف شودیارهاکرار رمان و نادم شده و از انجام و تیر شده است( پشر  مکرا مرتی

ر اسیت بیرآورده   ری ه همانا روا  معروف و زوال مککضه ین فریا یهدف اصل درواق ست. یضه نین فریا یو اررا

 .(0922اران، رو هم یالنترک( )0929)دردا،  خواهد شد

 : استر سه مرحله قل ، زبان و دست راز مک یو نه معروف امربهمرات  

 یکیا  دیوع مکهیاب و شرو ارت یواربا  اله ک، تریاررد در قل  خود نسبت به خالفیدر درره اول مسلمان با .0

و  تأسیف بیا اظهیار    مبالچ ؛بروز دهد یعم  مکف یکخود را با  ین تکفر قلبیاحساس انزرار و نفر  داشته باشد و ا

 افه و سر و ...یدر با قرت

شیت سیخکان درشیت بیه     ده ندایی وارد عم  شید و اگیر فا   یحت و نرمیق پکد و نصید ابتدا از طریدر مرتبه زبان با  .8

ر راز مک یا نهی معروف امربه خواهیم میه ک باکسانیگران بخصوص یردن با دک یبه نرم را بدان. اسالم تا کاربرد

 ی( بیه سیراط طیاغوت   السیالم  علییهم و هارون ) یه حضر  موسکقرار است  یوقت یه حتکت داده است یم اهمیکک

ککید، در  رو پرخاش ن یککد، بدزبانکصحبت  یه با فرعون به نرمک دهد میدستور  ها آنخدا به  ،مانکد فرعون بروند

له  فقود»... هست:  یشتریب تأثیرد یام نشین دلشه در گفتار نرم و یرا همیز ؛قدم اول برخوردشان تکد و خشن نباشد

 (33)طه/ «.ا بترسدیر شود ید پکدپذید، شاییسخن بگو ی: و با او به نرمیخشیر اوکتذیکا یل قود

ه اعمال رکیبه ا افتد میا  یاحت یه گاهک اند شدهه ین قضیمتوره ا غالباچو  ذکرشده یز مراتبید و عم  نیمرتبه  یبرا .9

و  کککید  میی توقیف   اصیطالح  بیه ه فقهیا  کی کجاست یشود و در ا یسکا قت  ی یا متضمن صدمه و رراحتیزور شود 

 ارها بزنکد.کن یدست به اش خود یست و عامه حق ندارند از پیفه عام نیگر وظین دیا گویکد می
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م شیرع اریازه و   که از طیرف حیا  کاست  یسکا یو  یم شرعکفه حایر وظراز مک یو نه معروف امربهن مرتبه از یا

و  شیود  میی در ارتمیاع   ومیر   هیر  ار داده شود مسیتلزم  کن یار را دارد و اگر به عموم مردم ارازه اکن یدستور ا

و محیور و علیت    شده خار خود  یه اصلیضه از محور و روین فریگر ایو د شود میده یشک یشتر به تباهیرامعه ب

 .(0929، یبرک()ا0929، ی)خدابکد ط خواهد شد یو رکاح یا گروهی یشخص های خصومتآن  یاصل

 هویت دینی -ب

 تیهو

است)رضیا دوسیت و    شیده  مشیتق  ،باشد میکه به معکی او  "هو"مفرده مذکر  ریضم از و است یعرب ٔواژه یک تیهو

، 0929دهخدا هویت تشخیص معکا شده که میان حرما و مترلمان مشهور است. )محرمی،  نامه لغت( در 039:0924رزائی، می

 یمعکا به تیهوی  هواژ شکاسی رامعه (. در فرهکگ آکسفورد هویت به معکای چیستی و کیستی افراد معکی شده است. در00

 یکتحر یانسان گروه ایفرد  را در یخیتار و یفرهکگ کاصرع سلسله یک هک است خود شکاساندن حس و بودن یسک چه

 قیی طر از را هیا  آن فرد هک مربوطه های اندیشه و احساسا  ،یارتماع و یفرد مشخصا  ا ،یخصوص مجموعه و ککد می

 تیهو دهد، من کیستم ارائه می سؤالو در رواب  آورد می دست بهخود  از یتصورات افتنی و خود با متقاب  کشک ییتوانا

 خصیوص  در را بیودن  چگونه هک است یمعان مجموعه تیهو نیبکابرا (089، 0922گران، ید و یالنترک. )شود می اطالق

 فیرد  یبرا را ای معانی و مجموعه ستکی او گوید می فرد به هک است یتیوضع ای و ککد می القا فرد به یارتماع های نقش

 ،شیود  میی  ادیی  یرمعی  ی هپدیید  ییک  عکوان به تیهو از که هکگامی .دهکد می  ریتش را او یستکی مرر  هککدک یم دیتول

 نسبت یوفادار و یارکفدا آن بر عالوه و رامعه یک به تعلق احساس ،یهمبستگ احساس  یقب از زین یرمع هایی ویژگی

 .(4،0929 ،یری)خان شود می آن احساس به
 

 تیهو ابعاد انواع

: دانید  میی  عکصیر  سیه  از  رمتش را یگروه تیعضو و زند یم ندویپ یگروه تیعضو با را یارتماع تیهو "تارف "

 مببت یارزش یامدهایپ مورد در هایی فرض) یارزش عکصر دارد(، تعلق گروه یک به فرد هرکیا از ی)آگاه یشکاخت عکصر

 آن بیا  خاص ای رابطه هک یگرید افراد به نسبت و گروه به نسبت احساسا ) یاحساس عکصر و یگروه تیعضو یمکف و

 هکی  خود از فرد یک های برداشت از بخش آن از است عبار  تارف  ازنظر یارتماع تیهو اساس نیدارند(. بر ا گروه

)گی    گییرد  میی  سرچشیمه  تیعضیو  آن یارزشی  بااهمییت  همراه ،یارتماع های گروه در تیعضو به نسبت او یآگاه از

 .(889، 0920محمدی، 

 "دیگیران "و  "دیگر"با  "من"و   "ما" رد: یری آنره هویت وره تمایزمهم دا یژگیو دو تیهو ،شکاسان رامعه نظر از

 درون در ،یفیرد  و یرمعی  یرفتارها دهی سازمان و احساسا  عواطف، شکاخت مکب  ترین مهم تیهو هرآن است و دوم

 (33، 0923، از: )قادری اند عبار  ها آن از یابعاد متعدد باشد و برخ یدارا تواند می که شود می محسوب اطراف رامعه

 از رامعیه  و چیون  شیود  میی ف یی تعر فیرد در ارتمیاع   گاهیرا اساس بر فرد هر یارتماع تیهو :یارتماع تیهو -

 یارتمیاع  تیهو نیبکابرا است، شده تشری  ...و  یاسیس ،یاقتصاد ،یاز ارتماع اعم یمختلف های گروه و نهادها

 .است انهچکدگ دارد تعلق نهادها از یک کدام به که این اساس بر شخص

 و شیدن  یارتمیاع  کید یهر فرد در فرآ هک شود می اطالق یآگاه نوعی به درمجموع یفرد تیهو: یفرد تیهو -

  .ککد می س ک خود درباره گرانید با تعام 
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 و فیرد  انیم نسبت نییتع را آن توان می اما است دشوار یخانوادگ تیهو فیتعر هک هرچکد: یخانوادگ تیهو -

 .است مورود ها آن انیم ییوندهایپ چه هک یعکم نیا دانست. به خانواده

 و روابیو  نیسیرزم  زبیان،  ،ینیژاد  ،یخیون  یوابسیتگ  اسیاس  بیر  قوم یک احساس و کمشتر : باوریقوم تیهو -

 .است یشاوندیخو

 مقارنیه  یکی ید یارتماع همان ای یرمع یما با هک است داری دین از یسطح متضمن یکید تیهو: یکید تیهو -

 یکیدی  هرامع و نید به تعهد نیهمچک یکید رامعه و نید به تعلق احساس دهکده نشان یکید تیهو درواق  .دارد

 رشیپذ با بهتر ریتعب به است. دار دین فرد بر نید از حم  یناش و عوارض آثار همان درواق  یکید تیهو .است

 میؤمن فیرد   ا یی ح مختلیف  وریوه  و یزنیدگ  در آن، بیه  تعلیق  و احسیاس  و تعهد یاعتقاد اص  عکوان به نید

 .(0929،030 ،یقم ساز چیتاست ) یکید تیهو همان هک شود می حاص  یمهم جینتا و را ییتغ

 های آیین و کمکاس به  یو تما اعتقاد آن، به یوفادار و یبکدیپا ،کمشتر یمذهب میتعال و نیبکابراین برخورداری از د

 و یچکدبعید  تیی هو هیای  ویژگیی  از یری هرکیا به هتور با. است مؤثر اریبس تیهو دهی شر  کدیفرا در ،ریفراگ یمذهب

 :از اند عبار  هک است شده گرفته نظر در یابعاد زین یکید تیهو یبرا است، آن بودن  کمر

 و هیا  ارزش هکی  یا دهیپد ای فرد هر به هک است یعام عکوان  «دیکی بودن» :نید نفس به نگرش و داری دین بعد .0

 و شیگیرا  نگیرش،  در را فیرد  بیودن  یکی ید های نشانه یتجل. شود می طالقا باشد، یمتجل آن در نید های نشانه

 تیی رعا بیه  ملیزم  را خیود  ،سو یک از نیمتد فرد .ردک ییشکاسا و رست توان می او پکهان و اررآش های ککش

 بیدل  گیران ید ابی  متفیاو   یانسیان  به را او ،یکید های ممارست و اهتمام گرید یسو از و داند می یکید ها فرمان

 و اش دیکی التزام و یبکدیپا قیطر از یری بازشکاخت گرانید از را او توان می نشانه دو با قیطر نیبد .سازد می

 یلی ک انیی ب بیه  داری دین پس. او یارتماع و یفرد عم  و ران و ررف در نیتد آثار و داری دین امدیپ یگرید

 .(0923،90ککد )شجاعی زند،  متأثر ار فرد یها کشک و شیگرا نگرش که نحوی به یکید اهتمام داشتن یعکی

 عبیاد ( تجربیه،   و یمیذهب  عمی  )مراسیم   باور، نیعکاو تحت را یمتعدد یکید یساختارها "کاستار "و "کگالر"

 بعید  پیکج  حیول  را داری دین با مرتبو های ویژگی ها آن.اند برده نام آن روزانه تأثیرا  و یکید پیامدهای و جینتا و معارف

 : است بوده یبررس نیا در ما یراهکما هک اند هکرد بکدی رم  ریز

  اعتقیاد  هیا  آن به خود خاص نید به توره با فرد رود می انتظار هک است ییباورها دربرگیرنده هک یاعتقادبعد 

 .باشد داشته

 را هیا  آن هکی  دارد انتظیار  خیود  روانیی پ از نید هر هک یمراسم و ورسوم آداب از است عبار  هک ریمکاس بعد 

 .آورند را به

 همچیون  یربیوب  یوریود  به نید یک روانیپ احساسا  و تصورا  عواطف، به ناظر هک یتجرب ای یعاطف بعد 

 .است یمتعال یاقتدار و ییغا یتیواقع ای خدا

 است نید هر معتقدا  مورد در یادیبک های دانسته و اطالعا  بر مشتم  هک یکید دانش ای یررف بعد. 

 بیه  و اسیت  روزانیه  یزندگ بر یکید دانش و تجارب اعمال، باورها، اثرا  بر اظرن هک یکید آثار ای یامدیپ بعد 

 .(044، 0929روزمره است )کتابی و دیگران،  یرفتارها در یکید اسرانع و تأثیر گرید عبار 

 دانید  یمی  یو یفرد اقداما  و اعمال به فرد دادن وندیپ از عبار  را تعهد "یکساادنس"(: ی)تعهدیفرهکگ بعد .8

 خیود  اقیداما   و رفتار به نسبت فرد هک یابد می تیواقع یزمان تعهد هک است آن فیتعر نیا از یلک ظورمک و
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 آن دنبال به و ستین یافک زدن حرف صرف مفهوم نیا در ،دیگر عبار  به ککد؛ یوابستگ و تیمسئول احساس

 تیمسیئول  احسیاس  و یوفیادار  احسیاس  را تعهد توان می طورکلی به پسباشد.  نیز تیمسئول با همراه عم  دیبا

 عکاصیر  از یا مجموعیه  را یکی ید تعهید  تیوان  میی  نیبکیابرا  .(99، 0942کیرد )احمیدپور و شیائمی،     فیتعر یفرد

 و رفتارهیا  ،هیا  کتیاب  ،هیا  آموزه :مب  دهد می  ریتش را خاص یسکت راثیم هک دانست یعمل و نینماد یشکاخت

 عیادا   دارنید،  ارتماعیا   یارتماع های فعالیت در شهیر هک یرزو شهیاند های شیوه و ها اندیشه خیتار ،ها آیین

 هیای  آمیوزه  و هکیر  ،انید  میرتبو  اعتقیادا   نظیام  بیا  کیه  آن رینظیا  و یبهداشیت  امور دن،یپوش لباس ،خوردن غذا

 یفرهکگی  بعید  شیام   آن رینظیا  و دارد ارتبیاط  اعتقادا  نیا با و است یافته توسعه یعمل طور به هک زیباشکاختی

 و حفیظ  یبیرا  تیالش  و مسیلمانان  یمیذهب  -یفرهکگ راثیم به مببت نگرش ،یفرهکگ بعد درواق  .ستا تیهو

 .(030، 0929قمی،  ساز چیتآن است ) ینگهدار

 و خیاطر  تعلیق  احسیاس  و نیی د یخیتیار  کهیشی یپ بیه  نسیبت  دانیش  و یآگیاه  آن از )تعقلی(: مکظور یخیتار بعد .9

 تیرین  مهم از یآگاه یمعکا به ،یخیتار دانش یری: است مؤلفه ود دربرگیرنده بعد نیا. دانست بدانبستگی  دل

 و مببیت  عواطیف  و احساسیا   ورود یمعکا به ،یخیتار خاطر تعلق یگرید و یخیتار های شخصیت و حوادث

 ای ها آن با زیافتخارآم و مببت برخورد آن جهینت هک یمکف و مببت یها تیشخص و  یوقا حوادث، به نسبت یمکف

 یکدگرسراف و یناراحت ای غرور احساس و شورک تاریخ در مببت و مؤثر یها تیشخص و ها تیفعال دانستن موافق

 نیی د یخیتیار  گذشته از رامعه یک افراد کمشتر یآگاه به بعد نیا نی( بکابرا039 است )همان: شدن ریتحق و

 .ککد می ددلت آن داشتن نگه زنده و حفظ به اهتمام و آن به بستگی دل احساس و خود

 

 یاجتماع هیسرما  -ج

 یارتمیاع  روابیو  در نهفتیه  و یذاتی  صیور   بیه  هکی  اسیت  یارزشمکد ریذخا و مکاب  از ای مجموعه یارتماع هیسرما

 ریذخا نیا از یبرخ .دارد رودو( غیررسمی و یرسم های نهادیرامعه )  یارتماع سازمان در و یثانو ن،ینخست های گروه

 ،یدوست ،یهمدرد تفاهم، حسن صداقت،: از اند عبار  شود می ادی یارتماع های شارز عکوان به آن از گاه هک ارزشمکد

 گیروه  ایی رزء ییک  بیه  هکی  است یمعکو ای یماد مکاب  مجموعه یارتماع هیسرما دیگر عبارتی به...  و یهمبستگ ،یدلسوز

 و ویی باشید )بورد  داشیته  اریی تاخ در را متقابی   شیکاخت  و شیده  نهادیکه وبیش کم روابو از یداریپا هرشب تا دهد می ارازه

 را یارتمیاع  هیسیرما  تیوان  میی  نی(  بکیابرا 90، 0920رمضیانی،   ،یغفیار  تررمیه  لد،یف ران، از نق  803 :0338 وانت،کر

 موری   و شیده  رامعیه  آن یاعضیا  یاررهم یارتقا مور  هک دانست یارتماع ستمیس در مورود یمجموعه هکجارها

 .شود می رتباطا ا و تبادل های هزیکه سطح آمدن نییپا

 

 یاجتماع هیسرما بارهدر ینظر های دیدگاه

 آن یبیرا  و ککید  میی  زیمتمیا  نینمیاد  و یفرهکگی  ،یاقتصیاد  هیای  سیرمایه  ریسا از را یارتماع هیسرما "ویبورد ری یپ"

ی  شیده  نهادیکیه  شیمیاب ک روابیو  از بیادوامی  نسبتاچ ی هشبر را یارتماع هیسرما یاست. و قائ  یتعامل و یساختار یخصلت

 یبیرا  را دزم موربیا   بیالقوه،  ایی  بالفعی   یمکیابع  عکوان به هک داند می متقاب  اعتماد رمله از تعهدا  و شکاخت با توأم

 یارتمیاع  هیسیرما  یاثربخش و جادیا ویبورد نظر از نیبکابرا .سازد می فراهم گران کشک یا رمعی یفرد های ککش  یتحص

 انیی بک و نهادهیا  اءیاشی  مبادلیه  قیی طر از را گروه یمرزها آن یاعضا هک اردد یارتماع گروه یک در تیعضو به یبستگ
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 یا مجموعیه  ن( ویی د حیزب،  انجمین،  ملیت،  )خانواده، کمشتر نام یک اربردک قیازطر است نرمم روابو نیا .اند نهاده

 .(3، 0920شود )عبدالهی، موسوی،  نیتضم ینهاد و یماد مبادد  رینظ ردن،ک کهینهاد یبرا ها کشک از ام ک

. شیود  می مردم انیم در ارتباطا  شدن فعال سب  هک داند می رامعه در نهفته های انرژی را یارتماع هیسرما "لمنک"

 متصی   هیم  بیه  را یوارتمیاع  یانسیان  هرشیب  هکی  دانید  میی  کیمشیتر  یها ارزش و تفاهم ،یهمدل اعتماد، را مکاب  نیا یو

)وحییدا و   ککید  میی اد یی  یارتمیاع  هیسیرما  عکاصیر  عکیوان  بیه  هکجارهیا  و ارا انتظ تعهدا ، ار،یاخت ازاعتماد، او .سازد می

 .(81، 0929دیگران، 

 عکوان به را آن و ککد می زیمتما ها سرمایه انواع گرید از را یارتماع هیسرما ویبورد و لمنک تب  به زین "پانتام رابر "

 بیا  و اسیت  یارتمیاع  اعتمیاد  و یآگیاه  بیا  تیوأم  امال تع و روابو از ییاه هرشب بر مشتم  هک داند می یارتماع یسازمان

وی سیرمایه   .(819، 0929)سیعاد ،   شیود  میی  واقی   میؤثر  یاقتصیاد  توسیعه  و سیازمان  ییاراکی  ارتقاء در ها ککش  یتسه

 به دنیرس یبرا یارتماع تعلقا  و تعامال  به را مردم ،یساز اعتماد قیازطر هک داند میارتماعی را اساس اعتبار رامعه 

 هکجارهیای و  هیا  ارزش متقابی ،  اعتمیاد  و تعهید  را یارتمیاع  هیسرما یاساس عکاصر یو .ککد می  یترغ مشخص اهداف

 برخوردار یاساس مؤلفه سه از یارتماع هیسرما یو نظر از .داند می یارتماع و تعامال  صداقت تعلق، احساس ،کمشتر

  :از اند عبار  هک است

 فاقید  را دوم نوع طل (، )انحصار یعموم های شبره طل ( از )مساوا  یفقا یهاهرشب ریکتف با او :ها شبره 

 هیای  مشیارکت  قالی   در یافقی  هیای  شیبره  او نظر از .ککد می یمعرف یاریهم یاعتماد و هکجارها یبرقرار توان

 یرایهم اعتماد یهکجارها مواد ،یاررهم یبرا یفرهکگ چارچوب ارائه  یدل به(   ...و احزاب ،ها انجمن) یمدن

 .هستکد

 نیوع  درککید.   میی  اشاره افتهی میوتعم متوازن دونوع به یاریهم یهکجارها فیدرتعر پاتکام: یاریهم هکجارهای 

 عوض هم با را لشانیتعط یروزها ارهارهم هک یموقع مانکد ، برابر ارزش با ییزهایچ زمان هم مبادله با متوازن

 طرفیه  یک حال همه در هک است انیرر در یمداوم یتبادل بطهرا افتهی میتعم نوع در اما. میهست مواره ،کککد می

 کدهیآ در دیبا شده اعطا کونکا هک یسود هک نیبرا یمبک کدک می ایجاد یمتقابل انتظارا  اما؛ است متوازن ریغ و

 .شود بازپرداخت

 هک بوده یاررهم تیتقو یبرا یاعتمادازعکاصرضرور .است اعتماد یارتماع هیسرما های مؤلفه گرید از: اعتماد 

تیر   دهیی چیو پ تر بزرگ در روام  اما .شود می حاص  گرانید با یکنزد ییآشکا قیازطر کوچک رامعه یکدر 

 بیه  توریه  بیا  اعتمیاد  بحیث  در ی. ویابید  می ضرور  اعتماد از یمیرمستقیغ  راشی تر یشخص ریغ اعتماد یک

 اعتمیاد  بعضیاچ  هکرا یارتماع اعتماد یعکی مدو نوع و ککد می اشاره یارتماع و یشخص نوع دو به اعتماد شعاع

 .(09-04، 0923)توسلی، موسوی،  داند می رامعه یبرا سودمکدتر ،شود می دهینام زین افتهی میتعم

 یارتماع های شبره یرمع های ارزش یمعکا در یارتماع هیسرما انیب یبرا یشاخص مبابه به اعتماد از زین "امایوکفو"

 اعتمیاد  او نظیر  از گیر ید عبیار   بیه . ککد می استفاده ،دهکد می  ریتش را یاقتصاد ثبا  و رشد ادیبک هک یفرهکگ واخالق

 خیزد میمکظم، دارای روابو دوستانه و مبتکی بر تعاون و مشارکت بر  رفتار از برخوردار یارتماع یک از هک است یانتظار

 .(800-809، 0922)کارککان، 

 :شمارد یبرم نیچک را ها آن و ککد می اشاره یارتماع هیسرما مکاب  به امایوکفو سپس

 یقانون های نظام و نیقوان قیطر از؛ شود می ساخته ینهاد صور  به هک یمکابع. 
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  آید می ورود به ارتماع یک یاعضا متقاب  های ککش از هک؛ روش خود مکاب. 

  کیار  بیه  آن در هکی  تاسی  یارتمیاع  همیان  از ریی غ هکجارهیا،  ی هسرچشم هک است آن مکظور هک: زا برون مکاب 

 .است بررسته اریبس فرهکگ در یدئولوژیاو  نید نقش انیم نیا در. روند یم

  (049، 0929)کتابی و دیگران، شود می ساخته نژاد و تیقوم ایو  یشاوندیخو نظام قیطر از هک: یعیطب مکاب. 

 

 ینظر چارچوب یبند جمع

 و نشاط ،یدلگرم مور ، آید می حساب به یارتماع بوروا در یمهم عام  یردکارک لحاظ از هربرآن عالوه مذه 

 آن، یخارر و یکیع بعد بر تأکید با ،یشکاخت رامعه مفهوم در مذه  مواق  یاریبس در هرآن ضمن است، یعموم اقیاشت

 بوریود  عامی   کیون ک تا گذشته از ه مذ .است ختهیآم در یفرهکگ راثیم و خیتار دولت، رمله از یمل نیمضام ریسا با

 بخیش  یعبارت بهو  اند نداشته آن به یاعتقاد هک بوده هایی آن انیم زیتما و خود معتقدان یبرا مشخص تیهو ی هندآور

 یفرهکگی  تیی هو، بیودن  «یهیود ی»و   «یحیمس»، «مسلمان». شود می شکاخته ها آن نید و مذه  با ها انسان تیاز هو یمهم

 ی : ارتمیاع یی قب از یمختلف یارتماع یردهاکارک مذه  و نید  یترت نیا . بهگذارد می شینما به را مختلف های انسان

 یارتمیاع  ثبیا   حفیظ  رامعیه،  یسیاز  پارچیه یر ،کمشیتر  هیای  ارزش مریتح ش،رشمک اهشک رامعه، یاعضا ردنک

 تأثیرو  روانان یکید و یمل تیهو یبررس عکوان با یقیتحق در زاده  یحب. اند داشته برعهده را یارتماع نظار  تیوتقو

 تیی د هویی با روانیان  یارتمیاع  یاسی یس تکمشار زانیم بادبردن یبرا هک ککد می انیب یو ارتماع یاسیس تکرمشارب آن

 (.044، 0929شود)مکصور نژاد،  تیتقو روانان یکید –یمل

 یمذهب ییتعهدگرا بر یاسیت سکمشار و یارتماعه سرمای مذه ، ت،یرکس در مطالعه خود تحت عکوان "برندا اونی "

 یبررسی  بیه  نیهمچکی  یو .ککید  میی  تأکیید  ییایرآمر زنان انیم یاسیس تکمشار و یه ارتماعیسرما عکصر یک عکوان به

 هکی  دهید  میی  نشان تینها در و است پرداخته یارتماع سرمایه جادیا و یمذهب یها سازمان در زنان تکمشار انیم ه رابط

 .(004، 0924ککد )موحد ودیگران،  ارتماعی کمک سرمایه شیافزا و برتوسعه تواند می زنان یمذهب تعهد

 ییک  در خیانواده  یاعضیا  و دوسیتان  ردنک متص  قیطر از یارتماع روابو در  0همچکین مذه  در ایجاد فروبستگی

 تکشیر  یهمانکید  یمیذهب  ینهادهیا  در هک هایی خانواده یاعضا رسد می نظر به .کدک  فایا را یمهم نقش یارتماع گروه

کیه   ککید  میی عکیوان   "لمین ک" .کککید  می دایپ یمذهب نهاد آن یاعضا ریسا با یارتماع روابو یسر یک ، احتمادچکککد می

 و داده شیافزا را یارتماع روابو آن هک یطور به ککد می تیتقو را فرزندان و نیوالد دین، فرو بستگی ارتماعی روابو

 .شوند می آغاز یمذهب زکمرا در حضور با درس می نظر به سمیانرم نی. ادهد می بهبود زین را یتر مببت یشاوندیخو روابو

 .ککد می وارد یارتماع روابو یسر یکدر را ها آن و داده قرار یارتماع های فعالیت درمعرض را افراد حضور، واق ، در

 مسییر  در حضیور،  از یشیتر یب تیی اهم رسید  می نظر به هک گردد می مشاهده کهیزم نیزدراین یگرید کدیفرا برحضور عالوه

ه در نیزد برخیی   کی  اسیت  یمیذهب  عکاصیر  و میذه   بیه  افیراد  یشخصی  «اهمییت » آن و ککید  میی  فایا افراد، وابور تیتقو

"ویمبرلی". بر اساس نظریه شود میتعبیر  «نقش-هویت»اندیشمکدان به 
 مرات  سلسه در شخص بودن یمذهبهر چه نقش  2

 بخیش  میذه   هکی  هیایی  آن یدارد. بیرا  یو یهیا  نقیش  ریبرسیا  یشیتر یب نفوذ یمذهب نقش باشد، بادتر او نقش - تیهو

 هیا  آن روزانیه  یزنیدگ  در دار یمعکی  نظام یک عکوان به توانکد می یمذهب عکاصر ،دهد می  ریتش را شان تیهو از ای عمده

                                                           
1. Closure 

2. Wimberley 
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 افیراد  یارتمیاع  روابیو  در رهیت  ییراهکمیا  عکوان به گردد می صادر عکاصر آن یسو از هک هایی پیام و ککدک یباز نقش

"مورگان". به عکوان مبال دشو میقلمداد 
1
 بیا  تیوأم  دوسیتانه  متقاب  کشک مذه ، یشخص تیاهم دریافت که میزان بادی 

 . به هر حال به نظردهد می قرار ریتأث تحت را یارتماع روابو تیفکی آن و ککد می جادیا افراد در یاررهم و تعاون حس

ت مشیترک، همبسیتگی   یی هو ونید، یپ حیس اعتمیاد،   وانید ت می «اهمیت»و چه از طریق  «حضور»مذه  چه از طریق  رسد می

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

 .(089، 0929)گکجی،  است( بیانگر این مطل  0)

که اعتقاد نظیری و عملیی بیه فریضیه      رسد می، به نظر با سرمایه ارتماعی داری دینبا توره به ارتباط بین هویت دیکی و 

داری بیا   ، ارتباط معکیرود میبه شمار  داری دینو نهی از مکرر نیز که به عکوان یری از مصادیق هویت دیکی و  معروف امربه

 تیوان  میی ذا سرمایه ارتماعی از نظر همراری، مشارکت و تعاون در رهت احیاء و نشر این فریضه در رامعه داشیته باشید. لی   

با اعتماد، انسجام و مشارکت  ها آنکه هر چه میزان اعتقاد نظری و عملی افراد نسبت به این فریضه بیشتر باشد،  کرداستددل 

تیری   و با روحیه همراری و تعیاون افیزون   کککد میاحیاء این فریضه و عم  به آن اقدام  مسیربیشتری در عرصه ارتماعی در 

به صور  مفهومی و شماتیک در  توان می. این ارتباط را دککک میترویج این فریضه در صحکه ارتماعی  اقدام به تبلیغ، نشر و

 .کرد( مالحظه 8شر  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 ( مدل نظری ارتباط بین هویت دینی و سرمایه اجتماعی1شکل )

 

 

 

 

 

                                                           
1. Morgan 

 دینداری

 پیامدی مناسکی

 اعتقادی عاطفی

تعقلی -تاریخی دیکی هویت  

تعقلی -تاریخی  

 سرمایه اجتماعی

 اعتماد اجتماعی

 انسجام اجتماعی

 مشارکت اجتماعی
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 و نهی از منکر معروف امربهبر فریضه  تأکیدبا ( مدل نظری ارتباط بین هویت دینی و سرمایه اجتماعی 2شکل )

 

 یریگ جهینت

بیر   تأکیید بیا   یه ارتمیاع یو سیرما  یکی یت دیی ن هویبی  یو مفهوم یح  ارتباط نظرین و تشریین مقاله تبیهدف از نگارش ا

و  یلتزام نظرا یکیت دیو هو داری دین یو نمادها ها سمب از  یریه ک کردر بود. مالحظه راز مک یو نه معروف امربهضه یفر

ضیه و تعهید نسیبت    ین فریی ن انجام اینو یشکاس ا  رامعهیه در ادبک استر راز مک یو نه معروف امربهضه ینسبت به فر یعمل

م یردکی گر مالحظیه  ی. از طرف درود می ررامعه به شما های ارزششهروند مسئول در قبال  یک های شاخصهبدان، از رمله 

( نسیبت بیه   یه ارتمیاع یسرما های مؤلفه) یت ارتماعکوندها و انسجام و مشاریم پیرمور  تح یکیت دیو هو داری دینه ک

و  هیا  دیدگاهح یش فرض و ضمن توضین پیبا ا .(0  ر)ش شود می یدر رامعه اسالم یارتماع های مسئولیتف و یانجام وظا

ضیه  یز بیر فر کرا با تمر یارتماع هیو سرما یکیت دین هویب یارتباط مفهوم ینظر ی، مدل و الگویه ارتماعیسرما های نظریه

 (.8  ر)ش میدکرر ارائه راز مک یو نه معروف امربه

 منابع
 800قرآن کریم، سوره شعراء آیه  .0

 و ازدهمیی  شیماره  ،تیریمید  توسعه مجله ،یسازمان تعهد با یارک وردان و تعهد هرابط( 0942) یشائم و یعل ،احمدپور .8

 دوازدهم

 دهردانشی  ،ارشید  یارشکاسک هنام انیپا ،یارتماع و یاسیس تکمشار بر یارتماع هیرماس تأثیر یبررس( 0929) نیام ،یبرکا .9

 تهران دانشگاه یارتماع علوم

 شیماره  ،یارتمیاع  علیوم  هنامی  ،دیرد و یکالسک ا ینظر از هیسرما مفهوم( 0923) یموسو هیمرض و غالمعباس ،یتوسل .3

 ششم و ستیب

 تهیران،  ران،یی ا در بحیران  و تیهو به یادب و یفرهکگ یارتماع یاسیس ردیررو: رانیا در تیهو( 0929) یهاد ،یریخان .9

 یارتماع یانسان علوم دهرپژوهش ،یدانشگاه رهاد

احیا فریضه امر  به معروف 

 و نهی از مکرر

 از بعد پیامدی از بعد مکاسری

 از بعد اعتقادی از بعد عاطفی

هویت دیکی در راستای امر 

 به معروف و نهی از مکرر
تعقلی -تاریخی  

تعقلی -تاریخی  

سرمایه 

 ارتماعی

اعتماد ارتماعی در راستای ترویج و نشر امر به 

 معروف و نهی از مکرر

انسجام ارتماعی در راستای 

ترویج و نشر امر به معروف و 

 نهی از مکرر

مشارکت ارتماعی در راستای ترویج و نشر امر 

 به معروف و نهی از مکرر
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 یانسیان  علیوم  دهرپژوهشی  ،یدانشیگاه  رهیاد  تهیران،  ران،یا در روانان یکید تیهو ،(0929) محمدرواد ،یسازقم تیچ .0

 یارتماع

 اصیفهان،  دانشیگاه  انیدانشیجو  نیب در یارتماع هیسرما و داری دین رابطه بر یلیتحل ،(0924) یمحمدگکج و یعل ،یربان .4

 ییطباطبا عالمه دانشگاه ،یارتماع علوم یپژوهش-یعلم فصلکامه

 اول شماره سوم، هدور ،یانسان توسعه فصلکامه ،(0924) ییرزایم میابراه و میرک رضادوست، .2

 ششم سال ،یارتماع رفاه فصلکامه ،ها ناستا یارتماع هیسرما  یوتوز سطح نیتخم ،(0929) رحمان سعاد ، .3

 یک شماره ،ششم دوره ،رانیا یشکاس رامعه مجله ،داری دین سکجش یبرا یمدل ،(0923) رضایعل ،زند یشجاع .01

 انری ام و کیده یآ یدورنمیا  موریود،  تیوضیع  ران،یی ا در یارتمیاع  هیسرما ،(0920) یموسو رطاهریم و محمد ،یعبدالله .00

 .پکج و ستیب شماره ششم، سال ،یارتماع رفاه یوهشپژ یعلم هفصلکام گذار، یشکاس

 .اطلس چاپ تهران، ،یتوسل غالمعباس متررم نظم، انیپا(0943) سیفرانس اما،یوکفو .08

 .ریوک انتشارا  ،تهران ،یرمضان نیحس و یغفار غالمرضا تررمه ،یارتماع هیسرما( 0920) ران ،لدیف .09

 ارشید  یارشکاسی ک هنامی  انیی پا، روانان یارتماع تیهو یرو بر یها هرشب هرامع یامدهایپ و آثار( 0923) یمهد ،یقادر .03

 .اصفهان دانشگاه، یارتماع علوم هرشت

 شیهمیا  مقاد  مجموعه ،یمل تیدرهو یارتماع هیسرما نقش یشکاخت رامعه نییتب( 0922) محمد ،ینصرآباد کانکارک .09

 .بهشتیارد اشان،ک دانشگاه ران،یا یزکمری مکطقه در توسعه و فرهکگ یمل

 ،یفرهکگ یارتماع هتوسع و یارکماع هیسرما ،نید (0929) یرضامعصوم و یاحمد عقوبی ،یمحمدگکج ،محمود ،یتابک .00

 .دوم شماره ،هفدهم رلد ،اصفهان دانشگاه یپژوهش همجل

 ،(رازیشی  شهر روانان یآمار نمونه) روانان و یکید تیهو ،(0922) یزاهدان دیسع و یزیعز  یرل ن،یعبدالحس ،یالنترک .04

 .دوم شماره دوم، هدور ران،یا یفرهکگ قا یتحق یپژوهش -یعلم فصلکامه

 .یارتماع یانسان علوم دهرپژوهش ،یدانشگاه رهاد تهران، ران،یا در تیهو( 0929) برکا یعل ،یانکارد یمالک .02

 .ین نشر تهران، ت،یهو و فرهکگ شدن یرهان( 0920) احمد ،یمحمد گ  .03

 دانشیگاه  ارشید،  یارشکاسی ک نامیه  انیی پا اصیفهان،  دانشیگاه  انیدانشیجو  داری ندی تیوضع نییتب ،(0929) محمد ،یگکج .81

 .اصفهان

 یشکاسی  رامعیه  033 یارتمیاع  یانسان علوم دهرپژوهش ،یدانشگاه رهاد تهران، ران،یا در تیهو( 0929) دیتوح ،یمحرم .80

 .0923  زمستان چهارم، شماره ،31 یاپیپ شماره م،یر و ستیب سال ،یاربردک

 هنامی  ژهیی و زنیان،  یاسی یس تکمشیار  و یارتمیاع  هیسرما انیم رابطه یبررس ،(0924)ا  پورنعمت، و ح ت،یاعک م؛ موحد، .88

 .یارتماع های پژوهش« یارتماع و یانسان علوم پژوهشکامه»

 .یمل مطالعا  موسسه ،تهران ،تیهو و نید (0929) محمد ،نژاد مکصور .89

 مجلیه  ان،یدانشیجو  ،یارتمیاع  تیهو با یارتماع هیسرما رابطه( 0929) یفاتح ابوالقاسم و یالنترکصمد ،دونیفر دایوح .83

 .دوم شماره ،هفدهم رلد ،اصفهان دانشگاه یپژوهش

(، رابطه هویت دیکی و سرمایه ارتماعی در بین مردم کاشان، رامعه شکاسی کاربردی، سال 0923گکجی محمد و همراران ) .89

 .3، شماره 80

آن بیر سیرمایه ارتمیاعی در بیین سیاککان       تأثیرمعه شکاختی میزان دین داری و ( تبیین را0924ربانی رسول و زهرا طاهری ) .80

شهر ردید بهارستان اصفهان، مجله علوم ارتماعی دانشرده ادبیا  و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، پائیز و زمسیتان،  

 .083-30صص 

 .یارتماع یانسان علوم دهرپژوهش ،یهدانشگا رهاد ، تهران، رانیا در تیهو( 0929)  برکا یعل ،یانکارد یمالک .84
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 دهردانش ،ارشد یارشکاسک هنام انیپا ،یارتماع و یاسیس تکبر مشار یارتماع هیسرما تأثیر یبررس( 0929) نیام ،یبرکا .82

 تهران. دانشگاه یارتماع علوم

 راز(،یشی  شیهر  انانرو یآمار )نمونه روانان و یکید تیهو ،(0922) یدزاهدانیسع و یزیعز  یرل ن،یعبدالحس ،یالنترک .83

 .دوم شماره دوم، هدور ران،یا یقا  فرهکگیتحق یپژوهش -یعلم فصلکامه

ان یی ، پارراز مک یو نه معروف امربهه ینگرش اقشار گوناگون مردم نسبت به فرض یچگونگ یبررس( 0929ربابه ) یخدا بکد ط .91

 .یوم ارتماعو عل یشکاس ده روانرز، دانشک، واحد تهران مرینامه، دانشگاه آزاد اسالم

رفی    یر و چگیونگ ری از مک یو نهی  معیروف  امربهت یجورحم یشکاخت و رامعه یشکاخت عل  روان یبررس( 0929ه )یدردا مرض .90

 .یشکاس و روان یده علوم ارتماعر(. دانشیزک)تهران مر یآزاد اسالم، آن

ارشید،   یارشکاسی کان نامیه  یی ا، پمختلیف  یهیا  ر در سیاخت راز مک یونه معروف امربه ییارآک یبررس( 0920احمد ) یهاشم .98

 .یکیامام خم یپژوهش یموسسه آموزش

 ن بیر در  ر ک از م هی و ن معروف امربهفریضه  ت خا ک ر ش ب بی ذه م رسمیر  ی غ ای اده ه ن ای ه ت لیا ع ر ف ی اث ت( 0921ر خواره پور )یقد .99

ز،  کر متهیران  د  واحمیی،  ال آزاد اسی ارشید، دانشیگاه    یارشکاسی کان نامیه  یی ، پار ه وشی  د ب واح ی الم آزاد اس ها گ ش دان ویان ج ش دان

 .ی ت ربی ت وم ل و ع ادبیا  ده ر ش دان
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 المللی و حقوق بشر و نهی از منکر و نقش آن در حفظ صلح و امنیت بین معروف  به امر
 0لیال رئیسی

  8پویان بیگری

 مقدمه

های مقدس و آرزوهای دیریکه بشر بیوده اسیت. عیدالت در     آن همواره از آرمانحقوق بشر و رعایت آن صلح و تحقق 

طیور کامی    ه معکای واقعی را نیز باید محصول و نتیجه این دو عام  اساسی دانست. برای تحقق عدالت بایید حقیوق بشیر بی    

و  باشیکد  میای بشر ارزشمکد و صلح نیز در تمام پهکه رهان برقرار شود. پس صلح و حقوق بشر هم باادصاله بر شودرعایت 

. در عین حال ارتباط و پیوستگی صلح و حقوق بشر صرفاچ به رهیت  باشکد میواسطه ایکره عوام  اصلی تحقق عدالت ه هم ب

، بلره صرف نظر از این ویژگی مشیترک مییان صیلح و    باشکد میکه هر دو از شرایو دزم برای تحقق عدالت  باشد نمیاین 

ارتباط متقاب  ورود دارد. بدین معکا که حقوق بشر بدون استقرار صلح هرگز در واقعیت و عم  معکا حقوق بشر وابستگی و 

و مفهوم نخواهد یافت و صلح نیز بدون رعایت حقوق بشر هرگز تحقق نیافته و مستقر نخواهد شد. به دلی  اهمییت و نقیش   

در تمام روام  بشری در هر دو مقوله، زمیکه  تقریباچ، اساسی صلح و حقوق بشر بر یردیگر و در نهایت سعاد  و کمال انسان

بیکی شده  های در این ارتباط پیش المللی مرانیزم نظار  همگانی با دررا  مختلف ورود داشته و هم در بعد ملی و هم بین

بیویژه در   در حد امران به بررسی نقش نظار  همگانی در ارتباط با صلح و حقوق بشیر،  شود میاست. در این تحقیق سعی 

و نهیی از مکریر مخیتص روامی  ملیی       معروف امربهالمللی پرداخته شود. فرضیه نگارنده در این تحقیق این است که  بعد بین

 های سازمانهای سازمان مل  و برخی  ای همانکد مرانیزم بکدی شده های سازمان نبوده و نظار  همگانی چه در قال  مرانیزم

انجام اقداما  عملی در فراتر از حوزه حاکمیتی کشورها، همانکید   بعضاچحق نظار  و حتی ای و چه در قال  پذیرش  مکطقه

المللیی و فراتیر از آن در میواردی اعمیال      دار بیین  المللیی بیه مراری  صیالحیت     مهیم بیین   های تگزارش دهی ارتراب رکای

 هزمیک درکه  البته باید  استاز مکرر و نهی  معروف امربهصالحیت کیفری نسبت به مرتربین ررائم مذکور، همگی نوعی از 

 خاص آن مورد تحلی  قرار گیرد. های ویژگیالمللی با شرایو و  خاص خود یعکی در سطح رامعه بین

المللیی بیر حقیوق بشیر،      المللیی، تیأثیر صیلح و امکییت بیین      مباحث تحقیق تحت چهار عکوان: مفهوم صلح و امکییت بیین  

 المللی. های نظار  همگانی در حفظ صلح و امکیت بین بشر و مرانیزمهای نظار  همگانی در حقوق  مرانیزم

 مفهوم صلح و امنیت بین المللی -1

ن معکاسیت کیه در ییک رامعیه     ی. صلح در معکای واقعی بدنیستد نبود رکگ و درگیری معکای واقعی صلح یبدون ترد

ورود نداشته باشید. عیدم    ها آنحتی و نارضایتی نحوی که دلیلی برای ناراه ، بشدهت یمختلف رعا های گروهحقوق افراد و 

صور  رکگ و درگیری بروز نماید یا به صور   سرو  توأم بیا خفقیان کیه همیان حالیت      ه ورود صلح ممرن است یا ب

کدی یاز همه آن که چون صلح فرا تر مهم، باشد نمیری هرگز به معکای برقراری صلح ی، لذا فقدان درگاستبرقراری استبداد 

و یجیاد شیرا  یست، بلریه ا یری از خشونت و اعمال زور نیو هدف آن تکها رلوگ یابد میان یبدون توس  به زور رر است که

ای باشید کیه بیه     د به گونیه یطی آرام و فارط از تکش است، استقرار صلح نبایو اقوام مختلف در مح ها گروهستی یواقعی همز

اتی رامعیه و عیدالت را بیه مخیاطره     یی ا مکیاف  ح یی  زنید لطمه  ها انسانن به شأن و مکزلت یت فردی و رمعی و همچکیمورود

                                                           

  استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد و نای  رئیس کانون وکالی دادگستری مکطقه اصفهان. 0

  تحقیقا  اصفهانالمی واحد علوم و المللی عمومی دانشگاه آزاد اس دانشجوی دوره دکتری حقوق بین. 8
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استی یان برود و هر اختالف، با اتخاذ سیکه عل  و اسباب تعرض از م یابد مین هدف آنگاه تحقق یکدازد. مسلم است که ایب

 (.84، ص 0920)فلسفی،  ابدیصله یک فیدموکرات

رهان و فروپاشی بلوک شرق، رهان بیا کبیر  مخاصیما      بکدی ایدئولوژیک پس از رکگ رهانی سرد و اتمام تقسیم

های نظامی  . بر اثر این ناآرامیوارد کردالمل   ای رو به رو شد و آثار مخربی را بر صلح و امکیت بین مسلحانه داخلی و مکطقه

 ای یافت. سابقه های شورای امکیت گسترش بی و سیاسی در دهه نود، فعالیت

الملی  و   مسئله  حال حاضر حقوق بین ترین مهمالمللی که  راستای حفظ صلح و امکیت بین های شورای امکیت در فعالیت

. البته اقیداما   استشود که یری تحریم اقتصادی و دیگری اقداما  نظامی  ، به دو دسته تقسیم میاستسازمان مل  متحد 

ت نماید که این امر تا به حیال محقیق نشیده    مکشور تحت نظار  کمیته ستاد نظامی شروع به فعالی 34نظامی باید تحت ماده 

شود  المللی بر چه اساسی به طور روز افزون پررنگ می که اهمیت صلح و امکیت بین است. سوالی که مطرح است این است

 سیؤال و چرا از پایان رکگ سرد تا به حال این عبار  دستخوش یک تفسیر موس  و گسترده شده است. برای پاسخ به ایین  

کیه نقطیه    0339در سیال   المللی رستجو ککییم.  المللی( را در اسکاد بین ید تعریفی از عبار  صلح و امکیت رهانی )بینابتدا با

شود، در مکشور سازمان مل  متحد از این سازمان به عکیوان ابیزار صیلح بیرای      المل  محسوب می عطفی بزرگ در حقوق بین

اهداف مکشور رلوگیری از رکگ یا حفظ صلح در  ترین بزرگی از های آیکده از بالی رکگ یاد شده است. یر نجا  نس 

شود. اقداما  رمعی در مقاب  تهدیدا  علییه صیلح و    باشد که به وضوح در مکشور مل  متحد دیده می مفهوم سلبی آن می

ملی  متحید    مانسیاز  باشد به عهیده شیورای امکییت    یا نق  صلح، علیه دولتی که به دنبال تغییر وض  مورود به وسیله زور می

 (0342Bert V.A Roling ) .است شدهگذاشته 

 0میاده   9و 8در هر حال این عبار  باعث این نخواهد شد که در درون نظام مل  متحد تغییر نفی شود، بلره در بکدهای 

مشیروع و   رهاکشیو مکشور تغییر و تحول وض  رهان به حالتی بهتر و آرمانی از طریق توسعه روابو دوستانه مابین  99و ماده 

 پسکدیده قلمداد شده است.

هیای وقیوع    ای که امکیت در قال  کیاهش علی  و زمیکیه    امکیت نیز باید در پیوستگی با مفهوم صلح تفسیر شود، به گونه

است. در این معکا امکیت با ابعاد مببت صلح که از آن بیه   قرارگرفتهو مورد بحث  شدهرکگ یا تحریم صلح رهانی تعریف 

 (.9، صفحه 0921)فریده، شایگان،  شود، ارتباط تکگاتکک و نزدیری دارد ببت یاد مینام صلح م

های شورای  ، ولی در قطعکامهرفته استهمیشه در اکبر اصطالحا  به کار گرفته شده صلح و امکیت در ککار هم به کار  

ز  یردیگر ردا نمیوده اسیت. بیه طیور مبیال      ای در بعضی از اسکاد این کلما  را  ا هوشمکدانه کامالچامکیت این شورا به طور 

ایین تلفیا  سیکگین را بیرای صیلح خطرنیاک        499شورای امکیت در وضعیت مخاصمه داخلی در سومالی در طی قطعکامیه  

(، .0338/499SC. Res) شیود  و تهدید علیه صلح تلقی میی  استدانست و اذعان داشت که آثار این مخاصما  علیه صلح 

عیت هائیتی، آن وضعیت را تهدیدی علیه صلح و امکیت مکطقه اعالم نمیود و بیرخالف مبیال قبلیی     اما شورای امکیت در وض

 (.0339/230SC.Resتوأمان از کلما  صلح و امکیت در ککار هم استفاده نموده است. )

شیده   خیودداری  رسد که در دو قطعکامه باد به طور عمدی از کلمه امکیت استفاده شده و یا  از اسیتفاده از آن  به نظر می

باشید کیه شیاید قابی  انفریاک باشیکد. بیرای         است. زیرا این مسئله دو بعد متفاو  از یک اصطالح ذکر شده  در مکشور می

توان از دو قطعکامه دیگر نام برد که مح  اتصال ییک مفهیوم ردیید بیا مفیاهیم صیلح و امکییت         توضیح بیشتر این مسئله می

 باشد. می
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( در میورد دادگیاه   S/Res/0333/399) 399( در مورد دادگاه یوگسالوی و قطعکامیه  S/Res/0339/284) 284قطعکامه 

روندا که در این دو قطعکامه از حفظ صلح صحبت به میان آمده است. یعکی تشری  دو دادگاه کیفری ویژه را مکجر به حفظ 

بیه ایین نتیجیه     تیوان  میی از این دو قطعکامه  صلح دانسته است و عالوه بر آن از امکیت سخکی به میان نیاورده است. در نهایت

توانید گیاهی در ککیار     آن امکیت قرار دارد و میی  هباشد که در زیر مجموع ای می رسید که صلح دارای یک تعریف گسترده

کلمه صلح مورد استفاده قرار گیرد و گاهی بر اساس شرایو و تشخیص شورای امکیت کلمه امکیت حذف شده و تکها صلح 

المللی وییژه، نییز بیا اشیاره غییر       در مورد تشری  دو دادگاه کیفری بین 399و  284های  فاده قرار گیرد. در قطعکامهمورد است

 مستقیم به عدالت، عدالت را راهی برای حفظ صلح دانسته است. 

الملی ، در   نتوان ایکگونه نتیجه گرفت که اکبر مفیاهیم بیه کیار گرفتیه شیده در حقیوق بیی        از برایکد تمام این سطور  می

. استنرته قاب  توره صلح  ترین مهمرود، یعکی ایکره در تعریف عدالت یا امکیت  شورای امکیت برای تحقق صلح به کار می

که حفظ حالتی که به عدم رکگ مکجر شود بدون تأمین حیدودی   شدهای که شورای امکیت به مرور متوره این امر  به گونه

حتی این دیدگاه به مجم  عمومی سازمان مل  متحد نیز رسیوخ   (..0342Bevt.V.A Roling)نیست پذیر  از عدالت امران

المللیی را   پیشیبرد صیلح بیین    0ای با نام حق میردم نسیبت بیه صیلح      کرد و مجم  عمومی سازمان مل  متحد بر اساس اعالمیه

صیلح، فیصیله مخاصیما  از طرییق     علیه  پیشگیری از رکگ و رف  هر گونه تهدید هزمیک در ها دولتمستلزم اقداما  مببت 

 و 0323) بشیر، ارتقیاء سیطح زنیدگی دانسیته اسیت       هیای  آزادیآمیز، اقدام به توسیعه اقتصیادی، تیرویج حقیوق و      مسالمت

08،00/93 GA.Res. Nov.) 

و این هدف از طریق توره به مسائ  کامالچ مربوط بیه آن مبی     استبکابراین هدف اصلی سازمان مل  متحد حفظ صلح 

ت، رلوگیری از رکگ و رلوگیری از نق  حقوق بشر و حمایت از اص  حق مل  در تعیین سرنوشت و اررای عدالت امکی

گیردد کیه    المل  به مسائلی چون حقوق بشر و مسائ  داخلی کشورها برمی های حفظ صلح بین . بکابراین ریشهشود میمحقق 

در ممالری که مابین شهروندان آن کشور عدالت برقیرار   .تواند به حفظ صلح انجامد در صور  تأمین شدن آن اهداف می

، دیگر دلیلی برای بر هیم خیوردن نظیم و    استو تشکج و رکگ  رف  شده باشد و حقوق بشر به اعتالء خودش رسیده  است

ثباتی صلح از درون یک کشور ورود نخواهد داشت و اگر فرض ککیم  که تمام کشورها بیه ایین حالیت برسیکد، دیگیر       بی

المل  با هیم برخیورد نخواهکید کیرد و در نهاییت صیلح و امکییت         زا  در عرصه بین آمیز و تشکج رها هم به طور تحریککشو

 ای با ثبا  حفظ خواهد شد. المللی به گونه بین

ن در درون هیر ارتمیاع   آهای صلح پایدار و امکیت سخن به میان آمد و مشخص گردیدکه  ریشه  در سطور باد از ریشه

ه است و تجلی آن توسو رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی صور  خواهد گرفیت. زییرا روامی  بشیری کیه      واق  شد

المللی را به عکیوان رزئیی از    توانکد صلح و امکیت بین اساسی بشری باشکد، نمی های آزادیگرفتار خشونت و نق  حقوق و 

ارتباط ناگسستکی ورود دارد. تا زمانی که صلح به معکای المل  رقم بزنکد.لذا بدون تردید میان صلح و حقوق بشر  رامعه بین

و به زبان دیگر چرخ امور رامعه از مدار درسیت خیار  شیده و در     نیستواقعی برقرار نباشد، رامعه دارای وضعیّت عادی 

ه تن نپوشییده و بیه   ای یا اساساچ حقوق افراد لباس قانون ب انتظار رعایت حقوق افراد را داشت. در چکین رامعه توان نمینتیجه 

ه عبار  دیگر در قال  ضوابو و قواعد قاب  اررا در نیامده است و یا اگر این مرحله را پشت سیر گذاشیته اسیت، اککیون بی     

در گذشیته روامی    . (99ص  ،0931)رئیسیی،   باشیکد  نمیدلی  بروز وضعیت غیر عادی، قواعد مذکور بطور کام  قاب  اررا 

و بیه   گردیید  نمیی ر و رعایت آن توره ای نداشتکد و نق  حقوق بشر نق  صلح محسوب بشری چکدان به مسئله حقوق بش

                                                           
1. Declaration on the Right of People to peace. 



 

 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 36

المللی تا این حد گسترده نبود. اما امروزه  های ابتدای تشری  سازمان مل  متحد مفهوم صلح و امکیت بین همین علت در سال

ی تغییر کرده و بکابراین مصادیق تهدید بر صلح المللی طبعاچ به موازا  تحود  ارتماع مسلماچ قلمرو مسائ  صلح و امکیت بین

ی هتور عوام  تهدید و نق  صلح و امکیت در تمام روام  بشری، بی ترین مهمو نق  صلح نیز تغییر نموده است. امروزه از 

 .شود میبه حقوق شهروندی افراد و نق  این حقوق است که در قسمت بعدی به آن پرداخته 

 المللی بر حقوق بشر تأثیر صلح و امنیت بین -2

ایین   82، 89، 89، 09، 09، 08، 0نمیوده اسیت و در میواد    تأکیید بر حق صیلح   0332اعالمیه رهانی حقوق بشر مصوب 

 891، 09، 08نیز در مواد  8المل  حقوق مدنی و سیاسی یاد شده است. همچکین میباق بین 0اعالمیه به طور ضمکی از حق صلح

 است.نیز به حق صلح اشاراتی داشته 

یونسرو با ترسیم مبلبی که سه ضل  آن را دموکراسی، توسعه و صلح قرار داده است بر وابستگی زنجیروار این اهداف با 

المللیی درمیورد صیلح     و نهادهای بین ها سازمان تأکید(. از این همه 92، ص 0929،وکی ککد )امیرساعد،  می تأکیدیردیگر 

شود این است کیه ایجیاد    ای مکتج خواهد شد. امروزه برداشتی که از نتایج صلح می باید دید که در نهایت صلح به چه نتیجه

ای کیه   یک صلح پایدار و رهانی از ران  روامعی رخ خواهد داد که آن روام  در درون خود نیز ایکگونه باشکد بیه گونیه  

. دموکراسی و توسعه بیدون  استگر ککد که دزم و ملزوم یردی ای  به مسائلی می این مبلث طرح شده توسو یونسرو اشاره

 شر  بگیرند و تا زمانی که رکگ و یا حتی تهدیدا  عمده نظامی ورود داشته باشد تواند نمیورود صلح  در یک رامعه 

الملی  رسییدن بیه     توان در یک رامعه توسعه اقتصادی فرهکگی و دموکراسی را انتظار داشت. شاید هدف کلی نظام بین نمی

باشد  تا در فضیای   می ها انسانورزد که این حق  و حقوق بشر هم بر این امر اصرار می استگی در صلح صلح رهانی و زند

مختلف بپردازند و بدون هراس از هر  های هزمیک درآککده از صلح و آرامش زندگی کککد و در این فضا استعدادهای خود را 

، بلریه حقیوق   شیود  رعاییت   هیا  انسیان تیرین حقیوق    ابتدایی ای را بسازند که در آن نه تکها حق حیا  و نوع خشونت رامعه

اساسیی   هیای  آزادی( بدون  اررای صلح، نائ  شدن به 0929شهروندی در حد عالی آن نیز رعایت شود )امیرساعد، وکی ، 

بشر برای شهروندان هر کشور میسر نخواهد شید. اصیودچ رد خشیونت ییا نبیود رکیگ بیه بالکیدگی رامعیه و حفیظ حقیوق            

 ندی مکجر خواهد شد.شهرو

 3دهد که بهتر است بیه ریای واژه صیلح از عبیار  طیرد خشیونت       با توره به گستردگی مفهوم صلح پیشکهاد می 9ملرو

اعالمییۀ رهیانی حقیوق بشیر، حیق صیلح را در میواد مختلیف ییاد کیرده و اسیاس             (.0929استفاده ککیم )امیرساعد، وکی ، 

قید شیده اسیت، تیا     0330المل  مصوب  مۀ اعالمیۀ اصول همراری فرهکگی بینداند. در مقد برخورداری از دیگر حقوق می

آید و صلح باید  اشرال مختلف دفاع از صلح نیز بورود می ها آنشوند در ذهن  شروع می ها رکگ ها انسانوقتی که در ذهن 

 (.0929ریزی شود )امیر ساعد، وکی ، بر مبکای همبستگی اخالقی و معکویت بشریت پایه

نامیه ککتیرل تسیلیحا   در     الرغم انعقاد تعدادی موافقت دارد، علی خود ابراز می ها هته توسعه پایدار در یری از رلسکمی

ای ییا تسیلیحا  متعیارف     اخیر گامی اساسی در توقف افزایش رقابت رهانی در مورد تسلیحا  خواه تسیلیحا  هسیته   هده

ا  متعارف هر ساله سیصد و پکجاه میلیارد ددر را به خود اختصیاص  ای یا تسلیح برداشته نشده است. فروش تسلیحا  هسته

توانیم این مبلغ را  به مکظور تسرین فقر، گرسکگی و بیماری در سطح رهان به کار گییریم. فیروش    که می دهد. در حالی می

                                                           
1. the Right to peace. 

2. International conveans on civil and political Rights. 

3. Mathew Nelco. 

4. Remmission of violence. 
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م آوردن این ابیزار،  شود. چرا که با فراه تسلیحا  کشورهای غربی به رهان سوم فی نفسه تجاوز به حق صلح محسوب  می

 .(.www.solidarityrights.com/1.html) یابد میاحتمال تجاوز کشورها به یردیگر  افزایش 

به هر روی در صور  عدم فروش تسلیحا  و متقاب  آن عدم هزیکه خرید این تسلیحا  توسو کشورهای رهان سیوم  

تیوان بیه    ی و افزایش سطح آموزش و امکیت داخلی میی و هزیکه این مبالغ در آن کشورها برای کاهش فقر گرسکگی و بیمار

 .کاستحقوق شهروندی به راحتی دست یافت و از شرایو وخیم زندگی در کشورهای رهان سوم 

رکگ که مکجر بیه خریید تسیلیحا      تهدیدآمیزالمللی و رلوگیری از ایجاد حاد   بکابراین گسترش صلح و امکیت بین

ها در راه تحقق حقوق شهروندی در بستری از صلح و  با صرف این هزیکه توان میشود،  میهای سکگین نظامی  نظامی و هزیکه

و برخورداری از حقوق شهروندی  ها انساناقتصادی زمیکه تعالی  های نابرابریامکیت و کاهش فقر و کاهش گرسکگی و رف  

 را بهتر و بیشتر از گذشته ایجاد نمود.

در وین اشاره شیده اسیت، کیه توسیعه دموکراسیی و       0339حقوق بشر در سال  همچکین در سکد نهایی ککفرانس رهانی

صلح هر یک عاملی برای بیه اریرا درآمیدن دیگیری اسیت و بیدون دموکراسیی، توسیعه پاییدار بیه وریود نخواهید آمید.              

 (.0929)امیرساعد، وکی ،

مجمی    082/30قطعکامیه  ، در گیردد  میی که از مصادیق حقوق رمعی و رزء نس  سوم حقوق بشر محسیوب  0حق توسعه

دارد )انسان موضوع اصلی توسعه است و بکابراین باید  مورد شکاسایی واق  شده که اشعار می 0320دسامبر  3عمومی مصوب 

رهیانی را بیرای   ی  هارالس رهانی توسیعۀ ارتمیاعی نییز رامعی     .فعال و ذیکف  اصلی از حقوق توسعه باشد( ی هشرکت کککد

مدنی بیرای سیالمت توسیعه     ی هکن کردن فقر مطلق ساخته و در این راه، ضمن ایکره تقویت رامع اولین بار، متعهد به ریشه

گردد. در مقدمیۀ ایین بیانییه بیر رابطیۀ مییان        شود، حق توسعه بیش از پیش شفاف می ارتماعی یک شرط ضروری اعالم می

، 0920شده است )مودیی، یوسیف،   تأکید المللی از سوی دیگر توسعۀ ارتماعی و عدالت ارتماعی از یک سو و امکیت بین

المللی  حق توسعه و این شرایو متعاق  آن فقو در حالتی رخ خواهد داد که صلح بر اوضاع و احوال بین. (23تا  33صفحه 

 حاکم باشد.

به مجم  عمومی ارائیه داد عکیوان دسیتور کیار      0333ژوئن  0دبیر ک  سازمان مل  متحد در گزارش خود که در تاریخ 

زیست، فقر فزایکیده، رشید    برای توسعه را برای آن برگزید و در آن پیامدهای مکفی ناشی از رهانی شدن مب  نابودی محیو

 رمعیت، تروریسم و قاچاق مواد مخدر را مانعی، بر سر راه توسعه دانسته است.

باید آن را در زمیر  قواعید آمیر     به نظر بعضی از حقوقدانان مبکای حق توسعه را باید در حق حیا  یافت و از همین رو 

هیا   المللی را ناشی از وابستگی متقابی  ملیت   . آقای قاضی محمد بیجاوی، اید  همبستگی بیننمودمحسوب  8المل  حقوق بین

 دهد. المللی را به عکوان مبکای حق توسعه در سه مرحله مورد شکاسایی قرار می دانسته و همبستگی بین

در توسعۀ اقتصاد رهانی و تلقی  ها دولتیرپارچگی اقتصاد رهانی است. ترلیف همه رانبه وابستگی متقاب  که حاص   

توسعه به عکوان یک مشر  رهانی در سطح عالی خود.حفاظت از محیو زیست انسانی به عکوان مبکای حق توسعه، که البته 

بکیابراین حیق    (Mohammad, Bedjaoui, P. 1252کککد. ) در مقاب  گروهی هم مبکای حق توسعه را حق صلح اعالم می

ای مؤثر و پایدار را متصور  توان توسعه المللی نمی باشد و بدون ورود صلح و امکیت بین صلح می ی هبر توسعه به نوعی زائید

 شد.

                                                           
1.The Right to Development 

2. Jus Cogens- The Right to Development. 
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، اقداما  و ابترارا  ردیدی را با هیدف ارتقیاء فرهکیگ صیلح بیه کیار گرفتیه اسیت. در ککگیره          21یونسرو در دهۀ 

ای در ارتبیاط بیا سیاختار دموکراسیی و صیلح       برگیزار شید، یونسیرو بیه طیرح مسیئله       0323لح که در رودی المللی ص بین

آمیز و عاددنیه اختالفیا  و تیالش     پرداخت. در این پیشکهاد تقویت ساختار دموکراسی به عکوان کلید ح  و فص  مسالمت

هیای ارتمیاعی اسیتقرار یافتیه،      ها و قابلییت  عه و بر ارزشبرای آن نوع توسعه انسانی که بر پایه مشارکت فعال همۀ افراد رام

هیای صیلح     بکابراین یونسرو دموکراسی را به نوعی در تشری  پاییه  .(Adrian, Nastase, P/294محسوب گردیده است )

های قب  گفته شد بیرای رسییدن بیه دموکراسیی هیم بایید بسیتری از         داند و از طرف دیگر همان طور که در قسمت موثرمی

توانکیید در تقویییت یرییدیگر تییأثیر شییگرفی داشییته  حییداق  صییلح برقییرار باشیید. در اییین صییور  دموکراسییی و صییلح مییی 

آموزش صلح و حقوق بشر و دموکراسیی   0339باشکد.یونسرو در ادامه این مسیر در بیست و هشتمین ارالس خود در سال 

                    ککیید ن مطالیی  اساسییی مییرتبو بییا صییلح یییاد مییی   بییه عکییوا هییا آنککیید و از  المللییی و تسییامح را بیییان مییی  و تفییاهم بییین

(0833Adrian, Nastase, p.).  

دانکید و از ایکیرو    یونسرو و حقوقدانان مرتبو با این اندیشه صلح پایدار را صرفاچ مترادف فقدان رکیگ و خشیونت نمیی   

                            دانکییید توسیییعه میییی اسیییتقرار صیییلح را مکیییوط بیییه تحقیییق کلییییه حقیییوق انسیییانی و بیییه وییییژه تحقیییق حیییق بیییر          

(ZanuszSymonides, 1996, P.11). هیا مشیروط    بدین ترتی  تحقق حقوق فردی، ارتماعی، اقتصادی و فرهکگ انسان

 باشد.  به تحقق صلح در رهان می

 های نظارت جهانی در راستای اجرا و تضمین حقوق بشر مکانیزم -3

وسیله اسکاد مختلف بین المللی از رمله اعالمیه  هرسمیّت شکاخته شدن حقوق شهروندی ب در مقوله حقوق بشر، پس از به

. در سیطح  شیود ملی پذیرفتیه و ارراییی    های نظامرهانی حقوق بشر، تالش گسترده ای صور  گرفت تا این حقوق بوسیله 

روندی در ارتبیاط مسیتقیم اسیت، قیانون     ملّی با توره به ایکره ارزاء و ارکان مختلف دستگاه حاکمه با حقوق شیه  های نظام

و وظیایف هیر ییک از ایین      هیا  صیالحیت اساسی در روام  دموکراتیک  سعی کرده است، با وض  اصول و قواعد مختلف 

، بکحوی که هر گونه زمیکه لوث مسئولیت و فرار از بار تعهد و ککدارزاء و ارکان را در ارتباط با حقوق شهروندی مشخص 

 از بین برود. ها آنهروندان و اررای حقوق ترلیف در مقاب  ش

و وظیایف ارکیان    ککید است، طی اصول مختلف حقوق شهروندی را بیان  کردهدر کشور ایران نیز قانون اساسی سعی  

 .ککدمختلف دستگاه حاکمه را مشخص 

ید صرفاچ به پیش بیکیی و  که برای اررا و تضمین هر چه گسترده تر حقوق شهروندی، نبا کردامّا بدون تردید باید اذعان  

زیرا یک پایه اصلی پذیرش و اررای حقوق شهروندی خود شیهروندان ییک رامعیه     ؛تعبیه مرانیزم های مختلف اکتفا کرد

بعکوان مرلفین حقیوق شیهروندی    ها دولتاز  توان نمیشان نباشکد،  گر حقوق و تا زمانی که شهروندان خود مطالبه باشکد می

. بکابراین باید با آموزش حقوق شهروندی به کککدشان عم   خود در این ارتباط، در مقاب  شهروندان انتظار داشت به ترالیف

تمام شهروندان، فرهکگ حقوق شهروندی را در رامعه ایجاد و توسعه داد، تا رایی کیه بیه معکیای واقعیی روحییه شیهروند       

ککار مرانیزم های کارآمد و مؤثر، افریار عمیومی    . در این صور  درشودگر و دولت خدمت گزار در رامعه ایجاد  مطالبه

(و به همین علت است که در 42، ص0923شهروندان خود بهترین ضامن برای اررای حقوق شهروندی خواهد بود )رئیسی، 

قیرار گرفتیه اسیت. در واقی  از مکظیر قیانون        تأکیدو نهی از مکرر مورد توره و  معروف امربهاص   صراحتبه قانون اساسی 

. در حیوزه  شیود  میی سی نظار  همگانی یک شرط دزم و ضروری در رهت تحقق حقیوق شیهروندی افیراد محسیوب     اسا

مربوط به حقوق بشر نقشیی میؤثر و کیاربردی دارد. در بیشیتر اسیکاد      های  و نهی از مکرر در موضوع معروف امربهرهانی نیز 
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و الزام کشورها به رعایت حقوق مذکور پیش حقوق بشری نوعی حق نظار  همگانی رهت رلوگیری از نق  حقوق بشر 

 بیکی شده است.

این نهادها به دو  که است کردسازمان مل  در رهت اررای هر چه گسترده تر حقوق شهروندی اقدام به ایجاد نهادهای 

ایجیاد  نهادهای ایجاد شده در سازمان مل  متحد و نهادهای که به مور  معاهدا  حقیوق بشیری    ؛دسته قاب  تقسیم هستکد

همانکید چشیمان ریزبیکیی هسیتکد کیه بیر اریرای حقیوق          هیا  آنسیت کیه   ا دستاورد ایکگونه نهادها ایین  ترین بزرگ. اند شده

. بیدین وسییله   نمایکید  میی شهروندی در قلمروی کشورهای عضو نظاره  کرده و موارد نق  حقوق شهروندی را افشیاگری  

سیت کیه   ا نقیص ایین نهادهیا ایین     تیرین  مهیم . امیا  کککید عه رهانی پکهان موارد نق  را از دید افرار رام توانکد نمیکشورها 

، ابزار افشیاگری و  گیرند میکمک  ها آناختیار ندارند. موثرترین ابزاری که از  و کارآمد چکدانی در مؤثرابزارهای اررایی 

را مجبور بیه تین دادن    ها آن، تا بوسیله این ابزار با تحت فشار قراردادن کشورهای ناق  کککد میاطالع رسانی است و سعی 

 به این تعهدا  کککد.

 نظارت جهانی در راستای استقرار و حفظ صلح و امنیت بین المللی -4

المل  عمومی همیشه از صلح و امکییت رهیانی بیه همیراه شیورای امکییت نیام بیرده شیده اسیت و قیدر              در حقوق بین

کیت رهانی معرفی شده است. اما این نهاد بیا تمیام سیاز و کیارش در     ادررای شورای امکیت به عکوان پشتیبان صلح و ام دزم

المللی موفق نبوده است. لذا همواره در ککار این مریانیزم نهادیکیه شیده سیازمان ملی        همه موارد در حفظ صلح و امکیت بین

ییز قواعید آمیره و ارائیه     مختلف همانکد توس  به قاعده عرف عیام و ن  های روشالمل  سعی نموده است با   متحد، رامعه بین

المللیی بیه    و نظریا  مشورتی، به نوعی حق نظار  همگانی و رهانی را برای کشورها در حوزه صلح و امکیت بین ها توصیه

الملی  دارای   ای و مشورتی امروزه در حقوق بین و نهی از مکرر با شر  توصیه معروف امربهعکوان نمونه،  هب رسمیت بشکاسد.

المللیی   و نهیی از مکریر صیدور نظیر مشیورتی از رانی  دییوان بیین         معروف امربه. یری از ابعاد استمؤثری ابعاد اررایی و 

المللی است، که  ، اما دارای اثراتی مشهود و عیکی بسیار موثری در روابو بیننیست ادرراءکه هرچکد دزم  استدادگستری 

المللی  . نظر مشورتی دیوان بیناستان مل  متحد کارآمدتر در مواردی از برخی تصمیما  دزم ادررای دیگر ارکان سازم

هیای   . این نظر مشورتی که در مورد دیوار حائی  در سیرزمین  استدادگستری در مورد دیوار حائ  نمونه کاملی از این ادعا 

از ای نظیر مشیورتی بیه صیور  عملیی       وصف توصیه برخالفصادر گردید، توانست  8113اشغالی است و در نهم رودی 

 3کشیی میورخ    ککوانسیون مکی  و مجیازا  نسی     3. مبال دیگری در این زمیکه ماده ککدادامه ساخت دیوار حائ  رلوگیری 

کشیی،   ( ررم نسی  Jus Cogens) آمرهای( و Ergaomnesالشمول ) که در آن با توره به خواص عام است 0332دسامبر 

المللیی   نسییون، کیه بیه تعهیداتش عمی  نریرده، در دییوان بیین        علیه عضو دیگیر ککوا  توانکد میکشورهای عضو ککوانسیون 

 .کککددادگستری طرح دعوا 

توانید   کشی در قلمرو یک کشور عضو ککوانسیون علیه آن کشور طرح شیده و میی   این گونه دعاوی به علت وقوع نس 

 المللی کشور مربوطه را بدنبال داشته باشد. مسئولیت بین

کشیی بیرای    کیه تمیام اعضیاء ککوانسییون مکی  نسی        آمرهیای هد عام الشمول و تعهید  تر، بر اساس تع در حالت گسترده

کشی ندارد و سعی در رلوگیری  کشی دارند، یک عضو که ارتباطی با وقوع رکایت نس  رلوگیری و مجازا  رکایت نس 

ارتریاب رکاییت    الیرغم دخیی  نبیودن در    تواند علییه تمیام کشیورهایی کیه علیی      است، می کردهکشی  از وقوع رکایت نس 

المللیی دادگسیتری طیرح     اند، در دیوان بیین  گیری چشم بر وقوع چکین رکایتی بسته کشی به علت سرو  و عدم موض  نس 

کشی و مجازا   را برای مک  نس  آمرهایالشمول و  کشی تعهد عام . زیرا تمام کشورهای عضو ککوانسیون مک  نس ککددعوا 
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شود که کشیورهای عضیو ککوانسییون     بودن و دور بودن از مح  ارتراب  ررم باعث نمیاند. یعکی حتی دخی  ن آن پذیرفته

گیری مکاس  بکمایکد. یعکی حتی اگر توانیایی انجیام ییک فعالییت عملیی مکاسی  را        باید موض  ها آنتفاو  باشکد، بلره  بی

 .کککداسبی را در مقاب  این رکایت اتخاذ و نهی از مکرر( موض  مک معروف امربهای ) توصیه های فعالیتندارند باید در قال  

 گیری نتیجه

المللی نیز نه تکها پذیرفته شده است، بلره از آن  و نهی از مکرر در سطح بین معروف امربهبدون شک امروزه اص  امر به  

میانی کیه   عکوان یک وظیفه رهانی که بر عهده تک تک کشورهاست نام برد. چرا که در حوزه حقیوق بیین الملی  ز    هباید ب

ای تبدی  شده  شود، در واق  باید پذیرفت که آن اص   به یک وظیفه تبدی  می0الشمول یک اص  حقوقی  به یک تعهد عام

رعایت شود و این وظیفه به انجام برسد. بدون تردیید امیر بیه رعاییت صیلح و نهیی از         ها دولتاست که باید از ران  همه 

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

 هیا  دولیت و ییک تعهید بیرای تمیام      باشید  نمیی المللیی   تابعانشان،امروزه دیگر در حیطه اختیار یک یا چکد کشور یا نهاد بین

رد و نباید از این تعهدا  المللی به دوش دا الشمول که یک دولت در مقاب  تمام رامعه بین شود. یک تعهد عام محسوب می

 تخطی ککد.

ککد. بیا توریه بیه     المللی ایجاد می لذا رعایت اصول انسانی و اساسی حقوق بشر، نوعی مسئولیت در قبال ک  رامعه بین

المللیی بیه دلیی      المللی در رعایت برخی از تعهیدا  و تریالیف بیین    و اشخاص بین ها دولترویه قضایی بین المللی، تمامی 

، هیا  آننف  تلقی شده، لذا در صیور  نقی  و تخلیف از     المللی، ذی در حفظ و استمرار صلح و امکیت بین ها آن رمؤثنقش 

بیه   هیا  دولیت . بلره از نظیر رژییم حقیوقی نیوین، مسیئولیت      نیستالمللی تکها بین دولت خاطی و قربانی مطرح  مسئولیت بین

ره قرار خواهد گرفت. در این نوع از تعهدا ، هر ییک از اعضیاء   مورد تو ها دولتتکاس  نوع و ماهیت تعهد در برابر همه 

تواند به صور   مزبور، واککش نشان دهد. واککشی که می هایاین امران را داراست که در صور  نق  و تخلف از تعهد

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

های شیورای امکییت    مجم  عمومی سازمان مل  متحد و قطعکامه 011/39و  090/39های  در همین راستا تصوی  قطعکامه

)بوسیکی و هرزگیوین( بیه نفی       432، 424، 440، 441، 403، 492، 498)سومالی( و  433و  430و  499)عراق(،  410و  022

عبییر دیگیر، قواعید بکییادین     شیود کیه بیه ت    الشمول ناشی می آمیز در واق  به نوعی از محتوای عام فارعه های وضعیتقربانیان 

المللیی   (لذا باید بدون تردید اذعان نمود که امروزه در سطح رامعه بیین 42، ص 0920حقوق بشر هستکد. )ذاکریان، مهدی، 

عبیارتی همیان    همهم و اساسی از آن رمله صلح و امکیت رهانی و حقوق بشر، نظار  همگانی یا بی  های در برخی از موضوع

 . باشد میای پذیرفته شده و کاربردی  از مکرر قاعدهو نهی  معروف امربه
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 م و سنتیرکر در قرآن کاز من یو نه معروف  هب امر یشناس مفهوم

 فاطمه آریا نژاد

 داوود ستارزاده

 امیر اسدی

 چکیده

ارتمیاعی داشیته باشید، ایجیاب      های مسؤولیته باید در پذیرش کرامعه و تعهدی  نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت

. ایین مطلی  در فقیه اسیالمی تحیت عکیوان       افتید  میی ه پیرامیون وی اتفیاق   کی ه او ناظر و مراق  همه اموری باشد ک ککد می

ه از کی ؛ چکیان  رود میی  مسیلمان بیه شیمار    کر سیاسیی یی  ری مبیانی تف  تیرین  مهمر مطرح شده و از رو نهی از مک معروف امربه

و نهیی از   معیروف  امربه فایی آن ضروری دین شکاخته شده و ضامن بقای اسالم است.که وروب کفرایضی است  ترین مهم

بیه   مسیلمان یعکی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فیرد   معروف امربه است. اسالم فروع دینیری از  شیعیانمکرر به نظر 

شود و نهی از مکرر یعکیی دسیتور دادن ییا توصییه      چه از نظر عق  یا شرع اسالم خوب در نظر گرفته می دیگران به انجام آن

.در ایین  شیود  چه به از نظرعق  یا شرع اسالم بد در نظیر گرفتیه میی    کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن آن

میوارد   تیرین  مهیم و به بعضیی از   کردو نهی از مکرر را در قرآن کریم و سکت رستجو  معروف امربهمقاله سعی شده اهمیت 

 .شوداشاره 

  مسلمان.  نهی از مکرر، ،معروف امربه قرآن کریم، دین اسالم، واژگان کلیدی:

 مقدمه

ر و یی سته خیسته و ناشایتاب راهکما بر محمد)ص( نازل فرمود و در آن شاکه خداوند متعال قرآن را به عکوان ک یه راستب

شیه  یر را پیی ن شما بکدگان خدا راه خیان فرمود بکابرایارا برد و آشیبا و زشت و بهشت و رهکم را خوب دیشر حق و ناحق ز

هیا را   د واری  یی د در راه راست ثابیت قیدم بمان  ید تا بتوانیکک یها دور کیو ناپا ها ید و از راه شر و زشتیت شوید تا هدایکک

انجام آن بر  یرده، زشتککد آنچه خدا حرام ک یت میبهشت هدا یشما را به سو ها آنه انجام کد یخدا انجام ده یرضا یبرا

د بیه انجیام آن همیت    یراط داشتر سیخ یارکاست. اگر  ی  و نقص عاریرده از عکست و آنچه خدا حالل یده نیپوش یسک

 0د.یکک یشما قرار گرفت از آن دور یش رویپ ید و اگر شریکک

ار یگیاه بسی  یاز را یارتمیاع  یعلمی  ٔحوزهدر  یقرآن یها ه در آموزهکاست  یاز واربات یریر راز مک یو نه معروف امربه

و  معیروف  امربیه ا ، حیج، رهیاد،   کی خمس، ز)نماز، روزه،  نیعت فروع دین و شریاد دیو بکاست باد و پرارزش برخوردار 

ام ری ه احیی سپرده شیده و بق  یبه فراموش یکن اعمال نی( است چرا؟ چون در صور  نبود آن بهتریو تبر یر تولراز مک ینه

 نخواهد شد. یز عملین یاله

و  یکی یمسیائ  د ه ری ر بلراز مک یو نه معروف امربه یا فرهکگ سازیو  یار فرهکگکه فقو کد توره داشت ین حال بایبا ا

د یی آن با یازار ی ههمر است و یناپذ کارآن انف یه ارزاکستم است یس یکبصور   یکیها و فضائ  د ارزش یاده سازیپ

قیا   یو تحق یآور ارشاد، آموزش و پیرورش، علیوم، فین    ین نهادهایبکابرا دست آید بهجه مطلوب یککد تا نتکار کهماهکگ 

 یو فرهکگ یکیز و محاف  دکمرا ی ههمشور و کغا  یما، سازمان تبلیصدا و س یکگانقالب فره یه شورایقضائ ی هقومجلس، 

 برسد. یخوبی  هنتیجکد تا به کد هماهکگ عم  یه باکد یآ یحساب مه تسم بین سیا مؤثر یارزا

                                                           
 004نهج البالغه خطبه  .0

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 ه قرآن یآ

ر ری و از مکککیده   کو بیه معیروف امیر     یرخیواه یو خ ییویری ه میردم را بیه ن  کی ورود داشته باشید   ید از شماها گروهیبا

 آنان رستگارانکد. ،بازدارنده

اعراف،  094ه یآل عمران، آ 003و  001ا  یگر از قرآن )آیه دیدر هفت آ« رراز مک یو نه معروف امربه» یوستگین پیا

گر آمده است روشن ید یکن دو رمله به ندر  ردا از یشود. ا یده میلقمان( د 04ه یحج و آ 30ه یتوبه، آ 008و  40ا  یآ

 یهیا  یژگی ی، دربیاره و ین مطل  قرآنی یشه در قرآن دارد. اما بر اساس ایامالچ رکر راز مک یو نه معروف امربهه رمله کاست 

 ست؟یست؟ مضمون آن درباره چکیکد؟ مخاط  آن ک یفا میآن را ا یسکتوان گفت چه  یفه چه مین وظیا یواقع

ه درخواسیت از رماعیت   یی دهید میتن آ   یانجام م آن را یسکه چه ککد ک یروشن می مکطق 0آل عمران 013ه ین آیه اک

 ن.یشیپ های امتمومکان به استادانکد و برابر اشاره 

 . ککد میر راز مک یو نه معروف امربهه کباشد  ید شام  امتیم باک د دستیه، مومکان باین آیبراساس ا

ن اشاره به چه ید در ایو ترد کشد آورد با یفه پدین وظیاستکباط ما از ا یا  براین آین است اره ممک یدقت و خلوص

 یر ریدا راز مک ینهی  هفیوظی  هدربار کیمصائ  اند ییها ه، قرآن بدعترکیالم اکی  هخالصشود.  یدارد محدود م یمطلب

 کد.ک یان میما ب یاز نام آن برا

 یف لغویتعر

 یش همگیان یآمیدن آسیا   در رهت به ورود یران اسالمربزرگ و روشکف یاطهار و علما ی هائمث یم و احادیرکقرآن 

 ردند:ککه وض  ین  ضمیدو نوع قانون در ا

 معروف امربه .0

 رراز مک ینه .8

 ی معروف:0

 یه در آن مصلحتک یتمام اعمال و رفتار یو از مکظر وح است« right ستیشکاخته شدن، شا» یمعروف در لغت به معکا

 و ... یه، مهربانیبه عهد، رهاد، هد یا ، صدقه، وفاکا ارتماع ورود داشته باشد مانکد نماز و زیفرد  یبرا

 ر: ری مک8

  فرد و رامعه داشته باشد مانکد زنا، یبرا یانیه زک یاست و در امور« wrong ستیناشکاس، ناشا» یر در لغت به معکارمک

 .اند حرامه ک ها اینبت و امبال ی، نظر به نامحرم، دروط، غیقمار، حرام خور

 رکاز من یو نه معروف امربه یمعرف

ن)ع( را یام امام حسی یربال و قک ی هواقعد ناخودآگاه ذهن انسان یآ یان میر به مراز مک یو نه معروف امربهاز  یحرف یوقت

اش را در  خیود و خیانواده   یفشرد و هست یش به آن پایام خوین)ع( در آغاز و قیه امام حسک یآورد رسالت بزرگ یاد میبه 

 ردند.ک یگذار ر نامراز مک یو نه معروف امربه ی هدهاول محرم را  ی هدهن علت یرد به همکراه تحقق آن فدا 

برقرار  یباط ارتماعضن نظم و انین نوع قوانیت ایاست و بدون رعا ین اررائیم قوانرر در حراز مک یو نه معروف امربه

 .شود ینم

                                                           
 013ولترم مکرم ائمه یدعون الی اخیر و یامرون بالمعروف و یکهون عن المکرر و اولئک هم المفلحون آل عمران . 0
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راه و رامعیه و   یف است تا درستمخال ینظم یاست و با هر گونه ب ین خاصینظام و قوان یست اسالم داراین نیاسالم چک

 کد.کن یآن را تضم یدن به اهداف وادیر رسیمس

 ام و نظام خود سه شرط دارد:راح یاررا یاسالم برا

ه نفیس و  کیی ه فرد مسلمان خیود مسیئول تز  ک یو تعال کتبار یخدا یتقوا یعکیانسان  یدرونی  هبازدارند یروین .0

س کی هیر   ؛«ه ا و ق ا خ اب م ن دس هاکق ا الفل م م ن ز »م اسیت:  یرکرآن ه از قین آیه در بردارنده اکانتقاد آن است 

 0.ار خواهد بودرانیس آن را به گکاه آلوده گرداند زکه گرداند رستگار و هرکینفس خود را تز

ف یگیر آن را ریزء وظیا   یهیا د  میی ف خود را تکها به آنچیه رژ یه وظاک یاسالمی  هرامعومت عادل در رقدر  ح .8

خیود   یه بیرا رداند بل یاست محدود نم یو خارر یت داخلیها حفظ امک ن آنیتر مهم هکشمارند  یخود م یاساس

 ز قائ  است.ین یو فرهکگ یتی، تربیف ارتماعیوظا

 رد.یگ یر از آن نشأ  مراز مک یو نه معروف امربهه ک یارتماع یرویقدر  و ن .9

 رکاز من یو نه معروف امربهت یاهم

ان اهلل »د: یی فرما یرده اسیت او در قیرآن می   کر راز مک یو نه معروف امربه هکاست  یسکن ینخست یدگار رهان هستیآفر

نحی   ی  هسیور «. )رونکم تیذ ری م العلری عظی یر و البقرعن الفحشاء و المک یکهیو  یالقرب یشاء ذیامر بالعدل و ادحسان و ای

 (31ی هآی

زشت و ناپسیکد و تجیاوز بیه حقیوق      یارهاککد و از ک یشاوندان امر میهمانا خداوند به عدل و احسان و بخشش به خو»

 «د.یریه پکد گککد باشد ک ید و شما موعظه مکک یم یگران نهید

 . شده  شمرده یامبران الهیپ یها یژگیر در قرآن از وراز مک یو نه معروف امربه

از  یو نهی  معیروف  امربهبه ر یگیطور مستمر و په ت را بر دوش داشتکد بین رسالت و هدایه بار سکگرکیامبران، براساس ایپ

و  که میردم را از شیر  کی نبیود   یدانسیتکد روز  یرا روا نمی  تیأخیر رده و ری ن یوتاهکن راه یدر ا یا پرداختکد و لحظه یر مرمک

و ... دعیو    یریی ، عدل و انصاف، احسیان و ن یتاپرستیرد و یو به توح نرککد یظلم و ستم، قت  و غار  و ... نه یپرست بت

 یه همیواره مراقی  احیوال و اعمیال خیود هسیتکد از رو      کی و صیالح، گذشیته از آن    مؤمن های سانن، انیباشکد. بکابرا نررده

برحیذر   هیا  بیدی ککید و از  ک یدعیو  می   هیا  خوبیز همت گماشته و آنان را به یگران نیبه پکدواندرز د یو دلسوز یرخواهیخ

 دارند. یم

ت اسیالم را بیه   یی امبر نیازل شید مین حقان   یی ه بیر پ یآن یا یکد: وقتیفرما یاوران بزرگ اسالم عبمان بن مظمون میاز  یری

 (.940ص00عه  ی  الشیگرفت)وسا ین در دلم رایین آیردم و اعتقاد به اکباور  یدرست

 یانسیان سیخت   یورز سعاد  و بیه  یتوانکد برا یشکد میاند یام  انسان مره به سعاد  و تک یسانکا ید آیکک یر مرشما ف

از  یو نه معروف امربه یو واربا  اله یام اسالمران احیه در مکن است یائه دهکد. بخاطر همالم ارکن یتر از ا بهتر و ارزنده

مشیاهده   یدرسیت ه تیه را بی  رن نیی ن ایمعصیوم  یخ زنیدگ یتیار  ین در بررسی یزبیدارد هر محقق آگاه و ت یا ژهیگاه ویر رارمک

آنان داشته است و  یبا تمام مقاط  زندگ یاگسستکان ارتباط نیگرفته تا پا کیودکر از راز مک یو نه معروف امربهه ککد ک یم

 اند. بزرگ بودهی  هفرضین یبکد ا یوسته پایان عمر، پیگرفته تا پا کیودکه با انسان از کگهربارشان  یآنان در طول زندگ

                                                           
 (01و  3ها و قد خاب من دسها)شمسکقد افلح من ز .0
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ن یا ش بریفراتر از محدوده رسالت خو یردند و حترن یفروگذار ی  تالشیاز ه ین رسالت الهیا یهار در اداطای  هائم

  قلی  سرشیار از رأفیت و    یی به دل ها آنکه بود  یاله ی هفرضین یت ایتالش و اصرار آنان به سب  اهم ،دندیار اصرار ورزک

همیه   نیی ه خداونید آنیان را از ا  کی کد تا آنجیا  یرا  آلوده شده به خشم خدا گرفتار آرس به مکک  یرحمت حاضر نبودند ه

 داشت: یباز م یتالش و دلسوز

 (939ص00عه  ی  الشی)وسا «ث السفایومنوا بهذا الحایآثارهم ان لم  یعل کنفسباخع  کفلعل»

 آورند.  یمان نمیث این حدیه چرا به اک یش را تباه گردانیشان خویبه اعمال ا تأسفاز شد   یخواه یا میگو

 صالحان ی هبرناماء و یر راه انبکاز من یو نه معروف امربه

آن ی  هوسییل گیر بیه   ی  دیه فراکاست  یبزرگی  هفریضصالحان است. ی  هبرناماء و یبر راه انراز مک یو نه معروف امربه

سیازد بیه    ین را آبیاد می  یهیا را ربیران و زمی    کد سیتم ک یار او حالل مکس  و کرا مصون از خطا و  یاقامه شود و راه و روش

. 0ر درسیت قیرار دارد  یو در مسی  امیور اسیتوار  ی  ههمی شیود و   یضه از دشمکان عدالت و انصیاف خواسیته می   ین فریای  هوسیل

ه ری ن سیاقو شیود مگیر آن   یا  وار  اسیت و از گیردن مسیلم   کر همانکد نماز و روزه خمس و زراز مک یو نه معروف امربه

 یو رمع یر است استفاده از هر دو روش فردران برداشتن مکیمعروف و از می  هاقامابد و در آن یهدف اسالم از آن تحقق 

 رساند وار  است. یمن هدف یه ما را به اک

 است؟ یسکن چه ید یف و بیضع

بیه همیه    یانسیان  یت الهین مسئولیکد عم  به ارر نراز مک یو نه معروف امربهه کس کحضر  محمد)ص( فرمودند آن 

 گر بود.ید یدر سرا کفر دردناکین رهان و یدر ا ید انتظار خواریبا یوتاهکوار  است و در صور   یسک

 رکاز من ینهو  معروف امربه هفلسف

و  امبران بیوده اسیت  یی ن هیدف بعبیت پ  یی انید. ا  آمده یبشر اصالح رامعه یبرا یاله یایم، تمام انبیا کون گفتهکه تارچکان

رامعیه را در نظیر    ییک شیمار رفتیه اسیت.    ه ر بی راز مک یو نه معروف امربهدن به آن هدف بزرگ، یرس ین ابزار برایموثرتر

 ست:ین دو حال خار  نید، از ایریبگ

 یهیا  بیر میردم را از انسیان   کاسیت و ا  یاله یها خداوند و ارزش یبه سو یو غالب یت عمومکه حرک یا ا رامعهی .0

 ،یقیوم  ،یا خیانواده  ،یشخصی  ی، در زندگیو ارتماع ی)بُعد فرد یشکاس در تمام ابعاد زندگ فهیخداپرست و وظ

م اسیت  کبیه آن حیا   یه سیالمت ارتمیاع  کی سیالم   یا ن را به طور غال ، رامعهیا دهکد می  ریو ...( تش یارتماع

 یعکی یرد کر استفاده راز مک یو نه معروف امربهد از ین رامعه بایهم« یسالمت ارتماع»حفظ  یم حال برایخوان یم

ککید و بیه گسیترش آن    کن رامعیه وارد  یی ره ایررا به پ« گکاه و فساد» کروب خطرنایرخواستکد م یا افرادیتا فرد 

 یو حت کرد یریشگیپ کخطرنا یماریتوان از رشد و گسترش آن ب یر مراز مک یو نه معروف امربه. با کککدهمت 

 ن ساخت.ک شهیآن را ر یبا برخورد مقتض

 یطانیشی  یهیا  و اشیباع خواسیته   ینفسان یم بر آن به سمت هواهاکو روّ حا یت عمومکه حرکاست  یا ا رامعهی .8

ار، کی ن یم بیاز بهتیر  یرا به او ببخش یو روح یارتماع یو تکدرست ککیممار را سالم ین رامعه بیم ایاست اگر بخواه

   و گسترده و مکاس  آن است. ی  وسرر در شراز مک یو نه معروف امربه

                                                           
 امام محمد باقر)ع( .0
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و  معیروف  امربیه سیت؟  یر چری از مک یو نه معروف امربهه فلسفه ورود و وروب ک استه گذشت، روشن ک یحیبا توض

 یتکدرسیت  یاهیدا  یعکی ی یعمیوم  یاء سیالمت یی رامعه، و اح یروان و یاز سالمت ارتماع یحفظ و پاسدار یعکیر راز مک ینه

 یه فلسیفه وریود  رکیچه ا شویمد نخست با آثار آن آشکا یم بایآن آشکا شو یشتر با فلسفه ورودیم بیو اگر بخواه یارتماع

 آن در ظهور و بروز آثار آن نهفته است.

م ین طیور ترسی  یی را ا یر و عیدم مکافیا  آن بیا آزاد   ری مک از یو نه معروف امربه ی هفلسفمبال ساده  یکامبر اسالم در یپ

 د:یفرما یم

رنید  یگ یا قرار میه در وسو درک یشده و هکگام یشتکسوار  یه با گروهکاست  یسکان مردم مانکد یار در مرگکه یک

کید و  ک یذ می نفیو  یشتکباز ندارند آب به  کار خطرناکن یگران او را از ایپردازد اگر د یش میگاه خویردن راکبه سوراخ 

 شوند.  یغرق م یباره همگ یک

ر را بیه همگیان مجسیم و حیق نظیار  بیر       ری از مک یو نهی  معروف امربهفه یبودن و لزوم وظ یبا مکطقیر زین تعبیامبر با ایپ

تکهیا تیا    یشتککان یاست سرنش یشتک مانکدز ی، رامعه نیداند آر یم هاست سرنوشتوند یاز پ یه ناشک یعیطب یارتماع راحت

ا یی خ یکید و بخواهید بیا می    کاسیتفاده نادرسیت    ین آزادیی از ا یگران شوند هرگاه مسافرید که مور  هالکآزادند  یحد

ککید و عمی  او را   ک یخود بشد  بیا او مبیارزه می    یعزه دفایکد همه مسافران بکا بر غرکرا سوراخ  یشتکگر بدنه ید یا لهیوس

همگان را بیه   یآنان خطر غرق شدن و نابود یتوره یو ب یسست کش یپکدارند. ب یم یو محدودنگر ینادان یاز رو یتکحر

رپا نهاده است متعهد یرا ز یاله یها ه ارزشک ی  گکاه و افرادرمومکان با برخورد با افراد مرت ی ههمدنبال خواهد داشت و 

 .اند مسئولو 

 ر انقالبیبکر از نگاه رهبر کاز من یو نه معروف امربه

)ره(  یکی یران حضیر  امیام خم  یی ا یاسیالم  یانگذار رمهوریبکی  هحریمانسه فراز از سخکان کجا به تکاس  بحث به یدر ا

 . ککیدتوره 

  ین فراین و گرانقدرتریر را از بادترراز مک یو نه معروف امربه)ره( یکیران امام خمیا یر انقالب اسالمیبکرهبر  .0

ن اسیالم را  ین مبیگر را به پا داشته و دی  دیفراه کر راز مک یو نه معروف امربهد: )یفرما یشمارند و م یم یاسالم

س آن کن است هریه از ضرور  دین فرضیدهد. ورود ا یاسالم را رونق م یایدر دن یده است و زندگینظم بخش

افر کی میان داشیته باشید    ین الزام هم این است و به دیاصول د یار اصلراش ان ار آن دزمهرکد و بداند انکار ررا ان

 است.

ه هیر  کی ککید، همیانطور   کگیران عمی    یه دکی د یککد و هم وادار یککرا، هم عم   یام اسالمره احکد یککوشش ک .8

کید، اصی    کگیران را هیم اصیالح    یه دکی کد، موظف اسیت  که خودش را اصالح کموظف است  یشخص و فرد

ی  هصیحیف  81/4/91کد. بیانیا  امیام )ره( در   که رامعه را اصالح کن است یهم یر براراز مک یو نه معروف امربه

 0ص01نور  

 یسی ک ییک ه کد یکیشود، بب یدا میه پک ید، هر مجلسیس را با او آشکا هستکشود خودتان و هر یه مک یهر مقدار .9

است  یر از امورراز مک یو نه معروف امربهد یکککار برود، دعوتش ک یقدر یکخواهد  یم ین پوشش اسالمیاز ا

 نه ... یگریوار  باشد و بر د ییر ره بکست ین یزیچ یکس وار  است که بر همه ک

ن طور دعو  یگران را همیم دیلف هسترم از ظلمت چه نور، میککم و خار  یککم خودمان را حفظ یلفره مکهمانطور 

ه اهی   کی سیتم، مین   یه اهی  مکبیر ن  کی ستم، من ی  نیه خطکه خوب، من کد یید بگوی، شما نباتوانیم میه ک یم. هر مقداریکک
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ق شیما  یی ه رفکی  یسی کبیا آن    ائتیان، یتان با آن پسرتان و با دخترتان و با اول ه در خانوادهکد ین هستیاستم، شما اه  یمحراب ن

د و یی ریش را بگید رلیو یی شیود با  یت خیدا می  ید معصی یی د. اگر انسان دیلفرن مقدار شما مید، همید حرف بزنیتوان یهست، م

 23ص00ور  نی  هصحیف 8/01/92انا  امام)ره( در یت خدا بشود. بید معصینگذار

 ر:کاز من یو نه معروف امربهمراحل 

و  معیروف  امربیه  یا  بیرا یی ن روایهان براساس ایاند و فق ار سخن گفتهیر بسراز مک یمعصومان درباره امربه معروف و نه

 اند از:  ن مراح  عبار یاند ا بر شمرده یر مرات  و درراتراز مک ینه

 ی اظهار خشم و نفر 0

افیراد بیدون    یر است گاه برخی رو نفر  از مک یر تکها اظهار ناخرسکدراز مک یو نه معروف مربهان مرحله از مراح  یاول

  ین مرحلیه بیه هی   یشود در ا یمور  اصالح آنان م یشوند و تکها اظهار خشم و ناخشکود یر مر  مکرمرت یتوره و آگاه

 الله انام ر ن ا رس ول »د: کیفرما یم )ع(یمام علاست ا یافکردن اخم به چهره کست تکها رو ترش یاز نیگفتار هم ن یحت یاقدام
 «.فهرهکبوجوه م یاهل المعاص یتلق

عه   ی  الشی یم. )وسیا یاران روبرو شیو رده و عبوس با گکاهیشکدرهم  یها ما را فرمان داد تا با صور  )ص(رسول خدا

 (.309ص00

 ی قط  رابطه8

فه و بازداشیتن از  یردن و انجام وظکوادار  یاست گاه برار قط  رابطه راز مک یو نه معروف امربهن مرحله از مراح  یدوم

ابید و بیه   یارش را درک یگرداند تا زشت یاز شخص رو یمدت ید برایست باین یافک یرا  تکها اظهار نفر  و ناخشکودرمک

 ر درست باز گردد.یمس

 ی گفتار 9

ر ری رنید و دچیار مک  یگ یغیا  قیرار می   یتبل تیأثیر تحت  یبه سب  نادان یگفتار است چه بسا افرادی  همرحلن مرحله، یسوم

و عطوفت  یمال مهربانکر در راز مک یو نه معروف امربهد یت باین موقعیاز دارند در ایو راهکما ن ین گروه به مربیشوند ا یم

 کد.ک ییحت و راهکمایرا نص ها آن

 ی عم  3

ر کردن با مکطیق تیذ  کصحبت برگرداندن و  یه روکاست ی  هدررشخص در  یه گهگاهکن مرحله عم  است یچهارم

 م.یککار کم و شروع به ید با عم  وارد شویکجا بایگذارد و در ا ینم تأثردادن بر او 

 رکاز من یو نه معروف امربهدر  یخودساز

از  یو نهی  معیروف  امربهد اول خود را یردن باکر راز مک یو نه معروف امربه یه چرا براکشود  یمطرح م یکجا سوالیدر ا

 م؟یگران بپردازیم بعد به ساختن دیکک یاول خودساز یعکیم یککر رمک

 م:یابی یرم)ص( در مکامبر ایداستان از پ یکرا با  سؤالن یرواب ا

فرزندم را از خوردن خرما مک   ،کپزش ،ا رسول اهللیامبر)ص( آمد و گفت: یار دور، خدمت پیاز شهر و د یمرد یروز

کید  کنظیر   د تا از خوردن خرما صیرف یککحت ید و او را نصیکک یشما لطفدهد  یپسرم به حرفمان گوش نم یرده است ولک

 ا  را انجام بدهم. ا تا خواستهیامبر در رواب گفت: برو فردا بیپ
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ا یی به عرضه داشیت  یاو را انجام داد و مرد غر یا امبر خواستهیامبر رفت و فردا دوباره برگشت پیش پیاز پ یمرد با ناراحت

روز مین خیودم خرمیا خیوردم     یی ه دری کی: بخیاطر ا نید امبر فرمودیی د. پیی وز درخواسیتم را انجیام نداد  ریی رسول اهلل چرا همان د

 پسر تو خرما نخور. یه اکم یتوانستم به او بگو ینم

کد تیا بتوانید در   کد از ورود خود آغاز یر را هر انسان باراز مک یو نه معروف امربهی  هفریضه ک فهمیم میت ین روایاز ا

 کد.کت یز با خود همراه و هدایرا ن یگریمطلوب د ینو شدن یت به سوکعه و حراصالح رام یراستا

ن یقت ایدر حق یر آن ولینظ ی، زدن، بستن، گشتن، و اقداماتیعمل های ه مراد از اقدامکد ید در آغاز چکان به نظر آیشا

)ع( دربیاره  یرد امیام علی  یی گ یدر بر م را یار مختلفیبس یها وهین امور است و شیفراتر از ا یعمل های ه گسترده اقدامکاست 

رد هیم ریراح بیود و هیم میرحم      کی  یمارها را معالجه می یه بکبود  ریامبر)ص(( پزشیشان، )پیدارد: ا یر رالبیامبر)ص( تعبیپ

 یضیه الهی  ین فریی د بیه ا یی ن بایپرداخت بکابرا یم یسودمکد نبود به رراح یو لطف بود و اگر مهربان یاول مهربان یعکیگذار، 

 کد.کان مردم زنده یضه را در مین فرید ایها با ین عزاداریعاشوراست و ا یام اصلیرا پیار داد زیبس تیاهم

 رکاز من یو نه معروف امربه کتبعات تر

ا  به یا  و روایه آرشود بل یر تکها در بعد آثار سازنده و مببت آن خالصه نمراز مک یت امربه معروف و نهیزان اهمیم

ضیه  ین فریی اند اگیر ا  ردهکن یاطهار و بزرگان دی  هائمامبر، یه خداوند، پک یدهاکیز پرداخته است. تأیآن ن کن آثار ترییتب

  در یو تفضی  یخیوب ه در انتظیار آنیان خواهیدبود، بی     یتفاو  باشکد چه عواقب یبزرگ انجام نشود و مسلمانان نسبت به آن ب

 گردد.  یا  مشاهده میروا

 م. یکک یمطرح م یکایرا  را یته در روااررفرر بین و تعابیاهمّ عکاو ککیا

  یا  الهکسل  بر .0

 تسلو اشرار .8

 تکعذاب و هال .9

 ن پروردگار یلعن و نفر .3

 گریت در گکاه دکشر .9

 ها ارزش یدگرگون .0

 «الباب یا اولی ةو یالقصاص ح یم فکو ل»ت مرده است کرامعه سا

 د(یا نه مردهد)وگریا د زندهید و او را به قصاص رساندیا ستادهیاگر در برابر قات  ا

دارد  یباد و شعور ارتمیاع  کیاز به دریا مرده بودن رامعه نیهمه روشن است اما زنده  یالبته زنده و مرده بودن فرد برا

د یی کک یمی  کن قسیمت را در یی د ایت باد باشیاگر شما اه  فهم و درا یعکیادلباب(  یا اولید)یفرما یه می  در آین دلیبه هم

هیا   یها و بید  یه در برابر خوبک یسکشود رامعه مرده است  یمعترض او نم یانجام دهد احد یباهس اشتکه هر ک یا رامعه

 .0شدک یها نفس م ان زندهیه در مکاست  یا تفاو  است مرده یر براز مک یو نه معروف امربهگر یبه عبار  د

و  رو اصیالحا  اسیت السی    ن و رامعیه یی اس  نداشتن تعهد نسیبت بیه د  ی  ضعف، ترس،ی  هنشانو  در برابر گکاه رس

 بدعت است. یو  در برابر گکاه نوعر(س009ص44)بحار الکوار   عکدالضروره بدعه

                                                           
 زان(یر المیتفس بقره 041ادلباب) یا اولیوه یالقصاص ح یم فرول .0
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 یمیان و عمی  صیالح باشیکد ولی     یه بیا ا کی  یسیان کم: یخوان یم 9 ٔآیهرز خسار  ندارد در سوره العصر  یا جهیو  نترس

 .0دان ککد در خسار  قرار گرفتهرگران را به حق سفارش نیت باشکد و دکسا

ن بیه فسیاد   یرند همه زمی یگران را نگیاز مردم رلو فتکه و فساد د ید: اگر گروهیفرما یم 890ی هآیخداوند در سوره بقره 

 .8شود یده میشک

 معروف امربهردن ک  رها یرد مگر به دلرن را لعکت نیشیپ یها قاصعه فرمودند: خداوند امت 038ی هسوردر  )ع(یامام عل

 .9رراز مک یو نه

 ر کاز من یو نه معروف امربهشدن  یعمل یها راه

دن آن یفرهکگ ناب و استمرار بخشی  یک  آن به یر و تبدراز مک یو نه معروف امربهدن یدر گسترش بخش مؤثر یها راه

 ر است:یمعلول عل  و عوام  ز یدر عرصه ارتماع

 ید براسیاس مکیاب  اصیل   یی اسیت و با  یفرهکیگ آمیوختک   ییک ر راز مک یو نه معروف امربهح یی شکاخت و آموزش صح0

د از هر دو مکب  بهره رست و لذا یو با یباشد و هم نظم یتواند عقل ین مکاب  هم میم داده شود و ایبه افراد رامعه تعل یاسالم

رد یی د مورد توره قرار گیاربرد دارد باک یافزار و سخت یافزار بوده و به صور  نرم مؤثرن عام  یه در تحقق اک یزیهر چ

 از: اند عبار ه کدارد  ییها ح مولفهیآموزش صحن یبکابرا

 رانیق و همه رانبه و متکاس  با زمان و سطوح فراگیدق یزیر الف( برنامه

  یکید یها غ و آموزشیاران امر تبلکو به عکوان دست اندریب( انتخاب افراد رام  الشرا

 .یمعارف اله رانیو ذوق فراگ یو ارتماع یفرد یها یژگیا  وی ( توره به حاد  و روح

ن یه آمیر کی دارد  یمتعدد یها و روش یها ه راهکاست  مؤثرغا  یق اهداف، تبلین ابزار تحقیتر از مهم یریغا : یی تبل8

 د حدالمقدور آن را بشکاسکد.یر بارن از مکیبه معروف و ناه

 ابد.یزه تحقق یانگ و شودت یش تقویزه انسان در گرایشود تا انگ یه سب  مک ی: هر عاملیو ارتماع یی عام  روان9

 رد.ید به دقت مورد توره قرار گین امر بای: ایو اقتصاد یاسیی عام  س3

ده یی برچ یافتیه و ناهکجیار  یدر رامعیه تحقیق ن   ی  ارزش و هکجیار یکترل و نظیار  هی  ککترل و نظار : بدون کی عام  9

 شود. ینم

 ی عام  بازدارنده:0

د یتیر شیه  کد 093ها ص نامه تابک) ر است.کاز من یو نه معروف امربه یا هجامعه، صحن یکز مثل یو وجود خود آدم ن یزندگ

 (.یعتیشر یعل

 رکشناخت معروف و من یها راه

 را شکاخت:« ررمعروف و مک»توان  یق میاز سه طر

 فطر  .0

 عق  .8

                                                           
 والعصر( 9ن امکوا و عملو الصالحا  و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر)یاد الذ .0

 بقره890... ولو د دف  اهلل الکاس بعضهم ببع  لفسد  ادرض... .8

 قاصعه038ی خطبه)ع( یامام عل .9
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 نید .9

 م:یپرداز یم یکان مختصر هر یکون به بکا

 (فطر 0

هیا و   یهیا هسیتکد و از پسیت    ییبایماد  و زک یایا ، رویمعکو ه ذاتاچ طال کاست  یا ها به گونه سرشت و خلقت انسان

و « معیروف »داند از نظیر فطیر     یم ییبایمال و زک، خوب، یم انسانیه فطر  سلکن آنچه را یباشکد، بکابرا یها متکفر م یزشت

 نام نهاد. « یر فطررمک»توان  یزان است، میآن چه را از آن نفر  دارد و گر

نادرسیت   یهیا  و و سکتیمح تأثیرآن از گردوغبار  یسازکو پا ین فطر  الهیردن همکداریب یبرا یامبران الهیاصودچ پ

 یریرا ی، زاست شده یزین فطر ، مطابق و همگون و هماهکگ با آن، پس ریز براساس همین یان الهیاند و اد مبعوث گشته

باشید. فطیر     یم یامر فطر یکن یاز به دیو ن «ین خواهید»است ی، و خداخواهیی، خدارویاز ابعاد نهفته در فطر  انسان

دن یبدست آوردن و رس یت و چگونگیفکیکد اما، که خود را اشباع کاست  ییزهایها و چ ییبایماد  و زکانسان، خواهان 

 شتر آن با شراع است.یبا عق  و ب ین حد و مرزها، مقدارین اییداند و تع یبه هدف و حدّ و حدود آن را غالباچ نم

 (عق 8

ن گیوهر  یی عیه نهیادن ا  یداشیته اسیت، بیه ود    یهیا ارزانی   ه خداوند متعال بر انسانک ییها ن نعمتین و بادتریاز بهتر یری

و سیب  نجیا  و    یق هسیت ی، ابیراز معرفیت و شیکاخت خداونید و حقیا     یلۀ سعاد  و خوشیبخت ی، وسیگرانبها، چراط زندگ

 . استدر انسان  یراودان یرستگار

ر و روشیش، شی  کت، تیالش و  یی بیبه افتادگان، دفیاع از شیرافت و ح   کمکمانکد  ین اموریقی به طور یم انسانیعق  سل

مانکد تجاوز  ییارهاکشمارد و  یخوب)و معروف( م ییارهاکگران و ... را ینسبت به د یاز نعمت دهکده، مهربان یسپاسگذار

ر مردانده اگیر عقی    روط، و ... را بدن مکانت، دریخ یسواد ی، ره  و بیاریرو ب یو خشونت، تکبل یگران، تکدیبه حقوق د

ه بواسیطۀ وریود عقی ، میورد     کی از خدا به مردم باشید، و معکیا نیدارد     یه محبتکه گفته شده نباشد معکا ندارد کن حدّ یدر ا

 رد.یمواخذه و بازخواست قرار گ

 نی(د9

ه کی باشید. از آنجیا    ین می یی ا، دارهی یمع ترین رام و  ترین کام ر( رص )معروف( و )مکیار تشخین راه شکاخت و معیسوم

وصول بیه   ین راه، برایا یابتدا تا انتها یایه عق  به تمام زواکاست، و از آنجا  ییمال نهاکهدف از خلقت انسان وصول به 

و  انید  شیده امبران مبعیوث  یی داشته باشد و اگر هم داشته باشد، ناقص و نارسا خواهد بود. لیذا پ  یتواند شکاخت یآن هدف، نم

را نشان دهکد، و هم موان  مورود بیر سیر راه رشید و    « راه»مال مطلق، فرستاده شدند، تا هم کخداوند و  یاز سو یانیراهکما

مال و رهیش  کزش به سمت یز راه خین موان ، و نیمبارزه با ا ین سازند و هم چگونگییام ، تبک یا را به گونه یمال انسانک

 . کککدرا روشن  یتعال یبه سو

 ر کاز من یو نه عروفم امربهگاه یجا

 ت  اسالم )بعد ارزش(رر در مراز مک یو نه معروف امربهگاه ی(را0

گیر  ید یکر داده شده است و انسان را مسئول راز مک یو نه معروف امربهت  مقدس اسالم به ره در مک یتیارزش و اهم

 اند. ش قائ  نشدهیبرا یتیا چکان اهمیا ورود ندارند و یات ، ران و میگر ادیش دانسته است، در دین خویز مسئول دیو ن
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 (یخی)بعد تاریاسالمی  هرامعر در راز مک یو نه معروف امربهگاه ی(را8

ان معصیوم)ع(  یشیوا یز پیی شیان و ن یاران و اصیحاب ا یی اسیالم)ص( و   یامبر گرامی، در صدر اسالم، پیاسالمی  هرامعدر 

، بهیره  یف الهی یی لرت ییک ز یی ن ابزار و نیت ، به مبابه موثرتررماز اصول  یر، در رهت پاسدارراز مک یو نه معروف امربهاو

آن  یبیرا  یت خاصی یی اهم و بکد بوده یبزرگ پای  هضین فریا یخود دانسته و به اررا یفۀ الهیاند، مسلمانان آن را وظ گرفته

 اند.  قائ 

 ر کاز من یو نه معروف امربهآثار 

 یهیا  یریا گذاشیته و چیه دگرگیون    ه فرد و ارتمیاع بی   یدر زندگ یرر چه آثاراز مک یو نه معروف امربهه رکیای  هدربار

 م: یبر یزده عدد از آن را فقو نام میحال س یه بکا بر مقتضاکورود دارد  یاریا  بسیآورد روا ید میرا پد یارزشمکد

 اقامه واربا  .0

 دعو  به اسالم .8

 ردّ مظالم .9

 مخالفت با ستمگران .3

 گرفتن صدقا  و مصرف آن در مح  خود  .9

  یو ارتماع یت اعتقادیاهم .0

 حالل شدن درآمدها .4

 نیزم یعمران و آباد .2

 انتقام از دشمکان .3

 این و دنیاصالح امور د .01

 ککده دشمکانکمومکان و خوار یدلگرم .00

 گرانیسته دیت در ثواب اعمال شاکشر .08

 سودمکد یا و آخرتیدن .09

 ی اقامه واربا :0

ر است. راز مک یو نه معروف امربهاز آثار ارزشمکد انجام  ییرن یبپا بودن و انجام شدن واربا ، ا یعکیاستقامه الفرائ  

ه در رهت توسیعه و  ررده بلک یریتوان رلوگ یم یاسالم یها گ شدن ارزشنر مکر نه تکها از راز مک یو نه معروف امربهبا 

 .کردت کتوان حر یگسترش آن م

شیتاب و   یالهی  دن بیه رضیوان  یرسی  یبیرا گرفتیه و   یشیگر پیدیرسته خواه وار  خواه مستح  از یدر انجام اعمال شا

 «مه بها تقام الفرائ یضه عظیفر»رند: یگ یسرعت م

 ی دعو  به اسالم: 8

ه در پرتیو  کی  یا زهکیو پیا « بیه یا  طیی ح»خوانید و بیه    یآن می  یها ر مردم را به اسالم و ارزشراز مک یو نه معروف امربه

 یزیی خواهید چ  یانسان م یکد. آنچه اسالم براک یدعو  مشود  ین و دستورا  آن حاص  میدرخشش اسالم و عم  به فرام

 ست. ین یا و آخر  رضوان الهیرز سعاد  در دن

ه کی  خوانکد می یزیامبر)ص( شما را به چیه خداوند و پکد، آنگاه یا مان آوردهیه اک یسانک ید: )ایفرما ی)ع( میامام عل

 د(.یرید و آن را بپذیاگر شماست بدان تن در دهیاح

 .است« ت اسالمیتقو»و « یغ اسالمیاء تبلیاح« »دعو  به اسالم»ر راز مک یو نه معروف مربهااز آثار 

 «گرانیپرداخت حقوق د»ی رد مظالم 9

ا یی متصیور اسیت.    یه معمودچ در حقوق مالکگرفته شده باشد،  یسکآنچه بظلم و ستم از  یعکیمظالم رم  مظلمه است. 

بیه   یسی کرا از  یمیال  یسکر آن مطرح است. اگر یو هم غ یه هم در حقوق مالکرده باشد کوارد  یسکه به ک یظلم و ستم
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ن موارد مظلمه یا ی ها ، خر  زن و فرزند همکز ،ه بر عهد  اوست مانکد خمسک یا حقوق وار  شرعیباشکد  گرفتهزور 

و چکانچیه   ککید شیش  ا درخواسیت بخ یی کید  کد آن را رد یاش باشد با به عهده ین حقوقیچک یسکد. حال اگر یآ یبه شمار م

تیوان او را   یر مراز مک یو نه معروف امربهبا  یو خودسر یا قلدری ی. از سر ره  و ناآگاهاستتوره  یاش ب فهینسبت به وظ

و او را وادار بیه پرداخیت و    کیرد ا و آخر  در برابر حق الکیاس دارد متوریه   یه در دنک یکیت سکگیمسئولی  هفینسبت به وظ

 .گران ساختیحقوق د یادا

 ی مخالفت با ستمگران:3

 ز با ستم و ستمگران برخاست. یتوان به ست یر مراز مک یو نه معروف امربهبا 

 یه انسیان بیر پروردگیار هسیت    کی  ین انسان و خداوند متعال )ظلمی ی: ظلم سه گونه: نخست ظلم باند گفتهما راز ح یبرخ

د: )همانیا  یی فرما یو نفاق اسیت. خداونید می    کن به شرآورد یدن و رویفر ورزکن ستم ین ایه بادترکبخش خود روا دارد( 

 است.( یستم بزرگ کشر

د: پیاداش  یی فرما یه می کی ن قسم اسیت.  یا  همی  آین قبین انسان و مردم باشد و مقصود پروردگار از ایه بک یدوم: ستم

ا ضیربه  یی ده رکی ش و قصیاص  یش از مقدار حیق خیو  یه بکبمانکد آن است و خداوند ستمگران را دوست ندارد. ) یبد یک

 م.یاو حق قصاص قرار داد یول یشته شده است براکس به ظلم کا فرموده: هر یزنکد( 

از  یه فرمیوده اسیت برخی   کاست  ین معکیه همین آیکد( و مقصود از اک)به خودش ستم  ن انسان و خودشیسوم: ظلم ب

 اند. ککدهکش ستم یکان برخویا

 د. یده باشیتمداور سید: دشمن ستمگر و کیفرما ی)ع( میحضر  عل

 باشد.  یستمگران م یشکها و سر ستم یاریاز بس یریرلوگ یها ن راهیتر از مکاس  یریر راز مک یو نه معروف امربه

 .ن شدهییی گرفتن )صدقا ( از مکاب  آن و مصرف در موارد تع9

ا  را بیه  کن زید اید ابتدا باو در موارد مربوطه به مصرف رسان کردها  را از مکاب  آن رم  کتوان ز یم معروف امربهبا 

 ا : کمردم شکاساند. موارد مصرف ز

 فقراء  .0

 نکیمسا .8

 شوند. یم مأمورا  کز یآور رم  یه براک یسانک .9

 رد.ک  یرا به اسالم متما هایشان دلشود با محبت  یم یستکد ولیه مسلمان نک یسانک .3

 رد.کد و آزاد یشود بردگان را خر یا  مکبا ز .9

 .اند ناتوانش عارز و ین خویز اداء دارند و اره بدهک یسانک .0

 مارستان و ...ی، ب یر و عاالمکفعه مانکد مدرسه سازیخ یارهاککه یهز .4

 رده و درمانده شده است.کش را گم یار غربت مال خویه در دک یانسان .2

 :یو ارتماع یت اعتقادیی امک0

کد ک یح و ناپسکد رلوه میقب یر همواره امررمکافته و یش را بازیر عظمت و ابهّت خوراز مک یو نه معروف امربه یبا اررا

 خواهد شد. کر اندرآوردن به مک یاد و رویش به معروف زیعمالچ گرا یطین شرایدر چک
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 ی حالل شدن درآمدها: 4

در نطفه و بعد  یمکف ی، اثرا  ذهکیحرام خور یه شده است. برای  از راه حالل( سفارش و توصکدر اسالم به مسأله )أ

 ر شده است.کذ یق حالل اثرا  فراوانیامرار معاش از طر یان قائ  شده و در مقاب  براانس یروان

 ن یزم یی عمران و آباد2

بیر میردم خواهید بیود. و      یا  الهی کی اد بریی ن و ازدیر آبیاد شیدن زمی   ری از مک یو نهی  معروف امربه یاز اثرا  معکو یری

ن یی ن از ایردن زمی کو آباد یشاورزکصکعت  یایارها، احک از آن یریده است و یخوب و پسکد یارهاکغ یتبل معروف امربه

 ق است. یطر

 ی انتقال از دشمکان اسالم: 3

ضربه زدن  یمکاس  برا یفرصت یدر پ یکان در هر زمانیابکد. ای ی  مریفار تشکن و یگروه هستکد: مکافق 8دشمکان اسالم 

انید.   ش گیذارده یش را نسبت به اسیالم بیه نمیا   یق خویعم که و عداو کیمختلف  یها اند و در زمان ن بودهیبه اسالم و مسلم

همه رانبه  ین آن تهارم فرهکگیه بهترککد یآ یدان میمختلف به م یها د خود از راهیدن به اهداف پلیرس یدشمکان اسالم برا

 . استشرفته یگسترده و پ یغاتیانا  تبلر  با استفاده از امیوس یو در ابعاد

 ا:ین و دنیی اصالح امور د01

ن شد عموم مردم یقرار داد. و اگر چک یحیر صحیارها را اصالح نموده و در مسکتوان  یر مراز مک یو نه معروف امربهبا 

 است.  یضۀ بزرگ الهین فریت ارراء اکن هم از آثار پربریه اکرد یپذ یصور  م یاصالح عموم یکشوند و  یاصالح م

 موده: ش فریها از خطبه یری( در سحضر  فاطمه الزهرا)

ا  را کی بیر و غیرور، ز  کاز  کیدور رستن و پا ی، نماز را براکنمودن انسان از شر کپا یرا برا نمان آوردیخداوند ا

ن، رهیاد را بخیاطر عیز     یی ام دراسیتح  یثابت ساختن اخالص، حج را بیرا  ی، روزه را برایفراوان شدن رزق و روز یبرا

 ح عموم مردم، وار  نموده است.اصال یر را براراز مک یو نه معروف امربهاسالم و 

 دشمکان: یمومکان، فرار یی دلگرم00

          هیا  در ربهیه  یداریی یی پا 9ر ری از مک ییی نهی  8 معیروف  امربیه ی 0ه قرار دارد: ید: رهاد بر چهار پایفرما ی)ع( میحضر  عل

افر را ک یکید بیر نمارز مکا یس نهکم ساخته است و هرررا مح مؤمنکد پشت ک معروف امربهس کن. هر یبا فاسق یدشمک-3

 است.  مالیده کبه خا

ه یهیا سیفارش و توصی    شود و عم  بیه ارزش  یغ میدر ارتماع تبل یاعتقادا  مذهب یه در راستاککد یبب مؤمنانسان  یوقت

  کید و در نقطیه مقابی   ک یسیته اقیدام می   یشا یارهیا کشتر به انجام یب یو با دلگرم تر راسخش ی، نسبت به اعتقادا  خوشود یم

خواهد بیردارد مراقی  او    یبرخالف م یه هر را گامککد که مشاهده ک یها است زمان یرا  و آلودگرمک یه در پکس رآن

 شود.  یست دلسرد میناشا یارهاک یریگیککد از پک یهستکد و او را از آن عم  ناپسکد بازداشته سرزنش و مالمت م

دن بیه  یو دشیمکان را در رسی   ککید  می تر محرمو  تر راسخه دارد ک یرا در راه مؤمنر راز مک یو نه معروف امربهن یبکابرا

 کد. ک یام مکژه نس  روان است نایشانده مسمانان و بوکه به فساد کش ید خویپل یها نقشه
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 ت در ثواب اعمال: کی شر08

بیدان گیردن نهکید،    آورنید و   یسیته رو یخوب و شا یارهاکر به راز مک یو نه معروف امربه ٔواسطهبه  یا افرادیاگر فرد 

 باشد.  یم یکسته شریدر ثواب آن اعمال شا معروف امربهشخص 

 ییراهکمیا  یریی ار خکی ا به یکد کر راز مک یو نه معروف امربهس ک: هرندفرمود )ع(د: رسول خدایفرما یامام صادق)ع( م

اسیت.   یککیاه آن عمی  شیر   ز در گیکد او نکها امر  یا بدیار بد کس به کاست و هر  یکپس او در ثواب آن عم  شر ککد

و  میؤمن انسیان   ین هیدف بیرا  یه بیادتر کی  ی  رضیوان الهی  یسی  و تحصی  کر عیالوه بیر   راز مک یو نه معروف امربهن یبکابرا

 اندوخت. یا  ابدیراودان و ح یسرا یبرا یانداز توان توشه و پس یخداپرست است م

 سودمکد:  یا و آخرتیی دن09

 و سودمکد خواهد بود.  خوبا و آخرتش یرا داشته باشد دن یژگیلت و وس سه خصکد: هر یفرما ی)ع( میحضر  عل

 ز به آن گردن نهد.یکد و خودش نک معروف امربهه ک یسک .0

 اورد.ین یز بدان رویکد و خود نکر راز مک یه نهک یسکو  .8

 .ککد یرا محافظت و پاسدار یه حدود الهک یسکو  .9

هیا وریود    کیه ین زمیی از ا یریی مال مطلق فراهم اسیت و  ک یبه سو یلکه رشد و تعایه در آن زمک ییایدن یعکیسالم  یایدن

ن یکد و همچکی ک یم تر سری تر و  بهتر آماده یلیت خیو انسان ها انسانرشد  یکه را برایه زمکو دور از گکاه است  کپا یطیمح

   او خواهد شد.و نجا یاو سب  خالص (رراز مک یو نه معروف امربه)ن عم  یرسد و ا یاد انسان میدر آخر  به فر

 رکاز من یو نه معروف امربه یازهاین شیپ

از  یو نه معروف امربهن موارد شرط وروب یه اکست ین نین بخش مورد بحث قرار گرفته است ایمقصود از آنچه در ا

ص آن نباشد خا یر به معکاراز مک یو نه معروف امربهبه  یازین موارد چه بسا نیه با انجام اکه مکظور آن است رر است بلرمک

 .شود کرا  ترراز مک یها انجام و داق  برخ از معروف یاریو بس

 «رهارها و مک معروف»(شکاساندن 0

اقیدام  « رهیا رهیا و مک  معیروف »ر برسد دزم است در رهیت شکاسیاندن   راز مک یو نه معروف امربهه نوبت به رش از آنیپ

ار کا یا مستح ( است یم  از نظر اسالم خوب و معروف)وار  ندانکد فالن ع یان دارد افرادررا امید زیمکاس  به عم  آ

ه کی  یدهد. امر ی  مریر تشرن شکاساندن معروف و مکیغ اسالم را همین مرحله از مساله تبلیر)حرام( است اولرگر، بدو مکید

 . شود یمشاهده م یرم)ص( به روشککامبر ایدعو  پ یاز ابتدا تا انتها

 «رهارها و مک عروفم»از  یکن حد و مرز هر یی(تب8

ف یی هیا ندارنید و تعر   هیا و حیرام   ، از حد و مرز حیالل یقیر روشن و دقیاز افراد تصو یاریه هکوز بسکن است یت ایواقع

 توانکد ارائه دهکد. ینم مکررهاها و  از معروف یکاز هر  هرامعمشخص و 

، و در یوه خاصیاز مردم با ش یو در سطح ن گرددییرامعه تب یرها، برارها و مک به هر حال دزم است حد و مرز معروف

فتید و بیه   یازمکدند تا به حرام نیار دارند و به دانستن آن نکبا آن سرو یه از نظر شغلکشتر آنچه را یاز مردم ب یهر قشر و صکف

 شود. یان میرا  آلوده نگردند، برمک

ر میردم دارد  یاز سیا  یشیتر یضیرور  ب  یصکف خاص یه دانستن آن براکز ورود دارند یرها نرها و مک از معروف یبرخ

ا یت افراد یحفظ احترام و شخص ها آنبرخورد مکاس  با  یت و آبرو و اموال مردم و چگونگیمبالچ مسائ  مربوط به حفظ امک
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 یهیا  یرویی ن یسیت بیرا  یه حد و حدود مشروع و نامشیروع آن چ رکیو ا« ردنک یاراگاهک»ار کمطال  مربوط به تجسس و 

 کد.ک یرا رل  م یترشیدقت ب یانتظام

 رهارها و مک از معروف یکهر « تیاهم»نیی(تب9

  رمرت یا اگر گاهیدهکد و  یو اهمال از خود نشان م یسست« ها معروف»از  ینسبت به موارد یاز افراد، اگر گاه یبرخ

ت  اسالم و نیزد  رمر، در را ناپسکد بودن آن مکیت آن معروف یه نسبت به اهمکن است ید به سب  اشون یرا ، مرمک یبرخ

اق یاشیت « معیروف »م بیه آن  یبیرد  یمی « ت آنیی اهم»بیه   یه اگر ما پی کککد ک یندارند و خود، اعتراف م ییخداوند متعال، آشکا

 م. یردک یم یر، دوررم و از آن مکیداد یرا نشان م یشتریب

 «رهارها و مک معروف»از  یکعم  به هر « جینتا»ن آثار و یی(تب3

 یعکی ین روش، یی ا در اعراض از آن داشیته اسیت ا  یار کق به آن یدر تشو ینقش مهم ییارهاکا یار کان آثار و عواق  یب

 ین آثیار مکفی  ییی از عمی  از راه تب  یوه بازدارندگیج خوب خوب آن و شین آثار مببت و نتایی، از راه تبیارکق به یو  تشویش

بیا   یفطیر  یها امیر  ین گونه بدیه اکنشانگر آن است ن یده است و ایار مورد استفاده گردیا  بسیم و روایرکآن، در قرآن 

 .استها  عت و نهاد انسانیطب

 «ویشرا» ها تی(شکاخت وضع9

ازمکد شکاخت یر بپردازند، نراز مک یو نه معروف امربهه به رش از آنیر، پرککدگان از مکک یگان به معروف و نه ککدهکامر

 یردن به معروف و نهکامر « ویشرا»ا از ید بدانکد آیطرف خود، با ن هستکد ازیو خود و مخاطبیو شرا« ها تیموقع» کو در

ن ری ه ممری کیاییا  ده یآنان موثرتر واق  گرد یه امر و نهکقرار دارند « یتیموقع»در ا یا نه؟ آیهستکد  برخوردارر،رردن از مکک

 وس بدهد؟رجه معیاست نت

 : یت زمانیالف( موقع

ا در هر زمان نامکاس  به پکد و اندرز و امر یرد و یگ یط  قرار دارد صور  مه مخاک یشما در زمان مکاسب یا امر و نهیآ

ببیار   یا مفسیده  یا حتی ید یفزاین است بر اصرار و عکاد او بره ممرد بلینخواهد بخش یار نه تکها اثرکن ید، ایاو بپرداز یو نه

 آورد.

 :یانرت میب( موقع

ه کی  یتیه ا را در مسیجد و بیازار و ... ن  یار کا مکزل و مح  یابان یخ وچه وکد، در یککفه خود اقدام یجا به وظکه در رکیا

 ت دارند. ین شما نسبت به آن حساسیاز مخاطب یبرخ

در  یادیز اثر زیمخاط  ن« ت عم یشکاخت مقام و موقع»ه کن است یرسد ا یکجا دزم به نظر میر آن در اکه ذک یا تهرن 

 ارد. ر دراز مک یو نه معروف امربهانتخاب  یچگونگ

 :یو روان یت روحی ( موقع

ن اوامر یرش ای، مخاط  شما توان پذیه از نظر روحکرد یانجام پذ یر در حالراز مک یو نه معروف امربهشود،  ید سعیبا

 را داشته باشد. 
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 :«یارتماع»ت ید( موقع

 تیرین  کوچیک ظیر آنیان،   ه بیه ن کی دهید   یقیرار می   تیأثیر از آثار را تحت  یمخاط ، چکان برخ یت ارتماعیمقام و موقع

ث یی وه عم  از حیمخاط ، ش یت ارتماعید، تاب و تحم  آن را ندارند، لذا با توره به مقام و موقعیبه آن وارد آ یا خدشه

 کد. ک ی، تفاو  میاثربخش

است  رراز مک یو نه معروف امربهازها در یشکیگر پیدارد، از د تأثیروه آن یدام شکه رکیو ا ی، امر و نهیچگونگ»شکاخت 

کید؟ بیا زبیان    ککد چگونه شروع کد استفاده یر باراز مک یو نه معروف امربهدام مرحله از مراح  که از کبه عکوان مبال بداند 

 ا حالت آمرانه و ...یمهربانانه و متواضعانه  ،داشته باشد، موثراست؟ حالت دلسوزانه یا ... چه حالتیا تلفن و یا با واسطه یقلم 

 :«رشیپذ» یها کهیزم( 0

درون خیود، متوریه    یوفا سیازد و آنیان را بیا اسیتعدادها    ره، وردان و فطر  مردم را شکد ید آیپد ییها کهیچکانچه زم

ه هماهکگ و همسو و مکطبق با فطر  ک یاله« یها ها و ارزش رش معروفیپذ»ن صور  یسازد، و عق  را رشد بخشد، در ا

ر اثربخش شیمرده خواهید شید.    راز مک یو نه معروف امربهر آن هکگام ن خواهد بود و درمم ی، به راحتهاست انسانو عق  

داشیته   یرا دادن معارف الهی  یبرا ی، تا ظرفشودوفا راست، ش یه همان وردان و فطر  الهک« یدرون یروین»د ین بایبکابرا

 باشد.

 گیری نتیجه

ا  بیه  یا  و روایه آرشود بل یخالصه نم ر تکها در بعد آثار سازنده و مببت آنراز مک یو نه معروف امربهت یزان اهمیم

 ز پرداخته است. یآن ن کتر ین آثار مکفییتب

ر رحمت پروردگار از میردم  یت و خکه برکن است یر اراز مک یو نه معروف امربهت ندادن به یاهم یاز آثار وضع یری

 شود.  یگرفته م

ر یککد همواره در خک یاری یریگر را به نیدیرموده و ر نراز مک یو نه معروف امربهه مردم ک یامبر)ص( فرمود: تا زمانیپ

گیران  ی)اشیرار( بیر د   یاز آنان گرفته خواهد شد و برخ یر الهیها و خ تکن صور  بریر ایو سعاد  بسر خواهکد برد. در غ

 ن و نه در آسمان نخواهکد داشت. ینه در زم یاوریو  شدمسلو خواهکد 

 کاز امیور گکاهیان تیر    یریی ه کی  یا  الهی کی است با رخیت بیر بسیتن بر    یاووع گکاهان در رامعه مسیاساساچ روا  و ش

 ر است. راز مک یو نه معروف امربه

کیه  ین زمیی نقیش را در تحقیق ا   یشتریر براز مک یو نه معروف امربه کو تر یتفاوت یخواهد و ب یکه میت اشرار زمیمکحا

م یف مفیاه یدان نهاده و با تعریو ... قدم به م یآزاد -ق بشرطلبانه مب  حقو ن با تعارفا  اصالحیکد. اشرار و مفسدک یفاء میا

 خواهد بود.  یبدست گرفتن قدر  در روام  اسالم یکگونه واژه ما در پیا

جه پروردگار امور شیما را بیه اشیرارتان بسیپارد.     یه در نتکد یکرن کر را ترراز مک یو نه معروف امربه)ع(: یحضر  عل

تیوان   یشیود. پیس می    یتان مسیتجاب نمی  یدعا ید ولییگشا ید ل  به دعا میو فساد واق  شد ظلم و ستم ییه در تکگکاکآنگاه 

س در کشود سلطه اشرار بر میردم اسیت و هیر    یر مترتّ  مراز مک یو نه معروف امربه که بر ترک یاز آثار مکف یریگفت؛ 

 شت.ن خواهد دایدن مفسدیو نقش در به قدر  رس یکدسهمک یوتاهکضۀ بزرگ ین فریانجام ا

 معیروف  امربهه کاست  یت بر امتکشده است مساله عذاب و هال یادآوریرر را  میا  و روایه در آک یاز آثار یری

 گفته است.  کتر آرر راز مک یو نه
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اد یی شیود عبیار  اسیت از بیه فر     یبت بیر میردم می   یه سب  فرود آمدن بال و مصی ک ین)ع( فرمود: گکاهانیالعابد نیامام ز

 ر.راز مک یمال ساختن امربه معروف و نهیمظلوم نشتافتن و پا یاریدن و به ینرسده و دلسوخته یستمد

 امبر فرمود: یا امام رضا)ع( از قول پی

رفتن عیذاب و  ید آماده پذیکد بایگو کگر واگذارند آن را تریدیرر را به راز مک یو نه معروف امربهه امت من ک یزمان

 ت خداوند باشکد.کهال

ه در کی  ید نسیبت بیه اتفاقیات   یی م. و نبایباش یت الهکد مکتظر عذاب و هالیر باراز مک یو نه معروف امربه کن باتریبکابرا

 م.یاندازیت بزرگ را به گردن علما بین مسئولیم و ایتفاو  باش یافتد، ب یرامعه م

 یطرد و دور یبه معکشود. لعن  یاء میاء و اولین خداوند و انبیر گرفتار لعن و نفرراز مک یو نه معروف امربهککده ک کتر

دور و از  یکید از رحمیت خداونید   یگو کر را تیر ری از مک یو نه معروف امربهه ک یسانکاز رحمت واسعه پروردگار است. 

ه کی تیوان گفیت بیه آنیان      ید. پس می یآ یه به آنان وارد مکاست  یبزرگ یها از ضربه یرین یند و اشو یالطاف او محروم م

 ککد.ک ینم ینه یرا دارند ول یبازداشتن نه ییه تواناکود هستکد و به آنان ملعون و مطر گردند می  گکاه رمرت

ر را رآن مک یتواند رلو یه مرکیا ایزند و  یسر م یا افرادیه از فرد ککد کرا مشاهده  یر و زشترچکانچه شخص عم  مک

در برابیر   یتفیاوت  ین بی یی ه اکی کید  ک یخواهد بیود و فیرق نمی    یکار شررتفاو  از آن بگذرد در گکاه آن گکه یب یرد ولیبگ

 ن.یبودن و همسو بودن با مفسد یا به رهت راضیت رلوه دادن موضوع باشد یاهم یخاطر به را  برها و مک تیمعص

نفیر   ییک آورد. ناقه ثمود را فقیو   یمرد را گرد هم م یو ناخشکود یمردم همانا خشکود ید: ایفرما ی)ع( میحضر  عل

ه کی ردند و آنگیاه  ک یبودند. خداوند فرمود: آن را پ ین عم  راضیاگرفت چون همه بدهمه را فر یعذاب اله یرد ولک یپ

 مان گشتکد. یشود پش ینازل م یبردند عذاب اله یپ

اسیت   یاسیالم  یهیا  ارزش یو دگرگیون  یف، نابودیر، تضعراز مک یو نه معروف امربه کآثار و تحر ترین خطرناکاز 

انید   کار گیذارده کر را راز مک یو نه معروف امربهه ک یا شمرد. در رامعه یرزش من خوب و ایت  و دره آنچه را مرکیا یعکی

شود به مانکید تهیارم    یم یح شمرده خوب و با ارزش تلقید و از آن طرف آنچه را اسالم بد و قبیآ یبد و زشت به حساب م

ه ری کیاسیت. چیه ا   یرابطه تکگیاتکگ  یرادا یخون فرهکگیشب یا ت اهلل خامکهیآ یر رهبر معظم انقالب اسالمیو به تعب یفرهکگ

ت اشیرار  یی مکجه نفوذ دشمکان و حایآن و در نت یت دگرگونیها و در نها زدن به ارزش خون با هدف ضربهین تهارم و شبیا

 رد. یگ یصور  م
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 ی نقش شهروند مسوول در ارتقای سرمایه اجتماعیبررس
 0فرشاد نادری نیا

 8عباسعلی قیومی

 چکیده

پذیری و مسوولیت ارتماعی از دیرباز رایگاه ویژه و مهمیی در فرهکیگ روامی  داشیته اسیت و اندیشیمکدان        مسوولیت

 ،هیا  ارزشه فرهکیگ حیاکم بیر روامی  و     . میزان توره به این مهم بسیته بی  اند کردهبسیاری در این باره آثار ارزشمکدی خلق 

تیا آنجیا اهمییت     هیا  مسیئولیت ایین   ، دارد.دهکد میهکجارهای مسلو و میزان اهمیتی که مسئولین یک کشور و رامعه به آن 

هکجارهیا، آداب و رسیوم و....    ،هیا  ارزشکه شهروندان ضمن آنره خود را ملزم و مرلف به رعاییت   روند میداشته و پیش 

، نسبت به پیرامون و اطرافیان و دیگران نیز احساس مسئولیت نمایکد و بتوانکد به شیوهای درست رامعه را بیه  کددان میرامعه 

وض  مطلوب دعو  نمایکد و در ایکجاست که حضور بسیاری از نیروهای پیشیگیری کککیده و ییا قهیری و اربیاری حیذف       

 خواهکد شد.

 هیای  دییدگاه و بیا کمیک    سیاختمکد  هیای  مصیاحبه ای موارد انجام  رهدر این پژوهش با استفاده از روش اکتشافی ودر پا

تعهید ارتمیاعی و مسیئولیت ارتمیاعی مانکید       سرمایه ارتمیاعی،  شبره تعامال ، شبره ارتماعی، های هدرزمیکپردازان  نظریه

از طیرف دیگیر    ...مهم فرهکگیی مانکید نظرییه ادگیار شیاین و      های نظریهطرف و  از یک و ... کلمن فوکویاما، نظریه پوتکام،

و نهی از مکررتبیین و تشریح و اهمیت  معروف امربهزوایای مختلف شهروند مسئول و مسئولیت شهروندی از رمله دربحث 

 ی هزمیکی  درو نقش و رایگاه شهروند مسئول در حفظ و افزایش سرمایه ارتماعی تبیین گردیده است. وآنگاه این مسئولیت 

 اوی قرار گرفته و الزاما  و ضروریا  فرهکگی آن بیان شده است.فرهکگ خودی مورد مطالعه و واک

سرمایه  -فرهکگ -اعتماد ارتماعی -و نهی از مکرر معروف امربه -مسئولیت شهروندی -شهروند مسئول کلیدی: واژگان

 ارتماعی
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 از فردایروز و امروز، نیگمشده د؛ از منکر یو نه معروف امربه

  0یقابان نویلیزهره اسماع

 8یان دلوئین مختاریدکتر حس

 دهیچک

را دارا ست  یتیهدا هایدستور ترین رام و  ترین کام م یقت روشن است که قران کریر  و سالران راه حقیبر اه  بص

را  ها انسان یا  فراوانی، در آ کروی. از ااستحق  یت بشر به سویدر رهت هدا یو مکطق ی  عقلیو دد ها ناو شام  انواع بره

الگو و سرمشق قیرار دادن بیه بشیر شکاسیانده      یرا برا یبارز و آشرار های نمونهکرده و  یو از مکرر نه کردهبه معروف امر 

از  یرویدعو  آنان را شکاخت و با پ های شیوهان و یصفا  آمران و ناه توان میاست که با گوش ران دادن به قصص آن، 

 یا عکیوان پشیتوانه  ه از مکریر  بی   یو نهی  معیروف  امربیه که  ییبرداشت از آنجا یبلکد های گامت رامعه، یشان در رهت هدایا

ه یی مقررا  از ناح ی ههم یرومکد برایو ن یقو یبوده و ضامن اررائ ها زشتیو زدودن  ها نیریرشد و گسترش  یبرا یهمگان

 .ککیمتا این مهم را از دیدگاه قران وروایا  بررسی  هستیمن مقاله بر آن یدر ا استتوده ملت 

قرانی وروایا  به فواید ایین مهیم پرداختیه     ا  ایمطالعه مذکور یک پژوهش توصیفی بوده که با بررسی  :روش کار

 هیا  بیدی را از  هیا  خوبیکه  ی. رامعه اهاست آنعدم معرفت و رهالت  یروام  بشر یعوام  بدبخت ترین مهماز  یریاست. 

 یونهی  معروف امربه. خورد میآلوده و مسموم  ییسا لم ، غذا ییغذا یبه را دارد نمیو معروف را از مکرر باز  دهد نمیز یتم

ک یی د بیوده بعکیوان   یی ام که برگرفته از قیران مج ین پیکمال بوده ا یدر رهت سوق انسان به سو یک راهرار عملیاز مکرر 

 بشر  خواهد بود. افراد همه های مشر  یه افراد بشر هموار کرده و همواره راه گشایکل یترق یالگو راه را برا

 نهی از مکرر -معروف امربه -قرآن کلیدی: واژگان 

 مقدمه

را دارا ست  یتیهدا هایدستور ترین رام و  ترین کام م یقت روشن است که قران کریر  و سالران راه حقیبر اه  بص

 ها انسان یا  فراوانیو، در آکری. از اباشد میحق  یت بشر به سویدر رهت هدا یو مکطق ی  عقلین و ددیو شام  انواع براه

الگو و سرمشق قرار دادن به بشر شکاسیانده   یرا برا یبارز و آشرار های نمونهکرده و  یرا به معروف امر نموده و از مکرر نه

از  یرویدعو  آنان را شکاخت و با پ های شیوهان و یصفا  آمران و ناه توان میاست که با گوش ران دادن به قصص آن، 

 9برداشت. یبلکد های گامت رامعه، یرهت هدا شان دریا

کیه معیروف و مکریر     اسیت واری    یاز مکریر زمیان   یو نهی  معیروف  امربههستکد .  ین دو عقال و نقال از واربا  کفائیا

ز یی ن تیأثیر شکاخته شده باشد و فاع  )مکرر( و تارک )معروف( به کار خود اصرار ورزنید و از ضیرر مصیون باشید و امریان      

ج و در آغاز اظهار ندامت ککد و سیپس بیا   یبه تدر یستیاز مکرر با یو ناه معروف امربهکصور  یباشد پس در ا ورود داشته

از مکررقب  از هیر   یونه معروف امربهفه یوظ 3ت با زدن عم  ککد.یسخن نرم و در مرحله بعد با سخن درشت و تکد و در نها

ت آمیده  یهمچکان که در روا «نیر  در دیبص»ر  در عم  یصب یگرین و دیر  در دیبص یریدارد:  یز دو شرط اساسیچ

                                                           

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد گکابادو کارشکاس پژوهش و فکاوری  مدرس. 0
  مربی، عضو هیأ  علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گکاباد. 8

 درضایحه السادا ، سی، مل 93مجله معرفت، شماره   .9

  000، ص 0ه،   ید اول، تررمه لمعه دمشقیشه .3
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بیه   هیا  آناست کیه در فقیه از    یدزمه دو شرط «ر  در عم یبص»شتر است و اما ین کار از سودش بیان ایاست اگر نباشد، ز

 0ر شده است.یو عدم ترت  مفسده تعب تأثیراحتمال 

 از منکر یو نه معروف امربهت یاهم

. وروب آن دو شود میگر واربا  بر پا ین دو وار ، دیله ایواربا  هستکد، و به وس ترین شریف ن وین دو از وادتریا

 رش آن، کافر خواهد بود.ین و مکرر وروب آن در صور  توره به لوازم انرار خود و پذیا  دیاز ضرور

از مکریر( آن را در اصیول    یقلبی تکفیر   یعکیانسان با آن ) ی  ارتباط قلبین بس که علما به دلیهم معروف امربهت یدر اهم

 8.اند کردهن مطرح یف فروط دیاز واربا  است آن را در رد یریکره یو ا یعمل ی  برخوردهاین و به دلید

ن یی اگیر ا  اصالچه است. یاسالم است، به اصطالح علت مبق یاست که ضامن بقا یگانه اصلیاز مکرر  یو نه معروف امربه

کیه ضیامن    یاصل ترین اساسین)ع( در راه ین است. امام حسیکردن دائم به وض  مسلم یدگیست. رسین یاص  نباشد اسالم

شدن است، دنبالش تفیرق اسیت قیران     یکه اگر نباشد دنبالش متالش یاست کشته شد، در راه آن اصل یارتماع اسالم یبقا

: بیه  فرمایید  میی ه و مکقرض شیدند  و هالک شدند، تبا یمتالش ها این گوید میو  ککد میاد یاز روام  گذشته را  یم بعضیکر

ضیه  یفر 9ن میردم زنیده نبیود.   یی ان ایی از مکریر در م  یو نهی  معیروف  امربیه اصیالح نبیود حیس     یرویی ن ها آنکره در یمور  ا

ن دسیتورا  ائمیه   یفه قیران و همچکی  یا  شیر یی اسیت کیه بیر اسیاس آ     یکیفرائ  د ترین مهماز مکرر از  یو نه معروف امربه

 یخلقت تا ککون بر اساس فطرت یاز ابتدا ها انسان 3.آیکد میشمار ه ن بیا  دیبوده و از ضرور یرد تأکیدن)ع( مورد یطاهر

بیرآورده شیدن آن تمیام     یز بیرا یی انید و خداونید ن   که فاضله تالش کردهیجاد مدیا یکه خداوند در رانشان نهاده همواره برا

 :فرماید میدش یاوره در کتاب ریرا  در خدمت او گمارده است بطور یرهان هست یروهاین

د و مکیاف   یشید  بیأس ه یی د فیی قوم الکاس بالقسیو و انزلکیا الحد  یزان لیکا  و انزلکا معهم الرتاب و المیلقد ارسلکا رسلکا بالب

 9للکاس...

ان بیه اقامیه قسیو    یی م تا آدمیزان را نازل کردیشان کتاب و میم و با ایروشن فرستاد هایی نشانهمان را با  همانا فرستادگان

 .... مردم است یبرا ید و مکافعیشد ییروین یم که دارایزند و آهن را فرود آوردیبرخ

آن از طیرف   یاست که اریرا  یحیاز است قانون صحیکه ن یزین چیکه فاضله( اولین رامعه  برتر )مدی  ایتشر یاما برا

را  یکه تکها ورود آن درد ماند یم یقانون مب  نسخه شفا بخش» شود میکه بشر یریافراد  مور  برآورده شدن آرزو د یتمام

امیا   0«اسیت  یو شیاداب  ین زنیدگ یو تضیم  یق آن، بشار  دهکده سیالمت یف دقربلره بدست آوردن دارو و مص ککد نمیدوا 

 یاسیس  های نظام یدر تماماست قانون  یقت ضامن اررایدارد که در حق یقو یرویک نیاز به یآن ن یدرککار قانون و اررا

حیق نظیار  و    ،نیقیوان  یاسالم همه افراد نسبت به اریرا  یاسیاما در نظام س هستکد، نیقوان یاررا أمورمخاص  یا گروهیدن

دن بیه کمیال و سیعاد  اسیت     یعیدالت و رسی   یکه ضامن اررا یدر رامعه اسالم ین حق نظار  عمومیا دخالت را دارند.

                                                           
از  ی، خوار  و امر به معروف ونهی ید مطهریاز مکرر در آثار شه یشمکدان، امر به معروف ونهیاز مکرردر مکظر متفرران و اند یامر به معروف ونه. 0
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 از مکرر  ی، امر به معروف و نهیمحسن قرائت .8

 881ص  یکیحماسه حس. 9

  393، ص 0له ،   یر الوسی، تحریکیالخم ادمام .3

 80د: یحدسوره مبارکه . 9

 01-3-2-4خالصه ص  :ن) ع(یره معصومیضه برتر در سیاز مکرر دو فر یامر به معروف و نه،  یبجستان یدمحمود مدنیس. 0



 

 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 62

و ومراتی   یشیرا  یدارا یر دستورا  اسالمیانکد ساضه همین فریاست ا یهیبد .شود میده ینام «از مکرر یو نه معروف امربه»

 ا  آگاه باشکد.ین خصوصید بطور کام  ازایاز مکرربا انیکه آمران به معروف و ناه باشد میخاص خود 

 میدگاه قرآن کریاز منکراز د یو نه معروف امربه

عکوان مبال در سوره والعصر که  هبت اسالم بوده است. یاول بعبت در مره مورد عکا یاز همان روزها معروف امربهه ئلمس

تواصو بیالحق و تواصیو   »گر بود و در اوائ  بعبت در مره نازل شده است در رمله: یردیاز  ییشعار مسلمانان به هکگام ردا

 ،ر مختلیف شیده اسیت   یبیا تعیاب   ی  فراوانی یی   و ترغیضه تحرین دو فریدر قران بر ا 0.ککد میاشاره به امر معروف « بالصبر

از مکریر کککید و    یو نهی  معیروف  امربهو  کککدر یباشکد که دعو  به خ ید از شما امتیو با» :فرماید میتعال در قران خداوند م

و  معیروف  امربیه د تا آنان را یشد خلقمردم  ید که برایهست ین امتیشما بهتر» :فرماید میگر ید یو در را 8«کان رستگارنکدیا

و  دانید  میی از مکریر   یو نهی  معیروف  امربیه ا را یی فه همه انبین وظیم  اولیقرآن کر  9.«دیمان آورید و به خدا ایاز مکرر کک ینه

کیه   یرتاپرسیت یامر به  یریز بود یدو چ ها آنفه یوظ ترین مهمم که یرا مبعوث کرد یامبریپ یان هر امتیما در م " :فرماید می

 3هاست.مکرر ترین بزرگکه  ها طاغو از اطاعت  یو دوم نه هاست معروف ترین بزرگ

 ن) ع(یره معصومیاز منکر در س یو نه معروف امربهت یاهم

ن اسیت بیه   ین و عز  اسیالم و مسیلم  ید یو عام  راودانگ یمقررا  اسالم یاز مکرر ضامن اررا یو نه معروف امربه 

کتیاب و  ن رو در یی ز واری  اسیت از ا  یاست بر تک تک افراد رامعه ن یفه اسالمیکره وظینظر از ا ف صرفین ترلیعالوه ا

 اد شده است یژه یت ویسکت از ان با اهم

ه و آلیه  یاهلل عل یامبر اکرم صلیهمانطور که پ دارد یژه ایگاه ویرا یان دستورا  اسالمیاز مکرردر م یو نه معروف امربه

کیه   یهکگیام  و 9امبر و کتیاب اوسیت  یی ن پین و رانشی ین خدا در زمیاز مکرر ککد رانش یو نه معروف امربهکه  یکس فرمود:

از مکرر ککد و  یو نه معروف امربهشتر یآن کس که از همه ب :ندست؟ فرمودید: از همه مردم بهتر کیاز رسول خدا پرس یفرد

)ع( در نهیج البالغیه   یحضر  علی  0شتر گام بردارد.یخدا از همه ب یزکارتر باشد و در راه خوشکودیآن کس که از همه پره

 یک و حتی یی ا دانسته است. تمیام اعمیال ن  یک قطره آب دهان در برابر آب دریکزله به م ها آنک را در برابر ین یهمه کارها

 4پهکیاور   یایی ک دریی در مقابی    -آب دهیان  -است یا از مکرر همچون قطره یو نه معروف امربهرهاد در راه خدا در برابر 

است که  یضه بزرگیوه صالحان است فریشامبران و یاز مکرر راه پ یو نه معروف امربههمانا : فرماید میامام باقر)ع(  ن یهمچک

 .شیود  میی ن آبیاد  یبرطیرف و زمی   هیا  سیتم  روا و حیالل،  ها پیشهله آن یوس هو ب شود میگر به پا داشته یآن واربا  د واسطه هب

 یحت معروف امربها ، یبه فرموده روا  2.شود مین( استوار یا و دیشده و امر )دن ضه مجبور به انصافین فریواسطه ا هب دشمکان

هرش  و روز در  ین وار  الهیا یول گیرد میدوبار صور   یریرا رهاد در تمام عمر یاست ز تر مهماز رهاد در راه خدا 
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رد، دوسیت  یی نگ یرد ولی یی مفاسد را بگ یکه بتواند رلو یامام صادق)ع( فرمودند: کس 0.ککد می یگر برابر چشم مردم رلوه

 8با خدا کرده است. یاعالم دشمک ین کسی. چکت شودیشگاه خداوند متعال معصیدارد که در پ

زه آنان را نسبت به کیار  یک مصلحت است) انگیعموم مردم  یاز مکرر برا یو نه معروف امربه: فرمایکد می)ع( یامام عل

 9است. یله ککترل قویاد است وسیش به انحراف در آنان زیافراد نابخرد که گرا یاز مکرر برا ی( و نهککد میاد یر زیخ

را مشاک  با معشوق قرار  است که عاشق ن عشقیرو ساز . ای، اطاعت امور است و پ یا  است و زندگی، ح یق انسانعش

 یدر شیرح اشیارا  بیوعل    ین طوسی یرالدیهمچکانریه خواریه نصی   از معشیوق باشید ،   یتیا رلیوه ا   کوشد می یو و. دهد می

معشیوق و   های روششتر اهتمام عاشق به یوق است بو معش عاشق یذات یآن است که مبداش همرنگ ی: عشق نفسانگوید می

جیاد  یا ی. رقتی دهید  میی ن عشق است که نفس را نرم و پرشیوق و ورید قیرار    ی. اگردد میصادر  یو است که ازنفس یآثار

راند و قدر  آن سب   یمشابهت و مشاکلت م یمحبت به سو 3.گرداند میزار یب ییایدن یهایکه عاشق را از آلودگ ککد می

گردد و صفا   است که از ورود محبوب به مح  وص  یم برقید. محبت مانکد سیکه مح  به شر  محبوب درآ شود می

و  یابیدوسیت  اسالم در موضیوع  برای ایندارد.  یت اساسیکجاست که انتخاب محبوب اهمیمکتق  سازد و ا یمحبوب را به و

همرنیگ سیاز اسیت و     یرا دوسیت یار وارد شده است زیسب ا یا  و روایکه آین زمیده و در ایار اهتمام ورزیق بسیاتخاذ صد

و  معیروف  امربیه ق یکه خداوند را از طر یبر گروه یت شده است که فرمودند: وایاز امام باقر ع روا  9آور. باساز و غفلتیز

فرمودنید:   (ع)نیو امیام حسی   (ع)ت خیود بیه امیام حسین    ی)ع( ضیمن وصی  یحضیر  علی    0.کککید  نمیی از مکریر اطاعیت    ینه

د اشرار بر شما مسیلو خواهکید شید و آنگیاه هیر چیه خیدا را        ین ککیرا اگر چکید زیاز مکرر را ترک نرک یو نه معروف هامرب

 4تان مستجاب نخواهد شد. ید، دعایبخوان

زه اشاره ین انگیبه ا یاز مکرر بود و در موارد متعدد یو نه معروف امربهد یزیه یام علین)ع( از قیاز اهداف امام حس یری

 .کردند میق یام و مبارزه مسلحانه تشویاز مکرر با ق یو نه معروف امربهو مردم را در رهت اقامه  کرده

 )ره(ینیدگاه امام خمیاز منکر از د یو نه معروف امربه

 یایی در سده معاصر دانست، در عم  و قول به اح ین دو وار  الهیاگران ایشان را احید ایکه به حق با (ره)یکیامام خم

از عم   یبارز های نمونه یشمس 0989شان در سال یه.ق و کتاب کشف ادسرار ا 0909س سال یماشتکد، دستکوآن همت گ

از اقیدام   یز مصیداق روشیک  یی ن یم انقیالب اسیالم  ی، حرکت عظشود میدور محسوب  یها در سال ین وار  الهیشان به ایا

 یاز مکرر، کتاب ادمربالمعروف و الکه یونه معروف امربهشان در یاثر ا ترین مهمشک  یب .باشد می یضه الهین فریشان به ایا

 ه. ق به نگارش در آمده است.   0923له است که در سال یر الوسیعن المکرر، تحر
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تکهیا شیام  میوارد کوچیک و محیدود       شیود  میی ازمکرردر اسالم، بر خالف آنچه در اذهان تصیور   یو نه معروف امربه

ن)ع( و شیهاد  و اسیار    یام امام حسیاست که ق یا ، بلره گسترهشود نمی یفردو  یومکحصر به پکدها و تذکرا  خصوص

 0.گیرد میدر بر  یستمگران و غاضبان حرومت اله ییحرومت حق و رسوا ییبرپا یامبر اکرم)ص( را برایخاندان پ

 یکیحسی  یام عاشیورا یی فلسفه ق ارزش داد، یکیازمکرر را باد برد و به نهضت حس یو نه معروف امربهن)ع( شان یامام حس

ن ین)ع( ایامام حس یرا باد برد ول یکیاز مکرر، نهضت حس یو نه معروف امربهاز مکرر ارزش داد.  یو نه معروف امربههم به 

از مکرر  یو نه معروف امربهک تا  افتخار به سر اص  ین اص  را باد برد بلره، ین اأنه تکها ش که اررا کرد یاص  را به نحو

  8افتخار است. یهر مسلمان یکطور است. اسالم برایهم هم نهاد. اسالم

اقامیه عیدل بیود فرمودنید کیه       شیان  انگییزه ن امر، یا یام کردند برایه( از همان روز اول که قید الشهداء )سالم اهلل علیس 

ن ببیرد،  یا از بی ن اسیت کیه معیروف را اقامیه و مکریر ر     یی زه ایی . انگشود میو به مکرر عم   شود نمیبه معروف عم   بیکید می

ن بیرود و میا کیه تیاب      ید از بی یبا ها ایند هر چه هست مکررا  است، یم توحیا است، رز خو مستقههمه از مکرر ها انحراف

از مکریر بیود کیه هیر      ینهی  اش انگیزهامش، یداشت ق یدر زندگ یشان چه وضعیم که ایکید ببیم بایدالشهداء هستیحضر  س

خدا  یایامبران و دعو  اولیبعبت پ 9.ن برودید از بیه حرومت رور، حرومت رور بایه قضن برود. من رملید از بیبا یمکرر

 هیا  تهذی اء و یم انبیتعال یتمام 3ح از خدا و عالم است.ی  معرفت صحید و تحصیو شهاد  مردان حق مقدمه گسترش توح

کیه   ی: کسی فرمود میامام راح    9ست.ین یرز حق تعال یزیو ورود انسان به نور است و نور چ ها تاریرینجا  بشر از  یبرا

بیه   یاسی ی، یمقطع های شرست، از دارد میحق گام بر  یکه خالصانه، رهت رل  رضا یفه است کسیدر صدد عم  به وظ

آموزنیده و   هیای  درس 0.دارد میی روز کرد و همچکان در صحکه نگیه  یه بود که ملت ما را پین روحی. ادهد نمیخود خود راه 

بعد تا به امروز  های دورانام و چه بعد از آن و چه در یا  بخش حماسه عاشورا چه در زمان قین و حیر آفرشو یدستاوردها

م. یم، شرسیت نیدار  یسیت و لیو کشیته شیو    یشرسیت در آن ن  ککید  میی خدا کار  یرضا یکه برا یستکد کسیقاب  شمارش ن

امیام    4سیت. یدر کیار ن  یدیی زیاسیت و  رق او بلکید  یی دالشهداء هم که کشیته شید، لرین شرسیت خیورد؟ ادن ب     یحضر  س

گران عم  کککید. همیانطور کیه    ید که دید و هم وادار ککید که احرام اسالم را، هم عم  ککیفرمود: کوشش کک )ره(یکیخم

 معروف امربهگران را هم اصالح ککد. اص  یموظف است خودش را اصالح ککد، موظف است که د یهر شخص و هر فرد

 2ن است که رامعه را اصالح ککد. یهم یاز مکرر برا یو نه

 از منکر یو نه معروف امربهو  یحکومت اسالم

را انسیان بیه فطیرتش عاشیق     ی، زگردد میباز  یمم به فطر  آدیاست که مستق یاز کمادت یبلکد همت یعلو همت به معکا

دن بیه مراتی    یمیور واد و رسی  و خواهیان ا  دارد میی دور را دوست  های افقن رو بلکد پرواز است و یکمال مطلق است و از ا

                                                           
 انی، تبره()یکیدگاه امام خمیازمکرر از د یامر به معروف و نه .0

 031ص  یکی، حماسه حسیمطهر ید مرتضیشه .8

  023مکاسبت سال نو، ص ه ام امام بی، پ81فه نور،   یصح .9

 040، ص 03فه نور،   یصح .3

 829، ص 03فه نور،   یصح .9

 30ص   (رهی)کیت نامه امام خمیاز وص هایی . درس0

 99ان، دفتر سوم ص یتب. 4

 829ه اصفهان، ص یریانجمن خ یانا  امام در رم  اعضای، ب 3فه نور،   یصح .2
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، انسیان را بیه   یاز پسیت  یزاریی و ب ین واد طلبیزار است. این بییو امور دون و مرات  پا یو خوار یو زبون یبادست و از پست

دارتر و شروفاتر باشد علو همیت  یب یو هر چه فطر  آدم انگیزد میامور و مقاصد واد بر  یتالش و کوشش در رهت معال

و نگیاه انسیان را بیاز و دل را     اندازد می یر  و پست را از چشم آدمیتر است. علو همت، امور حق یتر و قو رنگدر انسان پر 

)ع( ی. در مکظیر امیام علی   دهید  مینجا   ها حقار و  ها پستیرا از فرو رفتن در گکداب  یو آدم سازد می  و نظر را بلکد یوس

ارزش انسیان بیه انیدازه همیت      «قیدر همتیه   یقدر الرری  علی  »ه است: اوست چکانره فرمود یزان واد همتیبه م یارزش آدم

اسیت و هیر چیه     یآدمی  یمرتبه انسان ییهمت او نشانه واد ییت انسان به همتش است و وادی)ع( انسانیدر نگاه عل 0اوست.

از  یری ی 8ر اسیت. شیت یت بیشیتر باشید بهیره او از انسیان    یاو ب یوادتیر و بزرگیوار   یهمت انسان بادتر و مقاصید او در زنیدگ  

است که بتواند نفس خیود   یتیه تواض  و ظرفیاز روح ید از آن برخوردار باشد بهره مکدیبا یکه حاکم اسالم هایی خصلت

ک گیوش بیه سیخن    ین مردمش باشد تا بتواند از نزدیحرومت رها ساخته و همکش های رلوهبر مردم و  یرا از اسار  ظاهر

بیه   ککید  مین صفت است که زمامدار را مورد عالقه مردم ین همیقیدرد دل ککد. به ش یت خویقت با رعیحق داده و در حق

 یکه آن را از خود و خود را همراه حرومت تلقی  ککد میاحساس  ین خود و حرومت، انس و الفتیکه توده مردم ب یا گونه

 9.نمایکد می

در رامعه  یکیعه عم  پوشاندن به دستورا  دو رام یتوسعه و بسو احرام اله یاز مکرر، برا یو نه معروف امربهضه یفر

ه ، بی اسیت ده یی د فایی ن، اقدام به آن مبمر ثمر بوده و در عمی  مف یهاوار  شده است. بکابرا یز از عم  به زشتیو پره یاسالم

ضیه  یه فرداشته باشد عمی  بی   تأثیرکان به عدم یا اطمیبدهد و گرنه اگر علم و  تأثیراحتمال  ید فرد آمر و ناهیگر بایعبار  د

باشید و بیا ظین و     تیأثیر کان بیه عیدم   یا اطمیمکحصر است که علم  یضه تکها به صورتین فریوار  نخواهد بود. البته سقوط ا

 یشرط اصالح و سعاد  رامعه آگاه ترین اساسی 3ضه ساقو نخواهد شد.یباشد وروب فر ی، هر چکد قوتأثیرگمان به عدم 

افیراد   یشیرفته، برخیوردار باشید ولی    ین و مقررا  ، هرچکد کامی  و پ ین قوانیبهتراز  یف است و اگر رامعه ایبه حدود وظا

 توانکید  نمیی معرفت نداشته باشیکد   و .... یو اخالق یو حقوق یارتماع نبایدهاید و ینداشته و به با یرامعه نسبت به آن آگاه

ره در مرحله اول، همه افیراد رامعیه   ست بلین ین کافیگر صرف داشتن قوانیو سعاد  باشکد و به عبار  د یشاهد خوشبخت

 شیود انجامد و در رفتار همگان مشیهود  یبه عم  ب ییو آشکا ید آن آگاهیداشته باشکد و در مرحله دوم با ید به آن آگاهیبا

 9جه و فاقد اثر مطلوب است.ینت ین صور  بیر ایدر غ
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 و نهی از منکر از دیدگاه فقه شیعه و شافعیه معروف  به امرضرورت 
 0یمیصم یمحمد مهد

 8حریمه مکصوری

 دهکیچ
ه کیی ت و تزیا را تربیرسالت انب یاصل را هدفیت انسان است؛ زی، تربیعلوم انسان ی هها، در عرص ن بحثیتر از مهم یری

تِ یاگر دست حما رایزمال دارد ک دن بهیت و رسیاز را به تربین نیتر شیه بکاست  یگانه مورودیو انسان، د ده ی  مریتش

ان رد. اگیر انسی  یی گ یش می یه از همان آغاز، راه فکیا را در پی  رابد، بلی یمال دست نمکان از سر او برداشته شود، نه تکها به یمرب

پیس   یریمال کو  یروزیپ یها رسد و بر قله یرد و به سعاد  میگ یرد، روحش او  میمال قرار گکر یت شود و در مسیترب

 تیرین  مهمآن را از  توان میکه  طوری هو نهی از مکرر از ارکان مهم دین اسالم است ب معروف امربهابد.ی یطره میس یگریاز د

  اگر این فریضه عم  نشود ادامه راه انبیا و دیانت تعطی  و ضاللت  هیربطورل شمرد. اهداف پیامبران و رسودن خداوند متعا

اصیی  اسیالمی در رامعیه ای کیه      هیای  ارزش. گییرد  میی و نابسیامانی و فسیاد رامعیه را فیرا      شیود  میی و گمراهی عالم گییر  

. اما رامعه ای کیه در راه  شود میآنان نازل و لذا عذاب الهی بر  رود میاز بین  اند کردهو نهی از مکرر را ترک  معروف امربه

 هیای  خوشیه همت را باد بزند تا ایین سیکت بیزرگ را زنیده نگیه دارد       های آستینو نهی از مکرر تالش ککد و  معروف امربه

 معروف امربه. غزالی که یری از مقلدین امام شافعی است چیککد میخرمن این دو فریضه الهی را هم در دنیا و هم در آخر  

 کتاب احیاء علوم الدین از دیدگاه امام شافعی به طور مفص  بیان کرده است.درو نهی از مکرر را 

 ه.کیت و تزی، تربیر، غزالراز مک یو نه معروف امربه :یدیلک واژگان

 مقدمه

 و نهی از منکر معروف امربهادله وجوب الف: 

اسیت. آییا  قیرآن     قرآن و حدیث ذکر کرده عق ، دین،و نهی از مکرر را ارماع مجته معروف امربهامام غزالی ددئ  

که شارع مقدس در تشری  و بییان ایین دو    شود میط اکبچکین است ها آنبزرگ بسیارند، ولی با تدبر در  هفریضدرباره این دو 

 فریضه بزرگ راه خاصی را پیموده است.

ییا بکیی اقیم الصیلوه و امیر       :فرمایید  میی ان کیه  در سوره لقم 04آیه  :گاهی اشاره و تشویق به آن کرده است مانکد -الف

حضر  لقمان)ع( در وصییت خیود بیه پسیرش      .بالمعروف و انه عن المکرر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم ادمور

استقامت کن که ایین   رسد میو نهی از مکرر کن و در برابر مصائبی که به تو  معروف امربهپسرم نماز را برپا دار و : گوید می

ونهیی از مکریر ترغیی  و تشیویق      معیروف  امربهاسالم مسلمانان را به  شود می کباطاز این آیه است  کاری مهم و اساسی است.

 این دو فریضه دارای ارزش و رایگاه خاصی هستکد. .نموده است

 :فرمایید  یمی  خداونید در قیرآن   در بعضی از آیا  خداوند این دو فریضه را بر واردین شرایو الیزام نمیوده اسیت.    -ب

باید رمعی در میان شما  .ولترن مکرم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و یکهون عن المکرر و اولئک هم المفلحون

 (.0)از رستگارانکد ها آندعو  به کار نیک و امربه معروف و نهی از مکرر نمایکد و 

                                                           
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده. 0

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده. 8
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ارد، یری کلمه)ولترن(که لفظ امر است و دیگری و نهی از مکرر د معروف امربهاین آیه از دو رهت ددلت بر وروب 

 .باشد میانحصار رستگاری در این عم  

و نهی از مکریر   معروف امربهو نهی از مکرر دارد یعکی  معروف امربه: این آیه اشاره به فرض ککایه بودن فرماید میغزالی 

و اگیر هیی     شیود  میی گردن دیگران ساقو  ، این وروب ازکککدچون اگر گروهی بدان قیام ، و نه عیکی وار  کفایی است

، مگر ایکره یک نفر و یا گروهی تصدی این امیر  شوند میکس آنرا انجام ندهد، مسلمانان واردالشرایو گکاهرار محسوب 

 (.9)مهم الهی را به عهده بگیرند

 .رندو نهی از مکرر بسیا معروف امربهو امامان معصوم در رابطه با وروب  )ص(احادیث حضر  رسول - 

شرارکم ثم یدعون خیارکم فال یستجاب   علیرم اهلل  اولسلطن  لتکهون عن المکرر لکامرنبالمعروف و: قال رسول اله)ص(

 ککد میو اگر چکین نرکید خداوند ستمراران و یا اشرار را بر شما مسلو  و نهی از مکرر را انجام دهید معروف امربه  "مرا لهم

 .شود نمیو دعای نیروکاران شما مستجاب 

امام شافعی و مجتهدین فی المذه  او مانکد نوری، رافعی و مجتهدین فی المسئله او نیز مانکد غزالی و غیره برای فرض  

د تترک  و امام حسین)ع( فرمودند: )ع(. امام حسناند کردهو نهی از مکرر، به این حدیث استددل  معروف امربهکفایه بودن 

: فرمایکید  میی حضیر  پییامبر)ص(   ن یهیم چکی  . لمکرر فیولی علیرم ثم تدعون فال یستجاب لرمادمر بالمعروف والکهی عن ا

. سیپس هرچیه دعیا ککیید     شیوند  میی اشیرار برشیما مسیلو     ،و نهی از مکرر را ترک نرکید که در صور  ترک معروف امربه

 .گردد نمیمستجاب 

 که: گیریم میاز آیا  و احادیث ذکر شده چکین نتیجه 

دعاها و تسلو  الکت و مان  ارابتهزول عذاب و کیفرهای سخت الهی و استحقاق نیضه مور  ترک این دو فر .0

نیز کمبود  و بر ضد اسالم ها آناشرار بر امت اسالمی، طم  استعمار و استبمار دشمکان نسبت به مسلمین و تقویت 

 . شود میمادی و معکوی مسلمانان  های بهرهارزاق و 

 های فارعهین از بالهای بسیار بزرگ و و ا ، نیری به شمار آیدها بدیکه  شود میث عظیم باع هفریضترک این دو  .8

 د.نمحسوب شو یبد ها نیرینیک و  ها بدی،  ای بادتر از ایکره و براستی چه بال و فارعه دردناک است

 هیای  کتابز مکرر در و نهی ا معروف امربههرچکد بسیاری از فقها و مجتهدین اه  تشی  و تسکن باب مستقلی درباره  -د

حاکی و بیانگر وروب این دو فریضه الهیی اسیت و هیی      ها آناما روح کالم و نظرا  اخالقی  اند نرردهفقهی خود عکوان 

زییرا فقهیا بیه     و نهی از مکرر را رککی مهیم از ارکیان دیین ندانید؛     معروف امربهفقیهی اعم از شیعه و سکی نبوده و نیست که 

امن  ها راه؛ و در پرتو آن شوند میو نهی از مکرر برپا  معروف امربهکد که سایر فرائ  الهی به وسیله خوبی واقف بوده و هست

و از ملحیدین و دشیمکان    گیردد  میی آبیاد   هیا  زمین ،شود می تأمینو حقوق افراد  شود میو کس  و کار مردم حالل  شود می

 .شود میاسالم و مسلمین انتقام گرفته 

و نهی از مکرر تمام مذاه  اتفاق نظر دارند. اما اختالفیی کیه هسیت ایین اسیت کیه آییا         روفمع امربهدر اص  وروب 

فقها و علمای اه  تشی  در این مورد اختالف  ؟ی استیو نهی از مکرر از واربا  عیکی است یا از واربا  کفا معروف امربه

دوم و محقیق   عالمیه حلیی، شیهید اول،    محقیق، قاضی،  گروهی از فقها مانکد: سید مرتضی، صالح الدین حلبی، نظر دارند؛

مانکد شیخ طوسی، ابین حمیزه،    ی. رم  دیگردانکد میی یو نهی از مکرر را وار  کفا معروف امربهطوسی و محقق اردبیلی 

ب  یجی  علیی ادعییان و     :فرماید می: این دو فریضه وار  عیکی است. محقق حلی در کتاب شرای  فرمایکد میفخر ادسالم 

 .همین است تر مکاس بلره وار  عیکی است و  .شبههو اد
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از فقهیا و مجتهیدین اهی  تشیی  را      و نظر گروه اول رأیامام شافعی و مجتهدین فی المذه  و فی المسئله ایشان، همان 

 بودن است. یدارند، که همانا فرض کفای

ز مکرر هستکد می گویکد: عق  بیر اسیاس   ونهی ا معروف امربهفقها و علمایی که معتقد به وروب عقلی  ،عق  سلیم -هی 

واری  و دزم اسیت. پیس     هیا  بیدی و نهی از  ها نیریبر این که امر به  ککد میقاعده لطف در این باره استقالل دارد و حرم 

نیام عقی  قیرار داده    ه وروب این دو فریضه وروب عقلی است. یعکی خداوند از روی قاعده لطف در ورود انسان نیرویی ب

 .کککدوادار و الزام  ها بدیو ارتکاب از  ها نیریباید یردیگر را به انجام  ها انسانکه  ککد میان عق  حرم است و هم

 و نهی از منکر معروف امربهمراتب ب: 

. کیرد ونهی از مکرر دارای مراتبی است که پیس از حصیول مراتی  پیاییکی، بایید بیه مراتی  بعیدی عمی            معروف امربه

و عملی که به ترتی  باید اررا شود چکانچه مخالفت قلبی سودی نبخشید باید با  یزبان است: قلبی،همچکین دارای سه مرحله 

واق  نشد، عمالچ باید شخص را از کار ناشایست بازداشت و به نیری ترغی   مؤثرزبان به انجام آن پرداخت و چکانچه با زبان 

ت  این دو وظیفه ارتماعی گذر کرد، ولی اثری عایدش نشید چیه   نمود. اما اگر انسان برای اصالح فرد و رامعه از تمام مرا

باید برکد؟ ایا وظیفه و ترلیف انجام شده است و دیگر هی  مسئولیتی برای فرد نیست و ییا آنریه راهیی بهتیر از سیرو  و      

بود بلره، هرچکد در این صور  راهی است بس دشوار و سخت، ولی هرگز دیکح  نیست ونخواهد  اعتکایی ورود دارد. بی

نوین ولی زنده و مطابق با موقعیت فرهکگیی و   های روش و انتخاب آگاهانه ها انگیزهبه شرط صداقت در عم  و طهار  در 

 :شود میورود داردکه در ذی  اشاره  هایی راهارتماعی 

 ییاچ در را. خصوصکردالف: در ایکره باید اندیشید و به هر طریق ممرن از ترک وار  و ارتراب معصیت رلوگیری 

 و شری در آن نیست. دهد میکه عالمت و نشانه گکاه و معصیت دامان پاک دیگران را نیز در معرض آلودگی قرار 

ککد، در خوب و بد آن، مورد سئوال  کب: در ایکره تمامی افراد رامعه در ساختار فرهکگی و محیو ارتماع خویش ش

 ه ای ورود ندارد.هم هی  گونه شبه گیرند میو بازخواست الهی قرار 

 : نیز در ایکره باید درمقام مبارزه با مفاسد ارتماعی و ترغی  نیروهای رامعیه بیه رشید و صیالح و هیدایت در چهیار       

 (.0)چوب قوانین و اصول اخالقی عم  نمود، شری نیست

مختلف مبیارزه   ایه شیوهد: اما آنچه که حائز اهمیت است این است که باید به تکاس  وضعیت طرف مقاب  و از طریق 

را رستجو کرد؛ و آنگیاه   ها آنبا مکرر و شکاخت موقعیت روحی و روانی مزورین فساد در رامعه راههای مقابله و مبارزه با 

مفاسد ارتماعی پرداخت. به طور مبال اگر دشیمکان اقیدام بیه کیم      های زمیکهبا الهام از مسائ  دیکی و همتی واد به مبارزه با 

 هرلومکررا  کردند؛ باید با درک این موقعیت و به نمایش گذاردن بهترین  ٔاشاعهو تضعیف معروفا  و رنگ رلوه دادن 

اسالمی را به طرق مختلف تبلیغ و در سطح وسییعی تیرویج داد و ضیمن آگیاهی دادن بیه اقشیار        های ارزشمبارزه فرهکگی 

را پیر کیرد و افریار و     هیا  آنرزشیی، اوقیا  فراغیت    سالم فرهکگیی، هکیری و تربیتیی و    های برنامهمختلف ارتماع به وسیله 

ساختن یک تئاتر و فییلم ریذاب و آموزشیی    ، را متوره هویت و شخصیت واقعیشان نمود.چه بسا در این راستا  هایشان ذهن

ن شر  تربیتی و یا رونق بخشیدن به رلسا  دیکی و مجام  مذهبی و یا با ایجاد رذبه در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی زیباتری

کیرد و بیه رکیگ عملیی بیا       مأیوسو از این طریق عمالچ دشمکان را  و نهی از مکرر را به نمایش گذاشت معروف امربهعملی 

 آنان پرداخت.

از رمله طرق مبارزه با مفاسد ارتماعی کیه مسیتلزم حرکتیی هماهکیگ و عمیومی از ناحییه اقشیار مختلیف رامعیه           -هی

احسیاس مسیئولیت نمایکید و بیه      هیا  زشیتی و  هیا  پلییدی ؛ این است که در برخورد با استوالدین و بزرگان ارتماع  خصوصاچ
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بر چهره نمایان گردد تا بدین وسیله فرد مرتر  مکریر   ها آنقرار گیرند، که خشم و غض  و نارضایتی  تأثیرای تحت  گونه

ایگیاهی نخواهکید داشیت، و فیرد     بفهمدکه مبغوض و مطرود مردم واق  شده است. اگر چکین شد افراد گکهرار در رامعه ر

. پیس  ماند نمیدر رامعه  ها بدیکه اثری از  کشد نمیبکابراین طولی  بیکد نمیمعصیت کار رای پایی برای خود در بین مردم 

و نهی از مکرر از دیدگاه قرآن، احادیث،عق  و ارماع علما دزم اسیت؛ دربیاره شیرایو     معروف امربهاز اثبا  اص  وروب 

و نهیی از   معیروف  امربیه شیرائو   انید  فرمیوده شود عالمه حلی، شهید اول و فقهای شافعی بخصوص امام غزالی آن نیز بحث 

 مکرر چهار چیز است:

، نیری و بدی را از نظر اسالم بداند،  دکهی از مکرر باید بر دیدگاه شرع مقدس آگاهی داشته باشاو ن معروف امربه .0

 تا در امر و نهی خود اشتباه و خطا نرکد.

در بیین فقهیا اعیم از     .دارد تیأثیر  هیا  آند امرو نهیی  کو نهی از مکرر آن است که: احتمال بده معروف امربهفریضه  .8

شیعی و شافعی هیچگونه خالفی در این شرط نیست، بدون تردید این دو فریضه به خاطر هدف مخصوص تشری  

از حضیر    .از بیدی  هیا  آنبازداشتن  به سوی نیری و ها انسانشده است و آن هدف عبار  است از: سوق دادن 

 .:فرض اهلل ادمر بالمعروف مصلحه للعوام و الکهی عن المکرر ردئیی للسیفها  فرمایکد مینق  شده است که  )ع(علی 

مردم ونهی از مکرر را برای بازداشتن بیی خیردان تشیری  و واری      ه تودرا به خاطر اصالح  معروف امربهخداوند 

و نهیی از مکریر هیچگونیه اثیری نیدارد و در نتیجیه        معروف امربهانسته شود در موردی بکابراین اگر د کرده است.

 و نهی از مکرر وار  نخواهد بود. معروف امربهدر این صور   شود نمیاهداف مورد نظر حاص  

و و نهی از مکرر آن است که گکهرار اصرار بر ادامه گکاه داشته باشید، یعکیی آثیار پشییمانی      معروف امربهوروب  .9

ایین قیول را محقیق     آید میبکابراین معکی بر ادله اولی حرومت ندارد و حرم ثانوی به پیش  ندامت در بین نباشد.

 خراسانی در کفایه اختیار کرده است.

معکی این قاعده )نفی حرم ضروری( است با این توضیح که: هر حرمی که از شارع مقیدس صیادر شیده اسیت،      .3

یه تشری  آن حرم، ضرری متوره گردید، خواه ضرر متوره خود مرلف شود ییا  اگر مستلزم ضرر شد و یا از ناح

، انجام چکین وضوئی بیر اسیاس)قاعده د   شوددیگری مانکد وروب وضو که مور  ضرر مالی یا بدنی بر مرلف 

 ضرر( وار  نیست.

 یدارادارای  ی کیه رمعکی این قاعده، نفی ضرر بدون ربران است. به این معکی کیه شیارع مقیدس از ایجیاد ضیر      .9

 (.0)ربران نیست نهی کرده است و این قاعده ککایه از وروب ربران ضرر است

و نهی از مکرر به دلی  زنده کردن حق و نابود نمودن باطی  در سیطح گسیترده رهیانی      معروف امربهنظر به ایکره 

سدان است طبعاچ از ضرر تشری  شده و هدف از آن پیرار و مبارزه با ترک کککدگان کارهای نیک و عاصیان و مف

ردا نیستکد. آیا ممرن است مردم را با زبان و عم  وادار به انجام کارهای نیک کرد و یا از کارهای بد مک  نمیود  

و نهیی   معیروف  امربهبی آنره ضرری متوره انسان شود؟ پس همانگونه که رهاد بدون تحم  ضرر ممرن نیست 

صیاح  ریواهر    از نظرره این دو فریضه از فروع رهاد است، پاسخ از مکرر نیز بدون تحم  ضرر ممرن نیست بل

 باشید  میی و نهی از مکریر در میواردی کیه حیر       معروف امربهتمسک به قاعده د ررح برای رف  وروب : الرالم

دزم به توضیح است اص  قاعده دحر  گرچه از نظر مدرک از قرآن و سکت ثابت است، چه آنره قیرآن   است.

کار دشواری برای شیما   خواهد نمیما یرید اهلل لیجع  علیرم من حر  ولرن یرید لیطهرکم( خداوند : )فرماید می

 (.0)شمارا پاک سازد خواهد میایجاد ککد بلره 
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نداشته ورود و نهی از مکرر زمانی وار  است که ضرر  معروف امربهیری از استددد  صاح  رواهر بر ایکره  .0

معکیی سیه  و    ،دین سه  و آسان است و خداوند آسانی را خواسته نه دشیواری را  دین اسالم که: هاین بود باشد.

  .آسان بودن اسالم این است که احرام دشوار در اسالم ورود ندارد

و نهی از مکریر   معروف امربهاگر در  اند گفتهاستددل نموده و   با یدیرم الی التهلره بعضی از فقها اه  سکت به آیه ودتلقوا

. غزالی در کتیاب احییاء بیرای رد ایین     شود میو نهی از مکرر ساقو  معروف امربهدر ایکجا وروب  ه ضرر شد؛شخص متور

: هی  خالفی نیست در ایکره رایز اسیت ییک نفیر مسیلمان بیا کفیار       گوید میو  ککد میاستددل به قول ابن عباس استددل 

هلره آن نیست که ضرر رانی یا مالی متوره انسان شیود  ت گوید می. ابن عباس شود میبجکگد اگرچه ممرن باشد که کشته 

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  

و نهیی از مکریر باعیث سیقوط وریوب       معیروف  امربیه پیکجم   که وریود شیرط   رسیم میشافعی به این نتیجه  علمای شیعی و

 .شود نمیو نهی از مکرر  معروف امربه

 یامرونه های یوهش
  یآماده ساز .0

 ق یتلف .8

 استفاده از هکر ، شعر وطکز  .9

 انصاف در برخورد  .3

 د دادن یام .9

 تغاف   .0

 ت افرادیتوره به ظرف .4

  ییه گویکاک .2

 جاد محبتیا .3

 عواطف  یکتحر .01

 مختصر باشد انه ویمخف .00

 اندن الگوهاینما .08

 جیتدر .09

 رار رت .03

 مماشا   .09

 ویرردال ن مت، موعظه،رح .00

 م یانرشه مفاسد را بخشیر .04

 گران ید یها ارزشاحترام به  .02

 م یککر تکگ رکه را بر مکیزم با انجام معروف، .03
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 (.4اعراض) .80

 

 یریگ جهینت

ه کیی ت و تزیی ا را تربیی رسالت انب یرا هدف اصلیت انسان است؛ زی، تربیها، در عرصۀ علوم انسان ن بحثیتر از مهم یری

گر بر یرا رانداران دیمال دارد؛ زکدن به یت و رسیاز را به تربین نیتر شیه بکاست  یگانه مورودیدهکد و انسان،  ی  مریتش

شیان ادامیه   یرده، بیه زندگ کی ن اسیاس از خیود دفیاع    یابکید و بیر همی   ی یتولد، راهشان را م یها ن لحظهیزه از نخستیاساس غر

ه از ری ابد، بلی یمال دست نمکان از سر او برداشته شود، نه تکها به یتِ مربیست؛ اگر دست حمایگونه ن نیدهکد. اما انسان ا یم

ه کی وان بالفع  است ی، حیریبه تعبتر و  فیضع یرد. چکانچه نوزاد انسان از هر زنده رانیگ یش میهمان آغاز، راه فکا را در پ

 ییت و آموزش، به ریا یف، با تربین مورود ضعی، همیشود ول یدر او مشاهده نم یمالکستن ندارد و ی  قدر  دفاع و زیه

ت شود و یشود. اگر انسان ترب یا مسلو میاش هر به همرشه و فیرد و با قوه اندیگ یار میرا در اخت یارا  آسمانیه سکرسد  یم

 یگیر یپیس از د  یریی میال  کو  یروزیی پ یها رسد و بر قله یو به سعاد  م ردیگ یمرد، روحش او  یمال قرار گکر یدر مس

 (.2)ابدی یطره میس
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ت او در نظیر  یی ترب یهیا را بیرا   ن راهیه خداوند بهتیر کسته است یت شدن دارد، شایترب یبرا ین همه آمادگیه اک یانسان

امبر یی دارد. پ یاربرد فراوانی کی ت فیرد و رامعیه   یی ه در تربکر است راز مک یو نه معروف امربه ، ها ن راهیاز ا یریگرفته باشد؛

نهفتیه   یکید و اسیتعدادها  کت یت و تربیرا هدا ها انسانه کن مبعوث گشت یا یز براین -ه و آله یاهلل عل یصل -اسالم  یگرام

رد یگ یفساد را م یه رلوکمهم در اسالم است  یها از سکت یریر راز مک یو نه معروف امربه یوفا سازد؛ از طرفرآنان را ش

 مال است. کدن به یرس ی، برایها و شاهراه یی، در برابر فسادها و نارسایت همگانکزش و مشاریخ یو نوع

چون اصلی است که در خود قرآن مجید با صیراحت و   و نهی از مکرر یری از اصول عملی اسالم است، و معروف امربه

آثار ائمه طاهرین درباره آن بسیار سخن گفته شده و بعد هیم بزرگیان و علمیاء دیین در     و  خبار نبویآمده و بعد در ا تأکید

، در مییان علمیاء   انید  نوشیته مطیالبی   گفته و ها سخن، دوره به دوره و طبقه به طبقه، درباره این اص  و اهمیت آن ها قرن همه

 .فقهیه مورد بحث و گفتگو و تحقیق قرار گرفته است در کت  اسالمی زیاد مورد بحث قرار گرفته، و بیش از هر را

اولیاء بع  ییامرون بیالمعروف و یکهیون عین المکریر و یقیمیون        و المؤمکون و المؤمکا  بعضهم :دیفرما یمقرآن کریم 

مکیه  یعکیی میردان میؤمن و زنیان مؤ     اهلل عزییز حرییم   اللهیان یطیعون اهلل و رسوله اولئک سییرحمهم   الصاله و یؤتون الزکاه و

و نهیی از مکریر    معیروف  امربیه مود  و عواطف محبت آمیز حرمفرمیا اسیت،    رابطه و صله ها آندوستان یردیگرند و بین 

هستکد که البتیه رحمیت الهیی     ها نیا. کککد یم، خدا و پیغمبر را اطاعت کدینما یم، زکا  را ادا دارند یم بپا ، نماز راکککد یم

 (.9)حریم است . خداوند غال  وشود یمشام  حالشان 

دزمیه ایمیان    :اسیت  ی به طور علت و معلول و سب  و مسب  مترت  بر یردیگر ذکر شدهیها این آیه کریمه قسمت در

و دزمیه ایین محبیت و عالقیه،      عالقیه بیه سرنوشیت یریدیگر اسیت      ابطیه و ر نه ایمیان تقلییدی و تلقیکیی   و  حقیقی و واقعی

به  نسبت و نهی از مکرر، قیام بکدگان است به وظیفه عباد  و خضوع معروف بهامراست. دزمه  و نهی از مکرر معروف امربه

و نهیی از مکریر    معروف امربهو بادخره دزمه  پروردگار یعکی نماز، و قیام به وظیفه کمک و دستگیری از فقرا یعکی زکا ،

بی پاییان خداونید    یها رحمتکه  این است ها نیادستورهای دیکی است. دزمه همه  اطاعت خدا و رسول و زنده شدن همه

 .رددهمه گشام  حال  ککد یمقادرکه کارهای خود را بر سکت حریمانه اررا 

و  بها تقیام الفیرائ ، و تیأمن المیذاه      :کدیفرما یمو نهی از مکرر  معروف امربهاست که امام باقر)ع( درباره  در حدیث

یعکیی بیه وسییله ایین اصی ، سیایر        ؛ادمیر  ادعیداء و یسیتقیم   تح  المراس ، و ترد المظالم، و تعمر ادرض، و یکتصف مین 

، زمیین آبیاد   شیود  یم برگردانده ، مظالم به صاحبان اصلیشود یمحالل  ها کس ، شود میامن  ها راه، شود یمزنده  دستورها

 (.3)شود یمراه  ، کارها رو بهشود یم، از دشمکان انتقام گرفته گردد یم
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 میرکدگاه قرآن یر از دکاز من یو نه معروف  به امر
 0یمیصم یمحمدمهد

 دهکیچ

ر یز انسیان بیا سیا   یوریه تمیا   یاست و از طرفی  یت و بکدگیم عبودیرکان قرآن یه طبق بکبا توره به فلسفه خلقت انسان 

 یعکی ی، یضیه الهی  ین دو فریی گیاه ا یت و رایی ، اهمباشد میمال ک یت او به سوکمورودا  به ناطق و عاق  بودن انسان و حر

ان ی  عیارض شیدن نسی   یی ه انسان غاف  اسیت و بیه دل  ک یی. از آنجاگردد مین و روشن ییشتر تبیر براز مک یو نه معروف امربه

ه در کی اسیت   یاتیر رزء ضرورراز مک یو نه معروف امربهن یکد بکابراک یاوست فراموش م ید برایمفه ک یاز موارد یاریبس

د یی را با یام شرعرا  احیلکشه و یه رکگفت  توان می یلک. بطور ککد میدا یضرور  پ یهر انسان یمال براک  به یرهت ن

 معیروف  امربهضه یبه فر یفراوان های آیهم در یرکآن را در سکت رست. قرآن  های شاخه  و یم و شرح و تفصیرکدر قرآن 

 دگاه قرآن پرداخته شده است.یر از دراز مک یو نه معروف امربه ین مقاله به بررسی.درارده استکر اشاره راز مک یو نه

 عتیام شررر، احراز مک یو نه معروف امربهم، یرکقرآن  :یدیلک واژگان

 مقدمه

ر یز انسیان بیا سیا   یوریه تمیا   یاست و از طرفی  یت و بکدگیم عبودیرکان قرآن یبه طبق کبا توره به فلسفه خلقت انسان 

 یعکی ی، یضیه الهی  ین دو فریی گیاه ا یت و رایی ، اهماسیت میال  ک یت او به سیو کمورودا  به ناطق و عاق  بودن انسان و حر

ان ی  عیارض شیدن نسی   یی ه انسیان غافی  اسیت و بیه دل    ک یی. از آنجاشود مین و روشن ییشتر تبیر براز مک یو نه معروف امربه

ه در کی اسیت   یاتیر رزء ضرورراز مک یو نه معروف امربهن یکد بکابراک یاوست فراموش م ید برایه مفک یاز موارد یاریبس

ان : »فرمایید  میه حضر  امام محمد باقر)ع( کن رهت است یبه ا ؛ککد میدا یضرور  پ یهر انسان یمال براک  به یرهت ن

م و یر وار  عظراز مک یو نه معروف امربه یعکی .(00) ...« م بها تقام الفرائ  یعظ ضهیر فررالمک عن یادمر بالمعروف و الکه

ه کی  شیود  میی ن اسیتفاده  یچکی  «بهیا تقیام الفیرائ    »ر یی دارد. از تعب یر واربیا  بیه آن بسیتگ   یسیا  ییه پابرریا کاست  یبزرگ

 .رود میبه شمار  یومت اسالمرر از لوازم حراز مک یو نه معروف امربه

 میرکر در قرآن کاز من یو نه معروف امربه -الف

آن را  هیای  شاخه  و یم و شرح و تفصیرکد در قرآن یرا با یام شرعرا  احیلکشه و یه رکگفت  توان می یلکبه طور 

 رده است:کر اشاره راز مک یو نه معروف امربهضه یبه فر یفراوان های آیهم در یرکدر سکت رست. قرآن 

مین   کرا  و اولئی یی الخ یسیارعون فی  یر و ری کهیون عین المک  یامرون بیالمعروف و  یی وم اآلخیر و  یالؤمکون باهلل و ی» .0

 یارهیا ک؛ و در انجیام  کککید  میر راز مک یو نه معروف امربه؛ آورند میمان ین ایبه خدا و روز واپس. (3) «نیالصالح

 .(01)صالحانکداز  ها آن؛ و گیرند می یشی، پیکن

د از یی با .(8) «هیم المفلحیون   کر و اولئرکهون عن المکیامرون بالمعروف و یر و یلخا یدعون الیم امه رن مکرولت» .8

 .(00همان رستگارانکد) ها آنککد. و کر راز مک یو نه معروف امربه، و یریدعو  به ن یان شما، رمعیم

                                                           

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده. 0
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د یی بود ین امتی یشما بهتیر . (9)«ر و تؤمکون باهللرر امه اخررت للکاس تامرون بالمعروف و تکهون عن المکیکتم خک» .9

 .       (01)داریدمان ید و به خدا ایکک یر مراز مک یو نه معروف امربهه رکی،؛ چه ااند شدهده یها آفر ه به سود انسانک

م یرکی از مکظیر قیرآن    یادیی ار زیت بسیاهم یر داراراز مک یو نه معروف امربهه ک آید مین بر یا  فوق چکیاز مجموع آ

ر را یی ا  زری ا  فیوق ن یی از آ یلی کو بیه طیور    شود میم از دولتمردان و عموم مردم را شام  و همه آحاد رامعه اع باشد می

 استکتا  نمود: توان می

 رده است.رن کاز مسلمانان در آن ش یسکا  است و یهیر از بدراز مک یو نه معروف امربهوروب  .0

 .اند بودهلف رز بدان میگذشته ن یها بوده و امت یان الهیضه در همه ادین دو فریوروب ا .8

 است. یامبریر از شئون پراز مک یو نه معروف امربه .9

 روام  گذشته بوده است. یر علت نابودراز مک یو نه معروف امربه کتر .3

 .اند مسئولدر برابر آن  یر از حقوق متقاب  مسلمانان است و افراد رامعه اسالمراز مک یو نه معروف امربه .9

 ر هستکد.رمک از یو نه معروف امربهلف به رز میزنان ن  .0

 س  قدر  است.کازمکد یر نراز مک یو نه معروف امربه .4

 ر از منظر قرآن کاز من یو نه معروف امربهر یس -ب

خداونید   که از ذا  پیا کی  بیکییم  میم، یکک یر بررسراز مک یو نه معروف امربها  قرآن را در مورد یاگر آ یلکطور ه ب

ن یی شیکاخت ا  یآن هسیتکد. بیرا   یو فرد فیرد رامعیه موظیف بیه اریرا      مان صالح، مجموعه امتکامبران، حایصادر شده و پ

 ر قاب  توره است:یز یبکد مرات ، رتبه

کجا بیه  یدر ا .(3)«.... یر و البغکعن الفحشاء و المن ینهیامر بالعال و اَلحسان و یان اهلل »خداوند متعال:  کذا  پا .0

 .استر راز مک یو ناه معروف هامربضه ذا  خداوند متعال به عکوان ین دو فریت ایخاطر اهم

امبران حضر  محمید)ص(  ین مرتبه خاتم پیدر ا  «ر.... رکهاهم عن المکیامرهم بالمعروف و ی... »رم)ص( کامبر ایپ .8

 (.9ن عکوان انتصاب داده شده است)یبه ا

 رک نه وا ع ن المنیوف و وه و امروا بالمعر کاَلرض اقاموا الصلوه و آتوا الز  یناهم فکن ان میالذ»مان صالح)امامان(: کحا .9
ن به آنان داده شده است موظیف بیه برپاداشیتن نمیاز،     یزم یکت در روره قدر  و مک یسانکدر مرتبه سوم   «...

 .(4)اند شدهر راز مک یو نه معروف امربها  و کپرداختن ز

 رک نه ون ع ن المنیف و امرون ب المعرو ی ر و ی الخ یاعون ال ی م امه کن منکو لت»ر: راز مک یو نه معروف امربه های هیئت .3
ر و صیالح  یی گران را دعو  بیه خ یه دک کککد میدا یرا پ یستگین شایه اکاز مردم  هایی گروهمرتبه چهارم  در «...

 (.3)کککد میر راز مک یو نه معروف امربهو  کککد می

ز یدر مرتبه پکجم ن«...ر و تؤمنون باهلل کر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنینتم خک»مجموعه امت:  .9

ن میأمور بیه انجیام    ین اساس تمام آحاد افراد مؤمن و متید ی، برااند شده یضه الهین فریهمه مردم موظف به انجام ا

 (.9)هستکد یضه الهین دو فریا
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 ن)ع(یر از نگاه معصومکاز من یو نه معروف امربه -ج 

انیا   یه بکی امالچ مبیرهن اسیت   کی م یداشیته باشی   یکی ید و معیارف  یا  اسیالم یا  و رواین آیق در مضامیعم یاگر بررس

 یاله فریضهن دو یکه این زمیشوند. در ا یراب میمکب  س یکر آن است و هر دو از یم و تفسیرکن)ع( تررمان قرآن یمعصوم

 م:یکک یاشاره م ها آناز  یقرار داده و به بعض ین)ع( مورد بررسیا  معصومیرا از مکظر روا

ا یه نه انبکخبر دهم  یسانکا شما را از یر فرمودند: آراز مک یو نه معروف امربهت یابطه با اهمرم)ص( در رکامبر ایپ .0

از نیور   ییه بیر مکبرهیا  کی ش خیدا  یگاه آنان در پی یا و شهدا( به مقام و مرتبت و رایمردم)انب یو نه شهدا هستکد ول

 یسانکامبر)ص( فرمود: آنان ید؟ پهستکک یسانکرسول خدا)ص( آنان چه  ی؟  سؤال شد: اخورند میهستکد غبطه 

محبیوب   ی. سیؤال شید: معکیا   گردانکید  میی ه بکدگان خدا را محبوب خیدا و خیدا را محبیوب بکیدگانش     کهستکد 

امبر)ص( در یی ؟ پگردانکد میش بکدگانش معلوم است اما چگونه بکدگان خدا را محبوب خدا یدن خدا در پیگردان

 آید میه خداوند متعال بدش ک یزیو از چ کککد میت دارد دعو  ه خداوند متعال دوسک یزیرواب فرمود: به چ

و خداوند متعال آنان را  گردند میمحبوب خدا  کککد میه بکدگان خدا، او را اطاعت ک ی، پس هکگامکککد می ینه

 .دارد دوست 

 .(03) تابهکفه  یهلل و خلفه رسول ایارضه و خل یفه اهلل فیر فهو خلکعن المن یقال رسول اهلل)ص(: من امر بالمعروف و نه .8

تاب خدا کامبر خدا)ص( و ین خدا، پیکد، رانشکر راز مک یو نه معروف امربهه ک یسکرسول خدا)ص( فرمودند: 

 ن است.یزم یدر رو

)ع( یحضیر  علی   .(09) مکم ش رار یکول عل یر فکعن المن یوا اَلمر باالمعروف و النهک)ع(: َلتتر ین علیر المؤمنیقال ام .9

 .شوند میم کن شما بر شما حاین صور  بدتریر ایددر غیکرر را رها نراز مک یو نه معروف امربهفرمودند: 

امیام   .(08) ...رک ع ن المن یا ان آمر ب المعروف و انه ی، ار یامه جا یانما خرجت لطلب اَلصالح فن)ع(: ... یقال الحس .3

 ی: مین بیرا  فرماید می یامش در فرازیه در باره فلسفه قیه السالم در نامه معروفش به برادرش محمد حکفین علیحس

 .ککمر راز مک یو نه معروف امربه خواهم میردم، کام یاصالح امت ردم رسول خدا)ص( ق

 رکاز من یو نه معروف امربه یعمل های شیوه -د

ن یی   بیه ا یی ن یر است. بیرا رر محقق شدن معروف و زدوده شدن مکراز مک یو نه معروف امربهدر  یهدف عمده و اساس

ر ین راستا موارد زیه در اکم یبوده باش یعمل های شیوهارها و رن راهین و مؤثرترید به دنبال بهتریه باک رسد میه نظر هدف ب

 :گردد میشکهاد یپ

عوامی    تیرین  مهیم از  یریی است.  یغ عملیر تبلراز مک یو نه معروف امربهوه در ین شین و مؤثرتری: اولیوه عملیش .0

رم)ص( کی امبر ایی وه بوده است. پین شیت ، توره به ارج و گسترش میع( در ترورم)ص( و ائمه)کامبر ایت پیموفق

گیران  یه دری کیو .... قب  از ا یو ارتماع یفرهکگ های برنامهکدن خکدق، ساختن مسجد و ک  یارها از قبکدر اغل  

 .کردند میق عم  ین طریه امامان معصوم)ع( به ار، همچکانشد میقدم  شیکد خود پکار کن یق به ایرا تشو

ر در خور توریه اسیت، احتیرام بیه     راز مک یو نه معروف امربهر یه در تأثک ین اصلیت افراد: دومیاحترام به شخص .8

 انید  نییالوده ار خیود را  رو بیه طیور آشی    انید  نشیده ه متجاهر به گکیاه  ک یر تا وقتربان مکر. مرتاستت افراد یشخص

 پرداخت. ها آنحرمت  کد به هتیو نبا اند محترم

را از  هیا  آندفعیه   ییک  انید  شیده را  غوطه ور ره در گرداب مکک یسانکم یما انتظار دار معمودچ: یجیدرارشاد ت .9

  یی   و رذایاسیت و فضیا   یجیتیدر  یت امیر یی ه تربکی  یم؛ در حالیآل بساز دهیمسلمان ا یکم و یگرداب در آور
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قرآن  یجیه از عل  نزول تدرک گفت توان میقت ی. در حقآیکد نمیها به ورود  مرتبه در ران انسان یکدام ک  یه

مال مطلوب نازل ک یها به سو ت انسانیهدا یاست و برا یتیتاب تربکه قرآن کته مهم است، چرا رن نیتوره به ا

 شده است.

ه ک یو محبت است؛ خصلت ییر، نرمخوراز مک یو نه معروف امربهمهم و مؤثر در  های شیوهو محبت: از  یینرمخو .3

 م مرهون آن بوده است.یرکح قرآن یه تصرامبر)ص( بکا بیت پیموفق

رم اسیالم)ص( از  ری امبر میهاست. پ ها و ارزش یق به خوبیتشو یات  الهرازا  میاز امت یریها:   ق به ارزشیتشو .9

خیدا   یعیت نمیاز بیرا   که دو رکی  یسیان ک یرد. براک یم یادیز یها شبرد اهداف استفادهیق در رهت پیعام  تشو

و بیه   سپرد می یقیرا به افراد د یو نظام ی، فرهکگیاسیحساس س یها پست .(09)کرد مین ییزه تعیخواندند را یم

د هجده سیاله را بیه عکیوان فرمانیده     ینمونه اسامه بن ز ی. برافرمود میدعو   کیو پا یری ، امت را به نین ترتیا

 . کردر مکصوب رلش

  یدر پرورش فضا یندارد ول ییربکایز و هر چکد نقشیه محکست ین مسئله نیدر ا ری: شیامر و نه یجاد فضایا .0

آمیاده سیازند تیا خیود      یا و را به گونیه یه محکن اص  بود یبر ا یز مبتکیا نیدارد. رسالت انب ی  نقش اساسیو رذا

م مس ئول ک لکم راع و  ک لک»: فرمایید  میی رم)ص( کی امبر این پیبکابرا «قوم الکاس بالقسویل» مردم عدالت را بر پادارند:
 (.2)«تهیعن رع

م بدون یوه را مد نظر نداشته باشین شیگذشته ا های شیوهکار کاگر در  یلکر: به طور ربان مکربا مرت یبرخورد عمل .4

 جه خواهد ماند. ینت یر براز مک یو نه معروف امربه کش

 رکاز من یو نه معروف امربهمراتب  -ه

قائی    ین اقسیام ی  و درریا  و همچکی  ر مراتی ری از مک یو نهی  معروف امربه یاسالم برا ی: علمایمرحله انزرار قلب .0

ه میا بیا   کی اسیت   ین در میوارد یی است و ا یار قلبرا انیر، هجر و اعراض راز مک ین درره و مرتبه نهیاند. اول شده

او تکبیه   ین برخیورد، بیرا  یی م و اینشان دهی  یم و نسبت به او سردیککم قط  رابطه یت داریمیه با او صمک یشخص

ر داشته یار بد او تأثکاز  یرین عم  ما در رلوگیرد و ایقرار گ یکجه روحرشزرر و  یکتحت  یعکیشود،  یتلق

کد و آزادتیر دنبیال   کرده و او هم قط  رابطه که از قط  رابطه ما استقبال ک ین صور  چه بسا فردیر ایباشد؛ در غ

 ست.یار درست نکن یا ین مواردیزشت برود در چک یارهاکرا  و رمک

زبان است. چه بسیا آن   ی ه، مرحلاند کردهر کر ذراز مک ینه یه علما و دانشمکدان براک ی: درره دومیمرحله زبان .8

غیا  قیرار گرفتیه اسیت،     یسلسیله تبل  ییک ر یو تحت تیأث  ی  رهالت و نادانیاست، به دل یرره دچار مکک یماریب

کد، موضوع را با کصحبت  با او یمال مهربانکرد و با ی، راهکما و معلم دارد تا با او تماس بگی، هادیا  به مربیاحت

 کد تا آگاه شود و بازگردد.کح یش تشری  و مفاسد را برایان بگذارد تا معایاو در م

ان یه نه اعراض و هجران و نه زبان و بکاست  یطرف در درره و حال یمرحله عم : مرحله سوم عم  است. گاه .9

زدن  کتی کست، یعم  شدن نه تکها به زور گفتن ن د از راه عم  وارد شد. واردیکجا بایگذارد. در ا یر نمیبر او تأث

 یومیت اسیالم  ره آن هم از شئون حکاست  یه عملیتکب یه راکهم هست  یموارد ست، البتهیردن نکو مجروح 

ه کی ن اسیت  یا یعمل معروف امربهرا ندارند.  ها هین تکبیش خود حق اعمال ایاز پ یاست و شهروندان رامعه اسالم

 یافکی  ی. گفتن، شرط دزم است ولی شود میز را گفتن درست یم همه چیککر رکد و فکعت د تکها به گفتن قکاینبا

 (0) م است.یرمستقیغ یرد و آنچه مربوط به شهروندان است برخورد عملکد عم  یست. باین
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 یریگ جهینت

هیداف پییامبران و   ا تیرین  مهیم آن را از  توان میو نهی از مکرر از ارکان مهم دین اسالم است به طوری که  معروف امربه

رسودن خداوند متعال شمرد. به طوری که اگر این فریضه عم  نشود ادامه راه انبیا و دیانیت تعطیی  و ضیاللت و گمراهیی     

و نهیی از   معیروف  امربهای که  اصی  اسالمی در رامعه های ارزش. گیرد میو نابسامانی و فساد رامعه را فرا  شود میگیر  عالم

و نهیی از   معیروف  امربهای که در راه  . اما رامعهشود میو لذا عذاب الهی بر آنان نازل  رود میاز بین  دان کردهمکرر را ترک 

خرمن این دو فریضیه الهیی    های خوشههمت را باد بزند تا این سکت بزرگ را زنده نگه دارد  های آستینمکرر تالش ککد و 

 .چیککد میرا هم در دنیا و هم در آخر  

تیاب  کن یی ه اکی  ییاست تا ریا  یا العادهت فوق یاهم یاز نظر قرآن دارا «رراز مک یو نه معروف امربه» فه بزرگیدو وظ

 :ر دانسیته اسیت  ری از مک یو نهی  معیروف  امربیه گذشیته را عمی  بیه     یهیا  امیت بیر   یامیت اسیالم   ی، رمز برتیر یساز اله انسان

 میان ی، و به خدا اککید یمر راز مک یو نه معروف مربهاه( کن ید )چه ایده شدیآفر ه به سود انسانکد یبود ین امتیشما بهتر»

بیه   هیم  یه دزم اسیت گروهی  ری ر است، بلراز مک یو نه معروف امربهفه هر فرد، انجام یتکها وظ در مکطق قرآن نه (.9)«دیدار

 گیر ید یدر ریا  د.رنی یبه عهده گ به گکاه و فساد یست را از آلودگیو زیمح یساز کت پایعکوان آمران به معروف مسئول

 ( 8.)«رستگارانکد ،اه آنکد و ینما رراز مک یو نه معروف امربهککد و ک یریدعو  به ن یان شما رمعید از میبا»فرمود: 

ف، یلرن دو تیگر عم  به ایه دی، و در آاند شده یر به عکوان رستگاران معرفران از مکیه آمران به معروف و ناهین آیدر ا

 :است مان شمرده شدهینشانه ا

 (.0)کککد یمر راز مک یو نه معروف امربهگرند؛ یدیر یارویا رویمان، یردان و زنان با اهر م

وارد شیده   یبزرگ ارتماع فیلرن دو تیت ایدرباره اهم یدر مکاب  معتبر اسالم یادیث زیا  فراوان، احادیبر آ عالوه

 .شود یمدر رامه  یشوم فه مور  خطرا  و عواق ین دو وظیا کتر دهد یمه نشان کاست 

 ،شیود  یمی بیر پیا    هیا  آنبیا   ه فرائ یه بقکاست  یفه بزرگ الهیر دو وظراز مک یو نه معروف امربه»باقر)ع( فرمود:  امام

 هیا  آنه یو در سیا  گیردد  یمی ن ی؛حقوق افیراد تیأم  شیود  یمار مردم حالل ک س  وکو  گردد یمامن  ها راهن دو یله ایو به وس

 (. 04)«شییود یمییراه  ارهییا روبییه کو در پرتییو آن همییه   شییود یمییام گرفتییه از دشییمکان انتقیی  ،گییردد یمییآبییاد  هییا ینزمیی

و  کید یمهیم عمی  نما   فیی لرن تیه به اکفه همه است یوظ ها دورانمانکد همه  یو سکت، امروز در رامعه اسالم تابکد یاز د

 رد،یییگقییرار  یومفاسیید ارتمییاع یسییقوط اخالقیی در ورطییه ی، رامعییه اسییالمین نظییار  عمییومییی  اییینگذارنیید بییا تعط

م روح و ریان  ری است و در ح یو ارتماع یف فردیه وظایبق یقت ضامن اررایدر حق رراز مک یو نه معروف امربهه کرا یز

 .خواهد داد ارزش خود را از دست یام و اصول اخالقرتمام اح ها آن  یو با تعط شود یم محسوب ها آن
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 منابع
 .034-039، صیمطهر ی، مرتضیکیاز رلد دوم حماسه حس یصیتلخ .0

 .013 -آل عمرانه کسوره مبار .8

 .001 -آل عمرانه کسوره مبار .9

 .003 -آل عمرانه کسوره مبار .3

 .094 -اعراف هکسوره مبار .9

 .40ه یتوبه ، آ ه کسوره مبار .0

 .30 -حج هکسوره مبار .4

 .89-دیحده کسوره مبار .2

 .31 -نح ه کسوره مبار .3

 03، صیشمس0942ن)ع(، یرالمؤمکیام، قم: انتشارا  یرازیارم شرم، تررمه ناصر میرکقرآن  .01

 09، صیشمس0942ن)ع(، یرالمؤمکی، قم: انتشارا  امیرازیارم شرم، تررمه ناصر میرکقرآن  .00
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 .020، صیشمس0940ه قم، یحوزه علم یغا  اسالمیشارا  دفتر تبلژه محرم الحرام، قم: انتیان نور ویره توشه راه .09

 .320، ص8ان،  یمجم  الب .03
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 .939، ص00عه،  یوسائ  الش .00
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 و نهی از منکر در اسالم معروف  به امرمبانی نظری 
 0اسماعی  خارستانی

 8فاطمه سیفی

 چکیده

از مکریر در اسیالم میورد     یو نهی  معیروف  امربه ینظر یمبان ی  اسکادیتحلتوصیفی و از نوع در پژوهش حاضر با روش 

و مکاب   معصومین)ع( (آثار مربوط و مکتس  به قرآن کریم و مکاب  دست اول ) یهکل ،یقرار گرفته است. رامعه آمار یبررس

و  ا یاست که در نشیر معصومین)ع( و دیگر بزرگان( از  کقولا  و اقوال میواث و ریو احاد یاسالم یمکاب  غک)دست دوم 

وه هدفمکید انجیام   یبه ش یریو نمونه گ باشد یممورود  قیمرتبو با موضوع تحق قا یو تحق ها پژوهشو  یکترنتیا های یتسا

 زحاصی  ا  هیای  یافتیه بیوده و   یاربیرد  شیف زیابزار پژوهش ن است. دهیاساس از مکاب  فوق الذکر استفاده گرد نیشده و بر ا

و نهیی از مکریر، اهمییت و ضیرور       معیروف  امربیه . در این پیژوهش معکیا و مفهیوم    قرار گرفته است  یپژوهش مورد تحل

ا  کآثار و بر و نهی از مکرر، معروف امربهو نهی از مکرر، مرات   معروف امربهو نهی از مکرر، آداب و شرایو  معروف امربه

از نظر قرآن کریم و پیامبر گرامی اسالم  رراز مک یو نه معروف امربه کتر یامدهایو پ ها یانزو  رراز مک ینهو  معروف امربه

 و ائمه اطهار)ع( و دیگر بزرگان استخرا  شده  است. 

 اسالم آثار و برکا ، آداب و شرایو، نهی از مکرر، ،معروف امربه: یدیکل ناگواژ

 مقدمه

 رایاسیت،ز  یکی ید هیای  مسیئولیت  تیرین  مهیم و  تیرین  بیزرگ از  یریبه خداوند  مانیبعد از ا مکرراز  یو نه معروف امربه

 :فرماید میقرار داده و  مانیخداوند در قرآن آن را در ککار ا

آل عمیران:  سیوره  « )هُمُ الْمُفْلِحُیونَ عَنِ الْمُکرَرِ وَأُوْلَئِکَ  کْهَوْنَیبِالْمَعْرُوفِ وَ أْمُرُونَیوَ رِیالْخَ یإِلَ دْعُونَیوَلْتَرُن مِّکرُمْ أُمَّۀٌ »

001) 

 یو از باطی  و بید   ،دهید میفرمان  یریبه حق و ن رایز ،اید آمده رونیمردم ب انیکه تاککون از م دیهست یامت نیبهتر شما»

 .«آورید می مانیو به خداوند ا ککید می ینه

اقاموا الصلوه و آتوا الزّکوه و امروا بالمعروف و نهوا ادرض  یاِنّ مرّکّاهم ف نیالذ: »فرماید میخداوند در وصف مؤمکان 

و زکیا    گذارنید  میی نمیاز   میقدر  ده شانیبه ا نیهستکد که هر گاه در زم یمؤمکان کسان( 30،آیهحجسوره « )عن المکرر

 .کککد می ینه یامر و از بد یریو به ن دهکد می

هیا گرچیه    انید کیه در آن انسیان    ورود داشته یست؛ روامعگره خورده ا گریردیها با  اسالم، سرنوشت انسان دگاهید از

در خود  زیها را ن آن یاند، عذاب اله بوده اعتکا یب گرانیبد د یچون نسبت به کارها یول اند داده یانجام م کین یخود کارها

را متحمی    گیران ید ءسیو هیا تبعیا  اعمیال     که انسان نیبر ا یمبک یفراوان ا یاخبار و روا ،یدر متون اسالم .فرو برده است 

مطلی  از   نیی ا میتفهی  یبیرا  یکی ی. در متیون د کککید  یمی  دییی ها با سرو  خود رفتار آنان را تأ آن رایورود دارد؛ ز شوند، یم

 هیتشیب  یکشیت  کیی رامعیه را بیه مسیافران     کیی  یهیا  اکرم )ص( انسان امبریاستفاده شده است؛ مبالچ پ ییرسا اریبس ها یتشب

                                                           
 -13043333402همیراه:  .kharestani57@yahoo.com.پرورش)گیرایش تعلییم وتربییت اسیالمی(     آمیوزش و  هفلسیف  کارشکاس ارشد تاریخ و .0

 9پالک -بن بست اول رکوبی -کوچه بن بست شاهین -خیابان سپاه-میدان سپاه -تهران -18044093413

 13941831098 -13089804300همراه: -f.seyfi2009@yahoo.comگرایش مدیریت فرهکگی( . ارشدامورفرهکگی) . کارشکاس8
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 تفیاو   یبی  یکشیت  یمکی ینسبت بیه سیالمت و ا   تواند یکس نم  یاست و ه یگرو سالمت کشت ها در که سالمت آن ککد یم

 (.228 ،ص8، 0303 ،یبماند )بخار

اسالم بیه عمی  آمیدهی     ر در راز مک یو نه معروف امربهبا رستجویی که در تحقیقا  گذشته در خصوص مبانی نظری 

و نهی از مکرر تحقیقاتی  تحقیق یافته شده که به دلی  ارتباط  فمعرو امربهمکبعی با این عکوان بدست نیامد ولی در خصوص 

 .ککیم میاشاره  ها آنبیشتر با موضوع تحقیق به تعدادی از 

و نهی از مکرر در سییره معصیومین)ع( بیه ایین      معروف امربه های شیوه»( در رساله خود با عکوان 0920خسروی زاد بکه ) 

گفتیاری و   هیای  روشبه دو دسته  توان میاز مکرر در سیره معصومین)ع(  ونهی روفمع امربه های روشکلیه نتیجه رسید که 

و نهیی از   معروف امربهچون:  هایی روش و نهی از مکرر به صور  گفتاری، معروف امربهرفتاری تقسیم نمود. در  های روش

آن اسیت کیه در    هیای  نمونیه و... از تعلیلی، اخطاری، انتفاعی، انذاری، نروهشی، مشفقانه  مکرر صریح، تأکیدی، اعتراضی،

چیون:   هیای  روشو نهی از مکرر به شییوه رفتیاری نییز بیه بییان       معروف امربه. در گیرد میسیر  معصومین مورد مشاهده قرار 

مالیم و آرام، برخورد تکد  اقتصادی، تشویق و ترغی ، مهربانی ومالمت نرردن مجرمان، برخورد های کمک تألیف قلوب با

قواعد حاکم بیر سییره    با کشف برخی از و. پرداخته استدیگران و...  یه بدنی، دعو  با عم ، ترریم شخصیتوشدید، تکب

 .اسالمی به ویژه زمان معاصر مطرح کرده است را در قال  الگوهایی برای رامعۀ ها آنمعصومین)ع( 

از  ینهی »و « معیروف  امربیه »« قیرآن  و نهیی از مکریر در   معروف امربهسیمای »در تحقیق خود با عکوان  "میزیزارع خور"

سیالمت   نیدر تیأم  میعظی  یریاریرا شیود، تیأث    یو به خوب ،ییشکاسا یاست که اگر به درست یمهمّ اریدو وار  بسرا « مکرر

برشیمرده،   یو اقدام عمل ،یامر و نه حت،یو ارشاد، موعظه و نص میدو وار  را اعمّ از تعل نیرامعه خواهد داشت. مرات  ا

 نیی اقیدام بیه ا   یدزم بیرا  هیای  شیرط از ضرر و مفسیده را   یمکیاستمرار بر گکاه، و ا ر،یعروف و مکرر، احتمال تأثو علم به م

یه ا الّ ذیَن آمنَ وا َعل یکم ا ی ا»انسان و مفیاد ،آییه    یرا با آزاد هیدو فرض نیشبهه تعارض ا زیذکر کرده است. در خاتمه ن ضهیفر
 (0949) زارع خورمیزی،  است.( طرح کرده و بدان پاسخ داده 019 آیهمائده،سوره ) «اهَتایُتماَنفسکم َلََیضرُُّکم َمن َضلَّ ِاَذا 

بیه ایین نتیجیه    « و نهیی از مکریر   معیروف  امربیه  های روشبررسی فقهی »( در تحقیق  خود با عکوان 0929) "ی رادیرضا"

 هیای  روشدر  هیایی  نارساییود نواقص و ور خیاز مکرردر طول تار یو نه معروف امربه یعمل یعلت ناکام رسیده است که

خیود قیرار گرفتیه و     یخالف هیدف اصیل   یریاز مکرر در مس یو نه معروف امربه ها نارسایی نیبوده است و در اثر ا ییاررا

 دیی با ضیه یدو فر نیی شیدن ا  ییی اررا یاسیت ولیذا بیرا    دهیی نق  غرض دچار گرد یو به نوع اوردهیمطلوب را به بار ن جینتا

 .به دور باشد ها آن  یآفا  و معا ،یقبل های روشنقاط قو  مورود در  نشود که ضمن داشت یحطرا هایی روش

از  یو نهی  معیروف  امربه تیمجور یو رامعه شکاخت یعل  روان شکاخت یبررس»( در تحقیق خود با عکوان 0929) "دردا"

بیه   آنو نهیی از مکریر، اریرای     معیروف  هامربی نسبت به  عدم آگاهی مردمبه این نتیجه رسید که « رف  آن یمکرر و چگونگ

، مدرسیه، روحانییت، عیدم    شکاختی، خیانواده  روان دخالت در امور افراد و عدم ورود مداف  برای آمر و ناهی از عل  عکوان

مکرر و عدم شیکاخت   و نهی از معروف امربهو دیکی از الگوهای ارتماعی، عدم شکاخت فرهکگ  ریزان سیاسی آگاهی برنامه

 .استالهی  از عل  رامعه شکاختی و دوری مردم از این فرضیه ها روش

قرآن کریم و احادیث و روایا  پیامبر گرامی اسیالم)ص( و  را در و نهی از مکرر  معروف امربهبازتاب  کوشد می این تحقیق

ایین ترلییف    یبیا یز هیای  رلوهبزرگواران آن  یو با کلما  و رهکمودها ائمه معصوم)ع( و دیگر بزرگان دین را بیان نموده

 نمایان سازد.را  الهی
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و پیامییدهای  هییا زیییانو نهییی از مکرییر )اهمیییت،آداب و شییرایو، آثییار و برکا ، معییروف امربییهشییکاخت مبییانی نظییری 

پژوهش است تا براساس آن  نیا ئلهمسو نهی از مکرر( با استفاده از آیا  قرآن کریم و احادیث معصومین)ع(  معروف امربه

 . میاز مکرر فراهم کک یو نه معروف امربه یرگذاریتأث یرا برا یهتر و مکاس  ترب کهیزم میبتوان

 پژوهش  روش

با استفاده و بهره گیری از آیا  قرآن کریم و احادییث   بوده که یاسکاد  یاز نوع تحل توصیفی و  پژوهش حاضر روش

 ا یی اقیوال و روا  آییا  و    یی سیپس بیا تحل   وو نهی از مکریر را شیکاخته    معروف امربهو روایا  معصومین)ع( مبانی نظری 

و نهیی از مکریر،آداب و شیرایو     معیروف  امربیه و نهیی از مکریر، اهمییت و ضیرور       معیروف  امربیه معکا و مفهیوم   مذکور،

و  هیا  ییان زو  رری از مک یو نهی  معیروف  امربیه ا  کآثار و بر و نهی از مکرر، معروف امربهو نهی از مکرر، مرات   معروف امربه

 است. شده ارائهاستخرا  و  رراز مک یو نه معروف امربه کتر یامدهایپ

 قیو نمونه و ابزار تحق جامعه

 مکیاب  دسیت دوم از  )و ( )ع( معصومینآثار مربوط و مکتس  به قرآن کریم و مکاب  دست اول ) هیشام  کل قیتحق رامعه

اسیت کیه در    یگیر بزرگیان دیکیی و اسیالمی(    آن بزرگیواران و د و اقیوال مکقیول از    ا یو روا ثیو احاد یاسالم یمکاب  غک

 .استمورود  قیمرتبو با موضوع تحق قا یو تحق ها پژوهشو  یمذهب یکترنتیا های یتساو  ا ینشر

  مکاب  مرتبو با موضوع، ریاساس ابتدا مکاب  دست اول انتخاب و سپس سا نیهدفمکد انجام شده و بر ا وهیبه ش یریگ نمونه

 استفاده شده است. ها آن موردنظر قرار گرفته و از

 .است یبردار شی، ف ها داده یگردآور یپژوهش برا نیدر ا زیمورد استفاده ن ابزار

 و نهی از منکر معروف امربهمعنا و مفهوم 

زشیت، ناپسیکد و    یو مکرر به معکیا  (800 ، ص9، 0903 ر،یخوب، شکاخته شده )ابن اث ک،ین یمعروف در لغت به معکا

که عالوه  یریمعروف عبار  است از هرکار ن: »گوید می یمحقق حلّ(. 898 ، ص 9، 0319ن مکظور، مردود آمده است )اب

 نیی به ا د،یارتهاد و تقل قیاز طر یگریبا ورود شخص د ای( بشکاسد یریوصف )ن نیآن را به ا اش دهکدهآن، انجام  یریبر ن

 یقبح آن پ بهشرع   هیاز ناح ایآن را شکاخته و  یو بد که انسان قبح یحیعکوان شکاخته شود. مکرر عبار  است از هرکار قب

 (. 892 ص0، 0313 ،ی)محقق حل« ببرد

آنان مرسوم و متیداول باشید    انیرامعه سازگار و در م کیافراد  ذائقهآن چه که با  یمعروف را به معکا ییعالمه طباطبا

ی بی  ،یی)طباطبیا « الخلق الحسین و سیکن اددب   لتهیهد،آیه العق  و حرم الشرع و فض تضمنیفالمعروف : »دیگو یدانسته و م

 .باشد یم زین یمعروف عالوه بر عق  و شرع، عرف ارتماع صیمعکا مرر  تشخ نیدر ا (890 ،ص8، تا

 شیود  نمیی  یاخالق ای یاز مکرر محدود به امور عباد یو نه معروف امربهگفت که حدود  توان میفوق،  یتوره به معان با

  آییه   یی در ذ ییاسیت. عالمیه طباطبیا    یو معکیو  یاقتصیاد  ،یفرهکگی  ،یاخالق ،یاسیس ،یارتماع های مهبرنا هیبلره شام  کل

از  یو نهی  معیروف  امربیه  ریر یرا در پ ا یی و ح یاست که روح زندگ یکید تکهااسالم  نید: »دیاعراف گو  سوره 094 فهیشر

ی ب ،یی)طباطبا «رود می شیراه خدا با مال و ران پو تا رهاد در  شود میاز دعو  ساده شروع  ضهیفر نیاست. ا دهیمکرر دم

 (.821-820،ص2، تا
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 از منکر یو نه معروف امربهو ضرورت  تیاهم

 روش انبیاء و صالحان
 :فرماید میاز مکرر  یو نه معروف امربه تیبا اشاره به اهم )ع(امام باقر

بها تقام الفرائ  و تامن المذاه   مۀیعظ ضۀیصلحاء، فرو مکها  ال اءیادنب  یعن المکرر، سب یادمر بالمعروف و الکه ان»

 ( ه. ش 0942نصری، ) «ادمر میستقیمن ادعداء و  کتصفیو تح  المراس ، ترد المظالم، و تعمر ادرض، و 

 یکی یواربیا  د  ریآن سا لهیاست که به وس یبزرگ ضهیو صالحان است. فر اءیاز مکرر روش انب یامر بمعروف و نه همانا

آبیاد   نی، زمی شیود  میی ، اموال به ظلم گرفتیه شیده بیاز گردانیده     شود میحالل  ها کس ، گردد میامن  ها راه ،پذیرد می انجام

 .شود میاستوار  رو امو شود می، از دشمکان انتقام گرفته شود می

 گستردگی و عظمت آن
عین المکریر،    ی، عکد ادمر بالمعروف و الکه  اهللیسب یو الجهاد ف ها ک  آلبرما اعمال »کد: یفرما یم علی)ع(ن یرالمؤمکیام

برابیر   یا از مکریر، همانکید قطیره    یو نهی  معیروف  امربیه ک و رهاد در راه خیدا، برابیر   یهمه اعمال ن«. »یبحر لج یاد ککفبه ف

 .(023، ص943 رمت، ح0942،  ید رضیس)است یدر

 برتر بودن رهاد در رکگ

 انیعیو دشیمکان بیر شی    طانیو از تسلو ش دارند میرا پاس  یدتیعق یزهاکه مر یا عهیش ی: علمافرماید میامام صادق)ع(

 (.9 ، ص8،   هی . ق  0319، یمجلسبار از مجاهدان صحکه رکگ برترند. ) ونیلیم کی،کککد می یریرلوگ

 راری شدن سخن عاددنه پیش روی حاکم ستمگر
 یو ان ادمیر بیالمعروف و الکهی   »د: یفرما یت، ماز مکرر در سطح حروم یو نه معروف امربهت یدر باب اهم امام علی)ع(

از  یو نهی  معروف امربه«. »کقصان من رزق، و افض  من ذلک کله کلمه عدل عکد امام رائریقرّبان من ار  و دیعن المکرر د

حیاکم   یش رویاسیت کیه پی    یا ککید؛ امیا برتیر از آن همیه، سیخن عاددنیه       یرا کم می  یک و نه رزقیرا نزد یمکرر، نه ارل

 (023، ص943حرمت  ،0942،  ید رضیس )«.شود یبر زبان رار یستمگر

ان یمان بیا ویاز شرا ین و حتیمان به خدا قریا  با ایا  و روایه در آکمهم است  یر به قدرراز مک یو نه معروف امربه

 است. دهیگرد

 و نهی از منکر معروف امربهآداب و شرایط 

و نهیی از   معیروف  امربهکرر، مور  پویایی و نوزایی و توسعه در عم  و قبول و نهی از م معروف امربهآشکایی با آداب 

های بزرگ و راویدان آن را فیراهم   شود و بستر تحقق شرایو و عوام  رشد و بالکدگی انقالب تا رسیدن به هدف مکرر می

 .ککد می

 . شود نمیر  وا یاست که بدون آن امر و نه یطیشراآداب و  یاز مکرر دارا یو نه معروف امربه

 :ککیم میو نهی از مکرر اشاره  معروف امربه ویشراآداب از  یبرخ در ایکجا به

 اخالص و حسن نیت 
و نهیی از مکریر اسیت.     معروف امربهانگیزه الهی و پاکی نیت و اقدام بر اساس فرمان خدا و پیامبر و اه  بیت راز توفیق 

، ص 42   هیی . ق ،  0319،یمجلسی )ه اد بالطاعی  ه: ییا هشیام دنجیا   حضر  امام موسی کاظم)ع( به هشام بن حرم فرمودنید 
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هشام! نجا  رز به اطاعت خداوند نیست. یا هشام من صدق لسانه زکی عمله و مین حسیکت نیتیه زیید فیی رزقیه        ای(؛ 910

 هشام هر کس زبانش راست گوید کارش پاک گیردد و هیر کیس انگییزه و     ای(؛ 919، ص 42،   هی . ق  0319، یمجلس)

 اش زیاد شود.  نیتش نیک و پاک باشد، روزی

 شیگاه یتوکلشان به خدا باشد تا اررشیان را از پ  دیبا ها آندر افراد ناصح ورود داشته باشد.  دیو مکاعت طب  با یبلکدنظر

 .کککد افتیدر یربوب

 رسانی  خیرخواهی و نصیحت و نف 
، 42،   هیی . ق   0319، یمجلسی لعون من لم یکصح اخاه ): ماند فرمودهدزم است. امام کاظم)ع(  مؤمنبر  مؤمننصیحت 

، ملعون است. نصیحت هر نوع گفت وگویی نیست. نصیحت، خیرخیواهی و  نرکد(؛ کسی که برادرش را نصیحت 999ص 

شیود،   به نف  او باشد با چکین سخکانی صداقت و دلسوزی گویکده آشرار میی  واقعاچسخکانی است که به صالح مخاط  بوده 

 یابد.  شود و اثربخشی سخن افزایش می های زیبای آمر و ناهی روشن می دغدغه

 هر فرد یاخالق ا یتوره به خصوص

دارد و بیا   ییبداند که هر کس خلق و خو دیبا ککد، یم معروف امربهکه  یکس»)ع( آمده است: نیاز امام حس یبیحد در

 .(29،ص34هی . ق،    0319 ،یمجلس) «سخن گفت یطور خاص دیهر کس با

 صبر و حوصله ،شرح صدر

. اگیر شیرح   دهید  میی  شیو شکاختن رسالت، تحم  انسان را افزا دنیو عظمت روح، بهتر فهم یو بزرگ یورود وسعت

برخیورد نادرسیت، از کیوره در بیرود و از      ایی سیخن زشیت    کیی نباشد، ممرن است شخص ناصح بیا   یصدر و تحم  کاف

از  نیقی یاست و به  ستادهیمردم ا ال یدر برابر تما ،ککد میاز مکرر  ینهو  معروف امربهکه  یکسخودش واککش نشان دهد. 

 فهیدو برخورد تکد دست از انجام وظ یریقرار خواهد گرفت. او اگر صبر نداشته باشد، با  یمردم مورد نامهربان یطرف بعض

رگیاه بیا افیراد ناآگیاه برخیورد      هستکد کیه ه  یکسان آنان»: فرماید میبرخواهد داشت. قرآن در نشانه بکدگان خوب خداوند 

 .(09 ،آیه فرقان)سوره  «کککد میگذر  ها آناز ککار  (و مسالمت)کککد، با سالم 

 و چهره باز ستهیبرخورد شا

از  زیی و برخورد نیرم و پره  متیاز مال یرو، برخوردار نیاست. از ا گرانیچهره گشاده و رذّاب، عام  رذب د داشتن

کیه   یکسی »)ع( آمیده اسیت:   نیاز امیام حسی   یبیمیؤثر باشید. در حید    معروف امربهشخص  تیدر موفق تواند یاخمو بودن، م

بیا لطافیت و محبیت     دیی خشونت نرکد. او با د،یاین شیو تا ضرور  پ شدبا قیبا مردم مهربان و رف دیبا ،ککد می معروف امربه

 .(29، ص34هی . ق،   0319 ،یمجلس) «دعو  ککد ریمردم را به کار خ

 و عم حرف  یهماهکگ

 .پذیرند می ریاز سخکش تأث شیو از رفتار او ب نگرند می یاز حرف، به عم  انسان آمر و ناه شیب مردم

 .(033، ص00ق،  0934،یحرعامل) «دیبا عم  خودتان مردم را به راه حق دعو  کک: »فرمایکد میصادق)ع(  امام

خودشیان آن معیروف را انجیام     یولی  ،کککید  میی  فمعیرو  امربیه کیه   یلعکت خیدا بیر کسیان   : »فرمایکد می زی)ع( نیعل امام

 .(083خطبه، 0990،  ادسالمیف) «دهکد میخودشان آن را انجام  یول ،کککد می یو از مکرر نه ،دهکد نمی
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 بودن رخواهیخ

 یسوز درون اش انگیزهمردم و  رخواهی....خدیبا ،ککد می معروف امربهکه  یکس»)ع( آمده است: نیاز امام حس یبیحد در

 .(29، ص34هی . ق،   0319،یمجلس) «باشد یکید ر یغو 

 انتقاد از کار، نه از شخص

آن را  یدارد و محبوب است و تکها نقطه ضعف او کیار خالفیش اسیت، بیه راحتی      تیخالفرار احساس ککد شخص اگر

 «اخشیکود اسیت  ن هیا  آنرا دوسیت دارد؛ اگیر چیه از عمی       یبسیا خداونید افیراد    چیه : »میخوان یم ا ی. در رواککد یترک م

 .(899ص ،90هی . ق،    0319 ،یمجلس)

از کیارش  »امام فرمیود:   م؟یرو یاز او دور ایشما شراب خورده است. آ ارانیاز  یری: دیاز امام کاظم)ع( پرس یشخص

 .(094ص ،84هی . ق،    0319،یمجلس) «نه از خودش د،ییرو یدور

 کیگفتار ن

هیی .   0319،یمجلسی ) «باشد رویگفتارش ندیبا ،ککد می معروف امربهکه  یکس»)ع( آمده است: نیاز امام حس یبیحد در

 .(.29ص ،34ق،   

 برائت زبانی و قلبی از گکاه
و به آن افتخار  دهکد میقاتالن امام حسین)ع( به کارهای پدرانشان رضایت  های خاندانامام رضا)ع( فرمودند: ذریه ها و 

 که ، به دلی  رضایت آنان به کار پدرانشان. کسیکشد می  فرماید، آنان را و رز این نیست که قائم)ع( وقتی خرو کککد می

و اگر کسی در مشرق کشته شود و دیگری در مغرب  از عملی راضی باشد، مانکد کسی است که آن کار را انجام داده است

ح  ، 881، ص 0   ق،0313شیخ صدوق، ) آید میبه قت  او راضی باشد، آن راضی در پیشگاه خدا ، شریک قات  به حساب 

928 ). 

 عام  بودن به معروف

 ،یرضی ) «عن ه فتب ؤ باثم ه وتتع رض رب ه ینه یأمر و ی ن مم ن ک ع امً  َل ب ه وَل ت ن أم راً ب المعروف وک » :فرمایکید  میی امام علی )ع( 

  (082حرمت ، 0942

ه مردم را ک یباش یسانکازه توککد رن .ن خود  عام  به معروف باشیها باش وهمچکیریککده به معروف ونکامر همواره

ه به واسیطه آن  ک یشد ین صور  رفتار گکاهیه دراک یککده معروف باشک که خود  ترک یدرحال یککدعو   یریبه ن

 .گرفت یمورد خشم پروردگار  قرار خواه

 شکاخت معروف و مکرر
کیه در او سیه    یمگر کس ککد نمیاز مکرر  یو نه معروف امربه» ( نق  شده است که حضر  فرمودند:صرسول خدا) از

 .(020، 08،.قه 0312 ،ی)نور «ککد می یآنره عالم باشد به آنچه امر نموده واز آن نه یریخصلت باشد، ... 

 نیامت وار  است؟ فرمودند: هرگز ا  یاز مکرر بر رم یو نه معروف امربه ایآ دیکه پرس ی( در پاسخ کسعصادق) امام

 ،9  ، ش0909،یکی یکل«)دهید...  صیکه معیروف را از مکریر تشیخ    یکس ،کککد میاست که از او اطاعت  یبرکس فه،یدو وظ

 .(01ص
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از  یو نهی  معیروف  امربهبهتر است راه ،  اند فرموده. ائمه میرا بدان یامر و نه یچگونگ م،یمعروف و مکرر را بشکاس دیبا

و کیاوش کیردن    قیراه  ابتدا تحق فهی( وظ30، ص 0  ، ش0909،یکیکل) «صلحهیاکبر ممّا  فسدهیما : »... رایمکرر نرکد؛ ز

 است. یکیروشن ب یکینهضت حس های ارزشاز  یریبشوند و لذا  نیاست تا روشن ب

 ریاحتمال تأث
 ریکه میؤمن بیوده و موعظیه پیذ     شود میاز مکرر  یو نه معروف امربه یهمانا کس» ( نق  شده که فرمود:عامام صادق) از

 (01ص، 9 ش، 0909،یکی)کل «است، هرگز ریو شمش انهیکه اه  تاز یکس یول دارد؛ یریراه  است و قصد فراگ ایباشد 

 بر گکاه کردن اصرار
بیر تیرک    میاز مکرر شود که گکاهرار بر گکاه خود اصرار داشته باشد و پس از عم  خالف خود تصم ینه دیبا یصورت در

 آن گکاه نداشته باشد.

بیه تیرک    نیقیاز آن نشانه قط  و  یآمر و ناه یظاهر گردد و برا ،یعاص یو گکاه از سو تیبر ترک معص یا نشانه چکانچه

 یاسیت اگیر بیر آمیر و نیاه      نیو همچک گردد میفرض ساقو  نیدر ا یحاص  گردد، بدون اشرال وروب امر و نه تیمعص

 ..(390ص، 0 ،بی تا ،یکی)امام خم بر ترک گکاه حاص  شود کانیاطم

 بودن از ضرر منیا
نَفْسِیهِ وَ لَیا    یخَفْ عَلَی یوَ لَمْ  ککَهُ ذَلِرمَنْ أَمْ یرِ وَارِبَانِ عَلَرعَنِ الْمُکْ یالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ الکَّهْ» :یکدفرما می صادق)ع( امام

اسیت کیه بیر او امریان       واری  یاز مکرر بیر کسی   یو نه معروف امربه» .(:089ص، 00  ، ق0934،یحر عامل«)أَصْحَابِهِ یعَلَ

 « ران خود و اصحابش نترسد.داشته باشد و بر 

دربیاره وریوب    دیبا مییکه بگو ستیمستبعد ن یو ارتماع یکیاز مصلح ومفاسد د یبرخ  توره است که با مالحظه قاب 

ومتعلق امیر   یوران یضرر مال انیم یسکجش دیباشد با یو ران یکه مالزم با ضرر مال یاز مکرر در صورت یونه معروف امربه

 نینباشید کیه توریه کمتیر     نیو چک ابدیمقدار مصلحت و مفسده انجام  وموضوع  تیمکرر از نظر اهممعروف و  یعکی یو نه

 ایی  ضهیسب  تحقق فر یکه امر و نه یدر مورد مبالچمکرر باشد و  ترین بزرگاز  یمعروف و نه ترین مهمضرر مسقو امر، از 

ضیرر   تحمی  بیه واسیطه    شیود  میبزرگ  یجتمعو خاصه در م میعظ یاز وقوع فحشا و مکرر یریرلوگ ایبزرگ و  یضیفرا

 .( 92 ص،0993 ،یکیساقو شود.) مشر یاندک یران ای یمال

 -0، ص0922، ی)خوارزم ککد می امیاز مکرر ق یو نه معروف امربه یخود نوشته است که برا تکامهی(در وصع)نیحس امام

به او اقتدا  دیکرد که با عالما انیشد و به رهان یراض تشیراه از مال و ران خود گذشت وبه اسار  اه  ب نیاو در ا .( 022

 از مکرر در موارد مهم، هر گونه ضرر را به ران خود بخرند. یو نه معروف امربه یو برا .(0922 ، ی)خوارزم کککد

 صالح بودن 

میدون السیائحون   التیائبون العابیدون الحا  »خود صالح باشد تا بتواند اصیالح ککید:    دیاز مکرر اول با یو ناه معروف امربه

 (.008 ،آیهتوبه سوره « )الراکعونَ الساردون اآلمرون بالمعروف و الکاهونَ عن المکرر
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 :فرمایکد می ی)ع(علحضر  امام 

ِمْن ُمَعّلم الن اِس  َاحقُّ باَلجالل ها مؤّدبَمْن نصب نفسه للّناس ِاماما فَ َعلیه َاْن یَ ْباَأ بتعلیم نَ ْفِسه قَ ْبَل تعلیم غیره َو ُمَعلِّم نَ ْفِسِه و »
 .دینخواهکد رس ییاز مکرر خود آلوده باشکد، به را نیبه معروف و ناه نیآمر اگر (41، حرمت 0923،یدشت) «و مؤّدبهم

 قدر  بر اقامه آن
 :فرمایکد میامام صادق)ع( 

 «ینفسه وَل عل یخف علی، ولم  کنه ذلکمن ام یر واجبان علکعن المن یاَلمر بالمعروف والنه»

 (932ص  00  ، ق0934،یحرعامل) حابهاص

ن برخود ) وبراصیحاب خیود   یه قدر  براقامه آن داشته باشد وهمچککه وار  است ک یسکر به رازمک یمعروف ونه امربه

 .انش نداشته باشدیرخودش ونزد یبرا یخوف ضرر ران یعکینترسد (

ه در تبیین آداب امربیه معیروف و نهیی از مکریر     هایی ک در کالم امام هفتم شیعیان حضر  موسی کاظم)ع( افزون بر ارزش

و نهیی از مکریر، و    معیروف  امربیه بررسی شد، آداب دیگری نیز آموزش داده شده است. فقیه و فهیم عمییق دیین و احریام      

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     

حالی،تواضی  و   پویایی و پرکاری و نشیاط و رهیایی از تکبلیی و بیی     مخالفت با هوای نفس، ی و آبرومکدی،آبرودار فحش،

  .( 999 -911، ص42،  هی . ق  0319، یمجلسفروتکی و دوری از تهمت و فحش و غیبت )

 و نهی از منکر معروف امربهمراتب 

خالف  یارهاک یعکی ، یسه مرتبه است اول تبد معروف امربه یبرا  :فرمایکد میگرامی اسالم حضر  محمد)ص( امبر یپ

 یعکی یر، ین برگرداندن. سیوّم تیدم  ین را به راه دیح مکحرفیبا نقشه صح یعکیر، یبدل شود. دوّم تدب یکیمشروع و د یارهاکبه 

 (   099ص ،0923دیلمی، .) کککدت رسانده و اعدام کرا به هال ها آنوس شدند یمأ ها آناگر از اصالح 

مرحلیه   ،ی: مرحلیه قلبی  انید  شدهاز مکرر سه مرحله قائ   یو نه معروف امربه ی)ع( است که برانیرالمؤمکیاز ام یتیادر رو

سیه را   نیی کیه مسیلمانان ا   رسید  می یکه زمان اند دادهو هشدار  اند شمردهسه را از مراح  رهاد بر  نیو ا یمرحله عمل ،یزبان

 (.949، 943، 949کلما  قصار، ،0942 ،یرض فیشر دیس...« )است اطنشانه سقوط و انحط نیو ا کککد میترک 

 و نهی از منکر معروف امربهآثار 

 تیامک
از  یو نهی  معیروف  امربیه  لهیبیه وسی  : »فرمایکد می یارتماع تیر در امکراز مک یو نه معروف امربه ریباقر)ع( درباره تأث امام

 (9. 93، ص 00   ،ق،0934،یحرعامل. «) شود یمو... از دشمکان انتقام گرفته  گردد می منیا ها راهر رمک

 رامعه و وحد  آن یانسجام و بقا
صیرف نظیر از    یشیت کهسیتکد و مسیافران    یسیان ریسرنوشیت   یدارا ،یشتک کی کانیسرنش مانکددر رامعه  یانسان افراد

ه کی  یاز امیور  انید  موظف حق دارند و یعی، به طور طبشود میابالط  ها آنناخدا به  ای یران یشتکه توسو مؤسسه ک یمقررات

و مسافران از خطرا   یشتکبه عم  آورند و در رهت حفظ  یریرلوگ داچیدهد شد یرا ایام درکرا در  ها آنن است رمم

 (343، ص 3،   ق  0932، ی. )رازکدیوشش نماک
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 رو به راه شدن کارها
کْتَصَفُ مِنَ یاسِ ُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ رذَاهِ ُ وَ تَحِ ُّ الْمَبِهَا تُقَامُ الْفَرَائِ ُ وَ تَأْمَنُ الْمَ» :فرماید می( عامام باقر)

امین   هیا  راه ،شیود  میی ر دسیتورها زنیده   ین اصی ، سیا  یله ایبه وس.(:» 021، 0 ،ش.0903،یطوس خی)ش «مُ الْأَمْریسْتَقِیالْأَعْدَاءِ وَ 

از دشمکان انتقیام گرفتیه    ،گردد مین آباد یزم ،شود میبرگردانده  یحبان اصلمظالم به صا ،شود میحالل  ها کس  ،گردد می

 .« شود میارها رو به راه ک، شود می

  یام و دستورا  الهراح یضمانت اررا
. خیدا  باشید  میی اسیالم مطیرح    نیقیوان  «ییی ضمانت اررا» ای «ینظار  عموم»ر به عکوان اص  راز مک یو نه معروف امربه

همواره  یرو هر فرد و گروه نینهاد، از ا یاز هر قشر یرا برعهده فرد فرد رامعه اسالم یام الهراح یانظار  بر حسن ارر

پیا   ریی نمیوده و ز  تیرا رعا یاسالم نیان قوانرادم یحت ککد میدانسته و تالش  شیرا مراق  خو یامت اسالم داریچشمان ب

. « شیود  میی ه به سب  آن واربیا  برپیا   کاست  یبزرگ ضهیر فررمک از یو نه معروف امربه: »فرمایکد مینگذارد. امام باقر)ع( 

  (93، ص 00   ق،0934،ی)حرعامل

  یعدالت ارتماع یبرقرار
. امیام  سیازد  میی را فیراهم   یعیدالت ارتمیاع   یریی فراگ کهیام عدالت گستر اسالم زمراح یبر حسن اررا یعموم نظار 

آن( و مخالفیت   یر با برگردانیدن مظیالم )بیه صیاحبان اصیل     راز مک یو نه معروف امربه: »... فرمایکد میمورد  نی)ع( در ایعل

 ی( از راهیا یشیرع  هیای  مالییا  دارد و صدقا  ) یرا در پ میو غکا مالال تی)عاددنه( ب میتقس نیستمگر همراه است. همچک

  (91، ص 00   ،ق0934،یحرعامل« ).شود میحق و مکاس  مصرف  یدزم گرفته شده و در را

  در رامعه یسازندگ و یآبادان
 لهیبوسی : »فرمایکید  میی میورد   نیی ر اسیت. امیام بیاقر)ع( در ا   ری از مک یو نهی  معیروف  امربهشور ساختار ک یو آبادان عمران

 (93، ص 00   ق،0934،یحرعامل. «) شود میآباد  ها سرزمینر راز مک یو نه معروف امربه

 یاخرو های نعمتو بهشت و  یاله انیپا یرحمت ب

المؤمن ون و المؤمن ات : دهید  میی مر کککدگان به معروف و ناهیان از مکرر را به رحمت الهی و بهشیت وعیده   قرآن کریم ا
اهلل عزی  ز حک  یم وع  ااهلل الم  ؤمنین والمومن  ات جن  ات تج  ری م  ن  الله  انبعض  هم اولی  اء بع  ض ی  أمرون بالمعروف...اولئ  ک س  یرحمهم 

 (40توبه،آیه سوره .)تحتهااَلنهار

را  شیان ی... خیدا ا کککید  میی از مکرر  یرا امربه معروف و نه گریردی. گرندید یسرپرست برخ یخمردان و زنان مؤمن بر

کیه در آن   هیایی  بهشیت است. خداونید میردان و زنیان میؤمن را بیه       میو حر ریخداوند شرست ناپذ یرحمت ککد. به راست

 .دهد میاست وعده  یرار ییشهرها

 «دخلیه اداهی  المعیروف   یقیول لیه بیاب المعیروف فیال      ین للجکیه بابایا   ا» :فرمایکید  میی امام صادق)ع( نییز در ایین میورد    

 (983ص ، 00  ،ق0934،یحرعامل)

 .شوند نمیه رزاه  معروف ازآن وارد کنام درب معروف ه است ب یرا درب بهشت

 یفالح و رستگار

 ازمکرر شمرده شده است. یو نه معروف امربهدر گرو  یفالح و رستگار ا ،یاز آ یدر برخ
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آل عمران،آیه سوره عن المکرر و اولئک هم المفلحون ) کهونیبالمروف و  امرونیو  ریالخ یال دعونین مکرم امه )ولتر

013). 

 رستگارانکد. شانیاز مکرر کککد و ا یو نه معروف امربهو  ریباشکد که دعو  به خ از شما یگروه دیبا

 ینجا  از عذاب اله

 کهیون ی نیالیذ  کای)انج: دهد مین از مکرر را به نجا  از عذاب الهی وعده قرآن همچکین آمران به معروف و نهی کککدگا

 (.009اعراف،آیه )سوره ظلموا( نیعن السوء و اخذنا الذ

 .می، به عذاب گرفتار کردکردند میو آنان را که ستم  کردند می ینه ها زشتیآنان را که از  مینجا  داد

 گرانیدر ثواب اعمال د شدن شرکت

و مین امیر بسیوء او دل     کیاو اشار به فهو شیر  ریخ یعن المکرر اودل عل یمن امر بمعروف و نه»رمود: رسول اهلل)ص(ف

 (983، ص 0   ،0949،یزیحوعروسی .« )کیاواشاره به فهو شر هیعل

، ککید  ریی و خ یری یبیه ن  یا اشاره ایککد  یریو ن ریبه خ ییامراهک ای دارد میباز  یاز مکرر ای ککد می معروف امربهآن که 

)در مجازا  و  زیبه آن اشاره ککد ن ایو  ککد ییامبدان راهک ایفرمان دهد  یاست و آن که به زشت کیدر)ثواب(آن عم  شر

 خواهدبود. کیآثار آن( شر

 معصومان یهمراه

  یرف گاهیدهد، با ما در را میتعل یرا به و عتیو ارشاد ککد و شر تیرا هدا عهیش کیکه  ی: کسفرماید می رسول اکرم)ص(

 .(8، ص 8هی . ق،    0319،یو واد همراه خواهد بود. )مجلس

 امتیدر ق ژهیو یمقام

و الشهداء بمکیازلهم مین    اءیادنب امهیالق ومی غبطهمیو دشهداء  اءیبانب سوایاد حدثرم عن اقوام ل»فرمود:  رسول خدا)ص(

اهلل و  جی  یبمیا   امرونهمیی  یعبیاداهلل الی   حببیون یاهلل و  یعبیاداهلل الی   حببیون ی نی: من هم قال هم الذ یمکابر من نورفق یاهلل عل

 .(83، ص 8هی . ق ،    0319 ،ی)مجلس« اطاعوهم احبهم اهلل. ذااهلل فا ررهیعما کهونهمی

از مشیاهده مقیام آنیان مسیرور      دانیو شیه  امبرانیی پ یولی  ستکدیو شهدا ن امبرانیکه از پ یاز کسان میبا شما سخن نگو ایآ

 یاز اصیحاب عیرض کیرد: ا    یری ی. انید  زده هیتر ینوران های رایگاهنزد خدا دارند و بر چه  یواد گاهیکه چه را شوند می

. سیازند  میی هستکد که بکدگان خدا را نزد خیدا و رسیول خیدا محبیوب      یفرمود: کسان ؟چه کسانی هستکد ها این رسول خدا

و چیون بکیدگان    دارنید  می، باز پسکدد نمینچه خدا واز آ دهکد میبکدگان خدا را به معروف و آنچه خدا دوست دارد فرمان 

 را دوست خواهد داشت. ها آنآنان عم  کککد، خداوند  یخدا به امر و نه

  یو سالمت ریخ
.« انید  سیالمتی و  ریککد در خکر راز مک یو نه معروف امربهه ک یامت من تا زمان: »فرمایکد میباره  نی)ص( در ایگرام امبریپ

  (98، چ دوم، ص 00   ،ق0934،ی)حرعامل
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 در رامعه یاخالق اله گسترش
 حضیر  علیی)ع(  اسیت. لیذا    یبشیر  هرامعی در  یتحقق و گسترش اخیالق الهی   یاله ٔفریضه نیاز آثار و برکا  ا یری

همه میا   زیو ن (23ص ، 011هی . ق ،     0319، ی) مجلس«ِاّن اََلمَر بِالمعُروِف َو النَّهِی َعِن الُمنَکِر لُخلق ان ِم ن ُخل ِق اهللِ  »فرمودند

 (923، ص 00  ،ق0934،یحرعامل)تخلفوا به اخالق اهلل()  میمتخلق گرد یکه به اخالق اله نیبه ا میمأمور

  مومکان یقدرتمکد
)ع( یر اسیت. حضیر  علی   ری از مک یو نه معروف امربها  کمکافقان از بر فیصالح درون رامعه و تضع یروهاین تیتقو

 (09مت رح،0923 ،ی)دشت «ککد میکد مومکان را قدرتمکد ک روفمع امربهس کهر » :فرمایکد می

  ربهه نفاق فیتضع
ر و ری در امر به مک یه مکافقان سعک نماید می انیآیه شصت و هفت سوره توبه ب در، بایز اریبرنامه را بس نیمتعال ا خداوند

 (40 ،آیهتوبهسوره . )کدینما یرا خکب ر توطئه آنانراز مک یو نه معروف امربهبا  دیاز معروف دارند و مومکان با ینه

دانسته و  یقطع نیردن مکافقکست خو نفاق و درمانده رر را در شراز مک یو نه معروف امربه تأثیر زی)ع( ن یعل حضر 

 (09ح ، 0923 ،ی)دشت.« مالد می کمکافقان را به خا یکیکد بکر راز مک یه نهک یسک»فرموده است: 

  اقتصاد ییوفارش
س  و تجار  و ک حیصح یها ر راهراز مک یو نه معروف امربهر است. با راز مک یو نه معروف امربهمکوط به  سالم اقتصاد

ار ری احت ،یگرانفروش ،یارریو ب پردازد میبه امرار معاش  شیدرخور استعداد خو یسکصکعت، هموار گشته و هر  شرفتیپ

از  یو نهی  معیروف  امربیه  لهیبیه وسی  : »فرمایکد میرابر  ثیر حدباقر )ع( د م. اماگردد مین ک شهیر یانحرافا  اقتصاد ریو سا

  (93، ص 00ق،   0934،ی)حرعامل.« شود میحالل  ها کس ر رمک

 پایداری خیر و برکت

 یر وتعیییاونوا علییی ریییر میییا امیییروا بیییالمعروف ونهیییوا عییین المک    ییییزال الکیییاس بخیییید » (:رسیییول اهلل )ص قیییال

 (932ص  00ق،   0934،یحرعامل«)یالبروالتقو

 یاریی  یبرخیوب  را گریککید و همید  کر ری ازمک یه امربه معیروف ونهی  ک یتا زمان رود نمین یان مردم ازبیت درمکبر و ریخ

 .دهکد

 حفظ اسالم و احرام آن

 یا لهیوسی  ،یکید یمؤمکان است و امر و نه یو ارتماع یفرد یآن در زندگ یاست که حفظ آن به اررا یقتیحق اسالم،

و  ایی از مکریر، راه انب  یو نهی  معیروف  امربیه ». امیام بیاقر)ع( فرمودنید:    آید میبه شمار  نیام داحر یاررا یمقدس و مؤثر برا

 (939،ص00ق، 0934،یحرعامل) «گردد میآن اررا  لهیواربا  به وس گریاست که د یمیعظ ضهیصالحان و فر

 یبه دست آوردن خالفت اله

رسییول  فییهیو خل نیخییدا در زمیی فییهیرییر ککیید، خلاز مک یو نهیی معییروف امربییهکییه  یکسیی»اعظییم )ص( فرمودنیید:  امبریییپ

 (043، ص08ه.ق،   0312 ،ینور)«اوست
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 اصالح ارتماع

موظیف اسیت خیودش را     یکه هر شخص و هر فرد طور همان خود فرمودند: یاسیس -یاله نامه تی)ره( در وصیکیخم امام

اسیت کیه رامعیه را     نیهمی  یریر بیرا  از مک یو نهی  معروف امربهرا هم اصالح ککد. اص   گرانیاصالح ککد، موظف است د

 (0ص ،01 ، 0940،  امام خمیکی) اصالح ککد.

 درآمدن در زمره نیروکاران
و بیا دسیت و    ییاران در آکویرن تا در زمره نک معروف امربه :فرماید میمجتبی)ع( به فرزندش امام حسن  )ع( یعل امام

 وش،ری . در راه خیدا ب یاب آن دور دارری تیا از ارت  وشری ، بشیود  میی ر ری   مکری ه مرتکی و آن را  یر نمیا راز مک یزبان نه

 (  009ص، ه.ق0940،ی)حران

 ایی دن ریی به خ ،یمؤمکان و ذلت فاسقان، نجا  از عذاب عموم دییعزّ  خدا شدن، مشمول رحمت خدا شدن، تأ مشمول

از دیگیر آثیار   و ... حق قرار داشتن  ریرا داشتن، در مس دیمردم بودن، حرم شه نیخدا و رسول شدن، بهتر نیرانش دن،یرس

 .باشد میو نهی از مکرر  معروف امربه

 رکاز من یو نه معروف امربه کتر پیامدهای

 تسلو اشرار

 کککید  میو خوبانتان دعا  شوند می رهیوگرنه، اشرار بر شما چ د؛یاز مکرر کک یو نه معروف امربه: »فرماید میرضا)ع(  امام

 (313ص، 00ق،  0934،یحرعامل).«گردد یو مستجاب نم

 یاز برکا  اله تیمحروم

کیه   یزیی چ نیادب نشود، نخست تشیانجام دهد و بر معص یگکاه یکه در قوم یهر گکاهرار: »دیفرما یصادق)ع( م امام

 (313، ص00ق،  0934،یحرعامل)«.است یاز برکا  اله تیمحروم ،سازد میخدا آن قوم را به آن گرفتار 

 یعقوبت اله

از مکریر   یو نه معروف امربه ضهیدو فر تیکه امت من از مسئول یفرمود:وقت امبریکه پ دکک مینق  )ع( رضاامام حضر  

 مواریه خواهکید شید    یبدانکید کیه بیا هالکیت و عیذاب الهی       حتمیاچ واگیذار کردنید    گریرید یکردند و آن را بیه   یشانه خال

 (933ص  00  ق،0934،ی)حرعامل

 شریک شدن در گکاه دیگران
 (809ص  9   بی تا،، یانکسریتو) «هیرکهه فهو شریفلم  یعم  بالمعاصیان له رار وکمن » :فرمایکد میامام صادق)ع( 

 .است یکدرگکاه اوشر ککد نمی یت است و اورا نهیه اه  معصکدارد  یا هیهمسا سکهر

 بی اثر بودن در زندگی

، فی  الراشانی، بی تا«)اءیدحن ایت بیده ولسانه فهو میر بقلبه ورار المکران کمن تر» :فرمایکد میحضر  امام علی)ع( 

 (019ص  3  

 .ن زندگانیاست درب یکد در واق  مرده اک کر را با قل  ودست وزبانش تررار مکره انک یسک
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 دشمکی با خدا

اللَّ ُه َع زَّ َو َج لَّ َو َم ْن  یَص عْ یِه فَ َق ْا َأَح بَّ َأْن ی ْقِاُر َعلَ یْرُه َو ُهَو کنْ یَر فَ َلْم کاْلُمنْ  یِإَذا رَأَ » ( نق  شده که فرمود:عاز امام صادق)
مکرر را مشیاهده ککید و آن را    ی( هر گاه کس898ص  ،0923، )صدوق، «اللَُّه فَ َقْا بَاَرَز اللََّه َعزَّ َو َج لَّ بِاْلَع َااَوةِ  یْعصَ یَأَحبَّ َأْن 

که دوست داشته باشید   یسگردد، و ک تیدوست دارد که خدا معص قتیکه قدر  برآن دارد، در حق یانرار نرکد در حال

 است. دهکر یخدا شود با خدا به مبارزه پرداخته و دشمک تیکه معص

بیدان   هسیلط شیمارند: موری     یبرمی  نیرا چکی  یبیزرگ الهی   هفریض نی( آفا  مهم ترک اع)علی نیرالمؤمکیحضر  ام

و  تیهو ی( و باعث نف083به خط،0923دشتی،به همراه دارد ) ار ی(، سقوط و انحطاط ارتماع34نامه ،0923دشتی،) شود می

 ( 943حرمت 0923دشتی،) دشو می یانسان ا یح

 گیری نتیجه

نظیام   نیتیر  و ریام   نیمیؤثرتر  ن،یاصالح فرد و رامعیه، برتیر   یساز و کار برا کیعکوان  از مکرر به یو نه معروف امربه

 ایکه عق   یو هر کار دیآ یبه شمار مبشمارد، معروف  دهیشرع آن را پسکد ایکه عق   ی. هر عملرود یبه شمار م یاصالح

مشمول عکیوان عیام معیروف و مکریر      نید یمحتوا یوصف، تمام نی. با اشود یشرع آن را ناپسکد بشمارد، مکرر محسوب م

 .شود یم

 و حق محور و حق طل  شود. دیاز مکرر سراسر کالم حق باشد حق بگو کککده یگفتار امرکککده به معروف و نه دیبا

 یعملی  ٔسییره از مکرر، در رفتیار و   یو نه معروف امربه ٔفریضهگاه ین راییو تب ی  علمیعصوم)ع( افزون بر تحلم انیشوایپ

 ضه داشتکد.ین فریبه ا یادیز اهتمام زیخود ن

پییامبر  است که از ابعاد گوناگون میورد توریه قیرآن،     یبزرگ یها سالم، از نعمت یو زندگ نید یدو اص  مهم برا نیا

دو  نیی قیرار گرفتیه اسیت. ا    یو دانشیمکدان اسیالم   نیی بزرگان دحضر  محمدمصطفی)ص(، ائمه اطهار)ع(، گرامی اسالم 

احریام و   گیر ینسبت بیه د  یممتاز گاهیاز را گذارند، یم یکه از خود بر را یشگرف را ینوع کارکرد و تأث  یبه دل ضهیفر

 برخوردارند. یکید  یفرا

و گفتیار و رفتیار آنیان در     شیه یاز مکررنید. اند  یو نهی  معیروف  امربیه گ در بیزر  یهیا  و اسیوه  شیگامان یو امامیان پ  امبریپ

 یو عملیی ینظییر رهیاز مکرییر اسییت. سیی یو نهیی معییروف امربییه ییدر برپییا سییلمانانم یاز مکرییر راهکمییا یو نهیی معییروف امربییه

 از مکرر است.  یو نه معروف امربهراه و روش  نیتر یو کاربرد نیاز مکرر، بهتر یو نه معروف امربه یدر اررا )ع(نیمعصوم

 یا کیه یو آن، از خیود گکج یو شیرا  ان ضیوابو یی ز بیی از مکرر و ن یو نه معروف امربهت یگاه و اهمین راییان ما با تبیشوایپ

 .اند گذاشته یارزشمکد به را

 پیشنهادات

 و نهی از مکرر اختصاص دهد. معروف امربهرا به  ها دورهاز کت  در تمام  هایی قسمتآموزش و پرورش  .0

و آثیار مببیت و پیامیدها مکفیی      معیروف  امربیه و نهیی از مکریر، آداب    معروف امربهصدا و سیما و نهادهای متولی  .8

 استخرا  شده در این تحقیق را به اطالع مردم برسانکد.

و نهی از مکرر در رامعه با آنچه در قرآن  معروف امربهتحقیقی در خصوص بررسی میزان توره و اهمیت مردم به  .9

 روایا  آمده، انجام شود.کریم و 
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 یعمل یارکر، راهکاز من یو نه معروف امربه یستراتژا
 0سمیه شاه طالبی

 8سیدابراهیم میرشاه رعفری

 دهکیچ

اص  نظار   بکابراینتوره نموده،  یریشگیاز رهت پ یو ارتماعیمح ین به سالم سازید ترین کام ن اسالم به عکوان ید

رامعیه از   یساز کپا یرده و از رهت درمان و براک تأکیدرا « معروف امربه»ا اص  یامعه رد مسلمانان در رربر عمل یعموم

ا یی  یاصی  نظیار  و مراقبیت رمعی     یره نبیو یرده اسیت و در مجمیوع، قیرآن و سی    کی ه یرا توصی « رراز مک ینه»فساد و گکاه 

ر واربیا   یسا ییه قوام و برپاک  ،ییبکاریبزرگ و ز یضه ایعکوان فر به، یار خاصکرا با سازو« رراز مک یو نه معروف امربه»

 ررازمک یونه معروف امربه یاله و مهم ضهیفر دو به توره ضرور رده است. ک ی، معرفیابد مین اص  تحقق یبه واسطه ا

 یاساس ا یازضرور یری واق  در و بوده مدنظر همواره دراسالم یواساس مهم نکدور عکوان به ها آن قیمصاد صیوتشخ

و وریوب و  یوتیاه بیر شیرا   ک ین مقاله پس از میرور ی. در ارود می شمار به کککد می یزندگ درآن هک یافرادو رامعه یبرا

اسیت   شیده  ارائیه ر راز مک یو نه معروف امربه یتحت عکوان استراتژ یمدل  ر،راز مک یو نه معروف امربه یعمل یو اررایشرا

آن  یو اقتصیاد  ی، فرهکگی ارتمیاعی ، یاسی یت سیی و و موقعیشرا با توره به یدر هر رامعه ا توان مین مدل را یه در واق  اک

 رامعه مورد استفاده قرار داد.

 مقدمه

 اسیتفاده  بیا  انسیان  یزنیدگ  بیر  یکی ید هیای  آموزه و نید یرگذاریوتاث یبخش اثر زانیم درباره یعلم قیتحق و یبررس

صیور    بیه  نیه  چیه  اگیر  آن را یتیاث  و نید بارهدر مطالعه ی هسابقست. ین یا تازه امر زین یعلم کدیفرا ساخته یها ازابزار

 و یخرافی  انیاد از و شده آغاز یهست در انسان یبا زندگ همزمان باچیتقر مهم موضوع یک عکوان به یول یرسم و یعلم

 یشواهد و ددئ  و بوده انسان یزندگ در یدیومف مببت را یتاث یمدع ینوع به یک هر یاله انیاد تا بشرگرفته ساخته

 (.0922  اران،ر)صالح صدق پور و هم کردند آن اقامه یبرا زین

اصی    بکیابراین توریه نمیوده،    یریشیگ یاز رهیت پ  یو ارتمیاع یمحی  ین به سالم سازید ترین کام ن اسالم به عکوان ید 

 یسیاز  کپیا  یرده و از رهت درمان و بیرا ک تأکیدرا « معروف امربه»ا اص  یرد مسلمانان در رامعه ربر عمل ینظار  عموم

ا یی  یاص  نظار  و مراقبت رمع یره نبویرده است و در مجموع، قرآن و سکه یرا توص« رراز مک ینه»رامعه از فساد و گکاه 

ر واربا  به یسا ییه قوام و برپاک  ،ییربکایبزرگ و ز یا ضهیعکوان فر به، یار خاصکرا با سازو« رراز مک یو نه معروف امربه»

 و رری ازمک یونهی  معروف امربه یواله مهم ضهیفر دو به توره ضرور رده است. ک یف، معریابد مین اص  تحقق یواسطه ا

 ا یازضیرور  یریی  درواقی   و است بوده مدنظر همواره دراسالم یاساس و مهم نکدور عکوان به ها آن قیمصاد صیتشخ

 (.0920)ساعد،  رود می شمار به کککد می یزندگ درآن هک یوافراد رامعه یبرا یاساس

ه واربا  و کن است ی)پسکدیده و ناپسکدیده(، اشاره به ا« ررمک»و « معروف» ی هواژا  بر دو یقرآن و روا أکیدتدر واق  

 (. 0944،یرازیارم شرانسان، ناشکاخته و مورد تکفر است )م که عق  و روح و فطر  پاکهستکد  اموریمحرما ، 

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

 دانشیار دانشگاه اصفهان. 8
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گونیاگون بییان    هیای  قالی  طال  خود را بیرای تیأثیر در   ، یعکی م«لقدصرفکا فی هذا القرآن» فرماید میخداوند در قرآن 

، سوره 23(، مشابه همین آیه نیز در آیا  دیگر آورده شده است به طور مبال سوره اسراء آیه 30)سوره اسراء، آیه  ککیم می

فی استفاده شیود،  مکاس  و مختل یها و نهی از مکرر، باید از شیوه معروف امربه. برای تأثیر 84وسوره زمر آیه  93کهف آیه 

 (.023ای را باید از راهش وارد شد )سوره بقره، آیه  ؛ هر خانهفرماید میچکانچه خداوند در قرآن 

؛ برخیی از  فرمایید  میی و نهی از مکرر  معروف امربه های شیوهنهج البالغه پیرامون مرات  و  943در حرمت  )ع(امام علی

، برخی با زبیان  اند کردهخوب را کام   های خصلت، چکین کسانی کککد میمردم با دست و زبان و قل  خویش مکرر را نفی 

نیک دست یافته و یک خصیلت   های خصلت، ایکان به دو خصلت از کککد نمیو قل  خویش مکرر را نفی کرده اقدام عملی 

ن سه را ضیای  نمیوده و بیه    نه با دست و زبان، ایکان دو خصلت برتر از آ کککد می. برخی مکرر را با قل  نفی اند ساختهرا تباه 

 )نهج البالغه( ها زنده، ایکان مردگانی هستکد در میان کککد نمی. برخی مکرر را با زبان، قل  و با دست نفی اند زدهیری چکگ 

بلیوط، عقی  و    یو عمیوم یعیالوه بیر شیرا    ورود دارد. در واقی   یطیر شراراز مک یو نه معروف امربه یاررا یدر راستا

 از:  اند عبار ضه ین فریو وروب ای، شراهاست آنمکوط به  یفیلره هر تکقدر  

ر و ری دچار اشتباه نشود و امر به مک ی، شخصیدگاه شرع مقدس اسالم، تا در امر و نهیر از درعلم به معروف و مک .0

و  معیروف  امربیه  ن شیرط، یی مطابق ا فرمایکد می« لهیر الوسیتحر»در  )ره(یکیرد. امام خمیاز معروف صور  نگ ینه

 (.0900 ،یکیامام خم 81ست )یر بر شخص راه  وار  نراز مک ینه

کیان بیه   یا اطمیی ، پس اگر شیخص بدانید   گیرد میر را رر دارد و رلو مکیاو، تأث یه امر و نهکشخص احتمال بدهد  .8

ضیه سیاقو   ین فریی باشید ا  یاگرچیه ظین قیو     ر،یست اما به صرف ظن به عیدم تیأث  ین وار ر داشته باشد،یعدم تأث

 .شود نمی

 یمانیگکاه داشته باشد و آثار پشی   هادامبر  اصرارر،ر  مکرار و مرتکه شخص گکاه ک ین معکیا به استمرار بر گکاه، .9

 یوروب نه ککد نمیرار رن عم  را تیشده و ا پشیمانه شخص،کم یو ندامت در او ظاهر نشده باشد.پس اگر بدان

 .شود میر ساقو راز مک

هیر گیاه    بکابراین( به دنبال نداشته باشید، ییو آبرو ی، ناموسی، مالی)ضرر رانر مفسده راز مک یو نه معروف امربه .3

از وابسیتگانش مانکید    یریا یا ... قاب  توره بر خودش ی یارش مور  ضرر رانره انکا گمان برد یشخص بداند 

 (. 0920 ،یزیمهر ی)ابو شود میساقو  وروبش،شود میو همراهانش  یاران ان،یرنزد

 ضیه یفر دو نیی ا گاهیرا .باشد می مدنظر ررازمک یونه معروف امربه یواله مهم ضهیدو فر درباب هک یموارد از یری

 اربرد وکی  بیه  رامعیه  اصیالح  دررهیت  تیوان  یوم است مهم زین ها آن یردکارکو یخیتار بعد ،یارزش بعد درواق  است

 سیر  بیه  متقابی   درتعامی   هک هستکد یالماس ورامعه یارتماع نظام درون در زنده مورود یک سمیارگان عکوان به ها انسان

 واقی   در گیردد  یبرمی  یارتمیاع  واحوال اوضاع و ویشرا از مردم کمشتر وفهم تفهم نوع به نیا گرید یازنظر برند می

 دست هک است مهم نیا براساس هستکد و زین کمشتر تفاهم یدارا مسلماچ کککد می یزندگ یگروه  رش به ها انسان یوقت

 معروفیا   ییدر شکاسیا  یاساسی  و عمیده  اریی مع سه وفطر  وشرع عق  براساس کشک نیا و اگر زنکد می و رفتار کشک به

 ییشکاسیا  وهیر روز  رود میی  شیپی  یارتمیاع  تیی امک نیو هیم چکی   سیعاد   ورهت سمت به رامعه مسلماچ باشد، را رومک

اسیت. در واقی     رامعیه  صیالح ا ینیوع  به خود نیو ا گردد می مترک را رمک وازحجم شتریب ها معروف وگسترش جیوترو

 .باشد می میمستق صور  به ر،رازمک یونه معروف امربه یاله ضهیدوفر ریتأث

 است:  مهم تهرچکد ن رامعه با آن رابطه و ضهیدوفر نیا شدن یعمل یبرا
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 یآن ارتمیاع  بیه  هکی  یکدیفرا یدرط و افراد فرزندان نیدرب دیبا آموزش نیو ا است آموزش ،مهم تهرن نیاول .0

... و یکی ید ،یمیذهب  ینهادهیا  مدرسیه،  خیانواده،  مبی   یینهادها قیازطر امر نیا هک شود یکد. درونیگو یم شدن

 .راستیپذ انرما

 چتیر  ییک عکیوان   و بیه  یعموم فرهکگ عکوان به ررازمک ینه و معروف امربه یاله ضهیدوفر وگسترش جیترو .8

 .مدنظراست ازمردم یتیحما

 عکوان ر بهرازمک یونه معروف امربه ضهیفر به ونگاه ها کیوناپا ها زشتی به نسبت رامعه افراد نبودن تفاو  یب .9

 ککید، یرا بب رفتیار  و اعمال به یارتماع ناظر عام  یک یارتماع نظام درون افراد یوقت ، یارتماع نظار  عام 

 ییک  خیود  نیی ا ،کککد می معروفا  وگسترش رشد در یوسع داشته را رمک وحذف کترلکو اهشک در یسع

 .است رامعه اصالح یابر اص 

 به یدابال افراد کترلک عام  توان می یباشدوازمکظر یارتماع انضباط ینوع تواند می ررازمک یونه معروف مربها .3

 .دیایب حساب

 مقیدس  نهیاد  از دیی با پیس  استخانواده  اصالح دهد می  ریراتش رامعه اصالح یربکایز هک یزیچ آن مسلماچ .9

 د.یرس ررامعهد نهادها ریسا وبه شروع خانواده

 از انیناه معروف و به نیآمر عکوان به هک یواله مهم ضهیفر دو نیا اءیاح یسو به روان نس  پرورش و تیترب .0

 ککد.ک فهیوظ انجام ررمک

 رامعه. درون افراد اصالح دررهت آن یواررا ررازمک ینه و معروف امربه مراح  قیدق ییشکاسا .4

« یریپذ رامعه»ر یناپذ کد ارتکابیم  فراراسالم وعکصر م یکترلکو  یت نظارتاسیاز س یر بخشراز مک یو نه معروف امربه

  یرامعه و تبد یافتن به قلمرو هکجاریورود  یبرا یو ارتماع یالن فرهکگکر خرد و یو همچون همه تداب شود میمحسوب 

متکاسی  اسیت    یسیاز  ییی و ارراید مقیدما  و شیرا  یو تمه بسترسازیغ، یتبل  ح،یازمکد تشرین  ر،یفراگ یکشک یشدن به مکطق

 (.0924 ن،ی)شرف الد

 گیری بحث و نتیجه

با توره بیه شیرایو و متقضییا      بایست میو نهی از مکرر  معروف امربهبا توره به آن چه که در مقدمه آمد، در رابطه با 

مسیتلزم دانیش و شیکاخت     رامعه به روز شده تالش نمود تا این فریضه را به نحو احسن در رامعه اررا کرد. اررای این امیر 

کافی و بهره مکد شدن از نظرا  روان شکاسان و رامعه شکاسان و هم چکین متخصصان دیکی است. در واق  به مکظور اصالح 

تمامی شرایو رامعه از دیدگاه متخصصان بررسی شده و بهترین راهبرد و راهرار بدون هی  گونه  بایست میو تربیت رامعه 

 .شود میو نهی از مکرر ارائه  معروف امربهاب شود. بر همین اساس در این مقاله مدل استراتژیک تعص  و غرض ورزی انتخ
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 (1331؛ سمیه،یر )شاه طالبکاز من یو نه معروف امربه یاستراتژ یشنهادیمدل پ

 

و  معیروف  امربیه  یعملی  یده سیاز ایرهت ارائه و پ توان میر راز مک یونه معروف امربه یاستراتژ یشکهادیبراساس مدل پ

در دو بعید میورد    تیوان  میدها را یوتهد ها فرصتنقاط ضعف،   نقاط قو ، یین مکظور شکاسایرد. به همکر اقدام راز مک ینه

، اقتصیادی ، یعوامی  ارتمیاع   ییو شکاسیا  یمورد نظر )بررسی  هرامعن عوام  در درون یا ییبعد شکاسا یک  قرار داد، یبررس

 ضه. ین فریا یر در صور  ارراراز مک یو نه معروف امربه یر اررایتأث ییگر شکاسایو در بعد د (سیاسی، یفرهکگ

و  اقتصادی، ی، ارتماعیاسیو سید با توره به شرایاول با ٔمرحلهمورد نظر در  ٔرامعهدر   ن اساس در بعد نقاط قو ،یبر ا

ا  رامعیه اصیودچ   یو و مقتضی یا با توره به شیرا یه آکن یا ییشود. شکاسا ییرامعه شکاسا یرامعه، نقاط قو  درون یفرهکگ

مورد نظر وریود دارد   ٔرامعهه در درون ک یو مطلوب و نقاط قوتیر بر اساس شراراز مک یو نه معروف امربهدرست  یاررا

چه نقاط  یه، رامعه داراکن مسأله توره داشته باشکد یامر به ا یان و متخصصان متولیه مجرک ین معکیسر است بدیچگونه م

 یو بیاد  یمانکید فرهکیگ غکی    یارساز است، مواردکر راز مک یو نه معروف امربهبهتر  یه در ارراک یاست، نقاط قوت یقوت

 ین و اریرا یدر تیدو  توانید  میی بی   ین قیاز ا یو موارد کال  باد، قدر  فهم و دریافراد رامعه، روان بودن رامعه، تحص

ادامیه رونید فرهکیگ     یباشد هم چکان در پی  ییو باد یفرهکگ غک یه داراک یرامعه ارا یز  ار مؤثر باشد،ین امر بسیح ایصح

انسال یت روانان نسبت به افراد میم و تربیدگاه متخصصان تعلین بر اساس دیچک همدارد،  ین راستا گام برمیخود بوده و در ا

ارائیه شیود    ی  مکطقی یی بوده و با دل یعقالنه کرا  ینسبت به امور داشته و مسائل یبادتر کرش و دریو سالخورده قدر  پذ

 . پذیرند میتر و زودتر  راحت

ه با ک ین معکیمورد نظر پرداخت، بد هرامعضه در ین فریا یر نقاط مببت از اررایتأث ییبه شکاسا توان میدوم  همرحلدر 

بیه   یج مببتی ینتیا  تأکیداررا و   ا یضه در موارد مورد نظر، آین فریا یو اررا تأکیدو رامعه در صور  یشرا یتوره به بررس

د یی ه باکی  ین معکی یش رفت. بدین مکوال پید به همیز بایدها نیو تهد ها فرصتدر رابطه با نقاط ضعف،  دنبال خواهد داشت؟

را  ی( در رامعه پرداخیت و سیپس تیأث   یو فرهکگ یاقتصاد  ،ارتماعی، یاسینقاط ضعف )از مکظر عوام  س ییابتدا به شکاسا

افیراط و    ،ییمکفعیت ریو    ،ییچون ظیاهرگرا  یجیقرار داد. نتا یضه را مورد بررسین فرین اینادرست ا یاررا از یناش یمکف

به دنبال خواهد داشت و چه  یر قاب  ربرانیگران بار و غ یج مکفیضه نتاین فرینادرست ا یو در امور و...، در واق  اررایتفر
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 یافکی  ییکه دانش، تخصص و توانیا ین زمیه در اکاست  یافراد ٔگرایانه یبه خاطر تعصبا  ناش ها زدگین یاز د یاریبسا بس

 ن امر را ندارند.یا یاررا یبرا

 یاررا یگر مکاطق براید یمکاس  فراهم شده از سو های زمیکهو  ها فرصت ییبه شکاسا توان میز ین ها فرصتدر رابطه با 

 هیایی  فرصتا  مببت در واق  رن نیه اکبوده  یا  مببترن یدارا یشورکرا هر مکطقه، هرشهر و هریضه پرداخت. زین فریا

از  یعملی  هنتیجی ا  مببیت  ری ن نیی با توریه بیه ا   توان می. در واق  ککد مین امر فراهم یا یاررا یمورد نظر برا هرامع یرا برا

ن یی رد. بیر ا کی ه اسیتفاد  هیا  آنار گرفته شیده توسیو   کبه  یارهارو الگو قرار داد و از راه یضه را مورد بررسین فریا یاررا

مببیت و    شه در همه ریا خیوب و بید،   یرا همیمسلمان باشد، ز یشورکشور مورد نظر حتماچ  کا یه مکطقه کست یاساس دزم ن

 را به عم  آورد. یافکاستفاده  ها مببتاز  توان میکار هم ورود دارد و کدر  یمکف

محیوری   هیای  ارزشدارد. 0محیوری  هیای  ارزشییا   و نهی از مکرر ریشه در مفاهیم ارزشی معروف امربه هفریضدر واق  

و مفیاهیمی هسیتکد کیه در کلییت خیود دارای اهمییت بیوده و بیرای هیر انسیانی صیرفه نظیر از              هیا  سیازه شام  آن دسته از 

. صداقت، عدالت، پاسخگویی، انصیاف، همیدلی،   شوند میقومی، نژادی، مذهبی، ملی، هویتی و... مهم شمرده  های ویژگی

محیوری هسیتکد کیه در طیول      هیای  ارزش، تعهد، وفاداری، آزادی، از رمله ها انسانارزش قائ  شدن برای  درک دورانبه،

هیر رامعیه بیه     های ویژگی، پایدارترین و متمایز کککده ترین ترین محوریزمان از ثبا  نسبی برخوردارند و ضمن آن که از 

. بیه عبیار    یابکید  میی او  نبوده و تکها مصادیق ارزشی متفیاوتی  دیگر متف ی هرامعای به  ، با این حال از رامعهآیکد میشمار 

دیگر نوع بشر به دلی  ویژگی مکحصر به فرد خود درک مشترکی از این مفاهیم داشته و در رهت ارضیای نییاز ذاتیی خیود     

 هیا  آنبا استفاده از را حفظ نموده و مورودیت خود را  ها آندر گذار از دیروز و امروز به فردا به صورتی ماندگار  تواند می

و ایین   زنکید  میی بیانگر نیروهایی هستکد که برای فرد تعلق خاطر به رامعه انسانی را رقیم   ها ارزشبه تصوی  رساند. در واق  

نتیجه گرفت کیه تمیامی روامی  انسیانی بیه       توان می شدبه آن چه که مطرح  ههمان وره ممیزه انسان و حیوان است. با تور

هیای میرتبو بیا آن چیون مفروضیا  بکییادین عجیین بیوده و بیگانیه نیسیت. دو مفروضیه             سیازه  و هیا  شارزنوعی با مفهیوم  

و پرهییز از رفتارهیای ضدارزشیی دارد. بیا      هیا  ارزشو نهی از مکرر ارتباط تکگاتکگی با مفهوم هدایت به سوی  معروف امربه

راستای تمرکز بر این دو فریضه و عملیاتی نمیودن آن  فرصتی در  توان میتبیین این مفهوم و ارتباط آن با مفروضا  بکیادین 

 در روام  انسانی برداشت. 

و  هیا  سیازمان کیارکرد   نمایید  میدر نقطه مقاب  تهدیدها، به هر عام  بیرونی خار  از رامعه هدف اشاره دارد که سعی 

ی مفروضیا  بکییادین روامی     محیور  هیای  ارزشنهادهای درونی رامعه را با چالش مواره سازد. همان گونه که مطرح شد 

دیگر متفاو  نیستکد. تفاو  روام  در این بعد تکها در مصادیق ارزشیی اسیت. از    ی هرامعانسانی هستکد که از رامعه ای به 

. در سازد میاین رو مصادیق ارزشی متفاو  به عکوان یری از راهرارهای تهدید نرم روام  اسالمی را با خطر ردی مواره 

ری با استکاد به چکین وروه تمایزی سعی دارند به مقابله با هویت ملی و فرهکگیی روامی  پرداختیه و امکییت     واق  عکصر خار

چون آزادی مطلق یا آزادی تکظیم نشیده،   هایی ارزشفرهکگی روام  را با خطری ردی مواره سازند. استکاد به عدم ورود 

ب بیه عکیوان ییک محیدودیت، فقیدان تربرگراییی در       ه حجائلورود محدودیت در سطح رامعه از رمله مطرح نمودن مس

ملی و محلیی، حرکیت بیه سیمت و سیوی رامعیه رهیانی ضیمن          های هویتچکدگانه بر  های هویتعصرتربرها، اررحیت 

سیاسی و مدنی به  های آزادیگری و فضای مبتی بر تفرر نقّاد، عدم ورود  پرسش ی هروحیغال ، فقدان  های ارزشپذیرش 

وق فردی و ... از رمله ابزارهای تهدید نرم در فضای ککونی روام  از رمله روام  در حال توسیعه اسیت   عکوان یری از حق

                                                           
1. Core Value 
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. بیدیهی اسیت در چکیین فضیایی و در پرتیو مشیرال  داخلیی        شیود  میی که در کشورهای اسالمی با هدف عالمانه پیگیری 

ی برخیوردار بیوده و تیوان بیادیی در ایجیاد      ای که کشور با آن روبروست این سازوکار از قیدر  فراگییری بیادی    چکدگانه

. شکاسیایی تهدییدا    آورد میی برانگیز برای اقشار مختلف رامعه و به خصوص قشر روان فراهم  مسئولیت و ابهاما  چالش

رامعه را از بحران هویت فرهکگی مصون داشته و امکیت فرهکگی را تضمین نمایکید.   توانکد میفوق و ابزارهای مورد استفاده 

و نهی از مکرر که بیش تیر از آن   معروف امربهیهی است در فضای امن فرهکگی اعمال و اقدام برای اررای فرایضی چون بد

. در چکیین حیالتی   نمایید  میی تیری   که در قال  عم  و کارکرد مدیریتی مطرح باشکد قالبی فراگیر دارند، نمود و رلوه بییش 

 هیای  ارزشویرردهیای فراشیکاختی، تفریر دیکیی، تفریر انتقیادی، احییای        مقابهله از رملیه ر  های اهرمروام  هدف باید به 

ارزشیی و... مجهیز بیوده و تهدییدهای      هیای  نامهمحوری، تهیه مکشورهای ارزشی برگرفته از تعالیم عالیه اسالمی، تهیه مرام 

رامعیه رهیانی و    بالقوه ای تبدی  نمایکید کیه ضیمن حرکیت در راسیتای      های فرصتمورود در فضای ناامن فرهکگی را به 

 فرهکگی، ملی و دیکی را نیز با خطر ردی مواره نسازند. های هویتمدنی، 

ن امر نیه تکهیا بیه صیور      یرا  ایر، تأثراز مک یو نه معروف امربهدرست  یگفت در صور  اررا توان میبه طور کلی 

گر مکتق  خواهد شد و در واق  رامعه یام  دز به روین امر نیرا  ایه تأثربل شود میمورد نظر رلوه گر  ٔرامعهنقاط مببت در 

دها یی گر مکاطق فراهم آورد.در رابطه با تهدید یرا برا یخوب های فرصت تواند میخود  رود میش یپ یدرست یه به سوک یا

گر در یدیررا روام  با یمورد نظر پرداخت، ز ی هرامعگر مکاطق به ید یاز سو شده ارائه یدهایتهد یید به شکاسایز ابتدا باین

د در یی ن راستا بای. در اشود میز به روام  مکتق  ین یو نقاط مکف ها بدیو نقاط مببت،  ها خوبیارتباط بوده و عالوه بر  انتقال 

میا بیه    ٔرامعه یرا برا ییدهایگر چه تهدید ی هرامعر قرار گرفتن و الگو قرار دادن یه داشتن ارتباط و تحت تأثکنظر گرفت 

 دنبال خواهد داشت.

تیه  رن نیی ر اکی ن امیر پرداخیت. ذ  یی و درسیت ا  یبیه اقیدام عملی    ها رکبهن یدام از اکر آخر بایستی با در نظر گرفتن هر د

ن یی در ا یافکی دانیش و تخصیص    یه داراکی اسیت   یازمکد افراد خبره ایضه نین فریدرست ا یدر واق  اررا  است، یضرور

بیه   تیوان  میی  یبه سیخت  یاصل ی هرادرا در صور  انحراف از یکد، زیماین راستا راه درست را بپیدر ا توانکد میکه بوده و یزم

 تیوان  میی  یلکو ...(  به دنبال خواهد داشت. به طور  یو انرژ هزیکه )از نظر زمان، یادیار زیبرگشت و تلفا  بس یر اصلیمس

 افت.یز دست یکه نین زمیر اد یج مببتیبه اررا در آورد و به نتا یو در هر قشر یدر هر رامعه ا توان مین مدل را یگفت، ا
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 شهروندی و نقش آن در تعالی جامعه با رویکرد اسالمی
 8، رعفر کریمی0دی رمالی نژادمه

 چکیده

که باید تحت نظم و قاعده ای درآیکد. چه، در صیور    طلبد میزندگی ارتماعی روابطی ارتماعی را میان افراد رامعه 

و ایین امیر، رکیگ و ریدال و      شیود  میی نبود نظم و انضباط در رامعه، زور و ارحاف و تزویر بر روابو مییان افیراد حیاکم    

ه همراه خواهد آورد. شهروند فردی است در ارتباط با یک دولت که از سویی حقوق سیاسی و میدنی دارد و  نابسامانی را ب

بر عهده دارد.  شهروندی یک موقعیت فعال است. مبکایی عالی برای اداره امیور   هایی ترلیفاز سوی دیگر، در برابر دولت 

تیکش   هیای  ریشیه  توانید  میی ا همه افیراد بطیور برابیر رفتیار شیود،      . شهروندی با طرح این تقاضا که برود میبه شمار  ها انسان

برقیرار   هیا  مسیئولیت ، بخشراند. مفهوم شیهروندی تعیادلی را مییان حقیوق و     ککد میارتماعی را که نظم ارتماعی را تهدید 

اگیری را به ورود و نهی از مکرر یک سیستم نظار  و ککترل همگانی و فر معروف امربه. اسالم نیز  با اشاعه فرهکگ ککد می

و نهیی از   معروف امربهآورده است تا همه افراد در رهت بهبود و رشد تعالی رامعه مشارکت داشته باشکد. نظار  و ککترل)

و  ککید  میو نقش مهمی در توسعه مکاب  انسانی رامعه ایفا  شود میمکرر(، یری از وظایف ارتکاب ناپذیر یک شهروند تلقی 

و ضروری است که شهروندان رامعه اسالمی با این وظیفیه خطییر بیشیتر     بخشد مییاری  هایش ریگیشهروند را در تصمیم 

نظار  و ککترل داشته باشکد و با مشخص کردن محاسن و معای   ها دستیو زیر  ها دستیآشکا شوند  و به طور مستمر بر باد 

ضیروری اسیت کیه شیهروندان      نبردارنید. همچکیی  اساسیی   های گامدر مسیر کمال انسانی و تحقق اهداف مهم رامعه  ها آن

و نهی از مکرر)نظار  و ککترل( از دیدگاه مدیریت اسالمی را مورد توره و عکایت قرار دهکید.   معروف امربهرامعه اسالمی 

قطعی شهروندی خیوب اسیت، نتیایجی را در     های شاخصو نهی از مکرر که رزء  معروف امربهدر پایان  نظار  همگانی و 

 هد داشت که بدان اشاره شده است.پی خوا

 و نهی از مکرر، تعالی رامعه، اسالم. معروف امربهشهروندی،  کلیدی: واژگان

 مقدمه

آن نظییر: تکیوع قیومی و فرهکگیی، مهیارر ، آپارتمیان        هیای  مؤلفهبدون تردید زندگی در یک رامعه شهری با تمامی 

است که برای ارتقاء کیفیت زندگی شهری، شهروندان را نیاگزیر   نشیکی، ازدحام رمعیت و ... از چکان پیچیدگی برخوردار

از ییک سیو اییده     تیوان  می. شهروندی را ککد میدزم  های مهار و نیز تمرین  ها نگرشبه فراگیری دانش و به تب  آن تغییر 

د بیرای اداره  ارتبیاطی در خصیوص همریاری مییان افیرا      ذهکی در مورد مسئولیت خود در مسائ  ارتماعی، ییک اییده ذاتیاچ   

. از این نظر مفهوم استو در نهایت مفهوم حقوقی دانست که در برگیرنده وظایف و تعهدا  ارتماعی مختلف  شان زندگی

 ها آنشهری وارد اهمیت خواهد بود. زیرا همه  های حوزهشهروندی هم برای برنامه ریزان و هم برای مدیران و مجریان در 

(. امتییاز  3، 0922پیور و همریاران،    )آتشکککید  میی ه زمیکیه بقیای رامعیه بشیری را فیراهم      دارند کی  تأکید هایی مسئولیتبر 

دیگر مانکد طبقه ییا قومییت آن را    های هویتانسانی در برابری فراگیری است که  -ارتماعی های هویتشهروندی بر دیگر 

. شهروندی به طیور تکگیاتکگی   کشد می درون و میان روام  را به چالش های عدالتیندارند. شهروندی ایده ای است که بی 
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ای از حقوق، وظایف و تعهدا  را در بر دارد و لذا با  با دموکراسی ارتباط دارد. شهروندی یک عضویت است که مجموعه

 (.89، 0924)مکوچهری،  دو مفهوم حق و مسئولیت همراه است

احترام به حقوق شهروندان، از خصوصیت عدالت ارتماعی، پیش نیازی مهم برای ارتقای سالمت است و دموکراسی و 

بکابراین ایجاد محله و شهری سالم و با نشاط، بدون مشارکت شهروندان نیا   رود میتفریک ناپذیر عدالت ارتماعی به شمار 

مهیم دربیاره سیالمت و کیفییت زنیدگی       هیای  گییری خواهد بود اما اغل  کسانی که در سیاست گذاری و تصیمیم   نممر

چالش مدیریت روام  شیهری، شیکیدن صیدای     ترین بزرگ. کککد نمیسی دارند، به این نرته مهم توره شهروندان نقش اسا

تعییین شیده    هیای  اولوییت شهروندان و پرهیز از دخالت در فرآیکدهای مشارکتی است، مگر در مواردی که پاسخ گویی به 

م باید اتخیاذ راه کارهیای مشیارکتی، هیدف     به عدالت در سالمت دست یابی خواهیم میتوسو شهروندان مد نظر باشد. اگر 

خاک است  ٔکرهخالق هستی بخش خود بر روی  ی هنمایکد(. در واق  انسان 09، 0924اصلی ما باشد)امیر خانی و همراران، 

 تیرین  کوچیک و اگر بخواهد نمایکده ای کارامد و درخور باشد متخلق شدن به اخالق خالق و متصف شدن به اوصیاف او،  

که فراروی انسان است. از بی شمار صفت نیروی خداوند هر کدام را بخواهیم دنبال ککیم ملتیزم بیه پیرورش     رسالتی است

. از رانی   کککید  نمیی چکدان حیائز اهمییت رلیوه     ها آنریز و درشتی در خود هستیم که در نگاه اول بسیاری از  های مهار 

ارتماعی است تا بتوان  های بازینیز مستلزم آگاهی از قواعد دیگر، ذا  انسان بر مدنیت او مبتکی است. ایفای نقش مدنیت 

اثر بود و هم اثراتی نیرو از دیگران پذیرفت. آغاز چکین فرآیکدی بر بکییان برقیراری    مکشأارتماعی، هم  مؤثردر یک تعام  

 (.  4-2، 0923 گذار هستکد)هیبتی، تأثیرارتباط ارتماعی استوار است که در ظاهر کم اهمیت، ولی به واق  بسیار 

 شهروندی

شکاسی حقوقی، شهروند فردی است در ارتباط با یک دولت که از سویی حقوق سیاسی و مدنی دارد و از سوی  هژدر وا

بر عهده دارد. این رابو را شهروندی گویکد. حقوق شهروندان و ترالیف آنیان را قیانون    هایی ترلیفدیگر، در برابر دولت 

. از سوی دیگر، شهروندی مکزلتی است برای افراد در ارتباط با دولت که از نظر کککد میر تعیین اساسی و قوانین مدنی کشو

. دولت نیز حقوق فطری، طبیعی و قانونی شهروندان را رعاییت و از آن حماییت   شود میحقوق بین المل  نیز محترم شمرده 

دوم قیرن بیسیتم میورد توریه اندیشیمکدان و       (. شیهروندی و مسیئولیت پیذیری، از نیمیه    082-083، 0924)شرری،  ککد می

 ,Marshal,1963, barbalet, 1988, Hall et al., 1989, Roche, 1992)پژوهشیگران متعیددی قیرار گرفتیه اسیت     

Janoski, 1998, Dwyer, 2004) نویکی درباره شهروندی انجام شدند. در ایین   های پردازیمیالدی نظریه  0321. از دهه

تا به حقوق افراد رامعه، و عالوه بقر این به شهروندان فقیر توره ویژه  پردازند میین بیشتر به مسئولیت نو های پردازینظریه 

، ارتبیاط  رود میی . فرهکگ شهروندی با مفهوم دیگری که بیشتر در حیوزه فرهکیگ سیاسیی بیه کیار      (Orton, 2006)دارند

« ملت -دولت» . شهروندی، مکزلتی است که نصی  عضو. این مفهوم رامعه مدنی و فضای همگانی استککد میمعکایی پیدا 

که در زندگی سیاسی و نیز رامعه مدنی بسییاری از کارهیا را    دهد می. این مکزلت به فرد قدرتی شود مییا همان دولت ملی 

 و در چشم اعضیای رمعیه میدنی بیه عکیوان حامی         . فرد در چشم دولت و قانون، به مکزله یک شهروند استدهد میانجام 

)چانیدوک،  دهکد میی . بدین ترتی ، حقوق ناشی از مکزلت شهروند، فیرد رامعیه میدنی را تشیری      شود میحقوق بازشکاخته 

زندگی انسان، و خوب زیستن دغدغیه بکییادین اوسیت. زنیدگی نییک متضیمن        های له(. زیست مشترک از مقو031، 0944

 هیای  مییراث و هکجارها بیر اسیاس مکیاب  و     شود می  زیست مشترک حاص های ضرور الزاما  و هکجارهاست. الزاما  از 

. مح  پیوند زیست مشترک و زندگی نیک در شهروندی است. شهروندی با چگونه بیودن  گیرند میفرری و معکوی شر  

معکوی زیست انسیان در عیالم و از لیوازم تحقیق غاییت وریودی او اسیت. بیدین معکیا،           -انسان پیوند دارد، لذا امتداد مدنی
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برای تروین بلوط اخالقی فرد دزم است. شهروندی امران همگرایی به رغم ورود تمایال  متمایز و تشتت زا را  شهروندی

 نیأشی   ایکریه سالمت روان و هم گرایی ارتماعی است. شهروندی عالوه بیر   ر، بکابراین تمهید گآورد میبرای رامعه فراهم 

ط دارد. هرییک از الگوهیای نظیری مختلیف شیهروندی ابعیاد ان را بیه        انسانی است، با توزی  مکاب  و قدر  در رامعه ارتبا

 (. 89، 0924)مکوچهری،  اند کردهای خاص تبیین  گونه

 عناصر هویت شهروندی

دادن. اما کسی در رامعه مستق  است که رزئی از رامعه  رأیشهروندی عبار  است از توانایی و استعداد  "کانت"از نظر 

براسیاس گیزیکش خیود در رامعیه عمی        خواهید  میی ریه عضیوی از آن باشید. یعکیی رزئیی کیه       مشترک المکاف  نباشید. بل 

(. شهروند به مفهوم خاص، نمودار عضویت و فعالیت مشخص در رامعه به مکظور سیاختن ارتمیاع   041، 0921ککد)کانت، 

سی، اقتصادی، ارتمیاعی و  خویش است. شهروند فقو رایی به معکی واقعی و به مفهوم فعال آن ورود دارد که در امور سیا

اداره شهر خویش مشارکت ککد و در تعیین خو مشی سیاسی رامعه خویش از طریق انتخاب آزاد و عمومی نقش ایفا ککد. 

از: حقیوق، تریالیف و    اند عبار بر این اساس، هویت شهروندی از سه عکصر مرم  و ردایی ناپذیر تشری  شده است که 

 (.09، 0923مشارکت مدنی)توکلی، 

نییز   هیا  آنبکابراین، داشتن حقوق بدون ترالیف متقاب  ممرن نیست. از سوی دیگر تکها داشتن حق و ترلییف و آگیاهی از   

کافی نیست. بلره این حقوق اگر مطالبه نشوند و به راستی به اررا در نیایکد، هی  معکا و سودی نخواهکید داشیت. از ایین رو    

 رمله وظایف هر شهروند است.تالش برای محترم شمردن حقوق فردی از 

خیاص خیود مقیوم ایجیاد هوییت       هیای  ارزشر ککار نظیام  ددر واق  عکصر سوم شهروندی یعکی اعتقاد و اخالق شهروندی 

شهروندی است. زندگی در  ککار دیگران و بهره مکدی از مزایای شیهروندی بیدون آگیاهی و اعتقیاد نسیبت بیه وظیایف و        

، یابد میمدنی تحقق  نهادهایارتماعی که از طریق حضور در  های مسئولیتدر انجام  و بدون مشارکت برانترالیف مرت  

 به تکهایی هویت شهروندی را ایجاد ککد. تواند نمی

رسیمی و نهادهیای میدنی شیر       هیای  سازمانمیان شهروندان و   هویت شهروندی به عکوان نوعی هویت اکتسابی در تعام 

تحقق رامعیه ای دمرراتییک را    توان نمیوق و ترالیفی دارند که بدون پایبکدی به آن طرف این تعام   حق و. هر دگیرد می

ویژگیی آن   تیرین  مهیم که احساس تعلق نسبت به رامعه  طلبد میداشت. شهروندی نظام ارزشی و رفتار و سلوک خاصی را 

رند بگشاید و حضیور غییر را   است. شهروند واقعی کسی است که در درره نخست درها را به سوی کسانی که با او فرق دا

بروشید.در   هیا  آنبپذیرد. از قواعد ارتماعی تبعیت ککد و در مقاب  امرانا  عمومی خود را مسئول بداند و در نگهداری از 

رسمی آن نیز ملزم بیه رعاییت حقیوقی     های سازمانو  ها حرومتو ترالیفی که بر عهده شهروندان است،  ها مسئولیتبرابر  

 (.039، 0924کای قانون برای شهروندان در نظر گرفته شده است)بهادری، هستکد که بر مب

 شهروندی و جامعه مدنی

یری از این مفاهیم حضور داشته باشد، مفهوم دیگر نیز  او هر ر ده مدنی دو مفهوم حیاتی ردایی نا پذیرنعشهروندی و رام

ویژگیی   تیرین  مهیم یک رامعه میدنی دانسیت، زییرا     توان میمدرن را  هرامعحضور خواهد داشت. از دیدگاه اندیشمکدان، 

. از کککید  میمدنی را معکا  های مشارکتاست که  ها آئینشهروندی است. همین  های آئینمدرن، عدم تفریک آن از  هرامع

این نظر، حرکت و مشارکت مردم در روند رو به رشد حیا  مدنی به سمت تروین رامعه مدنی بوده و امران ایجیاد ییک   

ای است که که در آن تصمیم گییری   مدنی حوزهه رامع. از دید برخی از اندیشمکدان، سازد میشهروند محور را مهیا  ٔرامعه
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. بکیابراین قهرمیان و   گییرد  میی شهروندان در شرایطی آزاد و برابر صیور    ی هفعادناز طریق فرآیکدهای رمعی و مشارکت 

)آتیش پیور و    رود میی حقوق اساسی وی به شیمار   ٔرملهمشارکت مدنی، شهروند است: شهروندی که  هرامعایفاگر اصلی 

 (.88، 0922همراران، 

بیه   هیا  آنعمومی، پیوند ناگسستکی خورده است و هر لحظیه از زنیدگی    های مشیای با خو  زندگی شهروندان در هر رامعه

میومی، آمیوزش، امکییت    عمومی ارتباط دارد. مشرالتی چون آلودگی محیو زیست، بهداشت ع های مشیگونه ای با خو 

عمومی قرار دارند. بیر ایین    های مشیو مشرال ، همه در من خو  ها بحرانرامعه، دف  زباله ارائه خدما  عمومی، مقابله با 

. در عین حال باید ر نظیر داشیت   شود میعمومی تصمیمی است که در قبال یک مشر  عمومی اتخاذ  های مشیاساس خو 

 شیود  مینیست بلره فرآیکدی است شام  تمام اقداما  که از زمان احساس مشر  شروع  اتخاذ تصمیم صرفاچکه خو مشی 

 .شود میو به ارزیابی نتایج حاص  از اررای خو مشی ختم 

 شهروند خوب

معیکیی داشیته باشید کیه عبیار  اسیت        هیای  صیالحیت یک شهروند مطلوب برای رامعه ایران باید در سه حیطیه ییا قلمیرو    

 (:931، 0924، از)اطهری و نصرآبادی

آن کیه   هیای  مؤلفیه ، اطالعا   و درک و فهم میدنی و  ها آگاهیای از  عبار  است از: مجموعه« شکاخت مدنی» .0

از : آگاهی از نحوه به دست آوردن اطالعا ، آگاهی از ساختار و نحیوه عملریرد دولیت، آگیاهی از      اند عبار 

ای رامعه، آگاهی از قوانین و مقررا  ارتمیاعی  احزاب عمده کشور، آگاهی از حوادث و رویداده های دیدگاه

 المللی. و آگاهی از حقوق شخصی و بین

که هیر فیرد بیرای زنیدگی در      های توانمکدیو  ها قابلیت، ها مهار ای از  عبار  است از مجموعه« توانایی مدنی» .8

، توانایی انجام امور بدون اتریا  از: توانایی مشارکت با دیگران اند عبار ن آ های مؤلفهنیاز دارد و  ها آنرامعه به 

 به دیگران، توانایی اتخاذ تصمیم مکطقی و توانایی رفتار بر اساس اصول اخالقی و مذهبی مطلوب.

کیه بیرای شیهروند خیوب      هیایی  دییدگاه ، باورهیا و  هیا  تلقیمجموعه ای از » که عبار  است از: « نگرش مدنی» .9

تکوع و تربر در رامعه و احتیرام بیه ان، داشیتن اعتقیادا  و      از: پذیرش اند عبار آن  های مؤلفهضروری است و 

 باورهای مستق ، انتقادپذیری، داشتن روحیه قدرشکاسی نسبت به میراث فرهکگی و هویت مذهبی ملی.

یریی از   تیوان  میی ای دارد. بیه طیوری کیه     در این میان توسعه مکاب  انسانی و تربیت یک شیهروند خیوب اهمییت وییژه    

و روام  را در ضعف مدیریت دانست. دانشیمکدان علیم میدیریت نظیار  و ککتیرل را       ها سازمانمشرال  اصلی  های ریشه

و  هیا  سیازمان و نهی از مکرر از مصداق اسالمی نظار  و ککتیرل در   معروف امربهکه  دانکد میمدیریت  کارکردهاییری از 

 .باشد میروام  

 نقش شهروندی فعال در حل و فصل مسائل اجتماعی
 اهش جرائمک. 1

از: کاهش و رلوگیری از ررائم، رفتار ضد ارتماعی، نظار   اند عبار این دیدگاه مبکای سیاستگذاری هایی است که 

 بر محله، برقراری نظم و عدالت در محال ، امران شکاخت مسائ  در سطح محلی و حمایت از راهبردهای مدیریت ررائم.
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 مسکن تأمینبازسازی و . 2

، مکجر شود میارکت و فعالیت مداوم و نارضایتی عمومی در مورد خدماتی که توسو مقاما  محلی ارئه تقاضا برای مش

مسرن ورود دارد  تأمیندر حوزه  هایی هاست. همچکین تجرب شدهتهیه مسرن  ٔدرزمیکهارتماعی  های سازمانبه شر  گیری 

در حفیظ معیارهیا و    توانید  میرتماعی غیر رسمی ا های نظار که هدفش رلوگیری از وقوع رفتارهای ضد ارتماعی است. 

 هکجارهای رفتاری بهکجار نقش داشته باشد.

 آموزش و پرورش. 3

          کیه خیود دارای چکیدین هیدف اسیت      شیود  میی  تأکیید در ایکجا بر مشارکت والدین در تحصیال  و آموزش فرزندان 

 ( استفاده از متخصصان خار  از مدرسه.9مومی( افزایش میزان پاسخگویی ع8( افزایش میزان مشارکت والدین 0

از افزایش میزان  اند عبار که از رمله  شود میفوق، مزایا و مکاف  بی شماری حاص   های طرحاز اررای  رسد میبه نظر 

تیک بعیدی بیه آمیوزش و      هیای  نگیرش اعضای رامعه، تشویق به مشارکت ارتمیاعی بیشیتر، غلبیه بیر      های مهار دانش و 

و مشیارکت والیدین در    ها بچهایش میزان دسترسی به خدما ، ارائه رویررد رام  و ک  گرا به آموزش و رفاه پرورش، افز

 .فرزندانشانآموزش 

 بهداشت. 4

خدما  بهداشیتی در سیطح ملیی بیه عکیوان       های برنامهاررای  هزمیک درترغی  عموم به مشارکت و استفاده از مشاوران 

 . رود می بخشی از مجموعه اصالحا  به شمار

 دولت محلی. 5

تر تمرکززدایی و نوسازی  ، ارتباط تکگاتکگی با فرآیکدهای گستردهشود میدر سطح دولت محلی تاکیدی که بر مدنیت 

مختلیف میردم باشید، کیه ایین امیر        هیای  گروهگوناگون  های وضعیتاستفاده شود که متکاس  با  هایی ترکیکباید از  دارد.

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

 (. 309-300، 0924)غفاری نس ، شود  میاحیای مدنیت 

 نظارت همگانی در اسالم

نظار  و ککترل در مدیریت اسالمی نظار  همگانی و عمومی مردم بر مدیران رامعه اسیالمی اسیت.    های شیوهیری از 

کیه بیه     دانید  میی بلره هر فرد مسلمانی را موظف بیه وظیفیه شیرعی     داند نمیم مسئله نظار  تکها وظیفه دستگاه حاکمه اسال

و نهی از مکرر یک سیسیتم نظیار     معروف امربهرامعه قیام ککد. اسالم با اشاعه فرهکگ  های سازماناصالح امور دیگران و 

 ست تا همه افراد در رهت بهبود و رشد تعالی رامعه مشارکت داشته باشکد.و ککترل همگانی و فراگیری را به ورود آورده ا

 :فرمایکد میدر این زمیکه  )ع(حضر  علی

 (.084و نهی از مکرر ککید)تحف العقول،  معروف امربهامرو بالمعروف و انهو عن المکرر: 

ککید میردی را کیه سیلطانش را بیر کیار       خدا رحمت  «رحم اهلل ررال اعان سلطانه علی بره»: فرمایکد میو د ررای دیگر 

 (.938)وسائ  الشیعه،  نیرش کمک نماید

آن بر اسیاس قیرآن    نهادهایو نهی از مکرر در بحث عوام  تعالی و انحطاط رامعه و  معروف امربهاستاد مطهری درباره 

و نهیی از مکریر را در    عیروف م امربیه چهار عام  عدالت و بی عدالتی، اتحاد و تفرقه، فساد و صالح اخالق و اررا یا تیرک  
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و نهیی از مکریر در    معیروف  امربیه کیه تیرک    ککید  میی سوره مائیده اسیتکباط    43و از آیه  داند می مؤثرترقی یا انهدام روام  

 (.  810-814، 0908)مطهری،  دارد تأثیرهالکت و انهدام یک ملت 

انتقادپیذیری میدیران رامعیه اسیالمی و      اررای این شیوه حسیکه در میدیریت اسیالمی نیازمکید دو مؤلفیه اساسیی اسیت:       

 گویی آنان به مردم. پاسخ

 گیری نتیجه

مفاهیم ارتماعی رامعه مدرن تلقی شده است. مفهوم شهروندی هر دو عکصیر فردگراییی و    پویاترینشهروندی یری از 

شهروندی یک موقعیت رم  گرایی را در بر دارد. مفهوم شهروندی عالوه بر حقوق در بر دارنده وظایف و تعهدا  است. 

. شهروندی با طرح این تقاضا که بیا همیه افیراد بطیور برابیر      رود میبه شمار  ها انسانفعال است. مبکایی عالی برای اداره امور 

، بخشراند. مفهوم شیهروندی تعیادلی را   ککد میتکش ارتماعی را که نظم ارتماعی را تهدید  های ریشه تواند میرفتار شود، 

که فقو خواستار حقوقشان نباشکد، بلره باید  خواهد می. در واق  شهروندی از مردم ککد میبرقرار  ها ئولیتمسمیان حقوق و 

 شخصی و ارتماعی گسترده تری را نیز بر عهده گیرند.   های مسئولیت

و  شیود  میی ناپذیر ییک شیهروند تلقیی     و نهی از مکرر(، یری از وظایف ارتکاب معروف امربه) از طرفی نظار  و ککترل

و ضیروری اسیت    بخشد مییاری  هایش گیریو شهروند را در تصمیم  ککد مینقش مهمی در توسعه مکاب  انسانی رامعه ایفا 

نظیار  و   هیا  دسیتی و زییر   ها باددستیکه شهروندان رامعه اسالمی با این وظیفه خطیر بیشتر آشکا شوند و به طور مستمر بر 

 هیای  گیام در مسیر کمال انسانی و تحقق اهداف مهیم رامعیه    ها آنحاسن و معای  ککترل داشته باشکد و با مشخص کردن م

)نظیار  و ککتیرل( از    و نهیی از مکریر   معیروف  امربیه ضروری است که شهروندان رامعه اسیالمی   ناساسی بردارند. همچکی

 دیدگاه مدیریت اسالمی را مورد توره و عکایت قرار دهکد.

قطعی شهروندی خوب است و نتایجی را  های شاخصو نهی از مکرر رزء  معروف بهامربه هر ترتی ، نظار  همگانی و 

 در پی خواهد داشت:

 ککترل محیو روانی ایجاد فساد .0

 افزایش احتمال کشف فساد .8

 و اقداما  برخورد با فساد. ها برنامهتقویت پشتوانه افرار عمومی برای حمایت از  .9

 :گردد میمشارکت شهروندی پیشکهاداتی ارائه در ایران برای ایجاد روحیه نظار  و ککترل و 

 معرفی وظایف و حقوق شهروندی .0

 معرفی وظایف و حقوق حرومتی .8

 رل  مشارکت مدنی مردم. .9

 :باشد میکه رعایت و اررای این موارد مستلزم رعایت موارد زیر 

 اطالع رسانی. .0

 حرومتی. -انجام اقداما  زمیکه ای در خصوص حقوق و ترالیف شهروندی .8

 ر رهت تغییر و تصوی  قوانین در حوزه مدیریت شهری با توره به مفهوم حقوقی شهروند.تالش د .9

تالش برای حساس سازی، آگاه سازی، مقتدر سیازی و در نهاییت توانمکید سیازی شیهروندان از طرییق تقوییت         .3

 محور. -نهادهای مردمی بر اساس رویررد دارایی
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 ارائه راهکارهای گسترش آن در محیط دانشگاه نهی از منکر و و معروف  به امرشناخت 
  0ناهید سرلک

 8ین مهدوید محمد حسیس

 چکیده

و نهی از مکرر به عکوان دو رکن اساسی در اسالم و توره به هیدف آن   معروف امربهبا توره به اهمیت خاص دوفریضه 

ارتمیاعی از   هیای  محییو به لزوم کاربرد آن در  توان میدر رابطه با فرد و رامعه در اصالح روام  بشری و وسعت دامکه آن 

و انحیراف دانشیگاه، انحیراف رامعیه را در بیر دارد،       استنجا که دانشگاه رکن اساسی رامعه آرمله دانشگاه پی برد. و از 

 . شود میلزوم کاربرد این دوفریضه الهی در محیو دانشگاه بیش از پیش احساس 

و  معیروف  امربیه و نهی از مکرر در دانشگاه در ابتدا تعریفیی از   معروف امربهین مقاله با توره به ضرور  استفاده از در ا

نهی از مکرر، لزوم آن اررای آن  و معروف امربهکارکردهای  و در ادامه به اهمیت موضوع پرداخته و شدهنهی از مکرر ارائه 

 نهی از مکرر پرداخته شده است. و معروف امربهرش در محیو دانشگاه و ارائه راهرارهای گست

 دانشجو-دانشگاه-نهی از مکرر-معروف امربه واژگان کلیدی:

 مقدمه

بیا امکییت و    توأمدر کلیه روام  انسانی از گذشته تا به حال، همیشه قوانیکی وض  شده است تا بشر در آن بتواند زندگی 

. شیود   میخود قوانیکی دارد که برمبکای آن ارکان ارتماع استوار  های سکتآرامش داشته باشد. هر رامعه فراخور فرهکگ و 

آنچه در قوانین تمام روام  بشری قاب  توره است وض  قانون برای راری شدن اخالقیا  در زندگی بشر بوده کیه بیا ایین    

ر نظر گرفتن تمام ابعاد زندگی بشیر،  وسیله بشر در سایه قانون بهرمکد از آسایش و امکیت گردد. قوانین الهی در این میان با د

در رهت ارائه  "نبو   "روحیا  و نیازهای مادی و معکوی انسان در رهت رسیدن به سعاد  و کمال حقیقی وض  شده و 

، در مسیر تاریخ انسان رایگاهی بس رفی  دارد. در شریعت اسالم در ککار تمامی احرام و ها انسانو بیان قانون الهی در میان 

و نهی  معروف امربه هل گردانیده که از رمله آن فریضئوین، حرمی صادر شده و تمامی افراد را در قبال هم متعهد و مسفرام

 ( 0924. )صادق زاده، باشد میاز مکرر است که از فروع دهگانه دین مبین اسالم و فقه رعفری 

؛ باشید  یمی مکرر داشیته باشید مراکیز دانشیگاهی     و نهی از  معروف امربهنقش اساسی در  تواند یمکه  ییها مراناز رمله 

این نقش مهم را از برپایی نماز رماعت، توره به قرآن، گسترش  توانکد یم. این مراکز کککد یمرایی که روانان در آن رشد 

 ککید  یمی  و از این طریق با مفاسد فراوانی که روانان را تهدید کککدایفا  است ... علمی، ابترارا ، اختراعا  و های یشرفتپ

 .دانکد یمواقعی باشکد بهتر  مؤمنهر گروهی را، بزرگان گروه که  یمکررهامقابله نماید. با توره به این که معروف و 

ترمیی    ،مهم آن به موازا  تولید علم و دانش های رسالتسازمان رسمی، ارتماعی دانشگاه سازمانی است که از رمله 

و این مهم مگر با  استرشد و شروفایی آن  و پذیری فرهکگ ،پذیری ویژه رامعهه بتعلیم و تربیت در همه ابعاد  های رسالت

 .بود فرهکگ ملی، دیکی و اخالقی و تشریالتی خود رامعه دانشگاهی محقق نخواهد های ارزشپیاده سازی و نهادیکه سازی 

 .در مفاله مذکور به مطال  زیر پرداخته شده است

                                                           
 واحد خوراسگان یدانشگاه آزاد اسالم -یدرس یزیارشد برنامه ر یارشکاسک یدانشجو .0

 واحد خوراسگان یدانشگاه آزاد اسالم یارشکاس فرهکگک -یاسیارشد علوم س یارشکاسک .8
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ونهی  معروف امربهلزوم -ونهی از مکرر معروف امربهاهمیت ونقش -پیشیکه وتاریخچه-ونهی از مکرر معروف امربهمعکای 

 ونهی از مکرر. معروف امربهراهرارهای گسترش -از مکرر در دانشگاه

 ق یضرورت و اهداف تحق

را  یامبریی ، پیان هیر امتی  یما در م»: فرماید یم و داند یمر راز مک یو نه معروف امربها را یفه همه انبین وظیم اولیرکقرآن 

(، و اعبدواللّه)ان  هاست معروف ینتر بزرگه ک یتاپرستیرامر به  یریز بود: یدو چ فه آنانیوظ ینتر مهمه کم یردکمبعوث 

ه کامبر اسالم یپ: »خوانیم یمز ین (در سوره اعراف 90ه ی) نح ، آ «رهاسترمک ینتر بزرگه ک ها طاغو از اطاعت  ینه دوم

 (094هیر است. )اعراف، آراز مک یو نه معروف امربه اش یفهوظ نی  آمده، اولیو انجنام و نشانش در تورا  

ن یی ت ایی ق به علت اهمین است و ضرور  تحقیر در دراز مک یو نه معروف امربهگاه یشکاخت راق، ین تحقیهدف از ا

 ن اسالم است. ین مبیضه در دیفر

 روش تحقیق 

ای کتی  و مکیاب  موریود و بیرای طیرح و از       از از روش مطالعیه کتابخانیه  در این مقاله برای رم  آوری مطال  مورد نی

 روش توصیفی استفاده شده است. 

 معنای امربه معروف ونهی از منکر 

 آن شیه یور شیده  شیکاخته  یمعکی  بیه  معیروف  هری کیا ازرملیه  است هشد رکذ یمختلف یمعان زین ررومک معروف درباره

 نیچکی  درواق  ککدک مرح آن بودن وناپسکد یزشت به وشرع عق  هک است یارک ای عم  زین ررومک است وعرفان معرفت

 عق  هک است یزیچ ررومک باشد داشته اقرار آن یخو به عتیوشر انسان عق  هک است آن معروف هک شود می استکباط

 . ردیپذ صور  شرع لهیوسه ب هم، عق  لهیوسه ب هم تواند می نیا و باشکد داشته اذعان آن یزشت به شرع و

 : نویسد می ررازمک یونه معروف امربه یمعک درمورد یررران فیرشریم

 عتیشیر  بیا  هکی  است یازامور بازداشتن ررازمک یونه است بخش نجا  یراهها به ییوراهکما ارشاد، معروف امربه

 بازداشتن ررازمک یونه است وسکت تابک مطابق آنچه به است معروف، امروفرمان امربه: اند گفته … و ندارد یسازگار

 (0943دارند. )مسعودی،   یتما آن به وشهو  نفس هک است ییزهایازچ

توانید در   یر دارد و می یی فراگ ییر معکاراز مک یو نه معروف امربهه کرد کتوان استفاده  یث و فقها میر احادیاز تعاب

 یر بیدون هرگونیه گفتیار   ری کاز م یو نهی  معیروف  امربهاز مرات   یه برخک ز محقق شود، همچکانیحت نیقال  موعظه و نص

ه بیه تحقیق   کی  یر در اصطالح، عبار  اسیت از هیر اقیدام   راز مک یو نه معروف امربهتوان گفت  ین می، بکابراشود یمحقق م

از فقها با الهام از  ین حال برخیردار و رفتار. در عککد؛ چه با گفتار باشد، چه با ک یریر رلوگرو از وقوع مک کمکمعروف 

نمیاز  »د گفت یبا مبالچر از موض  برتر و آمرانه باشد؛ راز مک یو نه معروف امربهه کاند  ردهکشرط « ینه»و « امر»لمه کمفهوم 

 شود. )مطهری( یر محقق نمراز مک یو نه معروف امربهردن کو با خواهش و موعظه « شراب نکوش»و « بخوان

 رکمن از یو نه معروف امربهپیشینه و تاریخچه ضرورت 

ت یی در اهم یا  اسیالم یم وروایرکر اصالح رامعه است. درقرآن راز مک یو نه معروف امربهضه یفر یایاح یفلسفه اصل

ن یبرتیر » ار سخن گفته شده است و به عکوانیف، بسیلرآن دو ت کو مفاسد تر ها یانز و آنها یاصالحضه و نقش ین دوفریا
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. یابید  یمی  یر، قیوام و اسیتوار  ری از مک یو نهی  معیروف  هامربی ه یگر، در سیا ید یام الهر  و احیه فراکبه شمار آمده « ضهیفر

 ( 0310)کلیکی، 

 ی، میادام یکید و امیت اسیالم   ک یر، برابرراز مک یو نه معروف امربهضه یبا دو فر تواند ینم ی  عملیدگاه اسالم، هیاز د

ر امه اخرریت للکیاس   یخکتم ک»: فرماید یم ن بارهیم در ایرککد. قرآن کعم   ین دو وار  شرعیه به اک هاست امتن یبهتر

ر در راز مک ینه و معروف امربهفه، یه شری( در آ. 001هی)آل عمران، آ «باللّهتؤمکون  ر ورتأمرون بالمعروف و تکهون عن المک

ن دو وار ، یه اکن است یانگر ایو ب یضه بزرگ الهیفر ن دویت و عظمت این نشانه اهمیمان به خدا قرار گرفته و ایکار اک

شیود    یمسست  ها دلمان در یشه ایضه رین دو فریامدن ایهستکد و با به اررا در ن یبشر ان رامعهیمان در میاضامن گسترش 

 (0949خداکرمی زنجانی، ). ریزد یمآن فرو  های یهپا و

میه  و اسیتمرار ه  یه قوام و استوارکن باشد یدر ا ها یرینر عبادا  و یر بر ساراز مک یو نه معروف امربه ید سِر برتریشا

اسیت، فیرد و    ی، مبارزه با مفاسد و موان  خیارر «رهاد»ه رکیبزرگ است. عالوه بر ا ضهین دو فریا ییدر گرو برپا ها یخوب

و  معیروف  امربیه در پرتیو   را یه موان  و مفاسید داخلی  کشود  نائ ت یبه موفق یدر نبرد با دشمن خارر تواند یم یوقت رامعه

 (0991ری، )مطه. رده باشدکن کشه یر رراز مک ینه

 تیی تبب یبیرا  یمی رو پشیتوانه مح  دارد یام و حیدوداله ری اح یاریرا  در یا ارزنیده نقیش  ، رری ازمک یو نه معروف امربه 

و فیراز    یخ پیر نشی  یه در طول تارک دهد یماست. تجربه نشان  یمفاسد ارتماع یککشه ی( و ر0994، )ع()امام علی ها ارزش

باز  ها یبدسته دعو  نموده، از یاعمال شا گر را بهیدیرو  کردند یمت یسئولاسالم، هرگاه مسلمانان نسبت به هم احساس م

. بیه  نمود یممتر رخ کو گکاه در رامعه  کرد یمدا یخود را در متن رامعه پ یواقع ز ارزشین یگر دستورا  الهی، دداشتکد یم

قیرار   یم تورهکا ی و مورد غفلت آمد یمر به صور  دو ارزش فراموش شده در راز مک یو نه معروف امربهگاه  س هررع

 . گشت یم تر فروط یو ب تر رنگم کهر روز  زیا ، حج نک  نماز، روزه، زیاسالم از قب یام الهرگر احی، دگرفت یم

ه در پرتیو آن واربیا    کی اسیت   یضیه بزرگی  یوه صالحان اسیت. فر یش امبران ویر، راه پراز مک یو نه معروف امربههمانا 

گرفتیه   ن آباد، حق از دشمکان باز پسیمُسترِد، زم یمن، درآمدها حالل، مظالم به صاحبان اصلیا ها اهر، شود یمگر، اقامه ید

 (0310، )ع()امام باقر. یابد یمم ریومت( تحرو امر )ح شود یم

 یضیه بیزرگ امربیه معیروف و نهی     یواربا  در گیرو انجیام فر   ییبر پا یلکطور  ن سخن ارزنده امام)ع(، بهیبر اساس ا

از  یبعض و تحقق شود  یممردم خوب و بد  ینسبت به تمام یوخشم اله عذاب شدنر یآن مور  فراگ کتر است و ررازمک

 . ر استراز مک یو نه معروف امربه یز مکوط به اررایرامعه ن یو اقتصاد ی، ارتماعیاسیامور و موضوعا  مهم س

 ونهی از منکر معروف امربهنقش  اهمیت و

م آن دو را از یرکی ه قیرآن  کی ن بس یاسالم، هم یتیاهداف ترب شبردیر در پراز مک یو نه روفمع امربهت و نقش یدر اهم

الص لوة و  اَلرض اق اموا یناهم ف کن ان میالذ: دیفرما یمرده، ک یمعرف یومت اسالمردهکدگان ح  ریتش یها آرمان نیتر مهم
ه ک داند یمگر یدیراور یار و یز مؤمکان را یو ن (30)حج، آیه اَلم ور عاقب ة لّلهر و کوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکآتوا الز 

 (40هی. ) توبه، آکککد یمر راز مک ینه و معروف امربهگر را یهمد

امبرانش یی ه خداونید انجیام آن را از پ  کی اسیت   ییها برنامه ینتر مهمر از راز مک یو نه معروف امربهز یدر نگاه معصومان ن

م یرسیالت عظی   یبه اریرا  یاله یایهمگام با انب همت گمارد، در واق  یاله یها برنامهن یاه به انجام ک یسکخواسته است و 

 یِف   ِ اللّ هَف ُة یفَ ُه َو َخل رِ کَعِن اْلُمنْ  یَمْن َاَمَر بِاْلَمْعُروِف َو نَه: خدا و رسولش خواهد شد فهیر رسول خدا، خلیآنان پرداخته و به تعب
 (0314، )نوری َفُة َرُسوِلهیاَْلْرِض َو َخل
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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    

است که آمران به معروف و ناهیان از مکرر، از خلق و خیوی عیالی،    مؤثرزمانی  معروف امربهشکاسی تبلیغاتی دزم دارد. اما 

و نهی از مکرر از حساب نماز،  معروف امربهد. ناگفته پیداست که حساب دزم برخوردار باشک های آموزشاطالعا  کافی و 

ا و هی  اما نهیی از مکریر، مخالفیت بیا انحیراف      زنکد نمیدیگران  های هوسضرری به مکاف  و  ها آنروزه و حج رداست؛ زیرا 

اسیالمی   هرامعی کرر نباشد، و نهی از م معروف امربه. اگر کککد میگروهی در مقاب  آن مقاومت قطعاچمردم است و  های هوس

نسی  میا را میورد تهیارم      توانید  میی طالییی درسیت ککید،     ٔگوسیاله و هر روز اگر هکر مکدی مب  سامری یک  شود نمیبیمه 

و نهی از مکرر از واربا  قطعیی اسیت و آن قیدر اهمییت دارد کیه امیام حسیین )ع(         معروف امربهفرهکگی خود قرار دهد. 

 (0943و نهی از مکرر است. )قرائتی،  معروف امربهبال، فرمود: هدف من از رفتن به کر

 نهی از منکر و معروف امربهکارکردهای 

دررامعیه   یوقت درواق . دینام یارتماع ونظار  یارتماع کترلک توان می را و نهی از مکرر معروف امربهردهای کارکاز

 افراد بررفتار کترلکو ینظارت عام  یک عکوان هب توان می مسلماچ را ضهیدوفر نیا است مکحا یاسالم های ارزش، یاسالم

دهد. از انجا که دانشگاه از رامعیه ریدا    یقرارم خود الشعاع تحت را یارتماع یوگروهها اقشار یکه تمام قرارداد مدنظر

به عکیوان ییک   در دانشگاه نیز مورد استفاده قرار گید و  تواند میو نهی از مکرر  معروف امربه، بکابراین این کارکرد باشد نمی

 ردنکی  روشین  یبرا حیصح غا یتبل، معروفا  واشاعه جیترو با توان می قیطر نیا از. عام  نظارتی و ککترلی عم  نماید

رامعیه و دانشیگاه همیت     در موریود  را رمک اهشک ایو محو ودرمقاب  دهایونبا ها دیوبا تهایازواقع مردم و یارعمومراف

 گمارد. 

 ر: رمک از یو نه معروف امربهمرات  

ار بیا  ری ان»و « یار زبیان ران« »یار قلبران»ن مراح  به یاست. از ا یو عمل ی، زبانیمرات  سه گانه قلب یضه داراین دو فریا

د یی خود از آن باز دار یها د و با زبانیر را ناخوش داررخود مک یها دله السالم( فرمود: با یشود. امام باقر)عل یر میتعب« دست

د. بیا  یم نداشیته باشی  یس بی کی   ید و در راه خدا از سرزنش هیوبرشوند ب ی  آن مره مرتک یسانک یانشیو با دست خود بر پ

 میبالچ اسیت؛   یدررات یز داراین مرات  نیاز ا یکست. البته هریز نیرا یحاص  شدن مقصود از هر مرتبه، عم  به مرتبه بعد

گیر بیدون   یطور مراتی  د  نیرد و همکادا  یو دور یدانگریدن چهره، رویشک توان مرحله نخست را با نگاه، اشاره، درهم یم

 یو برخ معروف امربهضه مهم رامه عم  پوشاندن به مرتبه سوم ین دو فریمردم در انجام دادن ا یفه عمومیکار وظکد در یترد

ن یبه ا یم اسالمکرا اگر همه آحاد رامعه بدون اذن حایومت است، زرال  و حریازمکد قدر ، تشین مرتبه، نیاز دررا  ا

ن، یشود، بکابرا یدار م خدشه یت رامعه اسالمیمور  هر  و مر  شده و نظم و امک یارتماع یککد برخوردهاکمرحله عم  

ه آحیاد  ک را  را داشته باشد. البته همچکانیحدود و تعز یت قصاص و اررایه صالحکمقتدر است  یالتریازمکد تشیرامعه ن

فه یز وظین یال  قدرتمکدرین تشیجاد چکیککد نسبت به اکام ی( قیو زبان یار قلبر)ان فه دارند به دو مرحله نخستیرامعه وظ

بیا   یالتریتش یاسالم یشورهاکاز  یمان مسلمان در برخکحا یر، از سوراز مک یو نه معروف امربهفه یوظ یدارند. در اررا

را بر عهده  یت مردم در رامعه اسالمیاد و هداو ارش یال ، نظار  و بازرسرین تشیاند. ا ردهکس یتأس« اداره حِسْبه»عکوان 

ر و حیرام و سیتم بیه    ری رده و از مککی و عدل و انصاف دعیو    ین اسالمیت موازیبه رعا یرا در امور ارتماع ها آنداشته و 

 (0940داشته است. )مطهری، ) یگران باز مید
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 شرایط امر و نهی 

 از:  اند عبار  معروف امربهاز رمله شرایو 

 ، باید از رشد و کفایت خاصی برخوردار باشد. ککد می معروف امربهکسی که  .0

 در امر و نهی شرط سکی ورود ندارد.  .8

 در امر و نهی از نزدیران شروع ککیم.  .9

 مکررا  نهی ککیم.  ترین بزرگدر نهی از مکرر، ابتدا از  .3

 در امر و نهی باید مردم را به کرامت و شخصیت خودشان متوره ساخت.  .9

 را بیدار کرد.  ها وردان، سؤال ٔشیوهنهی باید با در امر و  .0

 در امر و نهی، باید قاطعیت و صراحت داشته باشیم.  .4

 خود باید دارای صفا  بررسته باشد.  معروف امربه .2

، اکبری زادگان)نفوذ کرد.  ها دلدر  توان میبا سخکان مکطقی، ساده و مختصر مفید و نرم و محبت آور راحت تر  .3

0928) 

 

  رکازمن یمعروف و نه مر بهآثار ا

 : به موارد زیر اشاره نمود توان یمو نهی از مکرر  معروف امربهاز رمله آثار  

  ی. فالح و رستگار0
ه یی ن آیی گیر، در ا یان دیدانسته است؛ به ب یر را اه  فالح و رستگارران از مکیعمران آمران به معروف و ناه آل 013ه یآ

 ر شده است. راز مک یو نه معروف امربهر مؤمکان متوقف ب یفالح و رستگار

 ن امّت بودن ی. بهتر8
رَ اُمَّۀ اُخرِرَیت لِلکّیاسِ   یکتُم خَک»ر است: راز مک یو نه معروف امربهدر گرو  یامت اسالم ین بودن برایس  عکوان بهترک

س که هیر کی صیحابه نقی  شیده اسیت      یرو از بعضی  نی(، از همی 001، 9عمیران/  )آل« رری تَأمُرونَ بِالمَعروفِ وتَکهَونَ عَینِ المُک 

 ( 0928، اکبری زادگانکد. )کر است وفا راز مک یو نه معروف امربهمان و یه اکن امت باشد به شرط خدا ین ایخواهد بهتر یم

 . نجا  از عذاب 9
ه کابکد ی یاز عذاب نجا  م یسانکر ره در موارهه با مککد یآ یه به داستان اصحاب سبت پرداخته برمکاعراف  009ه یاز آ

س بِمیا  ینَ ظَیلَموا بِعَذاب بَییکهَونَ عَنِ السّوءِ واَخَذنَا الَّذینَ یکا الَّذیروا بِهِ اَنجَکفَلَمّا نَسوا ما ذُ»ککد کر راز مک یو نه معروف امربه

ه مردم را کد نبودن ین شما خردمکدانیشیپ یها نس ه چرا در کرده کوهش ر  را نیاسرائ یز بکیهود ن 000ه یآ« فسُقونیانوا ک

انَ کی فَلَیود  »ردند خبر داده است: ک یر مراز مک یه نهک  یاسرائ یاز بک کیافتن گروه اندیاز فساد باز دارند و سپس از نجا  

 « کا مِکهُمیالچ مِمَّن اَنجَیادَرضِ اِدّ قَلِ یکهَونَ عَنِ الفَسادِ فِیۀ یم اولوا بَقِرالقُرونِ مِن قَبلِ مِنَ

 یواجب و همگان یضه ایاز منکر فر ینهو  معروف امربه

ما  یکیعت دیدر شر ییگاه وادین اص  رایار مشهود است و ایر در اسالم بسراز مک یو نه معروف امربهگاه یت و رایاهم

گر مسئول یدیرران دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و مردم نسبت به یا یاسالم یرمهور یدارد. در قانون اساس

 اص  هشتم قانون اساسی(. )باشد یمر راز مک یو نه معروف امربهق ین موارد از مصادیا هستکد و
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شیود و مفیاهیمی چیون رییا،      ر تکها در مسائلی چون حجاب خالصه نمیی ردر رامعه ما مصادیق بسیاری دارد، مک« ررمک»

گیران، امیوال   یتجیاوز بیه د   ردن،کی ردن، تعیرض  کم است، حقوق شهروندی و رامعه، ظلم که بر رامعه حاکتخلفا  مالی 

ه یی ردن علکی ردن، توطئیه  ک یردن، دروط گفتن، نمامکبت یس مردم، غیبه نوام یردن، دست درازک  یف و میرا ح یعموم

 یو هیم اقتصیاد   یاسی ی، هیم س یرا  هیم اخالقی  رشود. مک . را نیز شام  می.. ردن وک یارر، با دشمن اسالم همینظام اسالم

 (89/3/40است. )رهبر معظم ، 

اسیت، خاطرنشیان    تأکیید حرومت مستقیم مردم بر مردم به شر  مردم سادری دیکی ) ودیت میردم بیر میردم ( میورد      

و بر همگان وار  اسیت   ککد یمو نهی از مکرر معکی پیدا  معروف امربه: دفاع و نظار  همگانی در اسالم به وسیله ککیم یم

. این افراد با ایمان هسیتکد کیه بیر رامعیه اسیالمی ودییت دارنید و بایید         که این فریضه الهی را برای سالمت رامعه ادا کککد

: عم  کککده به نیری و بازدارنده از شرّ و بدی بیاش. )امیام علیی،    فرمایکد یم امام علی)ع(و نهی از مکرر کککد.  معروف امربه

0909) 

از  یو نهی  معیروف  امربیه البته »مودند: مسؤودن توسو مردم همین بس که رهبرمعظم انقالب فر یت امر و نهیدرباره اهم

ر ری از مک یو نهی  معیروف  امربهد ما را یشما با یعکیاست.  دنئوحوزه مس یکشتر مهمه باز کدارد  یگوناگون یها حوزهر، رمک

ن یی بخواهکید. ا  هیا  آند از یی ه باری ار خوب بخواهکد. آن هم نه به صور  خواهش و تقاضا، بلکدن ئود از مسید. مردم بایکک

 (89/3/40)مقام معظم رهبری، « حوزه است. ینتر مهم

 لزوم امربه معروف و نهی از منکر در دانشگاه:

 حاضیر  های نس ملت،  و فرهکگ، کشور یک تعالی و ترقی اساسی رکن است آمده امام نورانی کلما  که در همچکان

 در که است معارفی و علوم به وابسته عهرام یک فرهکگ است. زیرا آن، دانشگاه ماندگی عق  و گرایی واپس یا آیکده و و

 . شود می تدریس دانشگاه در که است رامعه آن رسوم و آداب کککده ترسیم و بوده ارزش دارای رامعه آن

 انحیراف  بیه  کشیور  و فرهکیگ، ملیت   آن تبی   به شود مکحرف خود اصلی مسیر از دانشگاه اگر که یابیم بکابراین، درمی

 (www. hawzah. net هوزپایگاه ح). شد خواهد کشیده

 مؤثراسیت  اریبسی  مکحا یاسالم یوارزشها یاسالم دررامعه و نهی از مکرر معروف امربهبا توره به این که دو فریضه 

 یوحیام  پاسدار یک عکوان به ازآن توان می هک است یقدر به آن تیواهم داراست رامعه دراصالح یواساس مهم ونقش

نجایی که آبه اهمیت برار گیری آن در دانشگاه نیز اشاره کرد. از  توان می. برد نام یمواسال یتبرم های ارزش ونگهدارنده

 هیای  راهو یریی از   کیرد انحراف دانشگاه انحراف رامعه را در بردارد بکابراین باید تا رای ممرن از انحراف آن رلوگیری 

 . باشد میدانشگاه  و نهی از مکرر در معروف امربهفریضه مهم  از آن استفاده از دو یرلوگیر

 ها دانشگاهدر  و نهی از منکر معروف امربهراهکارهای گسترش فرهنگ 
 ان یدانشجو . اعتالی سطح بینش اجتماعی1

الهیی، یریی از عوامی      هیضی فرآگاهی بخشی و باد بردن سطح معرفت عمومی رامعه درخصوص اهمیت و اررای این 

و نهی از مکرر را از  معروف امربهیی برخوردار است. چکان چه خداوند اررای مؤثر در تحقق این دستور الهی از رایگاه واد

( و نییز  40 هیی آتوبیه،   هسیور . )دانید  یمی صفا  مردان و زنان مؤمن و نیز مور  نزول رحمت خداوند و عیین اطاعیت حیق    

از مکریر سیعادتمکد و رسیتگارند.     و آمرین به معیروف و ناهییان  ...  و نهی از مکرر کککد معروف امربهمردم باید ... : فرماید یم

عامی  مهمیی در رهیت، افیزایش      توانید  میی توره به نیازهای روانی انسان و نیازسکجی رامعیه  (. 013 هیآآل عمران،  هسور)
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و فضیای  و   هیا  نیریو  ها خوبیاز حس رستجوگری انسان، تمای  به  گیری ارتماعی باشد. رامعه بشری با بهره های آگاهی

عفت، راستی و صداقت و حسّ خدارویی به عکوان نیازی فطری انسان و در نهایت با تحریم ارتباط مؤثر با اخالقی،  مسائ 

 (0940)مطهری، )به سعاد  دنیوی و اخروی دست یابد.  تواند میخداوند، 

 ان یدانشجو. افزایش قدرت وجدان اجتماعی، 2

مسیر رسیدن به اهداف وادی آن را تضیمین نمایید. اودچ   اسالم دارای نظام و قوانین خاصی است تا درستی راه رامعه و 

وریدان دیکیی ییا عامی  بازدارنیده       ... نخستین ضمانت اررایی باشد تواند مینیروی بازدارنده درون انسان یعکی تقوای الهی 

رومت عادل در رامعیه  ثانیاچ قدر  ح ... عم  بپوشاند هرامتا اسالم را  دارد میدرونی، همواره مراق  انسان است و او را وا 

. ثالباچ داند میاسالمی دومین ضمانت است زیرا حرومت اسالمی حفظ امکیت داخلی و خارری را رزو وظایف اساسی خود 

و نقش مهمیی در   شود میو نهی از مکرر از آن ناشی  معروف امربه هفریضنیروی امکیت ارتماعی، ضمانت دیگری است که 

 .(0940ی، ))مطهراعتالی معکوی رامعه دارد 

  انیدانشجو. ایجاد بسترهای اجتماعی مناسب برای الگوپذیری 3

 )ص(مهم در تربیت انسان است چکان چه قرآن کریم پیامبر اسالم مسائ یری از  ها آنالگو و مسأله نقش پذیری از  ارائه

معرفی الگوهای خوب و (. 0940مبارزه با مواد مخدر،  ی)دادسرا ککدرا به عکوان الگویی خوب برای سعاد  رامعه معرفی 

شایسته به روانان، اثبا  پوچی الگوهای نامکاس  در حوزه اندیشه و رفتار ارتماعی، طرح الگوهای زنیده در هیدایت نسی     

نقیش ارزنیده ای در هیدایت     توانید  یمی لیت وتوره به معیارهای اخالقی و معکوی رامعه ئواحساس مس هیروحروان و ایجاد 

پذیری روان از رملیه امتییازاتی    شکاسان تربیتی ویژگی نقش های مطلوب انسانی باشد. به اعتراف روان رامعه به سوی آرمان

در (. 90نهیج البالغیه، نامیه    ) خیلی زود او را تحت تأثیر قرار دهد این حسّ وادی تربیتی را امتکیاع نمایید   تواند یم است که

 یهیا  ارزشز سوی روانان و اشتیاق و آمادگی آنیان بیرای قبیول    متون و روایا  اسالمی شواهد بسیاری بر پذیرش حقایق ا

مَیا اُلقِییَ    یَیۀِ الخَالِ: امام علی)ع( فرمودند: وَ اِنمَّا قَلی ُ الحَیدَثِ کَیادَرضِ    شود یماشاره  ها آنالهی ورود دارد که به برخی از 

. امام صادق)ع( فرمودنید:  ککد یمآن براری، قبولش مِن شَیءٍ قَبِلتَهُ. قل  روان مانکد زمین بِرر است، هر بذری که در  ها یف

کیافی،   هروضی ) پذیرنید  یمی حقیایق را زود   هیا  آنبیروی زییرا    ها روانعَلَیکَ بِادَحدَاثِ اَسرَعُ اِلَی خَیرٍ بر تو باد که به سوی 

 (. 39صفحه 

 . رعایت موازین شرعی و اخالقی در امر و نهی 4

اید ایران یک مملرت اسیالمی و همیه چییزش اسیالمی باشید، و روی میوازین       : بفرمایکد یمامام راح  در این خصوص 

گکاهان کبیره اسیت و هیی  کیس حیق نیدارد       ینتر بزرگفحشاء از  هاشاع …و نهی از مکرر نمود معروف امربهشرعی باید 

سیالم مقیرر اسیت    نهی از مکرر به نحوی که در ا هیفوظهتک حرمت مسلمان و نقدی از ضوابو شرعیه نماید و فقو باید به 

و ناهی از دزم است کیه بیه    معروف امربهرحمت رحیمیه است، پس  هورهو نهی از مکرر از  معروف امربهباب ککد ... عم  

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

و نهی از مکرر که حصیول سیعاد  عبیاد و اریرای احریام اهلل در بیالد        معروف امربهور از که اگر با این نظر مشی ککد، مکظ

 (. 0941، یکی)امام خم است، حاص  نشود
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 تبلیغی  یها رسانه. استفاده صحیح از ابزارها و کیفیت بخشیِ نفش 5

بلیغ دیکیی نیازمکید اسیت: اودچ     سکگیکی است که بیه دور رکین مهیم در شخصییت م     هیفوظبهره گیری مشروع از ابزار تبلیغ، 

)رکین قیدر  و توانیایی و امریان عمی (       طلبید  یمی . )رکن آگاهی( ثانیاچ قدر  و امران خواهد یمآگاهی و اطالع وسیعی 

نیه شیرط    شیود  یمی و نهی از مکرر تلقّی  معروف امربهیابی به قدر  از نظر فقهای شیعه به عکوان شرط ورود در  امران دست

 (. 0929، ی)مطهر اید امران قدر  را به دست آوردوروب یعکی آن که ب

 تبلیغی مؤثر  یها روششناسی و  . شیوه6

تیأثیر بسیزای در    توانید  یمی  نیابِ اسیالمی   هیشاندانسانی، الهی و مشروع و سازگار با  های یوهشگیری از  طبیعی است که بهره

اطهار )ع( نیز  هائمپیامبر اکرم و سایر  هیتوصچکان که و نهی از مکرر داشته باشد.  معروف امربهالهی  هیضفرتحقق و گسترش 

فرمودنید: ییا    داشیت  یمی را برای هدایت و دعو  مردم یمن گسیی   « معاذبن رب »اصولی بود، آنجا که  یها روشبر  تأکید

فر  و بیزاری از اسالم ایجیاد  معاذ یَسِّر وَ دَ تُعَسِّر، بَشِّر وَ دَ تُکَفِّری، ای معاذ سهی  بگیر و سخت گیری مرن، بشار  ده و ن

مهم تبلییغ در اسیالم کیه عبیار  از: تبشییر و تبیذیر و        یها روشویژه امام حسین)ع( نیز پیوسته از ه امامان شیعه ب ههممرن. 

معصیومین)ع( در تبلییغ آن بید کیه بیه طیور        هائم هیرس(. 0929، ی)مطهر گرفتکد یمپرهیز از تکفیر است با بهترین شیوه بهره 

الهیی و   یهیا  ارزشدیکیی و تبییین    یهیا  آمیوزه ظار  ارتماعی رسمی و غیررسمی خود را از طریق ابالط و آموزش عمده ن

اسالمی تحولی ساختاری ایجاد شود و در این مسیر همیواره   هرامعاررا درآورد تا در  همرحلبه  ها آنانسانی و درونی کردن 

تربیتییی، هیدایت گرانییه دل سییوزانه، آزادمکشییانه و مهربانانییه  ارتمیاعی، روشییی آموزشییی و   هییای یناهکجییاردر برخیورد بییا  

 (. 0928زادگان،  یبرک)اداشتکد

و نهی از مکرر شیوه شکاسی قاب  تصیور در دو نیوع شییوه اسیت      معروف امربه روش برخورد مستقیم و غیرمستقیم:  -الف

تر اسیت، روش مسیتقیم همیان تبلییغ     که: یری روش مستقیم و دیگری روش غیرمسیتقیم و غالبیاچ روش غیرمسیتقیم کارسیاز    

، روش غیرمستقیم آن است که عام  باید خود عام  به آن چیه معتقید اسیت باشید.     استگفتار و امبال آن  ٔیلهوسظاهری به 

  وسیای ) چکان چه در حدیث آمده است: کُونُوا دُعَا  الکَّاسَ بِغَیرِ اَلسِکَتِرُم، مردم را به غیر زبانتان به سوی حیق دعیو  ککیید   

قاب  توره است که در برخوردها باید روش و متید روییارویی را شیکاخت، بیه خصیوص آنریه در       (. 033، ص 00الشیعه،  

 سازنده به نتیجه رسد.  یها تالشتربیتی و روان شکاختی باید روان شکاسی صحیح تربیتی را ملحوظ داشت تا  مسائ 

بتواند ابتدا به شخصیت افراد احترام گذارد و با ظرافیت  چکان چه آمر و ناهی  روش دادن شخصیت و جلب اعتماد: -ب

مهار  خود را نشان دهد، مردم به سیوی او رلی  خواهکید شید. در همیین رابطیه حضیر  امییر)ع(          ها آنخاص در رذب 

کیه آن قلیوب را ریذب    مردم وحشی است، پس هیرکس   یها دل: قُلُوبُ الرِّرالِ وَ حشِیَۀٌ فَمَن تَألَّفَهاَ اَقبَلَت عَلَیهِ. فرمایکد یم

 (. 34 ٔشمارهنهج البالغه: قصار الحرم، حدیث  )ککد به او روی خواهکد آورد

فهم و ادراک او سخن گفت نه کمتر و نه  ٔاندازهیعکی با هرکس به برخورد متناسب با ظرفیت مخاطب:  یها روش -ج

 : انّا مَعاشِرَ ادنبیاء اُمرِنا اَن نُرَلِّمَ الکَّاسَ عَلَی قَدرِ عُقُولِهِماند فرمودهبیشتر، چکانچه رسول اکرم )صلّی اهلل علیه و آله و سلم( نیز 

 (. 09، حدیث شماره 84، ص 0اصول کافی،  )

وضعیت مخاط  و توره به رها  عاطفی او زمیکیه را بیرای پیذیرش امیر و نهیی       روانی: های یتظرفروش توجه به  -د

فیاِنَّ   هیا  اقبالو  ها شهو رمودند: اِنَّ لِلقُلُوبِ شَهوَ چ وَ اِقبَادچ وَ اِدبَاراچ فَاتُوهَا مِن قب ِ . چکان چه امیرالمؤمکین)ع( فسازد یمهموار 

همانا قلوب، برای قبول نمودن نصیحت، روی آوردنی (. 023نهج البالغه، قصارالحرم، حدیث شماره ) القَل َ اِذَا اُکرِه عَمِیَ

را دریابید، زیرا اگر قلوب نسبت به چیزی اکراه داشته باشکد، در آن مورد  ها آن رشیو پشت کردنی دارند، پس در مواق  پذ
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: انَّ للقلوبِ اِقبادچ و اِدباراچ فَاِذا اَقبلَت فَاحمَلوُها عَلیَ الکَّوافِ ِ و اِذا فرمایکد یم. یا در رای دیگری بیککد ینمکور بوده، چیزی را 

برای قلوب اقبیال و ادییاری هسیت،     اهمان( 913نهج البالغه، قصارالحرم، حدیث شماره ) ئِ ِاَدبَر  فَاقتَصَروُا بِها عَلیَ الفَرا

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

 انجام واربا  اکتفا ککید. 

ادب و نزاکیت خیار  شیود چیه بسیا اثیرا         هییر دان چکان چه از سخن گفتن و نصیحت کرد روش برخورد مؤدبانه: -ح

 …: ادفی  بیالتی هیی احسین    فرمایید  یمسویی خواهد داشت ما مأموریم به برخورد صحیح و مکطقی، چکان چه خدای کریم 

عیا   ناز هسور 03و  02فرقان و  یسور 09 هیآمزم ،  هسور 01 هیآفصلت،  هسور 93و یا در آیا   (30 هآیمؤمکون،  هسور)

 یهیا  رکبیه عقلی یا حرمت و ییادآوری   یها رکبهذکر  هیوششده است. بکابراین راهکمایی مخاط  با  تأکیدنیز به همین مهم 

 (. 0948، ی)اشتهارد تأثیرا  به سزایی داشته باشد تواند یممکاطره علمی گوناگون  های یوهشعاطفی یا موعظه و استفاده از 

نظار  عمیومی رامعیه    لهئمسقاب  توره است که در مبحث شیوه شکاسی در  ربنایی:زی های یوهشگیری از  ت روش بهرهو

 هیای  یوهشروبکایی و بویژه، زیربکایی بسیار قاب  توصیه است. در  های یوهشمکدی از  و نهی از مکرر بهره معروف امربهدر قال  

زیربکایی توره بیه   های یوهشاما در  گیرد یمقرار و نهی از مکرر زبانی مورد توره  معروف امربهروبکایی ککترل ظاهر رامعه و 

اقتصادی از رهیت دیگیر    های یزیر ریزی فرهکگی از رهتی و برنامه ساختارهای ارتماعی رامعه مدنظر است. بکابراین برنامه

فرزندان  مکاسبی را برای تحقق اهداف امر و نهی به ورود آورد. یری: تربیت خانوادگی و تربیت صحیح های یکهزمتواند  می

همیان:  )دوم: رعایت معیارهای راذبه و دافعه یا رذب و دف  صحیح، عقالنی و مشروع سوم: ککترل غریزه رکسی بیا ازدوا  

 (. 843تا  800صفحا  

در رذب مخاطبین نوروان به خصوص این شیوه بسیار کیار گشیا و سیازنده اسیت. بیه       تشویق و اهدای جایزه: هشیو -ز

: گفته شده است که وی در پایگاه ککیم میاهلل سعیدی اشاره  تاز زندگانی شهید بزرگوار مرحوم آیعکوان مبال به خاطر ای 

او در این امر الهی بیه   هبرنام. کرد میو نهی از مکرر بسیج  معروف امربهبسیج موسی بن رعفر)ع( روانان و نوروانان را برای 

، بر پرداخت میو نهی از مکرر  معروف امربهه، مواردی را که به این صور  بود که هر نوروان و روان در طول روز و یا هفت

 ککید ... تا ضمن رهکمودهای دزم، گزارش کار خود را نیز تقدیم او  برد میو به نزد مرحوم سعیدی  نوشت میکاغذ  هصفح

 . کرد میریم و تر داد میآن بزرگوار در بسیاری از موارد ضمن تقدیر از این نوروانان و روانان به آنان رایزه 

 . اصالح ساختارها و راه کارهای ایجابی و سلبی 7

اسیالمی   هیای  آمیوزه دگرگون سازی و اصالح ساختارهای ارتماعی، فرهکگیی و سیاسیی و اقتصیادی رامعیه براسیاس      

یین  راه کارها تحقق امر و نهی الهی به حساب آیید. فقهیای بیزرگ اسیالم معتقدنید کیه در تحقیق ا        ترین اساسیاز  تواند می

حسیاس اریرای ایین     های بخشرا بگیرند. لرن آن  ها زشتیکه از رایگاه قدر  رلوی  اند موظفالهی، آحاد مردم  هفریض

 …آن به عهده عزم ملی است هآمرانآمیز  اعتراض های بخشفرمان الهی مانکد ضرب و ررح به دست هیأ  حاکمه است و 

و در نهیی از مکریر، رلیوی     دهکد میبه انجام کار فرمان  معروف امربهر و نیز این فریضه با حدّ و تعذیر فرق روهری دارد، د

گویکد این کار خوب را انجام بیده ییا فیالن کیار بید را نرین، ولیی در حیّد و تعیذیر،           و به عام  می گیرند میکار زشت را 

دن قضایی ئومس ی هعهده که چرا فالن کار قبیح را مرتر  شدی؟ از این رو چکین کاری ب کککد میشخصی بزهرار را تکبیه 

 ی)رواد طلبد میلذا این کار یک عزم ملّی  ... همگان است ی هوظیفو نهی از مکرر که  معروف امربهشرعی است، برخالف 

 (. 0920، یآمل

 



 

 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 118

 گیری نتیجه

 علم اسالم در. است وار  مسلمان مرد و زن هر برای علم تحصی . ککد یم تشویق را مکطق و علم کاربرد اسالم

ه بی  هیا  یین ا هیردو  عیالوه ه بی . باشد بشر قانونی نیازهای خدمت در و رود کاره ب اخالقی اهداف برای باید آوری فنو 

 حیدیث  و قیرآن  در زییادی  مراری  . شیوند  یمی  درنظرگرفتیه  خداوند ورالل قدر  دیدن و فهم برای ییها راه عکوان

 روش مشوق همچکین دارد. اسالم است، ورود ائ ق رهان و طبیعت فهم و دانش تعقی  اسالم برای که اهمیتی درباره

آوری، مرزهای دانیش را یریی    هستکد. دنیای ککونی با سرعت سرسام معکی هم علم دانش و عربی است در تحقیق علمی

مکد گردد. در این میان،  رفاه و آسایش رسم و روح و زندگی سالم بهره مسیرتا از نتایج آن در  نوردد یمپس از دیگری در 

اخالق و معکویت، مور  شده تا با ورود همه  ی هزمیک دررانبه بودن دستاوردهای علمی و دوری از تعلیما  پیامبران یک 

 هیای  یمیاری بسری ، آسایش و سالمت بشریت در زندگی ماشیکی، دستخوش تهدیید ریدی قیرار گییرد و      های یشرفتپاین 

که سالمت روامی  را بیه خطیر افرکیده      ییها بحرانا راه نجا  از رسمی و روحی ویرانگر و پر تلفاتی به ارمغان بیاورد، تکه

 (.0929است، بازگشت به تعلیما  پیامبران و ادیان، به خصوص دین اسالم است )ودیتی، 

گیذار و تعییین کککیده ای در رشید و ترامی  و ییا افیول         تأثیراز مراکز مهم تعلیم و تربیت بوده و نقش  ییر ها دانشگاه

و  اسیت بیالقوه روانیان    اسیتعدادهای و  هیا  ظرفییت ، کانون و مکبی  سرشیار از   ها دانشگاهکده کشور دارند. وضعیت حال و آی

که بصیور  مسیتمر ررییان     باشکد می، همانکد یک رودخانه موا  و پرفی  و با برکت ها دانشگاهرمعیت عظیم روانان در 

، شیود ر  شده و حرکت آن در مسییر صیحیح هیدایت    داشته و اگر اهمیت این رودخانه شکاخته شده و به سرچشمه نیز نظا

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      

ر مقاب  اگر این رودخانه موا ، به حال خود رها شده و در مسیر صحیح ککترل نشده و تحت نظیار  و هیدایت   و د دهد می

تبیدی    هیا  آفیت قرار نگیرد، به مزارع نخواهد رسید و هدر خواهد رفت و یا به سی  مخرب و ییا بیه بیاتالق و مرکیز تجمی       

ر رامعه، برنامه ریزی و دقت و حساسیت و نظیار  و هیدایت و   د ها دانشگاهو لذا دزمه ایفاء نقش مببت و سازنده  شود می

در همین راستا شکاخت مصادیق معروف و مکرر و تقویت و گسترش معروف و نقاط قو  و کاهش مکرر و نقاط ضعف از 

هم بیرای فیرا   میؤثر بعکوان یک شیوه کارآمید و ییک مرانیسیم     ها دانشگاهو نهی از مکرر در  معروف امربهطریق ارراء اص  

نمودن زمیکه مساعد برای تحقق آموزش همیراه بیا پیرورش و تعلییم همگیام بیا تربییت و خالقییت و نیوآوری و شیروفایی           

 .استو استعدادهای بالقوه و سازندگی علمی و اعتالی اخالقی و معکوی در رهت رشد و کمال و قرب الهی  ها ظرفیت
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 مبانی نظری امربه معروف و نهی از منکر در اسالم
 0حسین باقری 

 8دکتر محمد صالحی 

 دهکیچ

 یاوست به گونه ا یها یژگیو ترین بررستهبودن از  یعشده که ارتما دهیآفر یبه گونه ا یانسان در دستگاه خلقت اله

 جیاب یداشیته باشید، ا   یارتمیاع  های مسؤولیت رشیدر پذ دیه باک یسرنوشت رامعه و تعهد نییکه نقش هر مسلمان در تع

عکیوان  تحیت   یمسئله مهم که در فقه اسالم نی. اافتد میاتفاق  یو رامونیه پکباشد  یه او ناظر و مراق  همه امورک ککد می

ه از کی ؛ چکیان  رود میی مسیلمان بیه شیمار     کیی  یاسی یر سری تف یمبان ترین مهممطرح شده و از « رراز مک یو نه معروف امربه»

 اسالم است. یشکاخته شده و ضامن بقا نید یضرور ،آن ییفاکه وروب کاست  یضیفرا ترین مهم

 یاد آوریی ر و کو همیواره بیه تیذ    داند میسوول ش میا  خوین را نسبت به اعمال و نیه فرد فرد مسلمکاسالم همانگونه 

شیه از  یو هم شیمارد  میی ت یلئومسی  یز دارایی ، آحاد مردم را نسبت به صالح و فساد رامعیه ن پردازد مین یت سکگین مسوولیا

هر حال تفاو  نباشکد و در  یر مردم بیه مراق  اعمال و رفتار خود هستکد، نسبت به اعمال سارکیبر ا عالوهانتظار دارد، ها آن

و  یسازمان مردمی  یکقت اسالم یزشت و ناپسکد باز دارند. در حق کارهایو از  کککدو دعو  یرده و نیهمه را به امور پسکد

در همیه   یاز فسیاد و تبیاه   یریشیگ یام در رامعیه و پ ری ن و احیقیوان  یتا نسبت به اریرا کککد جاد یر از آحاد مسلمانان ایفراگ

 هیا  آناز  یکف و دستورالعم  هر ین هستکد و شرح وظایمسلم یکایرن سازمان، ین اکاکارکککده کنظار   یزندگ یایزوا

ر کو تیذ  یو صالح روام ، نظار  عموم یحفظ سالمت های راهن یاز بهتر یری کش ی. بشود میابالط  یاز مکب  مقدس وح

 گر است.یدیرمردم نسبت به 

 ر، مبانی نظریرمعروف، مک :یدیلکواژگان 

 مقدمه

ار یو ران و مال بسی  اند کردهفاضله تالش  یا کهیبرتر و مد یا جاد رامعهیا یکون هماره براککش تایآفر یابتدا از ها انسان

شیان در  یه خداکی  یاست فطیر  یازیه نرنبوده ، بل یو سرگرم یهودگیاز سر ب یوششکن تالش، ی. ااند نهادهن آرزو یبر سر ا

ن رامعه برتر ی  اریتش یرا به خدمت او گمارده است. برا یرهان هست یروهاین یبرآورده شدن آن، تمام یران نهاده و برا

او سرچشیمه گرفتیه اسیت، بیه بشیر       یه از علم نامتکاهکن قانون را، یبزرگ برتر یاست. خدا« قانون » از به یکه فاضله نیو مد

ن و به مرحله اررا در آمیدن آن  اده شدن قانویکار قانون، پکرده است. در کاز آن دعو   یرویداشته و همگان را به پ یارزان

 است. یافراد رامعه ضرور یاز طرف تمام

ش را ینگیذارد و مرزهیا   یر پیا یحدود آن را ز یسکاست، تا  یقانون قو ییازمکد ضامن اررایح، نین رو قانون صحیاز ا

 یه از روکی را  یسیان کد تیا  باش یدر رامعه انسان یروید نیبا نسپارد. یدان عم  روزمرّه آن را به فراموشیکد و در مکت یرعا

، وادار بیه  انگیارد  میی ده یخودش را ناد یف انسانیو وظا کککد میمال یا از سر هوس به قانون پشت پا زده، آن را پایو  ینادان

 د.یگذشته نما یخطاها کفه و تداریانجام وظ

                                                           
 دانشجوی دکتری و عضو هیا  علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نرا .0

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری .8
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آن هستکد. امیا   یاررا یونگم بر چگیقانون و نظار  مستق یخاص مأمور اررا یا، گروهیدن یاسیس های نظام یدر تمام

موظیف   یه هر فرد رامعه اسالمر. بلباشکد نمیقانون  یل نظار  بر اررائودگان رامعه، مسیاسالم تکها برگز یاسیدر نظام س

ا یی مخصیوص و   ین حیق نظیار  و دخالیت مربیوط بیه افیراد      یاز حدود آن است و ا یقانون و پاسدار یبه نظار  بر اررا

طبقیا  رامعیه، حیق نظیار  و دخالیت در       یز نسبت به تمامین و نیهمه افراد نسبت به همه قوانه رست، بلیخاص ن یموارد

میال و  کدن رامعیه بیه   یککیده رسی  کن یعدالت، قسیو و تضیم   یه ضامن ارراک ین حق نظار  عمومین دارند. ایقوان یاررا

 .شود میده ینام« ر راز مک یو نه معروف امربه»سعاد  است، 

دها و یی ، باهیا  شییوه و، مراتی ،  یشیرا  یر دسیتورا  دارا یر همانکد ساراز مک یامربه معروف و نهضه یه فرکاست  یهیبد

ش یفه خویوظ ها آنآگاه بوده و با توره به  ها آناز  ید به خوبیر باران از مکیه آمران به معروف و ناهکار است یبس یدهاینبا

 را به انجام رسانکد.

 تعریف معروف و منکر

ناشکاخته، زشیت و   یبه معک« ررن»و « ارران»ر از ماده ر، و مکیکشکاخته شده و ن یبه معک« عرف»اده معروف در لغت از م

 (90، ص 0940ر، راز مک ی. )امربه معروف و نهباشد می« رکمکا»و « را رمک»ه رم  آن کد است یپل

ه شیرع  کاست  یارکنام ر را شرع شکاخته شود و مکیه حُسن آن توسو عق  کاست  یارکمعروف در اصطالح، نام هر 

، با آن یآدم که فطر  پاکشکاخته شده گفته شده  یعکیاز آن رهت معروف، « معروف » و عق  آن را ناپسکد بشمارند. به 

ده یر و ناشکاخته نامرگانه ناآشکا و نامأنوس است، مکیب یچون با فطر  آدم« ررمک» . و پذیرد میآشکا و مأنوس است و آن را 

 شده است.

 :فرماید میمیکی)ره( در تعریف معروف و مکرر امام خ

 که در دایره احرام ترلیفی همان واربا  است. نامکد می، معروف داند میآنچه را عق  و شرع، نیرو 

. )امییام باشیید میییو در احرییام ترلیفییی حییرام و مرییروه   نامکیید مییی، مکرییر دانیید میییآنچییه را عقیی  و شییرع، ناپسییکد  

 (309، ص 0924خمیکی)ره(،

و نهی ازمکرر صحبت از نوعی اعمال و قدر  صدور حرم و اربار، و در انجام یا ترک عملی است و  معروف بهامردر 

 لذا شخص آمر و ناهی در حقیقت در مقام سلطه و ودیت قرار دارد.

 واجب کفایی است معروف امربه

 شود میقدام کککد، از دیگران ساقو و نهی از مکرر وار  کفایی است که اگر به قدر کفایت به انجام آن ا معروف امربه

 . )همان مکب (اند کردهو اگر همه کس آن را ترک کرده باشکد، چکانچه شرایو آن مورود باشد، همه ترک وار  

 :شود نمیو نهی از مکرر ساقو  معروف امربهدر موارد زیر وروب 

، ولی مقصود اصلی حاص  اند کردهاقدام  و نهی از مکرر ، نیاز به اقدام گروهی داشته باشد و عده ای معروف امربه .0

 . شود نمی، که در این صور  از دیگران ساقو نشود

 ولی کافی نباشد. کککدای به انجام آن اقدام  عده .8

، ولی تأثیر نرکد و فرد یا افراد دیگری احتمال تأثیر بدهکید، در صیورتی کیه    کککدا افرادی به انجام آن اقدام یفرد  .9

 د باشد، باید اقدام کککد.شرایو مورو ها آنبرای 
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تاککون اقدام نررده  داند می، ولی کککدو نهی از مکرر اقدام  معروف امربهاحتمال و گمان به ایکره دیگری به انجام  .3

 .ککداست، کافی نیست. بکابر این چکانچه یقین ندارد که کسی امر یا نهی کرده یا نه؟ وار  است اقدام 

یا نهی از مکرر اقدام کرده، بر او وار  نیست، ولی اگر  معروف امربهبه انجام  اگر یقین یا گمان دارد که دیگری .9

 خالف آن معلوم شد، وار  است اقدام ککد.

 بایسیت  میچکانچه موضوع وار  یا مکرر از بین برود، امر یا نهی وار  نیست، مب  آنره برای حفظ ران فردی  .0

 ( 838، ص0924خمیکی )ره(، نهی از مکرر ککد، ولی آن شخص از دنیا رفت. )امام 

 

 اهمیت و ضرورت

و  معیروف  امربیه ، راه روش اولیاء الهی است. کسانی که در هر مرحله از مراح  ها بدیو بازداشتن از  ها نیریدعو  به 

ش         و بایید شیررگزار ایین نعمیت باشیکد کیه در ایین راه تیال         انید  ائمهدهکدگان راه انبیاء و  ، ادامهکککد میهی از مکرر تالش ن

 .کککد می

ق، 0319عیاملی،  « )إنَّ ادمرَ بِالمَعروفِ و الکّهی عَنِ المُکرَرِ سبی  ادنبیاء و مکها ُ الصُّلَحاء: »فرماید میامام محمد باقر)ع( 

 (939، ص 00 

 و دسیتورهای فیردی، قیوانین و احریامی دارد کیه بیه بُعید        هیا  برنامیه اسالم، آئیکی ارتماعی است و عالوه بیر آن   .0

که مرت  اسالم، تکها برای خودسازی فردی نیسیت، بلریه صیالح و     دهد میو نشان  شود میارتماعی آن مربوط 

، نهی از مکرر و مسائلی چون رهبری معروف امربهاصالح رامعه را هم در نظر دارد. احرامی همچون رهاد، حج، 

 و امامت، ودیت، دلی  بُعد ارتماعی اسالم است.

مه، اررا نشود و از مرحله نوشته و سخن، به مرحله پیاده شدن در سیطح رامعیه نرسید، چکیدان     تا یک قانون و برنا .8

سیعادتبخش را بیرای زنیدگی فیردی و      هیای  برنامیه سودی ندارد، هر چکد بهترین قانون باشد. اسیالم کیه بهتیرین    

 از: اند عبار ارتماعی بشر دارد، برای اررای قوانین، سه عام  را پیش بیکی کرده است که 

 «ایمان»و « تقوا»الف: نیروی داخلیِ 

و از گکاهیان و   ککید  میی مسلمان با برخورداری از ایمان و وردان مذهبی و ترس از خدا و قیامت، به وظایف خود عم  

 .ککد میتخلفا  پرهیز 

 «حرومت»ب: نیروی ارراییِ 

فراهم ککد و با مفاسد و پدیدآورنیدگان   نظام حرومت در رامعه اسالمی وظیفه دارد که امرانا  رشد اخالقی افراد را

 الهی را از میان بردارد. مجازا  مجرمین از ایکگونه وظایف حرومت است. های برنامهفساد مقابله کرده و موان  انجام 

  : نظار  عمومی مردم

را بیا   هیا  خالف و ها زشتیتشویق به عم  آورند و رلوی  ها خوبیمردم در رامعه اسالمی باید احساس وظیفه کککد و از 

امربیه  »نام ایین نظیار  و ککتیرل مردمیی،      تفاو  نباشکد. حرف و عم  بگیرند و نسبت به اوضاع رامعه و رفتار دیگران، بی

 است.« معروف و نهی از مکرر

و نهی از مکرر اشرال بگیرند و آن را  معروف امربهغرب زدگان، با بهانه قرار دادن آزادی ، ممرن است به وظیفه  .0

دخالت در کار دیگران و سل  آزادی از مردم وانمود کککد. ولی با توره به آنره شیرایو ارتمیاع و رفتیار     نوعی

در محدوده ای است کیه بیه دیگیران زییان      ها انسان، آزادی گذارد میافراد، چه خوب و چه بد، بر دیگران تأثیر 
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خاطر برخورداری از ارتماعی سالم و پیاک،   نرساند و حق دیگران را ضای  نرکد. بکابراین، مردم حق دارند که به

را بگیرند. اگر محییو،   ها آن، اعتراض نمایکد و رلوی کککد میبه عم  کسانی که محیو زندگی را آلوده و فاسد 

 .شوند میآلوده باشد، حتی افراد سالم هم بیمار 

سم را، بلره فرر، اخالق و رفتیار  طبیعی دارد، چرا که نه تکها ر های آلودگیاخالقی زیانی بیشتر از  های آلودگی

 هیای  پیشیرفت ای از نظر انسانی و اخالقی، مکحو و خیراب شیود،    و اگر رامعه ککد میدیگران را زشت و خراب 

 .آورد نمیعلمی و رشد صکعتی برای آن رامعه، سعاد  و خوشبختی 

، روزه و حیج و ... از تریالیف    و از واربا ِ عبادی اسیت و مبی  نمیاز   « فروع دین»و نهی از مکرر،   معروف امربه .8

 ، البته از واربا  کفایی است، نه عیکی.آید میحتمی یک مسلمان به حساب 

اخالقیی اسیت. سسیتی در بیاره      های ارزشانجام این دو وار ، نشان تعهد، ایمان و پایبکدی به دستورهای خدا و 

خیودش یریی از    هیا  بیدی و  هیا  خیوبی بت به تفاوتی نس . بیدهد میایمانی یا ضعف اراده و آگاهی  آن، خبر از بی

در آن نباشید،  « نظیار  عمیومی  »ای هیم کیه    شخصیتی انسان است. رامعیه  ناپسکد اخالقی و نشانه بی های ویژگی

 (09و  08، صص 0940است. )محدثی ، ای مرده  رامعه
 

 ازمنکر  یو نه معروف امربه یخینظام تار

از مکریر   یو نهی  معیروف  امربه یاله انیقدمت سابقه بشر است، در تمام اد به« ازمکرر یو نه معروف امربه» یخیتار شهیر

)ع( دارد. در قیرآن  نیرسول خدا)ص( و ائمه معصوم یعمل رهیدر قرآن، و س شهیاص  ر نیداشته است و در اسالم ا تیاهم

 ییه . آدهید  میی ان را بطور مشیخص نشی  « از مکرر یو نه معروف امربه»روشن و مشخص ورود دارد که لزوم و وروب  ا یآ

 است: حیدر ددلت، روشن و صر  یذ

 (013)آل عمران /  « هُمُ الْمُفْلِحُونَ کرِ وَأُوْلَئِرکْهَوْنَ عَنِ الْمُکیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیرِ وَیالْخَ یدْعُونَ إِلَیمْ أُمَّۀٌ رن مِّکروَلْتَ»

 ازمکرر ککد و آنان رستگارانکد. یو نه روفمع امربهدعو  ککد و ریخ یباشد که به سو دیبا یاز شما امت
« درقرن چهارم بوده است و علی الظاهر در قرن سیوم پییاده شیده باشید     حسبه تأسیسکه  دهد میشواهد تاریخی نشان »

امانت و  ،تقوا ،همه عالم و مطل  باشکد و همه با ورع بایست می اند بودهخصوص آنان که در رأس دائره حسبه به محتسبین و 

 . محتس  ناظر و مراق  اعمال مردم بود که مرتر  مکررا  نشوند.اند داشتهنوع احترام دیکی در میان مردم یک 

، وقتی که ارتراب کارهای بد در ارتماع شیوع پیدا ککد، و نیزرسیدگی به اختالف و معروف امربهحسبه عبار  است از

کار برده شد ه ورود آمد به حرومت اسالمی ب ره احتساب دریاکه د هایی زماناین واژه از همان  ،آشتی دادن در میان مردم

در -ونهی از مکریر بریار نرفتیه، نیه د راخبیار شییعه و سیکی         معروف امربهمورد  این کلمه در )ع(واد قرآن ولسان معصومین

هم راه پیدا کیرد و   تدریج در اصطالح فقها و علمابه  بعد که این کلمه در ارتماع اسالمی برای خود را پیدا کرد های دوره

 رسماچ «دروس» نامیدند و در میان علما شهید اول محمد بن مری در  «باب الحسبه»و نهی از مکرر را  معروف امربهبعضی باب 

 و از محدثین مرحوم فی  کاشانی در کتاب وافی ظاهراچ برد میونهی از مکرر نام  معروف امربهتحت عکوان کتاب الحسبه، از 

 استو حسی  به معکی محاس  نیز از این قبی   استت محاسبه به معکی مراقبت و حسابرسی فردی از دیگران این واژه از لغ

 (.0) نساء / «وکفی باهلل حسیبا»که در قرآن کریم آمده :  استمظهر اسم حسی   «محتس »و از نظر مباحث عرفانی هم 
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 در قرآن معروف امربهگاه یجا

ه کت اسالم بوده است. به عکوان مبال در سوره والعصر یه مورد عکاراول بعبت در م یوزهااز همان ر معروف امربهمساله 

تواصَوا بِالْحَقِّ وَ تَواصَیوا  »ه نازل شده است، در رمله رگر بود و در اوائ  بعبت در میدیراز  ییشعار مسلمانان به هکگام ردا

 .ککد می معروف امربهاشاره به « بِالصَّبْرِ

)آل « رِری َر اُمَّیٍه اُخْرَِریْت لِلّکیاِس َتیأمُُروَن ِبیالْمَعْرُوِف َو َتْکُهیوَن َعیِن الُْمْک       یی کْیتُم خَ ک: »فرمایید  میی مسلمانان قرآن خطاب به 

 د.یککر راز مک یو نه معروف امربهه ر؛ به شرط آناید شدهه بر مردم ظاهر کد یهست ین امتیشما بهتر (001عمران/
 (31)نح /« أمُرُ بِالْعَدلِ وَ الْإحسانِیإنَّ اهللَ : »دهد مینجام ه خداوند اکاست  یارک معروف امربه

 (802)بقره/« م بِالْفَحْشاءکأمُرُیمُ الْفَقْرَ وَ کعِدُیطانُ یالشَّ»طان است: یار شکر ره امر به مکک یهمان طور

 ایفه انبین وظیاول

را مبعیوث   یامبریی ، پیان هیر امتی  یی میا در م : » فرماید یمو  داند میر راز مک یو نه معروف امربها را یفه انبین وظیقرآن، اول

« اعْبُیدُواهلل أنِ . »هاسیت  معیروف  تیرین  بیزرگ ه کی  یتیا پرسیت  یرامیر بیه    یریی ز بیود:  یی فه آنان دو چیوظ ترین مهمه کم یردک

ن یمیده، اولی    آیی ( انج90)نح /« إرْتَکِبُوا الطّاغو َ»رهاست. رمک ترین بزرگه ک ها طاغو از اطاعت  ی( و دوم نه90)نح /

 ر است. راز مک یو نه معروف امربه اش وظیفه

و  معیروف  امربیه  اش وظیفهن ی  آمده، اولیه نام و نشانش در تورا  و انجکامبر اسالم یز آمده است: پیدر سوره اعراف ن

 (094ر است.)اعراف/راز مک ینه

 رکاز من یرابطه امامت با امربه معروف و نه

بیه عمی     یریو از باط  رلوگ شود نمیبه حق عم   بیکید نمیا یآ: »فرماید مین یود را چکام خین)ع(، هدف از قیامام حس

« کم.کی ن ردم اصیالح  یدر د خواهم میکم. کر راز مک یمن بکا دارم امربه معروف و نه: »فرماید میگر ید یو در را.« آید نمی

 (02، ص 0944،  ی)قرائت

ن     یور شیدند. آخیر   ت حملیه یی اهی  ب  های خیمهد به یزیر رد، لشیه دیرن لحظه عمر خود، هکگامین)ع( در آخریامام حس

رد و تا امام زنیده  کن سخن اثر یا« د.یخود آزاده باش یاید، داق  در دنین نداریاگر د»ن بود: یفرمود، ا ها آنه به ک یرمله ا

 از: اند ر عبان)ع( یز از رمله امام حسیعبر  آم های درسدند. یشکدست  ها خیمهبود، از هجوم به 

 در لحظه آخر عمر. یر وار  است، حتراز مک ینه .0

 افراد. ترین وحشینسبت به  یر وار  است، حتراز مک ینه .8

 یریی رد، بیاز هیم نسیبت بیه آن     کی  یریرلوگ ها آناز  یریاز  توان می، اگر شود میر انجام راگر همزمان چکد مک .9

 وار  است، اقدام شود.

 رند.یر وردان قرار بگیرا  دست  بردارند و تحت تأثرز مکا ین است، از بعضرار ممرافراد خالف .3

اسیتفاده   یگیر آنیان و از عوامی  عیاطف    یگرفت، از صیفا  د  کمکر راز مک ینه یبرا توان نمین مردم یاگر از د .9

 د.یکک

 (89، ص0944، یواربا  است. )قرائت ترین بزرگت از ناموس از یحما .0
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 ر در قرآنکشناخت معروف و من کمال

ه متصیف بیه حُسین    ک ییارهاک( نهاده شده است. قرآن از آن گونه  یو بد یعمال و افعال، حسن و قبح )خوبدر ذا  ا

» زشیت بیه    یارهیا کاند، و از  یهمه مردم قاب  شکاسائ یه براک یخوب یارهاک، یعکی. ککد میاد ی« معروف » لمه کهستکد با 

 اس.س شککنشان دار و همه  های بدی، یعکی. ککد میاد ی« ر رمک

ار اسیت. قیرآن   یی مع تیرین  روشین و  کن میال یبهتیر  هیا  بیدی و  هیا  خوبیر، رم در شکاخت معروف و مکیفطر  سل یآوا

 :فرماید می

و  هیا  بیدی د، پیس  ین آفریه او را چکرسوگکد به نفس و آن(  2-4)شمس/« هایها فَاَلّهَمَها فُجُورَها وَ تَقْویوَ نَفْسٍ وَ ما سَوّ»
 رد.کو الهام ( را به ا ی) تقو ها خوبی

 ن بر شمرد:یر را چکرشکاخت معروف و مک های مالکن یبهتر توان می

 شرع مقدس .0

 میعق  سل .8

 کفطر  پا .9

 رکاز من یو نه معروف امربهمراحل 

   است:یه خالصه آن به شرح ذک اند کردهر کر، سه مرحله ذراز مک یو نه معروف امربهر و یدعو  به خ یبرا

ر بدانید و از آن متکفیر   ری ار خالف را در روح خود مککت خدا شود، ناراحت باشد و یصه معرکیانسان از ا مرحله اول:

 د قلباچ از گکاه متکفر باشکد.یپول با یکا و بیافراد ناتوان، دل، ناب ی؛ حتیعکیست. یمعاف ن ین مرحله احدیباشد. در ا

وَمَنْ أحْسَنَ قَودچ : »فرماید میکد. قرآن کش سفار ها خوبیار هشدار دهد و به ربا زبان به خالف معروف امربهمرحله دوم: 

کید و  کخدا دعیو    یه به سوک یسکست بهتر از کی (99)فصلت/« نَیمِنَ الْمُسْلِم یاهللِ وَ عَمِ َ صالِحاچ وَ قَالَ إنَّک یمِمَّنْ دَعا إل
 ه من از مسلمانانم.کد یو باشد و بگویرردار خودش نک

 قدر  رلو خالف گرفته شود. رد، باران اثر نیاگر بمرحله سوم: 

 ریاصل تأث

 یقیار از چه طرره خالفکن است یاص  ا یعکیر است؛ یر، تأثراز مک یو نه معروف امربهه محور کن است یا یته مهمرن

 مبال: ی؛ برادارد میردار خود دست بر کاز 

   شود میاگر با اشاره اثر دارد، اشاره وار. 

 اد وار  استیاد اثر دارد، فریاگر فر. 

 د وار  است.ید اثر دارد، تهدیاگر تهد 

 رار وار  است.ررر اثر دارد، ترم یرهاکاگر تذ 

 ارها وار  است.ک  ین قبیاثر دارد، ا یدسته رمع یاگر ناله، طومار و تقاضا 

 م.یککد آن شخص را وادار به گفتن یاثر دارد، با یگریر شخص دکتذ یاگر سخن ما اثر ندارد، ول 

 اثر دارد، در همان زمان باید تذکر داد. یصر در زمان خاکاگر تذ 
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 رکاز من یرش امربه معروف و نهیپذ یبرا ییاجرا یارهاکراه

 مان به خدایا. 0

 یشیه ا یبه طیور ر  خواهد میه ک یسکده به مبدأ و معاد است. لذا یر، عقراز مک یو نه معروف امربهله ین اهرم و وسیبهتر

 یه وارد مکزلی کی  یسی کمبال، بیه   یکد. براکار کعقائد مردم  ید رویرا  باز دارد، بارکد و از میمردم را به معروف وادار نما

ار کدر  یدارد. حساب یده داشته باشد، مکزل صاحبیه عقکن! رار را نکن ین و ارار را بکن یگفت: ا توان می ی، زمانشود می

 و ... شود می یلم برداریا  او در مکزل فکاست. از حر

امیت دارد، تمیام   یهمچیون ق  یهمچون خداوند و حسیاب  یاست، صاحب یه خانه بزرگکن رهان ی، ااگر انسان معتقد شد

  یکش، او را در رهان تبدیمان و بین ای، همککد مینظار   یا  او ناظریار و نربر اف ی، حتشود میکترل کاو ثبت و  یارهاک

ه هرگیز بیا دو سیط  آب    کی آب هستکد  یچون چاه باعتکا، هم یب های انسانس ر. بر عسازد می یانسان وارسته و متق یکبه 

ختن سیط  آب  یمان همچون ریا یافراد ب یبرا ها رریمهو  ها تبصرهن، ی. قوانشود نمیرم   ها آندر  یختن در آن چاه، آبیر

 است.  کدر چاه خش

مان در درون انسان، یاست. امان به مبدأ و معاد یاز گکاه، ا یر و نهیدعو  به خ یاهرم برا ترین اصلیو  ترین مهمن یبکابرا

 .دارد میه خود به خود انسان را از مفاسد، باز کهمچون روشش آب در درون چاه است 

 اد خدایمان به خدا همراه با یا

 یسیکد، ولی  یبکو یا ا مقالیه یی ککید،  ک یدر اثبیا  خیدا و معیاد سیخکران     ها ساعت توانکد می یمان دارند و حتیافراد ا یبعض

 مان دزم است و هم توره.یهم اارند، لذا ک فراموش

امت را یق( 80)ص/« ؤم الْحِسابِینَسُوا »ا ی. و کککد میخدا را فراموش ( 03حشر/« )نَسوا اهللَ : »فرماید میخداوند در قرآن 
 .سپارند می یبه فراموش

 ر از خداوندرتش. 8

ه خداونید چقیدر بیه    کی کدازیم، تا بدانید  یاد الطاف خداوند بیار را به ره خالفکر آن است راز مک ینه ین اهرم برایدوم

او را چکید برابیر    ی  او را پوشاند، خوبیارش گذاشت، عیز را در اختید و همه چیآفر یرد و انسان را از ذره اکانسان لطف 

 رسیان او  یاریی ن یو بهتیر  ین مولیق، بهترین رفی، بهترککد میاو را مستجاب  ی، دعابخشد می، درد او را شفا دهد میپاداش 

 است.

ر از آن ره به خاطر تشک، وار  بود داد نمیهم قرار  یگکاه، دوزخ یاگر خداوند برا یحت: »فرماید می)ع( یحضر  عل

 (828متر)نهج البالغه/ ح« رد.ک یهمه الطاف او، از گکاه و مخالفتش دور

 نیرم و ائمه معصومکامبر ایعرضه اعمال به پ. 9

و امامیان   )ص(رمکی امبر ایی ده بیر عرضیه اعمیال بیر پ    ی، عقها خوبیککده به کق یتشو بازدارنده از گکاه و های اهرماز رمله 

در هر هفتیه، اعمیال انسیان بیه امیام زمیان       »ه رکیبر ا ینق  شده است، مبک یا  متعددیروا یافکاست. در اصول  )ع(معصوم

 ( 933، ص89ق،  0309، یجلس)م« .ککد میا ناراحت یو آن بزرگواران را خشکود و  شود میرم عرضه کامبر ای)عج( و پ

ن یبهتیر  توانید  میی ( است، 019م وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤمکُونَ . توبه/راهللُ عَمَلَ یریه برخاسته از قرآن )قُ ِ اعْمَلُوا فَسَکده ین عقیا

 باشد. ها اهرم
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 توره به آثار شوم گکاه. 3

بَهٍ یم مِنْ مُصرما أصابَ: »فرماید می. قرآن شوند می  ره افراد مرتکاست  یه نزول بالها، به خاطر گکاهانکرد کد دقت یبا

 رد خودتان است.ر، به خاطر عملرسد میه به شما ک یبتیهر مص( 91/ی)شور« مُیردیسَبَتْ أکفَبِما 

 شدند.  کانشان هالیبه خاطر طغ( 9الحاقه/« )هیوا بِالطّاغِرفَاَهْلِ: »فرماید میگر ید یدر را
 :فرماید می)ع( یعل  ، حضر یمک یدعا یدر ابتدا

 ا است، بر من ببخش!یه عام  پاره شدن پرده حک یخداوندا! گکاهان

 ، برمن ببخش!هاست نعمتردن کدا یر پییه عام  تغک یخداوندا! گکاهان

 ه عام  حبس شدن دعاهاست، بر من ببخش!ک یخداوندا! گکاهان

ن؛ توریه دادن بیه آثیار شیوم     یی دارد. بکیابر ا  ، آثار شوم مخصوص بیه خیود  یه هر گکاهک شود مین رمال  معلوم یاز ا

 ر است.راز عوام  بازدارنده مک یریگکاهان 

 ا  معروفکتوره دادن به بر. 9

، انسان ها خوبیبه مکاف  و آثار  یی، آشکاککد میر آماده رمک کتر یبا آثار شوم گکاه انسان را برا ییه آشکاکهمان گونه 

رو میا  یی سیخکان میا را بدانکید، حتمیاچ پ     هیای  زیبیایی اگر میردم  : »فرماید میمام رضا)ع( . اسازد میانجام معروف آماده  یرا برا

 (09، ص02ق ، 0319، ی)عامل.« شوند می

 ا  و اسرار معروفکاز بر هایی نمونه

  ( 4م ؛ اسراء/ر. ) إنْ اَحْسَکْتُم اَحْسَکْتُم لِأنْفُسِشود میاحسان ما به مردم، سب  احسان خداوند و مردم به ما 

  ( 01، ص 8ق ،  0309،  ی. ) مجلسککد میصدقه دف  بال 

 ( 33، ص 01. ) همان ،  ککد میمه یا ، مال را بکز 

  ،( 88از ماست. ) نور/ ید عفو الهیلکعفو از مردم 

 ( 04، ص 08ق ،  0309،  یاست. ) مجلس یله سالمتیروزه، وس 

 ( 003. ) هود/برد مین یشما ، گکاهانتان را از ب یکن یارهاک 

 ( 82ش است. ) رعد/یله آزمایاد خدا، تکها وسی 

 ق اعمالیدعو  از طر. 0

لِمَ »د شده است. ی، انتقاد شداند کردهخود را فراموش  ی، ولکککد میه مردم را به حق دعو  ک یسانکدر قرآن، بارها از 

بُیرَ مَقْتیاچ عِکیدَ اهللِ أنْ تَقُولُیوا     ک. »دشیو  میی  یکگونیه باشید، گرفتیار قهیر بیزرگ الهی      یه اک یسک( 8صف/« )تَقُولُونَ مادتَفْعَلُونَ

 (8صف/« )مادتَفْعَلُونَ

آنچیه شیما را    کمن در تیر ( 22هود/« )م عَکْهُکما أنْها یم إلردَ أنْ اُخالَفَیوَ مااُر: » فرماید می )ع( به مردم یحضر  شع
 شگام هستم.ی، پککم می ینه

کد، عم  یگو یخودشان به آنچه م ی، ولکککد می معروف امربه هکرا  یسانککد کخدا لعکت : »فرماید می)ع( یحضر  عل

 ( 083خطبه . )نهج البالغه/شوند می  آن گکاه رخودشان مرت ی، ولکککد میر راز مک ی. مردم را نهکککد نمی

ن نخیورد، شیاگردان بیا    یزمی  یسی ککار زد تیا  کپا آن را  کد و با نوید یاریوچه پوست خکبه عکوان مبال: اگر معلم در 

س اداره، هکگیام ورود بیه اداره،   یا اگیر رئی  یی . اندازنید  نمیی وچیه  کابان و یار در خیت، از آن به بعد پوست خکن حریدن اید
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در صیف اول   یتی رن مملیلئون اگیر مسی  ی. همچکفهمکد میف خود را یلرارمکدان تکر یکد، ساکرا خاموش  یاضاف های چراط

انجام دهکید، راه   یسرشکاس خالف های چهرهس، اگر ر. و بر عشود میر و مسارد پ ها نمازخانهنماز رمعه و رماعا  باشکد، 

 .کککد میگران باز ید یگکاه را به رو

 ید از راهی یی با ییک دند و هیر  یرسی  یهمسفر شدند. بیه دو راهی   یحیمس یک)ع( با یا  آمده است: حضر  علیدر روا

د: راه شما آن ریاده اسیت. امیام)ع( فرمیود:     یاز او پرس یحیرد. مسکت کحر یحیر مسی)ع( در مسی. اما حضر  علرفت می

و مین   کککید  میی دا یی پ یگر حقی یدیری ه هر گاه دو نفر همسفر شیدند، نسیبت بیه    کرده است کن اسالم سفارش ردانم، ل یم

، 83ق،  0309، مجلسیی )ن برخیورد حضیر ، مسیلمان شیدند.     یی بیه خیاطر ا   یحیکم. مسی کی شما را بدرقه  یخواستم مقدار

 (019ص

 اجرایی در برخورد با افرادنکات کاربردی و 

 .شود میو نهی از مکرر یادآوری  معروف امربهچکد نرته کاربردی و اررایی در برخورد با افراد، هکگام 

 شخصیت دادن. 0

کسی را به کار نیک رذب کرد ، ییا او را از   توان نمیهرگز با توهین، تحقیر و اهانت، به خصوص در حضور دیگران، 

. شخصیت قائ  شدن به ککد میو شرایو را بدتر  شود میلره این گونه برخورد، گاهی عام  لجارت کار زشت، بازداشت. ب

 .ککد میآمیز، او را بهتر رذب  طرف و برخورد احترام

 توره دادن به کرامت انسان. 8

و از نظیر   نید آور میاز روی غفلت به مرانت و رایگاه ارزشی انسان نزد خدا و در عالم خلقت، به مفاسد روی  ها خیلی

و به مقام  شود می. توره دادن انسان به مقام و شأن او و ایکره اگر بخواهد، از فرشتگان هم برتر شوند میسیمای انسانی مسخ 

و حیف است که انسانِ مسجود مالئک ، هم سخن با خدا و برترین مخلوق، خود را به انحطاط اخالقی  رسد میاولیای الهی 

 شایسته ، مهذّب و الگوهای متعالی سودمکد است. های انسانمونه آوردن از برشاند. در این زمکیه ن

 زمیکه سازی. 9

دزم انجام شود، بی اثر است. شیوه تدریج و قدم بیه قیدم،    های چیکیاگر بدون زمیکه  ها درخواستبسیاری از تذکرها و 

کیالم را بیشیتر    تیأثیر یرش فیراهم سیازد،   مؤثرتر است. ذکر نرا  و مقدماتی که آمادگی فرری و روحی طرف را برای پذ

. نراتی در مرحله مقدمه چیکی و زمیکه سازی باید مطرح شود که از نظر مکطقی یا عاطفی، در ارتباط با نتیجیه نهیایی   ککد می

 مورد نظر باشد.

 رعایت ادب و متانت .3

ه طیرف را تسیخیر ککید. در پیی     ادب در گفتار و رفتار، عام  رذب است. نوع گفتار و عم  شخص باید چکان باشد ک

. بد زبانی ، هتاکی  ، گفتارهای نیشدار و تکدخویانه، عام  دف  اسیت و اثیر را   بخشد میاثر خود را  ها نهیآن، تذکرها و امر 

 .سازد میخکبی 

 رل  اعتماد. 9

ییر خیواهی بدانکید و    میا را از روی خ  هیای  حیرف با دیگران باید به گونه ای برخورد کرد که به ما اعتمیاد پییدا کککید و    

 و هی  غرض خاص یا عدواتی در میان نیست.  خواهیم میباورشان آید که خیر آنان را 



 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 129

 زبانی هم. 0

و تأثیرگیذاری در مخاطبیان متفیاو  اسیت.      هیا  دلنفیوذ در   هیای  راهبا هر کس به زبان خاصّ خودش بایید حیرف زد.   

بیا کودکیان و    میبالچچ میان در،  ضیامن توفییق بیشیتر اسیت.      روحی خاصّ طرف و وارد شدن از ه های ویژگیشکاخت زبان 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.

 تذکر خصوصی. 4

. گیاهی تیذکر دوسیتانه و    دهد میو عی  و کاستی را به خود شخص نشان  مب  همان آیکه که گفته شد: بی غرض است

عام و در حضور دیگران است. ایکگونه تذکر، عام  رل  اعتماد طرف و ایجاد روحیه  مألخصوصی مؤثرتر از افشاگری در 

 اطمیکان و خوشبیکی به تذکر دهکده است. 

 غیرمستقیم. 2

، اگر غیر مستقیم تذکر «تا دیوار بشکود گوید میبه در ». از بابِ گردد یمتذکر مستقیم به اشخاص، گاهی سب  کدور  

است. در قرآن کریم، گاهی خداوند خطاب به بعضی پیامبران، لحکی عتیاب آمییز دارد، در حیالی کیه      تر مکاس داده شود، 

 .اند مردممخاط  خدا در واق  

 برخورد مکطقی و قان  کککده. 3

در ورود انسان است. اگر تذکر و امر نهی انسان، به نحوی مکطقی و قان  کککده باشید کیه   عق  و مکطق، نیرویی کارساز 

اگیر از   هیا  خیلیی . بخشد نمیطرف، راهی رز پذیرفتن نداشته باشد، مفیدتر است. برخورد تحرّم آمیز و آمرانه، گاهی سود 

و ناهی از مکریر   معروف امربه. در ایکجا تسلو دپذیرن میآن را  ،نظر عقلی و مکطقی، نسبت به خوبی یا بدی کاری قان  شوند

 .گذارد میبه یک بحث و رفتار مکطقی و معقول، ضروری است. اربار، تحمی ، زورگویی و تحمی  عقیده، اثر معروس 

 ارائه راه ح  و رایگزین. 01

رائه داد و برای رلوگیری تکها انتقاد کردن و نهی و بازداشتن، کارساز نیست. گاهی برای رف  یک مشر ، باید راه ح  ا

مبتیذل،   هیای  فییلم مب  یکره برای نهی از اسراف، انفاق را طرح کیرد و بیرای    ،از یک عم  ناپسکد، رایگزین فراهم ساخت

 سالم معرفی کرد. صرفاچ ایجاد بن بست و راه بکدان، عال  کار نیست، راهگشایی مفیدتر است. های فیلم

 ها زمیکهاز بین بردن . 00

. بیا از بیین بیردن    گیردد  میی و عواملی سب  ررائم  آید میکاهان و انحرافا ، هر کدام در شرایو خاصی پدید مفاسد، گ

مبالچ بیراری عام  فساد است، ایجاد اشتغال و پر کردن اوقیا  فراغیت    ؛مرتربین خالف را خل  سالح کرد توان می ها زمیکه

ستان را عیوض کیردو، اگیر در اختییار داشیتن پیول، امرانیا  و        مفید است. اگر دوستان ناباب عام  انحراف است، باید دو

را از دست اشخاص باید گرفت، اگر تکهیا مانیدن و ریای خلیو ، سیب  ارتریاب        ها آنوسیله سب  بعضی تخلفا  است، 

ه بعضی گکاهان است، شخص را نباید تکها گذاشت، اگر فقر، عام  فساد است، باید زندگی افیراد را تیأمین کیرد تیا بیه گکیا      

 گکاه آفرین بیمه نمود. های زمیکهنیفتکد. هر چکد که با عام  درونی ایمان، باید افراد را در مقاب  
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 گیری از تشویق بهره. 08

. افزایید  میی را  یریزه نیخ، انگیه و توبیتکب یق به رای. استفاده از تشوهاست بدیق خوبان، عام  بازدارنده از یتشو یگاه

م، یککانتقاد  یستیار ناشاکم، آنگاه از یککقشان یم و تشویخوب آنان انگشت بگذار صفا  یر رودر برخورد با افراد هم اگ

 د.یوب و خطاها را دید تکها عی. پس نباشود می یرش انتقاد بعدیکه پذیزم یر قبلیآن تقد

 آگاه ساختن. 09

ا یی ت یمعروف، عام  معص یکت ا آثار سازنده و مببیگکاه  یکه نبودن به عواق  سوء یو تور یخبر یره  و ب یگاه

 یپی  هیا  خوردنیو  ها دوستی، ها فیلم یا برخیا مواد مخدر ی ییخود ارضا های زیانوار  است. چه بسا اگر روانان به  کتر

تیاب، آمیوزش و رلسیا     کق یی د اسیت. از طر یی مف یر و فرهکگ ارتماعرار بردارند. باد بردن سطح فکببرند. دست از آن 

ردن از ثیواب و عقیاب   کی اد یدارند،  یت مذهبیو ترب یکیکه دیه زمک یبعض یرا به مردم داد.برا یآگاهن یا توان می یهیتور

 دارد. ها خوبیق به یا تشویاز گکاه  یریدر رلوگ یاعمال، نقش مهم

 یریگ آسان. 03

ها  گذشته چشم دانستن، از اشتبا یرفتکیارها را آسان گرفتن، توبه را پذکدن، ید بخشیز است. امیعام  گر یریگ سخت

، کککید  میی ر ری ه فکی زانکید  ین رهیت گر یاز ا ها بعضی یاست. گاه یریآسان گ های نمونهردن، از کتغاف   یدن و گاهیپوش

ت نشان ی. سعه صدر، تحم  و ظرفیحا  و خکده و شادیز از تفریت، محبوس شدن، پرهیت، ممکوعی؛ محرومیعکی داری دین

 .کشاند می داری دینو  کیرا بهتر به طرف پا ین، بعضدادن، عام  رذب است و انعطاف نشان داد

 یاز راه دوست. 09

عام  رذب است.  ترین قویگذاشت. محبت  تأثیر، بهتر بتوان در او شود می، سب  یسکبودن و انس گرفتن با  یمیصم

گانه شمردن مخاطی  و  ید. بیبگذار تأثیر، توانید مین راه بهتر ید، از اید و با آنان دوست شویگران محبت نشان دهیاگر به د

 رد.کر یرا تسخ ها دلار گرفت و قلعه کد به یاست. عاطفه را با تأثیرم کردن، کحت یاز موض  باد حرف زدن و نص

 الگو. 00

 ید الگیو یی است. هم خود فرد، بیا رفتیار خیودش با    مؤثررا ، رو مک ها بدی ک، ترها خوبیرذب به  یالگو برا یمعرف

ه در کی  یسی ک. کیرد ،فراهم تیوان  میی گیران را  یکیه ریذب د  یسته، زمیشا یق الگوهایر و تشویح، تقدهم با طر ،گران باشدید

 یالگوهیا  یو رفتیار  یگفتیار  یسیتگ ی. شاشود میگران حجت ید یش برایو رفتارها ها حرفقرار گرفت،  ییگاه، الگویرا

 شتر مطرح نمود.ید هرچه بیروانان را با

 مانیت ایتقو. 04

امیت، بهشیت و رهیکم    یامبر )ص(، قیی مان بیه خیدا ، پ  یاب گکاهان داشتن اررا  و ارتراز مک یرین عام  رلوگیموثرتر

 کد با تیازگکاه با یریرلوگ یاست، خلو  و ... عام  گکاه است و برای، رییبای، زی، روانیاریرفقر، ب یاست. گرچه گاه

در ورود اشیخاص زنیده و    یاگر خداترساست.  یمان مذهبینقش عمده از آنِ ا یرد، ولکن عوام  برخورد مکاس  یا کت

ده و یی ، عقیغی یو تبل یار فرهکگی کر ، آموزش ، کد با پکد ، تذیه بارکیجه ای. نتککد میاد شده غلبه یفعال باشد، بر همه عوام  

 تأثیر ، یو پر از گکاه و آلودگیمان باشد، محیداشته باشکد. اگر ا یرد، تا عام  بازدارنده درونکت یمان را در اشخاص تقویا

 ، داشته باشد.تواند نمی یچکدان
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 جهینت

ه که آئیکی است رنیست. بل مسئولیتی کروی و تره این آئین راودانه آسمانی، آئین تکاسالم این است  های یژگیواز 

و پود خود رای داده اسیت. مسیئولیت فیردی را از مسیئولیت      پیوند ارتماعی و مسئولیت عمومی افراد مسلمان را نیز در تار

 از ارتمیاع بیه   ییری گ گوشیه عزلت و  ،رد. اگر در مسیحیت رایج، رهبانیت ک کیرتف توان ینم ،رتماعی در تعالیم اسالمیا

عیسیی)ع( وریود نداشیته     لیسیا و در شیریعت حضیر    که البته بدعتی بوده از سوی اربیاب  کاص  مطرح شده ) کعکوان ی

، اما در اسالم، باشد یمدر عم  الگوی پیروان این آئین  ،«گذارید!وا ار قیصر را به قیصرکار خدا را به خدا و ک»است( و تز 

َلرهبانی ة ف ی »هکارتماع مکسوخ است و رایگاهی ندارد. از سخکان گهربار پیامبر گرامی اسالم است  کتر رهبانیت و ،انزوا 
 .در اسالم رهبانیت نیست (ن، ماده ره یمجم  البحر) «اَلسالم

 یضیه معرفی  ین فریبر ا یمبتک ها ارزشگر ید یایبزرگ است که اررا و اح یضه ایمکرر فر از یو نه معروف امربه یضهفر

در راه اعالی کلمه حق و استخدام سالح برای ریشه کین سیاختن فسیاد،     رهاد  یگر فرائ ، حتیشده است، تا آن را که د

از قدر  دزم،  یدارد، بدون برخوردارضه ین فریکه ا یتیاست با اهم یهیبددر راستای امربه معروف و نهی از مکرر است. 

ضه، قدر  دزم را کس  ین فریا یش از اررایسته است پین رو بایحاص  است. از ا یب یا عملیناممرن و  یآن امر یاررا

 .کرد یضه شانه خالین فریت ایر بار مسؤولیم ، از زیستین بهانه که از قدر  دزم برخوردار نید با اینبا. اما نمود

« دوسیتی  اص  انسیان »باشد.  تفاو  یبدارد  ها انسانه در قبال ک ای یفهوظان نباید نسبت به سرنوشت رامعه و مسلم کی 

کید و در انجیام مسیئولیت    کویژه مسلمانان ی احساس همبستگی  ه خود ی ب  نوع ه مؤمن نسبت به همک ککد یمدر اسالم ایجاب 

 .برای راحت دیگران به ران خریدار باشد وشد و حتی رنج تن رارمجدّانه ب ارتماعی و انسانی خود

بوده و هر  آوران یامپداران خدا و  قب  از هر چیز، در شأن رسالت ،ها یبدو نهی از  ها یرینوظیفه مقدّس هدایت و امر به 

راه  ایین  یها مشقت بپکدارد و از کوچکار خود را کقدم رای قدم انبیاء نهاده است و نباید  ،بردارد س در این مسیر گامک

ابیالط امیر و    ،مصیبت را در طریق دعیو ، هیدایت   ه پیامبران خدا بیشترین رنج وکاسه صبرش لبریز شود؛ چرا کبهراسد و 

تحمی    ،تهدیید ، کجهرشی  ،تبعیید  ،به ران خریدند و در این راه تا سیر حید شیهاد     نهی الهی پذیرا شدند و خارهای راه را

ه کی اسالم، در هر عصری  د اولیای خدا و ائمه هدی)ع( پس از پیامبر گرامیتمسخر، به پیش رفتکد، و چکین بودن ذی  ورت

 .مصیبت همراه بود قت  و ،تمسخر  ،تهدید  ،رنج  ،کجهرتاریخ رسالت و دعو  با ش

و بایید بیه ارزش عمی  خیود ایمیان و       کککید  یمی اری پیامبرانیه  کی ، دارند یبرم ه در راه این دو وظیفه قدمکبکابراین آنان 

 ،متعیالی اسیالم   اران اسیت و آنیان در شیریعت   ره ایین شییوه سازشی   کی ککد رباشکد و در آن تساه  و تسامح ن داشتهاطمیکان 

 .اند محروم

را داعییان الیی اهلل و آمیران بیه معیروف و       ، سوختن و ساختن دارد و چکین بهیایی ها انسانچراط داری در طریق هدایت 

ئمه و اولیای خدا پرداختکد. بدون پرداخت چکیین بهیایی بیه مکزلیت طالییه داران      ا ،ه انبیارر باید بپردازند؛ چکانرناهیان از مک

بین معاصیی را سیخن   رمیرت  هکر نهاده شده است! چرا رو نهی از مک معروف امربهرسید و این در طب  قضیه  توان ینم توحید

 .کشاند یمگیری  خالفت و موض نفسانی است، آنان را به م ه امر و نهی در تضاد با هواهایکحق خوشایکد نیست و آنجا 

، به عکوان نتیجه نهایی ایین  شود یمو نهی از مکرر، برداشت  معروف امربهدر پایان نرا  مهمی را که از آیا  مربوط به 

 :شود یممقاله بیان 
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و  تا امر و نهیی تیأثیر داشیته باشید     ،ر هماهکگی ورود داشته باشدرو ناهی از مک معروف امربهباید بین قول و عم   .0

نیاهی بایید آنیرا بیر خیود دزم       ه آمیر و کهایست  عم  به گفته ،ر رو نهی از مک معروف امربهاز شرایو تأثیر  یری

 بداند. 

 باشد. ر، احتمال تأثیر میرمک و نهی از معروف امربهی از شرایو وار  شدن ری .8

 .باشد نمی ،ککدک نمی های خود عم  امّا به گفته ،ککدک ه امر و نهی میکسانی کفرقی میان مکافقین با  .9

 باشد. می ر وار  فوریرو نهی از مک معروف امربه .3

 ر باید استمرار داشته باشد.رو نهی از مک معروف امربه .9

 باشد. ر میرو نهی از مک معروف امربهر از شرایو وروب رمعروف و مک علم داشتن به .0

 نیز باشد. کد، باید ارشادگر خودک ه دیگران را ارشاد میکسی ک .4

 ر مقطعی و مختصّ به افراد خاصی نیست.رو نهی از مک معروف امربه .2

 .ر نمودن در هر حالی دزم و ضروری استرو نهی از مک معروف امربه .3

 .و و زبان خوش نقش بسزایی در پذیرفتن امر و نهی داردربیان نی .01
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 رلد، چاپ بیرو ، دارادضواء   000(، بحار ادنوار ، ق0309، محمد باقر، )یمجلس .0
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 و نهی از منکر معروف امربهدر گسترش  ها پرستشگاهنقش 

 بررسی تطبیقی آثار منتخب ادبیات انگلیسی و فارسی
 0دکتر محمد هادی رهاندیده

 

                        چکیده

 .از طرفیی، ییاد شیده اسیت    در رامعه «مکرر»و  «معروف» عکوان اماکن گسترش دهکده به ها پرستشگاه در شریعت اسالم از

اساسی ادبیا  مکظوم و مکبور رهان قرار دارند. در عین حال، نیوع   های مایهدر زمره مضامین اصلی و بن  «مکرر»و  «معروف»

محیو فرهکگی،سیاسی و ارتماعی  آنان قرار  تأثیراز این مفاهیم همواره تحت  ها آننگرش نویسکدگان مکتخ  و طرز تلقی 

که با نقد ادبی آثار مکتخ  این نویسکدگان، مصادیق معیروف و مکریر را در    صلی از این پژوهش آنستهدف ا داشته است.

 هیا  پرستشیگاه  مؤثرنقش   امر،به نوبه خود، ما را از.این مورد واکاوی قرار دهیم ی و فارسیپهکه گسترده متون ادبیا  انگلیس

تحلیلی همراه با رویریرد  -به صور  توصیفی روش تحقیق. دساز میآگاه  در ترویج معروف و زدودن مکرر از چهره رامعه

 هیای  نگیرش از مکاب  مورود کتابخانه ای، بیه بررسیی    ها دادهدر این مقاله، پژوهشگر با استفاده و رم  آوری  .استتطبیقی 

ه بشیریت  ل و در نهایت،آیکید ئوهیای شیهروند مسی    معانی خیر و شر، ویژگی پدیده خلقت، متفاو  این نویسکدگان نسبت به

در نظر تمامی ادیبان مکتخ ، بییش از آنریه بیه     ها پرستشگاهحاکی از آن هستکد که نتایج حاصل از این پژوهش . پردازد می

در رهیت گسیترش معیروف در     هیا  آنامن و مقدسی هستکد که بایید از   های پکاهگاه پیروان آیین خاصی تعلق داشته باشکد،

بییش از   معروف و مکرر در آثار ادبی مکتخ ،در واق ، مفاهیم  .کرد  روان استفاده ترویج عدالت و تکویر افرار نس رامعه،

 اند شدهتعریف  یاصول هبر پای باشکد، فرهکگی این نویسکدگان بسترهای باورهای دوگانه و غلیان های احساسی، ه زاییدهآنر

 .باشکد میی دنیای ککون مسوول شهروندان که در رای خود دلی  راه

 فرهکگ حقوق شهروندی، معروف، مکرر، خیر، شر، پرستشگاه،: یدیلک گانواژ

 

 مقدمه  

و رهبیران    هیا  پرستشگاهاسالمی در اقصا نقاط رهان همچکان نقش  «خیزش»یا  «بیداری»با ورود گذشت دو سده از پیدایش 

موس است.البته این نرته و نهی از مکرر در روام ، پررنگ و مل معروف امربهو گسترش  ها حرکتآگاه در شر  گیری این 

که در رای خیود   اند گرفتهسیاسی و فرهکگی متعددی شر   های رریانهمواره  ها حرکتشایان ذکر است که در مسیر این 

 .اند گرفتهمتفاو  از یردیگر و در برخی از موارد از هدف اصلی فاصله  شبیه به هم،

به انحراف شیده   ها سلیقهزگار مان  از تبدی  شدن اختالف رو های نشی آنچه در گرداب حوادث و فراز و  با این حال،

مقتدرانیه رهبیران آزادی خیواهی همچیون حضیر  امیام خمیکیی)ره( و         هیای  راهکمیایی است،عکصر حیا  بخش مسارد و 

 حضر  آیت اهلل العظمی خامکه ای )دامت برکاته( بوده است.

سو و  پهکه گسترده ادبیا  رهیان تفیاهم و تعیاملی     از یک مساجدو  معابد ،کلیساهاهمچون  هایی پرستشگاههمواره میان 

گییری پیرنیگ    و از نقشیی محیوری در شیر     اند شدهدوسویه برقرار بوده است.این اماکن به زیبایی در تار و پود آثار تکیده 

 اشعار برخوردار هستکد. های طرحو  ها داستان

                                                           

 سالمی، واحد شیراز، گروه زبان انگلیسی، شیراز، ایرانعضو هیا  علمی دانشگاه آزاد ا. 0
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عقییدتی شیر  دهکیده و    -که به نوبه خود عام  فرهکگی اند تهنهف هایی ایدئولوژیو  ها ارزش ،ها پرستشگاهدر باطن این 

شاعران و نویسکدگان نیز به فراخور اصول رهان بیکی و طرز فرر خود به  از طرفی، .گردند میرلو برنده متون ادبی محسوب 

ش حاضر قصد آن . در پژوهسازند میرا نیز در آثار خود مکعرس  ها آنو  پردازند میمورود  های ارزشمخالفت یا مالزمت 

وییژه  ه و بی  هیا  پرستشیگاه ادیبان مکتخ  به نقش و رایگاه  های دیدگاهمورود در  های تفاو و  ها شباهتداریم تا با بررسی 

ما را از اهمیت این موضیوع   صور  گرفته در این زمیکه، های پژوهشمسارد در زندگی بشریت پی ببریم. نگاهی به پیشیکه 

 آگاه خواهد ساخت. 

 تحقیقپیشینه 

و نماز نوشته شده است اما کمتیر بیه رابطیه     مسجدبا آنره تا ککون مقاد  بسیاری حول محورها و موضوعا  مرتبو با 

یک از نویسکدگان مکتخ  نیز بیه طیور همزمیان و یرجیا بیا یریدیگر        این مفاهیم با ادبیا  پرداخته شده است.از طرفی هی 

 مسجدام موثری رهت بررسی هماهکگ رایگاه و مکزلت پرستشگاه و بادخص . از این رو، پژوهش حاضر گاند نشدهمقایسه 

متروری  »با عکوان (0923)به مقاله حمید قکبری توان میانجام شده  های پژوهشدر آثار این نویسکدگان خواهد بود. از رمله 

ان بکام ایرانی پرداختیه اسیت.    در اشعار چکد تن از شاعر مسجداشاره کرد که وی به بررسی مفهوم  «بر نقش مسجد در ادبیات

اسیت کیه او در    «اسالمی از آغاز تا انقالب اسالمی های یامقمسجد کانون »( 0929) پژوهش دیگر مقاله غالمرضا گلی زواره

در نهضت اسالمی و ابعاد مختلف این پایگاه عبادی و سیاسی را مورد مداقه قیرار داده اسیت. پیژوهش     مسجدآن نقش مهم 

 اسیت  «اتیات و روایدگاه آیاز د یمسجد در جامعه اسالم»( تحت عکوان 0921مه کارشکاسی ارشد ثریا امیری)دیگر پایان نا

دوباره  است داشته  یدر صدر اسالم در رامعه اسالم مسجده کرا  یمختلف یردهاکارکد یز بایامروزه نکه به زعم پژوهشگر 

در بخش بعدی به محدوده پژوهش و  م.یش پرفروط گردانیش از پیب یرا در رامعه اسالم مسجدم و نقش همه رانبه یککا یاح

  .پردازیم یمدامکه بحث 

 تحقیق های محدودیت

مرتبو بیا   های مؤلفهپژوهشگر بر آن است تا تکها برخی از آثار شاعران و نویسکدگان مکتخ  را از حیث  در این تحقیق،

جام چکین کاری مستلزم صرف زمیان کیافی و تحلیی  محتیوای     این بدان دلی  است که ان پرستشگاه مورد بررسی قرار دهد.

. لذا، به دلی  محدودیت زمان و به فراخور مجیال ایین مقالیه، فقیو بیا      استنامه نویسکدگان  تمامی آثار با رویررد به زندگی

و سیپس شیاعران    نخست،آثار ادیبان انگلیسی .پردازیم میانداز  فرهکگی به تحلی  محتوای این آثار  نگاهی گذرا و از چشم

 ایرانی را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

 در آثار منتخب «پرستشگاه»تطبیقی مفهوم  یبررس
 تجربه های ترانهگناهی و  بی های ترانه ویلیام بلیک: الف(

هیای ایین دوره    ویژگیی  تیرین  مهیم از  (در زمره مشهورترین شاعران رکیبش رومکتییک اسیت.   0494-0284)" ویلیام بلیک"

پیروان این  از آنجا که ی اشاره نمود.طبیع عکاصر فراطبیعت و  ،نمادگرایی ،به احساسا  زیاد شاعران توره بسیاربه  انتو می

گکاهی و تجربیه را بیه ترتیی  در     بی های ترانهبلیک  .مرت  به خودروش، تخیلی، نوآور و آزاد بودن ادبیا  اعتقاد داشتکد

 گکاهی و تجربه را بدین صور  تشریح نموده است: بی های واژه ابجدیان امراهلل مکتشر کرد. 0433و  0423های  سال

بلریه   گکیاهی نیسیت،   امیا هیدف بلییک بیی     ،بیریم  میآزاری و نداشتن گکاه به کار  گکاهی را به معکای بی بی

گکیاهی سیازمان یافتیه و ییا      دوگانیه بیا بیی    گکیاهی سیازمان نیافتیه و ییا نیاآزمودگی،      بیی  ناآزمودگی اسیت. 
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گکاهی و تجربه دو حالت از چهار حالت هستی روان  از آنجا که بی در برابر تجربه ناتوان است. گی،آزمود

وییژه تکهیا کیودکی و     گکاهی و یا نیاآزمودگی،  اگر چه بی گذر از هر دو حالت بایسته است، انسان هستکد،

متضیاد از روان انسیان   را نماییانگر دو حالیت    هیا  سیروده بلییک ایین    ویژگی تکها بزرگسالی نیسیتکد.  تجربه،

 زایش و پویایی است. ی هزنددنیای خشن اما  سرزمین بوله است و تجربه، گکاهی، بی .داند می

 (            011،0924)ابجدیان،

به زعم بلیک، هر را  است. ها انسان، سراسر تجسم خالق عالم در ورود گناهی بی های ترانهدر  «تمثال خداوند»سروده 

تکهیا بهانیه و    ها پرستشگاهعشق و صفا باشد در آنجا مح  حضور پروردگار عالم است. به بیان دیگر،  ی،که سخن از دلسوز

مستمسری برای یافتن خدا و مح  تجم  ساده ددن و گمگشتگانی هستکد کیه آفریککیده خیویش را در ییک مریان خیاص       

 :کککد میرستجو 

 ,To Mercy Pity Peace and Love به درگاه گذشت،دلسوزی، صفا و عشق

 :All pray in their distress کککد می دعا پریشانی در همگان

 And to these virtues of delight بخش شادی های پارسایی این درگاه به و

 .Return their thankfulness کککد می گزاری شرر همگان

 ,For Mercy Pity Peace and Love دلسوزی، صفا و عشق زیرا گذشت،

 :Is God our father dear ما، گرامی پدر تخداس

 ,And Mercy Pity Peace and Love دلسوزی، صفا و عشق و گذشت،

 .Is Man his child and care                                    پدر آن توره مورد و فرزند است، انسان

 For Mercy has a human heart دارد، انسانی قلبی گذشت زیرا

 :Pity, a human face دارد، انسانی ای چهره لسوزید

 ,And Love, the human form divine است، انسان خدایی کالبد عشق و

 .And Peace, the human dress است انسان پوش تن صفا و صلح و

 ,Then every man of every clime بکابراین، هر انسانی آر هر آب و خاکی،

 ,That prays in his distress ،ککد می دعا پریشانی در که

 Prays to the human form divine ،ککد می دعا انسان خدایی قال  درگاه به

 .Love Mercy Pity Peace صفا                    و  دلسوزی گذشت، ،به درگاه عشق

  ,And all must love the human form     بدارند،      دوست را انسانی شمای  باید همگان و

 .In heathen, turk or jew یهودی، چه و ترک کافر،چه چه

 Where Mercy, Love & Pity dwell        مسرن گزیککد    دلسوزی و عشق گذشت، کجا هر

 .There God is dwelling too برد می بسر خدا نیز آنجا در

(014)همان،   
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 .است کلیساهادار بلیک نسبت به زمامداران فاسد  بیانگر بغ  و کیکه ریشه ،تجربه های ترانهدر  ،«روز نیکوکاری»

ه عیامالن  و در پی زنگارزدایی از چهیر  ککد میوی در این سروده خود را مداف  حقوق از دست رفته ایتام معرفی 

وارونه هستکد  ها ارزش در دنیای تجربه، پس از خود است. های نس دین مسیحیت،گسترش عدالت و تکویر افرار 

و شرار  و بدکاری به مبابه نیروکاری هستکد. وظیفه آدمی نیز آنست  که با گیذر از پی  تجربیه بیه بیی گکیاهی       

و کشیشیان   کلیستاها که چگونه  دهد میتر نشان  ر چه تمام. در این ترانه،شاعر با هکرمکدی هشود نائ سازمان یافته 

.این کشیشان سودرو از تعالیم دیکی کیه خیود در   ککد میوابسته به دولت را نماد دنیای تجربه و دغلراری معرفی 

ه را ب ها آنو زیر نقاب سرپرستی از ایتام و کودکان بی سرپرست،  اند نبردهبهره ای  آموزند میبه دیگران   کلیساها

 :دهد میبا قلبی سرشار از حزن و اندوه چکین گالیه سر  ،«روز نیکوکاری» . بلیک درکشانکد میاستبمار 

 Is this a holy thing to see                                        ببیکیم که است مقدس چیزی این آیا

 ,In a rich and fruitful land                                            پربار و ثروتمکد سرزمیکی در

 ,Babes reduced to misery                                                 اند افتاده بدبختی به ها بچه

 ?Fed with cold and usurous hand شوند؟ می تغذیه رباخوار و عاطفه بی دست با و

 ?Is that trembling cry a song است؟ ترانه لرزش،صدای آن آیا

 ?Can it be a song of joy                                                باشد؟ شادمان ترانه تواند می یاآ

 ?And so many children poor                                باشکد؟ دست تهی کودکان از بسیاری و

 !It is a land of poverty                                         .           است دستی تهی سرزمین ایکجا

 ,And their sun does never shine                                  درخشد، نمی هرگز ها آن خورشید و

 ,And their fields are bleak and bare هستکد، علف و آب بی و سرد ها آن های دشت و

 :And their ways are filled with thorns                            اند پوشانده ارهاخ را راهشان و

 .It is eternal winter there است راودانه زمستان آنجا در

                                       ,For where'er the sun does shine بدرخشد، خورشید کجا هر زیرا

 ,And where'er the rain does fall ارد،بب باران کجا هر و

 ,Babes should never hunger there                                          ماند، نمی گرسکه هرگز بچه

 Nor poverty the mind appall .                            ککد نمی هراسان را انسان دستی،خیال تهی و

 ( 084همان، ) 

 به یاد کاتالونیا  و  روزهای برمه    ج اورول:جور ب(

 (1113-1151) جورج اورولاثر  (1133به یاد کاتالونیا) و در ککد میبعد از بلیک ادامه پیدا  ها سدهتا چکد  کلیسانفر  از 

 0393تیا   0390های  این سفرنامه به رکگ داخلی اسپانیا میان رمهوری خواهان و ملی گرایان در خالل سال .می شودهویدا 

 :داند میانقالبیون رمهوری خواه اسپانیا  های نهضترا عام   کلیساهاتا حدودی نفر  از  "اورول" .پردازد می

همه بکاهیای بیزرگ را در    عمالچه کارگران بر مرک  نشسته بود.آنان قبرای اولین بار در شهری بودم که طب

 را آویختیه بودنید.   ها آنارشیستسرخ و سیاه  های پرچمسرخ، یا  های پرچم ها آناختیار خویش آورده و از 

تمیام   تقریبیاچ  روی هر دیواری داس و چرش یا حرف اول احزاب انقالب را کج و کوله رسم کرده بودنید. 
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خیراب   کیار ایکجیا و آنجیا کلیسیاها را مکظمیاچ      هیای  گیروه  کلیساها تخلیه و تصاویرش سیوزانده شیده بیود.   

 (  0،0900.)اورول،کردند می

 کلیسایی های ارزشگرا به رهبری فرانرو است از رابجایی  که اورول هکوز درگیر رکگ با نیروهای فاشیست ملیزمانی 

 :رود میبا آنارشیستی در حیر  فرو 

غییر ممرین    کامالچ تقریبا به معکای واقعی کلمه،هی  اتفاقی...،-در شرق هواسرا تا اواخر مارس اتفاقی نیفتاد

طبقه کارگر اسپانیا بخاطر دموکراسی و حفظ  از دیدگاه نظامی آن نوشت...، اچصرفاست که رکگ اسپانیا را 

مقاومتش همراه بیا اعتراضیی    در مقاب  فرانرو ایستاده بود.-رفت انتظار می احتمادچعرس آنچه ه ب-موقعیت 

را  هیا  زمیین دهقانیان   .گرفیت  میی گفیت از آن سرچشیمه    توان میسازش ناپذیر و انقالبی بود،یا در حقیقت 

در آمیده   هیا  اتحادییه و بخیش اعظیم سیسیتم حمی  و نقی  در اختییار        هیا  کارخانیه گرفته بودند، بسیاری از 

. روزنامه دیلیی میی  توانسیت بیه     رسیدند میقت  ه تار و مار شده بودند یا ب ها کشیشبود.کلیساها تخری  و 

« سیرخ »ییک ایی  اهریمکیی    فرانرو را به عکوان وطکپرستی که کشورش را از چکگ  تشویق مرار  روحانی،

 معرفی ککد. ،داد مینجا  

 (  32)همان،

نفر   ها آنکه یری از  ککد میاساس و عصاره تفرر آنارشیستی را در سه چیز خالصه  به یاد کاتالونیا اورول در سفرنامه

 :است کشیشان خائنو  کلیساهااز 

در هر حال به مکظیور مشیخص   « ها تآنارشیس»تعریف بیکش آنارشیستی به این سادگی نیست.واژه نا روشن 

 هییای اتحادیییه.بلییوک عظیییم رود میییکییردن تعییداد کبیییری از مردمییی بییا نقطییه نظرهییای متفییاو  برییار    

 اش سیاسیییییدو میلیییییون عضییییو داشیییت و ارگییییان   حیییدوداچ ث.ان. )ککفدراسییییون ملییییی کارگران( 

ن.  و اف.آ.ئی به طور اف.آ.ئی)فدراسیون آنارشیستی ئیبریا(، سازمانی خلص آنارشیستی بود.اهداف ث.ا

 کلی این بود:

اعمییال ککتییرل مسییتقیم کییارگران بییر هییر یییک از شییعبا  صییکعت،یعکی در بخییش حمیی  و         .0

 نساری و غیره. های کارخانهنق ،

 حاکمیت شوراهای محلی و مقاومت در مقاب  هر گونه قهر متمرکز و اقتدارگرایانه دولتی. .8

 یسا.چون و چرا علیه بورژوازی و دستگاه کل خصومت بی .9

 (93)همان،        

 امکیی بیرای آن   هیای  پکاهگاهرا  ها آننگاهی از سر تمسخر  و با سپارد میرا هم به تیر نقد  معابد، (1134روزهای برمه) در

که به خیال خام خود قادر به فری  پروردگار هسیتکد.این رمیان میاررای اهیداف شییطانی       ککد میدسته از مجرمانی  معرفی 

 برمه است. یایۀ علیتادا در ناحکائوکیبخش  یس دادگاه فرعین رئکیوپویداستان یعکی ت یشخص ترین اصلی

، نشسیت و برخاسیت بیا    گییرد  میی وی سرچشیمه   یکیم بکاز عقده خود یادیه تا حد زکاین شخصیت پلید  یتکها آرزو

، ی  رشیوه خیوار  یاز قب یتلفمخ ررائمه دست خود را به کن کیوپویبه عکوان صاحبان نژاد و فرهکگ برتر است.  ها انگلیسی
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وی را عاقبیت   معابدو  ها صومعهبیه   یو یها کمکو ها ثوابکه  ککد میگمان  رده است،کآلوده  ی، فحشا و برده داریدزد

 :نویسد میاورول  بخیر خواهکد نمود.

از به ررا  ادعا ککد کیه وی هیچگیاه مشیتش بی     توانست میانسان  آسی  ناپذیر بود...، عمالچ ]نکیوپوی[او 

نخواهد شد و همیشه با موفقیت قرین خواهد بود و سرانجام دار فانی را با چکان افتخار کاملی وداع خواهید  

 هیایش  موفقییت )چکد صد هزار( روپیه ارزش خواهد داشت. حتی پس از میرگ نییز    گفت که چکدین لک

ر کیار ثیواب ذخییره    های آخر حیا  خیود آنقید   در نظر داشت در سال یوپوکین...، ادامه خواهد داشت...،

 شاید کارهای نیک وی به صور  ساختن پاگوداها درآید. نماید که کفه ترازو را به نف  خود سکگین ککد.

سیکگی،چترهای   های کاریبا ککده -کاهکان به وی خواهکد گفت چکد تا-چهار معبد،پکج تا،شش تا،هفت تا

ای  درآیکد و هر ررنگ و ررنگ زنگوله کوچک که با وزش باد به صدا های زنگولهزراندود و تعدادی از 

 سپس با قال  انسانی به زمین باز خواهد گشت.  دعایی به حساب وی مکظور شود.

 (3،0909)اورول،

آگیاه اسیت و بیرای     یابید  میتحقق  یتر وراسوامکان تکها با حذف دیر باشگاه اروپائداز ایکره عضویت وی  "نکیپوپو"

ن یوباسکن و کیان پوپوی.گفتگوی ذی  مگیرد میونر،کمک یسیمکدفتر قائم مقام  یدن، متصیوباسکرسیدن به این هدف از 

 ه رقی  خود است:یحاکی از تالش وی در  توطئه سازی عل

س یو رئی  یریراح عمیوم   یکه ک، یتر وراسوامکه دیحمله هماهکگ شده عل یکبه  خواهیم می ]نکیوپوی[

ن یم و سیرانجام او را از بی  یکی کدار  هری م. شیهرتش را ل یبه او تهمت بیزن  خواهیم میم. یزندان است، دست بزن

و  یغ بیه آشیوبگر  یی ، تبلییگرا یانت، ملید خیخواهد بود، به طور وضوح مورد اتهام با یم. عم  حساسیببر

از  ها آناست.  یسیز و ضد انگلیانت آمیاد خیعق یتر داراکه دکم یککان را متقاعد ید اروپائیان باشد. بایعص

ککید،  ک کاو شی  یلحظه هیم در وفیادار   یک یم حتیبگذار یرد. ولیه رشوه بگکظار دارند انت یارمکد بومک

 ارش ساخته است.ک

ه یی عل یه حرفی کی  یار وفادار است و وقتیان بسیتر به اروپائک  است. درار مشیار بسکن ی: اثبا  ا]نیوباسک[

: مزخیرف اسیت،   ]نکیپوپیو [سیت؟  یده شما چی، عقدانکد مین را یا ها آن شود می یعصبان شود میآنان زده 

، کاه داشته باشید، شی  یس یچهره ا یست. اگر مردین مورد نی  در ایر دلربه ف یی  اروپایمزخرف است. ه

   است. یخود دل

 ( 3)همان:

دوزخ خاتمیه   یبیت بیارش بیه سیو    رن ین و راهی شدن وی از زندگکیوپوی یته مغزرسرانجام با س برمه یروزها رمان

ا قرار داده است. به عقیده اورول، هرگیز  ین دنین را در همکیوپویافا  افراد کج اندیشی همچون رمخداوند  یی. گویابد می

 راه رستگاری را پیمود. توان نمی ها پرستشگاهمعابد و سایر با عوام فریبی و توس  دروغین به 

 بوستان و غزلیات سعدی شیرازی: ج(

امدار ایرانی در ادبیا  فارسی رفیی  تیر از آن اسیت کیه     سخن سرای ن هجری قمری( 616-611سعدی شیرازی)رایگاه 

و  هجتری قمتری(  -655بوستتان) باشد.در این پژوهش،تکها دو نمونه از شاهرارهای ادبی سعدی یعکی  تأییدنیازمکد تذکر و 

تبو بیا  بکییادی میر   هیای  مقولیه .این مفاهیم در ککار سیایر  ککیم میاز حیث مفاهیم پرستش و پرستشگاه بررسی  را وی غزلیات
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. سیعدی در  انید  شیده رفتار بشر و با اهتمام به آموزش تربیتی و پرورش اخالقی افراد رامعه به شیوایی هر چه تمام رلوه گیر  

 :فشارد میخود چکدین بار بر اهمیت خلوص، یردلی در پیمودن طریقت حق پای  غزلیات

 روی در مسییجد و دل سییاکن خمییار چییه سییود؟   

 ر خلییو هییر کییه او سییجده ککیید پیییش بتییان د   

 ناپیییاک چیییه بیییاک ٔخانیییهدل اگیییر پیییاک بیییود 

 چییییون طبیعییییت نبییییود قابیییی  تییییدبیر حریییییم 

 قیییو  حافظییییه گییییر راسیییت نیاییییید در فرییییر  

 عاشییییقی راسییییت نیاییییید بییییه تربییییر سییییعدی 
 

 سییود؟ خرقییه بییر دوش و میییان بسییته بییه زنییار چییه 

 دف ایمییان زدنییش بییر سییر بییازار چییه سییود؟      

 سییود؟ مغییز بییود نغییری دسییتار چییه   سییر چییو بییی 

 و نالییییه بیمییییار چییییه سییییود؟  قییییو  ادویییییه  

 سیود؟  عمر اگیر صیرف شیود در سیر تریرار چیه      

 چییون سییعاد  نبییود کوشییش بسیییار چییه سییود؟  
 

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

 بوستتان  ی عالمی متربیر بیا ریوانی غییر مسیلمان در کتیاب      حرایت رویاروی انسانی و احترام متقاب  نسبت به دیگران است.

 شاهدی بر همین نرته است:

 فقیهییییییی بییییییر افتییییییاده مسییییییتی گذشییییییت 

 ز نخییییییییو  بییییییییر او التفییییییییاتی نرییییییییرد 

 تربیییییر مرییییین چیییییون بیییییه نعمیییییت دری    

 یرییییییی را کییییییه در بکیییییید بیکییییییی مخکیییییید  

 نییییییه آخییییییر در امرییییییان تقییییییدیر هسییییییت

 تییییو را آسییییمان خییییو بییییه مسییییجد نبشییییت   

 دسیییییتببکییییید ای مسیییییلمان بیییییه شیییییررانه   

 رود هیییر کیییه روییییان اوسیییت   نیییه خیییود میییی 
 

 بیییییه مسیییییتوری خیییییویش مغیییییرور گشیییییت   

 رییییییوان سییییییر بییییییرآورد کییییییای پیرمییییییرد 

 کیییییییه محرومیییییییی آیییییییید ز مسیییییییتربری  

 بییییییادا کییییییه ناگییییییه درافتییییییی بییییییه بکیییییید 

 کیییه فیییردا چیییو مییین باشیییی افتیییاده مسیییت؟     

 میییییزن طعکیییییه بیییییر دیگیییییری در ککشیییییت    

 کیییییه زنیییییار میییییغ بیییییر میانیییییت نبسیییییت     

 بیییرد لطیییف دوسیییت  بیییه عیییکفش کشیییان میییی  
 

رلیوه حضیور    توانید  میی ظر استاد سخن،سعدی علیه الرحمه، انسان به شرط برخورداری از صفای باطن و نیت پاک از ن

این رهانبیکی و طرز تفرر در اشیعار شیاعران    .ککداعم از مسجد،ککیسه و کلیسا مشاهده  ها پرستشگاهپروردگار را در تمامی 

 معاصر همچون محمد رضا آغاسی نیز ادامه یافته است.  

 نماز، روح نماز   ساقی سرمست ما، :محمد رضا آغاسی د(

را در اشیعار دلکشیین خیود بیا      مستجد کلمیه   مداح و شاعر مذهبی شییعه،  ،(1333-1333)محمد رضا آغاسی مرحوم حا 

وی همچون بیشیتر شیاعران متعهید     .برد میکار ه ویژه نس  روان به تالش نستوه خود برای بیداری اسالمی و هدایت مردم ب

.از نظر این شاعر ککد میاخالص در عم ، تواض  و بکدگی به درگاه ایزد مکان را از شرایو قبولی اعمال عکوان  پیش از خود،

ساقی سرمست » رایگاه تبلور عظمت الهی هستکد. وی در شیعر  ها پرستشگاهتمامی ادیان مظهر نور حق و تمامی  خودساخته،

 :دهد یمایکگونه اندرز  «ما

 ا دیوانییییییه نیسییییییتسییییییاقی سرمسییییییت میییییی

 دسیییییییتور کیییییییار انبیاسیییییییت   آنچیییییییه در

 زبییییییور چیسییییییت در انجییییییی  و تییییییورا  و

 رملییییه ادیییییان ز یییییک دییییین بیییییش نیسییییت 

 سرگذشییییییییت انبیییییییییا افسییییییییانه نیسییییییییت 

 سیییییترکیییییگ بیییییا مریییییر و فریییییی  اغکیا   

 هییییییای نییییییور و تسییییییلیم و حضییییییور یییییییهآ

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

 لیییییییک در بتخانییییییه دیییییییدم بییییییی عییییییدد 

 میییییا را بشیییییرکید ییییییا صیییییمد یعکیییییی کیییییه 

 چییییو دود آتییییشگییییر سییییبک گییییردیم در   
 

 سرشییییت یمییییهرکییییه را دیییییدم بییییه دل بییییت 

 هیییییر صیییییکم سیییییرگرم ذکیییییر ییییییا صیییییمد  

 پیرییییییییر مییییییییا را در آتییییییییش افرکییییییییید  

 خیییییود پرگشیییییود مبیییییدأتیییییوان تیییییا  یمییییی

 (0)مکاب  ایکترنتی،                                                

، مسارد را یری از روحبخش ترین اماکن مذهبی و خانیه سیرور و   «نماز»نظیر در شعر  آغاسی با شور حالی کم مرحوم

 :ککد میشادی معرفی 

 بییییییییه آوای خروسییییییییان سییییییییحر خیییییییییز

 بیییییییه آب دییییییییده دل را شستشیییییییو کییییییین

 مسییییییییارد خانیییییییییه نییییییییور سیییییییییرورند  

 زریییییا برخییییییز هکگیییییام حضیییییور اسییییییت    

 اسیییییت یناسپاسیییییمسیییییلمان بیییییی نمیییییازی  

 تیییییییو بکگیییییییر گیییییییاه قیییییییر آن مبیییییییین را       

 اسییییییییت   نیمییییییییؤمکآرام رییییییییان نمییییییییاز 

 خوشییییییا آنییییییان کییییییه دائییییییم در نمازنیییییید 

 

 سیییییحر سیییییر میزنییییید از خیییییواب برخییییییز     

 پیییییس آنگیییییه رانییییی  معشیییییوق رو کییییین   

 تجلییییییییی گییییییییاه آیییییییییا  حضییییییییورند  

 اگیییر موسییییی شیییوی هییییر گوشیییه توراسییییت   

 نمییییییاز اول قییییییدم در خییییییود شکاسیسییییییت   

 را  نیمیییییییؤمکمیییییییروری کییییییین صیییییییفا   

 سییییییتون آسییییییمان پیمییییییای دییییییین اسییییییت 

   تمیییییییییام عمیییییییییر قیییییییییائم برنمازنییییییییید   

 )همان(                                                               

 :بخشیم میاین شاعر تسلی  «روح نماز»روح خود را با شعر  به عکوان حسن ختام این بحث، اککون،

 میییییییا را نظیییییییری بیییییییه غییییییییر اهلل مبیییییییاد 

 هیییر چکییید کیییه دسیییت میییا بیییه ریییز آه مبیییاد    

 امییییییییروز بشییییییییارتی عظیییییییییمم دادنیییییییید  

 خوانیییید یمییییبییییه نمییییازم  ذنمییییؤوقتییییی کییییه 

 زان روز کیییییه تیییییو اهییییی  نمیییییازم کیییییردی  

 تیییییییا بیییییییر قیییییییدمت روی نییییییییاز آوردم   

 ییییک قیییوم پیییر از سیییوز و گیییداز  خواندنییید  

 قیییییییوم دگیییییییری برییییییییده از راه حجیییییییاز  

 

 بییییر درگییییه عشییییق غیییییر از اییییین راه مبییییاد     

 از دامیییییییین اهلبیییییییییت کوتییییییییاه مبییییییییاد  

 راهییییییی بییییییه صییییییراط مسییییییتقیمم دادنیییییید

 ای از رییییییکس نسیییییییمم دادنیییییید   سییییییجاده

 ادی سییییییییجده سییییییییرفرازم کییییییییردی  در و

 از مکییییییت خلییییییق بییییییی نیییییییازم کییییییردی  

 قیییییومی ز نییییییاز بیییییی نییییییاز  خواندنییییید    

 ای روح نمییییییییاز،بی نمییییییییاز  خواندنیییییییید 

 )همان(                                                              

   گیری نتیجه ه(

نسبت به مفاهیم  ها آنحس عدالت خواهی  ،ودمی شآنچه مایه پیوند آثار این شاعران و نویسکدگان مکتخ  به یردیگر 

بیش از آنره به پیروان دین یا مذه  خاصیی تعلیق داشیته     ها پرستشگاه پرستش و پرستشگاه است. به نظر تمامی این ادیبان،

از  پای نهاد. مسارد نیز به عکوان یریی  ها آنامن و مقدسی هستکد که باید با مکش پاک و خلوص نیت در  های پکاهگاهباشکد،

رو بایید از   .از ایین باشیکد  می ها دلفرهکگی صاح  قدرتی فراوان در  ترویج عدالت و تسخیر  های پایگاهو  ها پرستشگاهاین 

 اسالمی استفاده بهیکه کرد. های ارزشامن الهی در رهت تکویر افرار نس  روان و گسترش  های حریماین 
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 مطالعه تجربی آگاهی از حقوق شهروندی
 (1311تان مازندرانآزاد اسالمی اس های دانشگاه)بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی اعضاء هیأت علمی 

 0سیّده حمیده سلیم بهرامی

 8علی ران حسکی

 9ام کلبوم غالمحسین زاده

 3حسین احمدی

 

 چکیده

را نییز در   هیایی  مسئولیتهای مختلف مشارکت فعالیت دارند و در برابر حقوقی که دارند،  اعضای یک رامعه در حوزه

از سوی دیگر شهروندان در رامعه نه تکها حقوقی دارند بلره دارای  گیرند. راستای اداره بهتر رامعه و ایجاد نظم بر عهده می

این مقاله به بررسی عوام  ارتماعی مرتبو با میزان آگاهی از حقوق شهروندی در بین اعضاء هیأ  باشکد. هایی می مسئولیت

به مکظیور   ها پدیده همشاهدکه از است  یابیکه یق از نوع زمیتحق .پردازد می 9آزاد اسالمی استان مازندران های دانشگاهعلمی 

 یآزاد اسیالم  هیای  دانشیگاه  یأ  علمیه اعضاء هیلک یآمار .رامعهآید میدست ه مختلف اطالعا  ب های رکبهمعکا دادن به 

و ابزار تحقیق پرسشیکامه بیا    ای هطبق یریگ وه نمونهیش نفر( در نظر گرفته شده است. 834تعداد نمونه ) .استاستان مازندران 

تعهید   ،بیه مکیاب    یزان دسترسیم ،یمشارکت ارتماع امکیت ارتماعی،ن یبنتایج نشان داد: بوده است. 112009ی کرونباخآلفا

آگاهی از حقوق شهروندی اعضاء هیأ  علمیی رابطیه وریود دارد. بیا بریار       با و رکسیت اساتید یطبقه ارتماع، یشهروند

 % ،31ایین محاسیبه رسییدیم کیه امکییت ارتمیاعی بیه مییزان          از رگرسیون چکید متغییره بیه    (Enterگیری از روش مرکزی)

انید.   میؤثر % ، بر شر  گیری و آگاهی از حقوق شهروندی 04زان یبه م به مکاب  یدسترس% ، 03به میزان  یمشارکت ارتماع

ق را مورد یق% موضوع تح92 تقریباچ متغیرهایشگفت این بررسی بهمراه  توان میبدست آمده  R2در نهایت با توره به میزان 

 .دهد میپوشش خود قرار 

  مازندران زمیکه یابی، دانشگاه، حقوق شهروندی، واژگان کلیدی:

 مقدمه و طرح مسئله

ونان باسیتان، در  یبرگشت به تجربه روم و  و با یقرون وسط یبار با نقد شهروند نیاول یبرا یطور رد به یده شهروندیا

از عبیار    یطیور رسیم   نوشیته و بیه   ای اعالمییه فرانسیه   انقالبان یدر رر یمیالد 0423دوره رنسانس مطرح شد و در سال 

ای بر اسیاس   ثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد رامعهؤشکاخت این حقوق و ترالیف نقش م .نام برده شد« یحقوق شهروند»

ر مبکای معیارهای عیکیی و  دارای مفهوم و روهره واقعی باشد شهروندان باید ب« شهروندی»که  نظم و عدالت دارد. برای این

                                                           
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری .0

    A.Hasani@acecr.ac.irایران آشتیان، عضو باشگاه پژوهشگران روان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آشتیان گروه علوم ارتماعی، .8

 ساری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد .9

 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری کارشکاسی ارشد مدیریت آموزش، .3

بیه   این مقاله بخشی از طرح پژوهشی است که با اعتبارا  و حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی با نظار  اسیاتید دانشیگاه آزاد اسیالمی مازنیدران     .9

 انجام رسیده است.
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حقوق متعیدد دیگیری    ی هزایکددر ابتدا خودش یک حق است و در ادامه « شهروندی»شفاف مورد قضاو  قرار گیرند لذا 

ککید و   توانائی افیراد را بیرای قضیاو  در میورد زنیدگی خودشیان تصیدیق میی        « شهروندی». از این رو استبرای شهروند 

شود. به ایین ترتیی     تعیین نمی هویتشاند، مذه ، طبقه، رکسیت و یا صرفاچ از روی یری از از پیش بوسیله نژا ها آنزندگی 

نییاز بیه رسیمیت شیکاخته     »حق شهروندی محم  بسیار مکاسبی برای ارضاء انگیزه سیاسی انسان یعکی آنچه کیه هگی  از آن   

ش و یسرنوشت خیو  نییت در تعکمشار یعکی یشهروند»د گفت: یبا یلکطور  به (.0920)دلفروز،باشد برد، می نام می« شدن

ز در میورد آن  یی ن یاریشیمکدان بسی  یه اندکی  ن حقیوق یی از رملیه ا  یی، قضیا ی، فیرد ی، ارتمیاع یاسی یاز حقوق س یبرخودار

و حقیوق   یقانون یاز تساو یت، حق برخوردارکدر ابعاد مختلف، حق مشار یم به حق آزادیتوان یاند، م ردهک یپرداز هینظر

 یرامعه مطیرح شیوند و برخی    ه مردم به عکوان شهروند درکشود  یم ادررا دزم ین حقوق زمانیم. البته ایکک اشاره یارتماع

 ییک  ییایی ه در محیدوده رغراف کی  یه افیراد یی لک:انید  باره گفته نیدر ا از حقوقدانان یالبته برخ .ککدکد را مطالبه یحقوق رد

شیهروند   ،کککید  میی سیت  یشیور )رامعیه( ز  کآن  یار  از مرزهاعکوان تبعه در خ بهه ک یز افرادین ککد وک یم یشور زندگک

ه کی  یطیور  سیازد، بیه   یمیرتبو می   یدولتی  را به یه فردکاست  یاسیرابطه صرفاچ س یکت، یکه تابعین زمیشوند، در ا یم یتلق

 (0928)رعفری لکگرودی،شود یم ین رابطه ناشیاز هم یو یف اصلیالرحقوق و ت

شیود ایین    الش برای درک شهروندی و به تب  آن حقیوق شیهروندی مطیرح میی    یری از سئواد  ضروری که هکگام ت

حقوق شهروندی بیا   دهکد. است که چه ترتیبا  ارتماعی و سیاسی بستر اعمال شهروندی و حقوق شهروندی را تشری  می

کاهش حقوق مکجر  اقتصادی ممرن است به های بحرانها ارتباط نزدیری دارد. لذا  های بازار و نظام دولت و سیاست الویت

توانکد به شد  معکای شیهروندی   ها یا برخورداری ارتماعی داخلی درون یک دولت می شوند. هم چکین رکگ میان دولت

وآگاه  یاطالع رسان یا ن عرصهیورود به چک دزمه را تغییر داده و حقوق شهروندی را حداق  برای مد  کوتاه تقلی  دهکد.

ن اطالع یموظف و مجبور به ا یت شهریرین نظام مدین بیدر ا و استعرصه  نیا یران اصلنمودن شهروندان به عکوان ککشگ

ف و یوظیا  ،هیا  آن یکین شیهروندان و بیاد بیردن سیطح شهرنشی     یدر بی  یتا ضمن فرهکگ سیاز  استمختلف  از طرق یرسان

ان یی رابطیه م  ید. بطیور کلی  احسین انجیام دهی    د انجام دهد، به نحویش را که رهت رفاه شهروندان بایف تعهد آور خویترال

 ین نسیبت بیه هیم دارا   یکه طرف یطوره ب استه یرامعه دو سو یفرهکگ و ی، حقوقیاسی، سیاقتصاد های نظامشهروندان و 

را برشمرد که شام  حقوق مدنی،  نوع حق سهدر ارتباط با رشد شهروندی  "مارشال چا تی"هستکد.  ف متقاب یحقوق و وظا

دانییم، امیا بیه     امتیازاتی است که بسیاری از ما امروز آن را بدیهی میی  شد. حقوق مدنی ی میحقوق سیاسی و حقوق ارتماع

مالریت یا حق  زمانی دراز طول کشیده است مب  آزادی افراد برای زندگی، آزادی بیان و مذاه ، حق ها آندست آوردن 

شدن مطیابق قیانون    در انتخابا  و انتخاب حقوق سیاسی اما به مواردی همچون حق شرکت .دادرسی یرسان در برابر قانون

از حداق  اسیتاندارد اقتصیادی و امکیتیی مبی  مزاییای       مکد شدن گویکد که بهره اشاره دارد و در ارتباط با حقوق ارتماعی می

البته مجموعه  .در صور  بیراری و تعیین حداق  سطح دستمزد حق طبیعی هر فرد است ارتماعی تأمینبهداشتی و درمانی، 

کشورمان نیز گکجانده شیده و در قالی  حقیوق سیاسیی ارتمیاعی و       های مارشال چیزی است که در متن قانون اساسی فتهگ

 مطابق اص  ششم قانون اساسی، حق حاکمیت به معکای حق اعمال اراده و اختییار در پیذیرش   ت.فرهکگی قاب  شکاسایی اس

این در حالی است کیه مسیاوا  در    ت.ملت اعطا شده اس حرومت و تعیین سرنوشت از رمله حقوق شهروندی است که به

حماییت شیدن از سیوی قیانون، حیق امکییت، حیق آزادی، آزادی عقییده، آزادی          برخورداری از حقوق، حیق مسیاوا  در  

قیومی و تیدریس    های محلیی و  ها، آزادی استفاده از زبان احزاب، آزادی تشری  ارتماعا  و راهپیمایی مطبوعا ، آزادی

اقامت، حق انتخیاب شیغ ، حیق داشیتن مسیرن       ، حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، حق تابعیت وها نآادبیا  
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اص  برائیت، حفیظ حرمیت و حیبییت اشیخاص تکهیا بخشیی از حقیوق          مین ارتماعی و بیمه،أمکاس ، حق برخورداری از ت

نییز   0313 انیداز  ه است که در سکد چشیم البته اهمیت حقوق شهروندی به آن درر. کشورمان است مصرح در قانون اساسی

متکاس  با مقتضیا  فرهکگی، رغرافیایی و تاریخی  یافته ای توسعه ساله باید به سوی رامعه 81شده که رامعه در افق  تأکید

هیا و   های مشیروع، حفیظ کرامیت و حقیوق انسیان      دیکی، عدالت ارتماعی، آزادی سادری مردمحرکت ککد و همچکین بر 

از رفاه ملیی، امکییت    باید 0313شده است؛ به طوری که هر فرد ایرانی در سال  تأکیدامکیت ارتماعی و قضایی  ازمکدی  بهره

 ملی و تولید ملی برخوردار باشد.

 ی، شهریارتماع ی هشبررامعه متعلق به  یاعضا ی ههم یعکی است یا شهروندی یصور  مدن بهه رامعه ک یطیدر شرا

مسیؤودن   یاز سیو  ییی ادررا حقیوق دزم  ی، دارایو قیانون  ی، شیرع ی، عرفی یا انسانی یاخالق حاظل ( هستکد، افراد بهی)مدن

ککد، رت نیده است رعای  رسیتصو بهه کر شهروندان را یا سایه حقوق خود ک یصورت باشکد و در یم یمدن ٔرامعه ٔگردانکده

، افیراد  یحقیوق میدن   لحیاظ  سان بیه یربرابر و  یاررا صور  اند. در شده یکرش   قانونراحقاق حق نداشته و مرت یتقاضا

ان ری ز در طول زمیان و م یمتما حال عین گران و دریکواخت با دیرهمسان و  یت ارتماعیاحساس هو یمتعلق به رامعه، دارا

، مور  احساس تعلق به رامعیه، احسیاس   یو متعادل و مکطقین شرایشوند. ا یم یت فردیها از نظر هو   تفاو  انسانیدل به

، صیدما  ربیران   ی  حقوق شیهروند یشود. تبع یم یو مل ی، ارتماعیت فردیو سالمت هو یروح ی، سالمتیت روانیامک

، احسیاس  یأس، درمانیدگ یی ، یامک، نایسازد و مور  احساس دلسرد یوارد م عکوان شهروند بهرامعه  یبه اعضا یریناپذ

مفهیوم حقیوق    بیه  در بیین اعضیاء هییأ  علمیی بایید     شیود.   یم یاررو تبه یارک بزه ی، خشم، اعتراض و حتیگانگیطرد، ب

را  ها آنکه دارند در امور ارتماعی مشارکت داد و  هایی توانایی. افراد را با توره به  شهروندسازی تمرکز کرد و شهروندی

 کید کک میی قدرتمکد نسبت به رامعه ای که در آن زندگی  شهروندانی که احساس مالریت تبدی  به شهروندانی فعال ساخت.

به هر تقدیر با توره به مطال  ییاد شیده در ایین اثیر بیرآنیم تیا بیه بررسیی عوامی            .رسانکد می و آن را به ظهور داشته باشکد

آزاد اسیالمی اسیتان مازنیدران     های دانشگاهارتماعی مرتبو با میزان آگاهی از حقوق شهروندی در بین اعضاء هیأ  علمی 

 بپردازیم.

 ها واژهتعاریف 

مجموعه حقوقی است برای اتباع کشیور در رابطیه بیا مؤسسیا  عمیومی مانکید:       « حقوق شهروندی» :0یندحقوق شهرو

حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراری  رسیمی، حیق داوری و    

 مصدق واق  شدن است.

شیان در  ین ایتیر که دکی « در عرصیه عیدالت   ید محیور شهرون»تحت عکوان  یتابکه در یقوه قضائ سابق سییر یشاهرود

بیه   ید قائی  شید را بیر اسیاس میتن قیانون اساسی       یی شیهروند با  یک یه براک یاست مجموعه حقوق یعرصه حقوق شهروند

 :ککد میم یر تقسیز های بخش

 بیودن  یخیود، مسیاو   کان در انجام اعمال و مکاسی یمذاه  و اد ین حقوق شام  آزادی: ایاسیو س یحقوق مدن 

ن و شیغ  اشیخاص از تعیرض    رت، ران، حقوق، مسیبیت حیله و رنگ و نژاد و زبان، مصونیمردم از هر قوم و قب

 یم خصوصیت دخالت در حریا  و مطبوعا ، ممکوعینشر ید، آزادیش عقایت تفتیز قانون، ممکوعیمگر با تجو

                                                           
1.Citizenship Rights 
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  ارتماعییا  و ریتشیی ی، آزادیمییذهب هییای اقلیییتو  ی، صییکفیاسیییس هییای انجمیین، هییا رمعیییت یافییراد، آزاد

 .شود می، یرانیهر فرد ا یبرا یرانیت ای، حق داشتن تابعها راهپیمایی

 ین ارتمیاع یاز تیأم  یانتخیاب شیغ ، برخیوردار    ی: شام  داشیتن حیق آزاد  ی، ارتماعی، فرهکگیحقوق اقتصاد ،

متکاسی  بیا   ن رتمام شهروندان توسو دولت، حق داشتن مسی  یگان برای  آموزش و پرورش رایفراهم شدن وسا

، بهداشیت،  ک، پوشیا کن، خیورا رمانکد مسی  یاساس یازهاین نیران بر اساس تأمیاقتصاد ا یاز هر فرد و استوارین

و  یدامی  یشیاورز کدا  یی بیر تول  تأکیید همیه و   یار بیرا کی انا  رو و امین شرایدرمان و آموزش و پرورش، تأم

 .یصکعت

 ککد می میتقس ریز های دسته به یاساس قانون یمبکا بر را ییقضا حقوق یشاهرود اهلل تیآ: ییقضا حقوق: 

 ر برابی  در عمیوم  یتسیاو  و همیه  یبیرا  عاددنیه  ییقضیا  تیی امک جیاد یا و میرد  و زن افیراد  رانبیه  همه حقوق نیتأم

 قانون)اص  سوم(.

 نیمییواز اسییاس بییر یاسیییس ،ینظییام ،یفرهکگیی ،یادار ،یاقتصییاد ،یمییال ،ییییرزا ،یمییدن مقییررا  هیییلک نیتییدو 

 (.هارمچ اص )یاسالم

 (.ستمیب اص ) زن و مرد از اعم ملت افراد همه از قانون تیحما 

 (.میر و ستیب اص ) خانواده یبقا رهت صالح دادگاه جادیا 

 (.دوم یس اص )قانون مرح بدون بازداشت و یریدستگ تیممکوع 

 (.دوم و یس اص )قانون مرح به مگر یاربار اقامت ای دیتبع تیممکوع 

 (.چهارم و یس اص )صالح های دادگاه و یدادخواه به تمل افراد همه یدسترس حق 

 (.پکجم و یس اص ) کیو به یدسترس حق 

 و هفتم(. یاص  برائت)اص  س تیمکحا 

 (.هشتم و یس اص )گکد سو ای اقرار شهاد ، به اربار و کجهرش تیممکوع 

 اصی  )انید  شیده  دیی تبع ای و یزندان بازداشت، ر،یدستگ قانون مرح به هک یسانک تیبیح و حرمت کهت تیممکوع 

 (.نهم و یس

 ه)اص  نودم(.یئقضا ای هیمجر قوه مجلس، ارک طرز از تیارش حق 

 (.پکجم و شصت و صدیر اص )باشکد یعموم نظم ای یعموم عفت یمکاف هک آنان مگر ما کمحا بودن یعلک 

  (.نهم و شصت و صدیر اص )نیقوان نشدن ماسبق به عطف اص 

 صید و  یر)اص  یگرید به یمعکو و یمال ضرر شدن وارد و او اشتباه و ریتقص اثر در یقاض توسو خسار  ربران

 .(0920، ی)فراهان م(یرهفتاد و 

شیوند و   یمی  نامییده  دانشیگاه  علمیی  هییأ   اعضای دانشگاه پژوهشیو  آموزشی خدما  شاغلین :0هیأ  علمی یاعضا

 (.0920، یسلجوق)استادی -3 دانشیاری -9 استادیاری -8 مربی -0از:  استعبار   آنان خدما  مرات 

بهشیت  یارد 90خ یه در تیار کی است  یر انتفاعیو غ یر دولتیدانشگاه غ یک ی: دانشگاه آزاد اسالم8دانشگاه آزاد اسالمی

 (.0920)روادیان،  س شده استیتأس 0900

                                                           
1. Scientific Professors 

2. Mazandaran Islamic Azad University 
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بیه وسییله مقیررا  قیانونی ییا میذهبی ایجیاد         قشیرها در آن  هاسیت کی   قشیربکدی طبقه ارتماعی نوعی  :0یطبقه ارتماع

بکدی وسیعی از افراد اسیت کیه دارای    گروه چکین طبقه ارتماعی؛ هم مبکای موقعیت موروثی نیست.شوند و عضویت بر  نمی

  (.0944، رفی  پور)های قشربکدی هستکد پذیرترین نظام های طبقاتی انعطاف نظام مکاب  اقتصادی مشترکی هستکد.

 کمشاغ ، سب یسان، دارایر یظر ارتماعباچ از نقطه نی، تقرشوند می یخاص دسته بکد یطبقه ارتماع یکه در ک یافراد

سیان و  یرنسیبتاچ   هیای  ویژگیی از افیراد بیا    یبه صور  مجموعه ا توان میرا  یهستکد. طبقه ارتماع یق مشابهیو عال یزندگ

رد. کی ف یگران هستکد تعریمتفاو  از د ها ارزشو  ها داراییال ، یت، ثرو ، تحصیه از نظر مقام و موقعکدر رامعه  یدائم

 شیود  میی اطالق  یارتماع یکستماتیس های نابرابریحاص  از  یستم ارتماعیس یکافراد در  یت نسبیبه موقع یارتماعطبقه 

 (. 0929، ی)صمد

 یه رامعه و گروه در آن نقش اساسی ککان خاطر است یاز احساس اطم ی، نوع و سطحیت ارتماعیامک :8امکیت ارتماعی

ت یی و امک ید به زنیدگ ی، سالمت و مهار  افراد، امی، نظم عمومیانسجام گروه آن مانکد یها لفهؤو م یت ارتماعیدارد. امک

 (.0924)مرکز مطالعا  رامعه و امکیت، دارند ها ملت یدر بقاء و بالکدگ یت، نقش مهمیهو

، ها باشگاهداوطلبانه،  های انجمن قال در  گروهی بین روابو گسترشبر  ددلت ارتماعی مشارکت :9یمشارکت ارتماع

در  میردم  سیاختن ر یی و درگ مشیارکت  هدفشیان دارند و  دولتیر یو غ محلی خصلتی معمودچ کهدارد  هایی گروهها و  هیاداتح

 .(0920، )روح اهلل زاده اندواری است ارتماعی های سیاست قال در  مختلف ارتماعیکد یفرآ

در  رامعیه  ییک  اعضای ها آن طریقاز  کهدارد  ددلت ارادی های فعالیتاز  دسته آنبر  ارتماعی مشارکت» عبارتی به 

 مشیارکت  ارتمیاعی  حییا   دادن شیر  در  غیرمسیتقیم ا یی  مسیتقیم  صیور   بیه و  کیرده  شیرکت امور محله، شهر و روسیتا  

 .(0903 ،یزیدارند)تبر

و دولت ملت متبیوع   یاسینسبت به ارتماع س یداشتن احساس تعهد و وفادار یاز وروه شهروند یری:3یتعهد شهروند

ان یا  در برابر ملت و همشهریا پرداخت مالیگانه باشد و یدفاع در برابر تهارم ب تواند میتعهد در ارتباط با دولت  نیاست. ا

بیر   یمبتکی  یاسیه ارتماع سکتر از آن را  ر شهروندان است و از همه مهمیگر، تعهد به احترام گذاشتن به حقوق متقاب  ساید

ه در بحث از کمعتقد است  "ریژانوس"ت آن است. یبه اطاعت از قانون و رعاموظف  یقرارداد و قانون است، هر شهروند

میورد غفلیت قیرار گرفتیه اسیت. بیه نظیر او تعهیدا           یه شده و تعهدا  شهروندریت یشتر بر حقوق شهروندیب یشهروند

 :ح دادیتوض ی، خدماتیبت، مراقیتیز در انواع حمایرا ن یتعهدا  شهروند توان میده شوند. یبه صور  انواع عام د توانکد می

میه و بیه طیور پربیار و     یبر ب یمبتک های گذاری هیردن در سرماکت ک، شرها مالیا شام  پرداخت  یتیتعهدا  حما .0

 ردن است. کار کبهره ورانه 

 بیه  دارد انتظیار  افیراد  از دولیت . اسیت  گرانید و خود به نسبت یمراقبت تعهدا  هک ،یارتماع ای یمراقبت تعهدا  .8

، یریی گیجیه پ ی  دهکید و در نت ریتش یککد و خانواده با محبتک ینگهدار ها بچهگر احترام بگذارند. از یحقوق همد

 ککد.کز مراقبت یبه خود احترام گذاشته و از خود ن یافک ریشغ  و مراقبت پزش یکآموزش 

)رحیمیی   اسیت  ن شده توسو دولیت یین تعیت قوانیدر خدما  است و رعا یارر: همیا قانونی یتعهدا  خدمات .9

  (.0929، یسجاس

                                                           
1. Social Category 

2. Social Security 

3. Social Participation 

4. Citizenship Commitment 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 ادبیات و پیشینه تحقیق

ه حقیوق از  کی ریا   م است. آنکرامعه حا یکبر روابو افراد  هکاست  ادررایی دزمحقوق، مجموعه قواعد و مقررا  

 یو بیه عبیارت   یه از روابیو ارتمیاع  کرا  شود و آن یده مینام یا حقوق خصوصی یفرد کد، حقوقک یروابو افراد صحبت م

 یشاخه اصیل  عکوان به یحقوق اساس ان،ین میدر ا .شود یده مینام ی، حقوق عمومآید میان یاد با دولت سخن به مافر روابو

ن یادیی بر آن است و از روابیو بک  یمبتک یتره مملیعال تشریال  ه اساسکاست  یسلسله اصول و قواعد یک یحقوق عموم

 و یهیر دو قسیم حقیوق فیرد     یککید، دارا ک یم یمعه زندگرا یکه در ک یکد. طبعاچ افرادک یم ومت بحثران مردم و حیم

م موریود در هیر دو   یمفیاه  رنیده یتوانید در برگ  ین دو دسته حقوق میبر ا یحقوق شهروند اطالقه کهستکد  یحقوق عموم

شیود و   یرا شیام  می   یا حیوزه گسیترده   ی، حقوق شیهروند کالن نگاه یکه در کشود  یرا مشخص م نیاز هم .دسته باشد

ه شیام   کی م اسیت  یقابی  تقسی   یث موضوع به دودسته اصلیران از حیا اسالمی یرمهور یدر قانون اساس یوندحقوق شهر

)وردی نیژاد،  اسیت   ییو حقوق قضا یو فرهکگ ی، حقوق اقتصادی، حقوق اداریاسی، حقوق سیچون حقوق اساس یحقوق

0944 .) 

 ملی های دولت نخستین پیدایش با مصادف توان می را آن ظهور . وشد مطرح دولت هواژ با همراه معمودچ شهروند هواژ

 گروه. داد تشخیص توان می را عمده گروه دو حرومت هر در ورود دارد. حرومتی ضرور  به یا هررامعه دانست. در

 نخسیت  گیروه  از تبعییت  بیه  محریوم  کیه  رامعیه  افیراد  سیایر  مقابی   در و هسیتکد  فرمانیدهان رامعیه   حرم در که حاکم،

 هر .گیرند می به خود مختلفی عکاوین مختلف یها ودوره روام  در فوق گروه دو از کدام هر البته که ن(.هستکد)فرمانبرا

 و خاقیان  سیلطان،  چیون  عکیاویکی  که حیاکم  صورتی در .ککد می ایجاب را خاصی وظایف و حقوق عکاوین این از کدام

رمهیور،   یسیی ر دولیت،  رئییس  عکیوان  او بیه  که زمانی تا خواهد بود متفاو  یو با فرمانبران رفتار. باشد داشته امپراطور

 تبعیت حاکم دستورا  از چرا و چون بی باید که دانکد می رعیت را خود حالت اول، فرمانبران در شود. وزیر داده نخست

 از را خیود  شیاهان ساسیانی   نمونه عکوان . بهدانکد می برتر خویش فرمانبران از را خود حاکمان معمودچ حالت در این کککد.

 (.0948)شجیعی، دانستکد می خدایان نژاد

 انتخیاب  هیا  آن یرأ بیا  حاکمیان  کیه  هسیتکد  شیهروندانی  . فرمیانبران شود می داده عکوان دولت حاکمان به که زمانی 

 کیه  رهیت  آن، از فقیو  حاکمیان  و حاکمانکید  شیأن  هیم  فرمانبران این هستکد. بکابر ها آن رکس هم و نمایکده . وشوند می

 (.0921زاده، )رر  شود یپیرو ها آن یرأ از است دزم اند مردم و امعهر هنمایکد

 برخوردار یزیاد قدمت از نیست و یردید هپدید روام  اساسی ینهادها از یری عکوان به ها حرومت ورود چکد هر

 داشتن ورود دولت که یکشاورز های فرهکگ در و کخورا یگردآور و شرار ارتماعا  در حتی که یا گونه به است

 .شد می مر  و هر  پرداخته، مان  مکازعا  فص  و ح  به آن طریق از که داشته حرومت ورود رسمی غیر های مرانیسم

اسیت. در   نداشیته  نظییر  تیاریخ  . ولیی در اسیت  ردیید  نسیبتاچ  یا است، پدیده رایج ما عصر در که شرلی به ملی های دولت

 ی هانیداز  به هرگز و است ککونی یدنیا مهم از خصوصیا  مشخص های دولت با متعدد کشورهای به دنیا تقسیم حقیقت

 (.0920، ی)محمد است نبوده شمول رهان و فراگیر امروز

 کسانی بیشتر که است ها دولتاین  در. شد مطرح یشهروند حقوق و شهروند موضوع ملی های دولت یگیر شر  با

 و حقیوق  یدارا کیه  یافیراد  . یعکیی شیوند  میی  محسوب شهروند. کککد می زندگی سیاسی نظام یمرزها ی همحدود در که

 به یا عالقه چکدان رعیت سکتی های نظام در حالی که در .دانکد می ملت از یک رزئی را خودشان و بوده کمشتر وظایف

 رظهو و فرد حقوق و فردیت مفهوم با همراه یشهروند مفهوم .بودند بیگانه و تفاو  بی ها آن به یا نسبت نداشته حاکمان
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 یمبکیا  بیر  کیه  سیاسی و نظاما  ارتماعی این .است آمده اروپا پدید در 8لیبرالیسم و 0همچون اومانیسم گرا انسان مرات 

 ترتیی ،  بیدین  و ساخت یخداوند ارشاد و هدایت رایگزین را انسان خواست و اراده است. شده یبکیانگذار 9فردگرایی

 بر رامعه یخداوند حاکمیت یا تئوکراسی و نشست الهی قانون ی، به رابود انسان خواست و اراده که بازتاب یبشر قانون

 و سیاسی عظیم انقالبا  یبرا داد و زمیکه شد می تلقی حرومت نوع ترین عالیکه   3«دموکراسی»به  را خود یرا انسان و

 (.0901)سادا ،شد  امریرا فراهم و اروپا در ارتماعی

 ، دیگر یسو از و است، مدنی و حقوق سیاسی از برخوردار سویی از که ،دولت یک با رابطه در است یفرد 9شهروند

 این با ارتباط در وظایفی و حقوق یدارا سیاسی، که ارتماع یک عضو دارد)همان(.یا عهده به هایی ترلیف دولت برابر در

 نییز  المل  بین حقوق نظر از که دولت یک با ارتباط در فرد یبرا است مکزلتی 0ی(. شهروند0904دنز، یاست)گ عضویت

 قیانون  را آن ه چگیونگی کی گویکید.   یشیهروند  ٔرابطیه  دولت برابر در او ترالیف و فرد حقوق به. شود می شمرده محترم

 از بلریه  نباشید،  دولیت  فرمانگزار تکها که شود می شهروند شمرده یسک . اساساچککد می معین کشور مدنی قوانین و اساسی

 قوانین را یشهروند مکزلت ککد. حمایت آن از و رعایت را حقوق این دولت و ار باشدبرخورد نیز طبیعی و یفطر حقوق

 از کشور یک یشهروند مادر. و پدر ملیت یدیگر و زادگاه، است: یری سکجه دو تاب  معمودچ و ککد می دولتی تعیین هر

از  یمعمیودچ همیه حقیوق شیهروند     یشیهروند  . اما این گونیه آید می بدست نیز کشور آن شهروند مرد و زن با ازدوا  راه

 (.  0949، ی)آشورآورد نمیرا با خود  یس  مشاغ  دولتکرمله 

گیرند. شهروندان فعیال بیا    شهروندان به طور داوطلبانه امرانا  خود را رهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار می

هیای   سیازمان و  و مربییان  اولییا   انجمین نظییر  محلیی گونیاگون    هیای  کمیتهو  ها سازمانتوره به تخصص و استعداد خود در 

  هییا  عمیومی،   هیای  محرمیه و ارتماعا  شیهری، حضیور در    ها نشستکککد. شرکت در  عضویت و فعالیت می غیردولتی

و همچکیین ییافتن مشیرال  و     رامعیه هیای ارتمیاعی بیرای پیشیرفت      های ح  اختالف، مشارکت در پروژه  أیا هی مکصفه

توانکد بیا   می نهادهای مردم محوراند که ارتماعا  محلی و  ین عقیدهاصاحبکظران بر. بسیار سودمکد خواهد بود ها آنح   راه

کککید  ثری در ایجیاد و بازتولیید مفهیوم شیهروندی ایفیا      ؤدر روامی ، نقیش می    هیا  آنارائه رفتارهای ردید و نهادیکه ساختن 

 (. 0920، نژادبهرام)

امیا در واقی     شیود   شهروندی محسوب می های مسئولیتاز رمله  از نظر بسیاری، در عین حالی که، رأیحق  دادن: یأر

 .شود شکیده نمی دولتدهکد در واق  صدایشان در  نمی رأیکسانی که  .هستیک امتیاز نیز 

 ضوع یا نامزدها باید بصور  شفاف به اطالع شهروندان برسد.، اطالعا  مربوط به موگیری یأرقب  از هر 

شود. در زمان صلح نیز به  رکگ، هر مردی که توانایی بدنی دارد، برای رکگ فراخوانده می: در زمان خدمت در ارتش

 شوند.  صور  خدمت ارباری سربازی و یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حاضر می

و  صیلح در بعضی ایاد  یا مکاطق محلی، ممرن است به افرادی فرمان داده شود تا در دستگیری مجرمین یا بیرای برقیراری   

 کمک کککد. کالنتریا اررای یک فرمان به  امکیت

                                                           
1. Humanism 

2. Liberalism 

3. Individualism 

4. Democracy 

5. Citizen 

6. Citizenship 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%E2%80%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1
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بایسیت از قیوانین ارتمیاع، ایالیت و کشیوری کیه در آنجیا زنیدگی          و حقوق دیگران: هر شهروندی می قانوناحترام به 

 بایست به حقوق دیگران احترام بگذارد. وندی میککد، پیروی ککد.هر شهر می

و دیگیر عیوارض قیانونی بیر اسیاس درسیتراری و        مالیا  بر درآمد: هر شهروندی موظف به پرداخت مالیا پرداخت 

 .باشد راستی و سرموق  می

های دولتی رهت ارائه خدما  زیر،  و عوارض دریافتی توسو بخش مالیا ، خر  نمودن دولت های مسئولیتاز رمله 

 به شهروندان است:

امیداد در حیوادث و بالییای پییش بیکیی      ، نشانی آتش، پلیسهروندان: توسو ش امکیتحفاظت از ران و مال و حقوق و 

 . نیروهای مسلحو سامانه قضایی و  دادگاه، نشده

 . ها بیمارستان، نگهداری از گوشتو  شیرسالم، بازرسی از  غذایو  آببهداشت و سالمتی: 

 عمومی.  های کتابخانهو  ها مدرسهآموزش: 

 . راه آهنو  ها خیابانو  ها بزرگراه، ها رادهنگهداری، تعمیر و ساخت 

 . زیست  محیوو  ها رکگ ، مکاب  طبیعیحفاظت و نگهبانی از 

 های بانری.  و ضمانت حساب ها بانکاز  بازرسیاندازها، با  حفاظت از پس

  (.0929)بهرامی احمدی،  خشرسالیو  زلزله، سی انکد م نشده بیکی پیش موارد در:  کمک و ربران خسارا 

 در شیهر بیر    یاز حقوق و تعهدا  شهروند یر آگاهیتأث یبررس»با عکوان  یقی( تحق0929)یسادا  احمد یفخر

ف کیی م و کی  یق بیه بررسی  یی ن تحقیی اانجام داده است. (« الن شهر تهرانک)مورد  یحقوق شهروند کد تحققیفرآ

. پرسشیکامه پرداختیه اسیت    یککرو ت یشیمایپ های روشبا استفاده از  ف خودیشهروندان از حقوق و وظا یآگاه

 م بوده و تعهدا کخود،  یشهروندان از حقوق شهروند یزان آگاهیدر مجموع م دهد مینشان  قیتحق های یافته

قرار دارد و  ینازل شهروندان در سطح یت مدنکو مشار یریزان درگین میمتر است. هم چککز یشهروندان از آن ن

دزم بیه   .نمیود  یطبقه بکید  8یاعتراض های درگیری و 0یو ارتباط یبرخورد یها یریآن را در قال  درگ توان می

 . دارد یمعکادار یهمبستگ ها آن یو انتخاب عقالن یه ارتماعیزان سرمایشهروندان با م یریر است نوع درگکذ

 (تح0929شهال خلفی )مطالعه عوام  ارتماعی مؤثر بر میزان پایبکدی به اخالق شهروندی در مییان  »با عکوان  یقیق

معکیی داری   هیای  رابطیه که  دهد میتحقیق نشان  های یافتهانجام داده است. « شاغلین مراکز دانشگاهی شهر تهران

حصیال ، وضعیت اخالقی و مختلف اخالق شهروندی با درآمد، رتبه شغلی، تعلق طبقاتی، سطح ت های مؤلفهبین 

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  

 هیای  مؤلفیه ایین تحقییق در میورد     های فرضیهمورد از  0درصد،  39تا  38ورود دارند. که با ضری  اطمیکان بین 

 .اند گرفتهآن(، مورد تأیید قرار  های مؤلفهاخالق شهروندی)نه مجموع 

 یمطالعیه میورد   یف شهروندیاز حقوق و ترال یآگاه ین رامعه شکاختییتب»با عکوان  یقی( تحق0920)یدیع یول 

مؤثر بر موضیوع میورد پیژوهش     یاقتصاد یعوام  ارتماع ترین مهمشکاخت  یدر پ« ان دانشگاه اصفهانیدانشجو

)سین،  یاقتصاد یا عوامی  ارتمیاع  یی ن اسیت کیه آ  یی ا گییرد  میقرار  یکه مورد بررس یمسأله ا ترین مهم. باشد می

                                                           
1. Contact 

2. Protest 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 توانکید  میی ( داری دیین و  ی  ارتبیاط رمعی  ی، اسیتفاده از وسیا  یت ارتماعی، هویاقتصاد یگاه ارتماعیت، پایرکس

ن اهیداف و  یی ا یکید؟ در راسیتا  یجیاد نما یا یف شیهروند یان از حقیوق و تریال  یدانشجو یزان آگاهیدر م یرییتغ

ق یموضوع تحق ینظر یمبان یران و بررسیدر رهان و ا یف شهروندیخچه حقوق و ترالیتار ییسؤاد  به شکاسا

ده اسیت. بیه   یان گردیب یرتماعو ا یاسیصاحبکظران ادوار مختلف و مرات  س های ایدهده و نظرا  و یاقدام گرد

 923با تعداد  یک پرسشکامه در نمونه ایو ترک یشیمایه با استفاده از روش پین پژوهش شش فرضیا یمکظور اررا

ز یی ن یریارشد دانشگاه اصفهان مطرح شده است، روش نمونه گ یو کارشکاس یان مقاط  کارشکاسینفر از دانشجو

ن( یانگی، درصد، می)فراوانیفیآمار توص های شیوهپژوهش از  ی  آماریحلبوده است. در ت یه ایسهم یرینمونه گ

ه یو تجز یآمار های یافته  اتا( استفاده شده است. یرسون، ضریپ ی  همبستگی)ضریآمار استکباط های شاخصو 

ده است: ر به دست آمیج زیان نتای. در پاباشد میگر یه دیک فرضیه و رد ید پکج فرضییاز تأ یحاک ها آن  یو تحل

از  یبا آگاه داری دینو  ی  ارتباط رمعی، استفاده از وسایت ارتماعی، هویاقتصاد یگاه ارتماعیت، پاین رکسیب

رابطیه   یف شیهروند یاز حقیوق و تریال   ین سن و آگاهیرابطه ورود داشته است و ب یف شهروندیحقوق و ترال

 یرهیا یم متغیر مسیتق یی م و غیر مسیتق یر تأثی  مسیون چکدگانه و تحلیق رگرسیت از طریورود نداشته است. در نها

 .است 31/1و  30/1  یمحاسبه شد که مقدار آن به ترت یف شهروندیوابسته حقوق و ترال یرهایمستق  بر متغ

 کیه   ابد. چکانی یک با گذشت زمان رشد میدمررات یها میدر رژ یبرآن بود که شهروند (.اچ. مارشالیت) مارشال

کد ین فراینامد. او ا یم یو بعد ارتماع یاسی، بعد سیرا بعد مدن ها آنککد، که او  یدا میسرانجام سه بعد مشخص پ

 یخیود پارسیونز دربیاره دگرگیون     یدگاه تریامل یبا د یا دگاه ترام  مرحلهین دیا دانست. یم یترامل یکدیرا فرا

ن یی د برقیرار شید. ا  یی ردبیود کیه در دوران    ین حقیوق ینخست ینظر مارشال، حقوق مدن هماهکگ بود. به یارتماع

رد. یی گ یرا در بیر می   یبرابیر بیه نظیام قیانون     یان، حق مرالمه مکصفانه و دسترسیب یمانکد آزاد ییها حقوق، حقوق

افیراد در   ین ددلیت دارد بیر برابیر   یت امیوال و بکیابرا  یدر انعقاد قرارداد و مالر یناظر است بر آزاد یحقوق مدن

 یناظر اسیت بیر حیق مشیارکت در رونیدها      یاسیحقوق س شه.یان و اندیب یتجم ، آزاد یز آزادیمقاب  قانون و ن

شیر    یدر قرن نوزدهم بیه میوازا  اسیتقرار نظیام پارلمیان      ها این  دادن و نامزد شدن در انتخابا (. ی)رأ یاسیس

 یایی عکیوان مزا  کیه بیه   یو ارتماع یاز حداق  رفاه اقتصاد یناظر است بر حق برخوردار یحقوق ارتماع گرفتکد.

شیر    یرفیاه  یهیا  ستم به موازا  استقرار نظامیدر قرن ب ها اینرد. یگ یا  رامعه به افراد تعلق میمشارکت در ح

ا را در نظر داشیت کیه در دوره   یتانیدار شد. مارشال دولت رفاه برید رفاه پدیبعد سوم با ظهور دولت رد گرفتکد.

افیراد   یبودند کیه حقیوق اسیتحقاق    یمیمفاه یست شر  گرفت. حقوق ارتماعیحرومت حزب کارگر در دهه ب

ت، تحول و یدر واقع .یآموزش یایو مزا یبهداشت یای، مزایراریب یای، مزایت ارتماعیشوند، مانکد امک یف میتعر

بیه مبابیه    یمبال، حقوق میدن  یبود. برا ها اینتر از  دهیچیپ یبس یشهروند یو ارتماع یاسی، سیترام  عکاصر مدن

هجدهم  یها طبقا  متوسو در حال رشد قرن یبر بازار تطابق داشت، از سو یت رامعه مبتکیکه با خالق یعکصر

کرد و مکاف  مستقر اشراف و مالران بیزرگ   ی  میرا تسه یصکعت یدار هیرا رشد سرمایافت؛ زیو نوزدهم پرورش 

د یی ز شروع بیه تقل یامعه ند، طبقا  مادون ریش رسیها به هدف یکه بورژواز ید؛ اما به مجردیطلب یرا به مبارزه م

مطرح کرده بود. تا اواخیر قیرن    یدن به مردم، بورژوازیو قدر  بخش یش کردند که از لحاظ حق رأیاز شعارها

رهیا  قبی  از    یاری، از بسی یز شروع به برآمدن و کس  نفوذ کرد و حقوق ارتمیاع ین ینوزدهم، نهضت کارگر

را از روکیردن بیه    یارگر را کیاهش دهید و نهضیت کیارگر    طبقه کی  یاسیر سیافت تا تأثیاستقرار  یاسیحقوق س
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از  یکمتیر  یسیازگار  یخصیوص حقیوق ارتمیاع    و بیه  یاسی ی ، حقیوق س یترت نیبد باز دارد. یانقالب یراهبردها

ک یت بر رامعه مدرن وارد کرده است: از یبااهم ین امر فشاریبر بازار آزاد دارند و ا یبا رامعه مبتک یحقوق مدن

 یو ارتمیاع  یاسی یچون عکاصر س یمیگر، مفاهید ی. از سواند معطوفها  یجاد نابرابریم که به ایارد ییسو بازارها

 یا رامعیه »ن موضیوع باعیث برآمیدن    یی به گفتیه مارشیال، ا   هستکد. یو مستلزم برابر یم که متقاضیدار یشهروند

ت خیالق  یاموزون که در نهان یگرا به شرل ک و رفاهی، دمرراتیدار هیشده است که در آن عکاصر سرما« یا وصله

گر رامعه، یت امر بر هر دو شر  دیدر غا یا ورود دارند. رامعه وصله زا و مولد است، شانه به شانه عکاصر تشکج

براسیاس دولیت و بخیش     صرفاچکه  یا ا رامعهیافته باشد یبازار سازمان  یروهاین یبر مبکااچ که صرف یا رامعه یعکی

د حیذف نفیس   یی نبا یارتمیاع  یهیا  اسیت ین معکاست که هیدف س ین سخن بدیا .ح داردیاداره شود، ترر یعموم

ازا  ناموره و یکه از امت ییها یآن نابرابر یعکیرعاددنه بروشد، یغ یحذف نابرابر ید برایباشد، بلره با ینابرابر

 یبرابیر  الچمیب  یبرابیر  یه بیرا یی خیو پا  یتواند نیوع  یم احتمادچ ییها استین سیرد. چکیگ یها سرچشمه م تیمحروم

است کیه در   یا ست، بلره رامعهیطبقه ن یک رامعه بیجاد یز ککد. هدف دولت رفاه ایتجو یآموزش یها فرصت

 داشته باشد.  یدرآمد یها یبکد میاز تقس یشتریت بیاهم یو تحرک ارتماع یستگیآن شا

 تبیار در   ییقیا یان آفرییی رایه آمریک، بیه قضی  یی در دولت دمررات یگسترش مفهوم شهروند ین نظرییپارسونز با تب

که مان   یخیگر را مطرح کرد: عوام  تاریردیدو موضوع مرتبو با  یپرداخت. و یدوره او  رکبش حقوق مدن

در حرم  ها آنموافق درنظر گرفتن  اچکه ظاهر ییروهایشد و ن یتبار م ییقایان آفرییکام  به اروپا یشهروند یاعطا

اهان از یس یمکد مان  از بهره یزیها را مطرح کرد: چه چ ن پرسشیاول اشهروند کام  بودند. او در مورد موضوع 

 یحیانید؟ چیه توضی    افتیه یت شیهروندان درریه دوم تکیزل    یبه موقع ها آنکام  شده است؟ چرا  یشهروند یایمزا

کام   مشارکت یایاز مزا یافته نظام یا ن گروه به گونهین قرن است ایت داد که چکدین واقعین اییتب یتوان برا یم

ا یی بیرد   شیها در پ شهیرا که پارسونز به نقش اند از آن نامد محروم شده است؟ یأ  ارتماع میدر آنچه پارسونز ه

شید، پاسیخ او بیر موضیوع      یت قائی  می  یی آن اهم یداد و بیرا  یت می یی اولو یارتمیاع  یها یاز دگرگون یریرلوگ

کردند  یه میتر یاسیا سی یاقتصاد اچوام  مشخصرا که بر ع ییها نییسان تب نیه داشت و بدیتر یفرهکگ یها ارزش

هیا در   کیی ان و کاتولیی هودیرا مانکد یاند؛ ز اهان از ارتماع طرد شدهیکرد که س یاستددل م یو گرفت. یده میناد

رفته شدن در رامعیه  یپذ سزاواررا  ها آنن یدارند، بکابرا ییرایآمر یاساس یها متضاد با ارزش یها گذشته، ارزش

ن یی از ا یکردند، بخش مهمی  یم یاهان در رکوب زندگیشتر سیستم بیت که تا قرن بین واقعیا دانستکد. یرا نمیآمر

 یا ده پارسیونز، رکیوب، مکطقیه   یرا به عقین دراز از رامعه طرد شده بودند؛ زیچک یزمان ها آناستددل بود که چرا 

هیا بیا    یرکیوب  یهیا  تیر، ارزش  همیه مهیم   زا کهکیه را همچکیان نگیاه داشیته بیود.      یهیا  ردا افتاده بود که که ارزش

 .(0924)امامی،  ر  داشت.یمغا یرتر، درباره شهروندید فراگیک  رامعه با د یها شیگرا

 ق یروش تحقمواد و 

 یابیییکییه یاز نییوع زم یفیق فییوق توصییییی. روش تحقباشیید مییی یابیییکییه یاز نییوع زم یفیتوصیی و پییژوهش حاضییر،ق یییتحق

 یآور مختلف اطالعیا  رمی    های رکبهبه مکظور معکا دادن به  ها پدیده ی همشاهداست از عبار   یابیکه یق زمی.تحقباشد می

از مردم چه  یه گروهک ها موضوعن یا هدرباراطالعا   یه به مکظور رم  آورکاست  یکد پژوهشیفرآ یک یابیکه یشده. زم

ه اعضاء یلک یآمار رامعه (.038، ص 0924 )حسن زاده،شود میاررا  دهکد میانجام  یارکا چه ی کککد میر ر، چه فدانکد می

 یررسی کاز ریدول   گیری نمونه ی هشیوگیری و  . برای نمونهباشد میاستان مازندران  یآزاد اسالم های دانشگاه یأ  علمیه
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 834نفیر( و تعیداد نمونیه )    0930رامعه مورد نظر تعداد اعضای هیأ  علمی ) یآن برا یمورگان استفاده شده است. بر مبکا

 .خواهد بود ه ایطبق یریگ وه نمونهیش ر( در نظر گرفته شده است.نف

 فرضیات تحقیق

 اعضاء هیأ  علمی رابطه ورود دارد. یاز حقوق شهروند یزان آگاهیبا م ین طبقه ارتماعیب .0

 آگاهی از حقوق شهروندی اعضاء هیأ  علمی رابطه ورود دارد. با امکیت ارتماعین یب .8

 اعضاء هیأ  علمی رابطه ورود دارد. یاز حقوق شهروند یزان آگاهیا مب یزان مشارکت ارتماعیم نیب .9

 اعضاء هیأ  علمی رابطه ورود دارد. یاز حقوق شهروند یزان آگاهیبه مکاب  با م یزان دسترسیم نیب .3

 اعضاء هیأ  علمی رابطه ورود دارد. یاز حقوق شهروند یزان آگاهیبا م یتعهد شهروند نیب .9

 ها یافته
 فرضیات تحقیق آزمون -1 جدول

 .F Sig درره آزادی مجموع مجذورا  یاز حقوق شهروند یآگاه -طبقه ارتماعی

 39 90991298 ها گروهبین 

 898 39081889 ها گروهدرون  11111 91381

 834 7516.055 ک 

 .F Sig درره آزادی مجموع مجذورا  یاز حقوق شهروند یآگاه - امکیت ارتماعی

 39 010391189 ها گروهبین 

 898 42101130 ها گروهدرون  11111 41393

 834 023301103 ک 

 .F Sig درره آزادی مجموع مجذورا  یاز حقوق شهروند یآگاه - یمشارکت ارتماع

 39 040381919 ها گروهبین 

 898 21101912 ها گروهدرون  11111 001090

 834 890331103 ک 

 .F Sig درره آزادی مجموع مجذورا  یحقوق شهروند از یآگاه -به مکاب   یدسترس

 39 39131304 ها گروهبین 

 898 43281100 ها گروهدرون  11111 01439

 834 004201329 ک 

 .F Sig درره آزادی مجموع مجذورا  یاز حقوق شهروند یآگاه -ارتماعیتعهد 

 39 088031009 ها گروهبین 

 898 003931189 ها گروهدرون  11111 31183

 834 820491020 ک 

 

 اتیل فرضیتحل

آزمون این فرضییه بیا توریه بیه سیطوح ترتیبیی و فاصیله ای از آزمیون          دهد میردول استکباطی آزمون مورد نظر نشان 

% وقابلییت  9استفاده شده است بیا عکاییت بیه مختصیا  عیددی و احتمیال خطیای         ANOVA (F)آماری تحلی  واریانس 
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امی   کق در ریدول فیوق بطیور    یی گفیت کیه فرضییا  تحق    تیوان  می (=00000P-value)سطح معکی داری  % و39اطمیکان 

طبقیه  و  یتعهید شیهروند   ،بیه مکیاب    یزان دسترسی یی م ،یمشیارکت ارتمیاع   امکیت ارتمیاعی، ن یبپذیرفته شد و ورود رابطه 

 است. تأییدآگاهی از حقوق شهروندی اعضاء هیأ  علمی مورد  با یارتماع

 رگرسیون چند متغیره -2 جدول

 .Sig سطح معکی داری Beta Tضری  بتا متغیرها

R2 
(Constant) ------ 901900- 11111 

  11002 -11383 -.199 طبقه ارتماعی
 
 

11920 

 11111 91318 11319 امکیت ارتماعی

 11130 81111 11031 یمشارکت ارتماع

 11193 81080 11041 به مکاب  یدسترس

 11101 -01231 -11131 عیارتماتعهد 

 

 لیتحل

بیا   .باشید  میی گذاری هر یک از عوام  چه انیدازه   تأثیرکه ضری  تعیین و  دهد میردول فوق نشان  یونی  رگرسیتحل

 % ،31از رگرسیون چکد متغیره به این محاسبه رسیدیم که: امکیت ارتمیاعی بیه مییزان     (Enterبرار گیری از روش مرکزی)

اند.اما  مؤثر% ، بر شر  گیری و آگاهی از حقوق شهروندی 04زان یبه م به مکاب  یدسترس% ، 03میزان  به یمشارکت ارتماع

در نتیجه بیشترین  .اند شدهتوسو نرم افزار از دور خار )حذف شده است( اند داشتهکمی بر متغیر وابسته  تأثیربقیه موارد که 

طبقه یا پایگاه ارتماعی افیراد بیوده اسیت.در نهاییت بیا       کمتریکشانعی و میزان را در میان متغیرهای یاد شده را امکیت ارتما

ق را میورد پوشیش   یی % موضیوع تحق 92 تقریبیاچ  متغیرهایشگفت این بررسی بهمراه  توان میبدست آمده  R2توره به میزان 

 .دهد میخود قرار 

 گیری بحث و نتیجه

. اما ایین قواعید مشیترک    استت قواعد مشترک ممرن آمیز افراد در یک رامعه، تکها در صور  رعای زندگی مسالمت

باشکد که بتوانکد به این هدف برسکد.قانون و قوانین مکاس ، بستر شیر  گییری سیاختاری ارتمیاعی      هایی ویژگیباید وارد 

مین کککده امکیت ارتماعی در هر رامعه ای باشد. این موضوع از رهیا  مختلیف قابی  بررسیی اسیت.      أ، تتواند میاست که 

خستین موضوع، تکاس  قوانین با نیازهای ارتماعی هر رامعه است. قانون باید انعراس مکاسبا  و روابیو ارتمیاعی در هیر    ن

 توان نمی، مانکد ایران برای یک رامعه سکتی رامعه باشد و برای تکظیم روابو ارتماعی همان رامعه مورد استفاده قرار گیرد.

.چیرا کیه واپسیماندگی در عکاصیری از فرهکیگ موری  تعیدی         ن کارایی داردقانونی تصوی  کرد که در یک رامعه مدر

 شر  گیری مدنیت خواهد شد.

ن یکه طرف یبطور باشد میه یرامعه دو سو یفرهکگ و ی، حقوقیاسی، سیاقتصاد های نظامان شهروندان و یرابطه م یبطور کل

 هییای حرومییتو  یفییه مقامییا  محلیییوظ ینتییر مهییمن ین بیییییهسییتکد. در ا ف متقابیی یحقییوق و وظییا ینسییبت بییه هییم دارا

 ردیی د انجیام گ یی کارآمید و میؤثر با   هیای  حرومیت و  یت و بهبود ارتماع محلی یتقو یراستا ( که دریت شهریری)مدیمحل

از  هیا  آنشهروندان تیا   یدزم برا یال  و سازوکارهایتسه فراهم نمودن امرانا ، یعکی یشهروندساز .است یشهروندساز

قبال رامعیه   شان را دریف شهروندیترال ف ویمکاس  وظا یبتوانکد به نحواچ ضمک شوند و مکد هرهش بیخو یحقوق شهروند
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کیه  یزم یفیراهم سیاز   یمحلی  هیای  حرومتفه ید گفت وظیبا درنتیجهانجام دهکد.  کککد می یکه درآن زندگ یشهر و یمحل

در  .باشید  می (یاسیو حقوق س یماع، حقوق ارتیش)حقوق مدنیخو یشهروندان از حقوق شهروند یبرخوردار یدزم برا

 شیهروندان در  ، متقیابالچ باشید  میی ز یی ن یرنده حقوق شهروندیکه در برگ یت شهریریمد یف مصرح در قانون برایقبال وظا

 ه بیا یسیو  ف در ارتبیاط دو یف و ترالین وظایهستکد که عم  به ا یفیف و ترالیوظا یدارا یت شهریریشهر و مد ارتباط با

البته نرته .گردد می یارتماع شهر یمکین سعاد  و ایتأم ،یلت رامعه شهریباعث ارتقاء فض یت شهریریداز م ها آنحقوق 

قاب  توره در کشورمان ایکست که مسئله خود حقوق شهروندی و آگاهی بدان اسیت چیرا کیه اگرچیه آنیرا حقیی طبیعیی        

مونه متعارفی از رامعه به آزمیون کشییده شیده    باید رست محدوده این حق کجاست از آنجائیره این بررسی بر ن ایم دانسته

این مطالبه  رود میحال انتظار  نماید میمدنی و قانونی در میان اقشار خاص نیز ناشکاخته و مبهم  بسترهایگفت هکوز  توان می

 !شوداز سوی عموم نیز پیگیری 
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 و نهی از منکر معروف امربه
 عارف زارع

 

 چکیده

)باید از شیما   ایدفرم میو نهی از مکرر است به طوری که خداوند  معروف امربهواربا   ترین شریفیری از وادترین و 

 و نهی از مکرر کککد و ایکان رستگارانکد(.  معروف امربهامتی باشکد که دعو  به خیر نمایکد و 

توضیح دادییم   قبالچآثار ارتماعی و فردی است که  ها آنو نهی از مکرر دارای آثار متفاوتی است از رمله  معروف امربه

 تیرین  عظییم و  تیرین  مهمو نهی از مکرر از اصول عملی اسالم و از  عروفم امربهمختلف است .  های شاخهکه هر یک دارای 

 فرایز دیکی در اسالم و فقه اسالمی است.

 ، نهی، امرمعروف، مکرر، وحد  ارتماعی :ها کلید واژه

 پیشگفتار

میواره بیه   و ه دانید  میی  روایا  همانگونه که فرد فرد مسلمین را نسبت به اعمال و نیا  خویش مسیئول  و اسالم )قرآن(

، آحیاد میردم را نسیبت بیه اصیالح و فسیاد رامعیه نییز دارای مسیئولیت          پیردازد  میی تذکر و یادآوری این مسئولیت سکگین 

انتظار دارد عالوه بر ایکره مراق  اعمال و رفتار خود هستکد، نسبت به اعمال سایر میردم نییز بیی     ها آنو همیشه از  شمارد می

ا به اعمال پسکدیده و نیرو دعو  نمایکد و از کارهای زشت و ناپسکد باز دارنید، بیا ییک    تفاو  نباشکد و در هر حال همه ر

 که: فهمیم مینگاه گذرا به سوره والعصر 

از سیرمایه او کاسیته    گیذرد  میی   ، هیر روز کیه  شیود  میهر روز به عمرش افزوده  ککد میبر خالف گمان انسان که فرر 

یخ هر لحظه در حال آب شدن است پس در برابر هیدر رفیتن عمیر بایید چییزی      . به زمان سوگکد که انسان همچون شود می

 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     

و  ککیم. البته پیمودن ایین راه، مشیرالتی را دربیر    داشت. بکابراین باید دیگران را نیز به ایمان و اعمال صالح سفارش و دع

و نهیی از مکریر بایید معیروف و      معیروف  امربهخواهد داشت؛ ولی به هر حال باید با پشترار این راه را بپیماییم. برای اررای 

دوده مکرر مکرر را شکاخت و دانست که چه کاری در محدوده معروف قرار دارد تا امر به آن دزم باشد و چه کاری در مح

از این رو آنانره بدون شکاخت صحیح مصادیق معروف و مکرر، دیگران را امیر و نهیی    .قرار دارد تا نهی از آن وار  باشد

 کککد، نه تکها ممرن است خدمتی انجام ندهکد، بلره چه بسا باعث گمراهی دیگران نیز شوند.

 ر مشر  شده و خود را عارز خواهکد یافت.بدون شکاخت مصادیق معروف و مکرر آمرین و ناهین در عم  دچا

 مقدمه

 هیا  آنقرآنی و روایی است، آنچه شرع و عق  آن را بپسکدد و مورد امضاء و تأییید   های واژهدو واژه معروف و مکرر از 

بهتیرین   . قرآننامکد میقرار گیرد، معروف است و آنچه را در دین و خرد تأیید نرککد و از آن نهی نفر  داشته باشکد، مکرر 

گرایش داشته باشکد  ها معروفکه این دو فرضیه الهی در آن عم  شود، یعکی مردم به  داند میامت و ملت خود را آن ملتی 

را بگسترانکد و از مکررها نفیر  و بییزاری رویکید و دیگیران را از      ها معروفو دیگران را به سوی آن فرا خوانکد و فرهکگ 
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)) قوام فرائ (( دیگر به شیمار   این دو وار  رایگاهی بکیادین و اساسی دارند تا آنجا که بازدارند. در فرهکگ دیکی ها آن

 .اند آمده

ناسالم و  های روشیری ازوظایف مهم مسلمانان احیاء این دو فرضیه و گسترش فرهکگ معروف و رلوگیری از مکرر و 

 ناهکجار ارتماعی است.

از مکرر که یک وار  کفایی است در این مقاله سعی شده کیه عیالوه بیر    و نهی  معروف امربهبه دلی  مهم بودن مسئله 

معروف، مکرر نیز مورد بررسی قرار گیرد چون این دو مرم  یردیگرند و تا مکریری وریود نداشیته باشید معیروف و کیار       

 راه مقابله با مکرر است. معروف امربهخوب ارزش چکدانی ندارد و 

 از نظر قرآنو نهی از منکر  معروف امربهاهمیت 

: شما بهترین امتی بودیدکه بیرای  فرماید میو نهی از مکرر ومهمترین ویژگی رامعه اسالمی است: خداوند  معروف امربه

و به خدا ایمان داریدآری امت اسالم به عکوان بهتیرین امیت معرفیی     ککید میو نهی از مکرر  معروف امربهملت پدید آمدید؛ 

و نهی از مکرر(( و)ایمان به خدا( نرته رال  توره این است کیه در   معروف امربه))  استشده ودلی  آن دو چیز ذکر شده 

و نهی از مکرر رابرایمان به خدا مقدم داشته شد، که نشانه اهمیت و عظمت آن است به تب  این ویژگی  معروف امربهاین آیه 

و نهی از مکریر   معروف امربههمین مسئله است که ویژگی رامعه اسالمی  ترین مهمبرای بهترین امت اسالمی، باید گفت که 

به طورخالصه بایدگفت: امربه معروف و نهی  لذا بیداری در رامعه پیوسته به آن اهتمام بورزند و های وردانشکاخته شود و 

 فرائ  دیکی در اسالم و قرآن است. ترین عظیمو  ترین مهماز مکرر یری از اصول عملی اسالم و از 

با تعبیرهای گوناگون اهمیت این دو فرضیه بزرگ اسالمی را  روایا  رسیده از رسول گرامی اسالم)ص(قرآن کریم و 

و نهی از مکرر ککد رانشین خداوند در زمیین و رانشیین رسیول     معروف امربه: کسی که فرماید می. رسول خدا اند کردهبیان 

و رسولش و قرآن قلمداد شده است و اگر کسیی موفیق    خداوند های برنامهخدا و رانشین کتاب خداست. این دو فرضیه از 

به انجام آن شود به عکوان رانشین خیدا و رسیولش و قیرآن زییر پوشیش همیین برنامیه و در ایین راسیتا گیام نهیاده اسیت.             

 : میردان و فرمایید  میی و نهی از مکرر  و نقش کلیدی آن در قرآن بسیار مورد اشاره قرار گرفته اسیت. خداونید    معروف امربه

، خدا و پییامبر  کککد می، زکا  را ادا دارند می، نماز به پا کککد میونهی از مکرر  معروف امربهدوستان یردیگرند،  مؤمنزنان 

 .همانا خداوند غال  و حریم است.شود می. ایکان کسانی هستکدکه رحمت الهی شام  حالشان کککد میرا اطاعت 

ب  و مسب ، مرتبت با یردیگر ذکر شده است: دزمه ایمیان حقیقیی،   در این آیه موضوعاتی به طور علت و معلول و س

 معیروف  امربهو نهی از مکرر است.دزمه  معروف امربهرابطه و عالقه به سرنوشت یردیگر است و دزمه این محبت و عالقه، 

یفه کمک و دسیتگیری از  و نهی از مکرر قیام بکدگان به وظیفه عبودیت و خضوع نسبت به پروردگار یعکی نماز و قیام به وظ

 فقرا یعکی زکا  است. 

)کیه   در آنجیا  دسیتورا  دیکیی اسیت.    ههمی و نهی از مکرر اطاعیت خداونید و زنیده شیدن      معروف امربهبادخره دزمه 

 .گییرد  میی و خداوند همه رابا عقابش فیرا   رسد میرا ترک کککد خشم خداوند به مرحله کمال  و نهی از مکرر( معروف امربه

و نهی از مکرر شیوه پییامبران و   معروف امربه. همانا شوند میدر خانه بدان و خرد سادن در خانه بزرگسادن نابود  پس نیران

حیالل ، حیق از    هیا  تجیار  امین و   هیا  راه ،شود میبر پا  صالحان است .فریضه بزرگی است که در پرتو آن واربا  )دیگر(

 .دیاب میو امر حرومت تحریم  شود میدشمکان گرفته 
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 :این فریضه الهی را انجام دهکد، باید خواهد میفردی که 

 تمام تالش و کوشش خود را در راه تذکیه و تهذی  نفس برار ببرد .0

 گویکد و یا قصد گفتکش را دارد عم  ککد. به آنچه می .8

 در امر و نهی از مسائ  و برداشتهای شخصی ارتکاب کککد. .9

 ی به خر  ندهد. گر مردم باشد، عصبانیت و درشت خوی نصیحت .3

 )رحیما بهم(  نسبت به مردم مهربان باشد. .9

 با مدارا و رفاقت برخورد ککد. )رفیقا بهم( ها آنبا  .0

 با لطف و بیانی نیرو و پسکدیده مردم را دعو  ککد. .4

 برخورد ککد. اش روحیهای طبق موقعیت و  روحی و اخالقی مردم آشکا باشد و با هر دسته های تفاو با  .2

و  معیروف  امربیه . روانشکاسی رامعه یریی از لیوازم   ککد میقش مهمی را در اثر بخشی امر و نهی ایفا این ویژگی ن

و ناهی از مکرر باید بداند که با روانان و ... چگونه برخوردی داشته باشد و بایید   معروف امربهنهی از مکرر است. 

در امیر و نهیی تفیاو      دهکید  میی گکیاه انجیام    و کسانی که گاهی دهکد میبین آنان که گکاه را به طور دائم انجام 

 صحبت ککد. اش روحیبگذارد و با هر گروهی براساس مقتضای وضعیت 

 شیطان بیکا باشد. های حیلهنفسانی و  های نیرنگنسبت به  .3

 طم  وچشم داشتی ازدیگران نداشته باشد. .01

 در مشرال  امر و نهی شریبا باشد. .00

 .نرکد مردم مقابله به مب  های اذیتدر مقاب   .08

 ازمردم شرایت نرکد. .09

 نهی عصبانی نشود. و امر در .03

 به خاطر خودش بامردم درشت خویی نرکد. .09

 نیتش رابرای خدا خالص ککد. .00

 در کارش از خدا مدد بخواهد. .04

 ثواب الهی باشد. به دنبال خشکودی و .02

 تشرر ککد. ها آناگر حرف او را پذیرفتکد از  .03

 کارش را به خدا واگذارد. .81

 هم متوره باشد. خودش های عی به  .80

ای را بیه دنبیال دارد. از ایین رو     و نهی از مکرر از فرای  بزرگ اسیالمی اسیت و آثیار ارزنیده و گسیترده      معروف امربه

تیا کیالم و سیخن     ای باشیکد  ارزنده های ویژگیباید خود نیز دارای  کککد میکسانی که اقدام به انجام این فریضه الهی اقدام 

هیای متعیددی بیرای امرکککیدگان بیه معیروف و نهیی کککیدگان از مکریر بییان            د. در قرآن ویژگیدر دیگران اثر بخش ها آن

خداونید در تیوبیخ    معروف و مکرر را بشکاسدوخود عام  بیه معیروف و تیارک بیه مکریر باشید.       -0رمله ایکره: از اند کرده

و خیود   ککید میا به نیری و خوبی دعو  : آیا مردم رفرماید میموعظه کرده وازخطاهای خودغافلکد  آمریکی که دیگران را

 گویید؟  ، میککید نمی: ای مومکان! چرا آنچه را که بدان عم  فرماید می)صف(  8درآیه  ؟ وککید میرا فراموش 
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 و نهی از منکر از دیدگاه قرآن معروف امربهشرایط 

. تریالیف   شود نمیو امر و نهی وار  و نهی از مکرر مانکد دیگر واربا  شرایطی دارد که بدون آن شرای معروف امربه

 :اند شرطالهی دارای دو نوع 

 شرایو عمومی: که برای همه ترالیف ورود دارد مانکد : بلوط و عق   .0

شرایو اختصاصی: که برای هراز یک ترالیف شرایو خاص ورداگانه ای ورود داردکه بدون تحقق آن شرایو  .8

 :دزم است مربه معروف ونهی ازمکررهم شرایو اختصاصی زیر، برای ارسد نمیترلیف به مرحله تکجزوفعالیت 

  و ناهی از مکرر باید معروف و مکرر را بشکاسید،تا   معروف امربهشرط اول: شکاخت معروف و مکرر ؛ یعکی شخص

 در انجام وظیفه خود دچار  اشتباه  نشود.

    آن عمی  را داشیته باشید نهیی      شرط دوم: استمرار گکاه؛ اگر فرد گکاه کار بعد از عم  خالف خیود قصید تیرک

 اودزم نیست.

  و ناهی از مکرر بداند و یا گمان داشته باشد که بیه   معروف امربهشرط سوم: قدر  به امر و نهی و نبود ضرر ؛ اگر

و هم شام   شود میواسطه امر و نهی ضرر رانی یا آبرویی به او یا یری از نزدیرانش)این کلمه هم شام  اقوام... 

معتکابه یا هیذه عظمیی    مواردی که ضرر ابهتراست متوره خواهد شد امر و نهی وار  نیست بلره دردوستان ولذ

 .شود میباشدحرام هم 

 خاطی اثیر   فرد در موعظه او و رفتار یا ناهی تشخیص دهدکه گفتار یا شرط چهارم: احتمال تأثیر، اگرشخص آمر

 .ودش نمیامربه معروف ونهی ازمکرربراووار   گذارنیست شرعاچ

و نهی از مکرر اصالح رامعه و قط  ریشه فساد است دزم اسیت اهمییت )مکریر و     معروف امربهاز آنجا که فلسفه تشری  

 ضرر ( مورد توره قرار گیرد.

 امر ونهی و زمینه سازی های اجتماعی 

و نهی از مکرر را  معروف ربهامهای قبلی نیازمکد است، یعکی اگر بخواهیم آثار  سازی و نهی از مکرر به زمیکه معروف امربه

در رامعه مشاهده ککیم، باید مقدما  و وسای  اثر بخش در وصول به آن آثار را فراهم ککیم و امرانیا  هیدایت رامعیه را    

 بلره روحیه دین گریزی و شود نمی آثارمببت این فریضه الهی دررامعه ظاهر چراکه درغیراین صور  نه تکها فراهم نماییم.

 .شود میارتماعی  کامالچ برعرس در مکفی و باعث حصول آثار رامعه حاکم شده و خطاکاری بر اه وگک لجارت بر

 و نهی از منکر  معروف امربه های شیوه

 ها شیوهاهمیت 

 نیز معروف باشد. اش شیوه، باید ککد می معروف امربهپیامبر اکرم) ص( فرمود: هر که 

 وارد شوید، نیری در این است که از راه آن وارد شوید. ها خانهراهه به  : نیری در این نیست که از بیفرماید میقرآن 

ای خیاص دزم اسیت کیه اگیر مراعیا        آری، برای هر معروف و مکرری برای هر شخصی در هر زمان و مکرری شییوه 

 امربیه معیروف و   رمسیی  ابزاری کیه در  و ها ترین شیوه کجا بد نیست بعضی از معروفای در نشود امران دارد اثر مکفی دهد. و

 .بررسی ککیم است را مؤثر مکرر نهی از

 وار  شیوه آئیکه. 0

 .باشد مؤمن خود صفا  مؤمن این است که آییکه برادر و ها آمده که المؤمن برآه المؤمن یعکی ازویژگی روایا  ما در
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 معروف امربهرا در مورد شیوه  زیر این رمله نرا  از و استفاده کرد توان میمختلف تربیتی  ابعاد این کالم نورانی در از

کیه   دهید  میی زمیانی عیی  را نشیان     -8نه از روی غرض و کیکیه   گوید میاز روی صفا عی  را  -0استکباط ککیم:  توانیم می

از  تر بزرگعی  را  -3 شود نمیتفاو  قائ   بین افراد و مراعا  مقام و مدال را نمی ککد -9خودش گرد و غبار زده نباشد. 

نیه   گویید  میی عی  را روبیرو   -0. دهد میهمراه با نشان دادن عی  نقاط قو  را هم نشان  -9 دهد نمیه هست نشان آنچه ک

و همیین کیه از ککیارش رد شیدی، عیی  از       دارد نمیی عی  را در دل نگیه   -2 گوید میعی  را بی سر و صدا  -4پشت سر 

میومن را اگیر    همیین طیور  ، دهد میزشت و زیبا را نشان  آن هم های خردهآئیکه را اگر شرستی، -3 .شود میصفحه او پاک 

اگر آئیکه عی  من را گفت، باید خیودم را اصیالح کیکم، نیه      -01شرستی و تحقیر کردی باز دست از حرفش برنمی دارد. 

 راض نرکید.آنره آئیکه را بشرکم. آری! اگر مسلمانی نهی از مکرر ککد، شما گکاه را از خود دور ککید و به انتقاد کککده اعت

 توره دادن به کرامت و ارزش انسان. 8

 قرآن انسان مورودی است که روح خدا در او دمیده شده است. در براساس فرموده خدا

میورد ایین    همچکین براساس آیا  کالم اهلل انسان تکها مورودی است که خدا در آفریکش او خیود را سیتوده اسیت. در   

 دیدکالم وحی: بهترین شر  را به او عطا کرده است و از: در آفریکش، فرماید میخلقت  شاهرار

را به او عطا کیرده اسیت. اگیر انسیان بیه ایین        ها کرامتو  ها فضیلتارزش انسان بهشت است و نه کمتر؛ خداوند انواع 

ن و مقاما  توره ککد، هرگز خود را آلوده به کارهای زشت نخواهد کرد. راسیتی! چیرا عمیر میا چراگیاه شییطا       ها کرامت

، چرا با دشمن خدا قرین باشییم! حضیر  علیی فرمیود: کسیی کیه کرامیت و ارزش خیود را         ام ییخداباشد؟ ما که رانشین 

 .شود مینزد او ناچیز  ها هوسشکاخت، دنیا و 

آن شخص موفق  در تغییر ایجاد موعظه و مسیر در دادن این مطال  به انسان خاطی می تواند تذکر ناهی با و شخص آمر

 باشد.

 تلقین .9

چه بسیارند افرادی که از انجام معروف هراس دارند و چه بسیارند افرادی که ردا شدن از بعضیی از مکریرا  را بیرای    

بسییاری   در توانید  می و در این زمیکه کارگشا خواهد بود ها نمونه، در صورتی که تلقین صحیح و بیان پکدارند میخود محال 

 واق  شود. رامعه مؤثر افراد از

 ستفاده از هکر،شعر و طکزا. 3

سیازی توانسیت میردم را     نقش هکر در دعو  مردم به فساد و انحراف، بر کسی پوشیده نیست. سیامری بیا هکیر مجسیمه    

مکحرف و بکی اسرائی  را گوساله پرست ککد. زیبا گویی فصاحت و بالغت، بهترین اهرم برای رذب مردم است؛ همانگونه 

خیود را بیا    هیای  زیکیت ی در تأثیر کالم دارد. در قرآن امر شده است هکگام رفتن به مسجد که قیافه زیبا و موزون نقش مهم

های آن احسین القصیص اسیت. آری،     قرآن کریم است. یری از نام های سفارشخود بردارید. سخن زیبا و مجادله نیرو از 

مبلغیان   توانید  هکری استفاده کککده می های شروع شیوه از مکرر ناهیان از اگرآمرین به معروف و و گویی یک هکر است قصه

 رامعه گردند. در تقلی  مکرر باعث ترویج معروف و خوبی برای دین بوده و
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 انصاف در برخورد. 9

)ضررش از نفعش بیشیتر   :فرماید میقرآن کریم در نهی از شراب، اول از مکاف  مالی و مادی آن سخن گفته است و بعد 

را نفی  ها آن، یعکی همه ککد میافران، مکافقان و مشرکان، همواره از عبار  اکبرهم استفاده است( وهمچکین در برخورد با ک

 است. مکرر انجام فریضه امربه معروف ونهی از مسیر درس بزرگی در این خود .ککد نمی

 امید دادن. 0

. ایکگونیه  ایم شدهیگر رهکمی : دیگر از ما گذشته است ما دیگر راه بازگشت نداریم. ما دگوید میگاهی انسان گکاهرار 

 را به یأس نرشاند. گکاه آنها الهی سخن بگوییم تا از عفو ها آنبرای  .شوند میافراد هرروز به گکاه بیشتری آلوده 

 تغاف . 4

تا از این طریق شخصیت افرادشرسته  ام نشدهگاهی باید انسان خود را به غفلت بزند و تظاهر ککد که من متوره گکاه تو 

برادری داشتیم  قبالچسال او را دیدند و نشکاختکد، به او گفتکد: ما  ها ده: برادران یوسف که بعد از فرماید میقرآن کریم  نشود.

 .دهید میبه نام یوسف که دزد بود. یوسف خود را به تغاف  زد و نگفت که من آن برادر هستم و چرا به من نسبت دزدی 

 توره به ظرفیت افراد. 2

: با هر کس به اندازه ظرفیت وی سخن بگوییم.وهمانطورکه قبالچ گفته شداین فرماید میاست که خداوند  در قرآن آمده

 یری ازنرته های کلیدی ورمزموفقیت درمسیرامرونهی است

 ککایه گویی-3

دیگیر  : آیا تو به مردم گفتی که من و میادرم را خیدا بگیریید؟! در ریای     فرماید میقرآن به عیسی)ع(  متعال در خداوند

درشتی  ها آن: اگر پدر و مادر  نزد تو به پیری رسیدند تو با فرماید میخداوند پیامبر)ص( را مورد خطاب قرار داده است و 

 لیذا  و و پیامبر پدر و میادرش را در کیودکی از دسیت داده بیود.     کرد مینرن. در حالی که عیسی مردم را به توحید دعو  

 میؤثر  هیا  مریان  و ها زمان بسیاری از که این روش هم واقعاچ در بشکود که دیوار زند میبه اصطالح عرف به در شود معلوم می

 .است

 ایجاد محبت. 01

)رُبِلیت   چراکیه  تا عشق انسان را نسبت به خود زیاد ککد. شمارد میخود را  های نعمتدر بخش مهمی از قرآن خداوند 

 (0. )ها الیالقلوب علی ح ّ من أحسن 

پروردگار کعبه را پرسیتش ککیید؛ زییرا او شیما را از گرسیکگی و       فرماید می ککد میعباد  دعو   قرآن که مردم را به

امام زمیان)عج(   و معکوی)خدا های محبتقدر   با توان میهم  مکرر نهی از به معروف و امر مسیر در لذا و ترس نجا  داد.

را  متوریه خطیای خودشیان کیرده وآنهیا      را و...( افیراد  بیه فرزنید   مادر و )محبت پدر دنیوی های محبتو....( یابانشان دادن 

 هدایت ککیم.

 تحریک عواطف. 00

شخصی به مادرش تکدی کرد. روز بعد، امام صادق)ع( او را دید و بیه او فرمیود: چیرا بیا میادر  تکیدی کیردی؟ مگیر         

 شن نباش.بود؟ سپس فرمود: پس با او خ توغذای که شرم مادر  مکزلگاه تو بود؟ شیر مادر   دانی نمی
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 مخفیانه و مختصر باشید. 08

: هر کس برادر دیکی خود را مخفیانه موعظه ککد او را آراسته کرده، ولی هرکس آشرارا موعظیه  خوانیم میدر حدیث 

 خالصه بگو! ککی می: هرگاه کسی را موعظه خوانیم میرایی دیگر  ککد، او را شرمکده کرده است. در

 . نمایاندن الگوها09

، در دعو  مردم به معروف نقش موثری دارد. این که مردم هرسیال در  ها آنبرتر و موفق و تجلی  از  های چهرهمعرفی 

: فرماید می. قرآن شود میو وفاداری به نظام اسالمی  ها طاغو ، زمیکه دوری از پذیرش دهکد میعاشورا فریار )یاحسین( سر 

ل و ثرو  و مقام و قدر  فرعون نشید. در ریای دیگیر  قیرآن     مردم دنیا از همسر فرعون درس بگیرند که چگونه رذب ما

 : از حضر  ابراهیم و حضر  محمد)ص( درس بگیرند؛ زیرا این دو بزرگوار اسوه و الگو هستکد.فرماید می

 تدریج. 03

باشید.در  نیز بایید گیام بیه گیام      معروف امربه، راه اصالح و کشاند میهمان گونه که شیطان گام به گام انسان را به فساد 

: آنچه به مال شما ازطریق ریا اضیافه  فرماید می: در اول، قرآن خورد میقرآن کریم، در مورد تحریم ربا این مراح  به چشم 

در مرحلیه   .شیمارد  میی ، نزد خدا افزایش نیست. در مرحله دوم، قرآن کریم رباخواری را از عادا  زشیت یهودییان   شود می

.در مرحله چهیارم، قرآن،ربیا گیرفتن را بیه مکزلیه رکیگ بیا خیدا         ککد مید و مضاعف نهی سوم، قرآن، انسان را از ربای زیا

 .داند می

 تررار. 09

چون برنامه اسالم آموزش نیست، بلره تربیت هم هست، لذا اوامر و نواهی باید تررار شود. برای هر غفلت، یک تررار 

. ییاد خیدا غیذای روح اسیت و     ککید میوع و سجود و قیام تررار بار رمله )اهلل اکبر( را در رک ها دهدزم است. شما در نماز 

 باید همچون غذای رسم تررار شود.

 مماشا . 00

 فرر )شرک( از راه مماشا  وارد رشد و گیام بیه گیام بیه انتقیادا  خیود       ترین بزرگحضر  ابراهیم)ع( برای نهی از 

را دوست ندارم. بار دوم فرمود: ماه پرسیتی انحیراف   و من غروب شدن  ککد میبار اول فرمود: خورشید غروب  اضافه کرد.

 دانید. است و خدا من را گرفتار آن نرکد. بار سوم فرمود: من بیزارم از هر چیزی که شما شریک خدا می

 حرمت، موعظه، ردال نیرو. 04

مردم را بیه راه خیدا   : از طریق حرمت و مکطق یا موعظه و نصیحت و یا ردال نیرو فرماید میقرآن کریم به پیامبر عزیز 

و نهی از مکرر باید روی مسائلی تریه کرد که قاب  خدشه نباشد. به سخکان محرمی کیه میورد    معروف امربهدعو  کن! در 

ای است که براساس محبت و با بیان نیرو باشید و در   . مکظور از موعظه حسکه، موعظهشود میقبول همه است، حرمت گفته 

صحیح انجام شود.و مکظور از مجادله نیرو نیز پذیرفتن نقیاط قیو  دیگیران و اسیتددل و      های شیوهمران و زمان مکاس  با 

 .هاست شیوهمقابله به مب  در 
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 خشراندن ریشه مفاسد. 02

. اگیر  شود مین، سرچشمه تجسس و تجسس سرچشمه غیبت ظ؛ زیرا سوء «ن نبریدو تجسس نرکیدظسوء » :فرماید میقرآن 

گکیاه   هسرچشیم ، به خاطر خشیراندن  ککد میآمیز نهی  یروبی و یا گفتار همراه با ناز و کرشمه و تحریکقرآن، زنان را از پا

مردان اصالح شوند و بیرای اصیالح نسی  نیو، بایید       باید دولت ها دولتاست. در مسائ  سیاسی و ارتماعی نیز برای اصالح 

 بارزه ککید.: با رهبران کفر مفرماید میاصالح شوند. قرآن کریم  ها خانواده

 دیگران های ارزشاحترام به . 03

؛ حتیی  شیمارد  میو مراکز عباد  سایر ادیان را محترم  گذارد میقرآن کریم، به تورا  و انجی  و انبیای گذشته احترام 

حیث  ب در لیذا  و اسالمی نیز آمده: )بزرگان هر قیوم را احتیرام ککیید!(    های سفارش. در داند میبرای حفظ آن، دفاع را دزم 

 پرهیزککیم. باید خطاکار های انسانمقاب  مقدسان  در برخوردهای تکد هم از مکرر نهی از امربه معروف و

 تکگ کردن زمیکه مکررباانجام معروف. 81

حضر   خواهد می)راه رلوگیری از فحشا و مکرر انجام معروفی چون نماز است(. هکگامی که خداوند  :فرماید میقرآن 

)از هیر غیذایی در    :فرمایید  میی و  دهد میبرداری از غذاهای دیگر را به او  ایی مک  ککد ابتدا ارازه بهرهآدم را از خوردن غذ

است که رلوی بسیاری از مفاسد، امراض و  هایی معروفبهشت استفاده کن، ولی از این غذا استفاده نرن(. تفریح و ورزش 

مکریرا  را کیه    تیرین  بیزرگ رلو  تواند میاست که  هایی وفمعر. زهد و عدالت مسئودن مملرتی، از گیرد میمکررا  را 

 بدبیکی به حرومت اسالمی است بگیرد.

 توره به زمان. 80

 به هکگام خشم و غض  کسی را ادب نرکید زیرا در معرض افراط هستید. خوانیم میدر حدیث 

 اعراض. 88

، پس به عکوان اعتراض، مجلس آنان را تیرک  اند نشسته)هرگاه کسانی را دیدی که در آیا  ما به یاوه  :فرماید میقرآن 

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(.

مبر)ص( آن را تغییر دهید، بکشییکد(. پییا    تواند نمیدر مجلس گکاهی که  مؤمن: )سزاوار نیست  که خوانیم میدر حدیث 

 : گکاه کاران را با قیافه عبوس مالقا  ککید.فرماید می

 معروف امربهقرآن و 

این زمیکه هی   مکررا  است که در و ها شکاخت معروف مکرر نهی از ارکان مهم امربه معروف و همانطورکه گذشت از

بییان   را اشیاره آنهیا   بیا  ن صیراحتاچ ییا  که قیرآ  ها ادامه مطال  به بعضی معروف در لذا قرآن نیست و از معیاری بهتر مالک و

 .پردازیم میفرموده 

 اقامه نماز. 0

دارنید. خداونید    میی  : پرهیزکاران به غیی  ایمیان دارنید و نمیاز را برپیا     فرماید میچکانره قرآن مجیددر آغاز سوره بقره 

زنیده   تیو  مین در  تا یاد ه پا دارای موسی! نماز را ب :فرماید می و دهد میحضر  موسی را به انجام این معروف بزرگ فرمان 

دوسیتان، همریاران،    سفارش ککد، دیگران را نیز به نماز خواند می نماز وظیفه دارد عالوه برآنره خود هر مسلمانی نیز شود.
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)ایین   مکریرا  اسیت   و نیابودی فسیاد   باعث کیم شیدن و   نمازگزاری خود و که فرهکگ نماز چرا فرزندان و همسر خود را

 المکرر( الفحشاء و الصلوه تکهی عن

 ها خوبیتوره به تمام . 8

در تمام قرآن هر را نامی از نماز آمده است، زکا  نیز ذکر شده است تا مومکان گمان نرککید بیا ادای نمیاز ترلیفشیان     

 .ردیمک نمیگویکد: ما دیگران را به اطعام مستمکدان تشویق  که می ککد می. قرآن از زبان اه  دوزخ چکین بیان شود میتمام 

 احسان و نیروکاری . 9

 به والدین خود احسان ککید. فرماید میمورد وار  آن، احسان به والدین است که قرآن 

 اصالح ذا  البین. 3

همیواره   هیایی  اخیتالف : البته قیرآن بیرای پیشیگیری از بیروز چکیین      فرماید میخداوند مومکان را به این امر سفارش نموده و 

 .گذرید نمی: چرا خودتان از یردیگر فرماید میاز یردیگر سفارش نموده و  مومکان را به عفو و گذشت

 عدالت ورزی  . 9

 : نه تکها به دیگران ظلم نرکید، بلره زیر بار ظلم دیگران هم نروید.فرماید میخداوند 

 ازدوا  و تشری  خانواده . 0

ند و هر کس بتوانید در ایین راه قیدمی بیر دارد بایید      نه تکها پدر و مادر بلره مسئودن رامعه نیز در این امر مسئولیت دار

 اقدام ککد.

 حیا و عفت. 4

خود را برای  های زیکتبگو که ازدوا  کککد و با ناز راه نروند و  مؤمنبه دختران و زنان  ککد میخداوند به پیامبرش امر 

ا به زنان نامحرم کوتیاه کککید و از چشیم    که نگاه خود ر دهد میرا فرمان  مؤمنمردان نامحرم آشرار نرککد. همچکین مردان 

 چرانی بپرهیزند.

 صبر و استقامت . 2

 .شود میمومکان شمرده  های ویژگیالعصر، صبر و استقامت از  در سوره و

 و نهی از منکر از دیدگاه قرآن  معروف امربهآثار 

 آثار ارتماعی. 0

 از آن رمله:  ککد میآثار آن در ارتماع نمود پیدا  ترین دهارزنو  باشد میای ارتماعی  و نهی از مکرر پدیده معروف امربه

 اررای احرام اسالمی -الف

بدین معکیی   ،باشد میو نهی از مکرر به عکوان اص  نظار  عمومی یا ضمانت اررایی قوانین اسالمی مطرح  معروف امربه

نظار  بر حسن اررای  که نمود، هایی یکیب که خداوند حریم برای پیاده شدن قوانین حیا  بخش اسالم، عالوه بر همه پیش

و نهیی از مکریر بیه     معروف امربهآن را به عهده فرد فرد رامعه اسالمی، از هر قشری نهاده است. بر این اساس، هرمسلمانی با 

 .شود میاررای صحیح احرام اسالم کمک کرده  و در واق  یک نیروی اررایی و ناظر ردی آن محسوب 
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 عدالت ارتماعی -ب

ضیمن   و سیازد  فیراهم میی   عدالت ارتماعی را زمیکه فراگیر ار  عمومی بر حسن اررای احرام عدالت گستر اسالم،نظ

 ای اقشار مختلف مردم فراهم ساخت.رای ب رامعه،زندگی عاددنه های ثرو تعدی  

 سازندگی - 

می یردیگر را به کار و تیالش و  یک از شهروندان رامعه اسال هر« نهی از مکرر و معروف امربه»پیاده شدن اص  مهم  با

و در نتیجه بکدهای اسار  و وابسیتگی یریی پیس از دیگیری گسسیته خواهید شید و مملریت          نمایکد میسازندگی ترغی  

 اسالمی، عالوه بر حیا  معکوی، آباد و پر نشاط خواهد شد.

 استواری نظام اسالمی   -د

مک شایانی به استحرام نظام اسالمی خواهیدکرد، بیدین معکیی    ک اگرامربه معروف و نهی از مکرر در رامعه روا  یابد،

احسیاس مسیئولیت کیرده تیالش خواهکدکردکیه آنیان را بیه         که کارگزاران و دولت مردان حرومتی در برابر اعمال مردم،

حیوزه  اسیالمی در   هیای  بخشکامهاررای احرام الهی وادارنموده از هرگونه سستی کجی باز دارند و باحسن اررای قوانین و 

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.

 امکیت -ه

اخلی و خیارری خیویش دارد. یریی از آثیار     ای برای پویایی خود نیاز به آرامش و امکیت از ران  دشمکان د هر رامعه

 از دشمکان درونی و برونی است. ها راهو نهی از مکرر تأمین امکیت مرزها و  معروف امربه

 خیر و سالمتی -و

 و نهی از مکرر است. معروف امربهسالمتی رامعه و فراوانی خیر و برکت ششمین اثر 

 قدرتمکدی مومکان -ز

حزب اهلل را در پی دارد و هیر مسیلمانی در هیر     های هستهتشری  خود روش  «از مکرر و نهی معروف امربه»تببیت اص  

به آن بپیوندد و روی عرق دیکی خویش به نحوی در پیاده کردن قوانین روح بخیش اسیالم    ککد میای از مملرت سعی  نقطه

 سهیم گردد.

 نفاق هربهتضعیف  -ح

 اق درصدد تهی کردن رامعه اسالمی از ایمان بیوده اسیت تیا از   های تشری  حرومت اسالمی، رریان نف از نخستین سال

و نهیی از   معیروف  امربه) نامیمون مکافقین های ویژگی ازاین راه به اهداف شوم و شیطانی خویش دست یابد از این رو یری 

و نهیی از   معروف امربه)مردان و زنان مکافق( برخی از برخی دیگرند، که  مکرر( است که در قرآن به آن تصریح شده است.

 .زنکد میخویش را گره  های مشتو  کککد میمکرر 

 پاکیزگی کس  وکار -ط

های صحیح کس  و تجار  و پیشیرفت صیکعت همیوار گشیته و هیر کسیی در خیود         و نهی از مکرر راه معروف امربهبا 

 .گردد میرآمد مردم حالل فروشی و اختالس و... کس  و د و از طرفی گران پردازد میاستعداد خویش به امرار و معاش 
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 کلیدی  های پستمصلحت عمومی رامعه و طرد نا اهالن از  -ظ

 و نهی از مکرر را برای مصلحت عامه مردم و نهی ازمکرر را برای طرد سفیهان وار  کرده است. معروف امربهخداوند 

 آثار فردی

که  شود میو نهی از مکرر نصی  رامعه اسالمی  معروف امربهآنچه بیان شد قسمتی از برکا  و فوایدی بود که در سایه 

ای در دنیا و آخر   مکد خواهد شد، عالوه بر آن از پاداش ویژه بدون تردید آمرین به معروف و ناهین از مکرر نیز از آن بهره

 .شوند میبرخوردار 

 دنیوی -الف

 :ری از سیالمتی دیین و دنییا برخیوردار     آمرین به معروف و ناهیان از مکرر با اقدام به چکین کیا  سالمتی دین و دنیا

 .شوند می

  کیه بیدون تردیید،     شیود  میاز ماموران الهی محسوب  ککد میو نهی از مکرر  معروف امربهنصر  الهی: کسی که

 .ککد میخداوند نیروهای خویش را یاری 

  :شود میو نهی از مکرر باعث طول عمر  معروف امربهکم نشدن عمر و روزی. 

 گریبانگیر گکیه کیاران و فاسیدان     احیاناچمرین به معروف و ناهین از مکرر از عذاب و بالهایی که نجا  از بالها: آ

 در امان خواهد بود. شود می

 اخروی -ب

  شود میخشکودی خدا: بدیهی است که هر کس چکین عباد  بزرگی را انجام دهد خداوند از او خشکود. 

  و از گکیاه و   هاسیت  نیریی کرر که خالصانه و صادقانه طالی   و ناهی از م معروف امربهفالح و رستگاری: بی شک

 خود نیز مانکد دیگران عام  به معروف و خود دار از مکرر باشد. ککد میپلیدی تکفر دارد تالش 

  ثواب زیاد و ارری عظیم است. برند میثواب فراوان: سومین پاداشی که آمرین به معروف و ناهیان از مکرر 

 با این وصف در صور  ردیت در  شوند میدم به رز معصومین کم و بیش مرتر  گکاه رهایی از دوزخ: همه مر

 .بخشد میو نهی از مکرر ، خداوند آنان را از دوزخ رهایی  معروف امربه

  و بیه   سیازد  میی و نهی از مکریر از درب مخصیوص صیاحبش را وارد بهشیت      معروف امربهبهشت برین: سر انجام

 هد کرد.زندگی زیبای آن سرا نائ  خوا

 .بکا شده است کککد میاحسان و نیری  ها آنفطرتاچ برمحبت نسبت به کسانی که به  ها انسانقل   -(0):  نوشت پی

 منابع 
  .و نهی از مکرر معروف امربه، قرارگاه مرکزی سیدالشهدا .0

 0920آوری آموزشی، پاییز  معاونت آموزش نیروی مقاومت بسیج، مرکز پشتیبانی و فن .8

 و نهی از مکرر.  معروف امربه، ده درس پیرامون ن، محسقرائتی .9

  0920از قرآن، وزار  فرهکگ و ارشاد اسالمی، چاپ نهم،  هایی درسمرکز فرهکگی  .3

  0920(، استاد مطهری افق، اول 0انسان ) های دانستکیمطهری، حسین،  .9

  0929قم، اول زمستان یعقوبی، ابوالقاسم، سیری در سیره اخالقی امام حسین، انتشارا  دار الفرر، قدس  .0

  0948و نهی از مکرر، نیروی مقاومت بسیج سپاه، دوم  معروف امربه، ی سپاهمرکز تحقیقا  اسالم .4

  0943و نهی از مکرر تبیان، موسسه چاپ و نشر عرو ، چاپ پکجم  معروف امربهخمیکی، روح اهلل،  .2
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 از منظر آیات و احادیث ر با رویکرد امنیت اجتماعیکاز من یو نه معروف امربه یمفهوم شناس
 0سهیال پرستگاری

 8الکاز مشگی

 9اکرم اکبریان

 

 دهکیچ

و و تعیدی افیراد    رلیوگیری از تجیاوز   رامعیه در گیرو    اصالح بسیاری از آیا  و روایا  بر این مقوله اشاره دارد که 

در روایا  گهربار معصیومین   ، تا رایی که دستور مقابله با متجاوزگر نیز صادر شده است.به طاعت خداستشت آنان بازگ

آثیار فیردی و   ، شیرایو ، اهمییت  ،وریوب  مبیانی  تبیین شده تیا ریائی کیه دربیاره     به وفور علیهم السالم از رها  مختلف -

برای حفظ رامعه اسالمی از سقوط مؤثر روشی به عکوان آن  از اصول یپاسداربر وظایفی را نیز تعیین کرده و ارتماعی و... 

همیه واربیا ،   . از آنجیا کیه   گردد میهمواره به عکوان ترلیف الهی که کمتر به آن توره شده است یاد ت و شده اس تأکید

و نهی از مکرر را  معروف امربهآشرارا فریضه  اند شدهاهداف وار   و ها مصلحتاهداف و مصالحی دارند که به واسطه آن 

برای روشن سازی حدود و ثغور آن باید به آن پرداخیت   سدر یم. اما آنچه را که به نظر سازد یمبا اهدافی ارتماعی شفاف 

و تهذی  رامعیه   مکاهی خداونداز  ها آنبازداشتن  الهی و یها ارزشواداشتن مردم به . باشد یممفهوم سازی این مقوله مهم 

  است.  نیازمکد تعمق بیشتر بر روی مبانی و مفاهیم است که این مقاله سعی در پرداختن به آن  ها یستهناشااز 

 ، نظار  ارتماعیقرآن امکیت ارتماعی، روایا ، ر،راز مک یو نه معروف امربه :یدیلک یها ژه وا

 مقدمه 

ار را کی ن یی ه اگیر ا کی د یی د و بدانیکرن یار زشت خوددارکاب رسته و بازداشتن از ارتیشا یارهاکگر به یق همدیاز تشو

ن یی .... ا شیود  نمیشما قبول  ید دعایککسلو شدند هر اندازه دعا م ها آن ی. وقتشوند میاران بر شما مسلو کد بدیردک کتر

د از فرزنید بزرگوارشیان   یی ه باکی )ع( در بستر شهاد  است. واضح است یر مومکان امام علیاز سفارشا  ام یرمال  پاره ا

با رنج و الم  أمتو یه حضر  در بسترکن بس یت موضوع همیرد و در اهمکاد ین امر مهم یا ین)ع( به عکوان الگویامام حس

 . نماید میه ی، فرزندان را به آن توصیان زندگیلحظا  پا

؛ بیه عکیوان   انید  شیده ر کن مساله را به انحاء مختلیف متیذ  یطال  ایبن اب یر مومکان علیز بارها و بارها امیش از نیاگر چه پ

 ییک ص نیتوان تشخ یعکی شود میون ژگ زد، قلبش وایرا  برنخرو مبارزه با مک ها نیریاز  یقلبش به طرفدار یه حتک یسک

رد مگیر بیه خیاطر    ری خداوند سبحان را از رحمت دور ن»ه ک دهد میشان هشدار ی. در خطبه قاصعه ادهد میو بد را از دست 

 .«رراز مک یو نه معروف امربهاز  یدور

  ه:کاست  ی و سلم رم ی صلی اهلل علیه و آلهکپیامبر اا  معروف یهمچکین از روا

شیتی در  که کشتی شده و آن گاه کبر ه با گروهی سوار کار در میان مردم، همانکد فرد ناآگاهی است رکهانسان گ کی»

او در  ککید  یمی سیی بیه او اعتیراض    ک، هر پردازد یم، تبری برداشته و به سوراخ نمودن رایگاه خود گیرد یموسو دریا قرار 

                                                           
 دیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقا  اصفهان. استا0

 . دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهکگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقا  اصفهان8

 . دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهکگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقا  اصفهان9
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حرف احمقانه اسیت. اگیر دیگیران او را از ایین عمی        ک؛ به یقین این یککم یم: من در سهم خودم تصرف گوید یمپاسخ 

 (.038: 9ی  3،   یراز«)شوند یمه همگی غرق ک کشد ینمباز ندارند، طولی  کخطرنا

ن هیدف  یی دن بیه ا یرسی  ین ابیزار بیرا  یانید و میؤثرتر   مبعیوث شیده   یبشیر  ی هرامعی بیا هیدف اصیالح     یاله یایتمام انب

 ی هخچی یتارامیا  . بررسی نمود یامبر الهین پیاز زمان بعبت اول توان یم راآن  ی هکیشیپ که است« رراز مک یو نه معروف امربه»

ن یهمچکی و  )ص(فیرامین قیرآن کیریم و حضیر  رسیول       ،صیدر اسیالم   در روام  اسالمی به« رراز مک یو نه معروف امربه»

 . گردد یمباز ان معصوم)ع( یشوایپ

ه ضیرور   کن معکا آنچه ین روشن نمود. بدیر را از نگاه دراز مک یو نه معروف امربهد معکا و مفهوم یه باکمبرهن است 

 ر است. راز مک یو نه معروف امربهمعکایی  ی هدامکمفهوم و  یابد می

 رکاز من یو نه معروف امربه شناسیمفهوم

یری از اصول اساسی دیین اسیالم اسیت کیه تیأثیری عمییق و گسیترده بیر حیوزه زنیدگی            و نهی از مکرر معروف امربه

قاب  آن مکرر یعکی مورد ناشیکاخته  ارتماعی دارد. واژه معروف، اسم مفعول از ماده عَرَفَ است به معکای شکاخته شده و در م

( معرفیت و عرفیان بیه    032 :0949شکاخته شود.) ییزدی،   اند نخواستهو یا مواردی که  شکاسد ینمو نامعلومی که کسی آن را 

که عق  و شرع آن را شکاخته و مورد تأیید  شود یممعکای شکاختن و معروف به معکای شکاخته شده به افعال و صفاتی اطالق 

شکاسی، امانتداری، وردان  اده باشکد. ایمان به خدا، تفرر و تعق ، تقوا، عدالت، نیروکاری، احسان، نوعدوستی وظیفهقرار د

. باشید  یمی دانسیت کیه هیر وریدان پیاکی طالی  آن        «معروف»از رمله افعال و اوصاف  توان یمکار، آزادی و نظایر آن را 

است از تشویق و واداشتن دیگران به انجام افعال و داشتن صفاتی که بیه  عبار   معروف امربههمچکین با توره به این مرات  

که شیرع و   شود یمحرم عق  و از طرف شارع به نیری توصیف شده باشد. مکرر نیز به همه اعمال و اوصاف ناپسکد اطالق 

ی، اصیرار در گکیاه، تین    ، نظیر کفر، ستمگری، بخ ، خیانت در امانت، استبداد و خود رأیی شکاسد ینمعق  آن را به رسمیت 

دادن به ظلم و نظایر آن که هرعق  سالمی از آن بیزار است. نهی از مکرر نیز براین اساس برحیذر داشیتن دیگیران از انجیام     

 (.812 :0943 )هاشمی، افعالی است که از طرف شارع و به حرم عق  به قباحت و زشتی یاد شده باشد

ه ئارا« مکرر»و « معروف»، بر حس  نوع معکایی که از واژه  شود یمهی از مکرر و ن معروف امربهتعریف و برداشتی که از 

و بادخره بر حس  مرر  اعمال کککیده آن   شود یمو نیز بر حس  تفسیری که از امر و نهی و مصادیق و مرات  آن  شود یم

 . باشد یمیعکی آمر و ناهی، متفاو  

را واربیا  و محرمیا    « معروف و مکرر»است؛ برخی معکای  شده ارائهدر تبیین معکای معروف و مکرر اقوال گوناگونی 

و  94: 0902؛ )فاض  مقداد، اند افزوده( و برخی دیگر مستحبا  و مرروها  را نیز به معکای این دو 921؛ )تفتازانی: دانکد یم

92 . ) 

از میاده انریار اسیت و در اصیطالح      «ختهناشیکا »، از ماده عرف و مکرر، به معکی «شکاخته شده»معروف، در لغت به معکی 

توسییو عقیی  یییا شییرع، شییکاخته شییده باشییکد، بییه ترتییی  معییروف و مکرییر نامیییده     هییا آنکارهییایی کییه نیرییی یییا زشییتی  

 (.934)تحریرالوسیله: شوند یم

؛ چیه ایکریه   اند شدهبر این اساس، کارهای نیک،  اموری شکاخته شده و کارهای زشت و ناپسکد، اموری ناشکاس معرفی 

 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  

 و امور ناپسکد، بیگانه و نامأنوس است. ها یزشتکارهای معروف آشکا و مأنوس و با 

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=86250
http://hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=81165
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ن نوع رابطه معکایی میان معروف و مکرر با هکجارها و نابهکجارها، در تعیین قلمرو و کارکرد این آموزه افزون بر این، تبیی

است  شده ارائهگوناگونی از هکجار و نابهکجار  های یفتعردر علوم ارتماعی گرچه  باید گفتتوضیح در . باشد یمضروری 

مکیدی بکفسیه ییا     ارزش»و « مقبولیت و پذیرش ارتماعی: »گیرد یمولی به هر حال در معکای هکجار دو نرته مهم مد نظر قرار 

ارتمیاع هسیتکد. در مقابی ، امیر      یهیا  ارزشبه بیان دیگر، هکجارها شر  پذیرفتیه شیده و مقبولییت یافتیه     «. بالتب  یک رفتار

 یهیا  ارزشو مغایر با  شود یمز نظر همه یا بیشتر افراد ارتماع، به عکوان امری بد و ناپسکد تلقی  آنابهکجار، رفتاری است که 

معروف و »مورد قبول آن ارتماع است؛ از این رو هکجار و نابهکجار، معرّف خوبی و بدی است و به همین لحاظ است که به 

. با ورود این، تفاو  معکایی بسیار مهمی میان معروف و هکجار و مکرر و نابهکجیار وریود دارد و آن   شود یمنزدیک « مکرر

بیانگر خوبی و نیری و ضرور  انجام یک کار است، اما لزوماچ ددلتی بر مقبولیت ارتماعی آن ندارد؛ مکرر  این که معروف

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 

و توبیه /   018 -003و نهی از مکرر را مورد بحث قرار داده اسیت.)آل عمیران /    معروف امربهقرآن کریم به طور مفص  

به ترتیی  اول تشیویق    توان یمو نهی از مکرر را  معروف امربه( توالی مکطقی احرام قرآن در باره  93 - 30و حج /  04 -42

 83)اعیراف /  و نهی از مکرر، معروف امربه( دوم عبر  آثار نامطلوب ترک 04ن / و نهی از مکرر،)لقما معروف امربهافراد به 

و نهیی از   معیروف  امربیه ( و چهیارم  001و 013و نهی از مکرر برای مسلمانان )آل عمیران /   معروف امربه( سوم وروب  89-

 ( مالحظه کرد. 43مکرر به عکوان خصلت مسلمانان)توبه/

و نهیی از مکریر از رملیه قیوانین      معیروف  امربیه و نهی از مکرر برمی آید که  معروف ربهاماز مجموع آیا  قرآن درباره 

که به تدریج بکابر قابلیت پذیرش و استعداد مسلمانان و با توره به ترام  و گسیترش اسیالم    رود یمارتماعی اسالم به شمار 

ای  ؤاخذ خواهد داشت. بکابراین همواره عیده تشریح گردیده و از قبی  وارباتی چون نماز و روزه است که اگر ترک شود م

 (.039 :0949)یزدی،  در رامعه اسالمی مسئول انجام چکین وظیفه مهمی هستکد

ارتمیاعی داشیته باشید، ایجیاب      های یتمسؤوله باید در پذیرش کنقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت رامعه و تعهدی 

. ایین مطلی  در فقیه اسیالمی تحیت عکیوان       افتید  یمی میون وی اتفیاق   ه پیراکی ه او ناظر و مراق  همه اموری باشد ک ککد یم

 .رود یم مسلمان به شمار کر سیاسی یرمبانی تف ینتر مهمر مطرح شده و از رو نهی از مک معروف امربه

گر چه در لغت، امر به معکای واداشتن و نهی به معکای بازداشتن است که در آن نوعی استعالی آمر و ناهی وریود دارد  

و نهی از مکرر با مرات  آن پیوند خورده اسیت و از ایین رو معکاهیای     معروف امربهتبیین مفهومی این دو واژه در مبحث  اما

 است. شده ارائهردیدی از این دو 

ای(،  مختلیف قلبیی )چهیره    یها روشو نهی از مکرر به عکوان وظیفه شهروندان رامعه اسالمی است که به  معروف امربه

 . کککد یمو بازداشتن و ممانعت از مکررا  کمک  ها معروفو یدی )عملی(، حرومت را در ترویج  لسانی )گفتاری(

 ای( امر و نهی قلبی )چهرهالف( 
(، که قاب  امر و نهی نیست؛ از این رو، غالباچ آن را به 829: 0949؛ )نوری، اند دانستهی را از لوازم ایمان بقلی  هبرخی مرتب

 .اند کردهار و چهره آدمی تفسیر اظهار این مرتبه در رخس
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  (گفتاریلسانی )ب( امر و نهی 
از انجام کاری، تفسیر امیر ییا نهیی دانسیته نشیده      « باز داشتن»به انجام کاری یا « دستور دادن»در مرتبه لسانی، نیز صرف 

 است، بلره به نصیحت کردن، تشویق کردن و اموری از این دست نیز معکا شده است.

 : نویسد یم)قدس سره الشریف( در این زمیکه  امام خمیکی

کید، در  ک، واری  اسیت از مرتبیه دوم اسیتفاده     گییرد  ینمی ر نتیجیه  رو نهی ازمک معروف امربهه از مرتبه اول کاگر بداند 

، نبایید بیه مراحی  بعیدی     شیود  یمی ه با موعظه و زبان نرم، نتیجه حاص  که احتمال تأثیر بدهد و اگر احتمال دهد کصورتی 

کد در عین حال رار را بککد، باید همین که مرحله قلبی اثر ندارد و بایستی با لحن آمرانه امر و نهی کاوز نماید. اگر بداند تج

  باید دررا  تکدی در گفتار را رعایت نماید.

 (ج( امر و نهی یدی )عملی

ضرب و ررح و حتیی  » به « ید»متأسفانه به صور  یک برداشت عمومی درآمده است، تفسیر  در مرتبه یدی نیز آن چه

تکها محدود به این موارد نبوده و ککایه از قدر  تلقی شده که دامکیه  « ید»است، در حالی که در کلما  برخی از فقها « قت 

مورد نیاز، چیاپ و   یها مرانمدارس و دیگر رفتاری بسیار گسترده ای هم چون به ازدوا  درآوردن روانان عزب، ساختن 

 (.830و  839: ینورعلی ؛ )شود یمسودمکد، ایجاد اشتغال و ... را شام   یها کتابنشر 

ه با اِعمال فشار رلوی انجیام  کارآیی نداشته باشکد؛ باید از زور و قدر  استفاده گردد، بدین معکا کاگر دو مرحله قبلی 

تیر شیروع    کو گکاه مورد نظرش فاصله ایجاد گردد. در این مرحله نیز باید از مراتی  سیب  گکاهان گرفته شود و بین شخص 

اری و ایجاد رراحت و امبیال آن باشید، بایید بیا اذن فقییه ریام        ک کتکه بازداری از گکاه متوقف بر کرد؛ اما در فرضی ک

اری باید با ارازه نهادهای ک  گرفته، چکین ره نهادهای قانونی رمهوری اسالمی شکو در شرایو فعلی  الشرایو انجام گیرد

 مربوط باشد. 

  رمعی و گروهی انجام گیرد. رر به شراری ساخته نیست، باید امربه معروف و نهی ازمککه از فرد کگفتکی است آنجا 

و یا از  ککد یمتشویق  کار نیکید چه طرح و رفتاری، مردم را نسبت به رد یعکی باید دکهمچکین از تدابیر عملی نباید غفلت 

ه کر است؛ چرا رو این به معکای دخالت دادن عق  و مکطق، در اررای قانون امربه معروف و نهی ازمک دارد یمار زشت باز ک

ن و مفیید، ریشیه   ری ز هیر راه مم اررایی این اص  مهم، آن را به عقی  و تیدبیر انسیان وانهیاده اسیت تیا ا       های یوهشاسالم در 

  انجام آن نیز باید با تعبد به دستور شرع صیور   ره شککد. برخالف واربا  عبادی همانکد نماز کرا  را از رامعه بررمک

  پذیرد.

 در قرآن و روایات و نهی از منکر معروف امربه

اران شما را بیه  ککید وگرنه خداوند1 بدکر رو نهی از مک معروف امربه: باید کدیفرما یم -لّه علیه و الهصلی ال -رسول خدا 

مقصود ایین  (.  800 :4مجم  الزوائد،   ) .شود ینممستجاب  کککد یمان شما هر چه دعا رو از آن پس نی ککد یمشما مسلو 

 . ترسکد ینم ها آنو از  دهکد ینم ها آناهمیتی به  ،ر نتیجهد رود یموه آنان در نظر اشرار از بین ره هیبت و شکاست 

 ،09بیاب  ،0  ،یاصیول کیاف  )کن تا اهی  معیروف باشیی.     معروف امربهالسالم( به فرزندش فرمود:  حیضیر  عیلی)علیه

 (.9حدیث

د، بیه  ککی  کسی کیه میردم را بیه خیر دعو  می ;شود شوید، دست خودش نیز پاک می همان گونه که هرکس لباس می

 ککد. ککد تا خودش نیز به آن کاری عم  ککد که به دیگران سفارش می طور طبیعی سعی می

http://www.quranct.com/register.php
http://www.quranct.com/register.php
http://www.quranct.com/register.php
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لعن اهلل ادمرین بالمعروف، الیتیارکییین لیه، و الیکییاهین عین المکریر، العیاملین بیه      »فرماید:  السالم( می علی)علیه نیرالمؤمکیام

کککد و خود آن  خیداوند بر کسانی که مردم را به کار نیک دعو  میلعکت  (.930: 8  ،تررمه فی  ادسالم ،نیهج البالغه)

 .آورند دارند و خود آن را به رای می دهکد، و نفرین خدا بر افرادی که دیگران را از کارهای ناپسکد دور می را انیجیام نمی

و از زشیتی   کککد می معروف امربهدر قرآن کریم آمده است: )بعضی از مردان و زنان مؤمن بر بع  دیگر ودیت دارند، 

 (.4( آیه 3توبه)) (دارند میباز 

: )همه کارهای نییک و رهیاد در راه   فرماید میاسالم  های برنامهحضر  علی)ع( در مقایسه این دو وار  الهی با سایر 

، قصیار  383ص  نهیج البالغیه،  )و نهی از مکرر، چون دمیدنی است به دریای پهکاور و پیر میو (    معروف امربه، در برابر اخد

943.) 

: )اگر یری از افرادِ سوار بیر  فرماید می، پیرره ارتماع را به کشتی تشبیه کرده و اپیامبر گرامی اسالم )ص( در تمبیلی زیب

آن را سوراخ ککم و مسافران دیگیر او را از ایین کیار بیاز ندارنید،       توانم میکشتی ادعا ککد که من در کشتی حق دارم، لذا 

گان خواهد شد، زیرا غرق شدن کشتی، هالکت همگان را در پی دارد و اگر دیگران بی تفاو  نباشیکد  مور  هالکت هم

 (.228 :8صحیح بخاری،   ) و او را از این عم  باز دارند، هم خود و هم او را نجا  خواهکد داد(

، بلریه در میورد   ککید  نمیی طیرح  م هیا  انسیان و نهی از مکریر را تکهیا در میورد     معروف امربهنرته قاب  ذکر این که اسالم 

: )در میان بکی اسرائی  پیر میردی عابید در حیالی کیه بیه نمیاز       ککد می. امام صادق)ع( نق  شمارد میحیوانا  نیز آن را مهم 

. عابد بی آن که آنان را از این کیار بیاز دارد، بیه    ککدند میایستاده بود، چشمانش به دو پسر بچّه افتاد که پرهای خروسی را 

 (..22 :34بحار ادنوار،   )را در خود فرو بر(  ام بکده  خود ادامه داد. در آن حال خداوند به زمین دستور داد که عباد

 در اص  هفتم قانون اساسی رمهوری اسالمی ایران آمده است:

بیر عهیده    و نهی از مکرر، وظیفه ای است همگانی و متفاو ، معروف امربه)در رمهوری اسالمی ایران، دعو  به خیر، 

 .(ککد یممردم نسبت به یردیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایو و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین 

: )خداوند به حضر  شعی  پیام داد که من از بین قوم تیو یرصید هیزار نفیر را بیه هالکیت       دیفرما یمحضر  علی)ع( 

شیعی  گفیت: خیدایا! آن چهی  هیزار نفیر کیه         ؛هیا  آنهیزار نفیر از خوبیان     ، چه  هزار نفر از تبهراران و شصترسانم یم

؟ فرمود: برای این که آنان در مقاب  گکاه کاران بی تفاو  بودند و آن ریا  یرسان یمتبهرارند، اما چرا خوبان را به هالکت 

 (..20 :34بحار ادنوار،   ) یعکی گکاهان را دیدند، لرن نهی از مکرر نرردند( ؛خشمگین نشدند شدم یمکه من خشمگین 

دسیتورهای   نیتیر  مهیم و نهی از مکرر، اهمیت فراوان داده شیده و آن را از   معروف امربهدر روایا  اسالمی نیز به مساله 

 به پکج گروه تقسیم کرد:  توان یمالهی برشمرده است. این روایا  را 

 .اند نمودهشدید  تأکیدت و بر آن و نهی از مکرر اس معروف امربهروایاتی که بیانگر وروب و لزوم  .0

 .روایاتی که حاکی از هشدار شدید بر ترک کککده آن است .8

 .ککد یمروایاتی که به اهمیت فوق العاده آن اشاره  .9

 دینما یمروایاتی که مراح  آن را بیان  .3

 .ککد یمروایاتی که آثار درخشان آن را تبیین  .9

 : شود یمخته حدیث به ذکر یک روایت پردا ها دهمیان  که در ایکجا برای هر کدام، از این پکج گروه، در

و  معیروف  امربیه وای به حال ملتی که  ؛وی  لقوم د یدیکون اهلل بادمر بالمعروف، والکهی عن المکرر»امام باقر)ع( فرمود: 

 (.938 :00عه،   وسائ  الشی) «شود ینمو در اعتقاد به این دو تسلیم خدا  دهد ینمنهی از مکرر را روش دیکی خود قرار 
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فان اهلل سبحانه لم یلعن القرن الماضی بین ایدیرم اد لترکهم ادمیر بیالمعروف والکهیی عین     »امیرمؤمکان علی)ع( فرمود: 

و نهیی از مکریر را تیرک     معروف امربهخداوند متعال پیشیکیان را از رحمت خود دور نساخت، مگر به خاطر این که  ؛المکرر

 (.038طبه نهج البالغه، خ) «کردند

و ان ادمر بالمعروف والکهی عن المکرر لخلقان من خلق اهلل سبحانه، و انهما دیقربان مین اری ، و دیکقصیان    »نیز فرمود: 

و نه  کککد یم، نه مرگ انسان را نزدیک قطعاچو نهی از مکرر، دو صفت از صفا  خدا هستکد، این دو  معروف امربه ;من رزق

 (.090نهج البالغه، خطبه ) «کاهکد یماز رزق انسان 

 هیا  آنگروهی از مردم با دست )عم ( و زبان و قل ، به مبارزه با مکررا  برمیی خیزنید،   : »دیفرما یمو در عبار  دیگر 

بیه دو   هیا  نیی ا، کککید  یمی ، گروهی دیگر تکها با زبیان و قلی  نهیی از مکریر     اند کردهنیک را در خود رم   یها خصلتهمه 

، اما مبارزه با دست و کککد یم ، گروهی دیگر تکها با قلبشان مبارزهاند داده، و یری را از دست ندا کردهخصلت نیک تمسک 

، و گروهی دیگر نه بیه  اند گرفتهرا از این سه ترک نموده و تکها یری را  ها خصلت، این گروه بهترین اند کردهزبان را ترک 

در حقیقیت مردگیانی در مییان زنیدگان      هیا  نیی افذلک مییت ادحییاء،   : »کککد یمزبان و نه با دست و نه با قل  نهی از مکرر 

والجهاد فی سبی  اهلل عکد ادمر بالمعروف والکهی عن المکرر اد ککفبۀ فی بحیر   ها ک  آلبرو ما اعمال »آنگاه فرمود: «. هستکد

چون قطره ای است )مقدار آبیی  و نهی از مکرر هم معروف امربهو همه کارهای نیک و رهاد در راه خدا در مقایسه با  ;لجی

 (.943حرمتنهج البالغه، ) «است که با یک دمیدن در دهان رم  شود( در مقاب  دریای پهکاور

بهیا تقیام الفیرائ  و تیامن     »... و در مورد آثار درخشان این دو فریضه الهی، امیام بیاقر )ع( در ضیمن گفتیاری فرمیود:      

و  معیروف  امربیه در پرتیو   ;عمر ادرض و یکتصف من ادعداء و یستقیم ادمیر المذاه ، و تح  المراس ، و ترد المظالم، وت

هرگونیه   ، و تجار  و کاسبی مردم، حالل گشته، وشود یمامن  ها راه، و گردد یمنهی از مکرر، سایر فرای  و واربا  برپا 

وسیائ   ) «شیود  یمی ه کارها رو به راه ، و از دشمکان، انتقام گرفته گشته، و همگردد یمظلم و رور برچیده شده، و زمین آباد 

 (.939: 00الشیعه،   

 امنیت اجتماعی

[، 9«]بِمیا کَسَیبَت أَییدِی الکّیاس    »[ ییا  8« ]بِمیا کیانُو یصیکَعُون   »[ ییا  0« ]بِما کانُ یرسِبونَ»قرآن کریم در آیاتی، با رمال  

 :رمایدف می. از رمله دهد میمصائ  و مشرال  ارتماعی را به اعمال خود مردم، نسبت 

رَغَداچ مِن کُ ِّ مَرانٍ فَرَفَرَ  بِیأچنعُمِ اهللِ فَأَذاقَهَیا اهللُ لِبیاسِ الجُیوعِ و      ها رزقوَضَرَبَ اهللَ مَبَالچ قَریَها کانَت آمِکَها مُطمَئِکَها یَأتِیها »

 [3« ]الخَوفِ بِما کانُوا یَصکَعُون

خدا  های نعمت (ساککانش)، پس رسید میهر سو فراوان  و خدا شهری را مب  زده است که امن و امان بود و روزیش از

 آن چشانید. (مردم)، طعم گرسکگی و هراس را به دادند میرا ناسپاسی کردند، و خدا هم به سزای آنچه انجام 

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   

، اما در گکاه بیه کیار   بردند میر کفران نعمت کردند، یعکی گکاه کردند. خداوند نعمت داد و باید نعمت را در ثواب برار شه

از آنان سل  و دچار نقمت شدند. گرانی، کمبود، و بدتر از آن، ناامکی دل به سراط  ها نعمتبردند. وقتی چکین شد، تمام آن 

 (.00:  09آنان آمد )مظاهری، 
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 و نهی از منکر و امنیت اجتماعی معروف ربهام

؛ ولی واقعیت آن است که نصیحت و ارشاد، آید یمو نهی از مکرر، با ارشاد و نصیحت به یک معکی  معروف امربهگاهی 

و نهیی از مکریر بیه صیور       معروف امربهبیشتر رکبه دلسوزی، اندرز، تعلیم و موعظه دارد و همراه با وفق و مداراست، ولی 

 یف و دستوری از سوی شرع مقدس است.ترل

و نهی از مکرر را مور  سل  آزادی افراد و دخالت در امور شخصیی دیگیران، ییا عامی       معروف امربهبرخی به اشتباه 

و نهیی از مکریر، احییای احریام الهیی، ککتیرل رامعیه و         معیروف  امربه. حال آنره فلسفه دانکد یمایجاد اعمال خشونت آمیز 

 و مر  است. رلوگیری از هر 

فیردی و   هیای  یآزادو نهی از مکرر با شرایو تعیین شده در احرام دیکی به اررا در آید، هی  گیاه بیا    معروف امربهاگر 

 سل  امکیت افراد مکافا  نخواهد داشت.

بیر  تمام اعمال نییک و حتیی رهیاد در راه خیدا، در برا    : »فرمایکد یمحضر  علی علیه السالم نیز در اهمیت این موضوع 

: فرمایکیید یمییایشییان در بیییان دیگییری «. ای اسییت در مقابیی  دریییایی پهکییاور و نهییی از مکرییر، همچییون قطییره معییروف امربییه

و نهی از مکرر را ترک نرکید؛ زیرا در آن صور ، اشرار و ستمگران بر شما مسلو خواهکد شد. آن گاه هرچه  معروف امربه»

علی علیه السالم و ما اعمال البیرَّ کُلَّهیا و الجهیاُد فیی سیبی  اهلل ِعکیَد  األمیِر        قال  «دعا ککید، دعای شما مستجاب نخواهد شد.

و  معروف امربهکارهای خوب و رهاد در راه خدا، در مقایسه با  ی ههمبالمعروف و الکهی عَنِ المکرَر ألّا کَکَصهٍ فی بحر لُجَّیِّ. 

 (.08031شود )میزان الحرمه، ح  نهی از مکرر نیست مگر آب دهانی که در دریایی ژرف انداخته

، انید  شیده امری است که انبییاء بخیاطر آن مبعیوث       ترین مهمدین است.  های نشانهکه بادترین  آید میاز این روایت بر 

وظیفه علمای دیکی، بلره محور و اساس بقاء دین است و یری از مصادیق بیارز قییام بیه قسیو اسیت )نیلیی پیور،         ترین عالی

0924 :904.) 

در روایا  آمده است که: )خداوند دو ملک را مأمور کرد تا شهری را سرنگون کککد. چون به آنجا رسییدند میردی را   

؟ گفت: چرا! بیکی نمی. یری از آن دو فرشته به دیگری گفت: این دعا کککده را ککد میو تضرّع  خواند میدیدند که خدا را 

تا از خدا سئوال ککم و به خدا عرض کیرد: در ایین    دهم نمیکاری انجام  ولرن امر خداست، باید اررا شود. اولی گفت: نه

، آیا عذاب را نازل ککیم؟ خطاب آمید: امیری کیه دادم انجیام دهیید. آن میرد       ککد میو تضرّع  خواند میشهر بکده ای تو را 

 ( .899: 8  ،ادا هیچگاه برای امر من رنگش تغییر نررده و از کارهای ناشایست مردم خشمگین نشده )رام  السع

سیوره میؤمن آمیده     80. در آییه  دانید  یمرا روا  مکررا  و زشتی در رامعه  ها تمدنقرآن کریم یری از ددی  نابودی 

تا عاقبت کار پیشیکیان خود را ببیککد و آنان کیه بسییار از ایکیان قیوی تیر و اثیر        کککد ینمآیا مردم در روی زمین سیر »است: 

به کیفر گکاهان بگرفت و از قهر و انتقام خداونید هیی  کیس نگیه دارشیان       (آنان را)نجام خداوند ورودشان بیشتر بود، سرا

 «.نبود

را شرستکد و تبیر را بیر دوش بیت بیزرگ گذاشیتکد،       ها بتحضر  ابراهیم علیه السالم وقتی در یک حرکت انقالبی، 

گوشیزد   هیا  آنمکرر بودن و زشتی کار بت پرسیتان را بیه    خواستکد با این کار مردم را به تفرر وادار کککد. ایشان با این کار،

 نمودند و با این حرکت، تفرر غلو بت پرستی را نابود کردند.

گذرانی  طلبی و خوش من برای راحت»امام حسین علیه السالم در ضمن وصیت خود به برادرش، محمّد حکفیه، فرمودند: 

بلریه مقصیود مین اصیالح و نجیا  دادن امیت از انحیراف اسیت. مین          خرو  نرردم و نه از روی ستم و نه به مکظور فساد؛ 

 «.و نهی از مکرر ککم معروف امربه خواهم یم
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و نهی از مکرر یا همان طرح نظار  ارتماعی مرانیسمی است دزم برای امکییت ارتمیاعی و    معروف امربه گردد یممالحظه 

و  دانید  یمی و ایین دو را در گیرو هیم     داند ینمرامعه مجزا  گرفته از آنجاست که اسالم سالمت فرد را از سالمت نشأ این 

. اهمییت آن را تیا   دانید  یمی سالم را سالمت افراد با رعایت حقوق یردیگر و تذکر آن به همدیگر  ی هرامع ی هدزمبکابراین 

 علییه و آلیه   . چکانچه رسول اکرم صلی اهللخواند یمکه ترک آن مور  مصائبی برای مردم و رامعه  سازد یمبدانجا مطرح 

و نهی از مکریر را تیرک کککید، پیس مکتظیر بالهیای الهیی         معروف امربههر زمان که امت من : »فرمایکد یموسلم در این باره 

 «باشکد.

 یریگ جهینت

مکرر به زمان آفریکش حضر  آدم برمی گردد. نخستین انسان روی زمین، دعیو  کککیده   و نهی از  معروف امربهقدمت 

در انجیام ایین فریضیه مهیم کوشییدند و بیرای        بیا ایمیان آنیان   بود و پس از وی نییز پییام آوران وحیی و پییروان      ها یرینبه 

 متحم  شدند.   هایی یدشوار، چه بها و مکررزدایی

آن و  ی هشیوند تعریف و شکاساندن مکرر بیرای مرتری     -8تراب معصیت داشته باشد( مرتبه قلبی )نفر  قلبی بر ار -0

موعظیه، نصییحت، ترسیاندن،     ی هواسطه بانرار لسانی  -3اظهار ناخوشایکدی خود و قهر کردن  -9معروف برای تارک آن 

فتن لباس غصبی و ردّ آن مان  شدن فیزیری، مب  شرستن آد  لهوی، ریختن شراب، گر -9دورباش دادن، تکدی در کالم 

حیاکم شیرع ییا     ی هاریاز مجروح نمودن )بیا   -2تکبیه بدنی )برخورد عملی(  -4تهدید و ترساندن قولی  -0به صاحبش و ... 

 (.92: 0924مواردی که اذن داده شده است( )نیلی پور، 

هیی از مکریر وییا در  عواقی      و ن معیروف  امربیه تدبّر در روایا  و اخباری است که در مدح  دارداما آنچه که ضرور  

برای عملی ساختن و به را آوردن این فریضه مهم به نحوه صحیح  هایی روشو رسیدن به  باشد میترک این دو صفت آمده 

 اصالحی رامعه. های حرکتشرکت در  -9اندرز اه  گکاه  -8برخورد با اه  گکاه به حس  مرات  آن  -0از رمله 
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  8تررمه کریم فیضی، نشر قائم آل محمد،   ،مهدی ، رام  السعادا  مألنراقی،  .09

 اخالق: چه  توصیه اخالقی، تهران: موسسه فرهکگی مطالعاتی الزّهرا علیه السّالم. . مشق0908مظاهری، حسین.  .00

و نهی از مکرر، تررمۀ محمد محمدی اشتهاردی، قم، انتشارا  دفتر تبلیغا  اسیالمی حیوزه    معروف امربهنوری، حسین،  .04

 .0949علمیه قم، چاپ پکجم، 

 . قم: موسسه تحقیقا  حضر  ولی عصر )عج(.8ه اخالقی،  واژ 909(. بهشت اخالق: بررسی 0924نیلی پور، مهدی. ) .02

اصیول و مبیانی کلیی نظیام . تهیران انتشیارا         ،رلید اول  ،حقوق اساسی رمهوری اسالمی ایران، 0943 ،محمد هاشمی، .03

 دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول 

 .دین انقالب اسالمیسازمان مجاه :ودیت فقیه )یاحرومت اسالمی در عصر غیبت(. تهران ،0949 ،محمدیزدی،  .81
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 و نهی از منکر و ضمانت اجرایی آن در حقوق شهروندی  معروف امربهنقش 
 0سید محمد محمدزاده

 8فاطمه نیک عهد

 چکیده 

ر انقالبی بیزرگ د  تواند می و نهی از مکرر شده است. نگاهی که معروف امربهدر این مقاله نگاه فقهی و حقوقی به اص  

تبلیغ نیری و امحای پلیدی در حقوق شهروندی در چهیارچوب فقهیی و حقیوقی بیه دنبیال داشیته        ٔدرزمیکهمرانسیم مورود 

نهی از مکرر از دیدگاه فقهی و حقوقی به عکوان علت بقا و ضامن اریرای احریام     معروف امربهباشد. در این راستا دو اص  

براین احرام فقهی و حقوقی با تریه بر ایین دو اصی  و گسیترش آن از رهیت     . بکارود میفقهی اسالمی و ارتماعی به شمار 

دین دو  های ارزشکیفی و کمی به آن عمومیتی فراگیر بخشید. به طور که همه شهروندان مسول و مرلف در راستای حفظ 

ر در مرت  پیشرو اسالم و فقه ارتقا اخالق ارتماعی و ایجاد   امکیت پایدا های رلوهیری از بهترین  نماید میفرضیه را بسیج 

سیاسیی   ،حقیوقی ارتمیاعی   ،فقهیی  ،مسیائ  شیرعی   ،و نهی از مکرر است چرا که این مسئله همه احریام  معروف امربهمسئله 

حقوقی و کلی، ثانیاچ این حرم  ،فقهی ،. از مسائ  فردی و فرعی گرفته تا مسائ  ارتماعیشود میاخالقی و فرهکگی را شام  

 قاب  اررا است.  ها زمانهمه  و مفاهیم آن در

و موثرتر این که این مسئله بر عهده همه مسلمانان و  تر مهمرابعاچ که از همه  باشد میاچ: نسبت به همه افراد نیز قاب  اررا بثال

 و لذا به اقشار خاصی اختصاص ندارد.  باشد میشهروندان مسول و مرلف 

 فهوم شکاسی، دیدگاه فقهی و حقوقی، شهروند مسئول و نهی از مکرر، م معروف امربه :ها کلید واژه

 مقدمه 

و ران و میال بسییار    اند کردهاز ابتدای آفریکش تا ککون همواره برای ایجاد رامعه ای برتر و مدیکه فاضله تالش  ها انسان

ف و مکرر از دیدگاه فقهی و یا به تعبیری شکاسایی معرو ها ارزشو ضد  ها ارزشبکابراین شکاسایی  اند نهادهبر سر این آرزوها 

ای برخوردار است بکابراین عالوه بر ایکره یک دستور مهم و سرنوشیت سیاز بیرای سیاختار فقهیی و       حقوقی از رایگاه ویژه

ه بیانگر رایگاه ودیی این فرضیه در قران مقدس به عکوان مسیئله حریومتی   رحقوقی و همبستگی اسالمی به حساب آمده بل

آمیده   008و  40و  04و  3توبیه   094و  4اعیراف   003و 001و  013و  9آل عمران های سورهیاتی چکد در بکابراین آ باشد می

است. اهمیت انتخاب این موضوع با توره به دیدگاه فقهی و حقوقی و رایگاه فرهکگ متعیالی آن در فقیه و قیانون درهمیه     

و نهی از مکرر در حقوق شهروندی با توره بیه   معروف بهامربکابراین  رسد میبه ویژه در زمان حاضر ضروری به نظر  ها زمان

و  شیود  میی دیدگاه فقهی و حقوقی از واربا  کفایی است که اگر به قدر کفایت به انجام آن اقدام کککد، از دیگران ساقو 

و نهی از  فمعرو امربهبکابراین  اند کردهترک کرده باشکد چکانچه شرایو آن مورود باشد، همه ترک وار   اگر همه آن را

و خداونید بیزرگ    باشیکد  میی مکرر به عکوان یک مسئولیت همگانی که همه شهروندان به نوعی مرلف به انجام این فریضیه  

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 

ا این حال این فریضه سرنوشت ساز به دست فراموشی و مورد بی مهری قرار گرفته است. ییا  فرضیه دعو  کرده است. ب دو

. از ایین  سازد میایکره به شیوه نادرستی مورد استفاده قرار گرفته به نحوی که افراد مقاب  را با و اککش های نامتکاس  روبرو 

                                                           
 فه تعلیم و تربیت اسالمی مسئول دفتر فرهکگ اسالمی دانشگاه. خوراسگانکارشکاسی ارشد فسل .8

 شکاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان دانشجوی کارشکاسی ارشد حقوق رزا و ررم .0
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ق شهروندی از دیدگاه فقهی حقوقی قیانون صیحیحی کیه    و نهی از مکرر در حقو معروف امربهرو بایستی باتوره به رایگاه 

نیازمکد ضامن اررای قانون قوی است، تا کسی آن را زیر پای  نگذارد ومرزهایش را رعایت ککد و در میدان عم  روزمیره  

حیق  آنرابه فراموشی نسپارد و همه افراد در رامعه اسالمی موظف بر نظار  بر اریرای قیانون و پاسیداری از آن اسیت ایین      

و نهیی   معیروف  امربهنظار  عمومی که ضامن اررای عدالت، قسو، و تضمین کککده وص  رامعه به کمال و سعاد  است 

 . شود میاز مکرر نامیده 

. بیه عکیوان   دهید  میی موضوع اهمییت   دوونهی از مکرر به قدری است که قران کریم از امتی که به  معروف امربهاهمیت 

عیالوه بیر ابعیاد     معروف امربه. همچکین موضوع شمارد میین امتی را درسترار و سعادتمکد بر برترین امت و امت ممتاز و چک

و نهی از  معروف امربهعق ، فطر ، و ردان اخالقی نوع بشر،  اند کردهح یدیکی و شرعی یک امر مسلم عقلی دانسته و تصر

مکرر و در دین اسالم تعبدی نیست بلریه، اصیرار    و نهی از معروف امربه، و از این رهت موضوع پذیرد میمکرر را به خوبی 

 میؤثر موضوع اساسی در حقیقت، ارشاد بیه حریم عقی  اسیت. قیرآن کیریم شییوه صیحیح و         دو اسالم عزیز به اهمیت این 

(. از مفهیوم  0924. )قرائتیی  دانید  میی و نهی از مکرر، موعظه همراه بالطف و مهربانی و همراه با مکطق اسیتددل   معروف امربه

که یری از معروف ارتماعی و یری از  شود میو نهی از مکرر از دیدگاه فقهی و حقوقی گفته  معروف امربهوقی و فقهی حق

ایین   تیأمین و نهی از مکرر بیا گسیتره ای کیه دارد در پیی      معروف امربه باشد میحقوق همه شهروندان  تأمینوظایف دولت 

است که ستم دیدگان از هر گونه ستمی ایمن باشکد و حدود الهی بیر  هدف است. مسئله حرمرانی به گفته امام علی)ع( آن 

 معروف امربهو نهی از مکرر و هم چکین تبیین صحیح و روشن و رام  از حقیقت و شکاسایی  معروف امربهزمین نمانکد. عکصر 

انسانی همچکیین حقیوق    ی هحوز های واژهو نهی از مکرر در عرصه داخلی و رهانی به ویژه در عصر رهان شمولی مفاهیم و 

 (. 0944به باطن آن پی برد) قرائتی،  توان می تأم ای است که با اندکی  شهروندی از رمله مسئله

 بیان مسئله 

و نهی از مکرر ییک واری     معروف امربهاول اهمیت قرار دارد و  ٔدررهاسالمی ما، با ایکره قرآن و احرام در  هرامعدر 

متاسفانه هم شکاخت کافی در مورد آن ورود ندارد و هم به طور شایسته مورد توریه قیرار    که آید میمهم اسالمی به شمار 

 نگرفته است. 

ن میورد بیانیا  مهمیی اییراد فرمیوده و در      یی رهبر معظم انقالب اسالمی حضر  آیت اهلل خامکه ای مدظله العیالی ، در ا 

. )سروش و مقیدس نییان،   اند کردهاین وار  توصیه  رلسا  متعددی مسئودن و تک تک افراد رامعه را نسبت به توره به

0929 .) 

بررسی و تالش مفهوم شکاسایی و نمایانیدن گفتمان حقیقت مدار و عدالت گرایانه همراه با عقالنییت و مصیونیت دیین    

م و و نهی از مکرر در عرصه رهانی از دییدگاه فقهیی و حقیوقی و رهیانی شیمولی و مفیاهی       معروف امربهاسالم با محوریت 

. پیژوهش و تحقییق و تفحیص در میورد     باشد میعلوم انسانی همچون حقوق شهروندی که عکوان این مقاله  ٔحوزه های واژه

و نهی از مکرر از آنجا که دزمه زندگی ارتماعی، و خصلت مترام  انسان است زییرا سرنوشیت افیراد رامعیه      معروف امربه

و نهیی از   معیروف  امربیه واز آنجیایی کیه    باشید  میی یریدیگر وابسیته    بیه  هیا  آنچون مسافران کشتی است که سیود و زییان   

 باشد میمکررضامن سالمتی زندگی ارتماعی و صالح فردی و عام  بقای رامعه و عملی است پیامبرانه و حرکتی خداگونه 

و همچکیین  اران رو نهی از مکرر مور  عدم استجابت دعا و چیرگیی سیتم   معروف امربهکه ترک  شود میو از طرفی گفته 

. لیذا شیایان ذکیر اسیت کیه      باشید  میی و تبیاهی رامعیه    هیا  نعمیت عام  مرگ زودرس و کیم شیدن روزی و موری  زوال    

. لیذا از آن رهیت کیه    باشید  میی و نهی از مکرر بر همگان وار  و بر عالمان و اربتر و حقوق متقاب  مسلمانان  معروف امربه
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نیست بلره همیه ارکیان و ابعیاد از دیگیاه هیای متفیاو  فقهیی ،حقیوقی         و نهی از مکرر محدود به چکد مسئله  معروف امربه

لذا مسئله مهمی است که مورد تحقیق  باشد میو سکگ پایه احرام اسالمی  گیرد می،روانشکاسی ،رامعه شکاسی و ... را در بر 

دیین داری، پایبکیدی بیه     و نهیی از مکریر و میالک    معیروف  امربیه  یعکیو پژوهش واق  گردد. و از آن را به این مسئله مهم 

. لیذا  باشید  میو نهی از مکرر  معروف امربهو نهی از مکرر و نظام حسبه، حاص  تالش سازمان یافته برای اررای  معروف امربه

 (. 0949. )اسالمی اردکانی، باشد میتوره به این مهم حائز اهمیت فراوان 

بیرای طیرح گفتمیان مهیم قرآنیی در عرصیه        ها آنو تالش و نهی از مکرر  معروف امربهتوره مترلمان به مفهوم شکاسی 

رهانی زاده اهمیت آن بوده، لذا رایگاه اصلی بحث از این فرضیه درفقه است. زیرا که یک ترلیف است و هدف فقه بحث 

ائ  از آنجایی که با توره به اهمیت این موضوع که بیان گردید در چکد سده اخییر بیه ددیلیی ایین فیر      باشد میاز ترالیف 

 مهجور شد. 

 از: اند عبار و عوارض ناشی از تداوم این فرای  

 از:  ندا برخی از ددی  محدویت این فرضیه عبار 

الف(طم  ب( ترس  ( تجربه تلخ از اررای این فرضیه  د( برداشت نادرست از برخی از آیا  قرآنی د( سیوء اسیتفاده   

 ی از مکرر ح( شتابزدگی برای حصول نتیجه و نه معروف امربهاز مفهوم تقیه  ز( بدفهمی شرایو 

 رامعه  های نسبت( نشکاختن قوانین و زمانیط( نشکاختن 

و نهی از مکرر که ایجاد معروف و خشراندن ریشه مکریر اسیت و از آنجیایی     معروف امربهلذا به رهت اهمیت و هدف 

ره ویژه شود. و در رهیت رفی  موانی  آن بشید      بایستی به این موضوع تو باشد میپایه احرام اسالمی و بکیاد آن  که سکگ

یا فشار قوانین آن است، اما یرسره اسیر آن نیسیت و   تأثیرو تحت  ککد میکوشید و همچکین انسان گرچه در رامعه زندگی 

در آن پیش رود. پییامران  و  برگزیکد داند می، راهی را که درست تر ها وضعیتشرایو و دشوارترین  ترین سختدر  توان می

را دگرگیون کردنید سراسیر قیرآن و تیاریخ اسیالم        هیا  آنخدا از میان روامعی که سراپا شرک و ستم بود سر بر آوردند و 

ککار زدند از نظیر قیرآن انسیان     دانستکد میماررای  کسانی است که از حق انتخاب خود استفاده کردند و آنچه را نادرست 

( بکابراین با توریه بیه   01-2 ا  ایرگزیدن و انتخاب نمودن)سوره بلد، مورودی است با چشمانی برای دیدن و عقلی برای ب

. زیرا در رامعه سرنوشیت همیه اعضیایش بیه هیم پیوسیته       ککد میو نهی از مکرر معکا پیدا  معروف امربهفوق  های فرضپیش 

مییت ایین موضیوع    سالم مانید. پیس اه   توان میاست و امران حرکتی ردایی از حرکت کلی نیست و تکها با سالمت رامعه 

و  باشید  میی ضیامن سیالمتی    تیرین  بیزرگ و نهی از مکرر در مفهوم و ابعاد مختلف حقوقی و فقهی از آنجا که  معروف امربه

 (. 0920، فتوح و همراران، 0941. )اسالمی اردکانی، باشد میضرور  این فرضیه برای رامعه اسالمی مهم و مفید 

 روش تحقیق

نه ای بر اساس مکاب  تاریخی و حقوقی با محورییت شیکاخت مفیاهیم و مصیادیق و رایگیاه      در این مقاله از روش کتابخا

کیه انسیان    هیای  چیالش و  هیا  آسیی  و نهی از مکرر از دیدگاه فقهی و حقوقی و تالش رهت کاهش ضعف و  معروف امربه

مفیاهیم و مقاصید    امروزی رادلی  دور شیدن از دیین بیا آن درگییر اسیت و از طیرف دیگیر نزدییک کیردن شیهروندان بیا           

 .باشد می ها آنو نهی از مکرر از دیگاه فقهی و حقوقی و مسئول و مرلف دانستن  معروف امربه

از مکرر در حقوق شهروندی از دیدگاه فقهی و حقوقی محیدود بیه ادییان الهیی      معروف امربهاول: آیا این فرضیه  سؤال

 (؟گردد می. یا شام  ادیان دیگر) غیر الهی باشد می

 از مکرر از دیدگاه فقه اسالمی کدام است؟ معروف امربهدوم: مفهوم شکاسی  سؤال
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و نهی از مکرر در حقوق شهروندی و عوام  تاثیری گذاری آن کیدام   معروف امربهسوم: شرایو فقهی و حقوقی  سؤال

 است؟

ر از دییدگاه فقهیی و   و نهیی از مکری   معیروف  امربیه اهداف: تحقیق: تبیین صحیح و رامعه از حقیقت مفهوم و شکاسیایی  

 حقوقی در عرضه دخلی و خارری به عکوان شهروند مسئول. 

انسان امیروزی از دیین دور گیردد و همچکیین      شود میکه باعث  هایی آسی تالش در رهت کاهش نقاط ضعف و  -8

 . ها نآنزدیک نمودن و مرتبو  ساختن )شهروندان مسئول با این فریضه و رایگاه و شرایو و مفاهیم و مصدایق 

بیشتر  تأم یری از مفاهیمی که با توره به تجربیا  به دست آمده از انقالب اسالمی و تحود  مران وزمان ما را به  -9

و نهی از مکرر  معروف امربهو نهی از مکرر است لذا از این رهت که  معروف امربهمفهوم شکاسی بکیادی  دهد میدر آن سوق 

حقوقی موضوعی در پرتو اص  هشتم قیانون اساسیی کیه ایین اصی  نظیار  را بیه عکیوان         نه تکها یک فرضیه بلره یک نهاد 

ترلیف همگانی در سه بعد مردم بر دولت ، مردم بر مردم، دولت بر مردم مورد توره قرار داده است توریه بیه ایین مهیم از     

 .باشد میاهداف دیگر 

مداهکه گرایانه که در مقاب  با مفاهیم نیاب دیکیی از رملیه     تسامح و تساه ، های اندیشهمقابله با اعتقادا  انحرافی و  -3

 . باشد میحیا، عفت و پاکدامکی 

 پیشینه تحقیق 

و مقیاد  زییادی    هیا  کتابو نهی از مکرر در حقوق شهروندی از دیدگاه فقه و حقوق  معروف امربهرایگاه  ی هزمیک در

و نهیی از مکریر در    معیروف  امربهمقاله ای تحت عکوان نقش  دشو مینوشته شده است که در این قسمت به چکد نمونه اشاره 

) عضو هیئت علمی دانشرده تهران( مؤمکیایجاد امکیت ارتماعی پایداری و ارتقای اخالق ارتماعی که توسو دکتر عابدین 

مکریر از  و نهیی از   معیروف  امربیه ومحمدرضا کیخواه تکظیم گردیده است همچکین در مقاله ای دیگر که شیرایو و مراتی    

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         

و نهیی از   معروف امربهای دیگر که ضرور  و اهمیت احیا و ترویج اسالمی واحد خرم آباد( صور  گرفته است در مقاله 

ا  علمی دانشگاه پییام نیور   یکه توسو فرشاد میرزایی مطلق عضو ه دهد میمکرر در حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار 

پیام نور لرستان(  لرستان( علی گراوند، )عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور استان لرستان (احمدکرمی) عضو هئیت دانشگاه

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 

شان، شی، کیار و حادثیه اسیت     امر در لغت به معکای فرمان دادن، دستوردادن حرم فرمایش، در خواست ایجاد چیزی،

 (. 990، ص 0949)معین، 

و نهیی از مکریر    معیروف  امربیه در قرآن کریم واژه امر در دو معکا به کار رفته است معکای اول، دستور اسیت) مبی  قی     

 . ) و شاورهم فی ادرض( باشد میبالقسو (و معکای دوم کار 

؛ زیرا نهی، بر غایت و نهایت ددلت دارد چکانچه گفته باشد میدن واژه نهی به معکای باز داشتن، مک  کردن و نهایت رسی

 (.0314؛ روهری، 0903؛ ابن اثیر، 0319انتهیت الیه خیر) ابن مکظور،  شود می
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؛ اسیالمی اردکیانی،   0940عرف، معروف از نظر لغوی به معکای مشیهود، نیریی و شایسیتگی)بی نیام،      ی همادمعروف از 

. رود، بخشش، کار نیک و نیری، انصاف و همراهیی بیا اهی  خانیه و میردم آمیده اسیت بیه         (0943؛ حسیکی بهشتی، 0949

 . باشد میعبارتی دیگر؛ یعکی شکاخته، مرسوم، خوب، متداول 

؛ فراهییدی،  0319؛ ابین مکظیور،   0914واژه مکرر از ماده نرر به معکای کار دشوار و زشت و ره  آمده است )روهری، 

؛ 0940)بیی نیام،    باشید  میی ف است به عبارتی دیگر مکرر یعکی ناشکاخته، ناپسکد، ناروا و زشیت  (. زیرا مکرر ضد معرو0313

(.  به عبارتی هیر چییزی را کیه شیریعت، قبییح و حیرام بدانید، مکریر اسیت.          0943؛ حسیکی بهشتی، 0949اسالمی اردکانی، 

زبان ییا عمی   و رلیوگیری از امیوری کیه در       ٔیلهوسبکابراین نهی از مکرر از بازداشتن انسان  از کارهای زشت و نامعقول به 

؛ و 0943. )حسییکی بهشیتی،   گیردد  میی واق ، انسان از آن، ترس و نفر  دارد ولی به واسطه ره  و نفر ، گاه مرتر  آن 

 (. 0949؛ و اسالمی اردکانی، 0949؛ قرائتی، 0920؛ ستوده، 0921مطهری، مسعودی، 

را ترغی  کرده است  انجاماننسان را به انجام دادن آن وار  نموده و عق ، معروف آن چیزی است که خداوند متعال ا

 . نماید میو مکرر، آن چیزی است که خداوند از آن نهی فرموده و عق  از انجام دادن آن، ککاره گیری 

عکی وادار کیردن  ، یمعروف امربهو نهی از مکرر دو بیان ورود دارد: یری این است مراد از  معروف امربهمقصود از انجام 

 به کار نیک و طاعت،و نهی از مکرر، بازداشتن از انجام کار زشت و معصیت است. 

 نها بیان شده است:آو نهی از مکرر دو سرچشمه برای شکاخت  معروف امربهتعریف 

 یک عق  و دیگری شرع

ق  بیرونی و عق  ، شرع درونی است. و شرع ع اند متفاو از نظر فقه این دو تفاو  محتوایی ندارند و تکها از نظر مرتبه 

 . اند همراهریشه هر حرم عقلی رامی توان در شرع یافت و نتیجه هر حرم شرعی را در عق  رست این دو همپا و 

 : ) اسم لر  فع  یعرف بالفع  او الشرع حسکه و المکرر ما یکرر بها. گوید میراغ  اصفهانی در این مورد 

و مکرر چیزی است کیه بواسیطه عقی  ییا شیرع       داند میکه عقال و شرعاچ آن را خوب معروف اسم است برای هر عملی 

 ق. (0300و  0، الدارالشامیه، بیرو ، ص 900مورد انرار قرار گیرد. )راغ  اصفهانی، مفردا  الفاض قرآن 

توقف ککد، اما  نحسکا: هر  فعلی که عقول صحیح به قبیح بودن آن حرم ککد یا در قبیح یا گوید میو در توضیح مکرر 

 (. 289شریعت حرم به قبیح بودن آن نماید، را مکرر می گویکد. )همان ص 

 و نهی از منکر  معروف امربهب( معنای اصطالحی 

( و  92 -80است از رمله در سوره اسراء آییا    آمدهو مکررها  در قرآن  ها معروفتعریف اصطالحی: چریده و ریشه 

نررده است و چون این آییا  و   عرضه ها آنیاد شده در قرآن تعریف خاصی برای  ها روفمع( از این 03-09لقمان )آیا  

روایا  به زبان عربی است بکابراین برای فهم این واژه باید به مکاب  فقهیی مرارعیه کیرده بیا مرارعیه بیه کتی  فقهیی چکیین          

و : » فرمایید  میی . عالمیه حلیی   باشد میوی که تعریف اصطالحی این دو و اژه تعریف مشابه همان تعریف لغ شود میاستکباط 

المعروف : ک  فع  حسن اختص بوصف زائد علی حسکه اذا عرف فاعله ذلک او دل علیه. و المکرر: ک  فعی  قبییح عیرف    

 الحسن: ما للقادر علیه المتمرن من العلم بحاله» :فرماید میفاعله قبحه او دل علیه ( و سپس مراد از فع  حسن را ایکگونه بیان 

و همچکین فع  قبیح هوالذی لیس للمتمرن مکه و من العلم بقبحه ان یفعله( )عالمه حلی، تحریرادحرام، موسسیه  « عن یفعله

 ق( 300و  0امام هادی)ع( ط

، چون مراد زیادی در حسین اسیت کیه فقیو شیام       ککد میاختص بوصف زائد علی حسکه فع  مباح را خار  »عبار  

 (. 80/990جواهر ، رواهرالرالم، )شیخ الشود میوار  و مکدوب 
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اودل »مانکید مجتهید و   دانید  میی اذا عرف فاعله ذلک( اشاره به فردی که خودش حسین بیودن و قیبح بیودن عمی  را      » و

که قدر  تشخیص را ندارد و باید متخصص و مجتهد برای او مصادیق خوب و بد را مشیخص   ککد میاشاره به کسی «علیه

 نمایکد. 

الحسن شام  للوار  و الکدب و المباح و المریروه والقیبح: هیو    » را بیان کرده: و ها آنیز مصادیق عام ایشان در پایان ن 

خار  کرد. مستح  و مرروه را نیز برخی داخ  در « بوصف زائد علی حسکه» )همان( اما مباح را خود ایشان« الحرام خاصه:

فی ادمر با المعروف و الکهی عن المکرر د نمها  –دوب و المرروه المک  -: و د یدخالندانکد نمیو نهی از مکرر  معروف امربه

 (. 8/3/3شهید ثانی، شرح للمعه، « ) واربان فی الجمله ارماعاچ و میزان غیر واربین

بیه ایین معکیا کیه      انید  کیرده تقسییم  « مسیتح  »و « واری  »و نهی از مکرر را بیه دو قسیم   معروف امربهاما بسیاری از فقها 

،  همین طور نهیی از مکریر در حیرام، واری  و     داند میو نهی از مکرر  در مواردی که شرع و عق  آن را دزم  معروف امربه

 ( 0903مرروه، مستح  است. )خوانساری، 

و یا شرع مقیدس میا    ککد میمعروف یعکی کار نیری که عق  خوبی آن رادرک :» فرماید میاهلل نوری در این مورد  آیت

یا شیارع مقیدس    ککد میرا درک  بودنانمایی کرده است و مکرر یعکی کار بد و ناپسکدی به عق  بد راهک بودنانرا به خوب 

(. بکابراین بهتر است که ما کارهای 0949فقها و علما و حقوقدانان ما را به ناپسکد بودن آن آگاه نموده است)آیت اله نوری، 

 شیود  میی « مستح »ودن آن اعمال مورد نظر است از آن تعبیر به صرفاچ حسن ب  دانکد نمیرا دزم  ها آننیری که شرع و عق  

 «. امر» معکا دارد نه« دعو ». چرا که در مورد این اعمال فقوام نمائیو نهی از مکرر خار   معروف امربهرا از عکوان 

ی دزم است ایین  : خوردن لبکیا  برای انسان خوب است. حال اگر کسی لبکیا  نخورد، آیا بر کسفرمایکد میمبالچ عقال 

دعو  و ارشاد به انجام این عم  نمایید. همیین گونیه در     تواند میفرد را امر به خوردن لبکیا  نماید؟ خیر. اما اگر خواست 

 مورد فعلی که عقالچ و شرعاچ مرروه است. یعکی الزام برتر که آن ورود ندارد. 

 فقه و حقوقو نهی از منکر در حقوق شهروندی از دیدگاه  معروف امربهنقش 

و نهی از مکرر در حقوق شهروندی باید بیه عکیوان مریانیزم ابیزار      معروف امربهشریران حاکم نشوند رایگاه  آنرهبرای 

ر اختصاص به قشر یا اقشار خاصی ندارد. و همه شهروندان رو نهی از مک معروف امربهنظارتی به کار گرفته شود، از نظر امام 

کد. شهروندان مسئول مکحصیر  کو نهی از مکرر  معروف امربههر مسلمان مرلف است که  دشون میمسئول، مشمول این حرم 

سطوح شهروندان و حتی حاکمان را در  ی ههم(. بلره 0949، اسالمی اردکانی، 0940به شهروندان خاصی نیست. )تقی پور، 

و  معیروف  امربیه کمیان را خالصیانه   آن است که هر مسلمان مجاز و بلره موظف است که حا ها بحث. گوهر این گیرد میبر 

نهی از مکرر ککد و این فرضیه محدود و مکحصر به محرومان نیست، بلره از حقوق پیشین یرایک مسلمانان است امام علیی  

بیه   گیرنید  میی تا از به قربان گوها بپرهیزد و آنان که زبان تلخ حق گویانه را بیه کیار    ککد میعلیه السالم نیز به مالک توصیه 

 نزدیک سازد. خود 

حضیور گسیترده شیهروندان     سیازند  میی متمایز  ها حرومتآنچه حرومت اسالمی و رامعه اسالمی را از دیگر روام  و 

توانککد مسودنه  واین فرضیه انحصار به اقشار خاصی ندارد و همه اقشار می باشد میمسئول و نظار  بر ککترل این دو فرضیه 

و  اند فرضیهمحدود یا ممکوع ککد، زیرا خود قوانین مبتکی بر این  تواند نمیا به هی  قانونی از آن استفاده کککد و این نظار  ر

و  گیرد میو نهایتاچ رامعه را تباهی و هالکت در پیش  شوند میاگر این فرضیه رها شود، نخست بدکاران چیره و نیران خوار 

نیران و بدان با توره به اهمییت   باشد میبه گردن همگان و گکاه این تباهی و هالکت  رسد نمیآنگاه دعای کسی به ارابت 
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)گلپایگیانی،   انید  آوردهنظارتی این فرضیه است که تدوین کککدگان قانون اساسی، آنیرا از اصیول کلیی ییا میادر بیه شیمار        

09282  .) 

 معیروف  مربهااص  هشتم قانون اساسی رمهوری اسالمی چکین آمده است: در رمهوری  اسالمی ایران، دعو  به خیر، 

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        

اما در رایی که اررای این فرضیه نیازمکد امرانا  میالی و تجهییزا  نظیامی     اند آنخاصی نباشد، همگان مرلف به اررای 

با نیام حسیبه، تعییین قضیاو  و مانکید آن       هایی سازمانو... باشکد، طبیعتاچ سازمانی باید متولی و مترف  این کار شود، تشری  

 نتیجه رویررد اررایی به آن است. 

و نهی از مکرر در حقوق شهروندی از دیدگاه فقهی و حقوقی محدود بیه ادییان    معروف امربهاول: آیا این فرضیه  سؤال

 ؟ گردد مییا شام  ادیان دیگر)غیر الهی(  باشد میالهی 

کام  تشخیص خوبی از بدی، و به نوعی فرقان ورود دارد شاید در ادیان الهی بیه ایین امیر بیشیتر      های انسانبرای تمام 

فت فرر ورود عکصری با همین مضمون حال یا به نوعی دیگر و یا با نیامی دیگیر در مییان    گ توان نمیشده باشد ولی  تأکید

که پیرو ادیان الهیی نیسیتکد کمرنیگ و     هایی انسانگفت که این موضوع در میان  توان میه رپیروان سایر ادیان بوده است بل

ی  هفرسیتکد ان الهی به دلی  حرمیت و ادی  مکرر ورود آن شد. در ادی توان نمیشاید تا حدی مهجور است ولی به هر حال 

و بیشیتر بیر    خیورد  میدقیق مورود با این ادیان این فریضه و این عکصر بیشتر به چشم  ی هبرنامشائبه او و  و نیز دقت بی ها آن

و نهیی   معروف امربهشده است و این موضوع شاید به نوعی سب  شود که در نگاه اول با شکیدن واژه  تأکیدحیاتی بودن آن 

از مکرر در حقوق شهروندی از دیدگاه فقه و حقوق به یاد ادیان الهی به خصوص اسالم بیفیتم که البته این خود نشان دهکده 

مسلمین برای ایین فرضییه قائی  شیده      ٔرامعهاهمیت بسیار زیادی است که دین مبین اسالم در رهت اصالح امور مسلمین و 

 است. 

 از مکرر از دیدگاه فقه اسالمی کدام است؟ یو نه معروف امربهدوم: مفهوم شکاسی  سؤال

ولی در گسیتره   شود میاز مکرر، به فرمان واربا  و باز داشت محرما  محدود  معروف امربهدر تعاریف مختلف فقهی 

 گییرد  میمعارف اسالمی و روایا  امربه معروف و نهی از مکرر از عکاوین دیگری چون ارشاد، هدایت، و نصیحت را در بر 

. گروهی از لغت شکاسان معروف را به آنچه شرع و عق  پسکدیده وبه رسمیت شیکاخته   اند وار که برخی مستح  و برخی 

کیه بسییاری از میردم     انید  دانسیته ( گروهی دیگر معروف را آن 980)راغ  اصفهانی، مفردا ، ص  اند کردهاست، تعریف 

معروف چیزی است که انسان با فطیر  پیاک الهییش      اند گفتهبرخی دیگر (. 800ص  9)ابن ایبر، الکهایه،   شمارد مینیرو 

محققیان آن را ضید معیروف     ٔهمیه ( مکرر در برابر معروف رای دارد و 893آن رامی شکاسد ومی پسکدد )لسان العرب، ص 

ددلیت بیر    معروف اسم راده ای است که دربردارنده هر کیاری اسیت کیه   » در مجم  البحرین چکین آمده است: اند شمرده

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  

 مجم  البحرین(. «) زشت داشته و حرام نماید.

زوم و ترلییف  شرعی وا رتمیاعی اسیت.ل   های ترلیفو نهی از مکرر از دیدگاه فقهی و حقوقی در زمره  معروف امربهعکوان 

 از مکاب  مختلف استبکاط نمود)ناصرکاتوزیان، کتاب آزادی اندیشه و بیان مقاله اول(.  توان میبودن آن را 

و نهی از مکرر تاکیده شده اسیت کیه هیی  مکیابعی فقهیی و       معروف امربهکافی نسبت به لزوم  ٔاندازهدر قرآن و سکت به 

و نهی از مکرر در کت  فقهی شیعه مب  شرای  ادسالم، رواهر  معروف امربهحقوقی در وروب آن تردید ندارد. بررسی باب 
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در اهمیت آن همین بس که قیرآن   ککد میالرالم، تذکره فقهاء، مسالک ادفهام و تحریره الوسیله و غیره، این معکا را اثبا  

( و کسانی را کیه بیه چکیین کیاری     013)آل عمران، ککد میو نهی از مکرر را سب  رستراری امت اعالم  معروف امربهمجید 

( در 30) حیج، دهد میو خدا نیز آنان رایاری  دهکد می( که خدا را یاری 001)آل عمران،  داند میبهترین امت  کککد میاقدام 

 سکت هم برای این ترلیف ارزش و رایگاه وادیی در نظر گرفته شده است. 

کی شکاخته شده است و در حیدیث آمیده اسیت کیه پییامبر)ص(      ای که عدم اررای این ترلیف مساوی با بی دی به گونه

 میؤمکی این چگونه  پرسکد میهکگامی که از او .« دارد نمیناتوانی را که دیکی ندارد، دوست  مؤمنپروردگار بزرگ » فرمود:

 (. 999ص  ،80نجفی، رواهر الرالم،   « ) ککد نمیکسی که نهی از مکرر :» دهد میاست پاسخ 

هر کس سلطان » ای این ترلیف الهی دارای پاداشی فوق العاده است. از امام باقر)ع( چکین نق  شده است:در مقاب  ارر 

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 

، 0) تیذکر، عالمیه حلیی،     دهید  مینیز فرمان « و نهی از مکرر  روفمع امربه»به پذیرد میرد امانت را عق  به صور  مستق  

 (. 80، و... به نق  از ناصر کاتوزیان،آزادی اندیشه و بیان، ص 8شرح المعه،    – 094تحریر ادحرام، ص  -رهاد

کیدام  گیذاری آن   تیأثیر و نهی از مکرر در حقوق شهروندی و عوامی    معروف امربهسوم: شرایو فقهی و حقوقی  سؤال

 است؟

امیر و نیاهی خیود، معیروف و مکریر را       انید  شیمرده هان و همچکین مترلمان برای این فرضیه شرایو زییر را بیر   یغال  فق

این فرضیه را انجام دهد باید کارهای خوب و وار  و کارهای زشت و ناپسکد و حرام  خواهد میبشکاساند ایکره آنرس که 

و نهیی از مکریر واری       معیروف  امربه شکاسد نمیین برای کسی که مکرر و معروف را را ولو به طور ارمال بشکاساند ، بکابرا

 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  

در ذهین نیدارد و معیروف و مکریر      هیا  آنی از و گرنه آنره از شکاخت معروف و نهی از مکرر ناتوان است و تصیویر درسیت  

برایش تعریف شده نیست، بی شک از شکاساندن آن به دیگری و تعریف آن با دیگران ناتوان است)الروضه الهیه فی  شیرح  

 (.  309ص  8المعه الدمشقیه   

فقیهان به این شیرط   ٔهمهره حاص  آن« تا از اشتباه در انرار ایمن باشد.:» گوید میو محقق حلی به هکگام نق  این شرط 

آمیوختن شیرایو   :» گویید  میی و هیچرس در ضرور  آن تردیدی ندارد. لذا امام خمیکیی )ره( در ایین بیاب     کککد میاشاره 

 (. 2، مساله304، ص 0)تحریرالوسیله   « و نهی از مکرر و موارد وروب و عدم آن وار  است. معروف امربه

تکهیا ایین نیسیت     تأثیردارد. مقصود از  تأثیرو نهی از مکرر  معروف امربهل بدهد که دومین مورد ایکره آمر و ناهی احتما

قیرار گییرد و بیه معیروف روی آورد و از مکریر روی گردانید، البتیه ایین          تیأثیر که تارک فیوق ییا مرتری  مکریر، تحیت      

به معکای  تأثیرتر از این محدوده است. ، بسیار فرااند گفته تأثیراست، لیرن آنچه فقیهان بزرگ درباب  تأثیرنوع  ترین مستقیم

آن را رها کرد. آن را به طور موسی  تفسیر  ی هبست. ما باید تفسیر باشد میبازتاب سری  ومستقیم و گاه طودنی و غیر مستقیم 

 (. 21ص را فراهم کرد.)خالقی،  تأثیرکرده نباید از آن گریز گاهی برای ترک این فرضیه پدید آورد. و باید کوشید فرضیه 

را بیه   تأثیر، و امران تأثیر، تعبیر احتمال تأثیرکه در این باب باید بدان توره کرد آنست که فقیهان درباره شرط   ای هنرت

و نییازی   ککید  میی و نهی از مکرر اثر  معروف امربه؛ معکی کافی است که مرلف احتمال بدهد  که تأثیربه علم به  اند بردهکار 

است. حتی اگر ددیلی بر عدم تاثیرداشته باشد، لیرن احتمال عقالیی  مؤثرو مطئمن باشد امر و نهی از نیست که حتماچ بداند 

 تیأثیر دارد؟ این فرضیه، باز بر او وار  است بپردازد. بکابراین همه شهروندان بایستی خود را مرلف و در پی  تأثیربدهد که 
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واره شد، آن را ریشه یابی ککد وعل  آن رابشکاسد و برطرف ککید و  و نهی از مکرر باشد و هر را با شرست م معروف امربه

)کتاب ادمر بالمعروف و الکهیی  « امر و نهی را فراهم ککیم. تأثیربر ما دزم است که مقدما  :» اند گفتهاز این رو به صداقت 

و خصوصیا  اخالقی کسیانی کیه    ها طبیعتو  استعدادها(. بکابراین آمر و ناهی بایستی نسبت به شئون و 48عن المکرر، ص 

آمر و ناهی بایستی شکاخت دقیق  شود میرا به خیر و معرفت دعو  ککد آشکایی داشته باشد همچکین گفته   ها آن خواهد می

دیگیر و   هیای  زبیان از علم رغرافیا، تاریخ سیاست و روانشکاسی ارتماعی، علیم اخیالق و شیکاخت وسیی  رامعیه و دانسیتن       

ن و آشکا به ادیان و مذاه  دیگر باشکد. سومین شرط تارک معروف و عام  به مکرر را ادامه شیوه خود شکاخت هکرها و فکو

ان الکفس بالسوء ادمیاره  » اصرار داشته باشد. انسان همواره در آستانه لغزش است مگر آنره رحمت خدای او را نگه دارد . 

و نهی از مکرر، در صور  علم  معروف امربهن حرم به عدم وروب (. بکابرای99سوره یوسف. آیه « ) بالسوء اد ما رحم ربی

، بر این اساس کیه در ایین صیور ، امیر و نهیی، لغیو و       ککد میبه عدم اصرار گکاه قطعی است. در صور  عدم اصرار گکاه 

م کسی که میورد  . شرط چهارککد میکه ددلت بر وروب این دو فرضیه  ٔادلهبیهوده خواهد بود و با این دلی  عقلی، اطالق 

باید معروفی را که ترک کرده یا مکرری را مرتر  شده و درباره او ثابت و مکجر شود. بکابراین اگر  گیرد میامر و نهی قرار 

آنجه را انجام داده مباح است نه حیرام، ییا آنچیه را     ککد میاو فرر  مبالچوی در ارتراب مکرر یاترک معروف معذور است. 

است، و به خاطر این شبهه موضوعی در ارتراب محرم در صور  نخست، در ترک واری  و در   ترک کرده وار  نبوده

صور  دوم معذور بوده و گکاهی نداشته است، چه این اشتباه که برای او در موضوع حرم پیدا شده از روی ارتهاد باشد یا 

 ی هشیوبکابراین از اسلوب و « ه وار  نیست.تقلید در هر صور  امر او  به فع  وار   و نهی از ارتراب حرام بر هی  وره

)آن  میأمور ، کیاری اسیت کیه بیر     شیود  میکه: کاری نیری که به آن امر  آید میو نهی از مکرر چکین بر  معروف امربهددئ  

، شود می(کار مکرری است که بر او نهی شود می( وار  باشد. و همچکین کار مکرری از آن  نهی شود میکسی که به او امر 

و  معروف امربهاین اساس اگر بدانیم کسی که مرتر  حرام یا ترک وار  شده، شرعاچ یا عقالچ معذور است،  برحرام باشد، 

نهی از مکرر، وار  نیست بلره عالوه بر عدم وروب نیز رایز نیست، همچکان که اگر احتمال بدهیم او در حرام ییا تیرک   

و نهی از مکرر وار  نیست گیاهی اشیرال دارد زییرا موری  آزار و      معروف امربهوار ، معذور است، باز نهی از مکرر 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         

آبرو یا مال او یا ران و ناموس و مال سایر مسیلمین   و نهی از مکرر او مستلزم ضرری بر ران او یا معروف امربهعبارتی دیگر 

وار  نیسیت   معروف امربهو نهی از مکرر ضروری بر او یا بر دیگر مسلمین گردد، بر او  معروف امربه، بکابراین هر گاه نشود

یی بدهد احتمالی که که علم بر ضرر داشته باشد، یا گمان به آن  پیدا کرده باشد یا حتی احتمال عقال ککد نمیو ظاهراچ فرق 

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 

و نهی از مکرر اثبا  شود پیس بایید ایین فرضییه را      معروف امربهکه اثر داشتن امر یا نهی ثابت و محرز نباشد ولی اگر تائید 

 ن اهمیت دهیم. رعایت ککیم و به آ

 گیری  نتیجه

 :گیریم میبا توره به آنچه در این مقاله آمده است نتیجه 

و نهی از مکرر در حقوق شهروندی از دیدگاه فقه و حقوق و  معروف امربهدر این مقاله تالش شده تا ضمن تبیین مفهوم 

در زنیدگی ارتمیاعی بیه سرنوشیت      اهی  انسیان فریضه بدان رهت که سعاد  و شیقاو    دوگذاری این تأثیربررسی چگونه 

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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در مییان   هیا  خیوبی همه شهروندان مرلف و مسئول مبارزه با هکجار شرکان و ظالمان در خیانت کاران و تیرویج دادن بیشیتر   

نهی از مکرر در ارتقیای اخیالق ارتمیاعی و ایجیاد امکییت       معروف امربه. بکابراین باتوره به دیدگاه فقها باشد میافراد رامعه 

ای که کوتاهی در انجام این وظایف و روش نادرست ایین انجیام فرضییه موری       پایدار رامعه نقش کلیدی داشته، به گونه

بکابراین بر هر شهروند مرلف وار  است در چهارچوب  رددگ میتفاوتی و اضمحالل و مرگ رامعه  رخو  و سستی و بی

قوانین و شرع و فقه عم  به معروفا  را توصیه کرد و دیگران را از مبادر  به نهیی رلیوگیری نمایید. بکیابراین از دییدگاه      

در اسیالم و  فرای  دیکیی   ترین عظیمو  ترین مهمو نهی از مکرر در حقوق شهروندی یری از  معروف امربهفقهی و حرومتی 

 :فرماید می 90و در سوره نح  آیه  داند میو نهی از مکرر  معروف امربهولین وظیفه همه انبیاء را ا. قرآن، باشد میفقه اسالمی 

 تیرین  بیزرگ یری امر به یرتاپرسیتی کیه   « وظیفه آن دو چیز بود ترین مهمما در میان هر امتی پیامبری را مبعوث کردیم که »

 دعو  به نیری و باز داشتن از زشتی. « مکررهاست ترین بزرگ»هاست طاغو نهی از اطاعت  و دوم« هاست معروف

و نهی از مکرر ایجاد نوعی تعهد و مسئولیت ارتماعی در افراد نسبت  معروف امربه: »فرمایکد میشهید مرتضی مطهری نیز 

ه مقتضای قواعد فقهیی توافیق بخشییدن    (اگر چ834،ص 0،   ها یادداشتلسله سید مطهری، هبه سرنوشت ارتماع است. )ش

و نهی از مکرر از احرام ابداعی شرع نیست و در همه روام   معروف امربه. لیرن کیفر با این تحلی  باشد میبه ادله متعارضه 

تیری   حقوقی و فقهی ماهیتی  شکاخته شده و مقبول دارد، و در نظیام حقیوقی اسیالم چیون قیانون داییره گسیترده        های نظامو 

 . گیرد میو ابعاد فردی زندگی را نیز در بر  دارد می

و نهی از  معروف امربهشده که اررای  تأکیددر فقه و شرع  ککد میضمانت اررای آن به شر  وسی  تری، نقش آفریکی 

ز مکرر همچکین ضمانت اررای آن انحصاراچ در اختیار دولت نیست بلره چکین نقشی بر عهده عموم شهروندان نهاده شده و ا

با اعمال خیر و شر چه بخواهکد و چه نخواهکد در زندگی و رفتار  ها انسانشکاسی  مکظر و اصول فقهی و حقوقی و مبانی روان

بکابراین همانطور که داشتن رامعه سالم و خدا محور و رو به کمال خواست هیر انسیان سیلیم     گذارند می تأثیرافرار دیگران 

. سالمتی و آرامش مادی و معکیوی  باشد میس مسئولیت و وظیفه شکاسی آحاد رامعه العق  است و تحقق آن مکوط به احسا

در گرو توره به خیود ودیگیران میسیر     باشد میرامعه آن گونه که بتواند زمیکه ساز رامعه آرمانی و مسیری به سمت کمال 

و نهی از مکریر در حقیوق    معروف امربهفه به وظی گیریم می. بکابراین با توره به آنچه در این مقاله آمده است نتیجه گردد می

اسالمی و ارتماعی پاسیداری کیرد حاکمییت     های آرششهروندی از دیدگاه فقهی و حقوقی عم  نمایکد و به این وسیله از 

 استفاده کککد تا به هدف وادی نائ  گردد.  صحیحان های شیوهآن را تقویت و توسعه بخشکد. باید از 

بیه ایین    سیؤاد  صحیح و درست و اثر بخش که دراین مقاله در پاسخ بیه   های شیوهخت دزمه این حرکت نخست شکا

تیر   میؤثر که ناهیان از مکرر و آخرین به معروف باید بدانکد در چه شرایطی و برای چیه افیرادی کیدام شییوه      رسیم مینتیجه 

 است و از همان بهره رویکد. 

 پیشنهادات

و نهی از مکرر یک سکت فراموش شده است  معروف امربهعیت ککونی پرداخت به در این راستا با اذعان به ایکره در وض

 . شود میلذا بایستی در رهت احیای آن تالش نمود بدین رهت به ارائه پیشکهادهایی پرداخته 

دزم در رهت  های مشوقحمایت ردی و همه رانبه مسوولین و شهروندان مسئول از آمرین و ناهیان از طریق  .0

ه بهتر و اثر بخش بودن  این فریضه، آموزش همه رانبه با مسائ  فقهی و حقوقی و برخورد با  سیوء  انجام هر چ

استفاده کککدگان از نام آمر و ناهی، نشر فرهکگ نظار  و مسئول بودن همه شهروندان، باد بردن میزان اعتمیاد  
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با عقالنیت و معکویت دین اسالم بیا   مردم و تالش برای نمایانیدن گفتمان حقیقت مدار و عدالت گرایانه همراه

 و نهی از مکرر در حقوق شهروندی از دیدگاه فقهی و حقوقی.  معروف امربهمحوریت 

و نهی از مکرر گروه خاصی از مردم نیسیت بلریه دارای    معروف امربهغ هر چه بیشتر بر ایکره یتبل تأکیدتبیین و  .8

هم السیالم( و میدیران و همیه اقشیار شیهروندان را در بیر       ست که خداوند، پییامبران و ائمیه اطهیار)علی   امراتبی 

 .  گیرد می

 هیای  ضیرور  و نهیی از مکریر در حقیوق شیهروندی یریی از       معروف امربهعملی  های شیوهتوسعه و آموزش  .9

 که هم آحاد ملت و مسئولین، اطالعا  دزم را برای انجام این فریضه الهی داشته باشد.  باشد می

حادیث در روایت فقهی و حقوقی از طریق کت  ورسانه ها در رهت گسترش رایگاه گسترش و تالش و نشر ا .3

 و نهی از مکرر در حقوق شهروندی.  معروف امربه

و نهی از مکریر در ایین رهیت در اصی  هشیتم       معروف امربهتدوین، توسعه و انتشار قوانین و مقررا  مرتبو با  .9

و نهیی از مکریر وظیفیه ای اسیت همگیانی و متقابی         وفمعیر  امربهقانون اساسی آمده است که دعو  به خیر، 

گر، دولت نسبت به میردم و میردم نسیبت بیه دولیت شیرایو حیدود و کیفییت آن         یبرعهده مردم نسبت به یرد

 . ککد میراقانون مشخص 

و نهی از مکرر از دیدگاه فقهی و حقوقی محقق شدن معیروف و زدوده   معروف امربهدر  یهدف عمده و اساس .0

قدم شدن مسوولین،  است برای رسیدن به چکین هدفی بایستی موثرترین راهرارها در این راستا پیش شدن مکرر

و شهروندان، احترام به شخصیت افراد، ارشاد تدریجی، نرمجویی و محبت به تشویق شهروندان دیگیر در ایین   

 ، ایجاد فضای امر و نهی، برخورد عملی با مترکبین به صور  ردی.ها ارزشرهت به 

بایستی هدف آمران و ناهیان از روی خودخواهی و از روی انگیزه و امیال شخصی نباشد و هدفشان بهبود رفتار  .4

ارتماعی اشخاص در رامعه باشد. باید با توره به اوضاع و احوال و شرایطی که فرد مخاط  دارد او را امر ییا  

 نهی کککد. 

نی عمیوم شیهروندان میرتبو بیا ایین فریضیه در قالی         دولتی در رهت آگاهی و اطالع رسا های سازماننهاد و  .2

تبلیغاتی در معرض دید عموم شهروندان) از طریق تابلوهای تبلیغاتی،تراکت، بروشور، پوستر، تیزرها  شعارهای

 و انمیشین ....( قرار دهکد. 

ن نقاط اخیتالف  اندیشمکدان دیکی بایستی موارد اختالف دید فقها را در معروف و مکرر شکاسایی کرده و باتبیی .3

 و اشتراک مرر  ح  تعارض فکاد او را روشن سازند. 
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زان دوره متوسطه آمو ای در تربیت شهروند خوب از دیدگاه دبیران و دانش بررسی نقش عوامل مدرسه

 31-11شهرستان شهرکرد در سال تحصیلی
 0محمدتقی محمودی

 8احمد عباسی

 9عباس رئیسی

 چکیده 

ران و دانیش آمیوزان   یی دگاه دبیی پژوهش حاضر با هدف  بررسی نقش عوام  مدرسه ای در تربیت شهروند خیوب از د 

یمایشی انجام گردیده اسیت.رامعه آمیاری   که به روش توصیفی پ 23-31رد در سال تحصیلیکدوره متوسطه شهرستان شهر

. حجیم نمونیه مطیابق بیا ریدول      باشید  میی پژوهش شام  کلیه دانیش آمیوزان و دبییران دوره متوسیطه شهرسیتان شیهرکرد       

( برای دبیران تعیین گردید ونمونه گییری بیه روش تصیادفی انجیام شیده      n=274( برای دانش آموزان و )n=377مورگان)

بیود. بیرای تعییین     سیؤال  31از دوپرسشکامه محقق ساخته استفاده شد که هر کدام مشتم  بر  ها هداداست. برای رم  آوری 

بطیور رداگانیه بیر روی     ها پرسشکامهروایی نظرا  چکد نفر از صاحبکظران و اه  فن استفاده و برای تعیین پایایی هرکدام از 

ز فرمول الفای کرونباخ ضیری  پاییایی پرسشیکامه دانیش     نفری که رزء حجم نمونه نبودند اررا و با استفاده ا 91یک گروه 

از دو سیطح آمیار الیف( آمیار      ها دادهدرصد محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلی   30درصد و پرسشکامه دبیران  39آموزان 

یانس و تحلی  وار tتوصیفی شام  میانگین، فراوانی، درصد فراوانی و ضری  همبستگی و ب( آمار استکباطی شام  آزمون 

مدرسه ای و آگاهی از قانون، کس  مهار   های آموزشاستفاده و نتایج حاص  حاکی از آن بود که از دیدگاه دبیران بین 

شهروندی، التزام عملی به قانون، کس  و ارتقاء هویت ملی، رعایت حقوق دیگران، کس  روحیه مشارکت رویی، کسی   

هسیتکد   مؤثرآموزان  ء دانش سیاسی و حفاظت از محیو زیست در دانشپذیری، ارتقا تفرر انتقادی، کس  روحیه مسئولیت

مدرسیه ای فقیو در شیکاخت و رعاییت حقیوق دیگیران نقیش دارنید و در دیگیر           های آموزشاما از دیدگاه دانش آموزان 

اد و سیابقه  زان سیو یی ت، میرکس های مؤلفهن یت شکاختی نیز تفاو  معکاداری بیذکر شده نقشی ندارند.از نظر رمع های مؤلفه

 در بین دانش آموزان مشاهده نگردید.   یلیو رشته تحص یلیه تحصیت، مح  مدرسه، پایران و رکسیار در بین دبک

 نامه درسی پکهان، تربیت شهروندی برنامه درسی آشرار، بر :کلیدی گانواژ

 سؤالو طرح  مقدمه
گیری  با دیگران رابطه برقرار ککد این اساس شر  ارتماعی آفریده شده است و رهت رف  نیازهای خود باید ذاتاچانسان 

تیر از روامی     روامی  نییز محیدود وکوچیک     غالبیاچ روام  انسانی است. در گذشته  نیازهای انسان در سطح پیاییکی بودنید و   

نییاز  زیادی رهت برقراری رابطه در این روام  مورد نیاز نبوده است و اندک مهار  مورد  های مهار لذا  اند بودهامروزی 

. امروزه با پیشرفت علم وصکعتی شدن زندگی وگسترش نیازهای شد می تأمیننیز از سوی خانواده و تربیت افراد در خانواده 

نیازهای تربیتیی افیراد    تواند نمیمورد نیاز زندگی نیز افزایش یافته است وخانواده به تکهایی  های مهار انسان به موازا  آن 

                                                           
  -.mahmoudi@iaushk.ac    دکترای علوم تربیتی و عضو هیا  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد. 0

 و عضو هیا  علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ییره و راهکماکارشکاس ارشد مشاو .8

 -abbas.raisi1362@gmail.comکارشکاسی ارشد علوم تربیتی  .9
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این همیان چییزی    ه عکوان نهادی ارتماعی با هدف عمده تربیت افراد رامعه به ورود آمده است.ککد. لذا مدرسه ب تأمینرا 

 را تربیت شهروندی نامید. آن توان میاست که امروزه 

 ،یکیون ک  رو توسیعه آن بیه شی    یخ بشیر یمدارس در طول تار یری  گر  شیو دد ها رسالت ترین مهماز  یکد یتر یب

م و یان بیزرگ تعلی  یی ه از نظیر مرب کی است  ین برداشتیچک ی هسایفعال و خالق بوده است. در  د،متعه یشهروندان یساز آماده

و  ین زنیدگ یتمیر  یبیرا  ییت ریا یی ه در حقری بل اسیت،  یزنیدگ  یان رهت آماده شیدن بیرا  رم یکمدرسه نه تکها  ت،یترب

 کتیدار  یبیرا  یانری مد یی مدرسیه با  یشیهروند  یهیا  یژگی یاحیراز و  یمختلیف آن اسیت. در راسیتا    های عرصه های تجربه

 یدزم بیرا  هیای  زمیکهن رهگذر، یباشد تا از ا یمختلف زندگ های عرصهن در یتجربه و تمر یدزم و مکاس  برا های فرصت

ن یتمیر  یبیرا  ید. مدارس به عکوان الگو و مدلیدانش آموزان فراهم آ یو ارتماع ی، خانوادگیفرد یازهایردن نکبرطرف 

ه تکها ک یانتزاع یو درس ید عالوه بر وروه آموزشیو با باشد می یمدن های ارزشدر انتقال  نهاد ترین مهم یرامعه مدن یک

ز رشید دهکید.   یی را ن یعمی  شیهروند   یو بیه خصیوص رفتیار    یابعیاد عیاطف   را بیه دنبیال دارد،   یشکاخت های آگاهیش یافزا

 از رهیان،  یکی یدرسیت و ع  کانش و درس  دکو  یرشد ارتماع ،یاخالق های زمیکه دره کازمکد آن هستکد یآموزان ن دانش

رنید.  یمتکاسی  بیا احیوال خودشیان قیرار گ      یفعیال در مکاسیبا  ارتمیاع    یبه صورت شهروند، یکککد و به عکوان یآموزش بب

و  یفعال در امور ارتماع یککدگانکت کمشار مسئول، یکد تا شهروندانک کمکان و نوروانان کودکد یآموزش و پرورش با

 .کدیبه خود و قاب  اعتماد بار آ ریمت یموفق و عالقمکد و افراد ینرندگایادگی ،یفرهکگ

گرفته شیود   کمکا بستر یه از علوم مختلف به عکوان پ  و کن باشد ید این است و بایدر واق  در دوره متوسطه هدف ا

ا اسیتفاده از آن بتوانید   ه بی کی رنید  یرا فراگ هایی مهار و  ها نگرش ،ها آگاهید ینس  نو بات گردد. یسته تربیشا یتا شهروند

 ککد.کفا یت رورا اکشهروند فعال و مشار یکنقش 

 اهمیت و ضرورت پژوهش
ت فرد نقش یشود. نحوه ترب یکد، مقدما  ورود او به ارتماع فراهم مک یم یت طیر تربیه فرد در مسک یکدیمسلماچ در فرا

رامعیه   ین بقیا یا عدم تضمین یت افراد تضمیر، نوع تربگیرامعه خواهد داشت. به عبار  د یا نابودی ییایدر بکا و پو یمهم

د رامعه و رهان است. از نگاه راس  وضعیت رهیان امیروز بیه    یلکت یتوان گفت ترب ین رو میرا رقم خواهد زد. از ا یبشر

سیبت    بیه ن یی ن دلیست و به همی یبخش ن تیاروان چکدان رضاکن یاروان علم و عق  ماندن قافله خرد از اک یه تازیر  یدل

از نیوع بشیر بیه    یی به آن اعتقیاد دارد ن  یکونکم. آنچه راس  در زمان یاهش خرد مواره هستکبا  یره دستیش مهار  و چیافزا

را توقف رقابت یست زیانسان مقصود او ن یعیت طبیام  رقابت به عکوان فعالکرقابت است. هرچکد حذف  یت به راکمشار

 ت.ر اسیان پذرام یت به دشواری  فردیبدون تخر

ه کخته یمکاس  و فره یه دارا بودن شهروندانیه در ساربرخوردار است چه آن یت فراوانیاز اهم یت شهروندیمقوله ترب

مورد نظر در عرصه  یبرخوردار باشکد،توان تحقق شعارها یرامعه مدن یکست در یز یاز دانش و توانش و نگرش دزم برا

 هیای  برنامیه ن یو تیدو  یق طراحی یدر تالش است تا از طر یهر نظام آموزش امروزه به دست خواهد آمد. یالملل نیو ب یداخل

و  هیا  نقیش بر عهده گیرفتن   یرا برا ها آنانواع مختلف دانش و مهار  هارا به دانش آموزان انتقال داده و  مشخص، یدرس

 (. 0929و ارارگاه، یآماده سازند)فتح یواقع یدر زندگ هایشان مسئولیت

ن یپرورش چکی  یبرا ینظام آموزش های مؤلفهعکاصر و  یا  شهروند خوب و سازماندهیخصوصو  های ویژگی ییشکاسا

ف  خیأل متاسفانه بیر   یول دهد می  ریمختلف رهان را تش یشورهاک یاهداف نظام آموزش ترین عمدهاز  یری ،یشهروندان

ا  عصیر  یاسی  بیا خصوصی   متک خیوب،  یران چکدان به آموزش و پرورش شیهروند ینظام آموزش و پرورش ا ،یروند رهان
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مدارس در خصوص پرورش وتوسیعه   یزیر ژه در برنامهیبه و یزیر برنامه یکدهایفرا یو تضادها دهد نمیحاضر توره نشان 

ن یز مطیابق چکی  یی رامعیه ن  یت رسیم یم و تربید نظام تعلین  هدف بایدن به ایرس یبرا .شود میمشاهده  یشهروند های ارزش

ن رو یی ن قرار دهید. از ا ید نظر و تدویو تجد یرا مورد بررس ینظام آموزش یو محتوا ها شرو د،اهداف،یرد های نیازمکدی

بیا   ییران،دزم اسیت عیالوه بیر آشیکا    یی فراگ یان و حتی یی گرفتیه تیا مجر   ین نظام از طراحان برنامه درسی یعکاصر مورود در ا

 یتمیام نمیا   ی هآیکی را  ین نظیام آموزشی  یی د اکی یت شده باشکد، تا بتوانکید فرا ین راستا تربی، در امؤثرشهروند  یک یهایژگیو

 هیایی  انسانران حضور یاز امروز رامعه ایه نرکیت به ایبه آنچه گفته شد و با عکا توره قلمداد نمایکد. با یارتماع های خواسته

خیود   یزنیدگ  هیای  زمیکیه  یه در تمیام کی ت رو و حساس به مسائ  رامعه،عالقمکد به تعامی  و گفتگیو اسیت    کمشار آگاه،

 .رسد میت داشته باشکدضروری به نظر کوطلبانه مشاردا

 مبانی نظری
عوام   تأثیرمدرسه به عکوان نهادی ارتماعی وظیفه تعلیم و تربیت افراد را برعهده دارد. دانش آموزان در مدرسه تحت 

یزیریی مدرسیه،   آموز و معلم، رو حاکم بر مدرسه، سیاختمان ف  روابو دانش ،ها همرالسیزیادی همچون گروه همسادن و 

گذار هسیتکد. لیذا   تأثیرو به سخن دیگر در و دیوار مدرسه هم بر رفتار و نگرش دانش آموز  گیرد میبرنامه درسی و ... قرار 

تدریس کیه همیه و همیه در     های روشکه در طراحی و ساخت مدرسه و طراحی برنامه درسی و انتخاب معلمین و  طلبد می

 توره در خور شود. هستکد مؤثربورود آمدن رو مدرسه 

ای را به دو دسته کلی برنامه درسی رسمی )آشرار( و برنامه درسی غیر  عوام  مدرسه توان میدر یک تقسیم بکدی کلی 

 رسمی )پکهان( تقسیم نمود.  

کید و در  ک یآنان را اعیالم می   یه نظام آموزش رسمکهستکد  یدرس یها برنامه یها تیفعال یرسم یمکظور از برنامه درس

 (.0921 یشود )مهرمحمد یس میها تدر در مدارس و دانشگاه یدرس یها تابکاز موارد در قال   یاریبس

سی   کره یی ، ارتبیاط دوسیتان، همسیادن و رفتیار معلیم و غ     ی  ارتباط رمعی یآنچه دانش آموز از فرهکگ خانواده، وسا

 ییشده و نه در را یپکهان نه از قب  طراح یرسگر برنامه دی( به عبار  د0923 ریکد. )ملیپکهان گو یکد را برنامه درسک یم

شود.در این پژوهش برنامه درسی پکهان در سیه قسیمت    یدر افراد م یریادگید و باعث یآ یو میه از بطن محرنوشته شده بل

ر گرفته رفتار و عملررد مدیر و سایر مسئودن مدرسه مورد ارزیابی قرا تأثیررفتار و عملررد معلم و  تأثیرعمده رو مدرسه، 

 است.

است اما هکوز هیم میبهم و    یخ طودنیتار یک یاگر چه دارا یاست. مفهوم شهروند یگر پژوهش شهروندید یاما سو

ه کی ن میردم اسیت   یبی  یاز ارتباطیا  عمید   یا قیت مجموعیه  یدر حق یه شیهروند کی کد ک یونگ استددل میدار است.  مسئله

ن ید. از ایان دارد، ارتکاب ورزیرر یوانیرانه و حی، فقیصور  مکزو به یه زندگک یحالت یعکی، یعیخواهکد از حالت طب یم

ن یی ت در سطح رامعه است و ضرورتاچ به ایآن ارتقاء رفاه و امک یه هدف اصلکاست  یقرارداد ارتماع ی، نوعیرو شهروند

 (0334 0دیفین هدف برسکد. )مریککد تا به اکد رفتار یرامعه چگونه با یکه افراد کپردازد  یامر م

 ییهیا  به آمیوزش  یت شهروندیسد: تربینو یم یت شهروندیف تربیت در تعریم و تربیفلسفه تعل یسیره المعارف انگلیدا

شیود و اهیداف آن الزامیاچ در ارتبیاط بیا انتظیارا         یمربوط می  یشهر یها یا توانمکدی یه به توسعه شهروندکشود  یگفته م

ت کهمراه با مشار یها ها و مهار  ها، ارزش یدانش و طرز تلق ها آنرا یشود، ز یده میخاص فهم یها روام  و ملت یاعضا

                                                           
1. Merrifidd 
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 یتی یرا ترب یت شیهروند یی ره المعیارف ترب یی ن دایا یگریف دین در تعریدهکد، همچک یرا انتقال م یا مدنی یرمع یدر زندگ

س، یاره دارد. )چیامبل اشی  یت رسیم یم و تربیق تعلیاز طر یمدن یها ن ارزشیح روام  رهت تلقیه به مقررا  صرکداند  یم

0330) 

، یریپذ و قانون ییقانون گرا مخالف، های اندیشه،سعه صدر و تحم  یشیو ژزف اند یشه ورزی(اند0944)یمهر محمد

 بیر قیدر  مسیتبدانه،    ین به روابو مبتکی ریعدم تم   به رقابت سازنده،ی،عز  و اعتماد به نفس،تمایاحساس خود ارزشمکد

و ررا   ییتوانا رامون،یو پیر خالق و واگرا در ح  مسائ  مبتال به محر  به تفی،تمایاورکجکو  یه پرسشگریت روحیتقو

 رد.ید مورد توره قرار گیبا یت شهروندیه در تربک داند می هایی ویژگیشه از رمله یدر ابراز اند

 کند میان یب یکشهروند خوب را در سه سطح با عناصر خاص هر  های ویژگی (2111) یفتح

  یت مدنالف(شکاخ

 یآگاه -3 رامعه یدادهایاز حوادث و رو یآگاه-9 یاز حقوق شخص یآگاه-8 ین و مقرارا  ارتماعیاز قوان یآگاه-0

از سیاختار و نحیوه    یآگاه -0 رامعه یخیر تحود  تاریخ و سیاز تار یآگاه-9رامعه  یریدئولوژیو ا یدتیات  عقراز م

و  یاسی یاحیزاب س  های دیدگاهد و یاز عقا یآگاه -2  یالملل نیحقوق باز  یآگاه -4 یو محل یرد دولت در سطح ملرعمل

 ت مورود روام  در رهان معاصر یاز وضع یآگاه -2شورکعمده 

  یمدن ییب( توانا

 ییتوانا -9 و معتودنه یمکطق یریگ میتصم ییتوانا-3به قانون  یالتزام عمل -9 احترام به حقوق متقاب  -8 یریپذ تیمسئول-0

 ییتوانیا  -3 یابیی نقید و ارز  ییتوانیا -2 الوگیگفتمان و د ییتوانا -4مطلوب رامعه  یو مذهب یاساس اصول اخالقرفتار بر 

 گران یت با دکمشار ییتوانا -00 یبدست آوردن اطالعا  ضرور ییتوانا -01اقدام مستق  

  ینگرش مدن  (

داشیتن   -9 یو میذهب  یت ملی یی و هو یرهکگی راث فینسبت به م یه قدرشکاسیداشتن روح -8 یدارا بودن حس وطن دوست-0

                   یمیدار  ه قیانون یی داشیتن روح  -9گیران   یش و رفیاه خیود و د  ینسیبت بیه آسیا    یعالقه و نگرانی  -3و تحم   یه بردباریروح

ه و بر در رامعی ررش تکوع و تیپذ -3ن بودن یخوش ب -2 مستق  یداشتن اعتماد و باورها -4 یریپذه انتقادیداشتن روح -0

         (0929و واحد ) یفتح احترام به آن

 کنند میان ین بیرا چن یت شهروندیترب های مؤلفه

و  یانتقیادگر  - تکمشیار  -و تعهید ث  یریپیذ  تیمسیئول  -  یقیانون میدار   -پ  یوطن دوست -ب یمحور ییدانا -الف

 یریانتقادپذ

ت در کدر رامعه و آموزش راه و رسم مشیار  یزندگ یافراد برا یه آماده سازکن اظهار نمود یچک توان می یلکبه طور 

را  یاریبسی  یو پژوهشی  یآموزشی  های تالشه ک باشد می یآموزش های نظاماز رمله مسائ  مهم مورد توره  یمسائ  ارتماع

 هیای  نظامن راستا ی(در ا0920با،یو د یدر دانش آموزان نموده است)فتح ها ارزشوپرورش  یابعاد شهروند ییصرف شکاسا

را در میدارس میورد    یت شیهروند یمشخص ،ابعاد مختلف ترب های برنامهن یو تدو یق طراحیتا از طر اند تالشدر  یشآموز

و  یآمیاده سیازند)فتح   یدرزنیدگ  هایشیان  مسیئولیت  هیا  نقیش بیر عهیده گیرفتن     یتوره قرار داده، و دانیش آمیوزان را بیرا   

 (.0929واحد،
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دسیت   یو انتظیارا  ارتمیاع   هیا  درخواست ،ها ارزش یدر راستا یاساس د به اقداما یمدارس با های برنامهن مکظور یبد

 آمیوزان و آشیکا سیاختن آنیان بیا دانیش،       ر ساختن دانیش یپذ د رامعهیمدارس با یدرس های برنامه ین هدف اصلیبکابرا د.بای

 یردهیا کارکاز  یریی و ارتقا و بهبود سطح رامعه باشد. در واقی    یرهت زندگ یضرور های مهار و  ها گرایش ،ها ارزش

 یو درسی  یآموزشی  های برنامهق یز عمدتاچ از طرین عمر نیه در اکردن افراد رامعه است ک یارتماع ،یهر نظام آموزش یاصل

 .گیرد میصور  

 یانواع شهروند

ت رابطه بیا  یرا بر حس  ماه یانواع شهروند "یکرک"ده است. یکون ارائه گردکتا یت شهروندیترب یبرا یمختلف های مدل

 (0923 یانکیو  ی.)محمودبرد میانواع شهروند خودمختار و مستق  را نام  یژگیو گلستون و نماید میف یومت تعررح

 یما  ارتماعیتعل یدرس های کتابدر متن  یرد آموزش شهروندیررو یدر پژوهش خود با عکوان بررس یانکیو  یمحمود

اشیاره   یشهروند انتقیاد  -9و  یتکشهروند مشار -8مدار  انونشهروند ق -0 یعکیبه سه نوع شهروند  یلیتحص ییدوره راهکما

 .کککد می

و احتیرام بیه قیانون     یریت پیذ ی، مسئولیرینظم پذ ین نوع شهروندیدر ا یژگیو بارزترینمدار:  شهروند قانون .0

 .است

 است. در ین نوع شهروندیا های ویژگین یاز بارزتر یت ارتماعکو مشار یارتماع ی: آگاهیتکشهروند مشار .8

 ا  بارز شهروند است.یت از خصوصکو مشار یآگاه یشهروند ین الگویا

 یاست به طور ین مدل از شهروندیبارز ا های ویژگی یو عالقه به عدالت ارتماع یارک: خودیشهروند انتقاد .9

میدل   تیرین  کامی  ه کی گفیت   توان میو  ککد میت کشر یزه در ارتماع و مسائ  ارتماعیه فرد با عالقه و انگک

 است. یدشهرون

شیروع و در   یه از قانونمیدار کی وسیتار قیرار دارد   یپ یک یدر باد بر رو یاز شهروند شده ارائه های مدلگفت  توان می

 .رسد میبه بلوط خود  یانتقاد یشهروند

 مروری بر تحقیقا  انجام شده داخلی و خارری:

انجام شده که در ذی  به رکد مورد از  یهای پژوهشتربیت شهروندی در داخ  و خار  از کشور تحقیقا  و  ی هدرزمیک

 اشاره خواهد شد. ها آن

رد کی عکوان « یشهروند یها آموزش یش اثربخشیافزا یارهارراه»رامون ی( پس از انجام مطالعا  خود پ0920) یصابر

بیه   اسیت. آمیوزش و   یآموزشی  یدیلکافته، موضوع یشرفت روام  توسعه یسرنوشت ساز و مهم در پ یها از مولفه یریه ک

ت دو یه مسئله آموزش اهمککجاست یکد و اک یفا میشور اکفرهکگ و  یدر روند بازساز یاتینقش ح یژه آموزش همگانیو

اموزد تا شیهروند فعیال   یسالم در رامعه را ب ید نحوه زندگیز بایه شهروند قب  از هر چکرد کاشاره  یکد. وک یدا میچکدان پ

         اسیت:  یدو بعید اساسی   یدارا یتیابع  یهیا  اسیتفاده نمیود. آمیوزش    یتابع یها موزشد از آیبا ین راه میه در اکخوانده شود 

شیود و توریه    یشخص مطیرح می   سؤاد   رال  شهروندان به شرمسائ  و مش یدر بعد نظر یبعد عمل -8، یبعد نظر -0

در شهر بیه مرحلیه اریرا در    ما  اتخاذ شده یتصم یشود. در بعد عمل یرل  م ها آن ک  و دریه و تحلیآموزندگان به تجز

 شوند. ید آماده میرد یرش رفتارهایپذ ید و شهروندان برایآ یم
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 یو آشکاسیاز  یشیهروند  یها آموزش یش اثربخشیافزا یارهارپژوهش با عکوان ارائه راه یط 0920ز در سالین یابزار

میردم بیا حقیوق     یآشکاساز ینو برا یریتدب یشهروند یها ش آموزشیه افزاکد یجه رسین نتیبه ا یمردم با حقوق شهروند

 از: اند عبار آن  یارهاراست و راه یشهروند

 دارند یو مذهب یکید یه مبکاک ییها استفاده از آموزش 

 ین و مقررا  در مدارس رسمیآموزش قوان 

 یت حقوق شهروندی  عدم رعایدد ی  شکاسیآس 

 یدولت یها کان دولت و دستگاهکارکدزم رهت  یها آموزش  

در  یدانش آموزان دوره متوسیطه بیا حقیوق شیهروند     یآشکاساز یها وهیش یبررس»( پژوهش را با عکوان 0929) یانیپس

، یاقتصیاد  یهیا  ردن شیهروندان در آمیوزش  که آموزش و آماده کافت یج دست ین نتایانجام و به ا« دون شهریشهرستان فر

امیروز   یدر روام  شیهر  یکولوژر  تیا و تحود  سره یال ، مسائ ، نوآوررمقابله با مش یبرا یادار -یاسیو س یفرهکگ

اهش دهید و شیهروندان را از   کی را  یو نیژاد  یطبقیات  یهیا  یتواند نیابرابر  یاهش معضال  است و آموزش مکتکها راه ح  

 حقوق حقه خود آگاه سازد. 

 یبیه بررسی  « ییکمیا ت  دوره راهکدر  یآموزش شهروند یها ها و مولفه طهیح»تحت عکوان  ی( در پژوهش0924مدانلو )

اتخیاذ   ییشیده عبیار  بودنید از توانیا     ییشکاسا یها از مولفه یپرداخت. برخ ییت  دوره راهکماکدر  یشهروند یها مولفه

از  یرامعیه، آگیاه   یدادهایی از حیوادث و رو  ی، آگیاه یو میذهب  یرفتار بر اساس اصول اخالقی  یی، توانایما  مکطقیتصم

نسبت به  یه قدرشکاسی، دارا بودن روحیریه انتقاد پذی، داشتن روحیند حس وطن پرست، دارا بودین و مقررا  ارتماعیقوان

بیر در رامعیه و احتیرام بیه آن، حسیاس بیودن نسیبت بیه         ررش تکوع و تی، پذی، ملیت مذهبی، دارا بودن هویراث فرهکگیم

 .گرانیو گوش دادن سازنده به د یطیست محیز یآلودگ

دانش  یت شهروندیفوق برنامه در ترب یها تیفعال یزان اثر بخشیم یبررس»با عکوان  ی( در پژوهش0922گران )یو د یفان

فیوق   یهیا  تیی ککیده در فعال کت کنفر شر 091) ینفر 911نمونه  یک یبر رو« شهر بوشهر یآموزان پسر مقط  متوسطه نظر

ه یی ، روحیزان قانونمیدار یی ن میه بی کی دند یجیه رسی  ین نتیی فوق برنامه( به ا یها تیککده در فعالکت کر شرینفر غ 091برنامه و 

فیوق برنامیه    یهیا  تیی ککیده در فعال کت کر شیر یککده و غکت کو اعتماد به نفس افراد شر یریت پذی، مسئولییت روکمشار

 ورود دارد. یتفاو  معکادار

دانیش   یف شیهروند یبر پرورش وظیا  یآموزشگاه مؤثرعوام   یبا عکوان بررس یپژوهش ی( ط0922گران )یقلتاش و د

پیژوهش رابطیه    یرهیا ین متغیه بی کی افتکید  یج دسیت  ین نتیا یشهرستان مرودشت به ا یران علوم ارتماعیدگاه دبیوزان از دآم

انیا  را  رن امیشیتر یه مدرسه بکن است یاز ا کیج حاین نتاید شدند. همچکییق تأیتحق سؤاد ورود دارد و همه  یمعکادار

دارد. لیذا رهیت    یآگاه و مسئول نقش اساسی  یرورش شهروندانن در پیدارا است، بکابرا یرهت گسترش آموزش شهروند

و  یدرسی  یفی کیو  یمی کشود و در ارتقیاء سیطح    یشتریتوره ب ییادر ارراکار معلمان و کبه  یستین مهم بایبه ا یابیدست 

 یهیا  ت فعیال و همیه رانبیه دانیش آمیوزان در برنامیه      کشیر  یزا  دزم بیرا یمدرسه تالش شود و تجه یریزیف یبهبود فضا

 به عم  آورد. یارتماع -یگروه

ن یککدگاه سایردن شهروندان از دکو نقش آن در قانونمکد  یطرح انضباط ارتماع»با عکوان  یپژوهش ی( ط0923) یباقر

رابطه معکادار ورود  یو طرح انضباط ارتماع ییش قانونگرایزان افزاین میه بکان داشت ین بیچک« رمانکپور  یافضل کشهر

از بیروز   یرین رلیوگ یرابطه معکیادار وریود نیدارد و بی     یو طرح انضباط ارتماع یارتماع ی  زندگین تسهین بیدارد. همچک
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و طیرح انضیباط    یت حقیوق شیهروند  یی ن رعایرابطیه معکیادار وریود دارد. بی     یو طرح انضباط ارتمیاع  یزید قانونگریتشد

ردن شهروندان کن طرح در قانونمکد یا یورد ارراها در م ین نظرا  آزمودنین بیرابطه معکادار ورود ندارد. همچک یارتماع

ده یمشاهده گرد یال  تفاو  معکاداریزان تحصیمشاهده نشده است اما بر حس  م یت و سن تفاو  معکاداریاز لحاظ رکس

 است.

درسیی تعلیمیا     های کتاب( در پژوهشی با عکوان بررسی رویررد آموزش شهروندی در متن 0923محمودی و کیانی )

درسی که از طریق  های کتابی دوره راهکمایی تحصیلی با هدف مشخص کردن نوع رویررد شهروندی مورود در ارتماع

. ایین پیژوهش بیه بررسیی و تحلیی  محتیوای میتن و تصیاویر         یابید  میی برنامه درسی رسمی و پکهان به دانش آموزان انتقیال  

. پیردازد  میی کشیورمان   23-22مایی در سال تحصییلی  درسی تعلیما  ارتماعی در سه پایه اول ، دوم وسوم راهک های کتاب

تعلیما  ارتماعی دوره راهکمایی تحصیلی اسیت و نمونیه کی  رامعیه آمیاری بیوده اسیت. معییار          های کتابرامعه آماری 

توصیف آموزش شهروندی و واحد ثبت پاراگراف بوده است. آموزش شهروندی در این پیژوهش در سیه حیطیه آمیوزش     

. نتایج حاص  از ایین پیژوهش حیاکی از    باشد می، آموزش شهروند مشارکتی و آموزش شهروند انتقادی مدار شهروند قانون

درصد بیه آمیوزش شیهروند قانونمیدار پرداختیه اسیت و آمیوزش         9/39درسی یعکی  های کتابآن است که بیشتر محتوای 

درصد کمترین درصد  33/02وند انتقادی با آموزش شهر "نهایتاچدرصد در رتبه بعد قرار دارد و  10/90شهروند مشارکتی با 

 را به به خود اختصاص داده است.

پژوهش به عکیوان   ی( ط8118رز )یدر حوزه مطالعا  خارری نیز تحقیقا  زیادی در این خصوص انجام گرفته است س

ه معلمیان میرد در   کی د یجه رسی ین نتیانادا به اکشور ک ییدگاه معلمان مدارس ابتدایشهروند خوب از د یها یژگیو ییشکاسا

 ین معلمیان دارا یدتر خواهید بیود. همچکی   یی مف یلی یخ یت ح  مسئله در توسیعه شیهروند  یسه با معلمان زن معتقدند فعالیمقا

 ککد.ک یم یتر تلق تیبا اهم یلیرا خ یوطن پرست مؤلفهسانس یل کمدر یسه با معلمان دارایسانس در مقایفوق ل کمدر

معلمیان و دانیش آمیوزان از عکاصیر و      کح ادراین با هدف توضی یچ یدر شانگها یگری( در پژوهش د8114و. د )یدبل

 یکازمکد ین یت شهروندیه تربکاز آن است  کیج حایانجام و نتا یو رهان ی، ملیدر سطح محل یت شهروندیابعاد مهم ترب

ه بیا تحیود    کاشکد ب یم ییایم پویمفاه یت شهروندیو ترب یم شهروندیاست و مفاه یو چکد بعد یچهارچوب چکد سطح

 ابکد.ی یر مییتغ یو رهان یمل

در رلسه  یکگ از گوناگون شهروندکدانش آموزان مدارس هکگ  یزان آگاهیم ی( با هدف بررس8113) 0یلو و ان ر

ج یپرداختکید. نتیا   یو محلی  ی، ملی یکه با توریه بیه رامعیه رهیان    ین زمیدگاه دانش آموزان در اید یابین، به ارزیچ یشهروند

ه دانیش آمیوزان میدارس    کی انگر آن اسیت  یی ق مشاهده، مصیاحبه و پرسشیکامه ب  یشده از طر یرم  آور یها ز دادهحاص  ا

 داشتکد. یشهروند یگوناگون ی هدرزمیک ییباد یور آگاهکمذ

 پژوهش سؤاالت

دوره آموزان  ران و دانشیدگاه دبیدر تربیت شهروند خوب از د یا نقش عوام  مدرسه یپژوهش حاضر با هدف  بررس

بیه شیرح زییر     سیؤال انجام گرفته و به مکظور تحقق هیدف ییاد شیده ده     31-23رددر سال تحصیلیکمتوسطه شهرستان شهر

 مطرح گردیده است:

                                                           
1. Wing. Wha Law and Homing Ny 
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 رد کران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان شیهر     یدگاه دبیاز قانون از د یدر آگاه یا نقش عوام  مدرسه

 ست؟یچ

 ران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان     یی دگاه دبیاز د یروندس  مهار  شهکدر  یا نقش عوام  مدرسه

 ست؟یرد چکشهر

 رد کران و دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان شهریدگاه دبیبه قانون از د یدر التزام عمل یا نقش عوام  مدرسه

 ست؟یچ

 متوسیطه شهرسیتان    ران و دانش آمیوزان دوره یدگاه دبیاز د یت ملیس  و ارتقاء هوکدر  یا نقش عوام  مدرسه

 ست؟یرد چکشهر

 ران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان     یی دگاه دبیی گیران از د یت حقیوق د یدر رعا یا نقش عوام  مدرسه

 ست؟یرد چکشهر

  ران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه    یی دگاه دبیی از د ییت ریو که مشیار یی سی  روح کدر  یا نقش عوام  مدرسیه

 ست؟یرد چکشهرستان شهر

 رد کران و دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان شهریدگاه دبیس  تفرر انتقادی از دکدر  یا نقش عوام  مدرسه

 ست؟یچ

  ران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه    یی دگاه دبیی از د یریت پیذ یه مسیئول یی سی  روح کدر  یا نقش عوام  مدرسیه

 ست؟یرد چکشهرستان شهر

 ن و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان     رایی دگاه دبیی از د یاسی یدر ارتقاء اطالعا  س یا نقش عوام  مدرسه

 ست؟یرد چکشهر

 ران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان     یی دگاه دبیست از دیو زیدر حفاظت از مح یا نقش عوام  مدرسه

 ست؟یرد چکشهر

 گیری روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه گیری و ابزار اندازه

آماری شام  کلیه دبییران   وری اطالعا  پیمایشی است. رامعهاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظرشیوه گردآ

. حجیم  باشیکد  مینفر  390 نفر و دبیران 81140آموزان که تعداد دانش استآموزان دوره متوسطه شهرستان شهرکرد  دانش و

یری نیز بیه روش  و نمونه گ  نفر تعیین گردید 843نفر و برای دبیران  944نمونه مطابق با ردول مورگان برای دانش آموزان 

 تصادفی انجام گردید. 

در مقیاس پکج درره لیرر  بوده است. بیرای   سؤالدو پرسشکامه محقق ساخته هر کدام با چه   ها دادهابزار گردآوری 

بطور رداگانیه بیر    ها پرسشکامهتعیین روایی نظرا  چکد نفر از صاحبکظران و اه  فن استفاده و برای تعیین پایایی هرکدام از 

نفری که رزء حجم نمونه نبودند اررا و با استفاده از فرمول الفیای کرونبیاخ ضیری  پاییایی پرسشیکامه       91ی یک گروه رو

 spssدرصد محاسبه گردیید.برای تجزییه و تحلیی  اطالعیا  از نیرم افیزار        30درصد و پرسشکامه دبیران  39دانش آموزان 

و تحلیی    tز ضیری  همبسیتگی و در بخیش اسیتکباطی و آزمیون      استفاده و در بخش آمیار توصییفی از ریدول فراوانیی و ا    

 واریانس استفاده شد.
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   ها یافتهتجزیه و تحلیل 

طراحی گردید  سؤالای در تربیت شهروند خوب ده  به مکظور پاسخ به مسئله مورد نظر یعکی بررسی نقش عوام  مدرسه

 زان پرداخته شد که نتایج حاکیست: و با استفاده از پرسشکامه به نظر سکجی از دبیران و دانش آمو

 ست؟یرد چکران و دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان شهریدگاه دبیاز قانون از د یدر آگاه یا نقش عوام  مدرسه -0

 الف( دیدگاه دبیران: 

 (903/1) مدرسه ای وآگاهی از قانون از دیدگاه دبیران با ضری  همبستگی پیرسونعوام  بین  دهد مینتایج حاص  نشان 

 (رابطه مببت ومعکاداری ورود دارد. 18/1سطح معکاداری ) و

 ارزیابی
 دیدگاه دبیران

 میانگین درصد تعداد

 919 00 98 خیلی کم

 09 30 کم

 93 019 متوسو

 03 90 زیاد

 00 39 خیلی زیاد

 011 843 رم 

 

 آموزان:  ب( دیدگاه دانش

 ای وآگاهی از قانون از دیدگاه دانش آموزان با ضری  همبستگی پیرسون رسهمدعوام  بین  دهد مینتایج حاص  نشان 

 رابطه مببت ومعکاداری ورود ندارد. (04/1سطح معکاداری ) و (900/1)
 

 ارزیابی
 دیدگاه دانش آموزان

 میانگین درصد تعداد

 019 90 004 خیلی کم

 00 3 کم

 82 010 متوسو

 4 82 زیاد

 89 29 خیلی زیاد

 011 944 رم 
 

رد کآموزان دوره متوسیطه شهرسیتان شیهر    ران و دانشیدگاه دبیاز د یس  مهار  شهروندکدر  یا نقش عوام  مدرسه -8

 ست؟یچ

 الف( دیدگاه دبیران: 

ای وکس  مهار  شهروندی از دیدگاه دبییران بیا ضیری  همبسیتگی      مدرسهعوام  که بین  دهد مینتایج حاص  نشان 

 معکاداری ورود دارد. (رابطه مببت و10/1سطح معکاداری ) و (099/1) پیرسون
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 ارزیابی
 دیدگاه دبیران

 میانگین درصد تعداد

 919 02 91 خیلی کم

 03 92 کم

 80 41 متوسو

 83 04 زیاد

 02 33 خیلی زیاد

 011 843 رم 

 

 ب( دیدگاه دانش آموزان:

درسه ای وکس  مهار  شیهروندی از دییدگاه دانیش آمیوزان بیا      معوام  که بین  دهد مینتایج حاص  از ردول نشان 

 (رابطه مببت ومعکاداری ورود ندارد. 92/1سطح معکاداری ) و (318/1) ضری  همبستگی پیرسون
 

 ارزیابی
 دیدگاه دانش آموزان

 میانگین درصد تعداد

 018 98 080 خیلی کم

 83 000 کم 

 4 91 متوسو

 2 99 زیاد

 83 28 خیلی زیاد

 011 944 رم 
 

رد کآمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان شیهر     ران و دانیش یی دگاه دبیی بیه قیانون از د   یدر التزام عمل یا نقش عوام  مدرسه -9

 ست؟یچ

 الف( دیدگاه دبیران:

التیزام عملیی بیه قیانون از دییدگاه دبییران بیا ضیری           ای و مدرسیه عوامی   که بین  دهد مینتایج حاص  از ردول نشان 

 معکاداری ورود دارد.  (رابطه مببت و18/1سطح معکاداری ) و (003/1) گی پیرسونهمبست

 ارزیابی
 دیدگاه دبیران

 میانگین درصد تعداد

 3190 9 00 خیلی کم

 03 31 کم

 81 90 متوسو

 80 40 زیاد

 99 30 خیلی زیاد

 011 843 رم 
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 ب( دیدگاه دانش آموزان:

آمیوزان بیا ضیری      ام عملی بیه قیانون از دییدگاه دانیش    التز ای و مدرسهعوام  که بین  دهد مینتایج حاص  از ردول نشان 

 معکاداری ورود ندارد. (رابطه مببت و09/1سطح معکاداری ) و (390/1) همبستگی پیرسون

 ارزیابی
 دیدگاه دانش آموزان

 میانگین درصد تعداد

 019 99 093 خیلی کم

 04 09 کم

 80 32 متوسو

 00 00 زیاد

 0 80 خیلی زیاد

 011 944 رم 

 

رد کآموزان دوره متوسطه شهرستان شیهر  ران و دانشیدگاه دبیاز د یت ملیس  و ارتقاء هوکدر  یا نقش عوام  مدرسه -3

 ست؟یچ

 الف( دیدگاه دبیران:

بییران بیا ضیری     ای وکس  وارتقاءهویت ملیی از دییدگاه د   مدرسهعوام  که بین  دهد مینتایج حاص  از ردول نشان 

 معکاداری ورود دارد. رابطه مببت و (13/1سطح معکاداری ) و (409/1) همبستگی پیرسون

 ارزیابی
 دیدگاه دبیران

 میانگین درصد تعداد

 919 04 32 خیلی کم

 08 98 کم

 89 02 متوسو

 80 40 زیاد

 81 99 خیلی زیاد

 011 843 رم 

 

 :آموزان ب( دیدگاه دانش

آمیوزان بیا    ارتقاءهویت ملی از دییدگاه دانیش   ای و کس  و مدرسهعوام  که بین  دهد میاص  از ردول نشان نتایج ح

 (رابطه مببت ومعکاداری ورود ندارد.43/1سطح معکاداری ) و (924/1) ضری  همبستگی پیرسون
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 ارزیابی
 دیدگاه دانش آموزان

 میانگین درصد تعداد

 8190 82 010 خیلی کم

 89 20 کم

 91 009 متوسو

 9 81 زیاد

 03 98 خیلی زیاد

 011 944 رم 

 

رد کآمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان شیهر     ران و دانیش یی دگاه دبیگران از دیت حقوق دیدر رعا یا نقش عوام  مدرسه -9

 ست؟یچ

 الف( دیدگاه دبیران:

دیگیران از دییدگاه دبییران بیا ضیری        رعاییت حقیوق   ای و مدرسهعوام  که بین  دهد مینتایج حاص  از ردول نشان 

 معکاداری ورود دارد. رابطه مببت و (18/1سطح معکاداری ) و (038/1) همبستگی پیرسون

 ارزیابی
 دیدگاه دبیران

 میانگین درصد تعداد

 019 2 83 خیلی کم

 03 90 کم

 88 01 متوسو

 09 99 زیاد

 92 013 خیلی زیاد

 011 843 رم 

 
 :نش آموزانب(دیدگاه دا

آموزان با ضری   ای ورعایت حقوق دیگران از دیدگاه دانش مدرسهعوام  که بین  دهد مینتایج حاص  از ردول نشان 

 معکاداری ورود دارد. رابطه مببت و (18/1سطح معکاداری ) و (083/1) همبستگی پیرسون

 ارزیابی
 دیدگاه دانش آموزان

 میانگین درصد تعداد

 3190 02 41 خیلی کم

 03 90 کم

 08 39 متوسو

 89 39 زیاد

 90 000 خیلی زیاد

 011 944 رم 
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آمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان     ران و دانیش یی دگاه دبیی از د ییت ریو که مشیار یس  روحکدر  یا نقش عوام  مدرسه -0

 ست؟یرد چکشهر

 الف( دیدگاه دبیران:

رویی از دیدگاه دبیران با ضری   ای وکس  روحیه مشارکت مدرسهعوام  که بین  دهد مینتایج حاص  از ردول نشان 

 معکاداری ورود دارد.  (رابطه مببت و10/1سطح معکاداری ) و (400/1) همبستگی پیرسون

 ارزیابی
 دیدگاه دبیران

 میانگین درصد تعداد

 3190 4 81 خیلی کم

 3 83 کم

 03 98 متوسو

 91 29 زیاد

 99 39 خیلی زیاد

 011 843 رم 

 ب( دیدگاه دانش آموزان:

آمیوزان بیا    ریویی از دییدگاه دانیش    ای وکس  روحیه مشیارکت  مدرسهعوام  که بین  دهد مینتایج حاص  از ردول نشان 

 معکاداری ورود ندارد. (رابطه مببت و40/1سطح معکاداری ) و (808/1) ضری  همبستگی پیرسون

 ارزیابی
 دیدگاه دانش آموزان

 نگینمیا درصد تعداد

 8190 89 24 خیلی کم

 00 90 کم

 91 003 متوسو

 04 00 زیاد

 03 93 خیلی زیاد

 011 944 رم 

 

رد کآمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان شیهر     ران و دانیش یی دگاه دبیی س  تفریر انتقیادی از د  کدر  یا نقش عوام  مدرسه -4

 ست؟یچ

 الف: دیدگاه دبیران:

مدرسیه ای وکسی  تفریر انتقیادی از دییدگاه دبییران بیا ضیری          عوامی   ه بیین  ک دهد مینتایج حاص  از ردول نشان 

 .معکاداری ورود دارد (رابطه مببت و13/1سطح معکاداری ) و (909/1) همبستگی پیرسون
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 ارزیابی
 دیدگاه دبیران

 میانگین درصد تعداد

 9189 4 80 خیلی کم

 2 89 کم

 03 90 متوسو

 90 30 زیاد

 91 29 خیلی زیاد

 011 843 رم 

 
 ب( دیدگاه دانش آموزان:

آمیوزان بیا ضیری      ای وکسی  تفریر انتقیادی از دییدگاه دانیش      مدرسهعوام  که بین  دهد مینتایج حاص  از ردول نشان 

 معکاداری ورود ندارد.  (رابطه مببت و00/1وسطح معکاداری ) (919/1) همبستگی پیرسون

 ارزیابی
 دیدگاه دانش آموزان

 میانگین درصد تعداد

 8190 03 40 خیلی کم

 89 29 کم

 90 009 متوسو

 09 91 زیاد

 03 90 خیلی زیاد

 011 944 رم 

 

آمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان     ران و دانیش یی دگاه دبیی از د یریپیذ  تیه مسیئول یس  روحکدر  یا نقش عوام  مدرسه -2

 ست؟یرد چکشهر

 الف( دیدگاه دبیران:

پذیری ازدیدگاه دبیران با ضری   ای وکس  روحیه مسئولیت مدرسهعوام  که بین  دهد میول نشان نتایج حاص  از رد

 عکاداری ورود دارد.  (رابطه مببت وم18/1سطح معکاداری ) و (241/1) همبستگی پیرسون

 ارزیابی
 دیدگاه دبیران

 میانگین درصد تعداد

 9190 80 00 خیلی کم

 88 92 کم

 03 93 متوسو

 90 23 دزیا

 08 98 خیلی زیاد

 011 843 رم 
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 ب( دیدگاه دانش آموزان:

آموزان با  پذیری از دیدگاه دانش ای وکس  روحیه مسئولیت مدرسهعوام  که بین  دهد مینتایج حاص  از ردول نشان 

 معکاداری ورود ندارد.  (رابطه مببت و29/1سطح معکاداری ) و (390/1) ضری  همبستگی پیرسون

 ابیارزی
 دیدگاه دانش آموزان

 میانگین درصد تعداد

 8190 98 081 خیلی کم

 92 038 کم

 3 90 متوسو

 03 98 زیاد

 4 84 خیلی زیاد

 011 944 رم 
 

رد کآمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان شیهر     ران و دانیش یدگاه دبیاز د یاسیدر ارتقاء اطالعا  س یا نقش عوام  مدرسه -3

 ست؟یچ

 ه دبیران:الف: دیدگا

ارتقاءاطالعیا  سیاسیی از دییدگاه دبییران بیا ضیری         ای و مدرسیه عوام  که بین  دهد مینتایج حاص  از ردول نشان 

 معکاداری ورود دارد.  (رابطه مببت و18/1سطح معکاداری ) و (209/1) همبستگی پیرسون

 ارزیابی
 دیدگاه دبیران

 میانگین درصد تعداد

 9190 4 81 خیلی کم

 08 99 کم

 80 49 متوسو

 99 29 زیاد

 88 00 خیلی زیاد

 011 843 رم 
 

 ب( دیدگاه دانش آموزان:

آمیوزان بیا    ارتقاءاطالعیا  سیاسیی از دییدگاه دانیش     ای و مدرسیه عوامی   که بین  دهد مینتایج حاص  از ردول نشان 

 اری ورود ندارد.معکاد (رابطه مببت و92/1سطح معکاداری ) و (304/1) ضری  همبستگی پیرسون
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 ارزیابی
 دیدگاه دانش آموزان

 میانگین درصد تعداد

 019 39 008 خیلی کم

 80 33 کم

 09 33 متوسو

 2 98 زیاد

 01 99 خیلی زیاد

 011 944 رم 

 

رد کرآموزان دوره متوسطه شهرستان شیه  ران و دانشیدگاه دبیست از دیو زیدر حفاظت از مح یا نقش عوام  مدرسه -01

 ست؟یچ

 الف( دیدگاه دبیران:

حفاظت از محیو زیست از دییدگاه دبییران بیا ضیری       ای و مدرسهعوام  که بین  دهد مینتایج حاص  از ردول نشان 

 د.معکاداری ورود دار (رابطه مببت و18/1سطح معکاداری ) و (039/1) همبستگی پیرسون

 

 ارزیابی
 دیدگاه دبیران

 میانگین درصد تعداد

 3190 2 89 کم خیلی

 81 93 کم

 09 30 متوسو

 32 090 زیاد

 3 89 خیلی زیاد

 011 843 رم 
 

 ب( دیدگاه دانش آموزان:

آمیوزان بیا    ای وحفاظت از محییو زیسیت از دییدگاه دانیش     مدرسهعوام  که بین  دهد مینتایج حاص  از ردول نشان 

 رابطه مببت ومعکاداری ورود ندارد. (04/1سطح معکاداری ) و (813/1) ضری  همبستگی پیرسون
 

 ارزیابی
 دیدگاه دانش آموزان

 میانگین درصد تعداد

 019 99 090 خیلی کم

 4 89 کم

 82 010 متوسو

 9 03 زیاد

 89 30 خیلی زیاد

 011 944 رم 
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 گیری نتیجه بحث و

ای یعکی محتوای دروس، ریوّ مدرسیه،   مدرسه عوام  نتایج حاص  تجزیه و تحلی  ضری  همبستگی پیرسون نشان داد 

کس  مهار  شیهروندی، التیزام    چون آگاهی از قانون، هایی ویژگینقش معلم و نقش مدیر و مسئودن مدرسه در پرورش 

عملی به قانون، کس  و ارتقاء هویت ملی، رعایت حقوق دیگران، کس  روحیه مشارکت ریویی، کسی  تفریر انتقیادی،     

ارتقاء دانش سیاسی و حفاظت از محیو زیست از دیدگاه دبیران نقش موثری دارنید امیا از    کس  روحیه مسئولیت پذیری،

ذکیر شیده    های مؤلفهفقو در شکاخت و رعایت حقوق دیگران نقش دارند و در دیگر  ها آموزشدیدگاه دانش آموزان این 

 نقشی ندارند.

ییران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان      اول : نقش عوام  مدرسه ای در آگیاهی از قیانون از دییدگاه دب    سؤال

 شهرکرد چیست؟

گردیده و از  تأییداز دیدگاه دبیران  سؤالگفت این  توان میاول دو پرسشکامه  سؤالبراساس نتایج بدست آمده از چهار 

کیردن دانیش    که عوامی  مدرسیه ای در آگیاه و آشیکا     اند بودهدیدگاه دانش آموزان رد شده است. یعکی دبیران بر این باور 

آموزان عوام  مدرسه ای در آگاهی دانش آموزان از قوانین ارتماعی  هستکد اما از نظر دانش مؤثرآموزان با قوانین ارتمایی 

بیا   سیؤال نقشی ندارند. از نظر اطالعا  رامعه شکاختی نیز تفاو  معکاداری مشاهده نگردید. درخصوص مقایسه نتیجیه ایین   

ی  هنتیجی هم خوانی داشته باشد مشاهده نگردیده است امیا   سؤالشی که به صور  دقیق بااین دیگر،پژوه های پژوهشنتایج 

 ی هنتیجی  بیا تیوان   میی  معکادار بین عوام  مدسه ای و آگاهی از قیانون اسیت را   ٔرابطهدیدگاه دبیران را که حرایت از ورود 

درصید بیه آمیوزش     9/39درسی یعکیی   های بکتا( که به این نتیجه رسیدند بیشتر محتوای 0923پژوهش محمودی وکیانی)

 .شهروند قانونمدار پرداخته است مطابقت دارد

دوم : نقش عوام  مدرسه ای در کسی  مهیار  شیهروندی از دییدگاه  دبییران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه          سؤال

 شهرستان شهرکرد چیست؟

و تجزیه وتحلیی    اند پرداخته سؤاله بررسی این پکجم تا هشتم دو پرسشکامه که ب سؤاد بر اساس نتایج بدست آمده از 

گردیده و از دیدگاه دانش آموزان رد شده است. به عبیار  دیگیر    تأییداز دیدگاه دبیران  سؤالگفت این  توان میآماری، 

خیود  هستکد امیا از نظیر    مؤثرکه عوام  مدرسه ای در کس  مهار  شهروندی در دانش آموزان  اند بودهدبیران بر این باور 

تیاثیری ندارنید. از نظیر اطالعیا  رامعیه شیکاختی نییز         هیا  آنآموزان این عوام  در در پرورش مهار  شهروندی در  دانش

پژوهشی که به صور   دیگر، های پژوهشبا نتایج  سؤالاین  ی هنتیجتفاو  معکاداری مشاهده نگردید. درخصوص مقایسه 

نگردیده است اما نتیجه دیدگاه دبیران را که حرایت از ورود رابطه معکادار هم خوانی داشته باشد مشاهده  سؤالاین  دقیق با

 ( مطابقت دارد.0922ای و کس  مهار  شهروندی است با نتیجه پژوهش قلتاش و دیگران) بین عوام  مدسه

ه شهرسیتان  آمیوزان دوره متوسیط   ای در التزام عملی به قانون از دیدگاه  دبیران و دانیش  سوم: نقش عوام  مدرسه سؤال

 شهرکرد چیست؟

و نتایج تجزیه و  اند پرداخته سؤالنهم تا دوازدهم دو پرسشکامه که به بررسی این  سؤاد بر اساس نتایج بدست آمده از 

آمیوزان رد شیده اسیت. بیه      گردیده است و از دیدگاه دانش تأییداز دیدگاه دبیران  سؤالگفت این  توان میتحلی  آماری، 

ای در التزام و پرورش روحیه عم  به قانون در دانش آموزان نقش  که عوام  مدرسه اند بودهن بر این باور عبار  دیگر دبیرا

بیه قیانون نقشیی ندارنید. از نظیر اطالعیا  رامعیه         هیا  آنای در التزام عملی  آموزان عوام  مدرسه دارند اما از دیدگاه دانش

 دیگر، های پژوهشبا نتایج  سؤالخصوص مقایسه نتیجه این  دید. درمشاهده نگر سؤالشکاختی نیز تفاو  معکاداری در این 
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دییدگاه دبییران را کیه     ی هنتیجی هم خوانی داشته باشد مشاهده نگردیده اسیت امیا    سؤالاین  پژوهشی که به صور  دقیق با

(  0922گیران ) یو د یانپیژوهش فی   ٔنتیجهحرایت از ورود رابطه معکادار بین عوام  مدسه ای و التزام عملی به قانون است با 

 .مطابقت دارد

آمیوزان دوره متوسیطه    ارتقاء هویت ملی از دییدگاه  دبییران و دانیش    چهارم: نقش عوام  مدرسه ای در کس  و سؤال

 شهرستان شهرکرد چیست؟

 تجزیه وو  اند پرداخته سؤالسیزدهم تا شانزدهم دو پرسشکامه که به بررسی این  سؤاد دست آمده  از ه براساس نتایج ب

آمیوزان رد شیده اسیت. بیه      گردییده و از دییدگاه دانیش    تأییید از نظر دبیران  سؤالگفت که این  توان میتحلی  انجام شده 

گذار اسیت امیا   تأثیرآموزان  عبار  دیگر دبیران بر این باورند که عوام  مدرسه ای در کس  و ارتقاء هویت ملی در دانش

مشاهده نگردیید.   سؤالاز نظر اطالعا  رامعه شکاختی نیز تفاو  معکاداری در این  خود دانش آموزان چکین باوری ندارند.

با  توان میای و کس  و ارتقاء هویت ملی است  مدسه های آموزشدیدگاه دبیران را که حرایت از ورود رابطه معکادار بین 

 ( در یک راستا دانست.0924پژوهش مدانلو ) ی هنتیج

سیه ای در رعاییت حقیوق دیگیران از دییدگاه  دبییران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه          پکجم : نقش عوامی  مدر  سؤال

 شهرستان شهرکرد چیست؟

و نتیایج   انید  پرداخته سؤالهفدهم تا بیستم که در هر دو پرسشکامه به بررسی این  سؤاد بر اساس نتایج بدست آمده از 

شده است. بیدین معکیا کیه هیم      تأییدبیران و دانش آموزان هم از دیدگاه د سؤالگفت این  توان میتجزیه و تحلی  آماری، 

که عوامی  مدرسیه ای در آشیکا کیردن ورعاییت حقیوق دیگیران در دانیش          اند بودهدبیران و هم دانش آموزان بر این باور 

بیا   سیؤال  مشاهده نگردید. نتیجه ایین  سؤالهستکد. از نظر اطالعا  رامعه شکاختی نیز تفاو  معکاداری در این  مؤثرآموزان 

 ( مطابقت دارد.0929( و پسیانی)0920نتایج تحقیقا  ابزاری)

ششم : نقش عوام  مدرسه ای در کس  روحیه مشارکت رویی از دیدگاه  دبیران و دانش آموزان دوره متوسطه  سؤال

 شهرستان شهرکرد چیست؟

 سیؤال امه کیه بیه بررسیی ایین     بیست ویرم تیا بیسیت و چهیارم هیر دو پرسشیک      سؤاد دست آمده از ه براساس نتایج ب

آمیوزان رد شیده اسیت. بیه      گردییده و از نظیر دانیش    تأییداز دیدگاه دبیران  سؤالو تجزیه و تحلی  آماری، این  اند پرداخته

است اما  مؤثررویی دانش آموزان  ای در پرورش روحیه مشارکت که عوام  مدرسه اند بودهعبار  دیگر دبیران بر این باور 

ندارنید. از نظیر اطالعیا      هیا  آنزان بر این باورند که این عوام  نقشی در کس  روحیه مشارکت رویی در آمو خود دانش

 سیؤال مشاهده نگردید. دیدگاه دبیران که حرایت از رابطه معکادار در این  سؤالرامعه شکاختی نیز تفاو  معکاداری در این 

 ( مطابقت دارد.0922گران )یو د یاست بانتایج پژوهش فان

آمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان     هفتم: نقش عوام  مدرسه ای در کس  تفرر انتقادی از دیدگاه دبیران و دانش سؤال

 شهرکرد چیست؟

 اند پرداخته سؤالهشتم دو پرسشکامه که به بررسی این  پکجم تا بیست و بیست و سؤاد دست آمده از ه براساس نتایج ب

آمیوزان رد شیده    گردییده و از دییدگاه دانیش    تأییید از نظر دبیران  سؤالفت که این گ توان میتحلی  انجام شده  و تجزیه و

گیذار اسیت   تأثیراست. به عبار  دیگر دبیران بر این باورند که عوام  مدرسه ای در کس  تفرر انتقادی در دانش آموزان 

نقشی ندارنید.   ها آنفرر انتقادی در معتقدند که عوام  مدرسه ای در پرورش ت آموزان چکین باوری ندارند و اما خود دانش
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مشیاهده نگردیید. دییدگاه دبییران کیه حراییت از رابطیه         سؤالاز نظر اطالعا  رامعه شکاختی نیز تفاو  معکاداری در این 

 ( مطابقت دارد.0922گران )یو د یاست بانتایج پژوهش فان سؤالمعکادار در این 

مسئولیت پذیری از دیدگاه  دبیران و دانش آموزان دوره متوسطه هشتم : نقش عوام  مدرسه ای در کس  روحیه  سؤال

 شهرستان شهرکرد چیست؟

و  انید  پرداختیه  سیؤال بیست ونهم تا سی ودوم دو پرسشکامه کیه بیه بررسیی ایین      سؤاد بر اساس نتایج بدست آمده از 

دیدگاه دانش آموزان رد شده است. به  گردیده و از تأییداز دیدگاه دبیران  سؤالگفت این  توان میتجزیه وتحلی  آماری، 

 میؤثر که عوام  مدرسه ای در کس  روحییه مسیئولیت پیذیری در دانیش آمیوزان       اند بودهعبار  دیگر دبیران بر این باور 

تیاثیری ندارنید. از نظیر     هیا  آنهستکد اما از نظر خود دانش آموزان این عوام  در در پیرورش روحییه مسیئولیت پیذیری در     

 سیؤال عه شکاختی نیز تفاو  معکاداری مشاهده نگردید. دیدگاه دبیران کیه حراییت از رابطیه معکیادار در ایین      اطالعا  رام

 ( مطابقت دارد.0922گران )یو د یاست بانتایج پژوهش فان

نهم : نقیش عوامی  مدرسیه ای در ارتقیاء اطالعیا  سیاسیی از دییدگاه  دبییران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه             سؤال

 رکرد چیست؟شهرستان شه

و  انید  پرداخته سؤالسی و سوم تا سی و ششم هر دو پرسشکامه که به بررسی این  سؤاد بر اساس نتایج بدست آمده از 

گردیده است و از دییدگاه دانیش آمیوزان رد     تأییداز دیدگاه دبیران  سؤالگفت این  توان مینتایج تجزیه و تحلی  آماری، 

که عوام  مدرسه ای در ارتقاء اطالعیا  و دانیش سیاسیی در دانیش      اند بودهر این باور شده است. به عبار  دیگر دبیران ب

نقشیی ندارنید. از نظیر     هیا  آنآموزان نقش دارند اما از دیدگاه دانش آموزان عوام  مدرسه ای در ارتقاء اطالعا  سیاسیی  

اه دبیران که حرایت از رابطیه معکیادار در   مشاهده نگردید. دیدگ سؤالاطالعا  رامعه شکاختی نیز تفاو  معکاداری در این 

 (  مطابقت دارد. 0923است بانتایج پژوهش محمودی و کیانی ) سؤالاین 

دهم: نقش عوامی  مدرسیه ای در حفاظیت از محییو زیسیت از دییدگاه دبییران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه            سؤال

 شهرستان شهرکرد چیست؟

و تجزیه  اند پرداخته سؤالهفتم تا چهلم هر دو پرسشکامه که به بررسی این سی و  سؤاد براساس نتایج بدست آمده از 

گردیده و از نظر دانش آموزان رد شده است. به عبار  دیگیر دبییران بیر     تأییداز دیدگاه دبیران  سؤالو تحلی  آماری، ای 

اسیت امیا خیود     میؤثر آمیوزان   که عوام  مدرسه ای در پرورش روحیه حفاظت از محیو زیست در دانش اند بودهاین باور 

ندارند. از نظر اطالعا   ها آندانش آموزان بر این باورند که این عوام  نقشی در کس  روحیه حفاظت از محیو زیست در 

 سیؤال مشاهده نگردید. دیدگاه دبیران که حرایت از رابطه معکادار در این  سؤالرامعه شکاختی نیز تفاو  معکاداری در این 

 ( مطابقت دارد.0922گران )یو د یپژوهش فاناست بانتایج 

 پیشنهادات کاربردی

اولین نرته که دزم است به آن اشاره نمود این است که مدرسه با هرنیوع شییوه تربیتیی، هرنیوع برنامیه و میاده درسیی،        

ر گیرفتن در  زیرا مدرسه در واق  نیوعی گیروه اسیت و قیرا     است. مؤثرآموزان  ارتماعی دانش های مهار در رشد  "مطمعکا

را به شیوه غیر رسیمی بیه افیراد آمیوزش      ها مهار گروه خود به خود بسیاری از نیازهای انسان را ارضاء نموده و بسیاری از 

و قیوانین   هیا  ارزشبا استفاده از محیو فیزیری مدارس دانش آموزان را بیا فرهکیگ رامعیه     توان می. از طرف دیگر دهد می

شی نیز که برگرفته از نیازهای فراگییران و رامعیه اسیت در پیرورش قیوه تعقی  و ارتمیاعی        ارتماعی آشکا کرد. متون آموز
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کردن دانش آموزان بسیار مهم است. نقش معلم و مسئولین مدرسه نیز در فرایکد ارتماعی کردن فراگیران برکسیی پوشییده   

  ارائه نمود: پیشکهادا  زیر را توان میلذا  با توره به نتایج پژوهش  نیست.

ارتماعی در محییو ارتمیاعی مدرسیه     های مهار قوانین و مکاسبا  ارتماعی ،نحوه برقراری ارتباط با دیگران و  .0

ای  معلم و سایر کارککان مدرسه نییز بایید بیه گونیه     های فعالیتباید در کت  درسی گکجانده شود ورو مدرسه و 

 باشد که مرم  کت  درسی باشد.

در ایجاد روحیه انتقادپذیری و انتقاد کردن دیگران ای باشد که باعث  گونه رو فیزیری وارتماعی مدرسه باید به .8

ای تربیت ککد که عملی را کورکورانه و از سر تقلید انجام ندهکد و  آموزان را به گونه و دانشآموزان باشد  دانش

 ای سازنده رفتار و تفرر دیگران را نقادی کککد. به گونه

ای دقیق طرا حی گردد که امران استفاده از  لم در حین تدریس باید به گونهمع های فعالیترو ارتماعی مدرسه و  .9

فراهم گردد و همه از فرصت مشارکت  ورزشی و... فرهکگی ،علمی، های فعالیتآموزان در  مشارکت کلیه دانش

 مکد گردند. بهره

آموزان بیا سیاختار    نشیری از وظایف مدرسه در دنیای امروزی و به خصوص در مدارس متوسطه آشکا کردن دا .3

 ها برنامهکه مسئولین مدرسه در مراسم صبحگاه و سایر  گردد میلذا پیشکهاد  باشد میحرومت و رریانا  سیاسی 

 آموزان اقدام نمایکد. نسبت به باد بردن اطالعا  سیاسی دانش

واز طرفی هرفردی با آموزان در آن رعایت شود  رو ارتماعی مدرسه باید به گونه ای باشد که حق وحقوق دانش .9

آموزی که  مدیر ومعلم باید به این نرته توره نمایکد دانش را انجام دهد. ها آنترالیف ارتماعی خود آشکا شده و 

 در ارتماع نیز فرد مکضبطی نخواهد شد.  گیرد میه دیدانضباط است و حقوق دیگران را نا در محیو مدرسه بی

ملیی و   های ارزشکه  گردد میو ارتقاء هویت ملی نیز پیشکهاد چهارم پژوهش در خصوص کس   سؤالبراساس  .0

میهکی با دقت و ظرافت خاصی در کت  در سی ککجانده شود و معلمان و مدیران نیز با برخورد صحیح و مکاس  

آموزان  ملی در دانش های ارزشو هماهکگی با کت  درسی از بروز تضاد در آن رلوگیری و موربا  پایبکدی به 

 ردد.فراهم گ

کارگیاه   گیردد  میی ارتماعی و شیهروندی و ایجیاد روحییه قیانون گراییی پیشیکهاد        های مهار به رهت پرورش  .4

صیور  هفتگییی )یعکیی یییک روز هفتیه بییه اییین کیار اختصییاص یابید( در مییدارس اریرا گییردد تییا        هآموزشیی بیی 

 ارتماعی دزم برای زندگی آشکا سازد. های مهار آموزان را با  دانش
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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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 و نهی از منکر در قرآن کریم و سنت معروف امربهشناسی  مفهوم
  0دکتر محمد تقی محمودی

  8الهه کریمی

  9سمیه صائبی

  3نجمه پورهاشمی

 چکیده

نظام تربیتی اسالم که مبانی و اصول آن از  قرآن مجید ، سیره پیامبران و ائمه معصومین)ع( گرفتیه شیده اسیت ، نظیامی     

ارتماعی در سایه آن به خودسازی و درون سازی پرداختیه   های رکبهفردی و چه در  های رکبهه در است سازنده که انسان چ

که قادر به زنیدگی رمعیی تیوأم بیا صیلح و صیفا، امربیه         پروراند می. در رکبه ارتماعی افرادی را شوند میو به تزکیه موفق 

 اشد.معروف و نهی از مکرر  یردیگر، آرامش و صمیمیت و تعاون و ترام  ب

تعالیم دین اسالم که مبانی آن از قرآن مجید است، به واسطه قرآن مجید رهان شمول است و برای زندگی بشر از قبی   

، انجیام   هیا  انسیان دین اسالم برای زنیدگی   های برنامهاز تولد او تا مرگ و حتی برای زندگی ابدی او ، برنامه دارد. یری از 

 عبادا  و واربا  است. 

و نهی از مکرر یردیگر درروام  اسالمی است. چون با ایین دو   معروف امربههم در دین اسالم تذکر لسانی از واربا  م

 مردم را به انجام فروع دین تشویق و ترغی  کرد.  توان میفریضه درروام  اسالمی، 

و نهی از مکرر  معروف امربهای به بررسی موضوع  سیر تذکر لسانی  کتابخانه در این مقاله به روش توصیفی و به صور 

 پرداخته شده است.

اولین وظیفیه پییامبر اسیالم،     و در سوره اعراف، داند میو نهی از مکرر  معروف امربهقرآن کریم اولین وظیفه همه انبیا را 

 و نهی از مکرر نامیده است. معروف امربهحضر  محمد)ص( را 

ر دو خلق از اخالق الهی است که هر کس این دو فر یضه و نهی از مکر معروف امربهدر روایا  و احادیث آمده است، 

 .دهد میرا یاری ککد و در رامعه مور  پربار شدن و روا  آن گردد، خداوند مهربان  به او عز  

  در و نهی از مکرر به دو شر  لسانی و عملی، آثار و برکا  زیادی در زندگی ما مسلمانان دارد و معروف امربهتذکر در 

به مواردی نظیر برکیا  معکیوی، برکیا  اقتصیادی، برکیا  ارتمیاعی و برکیا          توان میه تفصی  آمده است و متن مقاله ب

 و نهی از مکرر اشاره کرد.                           معروف امربهسیاسی 

در  معیروف  امربهر گیری از الطاف خدا، نشانه بهتر بودن، اث ، موارد نجا  از قهر خدا، بهرهتوان میاز برکا  معکوی  نیز 

پس ما باید در رامعه اسالمی خود عامالن  عم  به معروف و پرهیز از مکررا  ؛ را نام برد ها ثوابخود انسان  و شرکت در 

 باشیم تا بتوانیم متربیان ظریف اندیش و متعلمین لطیف نگر  را عمالچ تحت تأثیر خود قرار دهیم.

 ان و امامان، امربه معروف و نهی ازمکرر ، تذکر لسانی.قرآن مجید، روایا  پیامبر کلیدی: گانواژ


                                                           
 mahmoudi@iaushk.ac.irشهرکرد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد . 0

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد دانشجوی کارشکاسی ارشد مدیریت آموزشی،. 8

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد دانشجوی کارشکاسی ارشد مدیریت آموزشی،. 9

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد دانشجوی کارشکاسی ارشد مدیریت آموزشی،. 3
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 مقدمه

قیرآن شیفای    بیه مقاصید عالییه انسیانی رسیید. در      تیوان  میو با تمسک به این حب  اهلل  هاست بصیر قرآن مجید کتاب 

  .قرآن کلید ح  مشرال  ماست ما نهفته است. های سیکهدردهای 

ثقلین. درعصیر میا بییش از هیر دوره      های آموزهدرست زندگی کردن بر  اساس های  اعتصام به حب  اهلل، یعکی یافتن راه

 .(0920) زرهانی ، باشکد میدیگر مردم نیازمکد فهم معانی بلکد قرآن و ردیافت سکن الهی از این سرچشمه دیزال 

است . ماحص  این تیدبر   دزمه اقبال به قرآن ، افزون بر قرائت و آشکایی با معانی ، تدبر در این کتاب سرشار از حرمت

 الهی و شکاخت راه و رسم مسلمان زیستن است. های حرمت، آگاهی از 

ای در اثیر روشیکایی چیراط ذکیر الهیی       شاکله خانواده و رامعه قرآنی مزین به مود  و رحمت اسیت. در چکیین رامعیه   

 (.02)همان مکب ، ص یابکد میافرادی موحد پرورش 

و نهی از  معروف امربه، اص  برد مینسبت به یردیگر به کار  ها انسانککترل رفتارهای از رمله اصولی که قرآن کریم در

که در رامعه و خانواده روابو خودتان را بارفتارهیای   ککد می تأکیدبار تررار شده است و  3مکرر  است که در قرآن کریم 

 (. 0924پسکدیده و مورد پذیرش عرف، نیرو گردانید )حسیکی، 

ه در آیا  قرآنی و روایا  رسیده از پیامبران و ائمه اطهار)ع( آن است که در تمام مراح  زندگی دنیوی، زیباترین نرت

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 

 باشد می پسکدد میمعروف )آنچه نفس سالم انسان به طور عموم اخالقی ، تحت عکوان  های ارزشمعصومین)ع( است، حفظ 

 (.02و خشونت، اهانت و کم لطفی در رامعه اسالمی پسکدیده نیست)همان مکب ، ص

و نهی از مکریر   معروف امربههدف از وض  احرام الهی، عبادا  و واربا  دیکی که از رمله تذکر لسانی در دو فریضه 

وسو انبیا، اولیا، بزرگان و علمای دیکی، برای رعایت حدود الهی در زندگی فردی، خیانوادگی  الهی ت های هدایتو  تمامی 

 است.  ها انسانو ارتماعی 

رواییا  و احادییث    خداونیدی،  ، طبق آیا دهکد میبرای خود و نسبت به یردیگر انجام  ها انساندر میان کارهایی که 

هیا وریود دارد کیه     اطهار)ع(، یک سلسله بازدارنیدگی  دین اسالم)ص( و ائمهرسیده از پیامبران از رمله پیامبر عظیم الشأن 

و حتی نزدیک شدن به آن  ککد میاقدام به آن کارها فوق العاده خطرناک است. قوانین و احرام الهی این کارها را مشخص 

، زنیدگی سیالم خیانوادگی و    دهید  می . زیرا نزدیک شدن به این کارها انسان را بر لبه پرتگاه قرارنماید میکارها را نیز نهی 

و امران دارد مور  نادیده گرفتن حدود الهی شود که باعیث خشیم خداونید گیردد کیه آن       ککد میارتماعی او را تهدید 

(. 03اعمال شام  مکررا  است)همان مکب ، ص 

ام علیی)ع( فرمیوده   قرآن کریم ، کتاب زندگی کردن و تربیت ماست که از سوی رب العالمین فرستاده شده اسیت. امی  

در حقیقت  ، خبر آیکدگان و خبر آسمان و زمین.، خبر گذشتگان شماها انساناست: در این کتاب چهار خبر است. خبر شما 

سیازنده ایین کتیاب آسیمانی      هیای  درسآیکده شکاسی و رهان شکاسیی   ، بگوییم که انسان شکاسی، گذشته شکاسی،توانیم می

 (.0924است) بهشتی ، 

بیه کارهیای نییک و     هیا  انسیان ی بسیار زیبا و سازنده این کتاب آسمانی و معجزه پییامبر اکیرم )ص( ، دعیو     از فرازها

این کتاب گرانمایه، ملزم کیردن   های خواستهو از دعاها و  باشد میو دوری از اعمال و کارهای زشت و مکررا   ها معروف

طریق لسیانی و عملیی و الگیویی اسیت تیا از صیراط مسیتقیم کیه         و نهی از مکرر نمودن همدیگر از  معروف امربهبه  ها انسان

 (.08خواسته خداوند متعال است ، خار  نشوند)همان مکب ، ص 
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سیوره اعیراف نییز  اولیین     در پس خداوند متعادل اولین وظیفه پیامبران را امر به معرو ف و نهی از مکرر  نامیده اسیت و  

 (.0944و نهی از مکرر قرار داده است)قرا ئتی،  معروف امربهوظیفه پیامبر اسالم)ص( را نیز  

و نهی از مکرر، میراث بزرگی از پیامبران  و ائمیه اطهیار )ع( و    معروف امربهبکابراین، فرهکگ تذکر لسانی در دو فریضه 

آن مجیید و  بزرگان و علمای دیکی در طول زمان است که در اختیار ما قرار گرفته است؛ ما نیز باید با تمسک به محتوای  قر

فرمایشا  پیشوایان دیکی یمان با فرهکگ این دو وار  دیکی آشکا شویم و آن را  بیا تیذکر و زبیانی و عملیی در خیانواده و      

بعید نییز از ایین فرهکیگ در خیانواده خیود و رامعیه بیرای          های نس رامعه برار بریم تا مبمر ثمر واق  شود تا نس  حاضر و 

کککد.هدایت و ارشاد یردیگر استفاده 

و نهی از مکرر در قرآن و روایا  و آثار و برکا  این دو  فریضیه   معروف امربهبررسی سیر تذکر لسانی  در این مقاله به

 .شود میه دیکی پرداخت

 در حوزه علوم دینیو نهی از منکر  معروف امربهبررسی سیر تذکر لسانی 

میا در مییان هیر امتیی ، پییامبری را      » :فرماید میو  داند میکرر و نهی ازم معروف امربهقرآن مجید اولین وظیفه همه انبیارا 

)ان اعبدوااهلل(، و  هاست معروف ترین بزرگوظیفه آنان دو چیز بود: یری امر به یرتاپرستی که  ترین مهممبعوث کردیم که 

 (.« مکررهاست )ارتکبواالطاغو   ترین بزرگکه  ها طاغو دومی نهی از اطاعت 

و  معیروف  امربیه  اش وظیفهپیامبر اسالم که نام و نشانش در تورا  و انجی  آمده، اولین : »خوانیم می در سوره اعراف نیز

 «نهی از مکرر است.

شما بهترین امتی هسیتید کیه بیر میردم     : »فرماید میقرآن کریم در آیه یرصد و ده سوره آل عمران، خطاب به مسلمانان 

 «هی از مکرر ککید.و ن معروف امربه؛ به شرط آنره اید شدهظاهر 

همان سوره، با آنره بارها از اه  کتیاب بیه خیاطر تعصیبا       کتاب آسمانی هم چکین  در آیا  یرصدودوازده و سیزده

نامشروع و توقعا  بیهوده انتقاد کرده، اما از گروهی ازآنیان بیه خیاطر ایمیان و تیالو  آییا  الهیی و         های تحریفنابجا و 

 تایش کرده است.و نهی از مکرر  س معروف امربه

: فرمایید  میو نهی از مکرر یک وظیفه عمومی است که قرآن مجید در آیه هفتاد از سوره توبه  معروف امربهتذکر لسانی 

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 »

 (.0944)قرائتی، « پردازند.به پا دارند و زکا  ب

 ، چکد نرته است: ککد میآنچه دراین آیه رل  توره 

بیر دیگیر مؤمکیان حیق ودییت دارنید؛ یعکیی         نیژادی کیه باشیکد،    همه مردم از هر سن و صکف و از آغاز ترلیف، .0

، ریا  داده اسیت و هرگیز نیام دخالیت بیی     و نهی آنان براساس حق ودیتیی اسیت کیه خداونید قیرار       معروف امربه

مزاحمت و فضولی بر این کار روا نیست.

و این حق برای سایر مردم ورود ندارد. دهد میمقام ایمان است که به مسلمانان این حق را  .8

راه مببت پیگیری ککید ، مقدم بر نهی ازمکرر به کار رفته است تا به ما بفهماند که کارها را از معروف امربههمیشه  .9

ه نباشید. ، تکها انتقاد کککدو در رامعه

اقامیه نمیاز و ادای زکیا      مکرر  قب  از نماز و زکا   مطرح شده  است، زییرا  و نهی از معروف امربهدر این آیه،  .3

است، برای مبال، در مقدمه نماز وقتی با بهترین و رساترین  معروف امربهنیاز به یک سلسله تبلیغا  دارد که همان 

است که بر نماز مقدم شده اسیت. قیرآن کیریم،     معروف امربهم خود این کال ،«حی علی الصلوه »گوییم:  صدا می
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ان الصیلوه تکهیی   : »فرمایید  می؛ آنجا که در آیه چه  و پکج سوره عکربو  داند میخود اقامه نماز را نهی از مکرر 

میان مکبی ، ص   ه)« دارد میی گکاه( و مکرر )پستی( باز ، انسان را از فحشاء )همانا نماز»یعکی: « عن الفحشاء و المکرر

09.) 

هایشان را خرید تا بهشت از آنان  و مال ها رانخدا ازمؤمکان، : »خوانیم میو یازده و دوازده سوره توبه  یرصد های آیهدر 

. وعده بهشت شوند میو در راه خدا کشته  کشکد میدشمکان خدا را  ،رکگکد میباشد. آنان رزمکدگانی هستکد که در راه خدا 

 .ککد میو انجی  و قرآ ن آمده است وچه کسی بهتر از خدا به عهد خود وفا  به آنان در تورا 

ران دادن و بهشت گرفتن برای شما مبارک باشد و خود را به این معامله بشار  دهید که رسیتگاری  » :فرماید میسپس 

  «بزرگی است.

و سیتایش   پرسیتکد  میی ، هیم خیدا را   کککید  میخود توبه  های لغزش هم از  این مؤمکان ران بر کف،» :فرماید میدر ادامه 

و حیدود الهیی را پیاس     کککید  میی ونهیی از مکریر    معروف امربهو هم اه  روزه و رکوع و سجودند. این افرادند که  کککد می

افرادی ران  ها آن. شود میما روشن  ی ههمسیما وصفا  آمرین به معروف بر  با یک نگاه سطحی به این دو آیه،.« دارند می

هشیدار آنیان بیه     سجودشیان در شی  همیراه اسیت.     رکیوع و  توبیه و  با اشک و و شجاع هستکد .فریادشان در روز،بر کف 

 همراه با حفاظت و پاسداری خودشان از قانون الهی است. خالفراران،

فوز بزرگی که خدا در ستایش آنان وعده کرده مخصوص این گروه از افراد است نه کسانی که خالف کارند و  آری،

)همیان   دهکید  میی حجابی تیذکر   ولی به بی شوند میمانکد کسانی که از چراط قرمز رد  گذارند میقوانین را زیر پا  ررا  ومق

(. 03مکب ، ص 

 در روایات و نهی از منکر معروف امربهتذکر لسانی 

 خدا در زمین هستکد. ی هخلیف آمران به معروف، فرمود: پیامبر اکرم)ص(

؟ شیود  میی دیین   دین است. پرسیدند یا رسول اهلل، مگر میؤمن بیی   خداوند، دشمن مؤمن بی:» خوانیم میدر حدیث دیگر 

 دین است. نرکد، بی معروف امربهفرمود: مسلمانی که 

 حضر  علی)ع( فرمود: نهی از مکرر، به خاک مالیدن بیکی فاسقان است.

فریضه را یاری ککد، خداونید بیه او عیز     و نهی ازمکرر دو خلق از اخالق الهی است که هر کس این دو  معروف امربه

 .دهد می

را نسیبت بیه    و نهی از مکرر برای عموم مردم یک مصلحت است)انگیزه آنیان  معروف امربه: فرماید میحضر  علی)ع( 

 آنان زیاد است، وسیله ککترل قوی است.  (، نهی از مکرر برای افراد نابخرد که گرایش به انحراف درککد میکار خیر زیاد 

تیرک   را افرادی هستکد کیه اگیر نمیاز ضیرری بیه میال ییا رانشیان بزنید، آن         : »فرماید میمام باقر)ع(  در مقام شرایت ا

بیه همیین خیاطر رهیا      ،واربیا  اسیت   ترین شریفو  ترین بزرگو نهی ازمکرر را که  معروف امربه؛ همان گونه که کککد می

 (.0944کردند )قرائتی، 

 انکد کسی است که مجروحی را در ککار راده رها ککد تا بمیرد.کسی که رلو مکرر را نگیرد، هم

 ، مردگانی هستکد در میان زندگان.دهکد نمیالعملی نشان  افراد ساکتی که در برابر خالفرار هی  گونه عرس

ن . اگر گزندی را دیدی که به سوی انساسوزاند میمکرر مب  آتشی است که اگر با نهی شما خاموش نشود، همه چیز را 

 ، ولی فریاد نرشیدی ،در قت  او شریری.  رود میای  خفته
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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.

 ن خدا را دلشاد کرده است.آری کسی که گکاه را آشرارا انجام دهد، دین خدا را ذلی  و دشمکا

بیه دسیت    معروف امربهرسول خدا )ص(فرمود: گروهی هستکد که نه پیامبرند ونه شهید، ولی مردم به مقام آنان به خاطر 

  خوردند میغبطه  ،اند آورده

 خود و بستگانتان را از آتش دوزخ حفظ ککید.  «قو انفسرم و اهیرم نارا» :خوانیم میدر قرآن 

 «و نهی از مکرر صور  گیرد. معروف امربهاین حفظ باید از طرق » :فرماید مین آیه روایا  ذی  ای

میکرم  ا لیذین ظلمیو  ا تصیبنّد  فتکه و اتقوا» اگر مردم در برابر مکرر سرو  کککد،  قهر خدا همه را با هم خواهد گرفت:

 «خاصه.

 «لمن دیدین اهلل بالمعروف و الکهی عن المکرر دین ندارد)د دین و نهی از مکرر ایمان ندارد، معروف امربههر کس به 

 و نهی از مکرر و اررای حدود الهی است. معروف امربه دین، ی هقل

خداوند راضی نیست  و نهی از مکرر و اررای حدود الهی است. معروف امربهپایه و اساس دین بر  تذکر لسانی و عملی 

 مانکد. که در زمین معصیتی شود و اولیای او همچکان ساکت ب

و نهیی از مکریر    معیروف  امربیه ربرئی  آمد و گفت که اسالم ده بخش دارد و بخش هفیتم آن  » رسول خدا)ص(فرمود:

 «است.

دین داده شده و مورد غضی  خداونید قیرار گرفتیه      لق  ضعیف و بی ککد نمیبه مسلمانی که نهی از مکرر  در روایا ،

 است.

 « لعکت فرستادند. کککد نمیبه کسانی که نهی از مکرر  و عیسی)ع( د )ع(پیامبرانی همچون داو» :خوانیم میدر قرآن 

 هیا  ریاده صلحا و واربی بزرگ است که بیا انجیام آن   ی  هسیر، راه انبیا و نهی از مکرر معروف امربهتذکر لسانی و عملی 

(.88)همان مکب ، ص شود میامن و در آمد ها حالل و حقوق مردم ادا 

ای داشیته باشیکد و اهی      و نهی از مکرر موفق ترند که خودشان صفا  بررسته معروف امربهی پس کسانی در تذکر لسان

توبه و سجده و رکوع و قیام باشکد ، هرگز نباید از مردم توق  مادی داشته باشکد، در گفتار متانت داشته باشکد، سخن مکطقی  

تیا اگیر مکطقیی دارنید،      خواهید  میی ؛ حتی از کفار خورد میداشته باشکد)در سراسر قرآن ، کلما  برهان، بیّکه بارها به چشم 

گویی، پرهیز از شوخی و تحقیر، مختصر و مفیدگویی و استفاده از کلما  عاطفی، نیرم و   عرضه کککد( و در بیاناتشان  ساده

 (.009آور مو  بزند )همان مکب ، ص محبت

 .ترین اهرم برای رذب مردم استو این تعبیر، به ککد میقرآن کریم، انبیا را برادر مردم معرفی 

 ، باکلما  برادرم، خواهرم صدا بزنیم، توفیق بیشتری خواهیم داشت.دهد میما اگر کسی را که خالفی انجام 

هکگامی که نزد فرعون رفتید، با : »فرماید میخدای مهربان در آیه هشتاد وسه سوره بقره به موسی و هارون علیهما السالم 

 «  ید.او به نرمی سخن بگوی

 (.93بیانشان  نوعی سکگیکی است، بهتر  است که سخکگویی همراه خود ببرند )سوره قصص، آیه  کسانی که در

، تأثیر در کالم و تذکر و آموزش و راهکمایی مردم باید از طریق رحمیت و مالطفیت باشید. رد    ها دلآری، راه نفوذ در 

« الیرحمن علیم القیرآن    »( و 04)سوره بیکه، آییه  « و تواصو بالرحمه: »نظیر خورد میقرآن مجید، در این زمیکه آیاتی به چشم 

 (.8)سوره الرحمن، آیه 
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اگر نگاهی به آیه روزه بیکدازیم، درک خواهیم کرد که چگونه برای تشویق مردم به ایین معیروف بیزرگ، بیه لطافیت      

ار بایید او را آمیاده ککید، لیذا بیه او      . فرض ککید، کودکی از آمپول زدن نگران اسیت، پزشیک ییا پرسیت    ککد میسازی  زمیکه

 (. 004از روی عالقه است)همان مکب ، ص  زنم می: من تو رادوست دارم. نگران نباش! اگر آمپولی به تو گوید می

 «خواهید میو مرا  اید آوردهای کسانی که به من ایمان »یعکی: « یا ایهاالذین امکوا: »فرماید میخداوند نیز برای فرمان روزه 

 «کت  علیرم الصیام: »فرماید میک آمپول می زند . خداوند نیز پزش

یعکیی، روزه چکید   «  ایامیاچ معیدودا   : »فرمایید  میی : چکد دقیقه بیشتر درد ندارد. خداوند هیم  گوید میپزشک به کودک 

 روزی بیش نیست.

کما کت  علی الذین : »مایدفر میو آمپول زدن چیز مهمی نیست. خداوند نیز  اند زده: همه مردم آمپول گوید میپزشک 

 ؛ در همه ادیان آسمانی ، روزه وار  بوده است.«من قبلرم

 ، به رای آمپول قرص مصرف ککید. سازد نمی: اگر آمپول به شما گوید میپزشک 

ر ؛ یعکی، اگر مسافر یا مری  بودی ، روزه نگی.« آخرفمن کان مریضاچ او علی سفرٍ فعده من ایامٍ : »فرماید میخداوند هم 

 ( .002دیگری روزه بگیر)همان مکب ،  ص روزهایبه رای رمضان، 

و نهیی از مکریر سیه مرحلیه و سیه مقیام دارد کیه          معیروف  امربهکه فر ای   شویم میدر اخبار و احادیث رسیده متوره 

الص و حیس نییت و   آنریه اخی   رایه بقل   از: مرحله قل ، مرحله زبان و مرحله ید و عم . ما معمودچ از مرحله  اند عبار 

؛ و از مرحله زبیان بیه ریای    فهمیم میرا را  بی های عصبانیتعالقه به سرنوشت مسلمانان را درک ککیم، روش و خروش و 

؛ ولیی  قیرآن کیریم  در سیوره     فهمییم  میی آمیز را  تحرم پکدهایو  ها موعظهآنره بیانهای روشن کککده و مکطقی را بفهمیم، 

یعکیی، بخیوان بیه سیوی     « ادع الیی سیبی  ربیک بالحرمتیه و الموعظیه الحسیکه      : »فرمایید  میی نح ، آیه یرصدو بیست و پکج 

پروردگار  با حرمت )ددی  عقلی و قاب  پرستش( و موعظه و پکدهای نیرو. و از مرحله ید و عم  هم به رای ایکره تبلیغ 

کیه بایید اعمیال زور کیرد )مطهیری،       اییم  فهمییده عملی و حسن عم  و همچکین تدابیر عملی را بفهمیم، تکها این مطلی  را  

0920 .) 

 شیود  میی و نهی از مکرر در مخاطبان  معروف امربهدر ککار مطال  فوق عواملی هستکد که باعث تأثیر کمتر تذکر لسانی 

تعصی )مکظور تعصیباتی کیه ریشیه     ره ، به  توان می. ازعوام  مهم درونی باشد میکه به دو شر  عوام  درونی و بیرونی 

است و یا پافشاری بر موهوما  و رسیوما  و پکیدارهای فیردی و ارتمیاعی اسیت(، تربیر        ی، نژادی و شغلی و ...ملی، قوم

. )همان داشتن روحیه استرباری که فرعون به خاطر قدرتش نسبت به سخکان هدایتگر حضر  موسی)ع( کرد( و لقمه حرام

دلیی  ایکریه نهیی از مکریر مین در شیما اثیر        »یزیید فرمیود:    ، امام حسین)ع( در روز عاشورا به طرفداراندر مورد عام  اخیر

 «شما ازحرام پر شده است. های شرمآن است که  ،ککد نمی

، عملررد و سابقه گویکیده و حی    ها طاغو به تبلیغا  سوء و مکحرف کککده ، تعارضا  ،  توان میاز عوام  بیرونی هم 

مکرر را در مخاطبان کم رنیگ   از و نهی معروف امربهتذکر لسانی  نشدن مشرال  مهم اقتصادی، از عواملی هستکد که تأثیر

 (. 0944)قرائتی، ککد می

و نهی از مکرر، عالوه بر ایمان، حسن خلق، سیعه صیدر و روحییه قیوی داشیتن، بیا اراده        معروف امربهپس تذکر لسانی 

امیام   خیوانیم  میی ارد. در حیدیبی  علم و قدر  و شیوه، نیاز به یک سوز و گداز و تعصی  و غییر  دیکیی خاصیی د     بودن،

افیراد  »؟ خطاب آمد: پذیری میسجاد)ع( فرمود که حضر  موسی)ع( از خداوند پرسید: چه کسانی را در سایه عرش خود 
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الهیی بیه صیور  حیالل درآمید،  همچیون ببیر زخیم خیورده غضی             های حرامدست و دل پاکی هستکد که هرگاه دیدند 

 (.090همان مکب ، ص .« )کککد می

و نهی از منکر معروف امربهثار و برکات تذکر لسانی آ

برکات معنوی -الف

نجا  از قهر خدا . 0

از آن ناراحت شد همانا از قهر خدا نجا  پیدا کرده و  هر کس مکرر و خالفی را دید و قلباچ»( فرمودند: امیر المؤمکین)ع

 (. 0944، )قرائتیه پاداش رسیده است ب تن به سالمت برده است و هر کس با زبان از کار خالف نهی کرد،

 بهره از الطاف خدا . 8

هیرکس   بیه واقعییت الطیاف الهیی رسییده  اسیت.       هر کس با شمشیر و قو  و قدر  برای عیز  کلمیه اهلل قییام ککید،    

ون خدا را قان ولی اگر نسبت به او نرمش نشان دهد، پرککدگزاری را با نهی از مکرر بترساند خداوند قلبش را از ایمان  بدعت

 تحقیر کرده است.

 بهترین بودن  ی هنشان. 9

و بر عریس اگیر کسیی در برابیر      «بهترین مردم کسی است که مردم را به معروف دعو  ککد.» پیامبر اکرم)ص(فرمود:

انسیانیت او دگرگیون شیده اسیت بیه نحیوی کیه دیگیر حیرف خییری را            معروف و مکرر هی  گونه احساسی نداشته باشد،

 .«پذیرد نمی

 در خود انسان معروف امربهاثر . 3 

 کن تا اه  معروف باشی. معروف امربه فرمود: فرزندشحضر  علی)ع(به 

 ککید  میی کسی که مردم را به خیر دعو   .شود میدست خودش نیز پاک  ،شوید میآری همان گونه که هر کس لباس 

 .ککد میران سفارش تا خودش نیز به آن کاری عم  ککد که به دیگ ککد میبه طور طبیعی سعی 

 ها ثواب ی ههمشرکت در  .9

فارش و دعو  ککد و میردم بیه خیاطر دعیو      س هر کس مردم را به کار خیر راهکمایی و :خوانیم میدر روایا  متعدد 

 آن که از ارر دیگری کاسته شود.بدون  شود میکککده در پاداش شریک دعو   اوآن کار را انجام دهکد،

 معروف امربهخالف و انحرف دعو  ککد در کیفر مفاسد او شریک است. بکابراین کسی که هر کس دیگری را به کار 

 (.99شریک است)همان مکب ، ص  دهکد میکارهایی که مردم به خاطر دعوتش انجام  ی ههمدر پاداش  ککد می

 ونهی از منکر معروف امربهبرکات اقتصادی  -ب

 .آسمان و زمین برکاتی خواهیم گشودتقوا پیشه کککد به طور قط  از  اگر مردم مکاطق ایمان آورند و :فرماید میقرآن 

مقیدار   :فرماید میو در رای دیگر  شود میحالل و زمین آباد  ها کس  و نهی از مکرر، معروف امربهبا  :فرماید میامام باقر)ع(

سپس ایشان برای هر گکیاهی   .دهد میخداوند مسیر باران را تغییر  باران در هر سال یرسان است ولی اگر مردم گکاه کردند،

 آثاری را بیان فرمود:

 ،شود میسرته و مرگ ناگهانی زیاد  اگر در رامعه زنا زیاد شود.
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 ،شود میقحطی پیدا  اگر کم فروشی رایج شود.

 ،شود میبرکا  زمین کم  اگر زکا  پرداخت نشود.

 ،شود میدشمن غال   اگر پیمان شرکی و بی وفایی زیاد شد. 

  افتد میرحم قط  شود اموال به دست نااهالن  ی هلصاگر .

  اثیر   بیی  فریادهیا بیه نحیوی کیه     یابکید  میی اشیرار بیر میردم تسیلو      و نهیی از مکریر تیرک شیود،     معروف امربهاگر

 ( .90)همان مکب ، صشود می

 و نهی از منکر معروف امربهبرکات اجتماعی  -ج

دیگیری   ی در آییه  ونهیی از مکریر داشیته باشید.     معروف امربهی برای ا که گروه ویژه داند میای را رستگار  رامعه قرآن،

صالحانی را که ما در هیر نمیاز بیا     و نهی از مکرر در آن زنده باشد. معروف امربهبهترین رامعه آن است که  نشانه :فرماید می

و نهیی از مکریر    معیروف  امربیه ه کسیانی هسیتکد کی    ،فرسیتیم  میبر آنان سالم «السالم علیکا و علی عباداهلل الصالحین » ی هرمل

 .کککد می

گکاهرار و خیواه   مردم خواه ی هبقیو  کککد میتکها ناهیان از مکرر نجا  پیدا  هکگام عذاب، :خوانیم میدیگری  ی هآیدر 

 تفاو  گرفتار قهر خدا شوند.  افراد ساکت و بی

هیر   .دهید  میدو را یاری ککد خداوند به او عز   هر کس آن» و نهی از مکرر فرمود: معروف امربه ی هباردر امام باقر)ع(

 (.94)همان مکب ، ص.« ککد میخدا او را خوار  کس خوارشان ککد،

 و نهی از منکر معروف امربهبرکات سیاسی  -د

 «و نهی از مکرر است. معروف امربه، تحقیر کفار ی هوسیلمؤمکان و  ی هپشتوان» فرمود: حضر  امیر)ع(

به تدریج اشرار بر شما حاکم خواهکد شد و کار به رایی خواهد رسید که خوبان  از مکرر نشود،و نهی  معروف امربهاگر 

 پاسخی نشکوند. شما هر چه فریاد زنکد،

اشیرار را بیر    خداوند، اگر نهی از مکرر نرکید و پیرو و اه  بیت پاک رسول خدا نباشید،» :خوانیم میدر روایت دیگری 

)همان مکب ، ص « مستجاب نشود. دعاکککد، افشار قرار خواهید گرفت که هر چه خوبان ش شما مسلو خواهد کرد و چکان در

92.)

 گیری نتیجه

گیر )در توسعه و گسترش تمام واربا  و فروع دین نقش  نهی از مکرر  از اصول مهم و همه و معروف امربهتذکر لسانی 

فراوان آمیده و هیم چکیین در اخبیار      تأکیدبا صراحت و  دارند( دین اسالم است و از وارباتی است که در خود قرآن مجید

و علی الخصوص دراحادیث و روایا  رسیده از پیامبر اکرم )ص( و درآثار ائمه معصومین)ع( در باره این دو فریضیه   نبوی

ای دیکی با مهم دیکی و اسالمی سخکان بسیاری گفته شده است و درککار پیامبران بزرگوار و ائمه طاهرین)ع(، بزرگان و علم

، دوره به دوره و طبقه به طبقه، در باره این دو وار   ها قرنتأسی و الگوگرفتن از پیامبران و امامان عظیم الشأن)ع( در همه 

. این دو مسئله بیش از هررا در کتی  فقهییه میورد بحیث و گفتگیو و      اند نوشتهگفته و مطالبی  ها سخن ها آنالهی و اهمیت 

 .تحقیق قرار گرفته است

، حضر  اولین وظیفه پیامبر اسالم و در سوره اعراف، داند میو نهی از مکرر  معروف امربهقرآن کریم وظیفه همه انبیا را 

 .و نهی از مکرر نامیده است معروف امربهمحمد)ص( را 
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ییان ازمکریر   و نهی ازمکرر همین بس که در قرآن مجید، نام آمرین به معروف و ناه معروف امربهدر اهمیت تذکر لسانی 

 آمده است و کیفر قاتالن آنان همچون قت  انبیا است. درککار انبیا

قرآن کتاب رهان شمول آسمانی و روایا  رسیده از پیامبران و ائمه معصومین)ع(، یری از شیرایو مهیم رسیتگارا ن را    

و نهی از مکرر که رمز رستگاری  روفمع امربهکه  کککد می تأکیدو  دانکد میو نهی ازمکرر دیگران   معروف امربهتذکر لسانی 

 و برتری و کرامت است باید بر اساس ایمان و برخاسته از انگیزه الهی باشد.

تر است، ولی تذکر لسانی امربه معروف و نهیی از مکریر    اگر چه مسئولیت علما و افراد باتقوا در رامعه در این باره بیش

یردیگر را به حق و صبر و تمام تعالیم اسالمی و خلق و خوی اسیالمی   وظیفه همه مردم نسبت به همدیگر است و همه باید

و دعو  به درس گرفتن ازتعالیم اسالمی، باید همه ما یریدیگر را از    معروف امربهسفارش دهکد و دعو  کککد و در ککار  

 مکررا  و اعمال زشت نهی ککیم. در این راه باید آماده پذیرش مشرال  نیز باشیم.

در حیدیث دیگیر   « آمران بیه معیروف، خلیفیه خیدا در زمیین هسیتکد.      : »فرماید می معروف امربهرم)ص( در باره پیامبر اک

؟ فرمیود: مسیلمانی کیه    شیود  میی خداوند، دشمن مؤمن بی دین است. پرسیدند یا رسول اهلل مگر مؤمن بی دیین  : »خوانیم می

 «دین است. نرکد بی معروف امربه

و نهی از مکرر دو خلق از اخالق الهی است که هر کس این دو فر یضه  معروف امربه در روایا  و احادیث آمده است،

 .دهد میرا یاری ککد و در رامعه مور  پربار شدن و روا  آن گردد ، خداوند مهربان به او عز  

نسبت بیه  و نهی از مکرر برای عموم مردم یک مصلحت است )انگیزه آنان را  معروف امربه: »فرماید میحضر  علی)ع( 

 «(، و نهی ازمکرر برای افراد نابخرد که گرایش به انحراف در آنان زیاد است، وسیله ککترل قوی استککد میکار خیر زیاد 

  در و نهی از مکرر به دو شر  لسانی و عملی، آثار و برکا  زیادی در زندگی ما مسلمانان دارد و معروف امربهتذکر در 

به مواردی نظیر برکیا  معکیوی، برکیا  اقتصیادی، برکیا  ارتمیاعی و برکیا          توان می متن مقاله به تفصی  آمده است و

 و نهی از مکرر اشاره کرد.                           معروف امربهسیاسی 

در  معروف امربهگیری از الطاف خدا، نشانه بهتر بودن، اثر  ، موارد نجا  از قهر خدا ، بهرهتوان میاز برکا  معکوی  نیز 

 را نام برد. ها ثوابخود انسان  و شرکت در 

و نهیی   معیروف  امربیه پس با توره به قرآ ن کریم و روایا  رسیده از پیامبران الهی و ائمه معصیومین)ع(، تیذکر لسیانی    

 ما در این دنییا بیا   شود میدارد و باعث  ها انسانازمکرر همدیگر در رامعه، نقش مهمی در بهبود زندگی دنیوی و اخروی ما 

آسایش و راحتی زندگی ککیم و توشه ای هم برای آخر  داشته باشیم.

 منابع 
.08، صفحه 0924، فروردین ماه سال 938شماره بهشتی، سیدرواد، در اندیشه تربیت کدام نس  هستیم؟ ماهکامه تربیت،  .0

.04، صفحه 0924، دیماه سال 990ند، شماره ، ماهکامه پیو، خانواده آرمانی در قرآن کریمحسیکی، اکرم .8

.02، صفحه 0920، دیماه سال 993ماز، ماهکامه پیوند، شماره زرهانی، سیداحمد، خانواده و ترغی  فرزندان به اقامه ن .9

از قرآن.  هایی درس(. امربه معروف و نهی از مکرر. قم: مرکز فرهکگی 0944قرائتی، محسن ) .3

پ هجدهم.، چا: انتشارا  صدرا(. ده گفتار، تهران0920مطهری، مرتضی ) .9

 

 





 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 219

 آموزش حقوق شهروندی از طریق نظام آموزشی

 0محمدتقی محمودی

 8صدیقه رستمی 

 ده کیچ

 یآن در تحقیق واقعی   یسیهم اساسی   و یهررامعیه ملی   یاساسی  یهیا  ضرور  از یریبه عکوان  یآموزش حقوق شهروند

 یارهاکو ساز و یشهرونده آموزش حقوق کاست  یهیبد مبرهن است. برهمگان واضح و یحقوق شهروند یاستانداردها

 هیا  آنبیه   یشیهروند  یهیا  یه به واق  حقیوق وآزاد ک ییها گروه ن آن حقوق به اشخاص ویتضم و یرهان و یا مکطقه ،یمل

به  ،یاست آموزش حقوق شهروند یانرم و یزمان یدوبکدهایق فاقد و ییربکایز یاستراژ یک و یهمگان یتیمسئول تعلق دارد

قیت  یحق در .آورد میی فیراهم   را یرهیان  یجاد رامعه میدن یکه ایزم بخشد و یم مؤثر و یواقع یا پشتوانه ن حقوق ضمانت ویا

 .باشد میشان یمعرض نق  حقوق شهروند بالقوه در ایه بالفع  کاست  یسانکشکاخت به  یاعطا یآموزش حقوق شهروند

 واسیطه بیا   یبی  م ویارتباط مسیتق   یبه دل یررسمیغ و یال رسمردراش یرامعه شهر ه مشخص است نظام آموزش درکآنچه 

 در یا ژهیی و اثیر  ی  ارتبیاط رمعی  یوسیا  رملیه میذه  و   از یارتمیاع  نهادهایر یسا خانواده و کارک نوروانان در ان وکودک

رد یی گ یمی  ادیی و ین محی یی ا ه دانش آموز درک یگر اصولیطرف د از و گذارد میکده ینس  آ یت ارتماعیشخص یریگ  رش

مقاله  یدر امر آموزش حقوق شهروند یت نظام آموزشیتوره به اهم با رامعه باشد. آنان در یگزند یاساس الگو تواند می

 طه دارد.ین حیدر ا ینقش نظام آموزش و یبه بررس یحاضر سع

 شهروندی آموزش، حقوق شهروندی، واژگان کلیدی:

 مقدمه 

 چرا .رود میسعه همه رانبه به شمار دررهت تو یآموزش نهاد ترین کلیدیبه عکوان  یآموزش وپرورش درروام  امروز

انضیباط   ه نظیم و کی رامعه اسیت   یک یتیترب و یه نظام آموزشیپا بر .شوند میمتحول  ها انسانه که در پرتوآموزش است ک

ه کی  ین مسیائل یمهمتر از یری کککد میت کتوسعه حر و یعامه مردم به طرف فرهکگ ترق و گیرد می یحالت نهاد یارتماع

 بیا  پرورش افراد را ق آموزش ویطر از توان میه چگونه ککست یمساله ا است شهروندیطرح است آموزش همه روام  م در

 آگیاه و  یت شیهروندان یی نها در م تاییت نمایترب خود ینظام آموزش در را چگونه افراد م وییآشکا نما ها آن یحقوق شهروند

 م.یاوریب رامعه بار مسئول در

 را حتا  روزانیه خیود  یما ای م ویبرسان ارکبه مح   را خود تا شویم میخانه خار   ه ازکصبح  یهمان ابتدا از واق  ما در

حقیوق  »زبیان علیم بیه     ه درکی  دیی آ یوریود می  ه گیر بی  یشهروندان د و شهر، ان مایازحقوق متقاب  م یا مجموعه م.یککن یتام

 یا رامعیه  یشیرفت بیه سیو   یپ یبیرا  ست وا برقرار ان اموریمتصد و شهروند ان شهر،یه مک یحقوق شود. یم ریتعب «یشهروند

ا بیه  یی آ اصالچ و ؟ککیم میت یرعا آن را یزانیبه چه م ؟میین حقوق آشکایکجاست چقدر ما با ایسؤال ا .ککد میتمان یسالم هدا

 یاطالع رسان یکیفرهکگ شهرنش یارتقا ن گام دریپس اول .؟ریا خی شود میت یمارعا ین حقوق درگستره شهریام  اکطور 

تعامی    تعاون و و یاررد با همیمربوطه با ینهادها و ها ارگان ن امر مهم،یانجام ا یبرا دن به شهروندان است.یبخش یوآگاه

 یت عیال یفکی با انتخاب و یله اطالعاتین وسیبهتر ،یفرد و یت ارتماعیموقع و ویمتکاس  با شرا و ککدک یتحقق آن سع در

                                                           
 mahmoudi@iaushk.ac.irشهرکرد ئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد عضو هی. 0

 دانشجوی کارشکاسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد. 8
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است.  یآموزش شهروند یبرا ن نهادیبهتر ن ویپرورش مؤثرتر ن آموزش وین بیه در اکداده شود  شهروندان قرار اریاخت در

 و یاسیوس یاقتصاد ،یارتماع یورود به زندگ یشهروندان برا یساز آماده ،ی  نظام آموزش شهروندریتش از یهدف اصل

آمیوزش   دارد. ازیی ن خیود  یارزشی  و یفرهکگی  یهیا  یگی یژیا به به شهروندان فعال متکاس  با ویرامعه پو یک است. یفرهکگ

اسیتفاده خواهید    میورد  یزنیدگ  در یداشتن هیدف  پرورش احساس تعلق به رامعه و یبرا یا لهیبه عکوان وس عمالچ یشهروند

  ره خودشان مشی ک آموزند می ها آنکد ک یم سریم را ها آن یتوانمکدساز و یساز تیفه ظرفیآموزش شهروندان وظ گرفت.

 دیلک آموزش را حال توسعه، در یشورهاکد گفته شود در همه یبا یلک یبکد رم  یک در ابکد.یب ردن آن راکراه برطرف  و

 ینهاد آموزش ترین مهمپرورش به عکوان  آموزش و رند.یبگ نظر در یارتماع و یتوسعه اقتصاد یعام  اصل و یشرفت فردیپ

ش موفیق  یهیا  رمیان آ ه اهیداف و دن بی یرسی  پرورش در آموزش و. ن حوزه برعهده داردیا در یریفه خطیوظ یشورک هر در

 یکه شیهروند یق آموزش بهیطر از ست مگریسر نین امر میا خالق بپرورد و مسئول و آگاه، یه بتواند شهروندانکخواهد بود 

 .یفرهکگ شهروند ارتقاء زین و

 ان مسئله یب

ثبیا    ت وکمشیار  یرادزم بی  یهیا  نگیرش  و هیا  ارزش ،ها دانشانتقال  کدیفرا عبارتست از یآموزش شهروند مکظور از

 ،یاسی یس ینهادهیا  ساختار خ ویتار از یآگاه ر؛ینظ ین انتقال شام  موارد مختلفیا گر،ینس  به نس  د یک رامعه از یاسیس

 تسیامح و  ت قیانون و یی مک)مانکید حا  یادیی بک هیای  ارزشبیه   بیاور  ،یاسینگرش مببت به اقتدارس به ملت، یوفادار احساس و

 .شود مینظار  برآنها  و یعموم یاسیفهم س یدزم برا های مهار س  ک و یاسیت سکعالقه به مشار تساه (،

 و هییا ارزش ،هییا دانییش از یا انتقییال مجموعییه  ،یا هییر رامعییه  در یآمییوزش شییهروند  ی  هییدف اساسیی ییین ترتیبیید

رلی    بیه دنبیال   یلذا آمیوزش شیهروند   به نس  روان است. رفاه آن رامعه، دوام و یبرا یضرور یرفتار های گیری رهت

 روام  اقتدارطل  و در .یابد میتحقق  یآموزش فرایکدهایق ین امر ازطریه اکرامعه است  یت روانان از فرهکگ مدنیحما

رهت ابراز  فرد در یبرا یحق انتخاب چکدان م است وکده حایعق یالقا یپ به شد  در یت شهروندیترب م ویامه تعلکخود

 مسیئول،  است افرادیپرورش  ،یت شهروندیترب م ویتعل هدف از ردم سادر،روام  م ه درک یحال مخالفت ورود ندارد در

 رامعه. یها آرمان خدمت اهداف و بالتب  در ارآمد وک خودآگاه و

ران یی ا یاسیالم  یرمهیور  ییک راتکخواهد داشت در نظام دمو یبا نظام آموزش یمیارتباط مستق یاسیس واق  ساختار در

ن یزمی  در فیه او یخل ده خدا ویانسان برگز ،اسالم یدئولوژیا در .سالم نسبت به انسان استت  ارکش میب از متأثرنگاه به فرد 

در  ییک راتکوفلسیفه دم  یشکاسی  هفت گانیه ارزش  یمبان سان هستکد.یرحقوق  حرمت و یدارا ها انسانن اساس یبرهم است.

 هیای  هیدف  ت است.یفرد ،یدآزا ،یدوست صلح و وحد ، ،ین محورید ت،کمشار ران شام  عدالت،یا یاسالم یرمهور

 تیرین  مهمن اساس یا ن شده است بریتدو یاسالم ینظام رمهور یارزش شکاس یمبان و یانسان شکاس یبا توره به مبان یتیترب

 از: عبارتکد ،یاسالم یرمهور در یکراتکت دمویترب م ویتعل اصول و

 آموزان  دانشت یعقالن و یدزم به مکظور پرورش قوه خرد ورز های زمیکهجاد یاص  ا .0

 ت یبا مسئول توأم یآزاد یاص  اعطا .8

 آموزان  ن دانشیب یانا  آموزشرام و ها فرصت  مکصفانه یاص  عدالت وتوز .9

 آموزان  ت دانشکمشار (یت )ژرفایفکیو زان )گستره(یت میاص  تقو .3

 آن  یارتقا ت ویاص  توره به فرد .9

  یگروه های فعالیتقال   در یآموزش های فعالیتاص  تحقق  .0



 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 221

 آموزان  ن دانشیب یهمبستگ و یدوست جادیاص  ا .4

 :شام  یاسالم یرمهور در یکراتکت دمویترب م ویتعل های روش

 روش مکاظره وگفتگو  .0

  یروش تفحص گروه .8

  یخیروش مطالعه تار .9

   یروش استفاده ازتمب .3

  یریادگیروش چرخه  .9

   اطالعا  واخبار یروش تحل .0

 (0924، یدیالگو )راو یروش معرف .4

 یهیا  وهیشی  و یاسیالم  یرمهیور  ییک راتکه بیا توریه بیه نظیام دمو    کی جه گرفت ینت توان میر شده که مطال  ذتوره ب با

 یآموزشی  هیای  شییوه با استفاده از  م ویاوریرامعه خود بار ب یکراتکآگاه به نظام دمو ید شهروندانیر شده ما باکذ یآموزش

 م.یرامعه آشکا ساز م درکحا یها رزشا و یحقوق شهروند یمبان م ویآموزان را با مفاه ر شده دانشکذ

 ؟چه یعنی یشهروند ست؟کیشهروند 

 برخیوردار  یحقوق ارتماع از .شود میت یق دولت حمایطر از و ککد می ینوع خود زندگ ه با همکاست  یسکشهروند 

 افیراد  ییوانات یشهروند گراست.یدیر ردن شهروندان باک یزندگ یها راه یشهروند .دهد میانجام  یفه ارتماعیوظ است و

 طبقیه،  میذه ،  له نیژاد، یش به وسی یپ از افراد ین شهروندیبکابرا .ککد میق یتصد را خودشان یزندگ مورد قضاو  در یبرا

 در را خود یقیمفهوم حق رامعه معکا و با و فرد با نحوه ارتباط فرد در ین شهروندیبکابرا .شود نمین ییتشان تعیا هویت یرکس

ارتمیاع   در امی  فیرد  کت یعضیو  از یه ناشی کاست  یتیوضع یشهروند اود مارشال: ،اچ ،یبه اعتقادتن راستا یا در ابد.ی یم

  .دارند یبرابر سان ویرف یالرت ت هستکد حقوق وین وضعیه حائز اک یسانک ثانیاچ است.

رکبیه   دو یخیوددارا  ین معکیا یتر قیعم در یت همراه است وحس شهروندیبا احساس مسئول یه شهروندکد دانست یبا

 مهم است:

 .شود نمیحاص   یا شرفتهیت پیه بدون آن مدنکاست  یارکداشتن شرافت  ،یت شهروندیازمسئول یرکبه مهم الف(

 یمستقرشیده باشید امیا رامعیه میدن      یواقعی  یبیه معکیا   یه رامعه میدن ک یابد میان بروز رام ییدررا یت مدنیمسئول ب(

 (.0942فر،یرگردد.)ن یبرپام یت قویولبدون تالش شهروندان برخوردارازحس مسئ تواند نمی

 ران ازیا در ت حقوق بشرید بتوان گفت رعایشا گردد. یش بازمیشور ما به صدسال پک در یق حقوق شهروندیکه دقیشیپ

گاه متوقف نشده اسیت    یه به امروز دامه داشته و ه اصول اما تایپا نه چکدان بر کد وکاریاگرچه بس شد و زمان مشروطه آغاز

 ام  تکهیا بیر  کبه طور  یحقوق شهروند یایم احیدان یه مکه همانطور کچرا ت نشده،یام  رعاکن حقوق هرگز به طور یاما ا

 یکیشهرنشی  و گردیید  میی مطرح  یکیشهرنش مکظر شهر و تکها از یران شهروندیا ن دریتا قب  از ا راست.یپذ انراغذ امک یرو

  نقشیه  یگیرو تصیو   در را یحقوق شهروند و شد میده ید یشهردار و یران شهریمد و ن با شهریشهرنش یکرابطه متقاب  

 ان حقوقیدانان و یی م ر دریی اخ یهیا  سال در یا حقوق شهروندی یشهروند واژه شهروند و اما استفاده از .دیدند میرام  شهر 

حقیوق   حفیظ و  ع ومشیرو  های آزادیاحترام به »با عکوان  یقانون 0929سال  افت دری یتر رام  دید یحقوق و یمجام  قانون

 گرفیت.  واحدها قرار ارک دستور ه دریقوه قضائ در «یبخشکامه حقوق شهروند»به نام  د وی  مجلس رسیبه تصو «یشهروند

بحیث شیده    یحقیوق شیهروند   سال گذشیته هیم از   صد یکطول  چه به صور  خاص در و یلکشور چه به صور  ک در
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 یت حقوق شیهروند یه رعاکواقف هستکد ن امریمردم هم به ا شده وت نیام  رعاکن حقوق به صور  یگاه ا  یاما ه است.

 ام  نبوده است.کحد ران دریا در

 ا یپو یشهروند

 یارتمیاع  هیای  فعالییت ن یهمچکی  ارتمیاع و  افیراد  ارک س  وک و یفرد های فعالیت روزمره، یاشاره به زندگ یشهروند

ن نگیرش  یی ا واقی  از  فعال در یشهروند ایا یپو یشهروند است. اعمال افراد رفتار و از یا مجموعه یلکبه طور و شان داردیا

ه اگرچیه  کی  ییهیا  تیی فعال است. یوارتماع یفرد یها تیفعال از یا مجموعه گسترده ن مکظر،یا از یشهروند برخاسته است.

 ،یاقتصیاد  هیای  مشیارکت ن اسیت  یهمچکی  رد.کخواهید  کمی ک یت ارتمیاع یشرفت وضعیبه پ ها آنکد یباشکد اما برآ یفرد

 همیه شیهروندان میؤثر    یت زنیدگ یوضیع  بهبیود  ه درک یارتماع یها تیفعال گرید داوطلبانه و های فعالیت ،یخدما  عموم

 و یارتمیاع  یتیر بیه رفتارهیا    یلی کنگیاه   در یقیانون  میدون و  ین نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندیدرواق  ا افتاد. خواهد

  یمکاسی  بیرا   ییازمکید فضیا  ین یم شیهروند ین مفیاه یافت ایدر دارد. ارانتظ شهروندان خود ه ارتماع ازک پردازد می یاخالق

 است. ینظار  عموم نقطه نظرا  متفاو  و ت مردم باکمشار و گفت وگو

 «یآموزش شهروند

به صور  سرفص   یبه طوررسم ای و یآموزش های کارگاها ی ارکمح   ای خانه در یررسمیبه طورغ یآموزش شهروند

 آمیوزد  میدرواق  به شهروندان  یدانشگاه یلیا به صور  رشته تحصی و ییمدارس ابتدا در یحت مدارس و در مجزا یدرس

ا یی شیهروند خیوب    ییک پیرورش   ،ها آموزشن یا یدرواق  مبکا باشکد. ریپذ تیمسئولو  آگاه شهروند فعال، یکه چگونه ک

قبیال   در هایشیان  مسیئولیت را باتوره به  ما  خودیه چگونه تصمکآموزد یه به آنان مرست بلین یشهروند یالگو یکارائه 

  یتوره بیه تحیود  سیر    ه باک است شهروندیفروع  از یری ،یت شهروندیترب کد.یخود اتخاذ نما یفرد یزندگ ارتماع و

 یشورهاکت یترب م ویگذاران تعل استیس زان ویر برنامه یها یمشغول رمله دل از دوران معاصر یاسیس و یآور فن ،یارتماع

 و شیود  میی آمیوزش داده   ینوریوان  و کیودکدوران  از یم شهروندیافته مفاهیتوسعه  یشورهاک در د.یآ یم شماررهان به 

 از: اند عبار  ها آموزشن یاهداف ا دهد. یم معلمان قرار ن ویوالد اریاخت در دزم را های آموزشز یدولت ن

 یشهروند یها تیمسئول حقوق و با ییآشکا 

 یوموضوعا  مهم شهروند ها سرفص درباره  یبررس بحث و  

 یارتماع یها تیفعال با ییشکاخت رامعه وآشکا فهم و  

 یگروه ای یبرنامه ارتماع یک ت فعال درکمشار  

 یم شهروندیمفاه

گیاه   ن سیه مفهیوم،  یی ا .شیود  میمطرح  «یحقوق شهروند» و «یحقوق اساس»مفهوم  دو کارکمفهوم حقوق بشر اغل  در 

ددلیت   م سیه گانیه و  ین مفیاه یی ان ایی م یفی یظر یمرزهیا  یمفهوم ریکتف در روند اما یم ارک به گریدیرن یرانش مترادف و

 یشیور ک هیر  یقیانون اساسی   ه درکاست  یحقوق اساس آن بخش از یگفت حقوق شهروند توان می دارد. ورود یموضوع

ه ملهیم  ک یاسیت سکرحق مشا )مانکد شود میخاص  شورکفقو شام  حال شهروندان همان  رد ویگ یم به خود «یمل»  رش

مفهوم حقوق  م ازیمستق ریتاث یشورکن موضوعه هریه قوانکاند دهین عقیبرا یاریبس آن است(. ی  نسبرش در حقوق بشر از

 امابیه نظیر   کککید  میی  یبکید  میتقسی  یمیدن  و یاسیس ،یارتماع ابعاد در را یشهروند یبعض .پذیرد می یشهروند و یشهروند

 هیای  مسیئولیت ن یهمچکی  شیهروندان و  یارتماع و یفرد یها تیمسئول در را یشهروند توان می یلک یبکد دسته رسد در یم
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 عکیوان و  را کم مشیتر ین مفیاه یا از یبخش توان میروام  مختلف  در یلک ینگاه با. ردک یقبال شهروندان بررس دولت در

 رد.ک  یمرت

 یاجتماع  های مسئولیت

شهروندان فعیال بیا    رند.یگ یم ارکبه  شهر بهبود شرفت ویبه پ کمکت ره ارانا  خود رداوطلبانه ام شهروندان به طور

 یهیا  سیازمان  ان ویی مرب ا ویی رانجمن اولیی گونیاگون نظ  یمحلی  یهیا  تیه یمک هیا و  سازمان استعداد خود در توره به تخصص و

ا  یی ه ،یعمیوم  یهیا  میه رمح در حضیور  ،یارتماعا  شیهر  ها و نشست ت درکشر .کککد میت یفعال ت ویعضو یردولتیغ

راه  ال  ورافتن مشی یی ن یهمچکی  شرفت رامعیه و یپ یبرا یارتماع یها پروژه ت درکمشار ح  اختالف، یها ا یه ایمکصفه 

 توانکد بیا  یم مردم محور ینهادها و یه ارتماعا  محلک اند عقیدهن یا نظران بر صاح  بود. خواهد سودمکد اریبس ها آنح  

فییا یا یمفهییوم شییهروند دیییتول بییاز جییاد ویا در ینقییش مییؤثر روامیی ، در هییا نآکییه سییاختن ینهاد د ویییرد یارائییه رفتارهییا

 (0920کد.)نژادبهرام،ینما

 یفرد های مسئولیت

 رأیه ک یسانکباشد  یم زیاز نیامت یکاست اما درواق   یشهروند یها تیمسئول از یریدادن  رأیحق  دن:اد رأی 

 .شود نمیده یدولت شک شان دریدرواق  صدا دهکد نمی

 زمیان   در و شیود  میی رکیگ فراخوانیده    یبرا دارد، یبدن ییه تواناک یمرد هر زمان رکگ، در ارتش: در خدمت

 .شوند میمسلح حاضر  یروهاین داوطلبانه در ای و یسرباز یصلح به صور  خدمت اربار

 یجا زنیدگ آن ه درک یشورک الت ویا ن ارتماع ویقوان از بایست میشهروند  هر گران:یحقوق د احترام به قانون و 

 گران احترام بگذارد.یبه حقوق د بایست میشهروند  هر کد.ک یرویپ ککد می

 یارربراساس درسیت  یعوارض قانون گرید و درآمد ا  بریموظف به پرداخت مال یشهروند هر ا :یپرداخت مال 

 سرموق  باشد. و یراست و

 دولت های مسئولیت

 ر،یرهت ارائه خدما  ز یدولت های بخشتوسو  یافتیارض درعو ا  ویخر  نمودن مال دولت، های مسئولیترمله  از

 به شهروندان است:

 مسلح و یروهاین و ینشان آتش س،یتوسو پل ت شهروندان:یامک حقوق و مال و ران و حفاظت از ... . 

 گوشت و و ریش از یبازرس سالم، یآب وغذا :یسالمت بهداشت و ... . 

 :یعموم یها تابخانهک و ها مدرسه آموزش.  

 وبزرگراه ها وراه آهن. ها رادهساخت  و ریتعم و ینگهدار 

 ست.یو زیمح و ها رکگ  ،یعیمکاب  طب از ینگهبان حفاظت و 

 ریبان های حسابضمانت  ها و کبان از یبازرس با ،اندازها حفاظت از پس. 

 زلزله.   وینشده مب  س یکیب شیپ موارد در ربران خسار : و کمک 

 

 

  یشهروند پرورش و آموزش و
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 یدر تمام طول زندگ همه افراد ن رهت،یبه هم کد مربوط به تمام عمر است ویفرا یکان شد یه بکهمانگونه  یشهروند

 پوشید  میرامه عم   یزمان ن امریالبته ا هستکد. یمراح  گوناگون زندگ در یشهروند متکاس  با هایی آموزشازمکد ین خود

ه کی مردم سادر  یاسینظام س به شرط استقرار  مگر ن امریا د ویریبگ ودبه خ یکراتکدمو ییفضا رامعه، یآموزش یه فضاک

 حقیوق مترتی  بیر    از یجه برخوردارینت در و یف شهروندیعم  به وظا یبرا مقاب  رامعه مسئول و در خود را آن افراد در

 و یرشید ارتمیاع   ،یاخالقی  یهیا  کهیزم ه درکآن هستکد  ازمکدیآموزان ن دانش ،یکراتکدمو ین فضایا در ککد.یب یم آن آزاد

 مدرسیه و  خانه و مربوط به خودشان در های گیری میتمام تصم در .بیککد میآموزش  رهان، از یکیع درست و کدر دانش و

 متکاسی  بیا احیوال خودشیان قیرار      یمکاسیبا  ارتمیاع   فعیال در  یبه صورت شهروند، یکبه عکوان  ککد وکت کرامعه مشار

 امیور  فعیال در  یککدگانکت کمشار مسئول، یشهروندان کد تاک کمکنوروانان  ان وکودک به دیپرورش با رند.آموزش ویگ

ه نه تکها ک یافراد کد.یبارآ قاب  اعتماد به خود و ریمت یافراد و عالقمکد موفق و یرندگانیادگی ،یفرهکگ و یارتماع یزندگ

فرهکیگ رامعیه تیالش     یارتقیا  و یبهساز یراستا ره بتوانکد دربل دارا باشکد، ش رامعه رایستا مورد یها یژگیو و ها ارزش

 اسیت در  یشیهروند  یت هیا یمسیئول  حقیوق و  یریادگی یبرا یانرمدرسه م گریبه عبار  د ش گذارند.یبه نما را یمؤثرتر

فلسفه  رسالت و تواند میه کن روآنچه یا از مختلف آن است. های عرصهتجربه  و ین زندگیتمر یبرا ییقت مدرسه رایحق

ردن مدارس بیه عکیوان   کگر عم  یبه عبار  د و یت شهروندیکد تربکه یرا تور یکونکتوسعه مدارس  و یریگ  رش یاصل

 دزم و هیای  فرصیت  کتیدار  یبیرا  یانری د میمدرسه با ،یشهروند یها یژگیاحراز و یراستا است. در «یزندگ ی مدرسه»

ردن کی برطیرف   یدزم بیرا  هیای  زمیکیه  رهگیذر،  نیی ا از باشد تا یمختلف زندگ یها عرصه ن دریتمر تجربه و یمکاس  برا

 کوچک ییالگو نمونه و و یزندگ د مدرسه خودین بایبکابرا د.یآموزان فراهم آ دانش یارتماع و یخانوادگ ،یفرد یازهاین

خیانواده   ،یفکیاور  علیم و  اسیت فرهکیگ،  یس ن ویی د رحرفه،یمختلف نظ یها عرصه آموزان در آن دانش در رامعه باشد و از

ت یی شتر بیه ترب یچه ب مستلزم پرداختن هر ین چگونگیا بپردازد. یریادگیمانکد آن به  ارتباطا  و ست ویو زیمح و بهداشت

 طیور خیود رفتیار    نیهمی  و یدرس های کتابر است کان ذیالبته شا سطح مدارس است. در یزندگ یها مهار  و یشهروند

ار کی بیه   یآموزش رفتیار شیهروند   یریادگی یبرا یوان مکابعبه عک توانکد می دهد میرخ  یریادگیآن  ه درک یطیمح معلم و

مسیابقا    یبرگیزار  برنامیه صیبحگاه و   اردوهیا و  یبرگیزار  مقررا  و ت نظم ویق رعایطر از تواند میگرفته شوند مدرسه 

ق خیود  نسبت بیه حقیو   آنها را اموزند ویارتماع ب ین شهروندان آتیآموزان ا را به دانش یحقوق شهروند و... یتاب خوانک

 کککد.کت یرامعه ترب یمطلوب برا یت شهروندانینها در اورد ویمطل  بار ب آگاه و

 ق یضرورت تحق ت ویاهم

 و رشید  یبرا ه بتواندکاست  یت شهروندانیپرورش ترب فه آموزش ویوظ ت،یترب م ویاز دانشمکدان تعل یاریده بسیبه عق

ه کی اسیت   یت نسیل یی ترب صیدد  در مردم سادر، ینظام آموزش کد.کآن تالش  ید بکایتجد مردم سادر و یا رامعه ییوفارش

 در خیود  یریپیذ  نقیش  و یت همبسیتگ یی ش قابلیافزا هم با د ویفزایب ه دانش خودیهم برسرما ،یکونکده یچیپ یایدن بتواند در

ه ک خواهکد میما  از یا ن رامعهیچک در. دیوشش نماکآورد  یم به بار یرمع رانبه و ت چکدیه مسئولک یگروه یفضا جادیا

م یاموزیی ب گریدیر سازد از یم قادر را ه ماکم یبساز کیمشتر چشم انداز م وییتالش نما گریدیر یایدن کدر یهمه باهم برا

توسیعه   بیر  یرامعیه اسیالم   ت دریی ترب م ویتعل م.یککومت رح خود بر ککیم میحفظ  را ییگرا بر کت یه واقعک یحال در و

 ه درک یاصول اعتقاد و یاخالق های ارزشبه  را او تواند میه ک ییایپو کدیفرا ه دارد.ریت یکید یآموزش مردم سادر کدیفرا

 د.ینما بکدیپا دارد قرار یمکزلت انسان م مقام ویرررهت ت
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ن یی د ایتول باز یآموزان به عکوان عامالن اصل دانش یمدن ید آگاهین تولکپرورش به عکوان ر ه آموزش وکم یواقف اگر

 در رود. یمی  به شمار شورک یاسیتوسعه س و یشهروند یفرهکگ رشد یراهبرد های پشتوانهواق  همان  در ،شکاخت و یآگاه

 از: ه عبارتکدکهست  یامروز یازهاین مکطبق با و ارآمدکپرورش  ازآموزش و ین خصوص انتظاراتیا

 .یاربردک اثربخش و و دیآموزش مف .0

 .بول رامعهق مورد یارهاینوروان براساس مع ت نس  روان ویترب .8

 سالم. یزندگ یهرچه بهتر استانداردها یریادگی افراد و یریپذ کد رامعهیفرا   دریتسه .9

 وتوسعه مطلوب. ینوروان دررهت ترق ت نس  روان ویهدا .3

 و زور از زیپره قانون و یساز کهیق نهادیطر پرتالش از مسئول و مکظم و ر،یپذ تکمشار قانونمکد، های انسانت یترب .9

 .از تکش و تن دادن به آن یریرلوگ و یگر خشونت وسلطه

 رامعه. اداره امورمدرسه و ت درکن مشاریتمر و ییگرا انداختن فرهکگ تحزب را .0

 و یارکوردان  ،ییرو عدالت ها، رنج مصائ  و برابر در ییباریش اعتمادبه نفس، ه شجاعت،یروح مان،یت ایتقو .4

 بار.یا تعاون و مشور ، ،یانضباط ارتماع

 و ینظیام ارزشی   و یت ملی یهیدا  بخواهید  ران اگیر یی پیرورش ا  آموزش و شدن، یعصررهان یدگیچیوره به پت امروزه با

قرن  شدن در یرهان عصر در یزندگ یبرا آنان را دیبا اعتال ببخشد م وریتح نوروانان را ان وکودک یشهروند یها مهار 

 هیا و  فرهکیگ  ه بیر ری بل ،یمکاسیبا  ارتمیاع   واسیت  یس و اقتصیاد  شدن نه فقیو بیر   یه رهانک چرا کد.کم آماده یر ست ویب

 آمیوزش و  در ینیوآور  ثمیربخش و  یزیی ر برنامیه   ،یی ن دلیبیه همی   .گیذارد  می تأثیرز یت مردمان نیهو و یآموزش یها نظام

صیور    هیا  ملیت  شیورها و کت یترب م ویتعل شدن در یرا  رهانیق به تاثیعم ق ویبدون توره دق تواند نمیپرورش زمان ما 

سیه قالی     در را آنهیا  توان میه ک طلبد یم میر ست ویقرن ب شهروند یبرا را یا ژهیا  ویشدن خصوص یرهان کدیفرا رد.یگ

 ن صور  برشمرد:یبد و یلک

 ردن کعم   دن ویشیاند ینگرش رهان مهار  و دانش، .0

  یکراتکنگرش دمو مهار  و، دانش .8

 اطالعا  یفکاور اربردک در ییتوانا .9

   ویسیر  یریی اطالعا  باعث نزد یفکاور دارند. یا رانبه چکد اثرا  متقاب  و ده شده،یکن سه مفهوم به شد  درهم تیا

وابسیته   گریدیربه  یفرهکگ و یاقتصاد ،یاسیعرصه س رهان در باعث شده است تا یفکاور .ها شده است ملت و آسان افراد

بیه   دیی با یقالی  رهیان   گفیت در  تیوان  میت ینها در .آورده است دیپد را یعم  رهان شه ویلزوم اند ین وابستگیا و گردد

 یرهان کدیتوره به فرا ه باک چرا اطالعا  است. یفکاور ،یکراتکشه عم  دمویاند و ابزار و ردکعم   یکراتکصور  دمو

 از متیاثر  یشیور ک هیر  یه نظام آموزشکواضح است  بود. اطالعا  خواهد یفکاور از متاثر یرد ت به طوریکده تربیشدن آ

رامعه انجام  یمل و یکیت دیهو فرهکگ و یراستا در دیبا زین یت شهروندیبالتب  ترب م بررامعه است وکحا یها ارزشنظام 

 آن بیه سیر   در آمیوز  ه دانیش ک را یرانیا یزندگ ویمح با مرتبو یکیع یمحتوا دیبا یشهروند ین صور  زندگیا در رد.یگ

مقدمیه آمیوزش    و شود یم سریم یمل و یمحل یشهر یندگردن آموزش زک یه بومکاست  رین مسیچک برد داشته باشد از یم

 طیه بیا  یسیه ح  ران دریرامعه ا یمطلوب برا شهروند یکتوره به مباحث مطرح شده  با .آورد میفراهم  را یرهان یشهروند

 از: ه عبارتکدک باشکد یم یکیمع های صالحیت یدارا خاص و یقلمروها
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از  آن عبارتکید  های مؤلفهه ک یفهم مدن و کدر اطالعا  و ها، یآگاه از یا مجموعه عبارتست از :یشکاخت مدن .0

 یهیا  دگاهیی د از یآگیاه  دولیت،  ردری نحیوه عمل  و ساختار از یآگاه دست آوردن اطالعا ،ه نحوه ب از یآگاه

 ... رامعه و یدادهایرو حوادث و از یآگاه و یمقررا  ارتماع ن ویقوان از یآگاه شور،کاحزاب عمده 

 سیت در یز یبیرا  فیرد  ه هیر کی  ییهیا  یتوانمکید  هیا و  تیقابل ها و مهار  از یا رتست از مجموعهعبا :یمدن ییتوانا .8

 گیران، ید ت بیا کمشیار  ییتوانیا  از: آن عبارتکید  یهیا  مؤلفه و دارد ازین به آنها کدک یم یآن زندگ ه درک یا رامعه

 و یاساس اصول اخالقی  بر رفتار ییاتوان و یم مکطقیتصم اتخاذ ییتوانا گران،یبه د اءربدون ات انجام امور ییتوانا

 مطلوب. یمذهب

خیوب   شیهروند  ییک  یه بیرا کی  ییهیا  دگاهیی د باورهیا و  هیا،  یتلقی  طرز از یا مجموعه عبارتست از :ینگرش مدن .9

 داشیتن اعتقیادا  و   احتیرام بیه آن،   رامعیه و  در بیر رت رش تکوع ویپذ از: آن عبارتکد یها مؤلفه است و یضرور

 ... تحم  و و یه بردباریداشتن روح یپرست بودن حس وطن دارا ،یریپذ تیه مسئولیمستق  داشتن روح یباورها

 در را مفهیوم خیود   شیدن معکیا و   یعرصیه رهیان   پیرورش در  آموزش و ریه رسالت خطکهاست  یژگین ویعطف به ا با

 یمدرسیه زنیدگ   کتدار و یت شهروندیترب به شعور یابی دست ق ویفهم عم و کاست مرحله در ین ضروریبکابرا ابد.ی یم

 م.ییفراهم نما ینظام آموزش در دزم را یبسترها م ویده ورهه همت قرار را

 ازین یا ژهیا  ویخصوص خود به شهروندان خاص با یارزش و یفرهکگ های زمیکهت به یعکا با یا ه هررامعهرکیباتوره به ا

 یا حساب شیده  یزیر برنامه دیبا. شود یشور مکفت شریپ زان توسعه ویم و یا  ارتماعیتداوم ح ن امر ضامن بقا ویا و دارد

 آمیوزش و  یعکی شورک ین نظام آموزشیتر یرسم از آن را توان میه کنظرگرفت    دریوس رامعه به طور تمام اقشار یبرا را

 نید رو میی دانشگاه  ان به مدرسه ویدانشجو آموزان و ه دانشکدارد ن مطل  ورودیدال برا یادیز شواهد رد.ک ازغپرورش آ

 شیهروند  یکبکده یز قبال رامعه و در یریپذ تیاساس مسئول ه ویه پاک اموزندیب را ییها ارزش مهار  و ه دانش وربدون آن

 یبیرا  یگیذار  هیسیرما  یم آمیوزش شیهروند  یریی بگ نظر کده دریآ یبرا یگذار هیسرما آموزش را اگر کده باشد.یآ خوب در

 تمام وروه و با ه مفهوم آن راکرد کصحبت  یحقوق شهروند از توان می ینزما است. ابعاد یتمام در شورکنظر کده موردیآ

  بیه  یناگهیان تبید   یقبلی  یبیدون آمیادگ   م تیا یداشیته باشی   روانیان انتظیار   از توانیم نمی رد.ک بارور و مشخصا  آن شکاساند

زمیان   شیهر از  محلیه و  رد ین دزم زندگیشکاختن قوان مشور  و ،یررف هم دیان باکودک مسئول شوند. و متعهد یشهروند

 و شیهر  یزگکیپیا  رنید. یگ فیرا  گیر یان دکودکت کمشار ملموس با و یطیمح های آموزشهمراه با  ،کیودک و یدبستان شیپ

 یرمله عوامل از و... یآموزش بهداشت عموم ،یرانکدگ و یین راهکمایت قوانیرعا گران،یاحترام به حقوق د ،یو زندگیمح

ت یتبب ت ویتقوآنها  عادا  در بلوط افراد و رشد پس از رایکه شوند زیآموزش نهاد با کیودک همان دوران از دیه باکهستکد 

 طیرز  و هیا  ارزش یا رامعیه  هیر  در: سید ینو یم (0334) "سیچامبل" است. رید ن ورنامم یعیال  طبیرآنها به تماییتغ شده و

مکتقی    یا ژهیی   وربیه شی   یا میدن یی  یرمع یزندگ رت دکمشار  یها روش ها به همراه الگوها و مهار  ها و کشیب ها و یتلق

 است. ین شهروندانیپرورش چک ،یتیترب های نظامفلسفه  و شود یم

گسترش ارتباطا   و یاقتصاد ت نامساعدیوضع مهارر  گسترده و ،یاسیتحود  س و رییهمچون تغ یعوام  گوناگون

ضیرور    ت ویی ج اهمیبه تیدر  سب  شده است تا ه شده،ران نام بردیا در یت شهروندیتوره به ترب کبه عکوان عوام  محر

ه کی ران یا ینظام آموزش در رد.یگ قرار نظر مد یلکرامعه به طور زین مدارس و در یآموزش شهروند های برنامهپرداختن به 

 در ژهیی وه ب یرا  اساسییتغ شود میاتخاذ  یزکسطح مر در یما  برنامه درسیه تصمیلک و شود یاداره م زکبه صور  متمر

میدام  ، شیهروندان مطلیوب   یآماده ساز ین دروس برایا یه محتواک یبه نحو شود میمشاهده  یعلوم ارتماع یتاب درسک
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تمام طول  در ن رهت همه افرادیبه هم مربوط به تمام عمراست و کدیفرا یک یشهروند باشد. یم نظر دیتجد و رییحال تغ در

 ازمکیدآن هسیتکد  یآموزان ن دانش هستکد یمراح  گوناگون زندگ در یوندشهر متکاس  با ییها آموزش ازمکدین خود یزندگ

 هیای  گییری  میتمام تصیم  در ککدیرهان آموزش بب از یکیع درست و کدر دانش و ،یرشدارتماع ،یاخالق یها کهیزم ه درک

 یکاسبا  ارتماعم فعال در یشهروند به صورت یکبه عکوان  ککد وکت کرامعه مشار مدرسه و خانه و مربوط به خودشان در

 تیا  کید ک کمی کنوروانیان   ان وکی ودکبیه   دیپرورش با آموزش و شهروند، یکبه عکوان  و ککدکت کرامعه مشار متکاس  با

 ریی مت یافراد و عالقمکد موفق و یرندگانیادگی و یفرهکگ و یارتماع امور ل درافع یککدگانک تکمشار مسئول، یشهروندان

ه کی اموزد یی بیه آنیان ب   دیی مدرسیه با  رسیکد  می یروان و یبه سن نوروان انآموز نشاه دک یوقت کد.یبارآ قاب  اعتماد و به خود

کیه ادامیه   یزم آمیوزش دزم در  مشیاوره و  ،یضرور یها مهار  عالوه بر ککد وک جادیخودا یمستق  برا یزندگ یکچگونه 

 ادرا  و با یریگ ارتباط ن ویقوان با ییآشکا و خود یمال ت اموریریخانواده مد افتن ازیردن شغ ، استقالل کدایپ ال ،یتحص

 و یرفتیار  و یررف یها یستگیشا از یا دهیچی  پکیتر ازمکدیروانان ن نوروانان و و به آنان آموزش دهد را یمسئودن دولت

 به آنان را کمک را در نقش خود دیمدرسه با و هستکد مستق  خود یزندگ آغاز یبرا یعمل و یگوناگون نظر یها  رمها

 فیا یمسیئول ا  شیهروند  ییک به عکوان  را نقش مستق  خود و شوند وارد یارتماع یبه زندگ بتوانکد تا کدک فایده ایچین پیا در

 ککد.ک

 شنهاداتیپ

درریه   در اسیت و  یملی  و یسطح محلی  در یزندگ یها مهار  با کوروه مشتر یدارا درره اول، در یمفهوم شهروند

 یشکاسی  روان ردیری نیه براسیاس رو   ه میا کاست  یدگاهین دیچک از تباط دارد.ار یرامعه رهان در یزندگ یها مهار  با دوم

آمیوزان   دانیش  ازیی ن میورد  هیای  مهار  ترین مهم ،یرانیا یه روش زندگیپا ه برربل یشرفته صکعتیروام  پ یارتماع و یفرد

 شیکهاد یپ ریی ز یهیا   مهیار  بیه شیرح هشیت گیروه از     را یکیون کرهیان   در یرانیسعادتمکدانه ا یزندگ یروان برا نوروان و

 ه شیاهد کی همانگونه  و هاست مهار ن یهم از ریناپذ ییز بخش رداین یشهروند های ویژگی (.0923،یم )لطف آبادیا ردهک

 یشیهروند  یهیا  مهار  ساز کهیزم 2 تا 0سه مهار   و دارد یشتریت بیاهم ،یشهروند یزندگ در 9 تا 0 های مهار م یهست

 است:

 ییهیا  مهیار   ن گیروه از یاول ،رشوک در یکید و یمل و یفرهکگ و یارتماع و یدگخانوا و یفرد یشکاخت زندگ .0

 رند.یگ فرا دیبا آموزان ما ه دانشکاست 

 ببخشیکد  بهبود و ککدکحفظ  را یطیست محیز و یبهداشت فرد و یرند سالمت رسمیبگ ادی دیآموزان ما با دانش .8

 شود. تر گران آسانید آنان و یبرا یزندگ ت ازیرضا تا

ه کی  یهمیه امیور   در و ککید کت یهمه حال رعا در عدالت را و یمدار قانون نظم و رندیبگ ادی دیآموزان ما با نشدا .9

 ت داشته باشکد.یبرعهده آنان است احساس مسئول ها آنانجام 

 هیای  ارتبیاط گیر  یانیواع د  و یزبیان  یها مهار  رشد یرسان کمک و یهمدرد و یهم دل ،یمکاسبا  سالم ارتماع .3

دوست  ،عاددنه و بده بستان برابر گران،ید ثمربخش با و ردن ارتباط مؤثرکبرقرار ییتوانا ،یرامت انسانک بر یمبتک

 هاست. مهار  ن گروه ازیها چهارم انسان ریسا هموطکان و همراهان و زبانان و داشتن هم

 ریا  م ویدار یشمار یال  برمش خود شورک ن بابت دریا از ما است. یشغل های مهار  ها، مهار  گروه پکجم از .9

تمیام   رفتیار  ه ویی روح ذهین و  در یشیغل  هیای  مهیار   هیای  زمیکیه ردن کی فیراهم   هیم بیا   پرورش، آموزش و دارد

 هیم در  و یت شیغل یی درسیت هو  یریگ  رش و ینوآور و یریگ یپ ت ویمسئول نظم و دقت و آموزان مانکد دانش
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بیه   یتخصصی  یهیا  مهار  نظرآموختن دانش و از یلیسطوح بادتر تحص یا حرفه و یموزش فکآ های ریزی برنامه

نقیش   روانیان،  یبیرا  یشیغل  های فرصت تأمینمسئول  ینهادها بر اعمال فشار نقش و یفایا و روانان نوروانان و

 از و ت روانیان دارد ینظیام شخصی   در ییهمتا یگاه بیرا یت شغلیام هوراستح کد.ک فایا یبه درست را خود یاتیح

 یت اساسی یی اهم حیائز  ز،ین یرفاه فرد و ین عدالت ارتماعیتام و شورک یاقتصاد و یشرفت ارتماعیپ و رشد نظر

 است.

 یوه زندگیش و بشکاسکد یبه درست باشکد توانکد میه کبدان گونه  و ه هستکدکچکان  را خود یسک هر در آموز دانش .0

تحقیق   یراسیتا  در ودرازمید    ان مید  و یی م وتاه مید  و ک های هدف استعدادها، و ها تواناییبراساس  را خود

 ککد.ک یسازمان ده ه دارند،ک ییآرزوها باورها و

 و یاریهوشی  و یآگیاه  ،یمکطقی  کانیه و یواقی  ب  رری تف ،یانتقاد ررتف های مهار روانان به  نوروانان و ان وکودک .4

 شوند. ح  مساله مجهز ییتوانا

 را از خیود  یدل دسیتگاه روانی  تعیا  ه سیالمت و کروانان آن است  سالم نوروانان و یزندگ ین مهار  برایهشتم .2

 و یروان یفشارها مقابله با ،یجانیه یب و یافسردگ مقابله با یافراط اذب وک یها جانیه اضطراب و ق مقابله بایطر

 یدرونی  و یبرونی  یزندگ ان بخش دریز های تعارضح   و یورز کهکی و حسد مقابله با ،یدرهم فرورفتگ یدگیتک

 ککد.کحفاظت 

 بیه خیود   خیود  ت اسیت و یترب ازمکدآموزش وین ور قطعاچکمذ یها یژگیو آموز از روانان دانش و نوروانان یبرخوردار

 یریی گ  رشی  و یشیهروند  و یزندگ های مهار به  یابی دست یخانواده برچگونگ ریارناپذران ریتاث از ردا شود نمیحاص  

 معلیم،  مدرسیه،  آموزان، ت دانشیصشخ ت ویهو و ها مهار ن یپرورش دهکده ا مسئول آموزش و نهاد ت،یشخص ت ویهو

مدرسیه   هم نهاد خانواده و ه هم نهادک دهد میقا  نشان یتحق است. شورک یت رسمیترب م ویتعل یفضا و ها روش ،ها برنامه

ن مسائ  یا در ف خودیانجام وظا اما در دارند یزندگ های مهار پرورش  و رشد یبرا ی  ردیاگرچه تما نرامعه معلما و

 رد.کدیه چه باک ندارند یمجموع برنامه روشک در و گوناگون هستکد های تواناییم ک مبودها وک دچار یاتیح

  رآمیوزان شی   ن دانیش یبی  در یرانی یا یفرهکگی  و یخیت تیار یمتکاس  با هو یت شهروندکمشار های مهار ه رآن یبرا

 یمتکاسی  بازنیدگ   را خود یزندگ و وندش خود آشکا یانسان و یکید و یت ملیهو و یراث فرهکگیتمام م با دیآنان با رد،یبگ

 ککد.ک یسازمان ده یکونکرهان  در

ن است رمم و شهروندان دارد رفتار شه ویاند نگرش و رییتغ و یریگ  رش در ینقش مهم یعموم های رسانهه کآنجا  از

 درسیت و  یناطیالع رسیا   یچگیونگ  هیا و  رسیانه  ردرعمل و ها شکاخت روش آموزش و ککدکمخدوش  را آنها یحقوق انسان

 بیر  یمی یعظ ریتیاث  یکونکعصر ه درک زیهکرها ن دانش و مورد در .یابد میضرور   ها رسانهقبال  در یکیقضاو  ع نادرست و

 آمیوز  به دانیش  یافک های آموزشدزم است  روانان دارند نوروانان و ان وکودکژه یوه شهروندان ب رفتار نگرش و کش ویب

 داده شود.

عیت  یطب و یو زنیدگ یمحی  حفاظیت از  و یارتمیاع  و یشرفت فیرد یبه پ یبزرگ کمکمسئول  فعال و یت شهروندانیترب

ت یاما مسئول ردیصور  بگ یارتماع ینهادها و یهمگان یها رسانه مدرسه و توسو خانواده و تواند می ها آموزشن یاست ا

متفیاو  اسیت همیه     یشهروند یها تیمسئول حقوق و از افراد که ادراکآنجا  از است و یدوش نظام آموزش آن بر یاصل

 توانید  یمی  هیا  آموزشن یا ها هستکد تفاو  با برخورد ز دریآم کش مسالمتکوا کش وک یبرا یازمکد آموزش شهروندین افراد

 رشید  ،یارتمیاع  و یشیرفت فیرد  یپ یبیرا  هیا  تفیاو   فوائید  افتن ازیی  یمصالحه، آگیاه  گفت وگو، یرنده راهبردهایدربرگ
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 آنهاست. ضرور  مقابله با و یککده حقوق انسانکدیتهد یها تعارض خطر از یآگاه و ها و تفارش یپذ یدرون یها یژگیو

آمیوزان   ق دانیش یباعث تشیو  توانکد میآموز محور  دانش یوگوها گفت روش بحث و با ،یفلسف یوروگر رست های گروه

مسائ  مختلف بشیوند   اگون درگون یرهارف حرمت نهادن به انواع طرز ق ویعم رگسترده ورتف به طرح سؤاد  گوناگون،

 ویمحی  ییک  در یرری اش فری کک و یوریوگر  رسیت  است رشد یمهم شهروند یها ازآموزش یری یریپذ ن انعطافیه اک

 .آورد میی فراهم  مسئول را فعال و ینقش آگاهانه شهروند یفایا یدزم برا های زمیکه ز،یآم احترام ککده وک تیحما مطمئن و

 یزیی ر نظیام برنامیه   پرورش و آموزش و در عالقمکد م ویفه های گروه ،یتیترب یشکاس صان روانمتخص باتجربه، معلمان دانا و

 هیای  پیژوهش  یاریرا  به مرحله عمی  درآورنید.   و دهکد توره قرار را مورد یاتین موضوع حیا توانکد می یدرس و یآموزش

بحث  به تحقق هدف مورد یبزرگ کمک ن موضوع،یا در یمجال  علم انتشار ه ویته ،یعلم های همایش یبرگزار ،یعلم

 رد.ک خواهد

  :یقب از ییها برنامه دیتحقق بخش را یق نظام آموزشیطر از یآموزش شهروند توان می یاقدامات و ها برنامهن یچک با

 یگروه ارک و یاررهم های شیوهت یتقو  

 ییوه شورایبه ش یریگ میتصم  

 ردنکنقد استددل و یبرا دن به افرادیبخش ییتوانا 

 یارتباط یها مهار  ت مؤثریتقو  

 یمحل یها تیفعال و ها مشارکتت یریمد  

 یمحل یها تیفعال ارها وکشدن در ریدرگ  

 یتکمشار یها مهار  و ت گفتگویتقو  

 شهروندان مورد یاسیس و یاخالق ،یش به تعهدا  مدنیه گراکبود  جه بخش خواهدینت ی  زمانین قبیا از هایی آموزش

 که شود.یاص  نهاد یکبه عکوان  و ردید قرارگکیتا

 :یریگ جهینت خالصه و

زان یی م یولی  شیود  میدرباره آن  یادیز یها صحبت هاست و زبان سر همواره بر یه عبار  حقوق شهروندرکیا ورود با

 رش نقش شهروندیپذ یبرا ان افرادیم زش دریانگ جادینحوه ا ،یآموزش شهروند ست.ا مکارین حقوق بسیمردم با ا ییآشکا

 و یاسی یس ابعیاد  وارید  سیو  ییک  از یشیهروند  ککید  میی عمی    یسطوح متکیوع  در یشهروند است. یتوره به مکاف  رمع و

ن سطح یمترک در ارتباط دارد. فرد یها تیهو فرهکگ و ه باک ردیگ یبرم در را یعاطف ابعاد گرید یسو از است و یساختار

ن یی سی  ا ک شیکاخت داشیته باشیکد.    و یمتفیاو  خودآگیاه   یهیا  تیهو حقوق و ،ها مسئولیتنسبت به  دیشهروندان با آن،

ت یی تقو و آن مجیال رسیتجو   ه درکی اسیت   یریادگیی  یبیرا  یطی یفراهم شیدن مح  و یشکاخت مستلزم آموزش حقوق انسان

پیرورش   یبیرا  یا لهیبیه عکیوان وسی    یق نظیام آموزشی  یی طر از یآموزش شهروند فراهم باشد. افراد یها انتخاب احساسا  و

 یها آموزش از یگرفت هدف اصل خواهد استفاده قرار مورد اعضاء یبرا یزندگ در یداشتن هدف رامعه واحساس تعلق به 

 از یآموزش حقوق شهروند باشد. )ارتماع ( خود یبه حوزه زندگ مربوط یها تیفعال در ردن افرادک ریدرگ دیبا یشهروند

ن آمیوزش  یی ا گیر یوره د .آموزد می یاخالق و یارتماع نظر از مسئودنه را یرفتارها ان اعتمادبه نفس وکودکهمان ابتدا به 

 گیر یوریه د  .هاسیت  آنسیت  یارتمیاع محی  ز   یهیا  دغدغیه  و یو زندگیمسائ  مربوط به شرا رامعه در ردن افرادک ریدرگ

 از یدیی مف عضیو  را ه به واسطه آن خودکان دانست کودکها به  ارزش مهار  و توان انتقال دانش، یم را یآموزش شهروند

حیول سیه محیور آمیوزش      عمومیاچ د یرا با یآموزش شهروند های هدف  ین ترتیبه ا ص دهکد.یرامعه تشخ یا  عمومیح
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 دانسیت.  یاسی یس آموزش سیواد  و ها فعالیتن یش به چکیگرا و یارتماع های فعالیتآموزش  ،یاخالق و یت ارتماعیمسئول

دزم  یها مهار  است و یمدن یها لتیفض وارد، رددا یرامعه آگاه یه به مسائ  عمومکاست  یسک   شهروندین ترتیبد

کککید  کت کمشار و خودیمح ارتماع و ه درک ت شوندیترب یا د به گونهیان باکودک دارد را یاسیعرصه س ت درکمشار یبرا

 ککد.کقبال رامعه عم   در ف خودیبه وظا و شوند آشکا حقوق خود با

 یزبیان  یقیوم  یهیا  تیی هو ه درکی اسیت   یان شیهروندان یم قاب  دررنده احترام متیدربرگ ی  آموزش شهروندین ترتیبد

 یک جادیا یبرا ییمبکا و به عکوان نهاد یهرحال مفهوم شهروند در .دهکد میتفاو  نشان  یتیرکس و یکید ،یفرهکگ ،ینژاد

آن رشید   ه درکی دانست  یخیتار و بستر زین و یارتماع و یاسیو سیتاب  شرا آن را دیه باکاست  یمفهوم مهم ،یرامعه مدن

 .یابد می

 منابع
 یبرنامه درس در یشهروند های ارزشردن کلحاظ  (.0929) م. ،یسرخاب یدوز یمکی .ک ،رگاهوارا یفتح حه.ی، ملیانیآشت .0

 سال پکجم. ،04شماره  ،یآموزش های نوآوریفصلکامه  دوره دبستان، س دریتدر یبرا

پیرورش  بیه    آمیوزش و  یهیا  روش اصول و و یمبان یکراتکدمو یتیفلسفه ترب (.0924طاهره ) ،یالته رعفرآبادک یدیراو .8

 نشر.

م یده تعلی رانتشارا  پژوهش ،یکید ینظام مردم سادر و یتحقق رامعه مدن پرورش در رآموزش ویتاث (.0920ن )یحس ار،یگل .9

 ت.یترب و

 آموزان دانش ینظام ارزش ت ویم هوریتح همراه با یرهان و یمل یآموزش شهروند (.0929ن )یحس ،یلطف آباد .3

 سال پکجم. ،04شماره  ،یآموزش های نوآوریفصلکامه  .9

زان انطبیاق  یی ران ومیرامعه ا یشهروند خوب برا های ویژگی یبررس (.0929) ط. پژوهشگر، باید وروش.ک وارارگاه، یفتح .0

 .یپژوهشکامه علوم انسان ،یژگین ویمدارس با ا های برنامه

 .04شماره  ،یآموزش های نوآوریفصلکامه  کده،یت شهروندآی(ترب0929) ییحی ،یقائد .4

 انتشارا  نو. ،یرامعه مدن حقوق بشر، خشونت، (.0942محمدرضا ) فر،یرن .2

 انتشارا  سمت. پرورش، آموزش و یرامعه شکاس (0929محمود ) مشارع پور، .3

 ت.یترب م ویده تعلرانتشارا  پژوهش ،ها گیری میتصم ت وشکاخت درکمشار (.0920) یمرتض ،ییایض یعل .01
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 یه اجتماعیدر ارتقاء سرما ینقش شهروند

 
 0یمحمود یمحمد تق

 8یفیبه شریط

 9عاطفه ارف 

 دهکیچ

شود. شهروندان عموماچ بیا   یمحسوب م یا  زندگیز ضرورا یده ارتماعیک پدیبه عکوان « یکیشهرنش»در عصر حاضر، 

پیر کیردن    یبیرا  یکسی  و کیار، گروهی    یبیرا  یا د. عدهپردازن یت میبه فعال یمختلف در رامعه شهر یها زهیق و انگیسال

مسیتلزم وریود    یارتمیاع  ین رو، زندگیو ... . از ا یو رمع یفرد یها آموختن مهار  یگر براید یاوقا  فراغت و گروه

 و ... از یمتقاب  ارتمیاع  یها یت داشتن در گروه، وابستگیحس عضو .باشد یمختلف رامعه م یها ن افراد و گروهیروابو ب

 یه ارتمیاع یاز الزاما  سیرما  یم مشارکت ارتماعیدان یو همانطور که م گردد یم یبررس یاست که در شهروند ییها مؤلفه

در مقالیه   باشد یمز یقت نقطه قو  هر دو مفهوم نین نقطه مشترک که در حقی  ایو تحل یاست؛ به رهت بررس یا رامعههر 

ه یدر ارتقیاء و گسیترش سیرما    یشیهروند  یهیا  مؤلفیه نقیش و رابطیه    یرسی بیه بر  یا کتابخانهشده تا به روش  یش رو سعیپ

بیه توسیعه همیه رانبیه موفیق خواهکید بیود کیه بیه کمیک            یابیدر دسیت  ید؛ روامعیم دیم و در ادامه خواهیبپرداز یارتماع

، بیه احتمیال   یه ارتمیاع یرا بدون سیرما یخود داشته باشکد ز یه ارتماعیجاد و گسترش سرمایدر ا یسع یشهروند یها مؤلفه

شیتر  یبر توریه ب  یستیو مسئودن روام  با یران شهریف مدین اهم وظای. بکابراشوند یمز تلف یرامعه ن های یهسرمار یاد سایز

 یافتگیی ت توسیعه  یی و در نها یارتماع های یهسرماشود تا ارتقاء  ریزی یهپاستا( یا )و نه ایپو یبادخص شهروند یبه شهروند

 م.یرا شاهد باش یواقع ی، به معکایفرهکگ

 9ی، شهروند3یه ارتماعیسرما: یدیکل گانواژ

 

 مقدمه

از عوامی  توسیعه    یریاست و  یر از مجموعه ثرو  هر ملتیک ناپذیتفر یرزئ یه ارتماعیدار، سرمایاز مکظر توسعه پا

 یش آن مانعیدان و فرساتوسعه بوده و فق یارتقا یبرا یبه عکوان ساز و کار یه ارتماعی. ورود سرمارود یمروام  به شمار 

همیه رانبیه بیه مکظیور      ییزی ر برنامیه با توره به قرار داشتن کشور ما در حالت گذار و ضرور   است. یتوسعه ارتماع یبرا

 یو شهروند یه ارتماعی، شکاخت سرمایو واقع یک ثبا  نسبیدن به یدار و عبور از حالت گذار و رسیبه توسعه پا یابیدست

 است. یدزم و ضرور شود یمرها در ارتماع ین متغیش ایکه سب  افزا یعوامل یریکارگه و ب

 هیا  آنان رابطه یو ب یه ارتماعیدر سرما یشهروند یها مؤلفه یمفهوم یم تا در سه بخش به بررسیدار ین مقاله سعیدر ا

که و یشی یدوم پخواهید بیود؛ بخیش     یو شیهروند  یه ارتمیاع یف سیرما یم. بخش اول شام  تعاریبپرداز یدر ارتماعا  ککون

                                                           
 mahmoodi@iaushk.ac.ir واحد شهرکرد یدانشگاه آزاد اسالم یئت علمی، عضو هیدکتر. 0

 sharifi@iaushk.ac.ir واحد شهرکرد یدانشگاه آزاد اسالم یئت علمی، عضو هیدکتر. 8

 ati_arfa@yahoo.com واحد شهرکرد یدانشگاه آزاد اسالم یت آموزشیریارشد رشته مد یکارشکاس یدانشجو. 9
4. Social capital 

5. citizenship 

mailto:mahmoodi@iaushk.com
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 یه ارتمیاع یان دو مفهوم سرمایان ارتباط میسه و بی  و مقاین بخش به تحلیو در آخر ککد یم یق را بررسیتحق یا  نظریادب

 م پرداخت. یخواه یو شهوند

 فیتعار -1

 از نظر صاحبنظران در علوم مختلف یه اجتماعیسرما -1-1

ف یی ن عرصیه در تعر یی از عیدم اتفیاق نظیر پژوهشیگران ا     یحیاک  یه ارتمیاع یا  مرتبو با مقوله سیرما یهرچکد مرور ادب

د. انیواع  ین مقولیه رسی  یی خیاص از ا  یفیتوان به تعر یه میاز انواع سرما یک برداشت کلیاما در  ،آن است یو تجرب یمفهوم

، ثیرو ،  یعی  طبهمچون مکاب ییها دهیناظر بر پد یریزیه فی. سرمایارتماع و ی، فرهکگی، انسانیریزیاز: ف اند عبار ه یسرما

، یال ، معلوما ، سطح دانش عمیوم یزان تحصیناظر بر م یه انسانی. سرماهاست نیار ین آد ، مستغال  و نظایدرآمد، ماش

ر ینظ یلیفرد است و به مسا ی، ناظر بر نوع پرورش فرهکگیه فرهکگی، سرماهاست نیاو امبال  یکار یها ها و مهار  آموزش

 یو ار  نهادن به کس  دستاوردها یزیر ال  و برنامهیتحص یت قائ  شدن برای، اهمیپرکار، ی، انضباط شخصینگر کدهیآ

 یاشاره به مکیابع  ؛دهد یم  یکه موضوع بحث ما را تشر یه ارتماعیسرما یعکیه، ینوع چهارم سرما. شود یاطالق م یاقتصاد

 یتوانید بیه بزرگی    ین گروه میابکد. ای یم یدسترس ها آنبه  یک گروه ارتماعیا تعلقشان به یدارد که افراد به واسطه حضور 

اسیت کیه روابیو     یاد، کسیز یه ارتماعیسرما یباشد. فرد دارا (ی)سطح سازمان خانواده یا به کوچریو ( ی)سطح ململت 

 یهت و اعتمیاد قابی  تیور   یمین روابو از عمق، صمیدر تماس و ارتباط باشد(، ا یشتریبا افراد ب یعکی) داشته باشد یتر  یوس

و  ی، انسیان یریزیه فیاز سرما ییزان قاب  اعتکایم یدر ارتباط است دارا ها آنکه شخص با  یبرخوردار باشکد و بادخره افراد

گر ین مرتبه قرار دارد. به دیتر نییپادر ت یاز نظر درره اهم یه اقتصادی، سرمایو روام  انسان ها سازماندر  .باشکد یا فرهکگی

ه یو سیرما  یه انسیان یه بیر سیرما  یی بیا تر  صیرفاچ و  یه اقتصیاد یبدون سرما یو روام  انسان ها سازمان، اه گروهاز  یاریبس ،سخن

تواند اقداما  هدفمکد و  ینم یه ارتماعیسرما دونب ی  مجموعه انسانیاما ه [.0] کدبایت دست یاند به موفق توانسته یارتماع

و  ی، انسیان یری یزیف یهیا  هی  و تعامی  سیرما  یی از تجم یارتمیاع  هیتوان گفت سیرما  یه آنچه آمد میدر سا. انجام دهد یدیمف

، بیه  یه ارتمیاع یسیرما  یکریه بی  یو نرته آخر ا سازد یکده میآ یشود و بستر حرکت رامعه را به سو یزاده و بارور م یفرهکگ

 د.یم رسینخواه یا هیسرما  یه

ن یی ککید. اثیرا  ا   یسیاخته و گیذران امیور می    خیود را برطیرف    یازهایگران نیدر تعام  و تقاب  با د یطور ذاته انسان ب

ان دانشمکدان علوم ین میسازد. اما در ا یر ممرن میرا غ یاست که حذف آن، زندگ یتا حد ها آنو نقش  متقاب  های ککش

 هیرا سرما اند که آن برده یپ یها پرداخته و به مجموع عوامل ن ککشیا ییککجراوانه در روام ، به شکاسا یبا نگرش یارتماع

 یان اعضیا یی م یاریی و هم یهمریار وفاق، همچون اعتماد،  یمیرنده مفاهیدربرگ یه ارتماعیاند. مفهوم سرما دهینام یارتماع

ت یبیه هیدف ارزشیمکد هیدا     یابیدسیت  یبسیو  را ها آندهکد و  یرا شر  م یک رامعه است که نظام هدفمکدیا یک گروه ی

ه یدر گسیترش ابعیاد سیرما   را تواند روام   یم یه ارتماعیف سرمایضعا تیت یدر تقو مؤثرن رو شکاخت عوام  یککد. از ا یم

 .و توسعه روام  گرددش عملررد یکمک نموده و مور  افزا یارتماع

 شیده  ارائیه  یه ارتمیاع یسیرما  بحیث در  هیا  آن  یف مختلف و سطوح تحلیاز تعار یا صهخال 0-0-0شماره ردول  یط

 است.
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 یه اجتماعیف سرمایتعردر  ها آنل یف مختلف و سطوح تحلیراز تعا یا صهخال -1-1-1شماره جدول 

 محورها

 لیه و تحلیسطح تجز دن به..(ی)رس هدف یه اجتماعیف سرمایتعر صاحبنظران

 0ویر بوردیپ
 یابیرا مورد ارز یهستکد که مکاف  عموم یمکابع

 دهکد میقرار 
 یه اقتصادیسرما

 افراد در حالت رقابت با هم

 )فرد با فرد(

 8کلمنمز یر

است که اعضا از  یاز ساختار ارتماع ییها رکبه

دن به مکاف  خود یرس یبرا یآن به عکوان مکبع

 کککد. یاستفاده م

 یه انسانیسرما
)  یو ارتماع یلیفام های گروهافراد در 

 فرد با گروه(

 9رابر  پوتکام

کککده   یکه تسه ییها اعتماد، هکجارها و شبره

مکاف  مشترک دن به یرس یاعضا برا یهمرار

 است.

توسعه  و یدموکراس

 یاقتصاد

 یدر سطح مل یاسیس های حرومت

 (ی)گروه با حرومت مل

 3اامیس فوکویفرانس

 های ارزشا یاز هکجارها  یکیمجموعه مع

 یمببت و مکف های ارزشکه شام   یررسمیغ

 باشد یم

- - 

 

میز کلمین و   یامیا، ر یفوکو هیای  ییدگاه دکره یبر ا یورود دارد مبک یتوافق ضمک یه ارتماعیشمکدان حوزه سرمایاند ینب

 :پردازیم یم ها آنف یان تعاریکجا به بیز در این حوزه هستکد. ما نیک ایکالس های یشهاندرابر  پاتکام 

و  هیا  گیروه  در یعمیوم گر در رهیت اهیداف   یدیری ار بیا  کی  یافیراد بیرا   ییرا به عکیوان توانیا   یه ارتماعیسرما امایوکفو

 . ککد یمف یتعر ها سازمان

 هاست شبرهر اعتماد، هکجار و ینظ یارتماع یها سازمان، وروه گوناگون یه ارتماعیمکظور از سرما رابر  پاتکاماز نظر 

 یارتمیاع  هیه سیرما یی   اولرن دو شی یپاتکیام بی  . ککدکرامعه را بهتر  ییاراکانا  هماهکگ، ر  امیجاد و تسهیبا ا توانکد یمه ک

ا یی ) یدرون گروهی  یه ارتمیاع یا ریام ( و سیرما  یی ارتبیاط دهکیده )   یه ارتماعیست از: سرماه عبار  اکشود  یز قائ  میتما

کترنت( ی)مانکدکاربران اآورد  یمتکوع را گرد هم م یما  ارتماعیافراد متعلق به تقس که یوندیپ یه ارتماعی(. سرمایانحصار

)مانکید افیراد در    شیود  یمی  یعث حفظ همگکرده و باکت یرا تقو یانحصار یها تیهو که یدرون گروه یه ارتماعیو سرما

 [.9قاچاق مواد مخدر( ] یدر باندها یا به صور  مکفیو  یورزش یها باشگاه

را از ابعیاد مختلیف    یارتمیاع  هیمفهیوم سیرما   یگرفیت. و  کمک یارتماع یهسرما یبرا یاز واژگان مختلف لمنکمز یر

ارائه  یه ارتماعیاز سرما یردکارک یفیگرفت و تعر کمکآن رد کارکاز  یارتماع هیف سرمایتعر یلمن براکرد. ک یبررس

 یژگیه دو وکاست  یگوناگون یزهایه انواع چرست بلیء واحد نیش یارتماعه ین اساس سرمای. بر ایماهو یفیو نه تعر داد

ر درون ه دکی را  ین افیراد یمعی  یهیا  کشک -8هستکد و  یساخت ارتماع یکاز  یا شام  رکبه ها آنهمه  -0دارند:  کمشتر

 [.03] ککدک ی  میساختار هستکد تسه

                                                           
1. Pierre Bourdieu 

2. James Coleman 

3. Robert Putnam 

4. Francis Fukuyama 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Samuel_Coleman
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Putnam
http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama
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 "یرازی ، حیافظ شی  یی لسیان الغ " یرانیا یت شاعر غزل سرایرا بتوان در تک ب یه ارتماعیف از سرماین تعرید بهتریشا

  :گوید یمافت که ی

 ن دو حییرف اسییت یییر ایتفسیی یتیییش دو گیآسییا
 

 بییییا دوسییییتان مییییرو ، بییییا دشییییمکان مییییدارا   
 

 یارراعتماد، هم همچون یمیمفاهن مفهوم دربردارنده یه اکن است ید ایآ یبرم یارتماع هیف متعدد سرمایآنچه از تعار

ار یی هیا و مع  ارزش یه بر مبکیا ک یبه هدف یابیه گروه را به سمت دستک یگروه بوده به نحو یک ین اعضایو روابو متقاب  ب

 ی، انسانی)مال ها یهسرماگر یبرخالف د یرتماعه ایقاب  توره است که سرما کد.ک یت میشود هدا یج در رامعه مببت تلقیرا

 [.8] شود یمدا کرده و کارآتر یش پیو ...( در صور  استفاده افزا

 یشهروند -1-2

از  یدانکد. به باور برخی  یم یکیرفته شهرنششیرا قال  پو آن  باشد یم شهراز مشتقا   یشهروندهمانطور که روشن است 

ش در قبال شهر و ارتماع عم  یخو یها تیگر احترام گذارده و به مسئولیردیکه به حقوق  یکان هکگامیکارشکاسان، شهرنش

 یدشد اما پس از آن شهرون یم یبررس یشهر ین در حوزه ارتماعیش از ایتا پ یشهروند اند. افتهیارتقاء  0کد به شهروندینما

 یشیهروند بیه   یاریبسی  یبا درک مفهیوم دهریده رهیان    است، اگرچه امروزه الت و کشور گسترش دادهیم خود را به ایمفاه

 .[4] شکدیاند یز مین 8یرهان

، یا  ارتمیاع یی و عیدالت توریه دارد و در نظر   یبه برابر یا ژهیاست که به طور و یدیم نو پدیاز رمله مفاه یشهروند

ه یی ک رامعیه از کل یی ابد که همیه افیراد   ی یتحقق م یوقت یدا کرده است. مقوله شهروندیپ یا ژهیگاه ویرا یو حقوق یاسیس

ن آسیا  یدسترسی  یو ارتمیاع  یث اقتصادیاز ح یمورد نظر زندگ یها به فرصت زینو  بودهبرخوردار  یاسیو س یحقوق مدن

مختلف مشیارکت   یها در حوزهمکاس   یبا روابو ارتماعک رامعه ی یکره شهروندان به عکوان اعضایداشته باشکد. ضمن ا

لیذا   رنید یگ یجیاد نظیم بیر عهیده می     یاداره بهتر رامعه و ا یز در راستایرا ن ییها تیکه دارند، مسئول یدارند و در برابر حقوق

 ین رو توانیائ یی باشید. از ا  یشیهروند می   یبرا یگریکده حقوق متعدد دیدامه زاک قواست و در ایدر ابتدا خودش  یشهروند

له نیژاد، میذه ،   یش به وسیاز پ ها آن یزندگ ن معکا کهیبدککد  یق میخودشان تصد یقضاو  در مورد زندگ یافراد را برا

 شود.  ین نمییتع یتشانهو یا صرفاچ از رویت و یطبقه، رکس

ک فرد خاص بیه آن  یرا که  یت، کمرین موقعیک رامعه ددلت دارد. ایاشتن در ت دیت شهروند به حس عضویموقع

ککد که هیر چکید از    یدا میاز حقوق انعراس پ یا ن استقالل در مجموعهیدهد. ا یرد و به او استقالل میپذ یککد، م یرامعه م

ت دارندگان آن حقیوق  یو فاعل یاررش کارگذیشه بر پذیرن، همیاند ل مختلف متفاو  یها ها و مران در زمان ینظر محتو

 دخالت دارند.

ک یی توانید در   یاز آن م یاست که فرد با برخوردار یتیموقع» یتوان گفت که شهروند یمف ساده یک تعریدر رن، یل

ن و تعیادل حقیوق و   یمتقابی  و بیر اسیاس میواز     یهیا  یخیود را بیر اسیاس وابسیتگ     یشیده و زنیدگ   ی، اخالقی یاسیرامعه س

 .[08] «ککد یسامانده یماعارت یها تیمسئول

 

 

                                                           
1. Citizen 

2. Global Citizenship 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 235

 یم شهروندیمفاه -1-2-1

دولت  یها تین مسئولیشهروندان و همچک یو ارتماع یفرد های مسئولیترا در  یتوان شهروند یم یکل یدر دسته بکد

  یی م مشیترک را عکیوان و ترم  ین مفاهیازا یتوان بخش یدر روام  مختلف م یکل یکرد. با نگاه یدر قبال شهروندان بررس

 کرد.

 یاجتماع یها تیمسئول -1-2-1-1

رند. شهروندان فعیال بیا   یگ یشرفت و بهبود شهر به کار میشهروندان به طور داوطلبانه امرانا  خود را رهت کمک به پ

 یهیا  سیازمان و  انیی ا و مربیی انجمین اول ر یی گونیاگون نظ  یمحلی  یهیا  تهیو کم ها سازمانتوره به تخصص و استعداد خود در 

ا  یی ه، یعمیوم  یهیا  محرمیه ، حضیور در  یها و ارتماعا  شیهر  کککد. شرکت در نشست یت میت و فعالیعضو یردولتیغ

افتن مشیرال  و  یی ن یو همچکی  رامعیه شیرفت  یپ یبیرا  یارتمیاع  یهیا  ح  اختالف، مشارکت در پروژه یها ا یا هی مکصفه

کید بیا   توان یم مردم محور ینهادها، و یاند که ارتماعا  محل دهین عقیصاحبکظران بر ار سودمکد خواهد بودیها بس ح  آن هرا

 .کدیفا نمایا ید مفهوم شهروندیجاد و بازتولیدر ا یدر روام ، نقش موثر ها آنکه ساختن ید و نهادیرد یارائه رفتارها

 یفرد یها تیمسئول -1-2-1-2

گردد امیا در واقی     یمحسوب م یشهروند یها تی، از رمله مسئولیاریکه، از نظر بس ین حالیدر ع رأیحق  دادن: یرا

  شود. یده نمیشک دولتشان در یدهکد در واق  صدا ینم رأیکه  یباشد. کسان یز میاز نیک امتی

ز به یشود. در زمان صلح ن یرکگ فراخوانده م یدارد، برا یبدن ییواناکه ت ی: در زمان رکگ، هر مردخدمت در ارتش

 شوند. یمسلح حاضر م یروهایا داوطلبانه در نیو  یسرباز یصور  خدمت اربار

 یکیه در آنجیا زنیدگ    یالیت و کشیور  ین ارتمیاع، ا یسیت از قیوان  یبا یم یروندگران: هر شهیو حقوق د قانوناحترام به 

 گران احترام بگذارد.یبه حقوق دو  ککد یرویککد، پ یم

و  یبیر اسیاس درسیترار    یگیر عیوارض قیانون   یو د ا  بر درآمدیمالموظف به پرداخت  ی: هر شهروندا یمالپرداخت 

 باشد. یو سرموق  م یراست

 دولت یها تیمسئول -1-2-1-3

ر، یرهت ارائه خدما  ز یدولت یها توسو بخش یافتیو عوارض در ا یمال، خر  نمودن دولت یها تیمسئولاز رمله 

 به شهروندان است:

  ش یپی  یایی امداد در حیوادث و بال ، ینشان آتش، سیپلشهروندان: توسو  تیامکحفاظت از ران و مال و حقوق و

 .مسلح یروهاینو  ییو سامانه قضا دادگاه، نشده یکیب

 ها مارستانیباز  ی، نگهدارگوشتو  ریشاز  یسالم، بازرس یغذاو  آب: یبهداشت و سالمت. 

  :یعموم یها کتابخانهو  ها مدرسهآموزش. 

 راه آهنو  ها ابانیخو  ها بزرگراه، ها رادهر و ساخت ی، تعمینگهدار. 

 ستیز ویمحو  ها رکگ ، یعیمکاب  طباز  یحفاظت و نگهبان. 

 یبانر یها و ضمانت حساب ها بانکاز  یبازرساندازها، با  حفاظت از پس. 

 [08] یخشرسالو  زلزله،  یسده مانکد نش یکیش بیکمک و ربران خسارا : در موارد پ. 
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 رانیدر ا یشهروند -1-2-2

ک یی رابطیه متقابی     ید و شیهروند یی گرد یمطیرح می   یکیتکها از مکظر شیهر و شهرنشی   یران، شهروندیقب  در ا یچکدتا 

هر   نقشیه ریام  شی   یرا در گیرو تصیو   یشید و حقیوق شیهروند    یده می یی د یو شیهردار  یران شهرین با شهر و مدیشهرنش

 یان حقوقدانان و مجام  قانونیر در میاخ یها در سال 0یا حقوق شهروندی یاما استفاده از واژه شهروند و شهروند .دیدند می

بیه  « یمشروع و حفیظ حقیوق شیهروند    یها یاحترام به آزاد»با عکوان  یقانون 0929افت. در سال ی تری رام د ید یو حقوق

ن یی رئیوس مهیم ا   کیه  دیی ه، دستورکار واحدها گردیدر قوه قضائ« یقوق شهروندبخشکامه ح»د و به نام ی  مجلس رسیتصو

 .[08] بود ییان قضاین و مجریو مک  شرکجه و رفتار با متهمان توسو ضابط ییقانون درباره نحوه بازداشت و بازرو

 طرح مسئله -2

ه یو چگونیه سیرما   ؟گیذارد  یمر یتأث بین یشپر یبه عکوان متغ یارتماع هیسرماچگونه بر  مالکر یبه عکوان متغ یشهروند

 مؤثر است؟ شهرهاو  ها ارتماعت بهتر یریدر مد یارتماع

 ینه پژوهشیشیپ -3

 :باشد میر ی  سال انجام به قرار زیران به ترتیدر ا یقا  انجام گرفته در رابطه با شهروندیتحق

ن یی ا یتی یو علیوم ترب  یشیرده روان شکاسی  دانو اسیتاد   ییدانشیگاه عالمیه طباطبیا    یئت علمیاحمد آقازاده، عضو ه یآقا

ر تحیود  و  یسی  یو بررسی  یت شیهروند یی کد تربیاصول و قواعد حاکم بر فرا» با عکوان: ای مقاله یط 0929دانشگاه در سال 

از  یدگاه برخی یی و ابعیاد گونیاگون آن از د   ی  مفهیوم شیهروند  یی بیه تحل  «کشیور ژاپین   هادر آموزشن گونه یا های ویژگی

ر یو سی  یت شیهروند یی کید ترب یفرا یبیه چگیونگ   یقی ید تطبیسپس با د پرداخته وت یم و تربیح  نظران تعلشمکدان و صایاند

ن یگر رهان در ایش از هر کشور دیب و باشد مین بحث یدر ااز ممالک صاح  تجربه  یری کشور ژاپن که تحود  آن در

 .[0] پردازد می خصوص اقداما  اصالح طلبانه به عم  آورده است

 مژگیان و  یوسیف ی یاز علی  یکیار  «رانیی ا هیای  اسیتان در مراکیز   یاحساس شیهروند »گر تحت عکوان: ید ای مقالهج ینتا

ک ین رابطه از یه فرد و دولت است، ایحاص  رابطه دو سو یهروندشکه  باشد مین قرار ی، بد0924در سال  هاشمی عظیمی

، سیه وریه   یمفهوم شیهروند  یبرا وت از فرد است. ت دولیگر مستلزم حماید یفرد به دولت و از سو یسو متضمن وفادار

حق انتخاب  یمشارکت ی. عکاصر مهم در بعد برابریاسیت سیو هو یقانون ی، برابریمشارکت یمکظور شده است: برابر یاساس

بیا ارتمیاع    ی، هم ذا  پکداریاسیت سیو در بعد هو یو فرصت یعی، حقوق توزیقانون یکردن و انتخاب شدن، در بعد برابر

ث یی از ح یشیهروند  یچهیار بعید تجربی    -0 :دهد یم هانشان دادهه ی  ثانویج تحلیاست. نتا یملت( و تعهد مدن -)دولت یمل

، احسیاس  یعیتیوز  ی، احسیاس برابیر  یفرصیت  یاز: احساس برابر اند عبار   ین مفهوم دارند به ترتی  ایکه در تشر یسهم

و  ی، فرصتیمشارکت یدر ابعاد سه گانه برابر یساس شهروندشد  اح -8. یمشارکت یو سپس احساس برابر یاسیت سیهو

ن یدر بی  یشید  احساسیا  چهارگانیه شیهروند     -9 ن مردم بادست.یدر ب یاسیت سیدر حد متوسو و احساس هو یعیتوز

بیر   یارتمیاع  هیای  یبکید رده  یرتیأث گر بیوده و  یردیک به یو ... کشور نزد ی، شغلیلی، تحصی، مذهبیمختلف قوم یها رده

و  یعی، تیوز یفرصیت  یدر ابعیاد سیه گانیه برابیر     یف است. ضعف احساس شیهروند یضع یبه طور کل یساسا  شهرونداح

گیر  ید یحرومت دارد و از سو یت مدنیذخائر مشروع یک سو ددلت بر کسری، از یاسیس یو باد بودن وفادار یمشارکت

حرومیت در   یرغیم ضیعف عملریرد    یرد کیه علی  دا یکیت دیژه ذخائر مشروعیت به ویگر ذخائر مشروعینشان از ورود د

                                                           
1. Civil rights 
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ت یمشیروع  یکی ی. در واقی  ذخیائر د  دارد یمی به حرومت را نیزد شیهروندان محفیوظ نگیه      ی، وفاداریحقوق شهروند ینتأم

 .[04] ککد یمرا ربران  یت مدنیذخائر مشروع یران، کسریحرومت در ا

 یت شهریریو نقش آن در مد یمشارکت شهروند یبررس»مقاله  یو ط 0922و همراران در سال  یارین راستا زیدر هم

بیا   («در اسیتان زنجیان   د یو هدر استان اصفهان ، ورزنه در استان فارس گله دار ی: شهرهایکوچک )نمونه مورد یشهرها

بیه   یار مکاسیب یار بادسیت و نگیرش بسی   ی  بیه مشیارکت بسی   ی، تمایکه در بعد ذهک کردندج پرسشکامه، مشخص یتوره به نتا

 ینهادهیا  هیاو  سیازمان ق عوامی  مشیارکت میردم در    یی مشارکت که از طر یکین شهرها ورود دارد، در بعد عیا مشارکت در

قیرار دارد. بیر    یفیده شده است، مشیارکت میردم در سیطح ضیع    یان سکجیر و تعام  با آشکای، شرکت در انتخابا  اخیشهر

حاصی  شید،    یر مسیتق  و مشیارکت مردمی   یی متغمشیارکت بیه عکیوان     ین بعد ذهکیب یکه از آزمون هم بستگ یجیاساس نتا

میورد   ین شیهرها وریود دارد و بسیتر مشیارکت در شیهرها     یی مشیارکت در ا  یاز بعد ذهک یمشخص شد که ارتباط معکادار

 .[2] ار بادستیبس یت شهریریمشارکت در مد یمطالعه برا

در سیال   «رسیتان یدوره دب یلیوم ارتمیاع  ع هیای  کتاببر اساس  ینقش شهروند»ز در مقاله ین پور بهمنترکمان و  ها خانم

ر است: یت زی  اولویبه ترت یعلوم ارتماع یها کتابدر  یمفهوم شهروند دادند کهپژوهش نشان  های یافتهبه کمک  0923

در . یتکمشیار  یشیهروند  -9 یفرهکگی  یشیهروند  -3، یارتمیاع  یشیهروند  -9 یمیدن  یشهروند -8 یاسیس یشهروند -0

بیر   یرگیذار یتاث ییفعیال )توانیا   یمکفع  )حق وریود داشیتن( و شیهروند    ی  و فعال، شهروندمکفع ینقش شهروند یبررس

 .[3] باشد یممکفع   یت با شهروندی( و اولوها یاستس

 ر اشاره کرد:یبه موارد ز توان یمران ی( در ای)در ارتباط با شهروند یه ارتماعیرامون سرمایانجام گرفته پ یاز کارها

بیر   یبخیش دولتی   یهیا  سیازمان ر عملریرد  یتیأث  یبه بررسی  یت دولتیریرشته مد یدر مقط  دکتر یروانیرضا شیعل یآقا

 یدولتی  یهیا  سیازمان ران یمید  یق، مشخص نمودن عوامی  عملریرد  ین تحقیا یپرداخته است. هدف اساس یه ارتماعیسرما

سیت و  ین مطل  است کیه از ب یانگر ایق بین تحقیا های یافتهاثرگذار هستکد.  یه ارتماعیسرما یجاد و ارتقایکه در ا باشد یم

اد، یدرصد در سطح ز 9/00درصد در سطح متوسو،  84در سطح کم،  ها آندرصد  9/00مورد مطالعه،  یشش سازمان دولت

 گانیه  یازده ین نمرا  عوام  عملرردیسه بیگفت که مقا توان یم یکل گیری یجهنتک ی. در اند کردهجاد یا یه ارتماعیسرما

اد یی ز یه ارتمیاع یکه سیرما  یدولت یها سازمانن نمره آن دسته از یانگیکه م دهد یمان مورد مطالعه نشان ست و شش سازمیب

 .اند شدها متوسو موفق به انجام آن یزان کم یبود که به م ییها سازمانشتر از ی؛ باند کردهجاد یا

 پیارس  واگین در  یسیازمان  یکیارآفرو کی  یه ارتماعیسرما یآشکا به بررس یمصطف یکه توسو آقاین زمیق دوم در ایتحق

ده اسیت کیه   یجیه رسی  ین نتیپرداخته و به ا یسازمان یکیبا کارآفر یو ساختار ی  رابطه بعد شکاختیو به تحل پردازد یماراک 

ورود دارد و نشیان داده اسیت کیه بعید      یسازمان یکی( با کارآفریو ساختار ی)ابعاد شکاخت یه ارتماعین سرمایب یرابطه مببت

 برخوردار است. ینسبت به بعد شکاخت یشتریت بیاز اهم یساختار

و  یه ارتمیاع یت مدرس بیا عکیوان نقیش سیرما    یدر دانشگاه ترب لی ی قلبهروز  یآقا یق سوم مربوط به رساله دکتریتحق

 یا توسعهق از نوع ین تحقی. اباشد یمران خودرو و پارس خودرو( ی)ا یرانیا یدو شرکت خودروساز یت رقابتیدر مز یفرر

. بیه طیور   باشید  یممورد مطالعه  یها شرکتران یز مدیق نین تحقیا یبوده است. رامعه آمار یلیش تحلیمایق پیبا روش تحق

وریود دارد   یرابطه مببت و معکا دار یه فرریو سرما یه ارتماعین سرمایکه ب دهد یمق نشان ین تحقیج حاص  از اینتا یکل

 [.09] یابد یمش یافزا یه فرری، سرمایعه ارتمایش سرمایگر با افزایبه عبار  د
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 ر نقاط رهان:یدر سا یه ارتماعیرامون سرمایقا  انجام گرفته پیتحق

کریه  یبیر ا  یوریود دارد مبکی   یتوافق ضیمک  یه ارتماعیحوزه سرما اندیشمکدان ینبهمانطور که در مطال  قب  گفته شد؛ 

ن مجیال  یی ز در ایی ن حوزه هستکد. ما نیک ایکالس های یشهاند تکامپامز کلمن و رابر  یو، ریر بوردیاما، پیفوکو های یدگاهد

ت یریه و مید ین سیرما یی ان ایی ر نقاط رهان، به کشف نوع رابطه میصاحبکظران سا های یدگاهدم تا با استفاده از مطال  و یبرآن

 م.ینائ  شو یارتماع

و  یمشارکت ین زندگی  رابطه بیر تحل، متفرران قب  از قرن نوزدهم دییرا، تحت مبحث رمعگرایآمر یاسیدر علوم س

که الهیام گرفتیه    کردند یماستفاده  یو انسجام ارتماع یم همبستگی  مفاهیرا رهت تجم یعبارا  مشابه مررراچ، یدموکراس

 [.0بوده است ] 8 یس دوتوکویو الرس 0سونیمز مدیهمچون ر یسکدگانینو یها تالشاز 

 یا رامعهک پرشیتاب، یی را  ترکولوژییی سامدرن آمده است؛ با توره به تغو رهان مدرن و پ یه ارتماعیسرما یدر بررس

ر هستکد. اما بیه  ییدر حال تغ یارتماع های یهمراراز  یاریبس ین رهانیبه ورود آمده است. در چک یا شبرهو  یچیدهپ درهم

 یهیا یژگیاز و یری یرا  یوان سیادر یی د 3نشده اسیت. میارکس وبیر    کاسته یررسمیغت روابو یهکوز از اهم 9لدیده ران فیعق

را در  یو امرانیا  برابیر   ککید  یمی خار   یآن است که امور را از حالت شخص یوان سادریت دی. مزداند یمرامعه مدرن 

ن ی، رانشی خوانکید  یمی سیازمان   یبی  داری یهسیرما آن را  یآنچیه برخی   امیروزه . اما دهد یمار افراد قرار یمقاب  مقررا  در اخت

 [.00نه شده است ]وان سادراید داری یهسرما

لد انجام شد، پیژوهش دربیاره   یتوسو ران ف یه ارتماعیو سرما ینقش ارتباطا  ارتماع ٔدرزمیکهکه  یگرید یدر بررس

 هیا  آنروابیو هتی  داران موری  شیده اسیت کیه        یها شبرها ورود یان صو  گرفت. در استرالیان کارفرمایشبره روابو م

د نشده اسیت.  ییو توسعه کشورها هکوز تأ یه ارتماعیان سرمایمربوط به روابو م یادعاهاخود را باد برند اما  ییبتوانکد کارا

 [.00] ککد یمار دشوار یان کشورها را بسیسه میمتفاو ، مقا های یسازک علت، آن است که شاخص ی

، یه ارتمیاع یسیرما »ه در مقالی  «0آمریریایی  یعلمی رفتار »ه یاز نشر ای یژهوشماره  یراستارهایبه عکوان و 9یادواردز و فول

 یبه طور مسیاو  یه ارتماعیکره سرمای: اول اکککد یمرا مطرح  یدیدو مطل  کل «4در عصر حاضر یو دموکراس یرامعه مدن

 یو ارتماع ییایرغراف یستکد. انزوایار مردم نیرسان در اختیز به طور یه نیر انواع سرمایست، همانطور که سایار همه نیدر اخت

ت یی وابسیته بیه موقع   یبیه طیور قابی  تیوره     یه ارتمیاع یک مکب  سیرما یکره ارزش ی. دوم اشوند یمن مکب  یابه  یابیمان  دست

 [.0] مکب  نسبت به رامعه است یاقتصاد -یارتماع

را ورود دارد یرامعه آمر یکه در ساختار مدن یبه مشرل «2کگ تک نفرهیبول»رابر  پاتکام با انتشار کتاب بررسته خود 

و  یارتمیاع  یهیا  شیبره ان افیراد،  یی : ارتباط مدهد یمارائه  یه ارتماعیپاتکام از سرما که یمفهومت. با توره به توره کرده اس

 یه ارتمیاع ی: سیرما شیود  یمی ز قائی   یتما یه ارتماعین دو نوع سرمایب یانتظار عم  متقاب  و قاب  اعتماد بودن؛ و یهکجارها

                                                           
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 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Madison
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexis_de_Tocqueville
http://en.wikipedia.org/wiki/Bowling_Alone
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که تکهیا   8یا درون گروهیمحدود کککده  یه ارتماعیو سرما دهد میوند یپمختلف رامعه را به هم  یکه ارزا  0وند دهکده یپ

 [.9] ککد میگران را حذف یوند داده و دیرا به هم پ یاعضاء گروه خاص

و بحیث   یه ارتمیاع ین سیرما ین ارتبیاط را بی  یشتریرابر  پاتکام رامعه شکاس، ب های یبررسد بتوان گفت مطالعا  و یشا

ریا در حیال   یدر آمر یه ارتمیاع یکیه سیرما   ککید  میادعا  «کگ تک نفرهیبول». پاتکام در دهد یمن به ما نشا یت ارتماعیریمد

تکهیا بیا    دهکید  میح یکککد بلره ترر یباز بولیکگ یرسم یگهای  ندارند که درلیش است. او نگران است که افراد تمایفرسا

جیاد اعتمیاد   یگر و ایرید یمببیت افیراد بیا     یتمیاع ن مسئله باعث خدشه دار شدن روابیو ار یا [.00]کککد  یان خود بازیآشکا

 .رساند می  یز آسین یت ارتماعیریت به مدیخواهد شد که در نها یارتماع

کیه   ککید  میی انجیام داده اسیت؛ ادعیا     یاست ارتماعیس یبه عکوان نوع یه ارتماعیسرما یلد رویکه ران ف یدر مطالعات

اسیت   ین ادعا تورهیداشته است. گواه ا یارتماع ریزی برنامهو  یارتماعاست یبا س یریاز ابتدا رابطه نزد یه ارتماعیسرما

. همیانطور  اند کردهو توسعه به آن  یاقتصاد های همراریو سازمان  یرگذار مانکد بانک رهانیتأث ین المللیب های سازمانکه 

ا  رامعیه  یخصوصی  دهیی  شیر   رگیذار در یار تأثیبس ینقش یاسیس های نظامو ادواردز معتقدند که  یکه ذکر آن رفت؛ فول

 ید دخیالت یی مؤلفان نبا یدگاه برخیاز د یکه باشد دارند ول یزانیدر هر سطح و م یه ارتماعیکاربرد سرما یو چگونگ یمدن

ن افیراد کیه از رملیه    یی ا [.00] ردیدر ارتماعا  صور  گ ها دولتو  یران ارتماعیاز طرف مد یه ارتماعیدر ساختن سرما

 یعلی  میاد   یبیرا  یپوششی  صیرفاچ  یه ارتمیاع یاما را ذکر کرد اعتقاد دارند که سیرما یچون فوکو ییرالهابینئول توان می ها آن

بیه   یخوشی  یکان چکدان روین هستکد. ایدر ارتماعا  بدب یه ارتماعیمربوط به سرما های برنامهاست و به  یساختار ینابرابر

 .[02] و در امور مربوط به مردم ندارند ییران اررایدخالت دولت و مد

ه بیه  کی بیود  « انسیان  -یگروهی  یها رسانه»یعمومستم روابو ین سازندگان سیاز اول یری، یناشر آلمان غرب 9کگریآ. شپر

دوم، بیه   یسیت خیورده در رکیگ رهیان    ردر آلمان ش 0330در سال  یمردم پرداخته بود. و یها یها و عالقمکد قهیاداره سل

انش احساسیا  میردم وقیت آلمیان را مید نظیر       یی کگر و اطرافیپرداخته بود. شیپر  ییویراد یها درباره برنامه خودانتشار مجله 

ارزش  یزیی و چیه چ ین شیرا یی در ا. آوردنید  یبیه وریود می    یچیارگ یاحسیاس ب  ،انیداز  و نبودن چشیم  یاریرداشتکد. تورم، ب

خوانکدگان ما احسیاس   رد تاکرار رن واژه را تید اغل  ایبا»گفت:  یم یو«. فقو خانواده»کگر رواب داد: ی؟ شپردارد یدائم

خیانواده   ییک بیه   یوون خوانکده مجلیه  یلیا چهار می، دو سه یک نیبکابراککد.کو با مجله ارتباط برقرار  داشتهاعتماد به نفس 

 یکیه بیه خوانکیدگان احسیاس اعتمیاد بیه نفیس و خوشیب       کبود  یجاد مجله خانوادگیناشران مجله، ا دراهبر«. شوند ی  میتبد

را بیه میدار نفیوذ خیود      یادیی ن مجلیه خوانکیدگان ز  یی رده بیود. ا کدا یهمان شماره اول خوانکده خود را پ ن مجله ازیبدهد. ا

 و  یعمیوم فرهکیگ   در یعمیوم ت روابیو  یی ن مجلیه بیه نمونیه بیارز فعال    ی  شد. ایتبد ییوینوع پارلمان راد یکشانده و به ک

 [.9]   شدیتبد (یت ارتماعیریا همان مدی) یگروه یها رسانه

 

 

 

                                                           
1. Bridging. 
2. Bonding 
3. a. shepringer 
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 رگذاریتأث یها مؤلفه: یو شهروند یه اجتماعیارتباط سرما -4

 ها(NGO) یر دولتیغ یها سازمان -4-1

بیه   شیوند  یمت یریاز مردم شر  گرفته و مد ییها گروهتوسو  هستکد که یخصوص یها سازمان، یردولتیغ یها سازمان

گیران اسیت. بیر طبیق نظیر      یا دیی ان ر رسیاندن بیه خودشی   یی عمی  کیرده و هدفشیان خ    یشر  داوطلبانه و بدون سود شخصی 

 یق رامعیه میدن  یی ، افراد از طر0و والترز 9و ادواردز ی، فول3و راچن ، استال9وتنی، ن8یکی، الساندر0همچون والزر یسکدگانینو

داوطلبانیه هسیتکد کیه بیا      یهیا  انجمین کگونه ین، ایدار نگهدارند. همچکیرا پا ها آنجاد کککد و یا یارتباط یها شبره توانکد یم

و  دهکید  یمی ، اعتماد و عم  متقابی  را گسیترش   دهکد یم، مردم را به هم ارتباط یرپذ انعطاف و یررسمیغ یتوس  به ساختار

ازرامعیه   یناشی  یها انجمن، خدما  و ها یتفعالاز  یا گسترهن یچک .بخشکد یمبدون اربار استحرام  یگردوستیرامعه را با د

در زمان فراغت  یافراد )حت های ییتوانااستفاده از  یش حداکبریبا افزا توانکد یم که هستکد یه ارتماعیاز سرما یمکابع یمدن

مؤثر  یت ارتماعیریشرفت و بالطب  مدیرا رهت توسعه، پ یا سازندهر مببت و یکه افراد در گروه هستکد(، تأث یاز کار، اوقات

 [.0فراهم آورد ]

 یه ارتمیاع یسرما یا دانست که خود از الزاما  اساسیپو یندشهرواز ابعاد  یریتوان  یرا م یمدن یت در نهادهایعضو

و  یعلمی  هیای  انجمین  هیا،  تابخانیه ک، یو محلی  یشیهر  ی، شوراهایا ، حرفهیصکف های انجمنر ینظ یمدن ینهادها .ز هستین

افراد  ین دسته هستکد. سازماندهیو موارد مشابه از ا یشاورزک، یتجار های انجمنست، یو زیمح یحام های گروه، یورزش

ت کاز مشار یجاد سطح بادترین نهادها شده و ضمن ایخاص در ا یا و حرفه یصکف های فرهکگمور   یمدن یدر نهادها

ن نهادهیا  یی ا یاعضیا  یو اقتصاد یکترل رفتارها و تعامال  ارتماعکم، یرمستقیه به طور غکشود  ی، مور  میوتعلق ارتماع

 [.0] ابدیاهش ک یرسم یها کترلکاز  یاریبس یها کهیده و هزن نهادها شیمورود در ا یوابسته به هکجارها

 نترنت(ی)ا یارتباطات مجاز -4-2

. اثر مببت داشته باشد یه ارتماعیبر سرما تواند یمکترنت ی ، استفاده از این وقایهمانکد مشاهده اخبار و آگاه شدن از آخر

ن اسیت کیه کیاربران در حیال     یی نشان دهکیده ا  2سیپاس یو ما 4سبوکیهمچون ف یارتماع یها شبره های یتسا  یرشد سر

هستکد. بر خالف روابو رو در رو، به کمک  یوندیو پ یدرون گروه یه ارتماعیاز هر دو نوع سرما یمجاز یا شبرهجاد یا

 یکن معین بدیگر متص  شوند. ایردیبه  یژه به صور  آنیو ییبه صور  هدفمکد با وض  پارامترها توانکد یمکترنت، افراد یا

 . با هم ارتباط برقرار کککد توانکد یمن یمع کامالچ های یشیکهپبر اساس مکاف  و  یاست که افراد به صور  انتخاب

ن افیراد و  یبی  ی، ارتباطیا  مجیاز  یدن مفهیوم شیهروند رهیان   یی و مطیرح گرد  یامروزه با توره بیه بحیث دهریده رهیان    

از  یث ارتباطیا  مجیاز  یی ن حیداده است. از ا یروام  شهر در روام  به خصوص یبه روابو ارتماع ای تازه هاشر  گروه

                                                           
1. Walzer 

2. Alessandrini 

3. Newtown 
4. Stolle and Rochon 

5. Foley and Edwards 

6. Walters 

7. Facebook 

8. MySpace 

http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://en.wikipedia.org/wiki/MySpace
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شیتر  یب ییو کیارار  یبیه اثربخشی   یری یاست که رشد و توسعه  یه ارتماعیو سرما یمهم و مشترک شهروند های مؤلفهرمله 

 .انجامد می یگرید

ما  (یرودررو و تعامل)بادخص ارتباطا   یقو یوندهایکترنت پیمعتقدند ا یمکتقدان ارتماعا  مجازدزم به ذکر است؛ 

از  توان یمن صاحبکظران ی)از رمله ا ن کرده استیگزیرا یبا ترکولوژ یا ارتباطا  پوشالی "نیف آنالیضع یوندهایپ"را با 

رابطیه   گیرنید  یمشر   یکه با کمک ترکولوژ یکه مروادات دهد یمقا  نشان یگر از تحقید یبرخ [.9رابر  پاتکام نام برد ]

و رو در رو را بیه خیود اختصیاص     یری یزیف یروابو ارتمیاع  یرا که زمان صرف شده برایدارند ز یرتماعه ایبا سرما یمکف

 ین هسیتکد، روابیو فیرد   یی شیتر آنال ین است که هرچیه میردم ب  یقا  به عم  آمده توافق بر این ورود، در تحقیبا ا .دهکد یم

 [.0] دارد یه ارتماعیت سرمایدر تقو ینقش مببت نیا داشته و یشتریب

 سالمت افراد -4-3

و ارتماعیا ،   یارتمیاع  یهیا  شیبره در  یه ارتمیاع یکه ورود سرما دهد یمنشان  یرامون سالمتیقا  رو به رشد پیتحق

 ی، اطالعا  و هکجارهیا زنیدگ  یت، اعتماد عمومیاز حما یغک یا ارتماعی ها شبرهکه در  یاست. افرادافراد  یحافظ سالمت

ق ین طریبد تواند یم یمار سرطانیک بیبه طور مبال،  گذارد یماثر مببت  ها آنکه بر سالمت ار دارند یدر اخت یمکابع کککد یم

که عضیو شیدن در    ککد میز ادعا ی. پاتکام ناز دارد بدست آوردیدرمان و بهبود ن یرا که برا یت روانیا حمایاطالعا ، پول 

 [.0] دهد میک سازمان، احتمال مرگ افراد را در سال بعد کاهش ی

)و داشیتن هیم    هیا  گیروه ت در یعضوگفت،  توان یمو سالمت افراد  یه ارتماعی، سرمایت ارتباط شهروندیان اهمیب در

مضر هستکد بیر حیذر    یسالمت یکه برا یگساریگار و میدن سیهمچون کش ییافراد را از رفتارها تواند یممکاس (  یها گروه

 ریزی برنامهشتر شهر و ارتماع یرهت توسعه هرچه بهتر و ب توانیم میه سالم است ک هایی انسانمملو از  ای رامعهما در  دارند

مطلوب از همان ابتدا بیا   یبه معکا یناسالم، تصور بروز و ظهور شهروند ای رامعهکصور  و در یر ای؛ در غککیم میت یو فعال

 و مخاطبان( مواره خواهد بود.ی)شرا یمشر  اساس

ه یسیرما  یابیی ارز ی هزمیکی  در یهم باشد. اگرچه مطالعا  معدود یمضر سالمت تواند یم یه ارتماعیگر سرمایاز طرف د

 یه ارتماعیکه سرما شود یمن برداشت ین اطالعا  محدود چکیدر ارتماعا  تبهراران انجام شده است، اما از هم یارتماع

 یریادگیی  یبرا ییها رصتفف مطلوبشان و یمکحرف به کمک تعار های ینهمکشدر ارتماعا  درهم شرسته دارد.  یاثر مکف

 یعکی ی، اصیالح هکجارهیا )  هم هستکد. اگرچه در همان ارتماع یانحراف ی، مشوق رفتارهاکککد یمشبره فراهم  یکه هکجارها

 [.0] مبمر ثمر باشد تواند یممببت(  یها نمونهکان مکحرف با یهمکش یکیگزیرا

 آموزش و پرورش -4-4

ک یی ، کاتولیرستان دولتیدانش آموز دب 82111از  یاطالعات 0وهافرکلمن ؛ دیق مطرح گردیا  تحقیهمانطور که در ادب

ن یچکی  یق طیول یی ن تحقیی از ا انید  کیرده  یآور رمی   0324و  0321ن یریا در طیول دوره هفیت سیاله بی     یدر آمر یو خصوص

وارد تیرک  در خانواده دانش آموزان و ارتماعاتشان مکجیر بیه کیاهش تعیداد می      یه ارتماعیشده است که سرما گیری یجهنت

 شده است. یآن در مدارس دولت یک نسبت به نرخ بادی  در مدارس کاتولیتحص

                                                           
1. Huffer 
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 یهیا  آزمون یک رویق عملررد بهتر مدارس کاتولیاز کلمن به علت ارائه نرردن علت دق یماچمستق 0مورگان و سورنسن

به عکوان مدارس هکجارگرا و مدارس ک یبا توره به عملررد دانش آموزان در مدارس کاتول ت استاندارد انتقاد دارندیموفق

. انید  کیرده شکهاد یا  پیاضیر یریادگیدر  یه ارتماعی  اثر سرمایتحل یدو مدل برا ها آنبه عکوان مدارس افق گستر،  یدولت

ر و فعال مکجر بیه آثیار   یک ارتماع فراگی یداریبا حفظ و پا تواند یم یه ارتماعیره سرمایکه در حال اند کردهمشاهده  ها آن

ت یش از حد، سرکوب خالقیز داشته باشد: نظار  بین یعواق  مکف تواند یمن حال یمببت در مدارس هکجارگرا شود، در ع

، عواقی   یت ارتمیاع یگر، در مدارس افق گستر، محیدود ین موارد هستکد. اما از طرف دیاز رمله ا ییاستبکا های یتموفقو 

حاصی  از   یهیا  فرصیت را در قالی    یه ارتمیاع یاز سرما ینوع متفاوتن مدارس یا  داشته است. ایاضیر یریادگیدر  یمکف

 یدر سیطح بهتیر   یریادگیی ن کیه  یی جه ای. نتکککد یمر افراد بالغ تجربه ین و ساین والدیب یاز روابو ارتماع یا گستردهشبره 

ه یکیه سیرما   دهید  یم. به طور خالصه مطالعا  مورگان و سورنسن نشان شود یماده یک هکجارگرا پینسبت به مدارس کاتول

 یو خاص نقش مببت داشته باشد ولیک محیدر  یه ارتماعیک نوع از سرمایو است. ممرن است یوابسته به مح یارتماع

 .گر موفق نخواهد بودیو دیدر شرا لزوماچ

 یابیر  یرمعی  یبازده ییک فضایکامی، دیه ارتماعیفراتر از سرما»در مقاله خود با عکوان  8سمپسون و همرارانن یهمچک

)به طیور   ها شبرهمکاب  و »هستکد که  یمدع ها آندارند.  تأکید یه ارتماعیسرما یا هدف گرایبر ابعاد هکجارگرا  «9کودکان

کسی    یممرین اسیت بیرا    هیا  آنهسیتکد.   یخکب یی( به تکهایسازمان یدوستانه، چگال یوندهایداوطلبانه، پ یها انجمنمبال، 

 .«ا نباشکدید باشکد یاثرا  مورد نظر مف

 ییرا در میدارس راهکمیا   یق، مطالعیات یی تحق یبه عکوان ابزار اصل یه ارتماعیبه کمک سرماز ین 3بکک و کواکیمررور

. انید  دادهدختران و پسیران انجیام    یلیت تحصین موفقیاختالف ب یساله با هدف بررس 03آموز  دانش 924 یهکگ ککگ رو

در  9س تانیگ یهی  هانگ یهمتفاو  بر دو رکس مختلف دارد.  یراتیتأث یه ارتماعیق اثبا  شده است که سرماین تحقیدر ا

 یق به معکیکد تطبیفرا گوید یم «0یلیت تحصیق و موفقیدانش آموزان تازه وارد در هکگ ککگ: تطب»ان نامه خود با عکوان یپا

ز یعام  متمیا  یتیحما یها شبرهکه  دهکد یمق نشان یج تحقی( است. نتایو ارتماع ی)فرهکگ های یهسرماو انباشت  یفعالساز

 یفعالسیاز  ی، شیرط دزم بیرا  یه ارتمیاع یاز سیرما  ی، به عکوان شرلیتیحما یها شبرهق هستکد. یمختلف تطب یکککده راهها

 .ق داردیکد تطبیشرفت در فرایزان پیبه م یز بستگیه انباشته شده نیزان سرمایدانش آموزان تازه وارد هستکد. م یه فرهکگیسرما

و  «است یه ارتماعیر سرمایرشد کودک به شد  تحت تأث» متذکر شده است «ک نفرهتکگ یبول»خود  پوتکام در کتاب

بر طبق نظیر   «در امر آموزش مرتبو دانسته شده است خصوصاچ یج مببت متعددیبا نتا یه ارتماعیحضور سرما» دهد یمادامه 

 یه ارتمیاع یکه سطح سرما یادتیتماع هستکد. در ان در اریوالد یه ارتماعیج مببت حاص  سرماین نتاین کتاب، ایدر ا یو

 یشیتر ین مشیارکت ب یوالد ها آنن است که در یاد  در این ایشتر است وره مشترک ایز بین یلیت تحصیبادتر است، موفق

ارد ، معلمان میو اند داشتهکد آموزش فرزندان یدر فرا یشترین مشارکت بی  فرزندان خود دارند. هر را که والدیدر امر تحص

نسیبت بیه    یتفیاوت  یبی  ی، فرار از مدرسه و به طور کلیریزیف یریهمچون حم  سالح در مدرسه، درگ یاز بدرفتار یکمتر

                                                           
1. Morgan and Sorensen 
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5. Hei Hang Hayes Tang 
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د یی و آموزش، با یه ارتماعین سرمایدرک رابطه ب یر مدارک، برایدگاه پوتکام و سایبا استکاد به د اند کرده  گزارش یتحص

 [.0] ن کرد.ییک ارتماع را تعیمورود در  یه ارتماعیزان سرمایسه و من در امور آموزش و مدریزان مشارکت والدیم

مبیال آمیوزش    ی)برا یاز اثرا  مببت آموزش شهروند توانیم می یه ارتماعیگر رهت توسعه و ارتقاء سرمایاز طرف د

 رسمی یموزشآ یخاص مدارس در قال  محتوا های آموزش یرو توان مین باب یم در ای( استفاذه ککیارتماع های مهار 

از رملیه   یزنیدگ  هیای  مهیار  مختلیف،   هیای  گیروه ت در یعضو یمب  چگونگ هایی آموزشکرد.  گذاری سرمایهمطلوب 

 در گروه، اعتماد متقاب  و ... . یگفتن، آموزش همرار «نه»مهار  در 

 یبزهکار -4-5

 یش بزهریار یدر افیزا  ای ایکدهفزمحتم  بوده و نقش  یانحراف های گروهت در یعضو یپرواضح است که در هر ارتماع

 . باشد می)از نظر پاتکام( قاب  تأم   یدرون گروه یه ارتماعین موضوع بادخص با توره به مفهوم سرمایدارد ا

ه یو ... کیه از رملیه عکاصیر سیرما     هیا  کتابخانیه ، یورزشی  هیای  باشگاهمکاس ،  یدوست های گروهت در یدر مقاب ، عضو

 یارتمیاع  هیای  مهیار  د از نقیش  ین خصوص نبای؛ در ادهکد میت در ارتماع را کاهش یاهستکد وقوع ررم و رک یارتماع

مکاس   های آموزشبه کمک آموزش و پرورش و ارائه  توان مین مهم را یگفتن و ...( غاف  شد ا «نه» یی، توانایابی دوست)

م ی؛ خیواه شیود  میی ت یی و ریرم و رکا  یارش بزهری ین باعث افزاییپا یه ارتماعیده که سرماین ایت نمود. با تمرکز بر ایتقو

خواهید   یش بزهراریاز مکظر افزا یرد های آسی دچار  یه ارتماعیز با کاهش سرمایروام  ن یت ارتماعیرید که مدیفهم

 [.0]شد 

 مشارکت زنان -4-6

 یبیرا  را یدر مقابی  میردان، ارتباطیا  ارتمیاع     هیا  تفیاو  ن یی دارنید. ا  یسازمانده یبرا یمکحصربفرد های روشزنان 

 تیر  پررنگ غیررسمیو روابو  ها مشارکتجه نقش زنان را در یرگذار کرده و در نتیرذاب و تأث یشتریمخاطبان زن تا حد ب

 از: اند عبار  ها مشخصهن یاز ا ی. به عکوان مبال تعدادککد می

 شیتر از میردان   یکید ب یجاد نمایکرده و وفاق ا یسازمانده بکدی ردهبدون  یکره زنان خود را در ساختارهایاحتمال ا

 است.

 مردانیه،   یق بیا اسیتانداردها  یی تیا بیدون تطب   دهید  میی ارازه  ها آنزنان به  یارتماع سرمایه غیررسمیعت اغل  یطب

 [.0]کد یت نمایریجاد و مدی، ایارتباطا  ارتماع یرا رهت برقرار مشارکتی غیررسمی های محیو

4-6-1- FPI ینشانگر مشارکت زنان در توسعه انسان 

 هیای ٔ درزمیکیه ن سرنوشتشیان  ییی زان ککترل زنان و مردان را در تعیاست که م ییرهاینگر مشارکت زنان، مرک  از متغنشا

 از : اند عبار رها ین متغی. اگیرد میاندازه  یو اقتصاد یاسیس

  (،یاسیس گیری تصمیممجلس )مشارکت در  یکدگینما های پستمشارکت زنان در 

  (،یاقتصاد های گیری تصمیم)مشارکت در  یو فک یت عالیریمد های پستمشارکت زنان در 

 (.یمشارکت زنان در مشاغ  آزاد و مشارکت در دآمد حاص  از اشتغال )مشارکت در مکاب  اقتصاد 

 یسه آن با نشانگر کشورهایو مقا دهد میرا نشان  890/1معادل  یبا توره به نشانگر مشارکت زنان در کشورمان که رقم

ک بیه نشیانگر   یی زان، نزدیی ن میکه متأسفانه ا یابیم درمی(، 899/1ف )ی( و ضع390(، در حال توسعه )933/1) یشرفته صکعتیپ

از  یمی یکریه ن یشتر به مشارکت زنان در توسعه کشورمان، با توریه بیه ا  ین موضوع لزوم توره بی. اباشد میف یضع یکشورها
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 نمایید  میی ن نشانگر در کشورمان را گوشیزد  یا یاعتال رهت رشد و گذاری سرمایهو  دهکد می  یران را زنان تشریت ایرمع

[09.]0 

 مهاجرت -4-7 

م بیه  یگان هسیت ین همسیا یچون محال  و در بی  یدر سطوح کوچر یمحدود و گذرا حت یها رابطهاگر در شهرها شاهد 

در شیهر،  شیتر و بهتیر   یه به خصوص مهارر  از روستا به شیهر رهیت بیه دسیت آورن امرانیان ب     یرو یب یها مهارر   یدل

و  یه ارتمیاع یمان  رشد سیرما  یمطالعا  پوتکام نشان داد که مهارر  و تکوع نژاد. باشد یمداکردن کار و ... یال ، پیتحص

 یاز افراد سهم یا پارهرا، یکه در مکاطق ناهمگون آمر گفته شدن مطالعا  یدر ا شود یممرتبو با آن  یش اعتماد عمومیافزا

اد است )همچون یز ها آنکه مهارر  به  یندارند. در روامع یوندیو پ یدرون گروه یارتماعه یک از انواع سرمای  یدر ه

( شهروندان در هر دو نیوع  یشرق یبادست )همچون اروپا یقوم یا ناهمگونی( چون تهران ییو کالن شهرها اد  متحدهیا

ن است. عدم تجیانس باعیث   ییار پاین بسکمبود دارند و در ک  سطح اعتماد در خار  از ارتماعا  همگو یه ارتماعیسرما

  شیوند،  یمکفیرد تبید   یداچشید از افیراد   یکککد و به رمع یو روابطشان دور ها گروه ترین یکنزداز  یشده است که مردم حت

تمیاس بیا تکیوع     گفتکید  یمی هستکد که  یقبل یج بر خالف باورهاین نتایدر آن بودند. ا قبالچکه  یا همبستهنقطه مقاب  ارتماع 

 یونیدها یم پیق تحری یی ن اقیوام و چیه از طر  یمیاب  یارتمیاع  یونید زدن شیرافها  یق پیرا چه از طر یه ارتماعیسرما ،یماعارت

 .[ 03]ککد یمت یتقو یگروه درون

، یسیکت  یهیا  ارزشافتکید کیه حفیظ    یواورلئیان در یم نیمق های یتکامیورم   یدر بررسز ین 9بکرستون آلو کارل  8ن ژویم

مهم اسیت کیه    یبه خصوص زمان ی. اتحاد قومرساند یم یاری یوند و حفظ اتحاد در ارتماع قومیپ یمهارران را در برقرار

آثیار روابیو   ” 3هیا  یکیی چدر محلیه   یه ارتمیاع یسیرما “. ژو در مقالیه خیود   انید  شیده زبان وارد یبه رامعه م یمهارران به تازگ

ن نس  روان مورد یاع، در خانواده مهارران و ما بروان در ارتم های یراییآمر -یکیق چیکد تطبیرا بر فرا یمحسوس ارتماع

  ی، اسران کودکان مهارر را در رهیا  مطلیوب تسیه   یه ارتماعیسرما یبه عکوان مبکا ها یکیچقرار داده است محله  یبررس

جیاد  یا یه ارتمیاع یسیرما  یز نیوع ین ین، حفظ زبان مادریاست. عالوه بر ا یلیت تحصیمحرک موفق یت قومی. حماککد یم

کیه دانیش آمیوزان دو زبانیه      اند یافتهدر 0و دورن بوش 9سادزار -دارد. استانتون یلیت تحصیدر موفق ینقش مببت ککدکه یم

 [.0] دارند ی  و زندگیت تحصیبهبود وضع یاز برایمورد ن ینهاد های یتحماکس   یبرا یشتریشانس ب

وارد شده و مهارر بیه   یروهای  مببت مورود در نیپتانس یکام  و رام  از تمام یتیریکه بتوان به کمک مد یدر صورت

در  یان دوطرفیه و تعیامل  یی ک رریبه کمک  توان یماستفاده کرد؛ در واق   یه ارتماعیسرما یور ش بهرهیشهرها رهت افزا

 ز از آن بهره رست.ین یکیو شهرنش یتوسعه شهروند

 

                                                           
 ( به آدرسUNDPت دفتر توسعه سازمان مل  )یه ساکه بین زمیشتر در ایرهت کس  اطالعا  ب. 0

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete.pdf .مرارعه نمایید 
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 یبر شهروند یه اجتماعیسرما یاحتمال یها تیمحدودو  یاثرات منف -5

د نسیبت بیه   یی ؛ نباباشد می یدر ارتباط با شهروند یه ارتماعیموارد فوق که نشانگر بعد مببت سرما یعالوه بر ذکر تمام

ه یک سرمایتار ین مبال از سویتوره بود. بارزتر یب گردد میز ین یکه مکجر به ضعف شهروند یه ارتماعی  سرمایپاشکه آش

ه یسیرما [. 00]مجیرم و بزهریار(    های گروهان یاست )به خصوص در م یوهدرون گر یو افراط ی، شبره روابو قویارتماع

ک یی ت باعث رذب افراد حول یک گروه در گذر زمان محافظت ککد و در نهاید یاز عقا تواند می یدرون گروه یارتماع

)تحیت قالی     یو ییویی و طرفداران سرسخت و معتقید بیه برنامیه راد    یآلمان کگریآ. شپرمبال  یبرا [.0]شود  یآرمان افراط

از رمله اثرا   تواند مین یکه ا کردند میرته یمورد نظرشان به دولت د های فعالیترا رهت انجام  یدستورات یخانواده( حت

 به شمار رود. یت ارتماعیریدر مد یه ارتماعیسرما یمکف

ت در آن شبره یز عضوکه ا یکسان یبرا تواند میک شبره یان افراد عضو یمانه میصم یگر هرگونه همراریاز طرف د

رامعیه   یگر اعضاید یبرا تواند میار بسته باشد یاگر بس یگر هر شبره روابو ارتماعیان دیباشد به ب بار زیانمحروم هستکد؛ 

خواهید   تر بزرگ یت باعث اختالل در شبره ارتماعیدر نها ی  به هر نوع شبره ارتماعی؛ آس[00]باشد  زا آسی  تر بزرگ

 ..سازد میف ید و تضعیرا تهد یندت شهرویشد و در نها

 ل طرح مسئله(ی)تحل یبه شهروند یه اجتماعیاز سرماین یبررس -1

شیمار اعضیاء و    کککید  میی  یغا  امیروزه ارتماعیا  و روامی  سیع    یتبل -عمومیستم روابو ی، با توره به سیدر سطح مل

و  ی، اقتصیاد یاسی یه امیور )س یطلبانه مردم در کلت شرکت داوین امر بادخص با توره به اهمیکد؛ ایشتر نماین خود را بیمتفق

 من رمله انتخابا ، ضرور  دارد. ها دولت...( 

؛ شیود  میی جیاد  یآحاد مردم به پشتوانه دولت ا یباد یجه روابو ارتماعیدر رامعه که در نت یقو یاسیستم سیبا ورود س

ه یگیر کککید. بکابیه گفتیه پوتکیام، سیرما      ید یگروهی و مجیام  درون   ها فرقهر ید که خود را درگینخواهکد د یازیگر نیمردم د

زان یی در کشیور بیه م   یو دموکراسی  یاسیس یاگر نهادها داشته باشد؛ یممرن است عواق  مکف یدگاه سازمانیاز د یارتماع

 ین میورد، اتفیاق  یی )مبال روشن در اغلبه کککد.  ها آنبر  یه ارتماعیصاح  سرما یها گروهن یاستحرام نداشته و بکابرا یکاف

داوطلبانه، و  یها انجمن، ها کلوپخود را به  ها آلمانوست. در واق  یآلمان بوقوع پ یتلر برایدن هیبود که زمان به قدر  رس

خیالص شیوند.    یاسیو احزاب س یدولت مرکز یها از شرست یناش یمشغول کردند تا از سرخوردگ یا حرفه یها سازمان

تلیر از آن رهیت بیه    یه”. تلر به قدر  را هموار کردندیدن هیکرده و راه رسرا سست  0ماریوا یرمهور یها ستونجه یدر نت

ک هدف مشترک به حرکت در آورد. اگرچیه در  یدن به یرس یرامعه را برا یها گروهد که توانست یسرعت به قدر  رس

کیه   ییهیا  مهار از  ها آنمردم متفرق بوده و اعضاء  یها گروه، آمد یمبه حساب  «متحد»ک رامعه یآن زمان رامعه آلمان 

شیده   گیرا  درونمیر بیه شید     یوا ی. میردم در رمهیور  کردند ینمشبرد رامعه استفاده یپ یدر گروه کس  کرده بودند، برا

ت میردم  ین خصوصی یی رهیان، بیر ا   یاسی یس یهیا  قیدر  آلمیان بیه صیدر     یتلر توانست با توسی  بیه هیدف اعیتال    یبودند. ه

 (.[0] هم متحد ککدمکفص  را با  یها گروهکرده و  گذاری یهسرما

کیه   رسد میفرا  یتعل  کککد، زمان ی. اگر شهرها در برخورد با مسائ  ارتماع«بهتر از درمان است گیری پیش»ت یدر نها

و نائ  شدن به اهدافشان نخواهکد  ها فعالیتانجام  یبرا یگر فرصتین صور  دیو در ا بیککد میخود را در حلقه آتش رامعه 

 داشت.

                                                           
1. Weimar Republic 

http://en.wikipedia.org/wiki/Weimar_Republic
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 یت مسیائ  سیازمان  یی اهم آردارنید؛   ییآشکا یکار سازمان های محیوکه امروزه با  ید گفت، کسانیبا یدر سطح سازمان

 یرویی ت برخیورد بیا ن  یکه با توره به ماه دانکد مین حال، یدر ع یخبردارند؛ ول یزش به خوبیر ساختار، طرح شغ  و انگینظ

ان کارککان و نگرش آنان نسبت به یم یت روابو ارتماعیاه  میاز قب یگریر عوام  دی، کار و عملررد افراد تحت تأثیانسان

ق یی از طر ها آنهستکد که درک و فهم رفتار در  ای پیچیده یارتماع های زمیکه، یکار های محیو. در واق  گیرد میکار قرار 

سیر اسیت   یط ممربیو  یرهیا یر متغیو سا یرسم یارتباط های شبره، یکاککان، روابو ارتماع های نگرشو  ها گرایشتوره به 

[01.] 

 ی( بدون برقیرار ی، ککترل و فرماندهی، هماهکگی، سازماندهریزی برنامه) 0ولیفا یاز نظر هکر یتیریمد یه فراگردهایکل

ا یکوچر یت درسطح سازمانیریت، مدیرین نوع مدیر نخواهد بود حال ای( امران پذیارتباط مکاس  و مؤثر )روابو ارتماع

، اعتمیاد  هیا  همراریدر شهرها )روابو متقاب ،  یک رمله لزوم توره به روابو ارتماعین یهمباشد.  یا در سطح ملیشهر و 

 آل اییده گیر رهبیر   ی. به عبیار  د سازد میمطلوب را مشخص  یو شهروند یت شهریریو ...( رهت مد ها گروهن اعضاء و یب

 یش اثربخشیود و اعضاء و اعضاء با هم( و افزان خیدار و مؤثر )بیروابو پا یتا با برقرار کوشد می یه ارتماعیآشکا به سرما

م که یدان یگر میاز طرف د [.00]ز باد ببرد یدر رامعه را ن یه ارتماعیسرما ییشرفت شده؛ کارایشهروندان باعث توسعه و پ

شیکهادا  و  ی، پها ایدهما ، ی، تصمیانتقال اطالعا  ضرور یران به دفعا ، برایمد یستی، بایبه مکظور انجام اهداف سازمان

ن ی. اشود میگران یران صرف ارتباط با دی% وقت مد49شتر از یکه ب دهکد مید. مطالعا  نشان ی... با کارککان اتباط برقرار نما

. [3]دارد  یاثیربخش بسیتگ   یبه ورود ارتباط یادیک سازمان تا حد زیت یت ارتباط در سازمان است. موفقیامر نشانگر اهم

 یو رشید و اعیتال   یفرهکگی  یافتگیی ن نوع ارتباط در شهرها باعث توسیعه  ی، ورود اتر وسی  یحو در سط ها سازمانهمچون 

 .گردد میشهروندان  یه ارتماعیسرما

ارتبیاط   ،مین نگرش که معتقد باشیبا ا 1چون پوتکام نظرانی صاح ا  یه بر نقش دولت در رامعه با استفاده از نظریبا تر

 میؤثر عوامی    ییک ارتباط مببت است. بطور قط  شکاسای ،در همه ابعاد دبهبود عملرر و یه ارتماعیسرما یشین روند افزایب

 رود. یبشمار م و شهر در هر رامعه یاز موارد ضرور یری یه ارتماعیبه رهت گسترش سرما یآموزش شهرونددر 

کیه از رملیه    یف  ارتمیاع با محا ها سازمان یز همراری، نظار  و نی، سازماندهیزیان بدون کم انگاشتن برنامه ریدر پا

بیه   هیا  سیازمان )عضیو شیدن در    ها فعالیتن یزه رهت انجام ایجاد انگیژه ایت ویهستکد؛ بر اهم یت شهریریف مهم مدیوظا

افراد  یری. به کارگککیم می تأکیدشرفت یدن به اهداف و توسعه و پیرس یخصوص در مورد افراد سالخورده و ...( در راستا

و  ییاز تکهیا  یریز رلیوگ یی ن افیراد و ن یی استفاده از توان و تجربه ارزشیمکد ا  رهت رسمیر یغ های روهگبازنشسته ارتماع در 

که از حداکبر توان شهروندان استفاده کیرده   ککد میکمک  یران شهریشان به سب  عدم ارتباطا  مؤثر به مدیا مردگی دل

 شرفت هموارتر سازند.یو راه را رهت توسعه و پ

 شنهاداتیپ -11

در کمیک بیه بهبیود عملریرد      یه ارتمیاع یو سیرما  یر  متقاب  شهروندیان نقش و تأثیوره به مباحث مطرح شده و ببا ت

 :پردازیم می رو پیشدر حوزه بحث  یشکهاداتی  به ارائه پیشرفت شهرها، در ذیز توسعه و پیو مؤسسا  و ن ها سازمان

کودکیان و   ی)از رملیه کیانون پیرورش فریر     یردولتی یو غ یو مجیام  دولتی   ها گروهت در یاشاعه فرهکگ عضو .0

ت مکاسی   یارتباط مکاس  و مؤثر، تیا در پکیاه وضیع    یت و برقراریزه در افراد رهت عضویجاد انگینوروانان( و ا

                                                           
1. Henri Fayol 
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 یافتگی توسعهرهت  آل ایده یشرفت شهرها و در سطحیو بالطب  بهبود و پ یه ارتماعیش سرمایافزا یبه سو یفعل

 م.یکشورمان گام بردار

 .یران و سرپرستان ارتماعیتوسو مد یو سازمان یدر سطوح مل یانسان یرویشتر به نقش نیره بتو .8

میدارس بیه خصیوص در     یرسیم  یاز برنامه درسی  یبه عکوان بعد مهم یارتماع های مهار و  یآموزش شهروند .9

 .ییمقط  ابتدا

و  یغک یه ارتماعیبه کمک سرما خته از کشوریسته و فرهیشا های انسانو خرو  دائم  "فرار مغزها"از  یریرلوگ .3

 که.ین زمیخاص در ا کارهای راهز در نظرگرفتن یو ن یارتباطا  محرم و اصول

ق یی ن افیراد از طر یی و تجارب ارزنده ا یعدم ککارگذاشتن افراد بازنشسته و سالخورده ارتماع و استفاده از همرار .9

 .یو محاف  ارتماع ها گروهشان در یحضور فعال ا

 در کشور. سازی بومیو  ییرش تربّرگرایبا پذ یانسان یروهایشأن مکاب  و ناحترام و حفظ  .0

 یریگ جهینتبحث و  -11

باشید )از بحیث    یار گسیترده می  یبسی  یمفهوم یدارا یارتماع هی، سرمارو پیشان شده در مقاله یم بیف و مفاهیبرطبق تعار

رامعیه   هیای  ناهکجاریه هکجارها و یکه کل ی.( به صورت، صداقت، اعتماد و ..یروابو متقاب  اعضاء و افراد رامعه تا همرار

 آن باشد. یرهت بررس یاریتواند مع یم

ار خیوب نقیش   ی  بسی یانگر پتانسی یی ز بیی ن یه ارتمیاع یو سرما یرگذار شهروندیتأث های مؤلفهموارد مورد اشاره در بحث 

مطلوب در روام  بیروز داده و   یه ارتماعیکه از آن، مشارکت دزم را رهت سرمایتوان با استفاده به یاست که م یشهروند

 توسعه قلمداد گردد. یک اص  محوریتواند به عکوان  ین میهمچک

کیه مقولیه    شیود  میی (، مشیخص  ی)به عکوان درونداد در هر نوع رابطیه ارتمیاع   یانسان یرویت به اص  توره به نیبا عکا

ت و مشیارکت در  ی  بیه عضیو  یی افیراد )از مکظیر تما   نشد ارتماعیزه و فرهکگ یجاد انگیغا ، رهت ایتبل یارتباطا  و حت

ونید  یپ یغکی  یه ارتمیاع یرا با سیرما  یاست که شهروند ین همان نقطه عطفیاست. ا یاتیار مهم و حی( در روام ، بسها گروه

 ش خواهدبرد.یداده و رامعه را در رهت رشد و کمال و توسعه پ
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 معروف  ینتر مهمشناخت و معرفی امام، 
 0مجتبی رعفری

      

معروف  ینتر مهمنیز اهم و مهم ورود دارد. یافتن  همانگونه که در همه امور، اهم و مهم ورود دارد در معروف و مکرر

دیگر و محیو سیایر مکریرا      یها معروفدر تحقق  محوانمکرر و تالش برای  ینتر مهمو نیز یافتن  نآ تحققو تالش برای 

و  ج()عمعروف شیکاخت و معرفیی امیام زمیان     ینتر مهمکه  ایم یدهرسنقش اساسی دارد. ما براساس مکاب  دیکی، به این نتیجه 

 و از دست دادن این نعمت بزرگ الهی است.  )ع(مکرر روی گرداندن از امام معصوم ینتر مهم

دلیی  میا بیر ایین مطلی  اسیت کیه معرفیی امیام           ینتر مهمروایا  متعددی که از ائمه در اهمیت امامت نق  شده است 

 باشد یممصداق معروف  ینتر مهم

کیه   ککید  میای است که ددلت  نیز یری دیگر از ادله ککد میظهور ایجاد  تحودتی که امام عصر علیه السالم در هکگام 

. مگر نه این اسیت کیه تحقیق کامی  عیدالت مطلیوب محیوری        باشد میمعروف  ترین مهم )عج(شکاخت و معرفی امام زمان

حاصی    )عج(مام زمیان ادمیان و ارمان پیامبران است و مگر نه این است که تحقق این امر بر اساس قران و روایا  در زمان ا

 تیرین  مهیم حضر   ظهوران؟ اگر چکین است بکابر این باید گفت شکاختن و شکاساندن امام زمان و زمیکه سازی برای شود می

رمهیوری اسیالمی ادامیه راه انبییاء و در      تأسییس و  )ره(حرکت امام خمیکی. بادخره باشد میترلیف ما  ترین مهممعروف و 

معیروف   ترین مهمالمللی از مصادیق  مامت الهی بود لذا معرفی این انقالب در این همایش بینمسیر تحقق دولت مهدوی و ا

 .باشد می

 معروف، مکرر، امامت، هدف انبیاء :یکلیدواژگان 

 مقدمه

از پرداختن به مسائ  حاشیه ای  شود میمطال  و اولویت بکدی مسائ  مور   تأخردر هر کار و فعالیتی مالحظه تقدم و 

و نهی از مکرر نیز بیه   معروف امربهشدن از متن و اص  مساله محفوظ بمانیم. از همین رو در مساله بسیار مهم و حیاتی و دور 

مشخص گردد و حق مطلی  ادا شیود خیلیی زود مسیائ       واقعیانمساله شکاسائی شود و رایگاه  ترین بکیادیاگر  رسد مینظر 

 د شد.مساله اصلی، ح  و فص  خواه ذیالندیگر نیز در 

به عکوان مبال شیاید کسیی تصیور ککید نمیاز       معروف به ذهن برسد. ترین مهمموضوعا  مختلفی ممرن است به عکوان 

طبق این رواییت نمیاز    8.شود میمعروف است چرا که در روایت است که اگر نماز قبول شود بقیه اعمال نیز قبول  ترین مهم

 بعده: کاست  یمرو )ع(ه السّالمیصادق عل نباید فراموش ککیم که از امامشرط پذیرش بقیه اعمال دیکی تلقی شده است. اما 

همچکین ممرن است هر یک از مسائ  اعتقادی، اخالقیی ییا هیر ییک از فیروع دیین بیه         9معرفت نماز برترین کار است.  از

نی آقر یا آل روایا  و معروف را از خال ترین مهمداریم که  نآ قصدمعروف تصور شود اما در این مقاله  ترین مهمعکوان 

معروف امامت و ودیت خاندان پیامبر و تیالش   ترین مهمبه این نرته پی برد که  توان میاستخرا  ککیم. از مطالعه مکاب  فوق 

 است.ادله ایکجان  در دفاع از این مدعا  ککید میمطالعه  در ذی  آنچهبرای شکاختن و شکاساندن این خاندان با برکت است. 

                                                           
       mojtaba_jafarie@yahoo.com    jafari@iaukhsh.ac.ir یکی شهرزاد اسالمی خمآستادیار دانشگاه ا. 0

 (804ص  4)بحار    ْت قُِبَل َما ِسَواَهاأَِبی َبِصیٍر عن أََبی َجْعَفٍر ع: َأوَُّل َما یَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُا الصَّاَلُة فَِإْن قُِبلَ   .8

«. َو َأْوصاِنی بِالصَّالِة َو الزَّکاِة ما ُدْمُت َحیا»ما اعلم شیئا بعا المعرفة افضل من هذه الّصالة، اَل تری الی العبا الّصالم عیسی بن مریم علیه الّسالم قال: ».  9
 (929)اسرار الحرم  ص

mailto:mojtaba_jafarie@yahoo.com
mailto:jafari@iaukhsh.ac.ir
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 معروف ترین مهمامامت اهل بیت پیامبر اسالم،  والیت و

معروف است. ابتدا باید به این نرته توره کرد که راز اهمییت ییافتن    ترین مهمما به چکد دلی  معتقدیم ودیت اه  بیت 

ای  و نهی از مکرر در روایا  و مکاب  اسالمی نقش و تاثیری است که این مسیاله در تحقیق بقییه اعمیال و فیر      معروف امربه

و نهیی از مکریر    معیروف  امربهاست که:همه اعمال خوب به عالوه رهاد در راه خدا در مقایسه با  آمدهروایا   دارد. اگر در

به این  و نهی از مکرر در بقیه اعمال است. معروف امربهبه خاطر همین نقش ممتاز  0همچون نمی، در برابر دریای عمیق است

م ة، به ا تق ام یض ة ع یاء، ومنه ا  الص لحاء، فر ی ل اِلنبیر س بک ع ن المن یاِلم ر ب المعروف والنه إّن » حدیث امام بیاقر توریه ککیید:   
 9)ادلهییا      «م اِلم ریس تقینتص ف م ن اِلع ااء، و یاسب، وت رّد الم  الم، وتعم ر اِلرض، و کالفرائض، وتأمن المذاهب، وتحّل الم

 (914ص

و امکییت حاصی     گردد میو نهی از مکرر فرائ  الهی اقامه  معروف امربهبه واسطه  شده است که تأکیددر این حدیث  

 . و ... شود میباد آو زمین  شود میدف   ها ظلمو  شود میو مراس  حالل  شود می

همین نقیش را در تحقیق همیه ابعیاد دیین       دقیقاچکه باور به ودیت اه  بیت  سازد میحال دقت در اثار و کت  مشخص  

در روایتی فرمودتشویق به ودیت خیرالعم  است چرا که  )ع(نهی از مکرر دارد. امام صادق و معروف امربهاسالم حتی خود 

 .8شود میهمه اعمال به واسطه ودیت پذیرفته 

 موارد ذی  نیزتایید کککده مطل  فوق است: 

ا از بکدگان قبول یا شما را خبر ندهم از عملی که خداوند هی  عملی رآکه فرمود  ککد مینق   )ع(ابوبصیر از امام صادق

ن؟ گفتم چرا. فرمود ان کار پس از شهاد  بر توحید و رسالت عبار  است از اقرار به ودیت میا و  آرز به واسطه  ککد نمی

  9برائت از دشمکان ما ....

 باشد.نها آای اساسی و حتی مقدم بر بقیه  ن است باید مسالهمشروط به آ ها انسانبدیهی است کاری که قبول بقیه اعمال  

هرکس به واسطه عباد  برای تقرب به خیدا خیود    گوید مینق  کرده  )ع(در روایتی دیگر: محمد ابن مسلم از امام باقر

  ......3را به زحمت بیکدازد ولی امامی نداشته باشد زحمت او قبول نیست و او از زمره گمراهان است

. این نرته اهمییت مسیاله   اند دادهنرار امام را مساوی کفر قرار در برخی از روایا  نیز شکاخت امام را مساوی با ایمان و ا

نق   )ع(. از رمله این روایا  حدیبی است که ابوسلمه از امام صادقککد میامامت و لزوم شکاخت و معرفی امام را گوشزد 

، و هیر کسیی میا را    مؤمنهر کس ما را شکاخت  کرده که فرمود: ما همان کسانی هستیم که خدا اطاعت ما را وار  کرد...

                                                           
 (244)توضیح المراد ص فی سبیل الّله عنا اَلمر بالمعروف و النهی عن المنکر اَل کنفثة فی بحر لّجی ها و الجهاد ما اعمال البّر کل .0

. شاید از ایکجا بتوان به یری از اسرار ناگفته ها بها تقبل أی حّث علی الوَلیة، و علة أنها خیر العمل أن اِلعمال کل« حی علی خیر العمل»و قوله  .8

 (032-3ص 8اند. )ابهی المراد    کردهز اذان پی برد چکانره امام کاظم به این نرته اشاره حذف حی علی خیر العم  ا

فَ ُقْل ُت بَ لَ ی فَ َق اَل َش َهاَدُة َأْن ََل ِإلَ َه ِإَلَّ اللَّ ُه َو  َجلَّ ِمَن اْلِعَباِد َعَماًل ِإَلَّ بِ ِه َعْن أَِبی َبِصیٍر َعْن أَِبی َعْبِا اللَِّه ع أَنَُّه قَاَل َذاَت یْوٍم أَ ََل ُأْخِبرُکْم ِبَما ََل یْقَبُل اللَُّه َعزَّ وَ  .9
قْ  َراُر ِبَم  ا َأَم َر اللَّ  ُه َو اْلَوََلی ُة لَنَ ا َو اْلبَ   َراَءُة ِم ْن َأْع  َاا َو الْ  َورَُع َو اَِلْجِتَه اُد َو الطَُّمْأنِینَ  ُة َو ئَِنا یْعنِ ی أئم  ة أاِْلَئِمَّ َة َخاصَّ ًة َو التَّْس  ِلیُم َلُه ْم َأنَّ ُمَحمَّ ااً َعْب ُاُه َو َرُس  وُلُه َو اْْلِ

ِِ َو ُه َو ُمْنَتِ  ٌر  ِع َو َمَحاِس نِ ُء اللَُّه ِبَها ِإَذا َشاَء ثُمَّ قَاَل َمْن ُسرَّ َأْن یکوَن ِم ْن َأْص َحاِب اْلَق اِئِم فَ ْلیْنَتِ  ْر َو ْلیْعَم ْل بِ اْلَورَ  اَِلنِْت َاُر لِْلَقاِئِم ثُمَّ قَاَل ِإنَّ لََنا َدْوَلًة یِجی اِْلَْخ اَل
 (031ص  98)بحار ادنوار    یئاً َلکْم أَیتُ َها اْلِعَصابَُة اْلَمْرُحوَمةفَِإْن َماَت َو قَاَم اْلَقاِئُم بَ ْعَاُه کاَن َلُه ِمَن اِْلَْجِر ِمْثُل َأْجِر َمْن َأْدرَکُه َفِجاُّوا َو انْ َتِ ُروا َهنِ 

ه ا نفس ه و َل ام ام ل ه م ن اللّ ه، فس عیه غی ر مقب ول و ه و  س معت أب ا جعف ر علی ه الّس الم یق ول: ک ل م ن دان اللّ ه بعب ادة یجه ا فی محما بن مسلم، ق ال:عن  .3
ه ا اللی ل بص رت بقطی ع م ن غی ر  ه ا، فلم ا جن ه ا و قطیعه ا، فهجم ت، ذاهب ة و جائی ة یوم ء َلعمال ه، و مثل ه کمث ل ش اة ض لت ع ن راعی ضال متحیر و اللّ ه ش انی

ه ا و قطیعه ا،  ه ا و قطیعه ا، فهجم ت متحی رة تطل ب راعی ها فحنت إلیها و اغترت بها، فبات ت معه ا ف ی ربض تها. فلم ا أن س اِ الراع ی قطیع ه أنک رت راعی راعی
 (029ص  0)کافی   ها فحنت إلیها و اغترت بها، فصاح بها الراعی الحقی براعیک و قطیعک فبصرت بغنم مع راعی
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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   

 ......0است یعکی اطاعت از ما برگردد

 سخن کرد که:کالم در این موضوع را امام رضا فرمود  انجا که در باره امامت ایکچکین ایراد  ترین کام و  ترین عالی

امام را برگزیککد؟ امامت مکزلت انبیاء و خالفت خدا و خالفت رسول خدا و مقام حضر  علی  توانکد میکجا این رهال 

و امام حسن و امام حسین است. امامت زمامداری دین خدا و نظام بخشیدن به امور مسلمانان و حفظ مصلحت دین و عیز   

و فرع بلکد مرتبه ان است. به واسطه امام، نماز و روزه و حیج و رهیاد و..... تمامییت    مسلمین است. امامت اص  اسالم بالکده 

. حالل و حرام الهی به اذن امام بستگی دارد. اقامه حدود الهی و دفاع از دین خدا و فراخواندن مردم به دیین خیدا از   یابد می

 ......8گردد میطریق حرمت و موعظه حسکه توسو امام محقق 

 از روایا  اسالمی امام به عکوان مصداق عدل، قسو، احسان، میزان و.... معرفی شده است. در بسیاری 

فیر و فسیوق و   ک  یهم السالم، و تأویت ائمه علیزان به ودیا  عدل و معروف و احسان و قسو و می  آیدر تأوروایا  

 :شود میبرخی اشاره که به ار است یشان بسیت ایود کبه عداو  و تر یر و بغران و فحشاء و مکیعص

ْحس اِن َو إِ یِإنَّ اللََّه  :فرماید میخداوند  ْم ک ْم َلَعلَّ ک ِع ُ ی یِر َو اْلبَ غْ ک َع ِن اْلَفْحش اِء َو اْلُمنْ  یْنه یَو  اْلُقْرب ی یت اِء ذِ یْأُمُر بِاْلَع ْاِل َو اْْلِ
 9َتذَکُرونَ 

ار زشیت و  کی از  ککید  میی  یشیان و نهی  ین بیه خو ردکی و عطا  یارکویربه عدالت و ن ککد میه خدا امر ک یبدرست: »یعکی

 «.دیریه پکد گکد یشا ،خدا شما را دهد میده و ظلم، و پکد یناپسکد

...     ه السّالمین علیر المؤمکید اله اد اللّه و محمد رسول اللّه است؛ و احسان، ام یه: عدل، گواهکفرموده است )ع( امام باقر

  (322 -331شکاسی ص  )امام

 ت روایا  در مکب  فوق متعدد ذکر شده است.از این دس

 کِم ذلِ یْل ُتْم َو زِنُ وا بِاْلِقْس طاِس اْلُمْس َتقِ کَل ِإذا  کی اَن َمْس ُؤًَل. َو َأْوفُ وا الْ کَو َأْوُفوا بِاْلَعْهِا ِإنَّ اْلَعْهَا   ذی  است: آیهاز موارد دیگر 
مانیه را  یپ پر ککیید امت، و یرد در قکه از عهد سؤال خواهکد ک یبدرست ،مانیپد به عهد و یککوفا : »یعکی  3اًل یٌر َو َأْحَسُن تَْأوِ یخَ 

                                                           
ن ا، ی عبا الّله علیه الّسالم قال: س معته یق ول: نح ن ال ذین ف رض اللّ ه ع ز و ج ل الاعتن ا، َل یس ع الن اس اَل معرفتن ا و َل یع ذر الن اس بجهالتسلمة عن أب یأب - 0

تن ا الواجب ة، ف ان یم ت اعمن 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 ال
 024ص 0)کافی   علی ضاللته یفعل الّله به ما یشاء

َماَم  َة خِ  - 8 َماَم  َة َمْنزِلَ  ُة اِْلَنِْبی  اِء َو ِإْرُء اِْلَْوِص  یاِء ِإنَّ اْْلِ َمَق  اُم َأِمی  ِر اْلُم  ْؤِمِنیَن َو ِمی  َراُء  اَلفَ ُة اللَّ  ِه َع  زَّ َو َج  لَّ َو ِخاَلفَ  ُة الرَُّس  وِل ص وَ أَی َن یْختَ  اُر َه  ُؤََلِء اْلُجهَّ  اُل ِإنَّ اْْلِ
یِن َو ِع  زُّ اْلُم  ْؤمِ  یِن َو ِن َ  اُم اْلُمْس  ِلِمیَن َو َص  اَلُح ال  اِّ َماَم  َة ِزَم  اُم ال  اِّ َم  اْلَحَس  ِن َو اْلُحَس  یِن ع ِإنَّ اْْلِ ْس  اَلِم النَّ  اِمی َو فَ ْرُع  ُه السَّ  اِمی بِاْْلِ َماَم  َة رَْأُس اْْلِ اِم َتَم  اُم ِنیَن ِإنَّ اْْلِ

َم اُم یِح لُّ َح اَلَل اللَّ  الصَّاَلِة َو الزَّکاِة َو الصِّیاِم َو اْلَحجِّ َو اْلِجَهاِد َو تَ  ْوِفیُر اْلَف ی ِه َو یَح رُِّم ِء َو الصَّ َاقَاِت َو ِإْمَض اُء اْلُح ُاوِد َو اِْلَْحک اِم َو َمْن ُع الث ُّغُ وِر َو اِْلَالْ َراِف اْْلِ
َم اُم کالشَّ ْمِل الطَّاِلَع ِة لِْلَع اَلِم َو ِه ی ِف ی  یِقیُم ُحُاوَد اللَِّه َو یُذبُّ َعْن ِدیِن اللَِّه َو یْاُعو ِإَلی َسِبیِل رَبِّ ِه بِاْلِحکَم ِة َو اْلَمْوِع َ ِة اْلَحَس َنةِ َحَراَم اللَِّه َو  َو اْلُحجَّ ِة اْلَباِلغَ ِة اْْلِ

َماُم اْلَبْاُر اْلُمِنیُر َو السَِّراُ  الزَّاِهُر َو النُّوُر السَّ ااِلُع َو ال نَّْجُم اْلَه اِدی ِف ی َغیاِه اِْلُُفِق ِبَحیُث ََل تَ َناُلُه اِْلَیِای َو  ِب ال اَُّجی َو اْلَبی َااِء اْلِقَف اِر َو ُلَج ِج اْلِبَح اِر اِْلَْبَصاُر اْْلِ
َم  اُم اْلَم  اُء اْلَع  ْذُب َعلَ  ی ال ََّم  اِء َو ال  اَّالُّ َعلَ  ی اْلُه   لِیُل َعلَ  ی اْلَمَس  ااْْلِ َم  اُم النَّ  اُر َعلَ  ی اْلِبَق  اِع اْلَح  ارَِّة ِلَم  ِن اْص  طََلی َو ال  اَّ ِلک َم  ْن فَارَقَ  ُه َای َو اْلُمْنِج  ی ِم  َن ال  رََّدی اْْلِ

َماُم السََّحاُب اْلَمااِلُر َو اْلَغیُث اْلَهااِلُل َو الشَّْمُل اْلُمِضیَئُة َو اِْلَْرُض اْلَبِس ی َم اُم اِْلَِم یُن الرَِّفی ُق َو اْلَوالِ ُا الشَّ ِفیُق فَ َهاِلک اْْلِ َطُة َو اْلَع یُن اْلَغزِی َرُة َو اْلغَ ِایُر َو الرَّْوَض ُة اْْلِ
ُتُه َعَلی ِعَبا َماُم َأِمیُن اللَِّه ِفی َأْرِضِه َو ُحجَّ اِهیِة اْْلِ اِعی ِإلَ ی اللَّ ِه َو ال ذَّابُّ َع ْن َح رِیِم اللَّ هِ ِدِه َو َخِلیفَ َو اِْلَُخ الشَِّقیُق َو َمْفَزُع اْلِعَباِد ِفی الاَّ )احتجیا    تُ ُه ِف ی بِ اَلِدِه ال اَّ

 (393ص 8  
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وتر اسیت از رهیت   یر، آن بهتر و نسالم و بی عی  یترازو اد بیو بسکج .ککید میهکگامی که از پیمانه برای سکجش استفاده 

 «.  و عاقبتیتأو

اللّیه   یه حضیر  رسیول صیلّ   کاست  یآن عهد ه: مراد به عهد،کنق  فرمودهما السّالم یاز پدرش عل )ع(اظمکحضر  

ککد و بیر او  ره مخالفت او نرآن نیزه السّالم ویر علیت و اطاعت رکاب امیه و اله و سلّم بر مردم گرفت در مودّ  ما اه  بیعل

بیا اهی    ه کشان یرد خدا از اکامت سؤال خواهد یه در قکشان را یککد، و خبر داد اررند در خالفت و قط  رحم او نینگ یشیپ

 کان میردم سیلو  یی ه بیه عیدالت در م  کی قسیطاس، امیام اسیت     ازردند؛ و مراد کتاب خدا چه کهم السّالم و با یغمبر علیت پیب

 دانید  میی او بهتیر   یعکی ی« وتریرلش نیاو بهتر است و تأو»ه کزان عدل است لهذا فرمود یهم السّالم میم ائمه علر، و حککد می

ه السّالم یاز حضر  صادق عل یکیلکن است آنچه ید ایان مردم. و مؤیکد در مکم رونه حه چگک داند می  قرآن را و او یتأو

 یعیدالت را از بیرا   یهیا م گذاشت ترازویخواه: »یعکیامَۀِ یوْمِ الْقِینَ الْقِسْوَ لِیه وَ نَضَ ُ الْمَوازِی  آیاست در تأو کردهت یروا

 (330هستکد. )امام شکاسی ص شان یا یایصغمبران و اوی، پهاه: آن ترازوکحضر  فرمود « امتیروز ق

د چهرگیان و  ین و رهبرسیف یان و سیرور میؤمک  یم و حجت خدا بر رهانیمسلمانان یشوایما پ ه السّالم فرمود:یعلامام صادق 

 .انید  آسیمان ه ستارگان موری  امیان اهی     کن همان طور یزم یم در رویتهس ش مردمیما مور  امان و آسا ن.یمؤمک یمود

ه اهلش کن را نگهداشته یله ما زمیزد مگر باذن و ارازه او و بوسین فرو نریه بر زمکواسطه ما آسمان را نگهداشته ه خداوند ب

خود را خیار    های نعمتبه واسطه ما  نیو زم یابد میواسطه ما گسترش ه و رحمت ب بارد میباران بواسطه ما  .ان ندهدررا ت

 .برد مین اهلش را فرو یزم ،از ما خانواده یاگر نباشد راهکمائ .ککد می

ا غائ  و مستور و یار و مشهور و رآش یا حجتینبود  یاز حجت خالزمین  یزمانهی  د یه خداوند آدم را آفرک یاز زمان

 . ... گردید نمین نبود خدا پرستش ینخواهد بود اگر چک یاز حجت خالزمین امت یتا روز ق

ا انسان یه درکهمان طور  برد میکان خود را فرو کن ساین نباشکد زمیزم یساعت در رو یکاگر امام  :فرمود)ع( امام باقر

 .نماید میاموا  خروشان غرق  دررا 

ن حجت خدا یزم یفرمودند اگر نباشد رو یه آن رکاب در ضمن گفتارکرد که السّالم نق  یزراره از حضر  صادق عل

 ست.یاز حجت ن یخال ین ساعتی، زمککد می و همه را پر  افتکد میپش و لرزش تن است به یزم یآنچه بر رو

ن اسیرار خیدا و   یان بکیدگان و امی  یی فه او در مین و خلیزم یم در رویه السّالم فرمود ما حجت خدا هستیحضر  رضا عل

زش یی ن را از ریو زمی  ها آسمانان مردم. بواسطه ما خداوند یاو در م های نشانهم و گواهان خدا و رز محیو دستاو یتقو کلمه

از ما خانواده نخواهید بیود چیه     یاز رهبر ین خالیزم .گردد میکده کو رحمت خدا پرا بارد میبواسطه ما باران  .دارد یمنگه 

حسین بین   نییز   همچون دریا. برد میاز حجت باشد اهلش را فرو  یروز خال یکاگر  ؛ا پکهان و ترسانیار باشد رظاهر و آش

ن بهمیان  یزمی  یدوام و بقا ،ستیدانا ن یاز حجت ین هرگز خالیزم فرمود میدم یه السّالم شکیاد گفت از حضر  صادق علیز

 (89)امامت ص  ست.ین ای چارهن صالح و یحجت است و مردم را رز ا

روایاتی است که ائمه را اسماء  ککد میبر لزوم شکاخت و معرفت ایشان ددلت  طبعاچروایا  دیگری که بر عظمت ائمه و 

نق  شیده کیه فرمیود بیه خیدا قسیم        )ع(یتی که در مراه العقول و برخی مکاب  دیگر از امام صادقنظیر روا ککد میاهلل معرفی 

  0اسماء اهلل ما هستیم. 

 چیست؟ النَِّعیمِ ْوَمِئٍذ َعِن یثُمَّ لَُتْسئَ ُلنَّ ه ین آیر اید تفسیبفرمائ: گفت )ع(به امام صادقفه یابو حکدر رائی 

                                                           
 009ص :   8   اْلِعَباِد َعَماًل ِإَلَّ ِبَمْعرِفَِتَنا مرآة العقولِمَن َو لِلَِّه اِْلَْسماُء اْلُحْسنی فَاْدُعوُه ِبها قَاَل َنْحُن َو اللَِّه اِْلَْسَماُء اْلُحْسَنی الَِّتی ََل یْقَبُل اللَُّه  - 0
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اگر خدا نگیه دارد  در این صور   حاضر. فرمود: کت و صحت بدن و خورایمکست؟ گفت ایم چیفرمود: به نظر تو نع 

د مد  یشد بارحساب ب ای نوشیدهه ک یو هر شربت آب ای خوردهه ک ای لقمهامت تا از هر یا به پا دارد تو را در روز قیتو را 

 .یستیبا یادیار زیبس

و از  یده از گمراهی یرا بیه واسیطه میا نجیا  بخشی      ه خداوند میردم کچرا م یم ما هستیفرمود: نع ؟ستیم چیگفت پس نع

   (039 -0 ص 8 احتجارا  )به علم.  یکش رسانده و از نادانیبه ب یورک

ه یی از حضیر  صیادق عل   یعبد ادعلی  در ارتباط موضوع بحث ما این روایت است که تر صریحاز میان روایا   از همه  

امیر   فرمایید  میی که امیام فرمیود: ایکریه خیدا      ککد مینق   0نَ یاْلُعْرِف َو َأْعِرْض َع ِن اْلج اِهلِ ُخِذ اْلَعْفَو َو ْأُمْر بِ ه: یآ تفسیرالسّالم در

  (330ص و هشتم یفص  س یامام شکاس)ت.یوده ب امر یعکین کبمعروف 

 8دارد در مکاب  روایی ما فراوان است. تأکیداز این دست روایا  که بر رایگاه رفی  ائمه 

: فرمیود  از رملیه   شیمرد  میی  برخود  شاگردان یبرا را نید های پایه( ع)صادق امام یروزاست:  هآمددر روایتی دیگر  

 :است هیپا پکج یرو اسالم یبکا

 (.امامت) تیود -9 روزه -3 حج -9 ا کز -8 نماز-0

 ؟ است برتر دامک ،ها این انیم در پرسید زراره

 .9باشد می...( و نماز) ها آن یراهکما( امام) یوال و است ها آن دیلک ت،یود رایز است، برتر( امامت) تیود: فرمود امام

 حق بر امام شکاخت است، خدا یخرسکد هیما هک آنچه و زیچ همه در نید دیلک و نید درره نیبادتر: فرمود انیپا در و

 3(ظایحف همیعل کارسلکا فما یتول ومن اهلل اطاع فقد الرسول ط ی من) :فرماید می خداوند است، ،او از اطاعت و

 یستین مسؤل او برابر در تو زند، سرباز هک یسک و ردهک را خدا اطاعت کد،ک اطاعت ،(ص)امبریپ از هک یسک

                                                           
 033اعراف . 0

ِه َعِلی ْبِن اْلُحَسینِ  برخی دیگر از این روایا  از این قرارند: .8 َعلَ ی اْلَع اَلِمیَن  ع قَ اَل: َنْح ُن أَئِمَّ ُة اْلُمْس ِلِمیَن َو ُحَج ُج اللَّ هِ   َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّا َعْن أَبِیِه َعْن َجاِّ
ِلیَن َو َمَواِلی اْلُمْؤِمِنیَن َو َنْحُن َأَماٌن ِِلَْهِل اِْلَْرضِ  کَما َأنَّ النُُّجوَم َأَماٌن ِِلَْهِل السََّماِء َو َنْح ُن الَّ ِذیَن بِنَ ا یْمِس ک السَّ ماَء َأْن تَ َق َع   َو َساَدُة اْلُمْؤِمِنیَن َو قَاَدُة اْلُغرِّ اْلُمَحجَّ

ْحَم َة َو َتْخ ُرُ  بَ رَک اُت اِْلَْرِض َو لَ ْو ََل َم ا ِف ی اِْلَْرِض ِمنَّ ا َلَس اَخِت اِْلَْرُض ی اِْلَْرِض ِإَلَّ بِِإْذنِِه َو بَِنا یْمِسک اِْلَْرَض َأْن َتِمیَا بَِأْهِلَها َو بَِنا ینَ زُِّل اْلَغیَث* َو یْنُش ُر الرَّ َعلَ 
ه  ا اَ اِهٍر َمْش ُهوٍر َأْو َغائِ  ٍب َمْس ُتوٍر َو ََل َتْخلُ و ِإلَ  ی َأْن تَ ُق وَم السَّ اَعُة ِم  ْن ُحجَّ ِة اللَّ ِه َو لَ  ْو ََل  ُل اِْلَْرُض ُمْن  ُذ َخلَ َق اللَّ ُه آَدَم ِم  ْن ُحجَّ ٍة لِلَّ ِه فیبَِأْهِلَه ا ثُ مَّ قَ  اَل َو لَ ْم َتْخ 

نَّ ی اْلِعْجِل ی َع ْن أَبِ ی َبِص یٍر َع ْن َخیَثَم َة اْلُجْعِف ی َع ْن أَبِ ی َجْعَف ٍر ع قَ اَل َس ِمْعُتُه یُق وُل َنْح ُن َجْن ُب حس ِن اْلُمث َ  و نیز  ( 904 ص 8 دحتجا   )ا  َذِلک َلْم یْعَبِا اللَّه
ْس اَلِم َو  َعزَّ وَ  اللَِّه َو َنْحُن َصْفَوتُُه َو َنْحُن َحْوزَتُُه َو َنْحُن ُمْستَ ْودَُع َمَوارِیِث اِْلَنِْبیاِء َو َنْحُن ُأَمَناُء اللَّهِ  یَم اِن َو َنْح ُن َدَع اِئُم اْْلِ َجلَّ َو َنْحُن ُحَجُج اللَِّه َو َنْح ُن َأرْک اُن اْْلِ

ُة اْلُهَای َو َنحْ  ِخ ُروَن  ُن َمَصابِیُم الاَُّجی َو َنْح نُ َنْحُن ِمْن رَْحَمِة اللَِّه َعَلی َخْلِقِه َو َنْحُن َمْن بَِنا یْفَتُم َو بَِنا یْخَتُم َو َنْحُن أَئِمَّ ُْ َمنَ اُر اْلُه َای َو َنْح ُن السَّ اِبُقوَن َو َنْح ُن ا
َِ َو َنْح  ُن قَ  اَدُة اْلغُ   ِل  یَن َو َنْح  ُن ِخی  َرُة اللَّ  ِه َو َنْح  ُن الطَّرِی  قُ َو َنْح  ُن اْلَعلَ  ُم اْلَمْرفُ  وُع لِْلَخْل  ِق َم  ْن َتَمسَّ  ک بِنَ  ا َلِح  َق َو َم  ْن تَ  َأخََّر َعنَّ  ا غَ  ِر اْلَواِض  ُم َو الصِّ  َراُ   رِّ اْلُمَحجَّ

َه  ِة َو َنْح ُن َمْوِض ُع الرَِّس اَلِة َو َنْح ُن الَّ ِذیَن ِإلَینَ ا َتْخَتِل اْلُمْسَتِقیُم ِإَلی اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو َنْحُن ِمْن نِْعَمِة اللَِّه َع زَّ َو َج لَّ َعلَ ی َخْلِق ِه َو َنْح ُن اْلِمن ْ ُف اُ  َو َنْح ُن َمْع ِاُن النُّبُ  وَّ
ْس اَلِم َو َنْح  ُن اْلُجُس وُر َو اْلَقنَ  ااِلُر َم ْن َمَض  ی اْلَماَلِئک ُة َو َنْح ُن السِّ  َراُ  ِلَم ِن اْسَتَض  اَء بِنَ ا َو َنْح  ُن السَّ ِبیُل ِلَم ِن اقْ تَ  َای بِنَ ا َو َنْح  ُن اْلُه َااُة إِ  لَ  ی اْلَجنَّ ِة َو َنْح ُن ُع  َری اْْلِ

َه ا ُمِح  َق َو َنْح  ُن السَّ  َناُم اِْلَْع َ  ُم َو َنْح ُن الَّ  ِذیَن بِنَ  ا یْن  ِزُل اللَّ  ُه   َع زَّ َو َج  لَّ الرَّْحَم  َة َو َعَلیَه ا لَ  ْم یْس  َبْق َو َم  ْن َتَخلَّ   بِنَ  ا یْس  َقْوَن اْلَغی َث َو َنْح  ُن الَّ  ِذیَن بِنَ  ا یْص  َرُف َف َعن ْ
 شیخ صدوق انتشارا  اسالمیه(  810ص 0)کمال الدین    َو َأَخَذ بَِأْمرِنَا فَ ُهَو ِمنَّا َو ِإلَیَناَعْنکُم اْلَعَذاُب َفَمْن َعَرفَ َنا َو أَْبَصَرنَا َو َعَرَف َحقََّنا 

   استنسبت به مکاسک دیکی دارد حدیث ذی   اولویتانروایت دیگری که بر اهمیت ودیت و .  9

ْس اَلُم َعلَ ی َخْمَس ةِ  ٍء ِم ْن َذلِ ک َأْفَض ُل  َأْش یاَء َعلَ ی الصَّ اَلِة َو الزَّک اِة َو الصَّ ْوِم َو اْلَح جِّ َو اْلَوََلی ِة قَ اَل ُزرَارَُة فَ ُقْل ُت َو َأی َش ی َعْن ُزرَارََة َعْن أَِبی َجْعَفٍر ع قَاَل بُنِ ی اْْلِ
لِیُل َعلَ یِهن   ثُ مَّ قَ اَل ِذْرَوُة اِْلَ  َم اِم بَ ْع َا َمْعرِفَتِ ِه قَاَل اْلَوََلیُة َأْفَضُل ِِلَن ََّها ِمْفَتاُحُهنَّ َو اْلَواِلی ُهَو ال اَّ َِْ ْم ِر َو َس َناُمُه َو ِمْفَتاُح ُه َو بَ اُب اِْلَْش یاِء َو ِرَض ی ال رَّْحَمِن الطَّاَع ُة ِل

َِ ِبَجِمی ِع َمالِ ِه َو ِفی  اً  أَ ِإنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ یُقوُل َمْن یِطِع الرَُّسوَل فَ َقْا َأال اَع اللَّ َه َو َم ْن تَ  َولَّی َفم ا َأْرَس ْلناک َعلَ یِهْم حَ  َم ا لَ ْو َأنَّ رَُج اًل قَ اَم لَیلَ ُه َو َص اَم نَ َه ارَُه َو َتَص اَّ
یَم اِن ثُ مَّ قَ اَل ُأولَئِ ک َما کاَن َلُه َعَلی اللَّ ِه َح قف ِف ی ث َ َحجَّ َجِمیَع َدْهرِِه َو َلْم یْعِرْف َوََلیَة َوِلی اللَِّه فَیَوالِیُه َو یکوَن َجِمیُع َأْعَماِلِه ِبَاََللَِتِه ِإلَیِه  َوابِ ِه َو ََل ک اَن ِم ْن َأْه ِل اْْلِ

ُهْم یْاِخُلُه اللَُّه اْلَجنََّة ِبَفْضِل رَْحَمِته    983 -999ص :  09 بحار ادنوار اْلُمْحِسُن ِمن ْ

 21نساء  - 3
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 خطبه غدیر

در روز عید غدیر خم نیز یری دیگر از ادله ما در اهمییت معرفیت و معرفیی امیام اسیت. پییامبر        )ص(بیانا  پیامبر اکرم

 در این روز چکین فرمود: )ص(اعظم

و  یبه حیقّ و راسیت   ید، او راهکمایکرم یتش خوددارید، و از ودیکرن کد و او را تریغاف  نشو یگروه مردم! از عل یا

     (083 ص 0 ادحتجا  ) ککد میعام  به آن است، باط  و پوچ را نابود و از آن مک  

ه کی د یی آور یفرموده است و بدو روم یرر  و تیه خداوند او را تفضکد یرا بزرگ و محترم شمار یگروه مردم! عل یا

 ن مقام مکصوب فرموده است.یخداوند او را به ا

طور قطی  و  ه بدور و ب یرش و غفران الهیت او از پذیر ودرگروه مردم! او از ران  خداوند امام و رهبر است، و مک یا

 (091ص  0  همان) و آتش سوزان است. ین مشمول عذاب الهیقی

ه مردم مشمول نعمت و کله ما است یوسه ه او پس از من افض  همه مردم است، بکد ی  دهیفضرا ت یگروه مردم! عل یا

 یمخالفیت و دشیمک   یه با علک: هر فرماید میه خداوند متعال ک  مرا خبر داده است ی، و ربرئگیرند میرحمت خداوند قرار 

ش فرسیتاده  یامیت چیه پی   یق یفردا یه براک د بکگردیبا یسک. و هر شود میکد ملعون و مغضوب بوده و از رحمت من دور ک

 آگاه است. ککید میه خداوند بدان چه کد یه دوباره دچار لغزش شورکید از ایاست، و بترس

غا بر ید: درینگو یسکتا »ه است: ین آیطال  رک  پروردگار است، و او مصداق ا یبن أب یه علکد یگروه مردم! بدان یا

     (094 ص 0  )همان .0«90: زمر -ردمکخدا  رک ه در ک یوتاهکآن 

 د.یکک یرویه خداوند به شما امر فرموده از آن پکهستم  یم و راه راستیگروه مردم! من همان صراط مستق یا

  .8اند مستقیم، سپس فرزندان من از صل  او صراط )ع(طال  یبن أب یو بعد از من عل

     (038 ص 0  همان). کککد می یله دادگریبدان وس ، ونمایکد میت یه مردم را به راه حقّ هداک یانیشوایهمان پ

د، و به یککت ید و سفارشاتم را رعایریه سخکانم را در نظر بگکن است یر اراز مک یو نه معروف امربهه در رأس کد یبدان 

 یعیروف و نهی  مه   امیر بی  یرا آن فرمان خداوند و دستور من است، و هید، زیککز یپره ها آنگران رسانده و از مخالفت با ید

 (038)همان ص .یابد نمیرز با حضور امام معصوم تحقّق  یررمکاز

وابسته به ورود امام معصوم است نرته بسییار   معروف امربهدارد بر ایکره تحقق  تأکیدعبار  اخیر پیامبر اکرم  مخصوصاچ

اسیت. بیا    معروف امربه تأثیرعدم  عام  ترین مهمکه دوری مردم از امام معصوم  ککد میمهمی است که این مساله را گوشزد 

 است:  آمدهتوره به این گونه روایا  است که در تفسیر ادء الرحمن 

                                                           
ه میا فَرَّطْیتُ   یرد در باره آکه الساّلم نق  یابو الجارود از حضر  باقر عل کْنُت َلِمَن السَّاِخرینَأْن تَ ُقوَل نَ ْفٌل یا َحْسَرتی َعلی ما فَ رَّاْلُت فی َجْنِب اللَِّه َو ِإْن  . 0

امبر یی از پ یت نق  شده.ابو ذر در خبیر ین روایم. از حضر  صادق مانکد همیرَکْ ِ اللَّهِ چقدر از دست دادم در رک  خدا. فرمود رک  اللَّه ما هست یفِ

 یزنید ا یاد میی امیت فر یروز ق هیای  تیاریری در  شود میور و دل است و سرنگون ک آورند میامت یر مرا روز قرا ابا ذر مکیود ه فرمک ککد میرم نق  کا

ه حجت خیدا بیر   کاست  یه فرمودند رک  اللَّه علین آیه الساّلم در مورد ایحضر  صادق و باقر و سجاد عل ه چقدر از دست دادم در راه خدا.ک یوا

ه السّیالم فرمیوده اسیت: مین صیراط      ین علیر المؤمکیام یت علیرَکْ ِ اللَّهِ فرمود در ود یر فِیه الساّلم در تفسیامت.حضر  رضا علیخلق است در روزق

 003ص  8امامت   اللَّه و رک  اللَّه هستم.

ه و الطری ق إل ی »م أنّه سئ  عین الصیراط، فقیال:    ه الساّلیعن الصادق عل در ایکره  ائمه صراط هستکد روایا  دیگری نیز ورود دارد نظیر این روایت:  .8
ف ی ال انیا و اقت ای معرفة الّله، و هما ص راالان: ص را  ف ی ال انیا، و ص را  ف ی اُخ رة، و أّم ا الص را  ال ذی ف ی ال انیا فه و اْلم ام المفت رض الطاع ة، م ن عرف ه 

)الشیافی ص    نیا، زلّ ت قام ه ع ن الص را  ف ی اُخ رة، و ت رّدی ف ی ن ار جه نمبهااه، مّر علی الصرا  الذی هو جسر جهنم فی اُخ رة، و م ن ل م یعرف ه ف ی ال ا

300) 
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  0.مصداق خیرا ، ودیت است ترین مهم

 لزوم امامت نزد اهل سنت 

 قیرن  . آمدی از بزرگان اهی  سیکت در  اند کرده، امری است که بزرگان اه  سکت نیز به ان توره لزومانمساله امامت و 

: از زمان صحابه و تابعین تاککون مساله لزوم امامت مورد توره بوده چرا که بداهتا معلیوم اسیت کیه    نویسد می هفتم و ششم

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     

یعیان در مصادق امامت اختالف دارند اما در ایکره تحقق فروع اسالم وابسته به وریود  البته اه  سکت با ش 8.گردد نمیمحقق 

اندکه امر امامت کمال دین است  کرده تأکیدامام است با ما هماهکگ هستکد به همین دلی  بسیاری از بزرگان ما بر این نرته 

معیروف حتیی در    تیرین  مهمگفته شود مساله امامت  . و این نرته کافی است بر این که9اتفاق نظر دارند درانو شیعه و سکی 

بین فرق مختلف اسالمی است. البته باید از این نرته نیز غفلت نررد که حتی در مورد مصادیق امامت نییز مکیاب  اهی  سیکت     

  کیرده کیه   از قبی  این کالم نورانی پیامبر که احمد ابن حکب  از ابین مسیعود نقی    اند کردهسخکان قاب  تورهی از پیامبر نق  

  3.گردد میبمیرد واردبهشت  )ص(محمد آلپیامبر بهتر است از عباد  یک سال و هر که با ح   آلیک روز محبت 

از این روایا  در   9من مایه امکیت اه  زمین. )ع(سمانکد و اه  بیتآاین سخن پیامبر که ستارگان مایه امکیت راه  و نیز 

 .0ککیم میفوق بسکده  های نمونهمکاب  اه  سکت فراوان است که به 

 عصر مهدوی 

کیه   ککید  مینیز یری دیگر از ادله ای است که ددلت  ککد میتحودتی که امام عصر علیه السالم در هکگام ظهور ایجاد 

. مگر نه این است که تحقق کام  عدالت مطلیوب محیوری ادمییان و    باشد میمعروف  ترین مهمشکاخت و معرفی امام زمان 

زمیان حاصی     )عج(هستی است و مگر نه این است که تحقق این امیر بیر اسیاس قیران و رواییا  در زمیان امیام       ارمان عالم 

 تیرین  مهیم حضر   ظهوران؟ اگر چکین است بکابر این باید گفت شکاختن و شکاساندن امام زمان و زمیکه سازی برای شود می

 ظهور: . ایکک بخشی از تحود  عصرباشد میترلیف ما  ترین مهممعروف و 

                                                           
 092ص  0اهم مصادیق الخیرا  هی الودیه ...... ادء الرحمن   .0

م ة، و نص ب إم ام متب ع، ثم 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 اِلئ ....... .8
 و حکمة ذلک، أنا نعلم علما یقارب الّضرورة، أّن مقصود الّشارع من أوامره، و نواهیه فی جمیع م وارده، و مص ادره و م ا ش رعه م ن الح اود،« 4»فی کل عصر 

اِلعی اد، إنّم  ا ک ان لمص  الم الخل ق، و اِلغ  راض  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
هم إلی  ه، و عائ  اة إل  یهم، معاش  ا و مع  ادا، و ذل  ک مم  ا َلی  تم دون إم  ام مط  اع، و خلیف  ة مّتب  ع، یک  ون م  ن قب  ل الش  ارع بحی  ث یفوض  ون أزم  تهم، ف  ی جمی  ع أم  ور 

و تش ّتت اُراء، و م ا بی نهم م ن الع ااوة، و الش حناء، قّلم ا ینق اد بعض هم  یعتماون فی جمیع أحوالهم علیه. فإنهم بأنفسهم مع ما هم علیه من اختالف اِله واء،
ام آخ ر، بحی ث لبعض، و ربما أّدی ذلک إلی هالکهم جمیعاً. و یشها بذلک وقوع الفتن، و اختالف اِلمم، عنا موت وَلة اِلمر، من اِلئمة إلی حین نص ب إم 

، 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 تمادی الحال، فی إقامته لکثرت اَلختالفات«// 11»لو 
، ف إذن نص ب اْلم ام «ال این اس و الس لطان ح ارس و ال این و الس لطان توأم ان»سیف/ و ذلک مما یفضی إلی رفع الاین، و هالک الناس أجمعین، و من ه قی ل 

 (083، ص: 9 ن، یاصول الد یار فرار ادفراب) الاین، و هو حکمة اْلیجاب السمعی من أتم مصالم المسلمین، و أع م مقاصا

  (883ص 9شرح اصول کافی   ) أمر اْلمامة من کمال الّاین و تمامه و هذا مّتفق علیه بیننا و بین مخالفینا إَّل من شذ .9

 (49ص ،84  ،بحار ادنوار) ص قَاَل ُحبُّ آِل ُمَحمٍَّا یْوماً َخیٌر ِمْن ِعَباَدِة َسَنٍة َو َمْن َماَت َعَلیِه َدَخَل اْلَجنَّة مْسَنِا َأْحَمَا ْبِن َحْنَبٍل َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َعِن النَِّبی. 3

ب وا، و أه ل بیت ی أحما بن حنبل فی مسناه، کما فی الطرائف قال قال رسول اللّ ه ص ّلی اللّ ه علی ه و آل ه: النج وم أم ان َله ل الس ماء، ف اذا ذهب ت النج وم ذه . 9
 مرتبه حجه ادسالم الشفتی( 000ص 0)ادمامه    أمان َلهل اَلرض، فاذا ذهب أهل بیتی ذهب أهل اَلرض
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هیای زمیین بیرایش اشیرار      گیکج  و گیردد  میی در اثر غلبه ترس بیر دشیمکانش پییروز     )عج(فرمود: امام زمان )ع(امام باقر

زمیین   های ویرانیو  و فرمانروائی وی شرق و غرب رهان را فراگیرد و خدا دین خود را به وسیله او مسلو گرداند گردد می

 (999عصر ظهور ص ). گردد میباد آ

رز خدا هی  معبودی اعیم از بیت و   ه و ب گردد میباد آ آنرهحضر  فرمود: در زمین هی  ویرانه ای نیست مگر ن نیز آ

 .ماند نمیغیره باقی 

.  ککید  میی و او اموال بی شماری بین مردم تقسییم   سازد میرا برای او خار   هایش گکجفرمود: زمین  )ع(امام امیر مومکان

 (992همان ص )

همیان ص  )ان رز فرمانروائی اسالم ورود نخواهد داشت و زمین همچون لوح سیمین خواهید شید.   پیامبر فرمود در ره

993) 

سمان پی در پی بیاران  آ. اند ندیدهنیز فرمود: امت من در زمان مهدی از چکان نعمتی برخوردار شوند که مانکد انرا هرگز 

 (993همان ص )بارد و زمین با تمام توان گیاهانش را برویاند. 

 زمان فرمود: میان مره و مدیکه با در ختان نخ  متص  گردد. درانام صادق در وصف نزول رحمت الهی ام

زمان دانش حقیقی رهان را فرا خواهد گرفت به قول امام باقر علیه السالم: در دولت امام زمان مردم بیه حرمیت    نآ در

همیان  ). ککید  میکتاب خدا و سکت رسولش داوری بر اساس  اش خانهای که حتی یک زن در  دست خواهکد یافت، به گونه

 (999ص 

دو حرف است و مردم  اند آوردهپیامبران  آنچهحرف است و  84این حدیث معروف امام صادق است که فرمود: دانش 

زد  و بین مردم مکتشیر سیا   آوردحرف دیگر را بیرون  89، اما چون امام زمان قیام ککد دانکد نمیتا امروز بیش از ان دو حرف 

 930همان ص 

برادر خیود را در   برد میدر حالی که در مشرق به سر  مؤمنفرمود: شخص  )ع(زمان امام صادق علمیانباز هم در شروه 

 (938همان ص )وبالعرس.  بیکد میمغرب 

شید بیه   نها و امام نییازی بیه پییک نبا   آو نیز فرمود: در زمان قیام قائم خداوند گوش و چشم شیعیان را چکان ککد که بین 

 (938علیرغم ایکره با هم فاصله دارند. )همان ص  بیککد میو او را  شکوند مینان آگونه ای که هر گاه امام سخن گوید 

هائی است که در طول تاریخ در اسالم ایجاد شده وسد راه تحقق خیر شده  یری از معضال  بشر در عصر غیبت بدعت

م فرمیود: خداونید   نها است. امیام صیادق علییه السیال    آو از بین بردن  ها بدعت است. یری از کارهای امام زمان مبارزه با این

 ( 999را زنده خواهد کرد. )همان ص  ها سکترا به دست او محو و  ها گمراهیرا به وسیله امام زمان نابود و  ها بدعت

آباد و دو مورد دیگیر وییران    نهاآهای هفت گانه که پکج مورد از  سمانآ ن حضر  نه تکها بر زمین که براز نظر سلطه آ

 (939همان ص )نق  شده است.  )ع(است نیزحدیبی از امام صادق

 انقالب اسالمی ایران 

رمهوری اسالمی ادامه راه انبیاء و در مسیر تحقق دولت مهدوی و امامیت الهیی بیود لیذا      تأسیسحرکت امام خمیکی و 

خود روشکگر این  )ره(. بیانا  امام خمیکیباشد میمعروف  ترین مهمالمللی از مصادیق  معرفی این انقالب در این همایش بین

  .مطل  است



 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 257

ار پیدا ککد و بکا است احرام حرومتی اسالم باقی بماند و استمر آمده: اککون که دوران غیبت امام پیش فرماید میایشان 

  0ید.آ تشری  حرومت دزم می

از قانون الهیی   ها زمیکهاست ملهم و مکبعث از وحی که در تمام  حرومت اسالمی نظامی فرماید میایشان در رائی دیگر 

 . 8گیرد میمدد 

 از رمله فرمود:  کردند می تأکیدرا فراهم ککیم  )عج(بر این که ما باید مقدمه ظهور امام زمان دائماچ )ره(امام خمیکی

 بیزرگ  هیای  قدر  آن از نه و است مانده یباق یزیچ ها تفاله نیا از نه هک شد دیخواه نیا شاهد شما یزود به اهلل انشاء

 آن را اسالم اهلل انشاء و میکک یخکب را ها توطئه نیا تمام هک میهست ایمه ما و شما و میهست ایمه ما و بود خواهد یاثر رانیا در

 اسیالم  یایی دن ا،یدن و ککدک ادهیپ خودشان کممال در را اسالم زین رهان نیمسلم و میکک ادهیپی ترممل نیا در هست هک طور

 (09)صحیفه نور    الفداء له ارواحکا عصر یول ظهور یبرا باشد مقدمه و بشود طرف بر ایدن از رور و ظلم و زور و باشد

 نکته نهائی و نتیجه بحث 

دانیم ارسال رس  در راستای ارتقاء بشر بود و این زحما  پیامبران بود که بادخره به ثمر نشست و دین خاتم  چکانره می

ر اختیار بشر قرار گرفت. در واق  رشد عقلی بشر او را قاب  پذیرش دین خاتم ساخت اما هکیوز هیم عقی  بشیر بایید رشید       د

بیشتری برکد تا قابلیت پذیرش امام معصوم را نیز پیدا ککد و برای این که این رشید بیرای بشیر حاصی  شیود بایید بیامعرفی        

ین امر در ذهن بشر فراهم گرددو به این وسیله عق  بشر رشد دزم را پیدا ککد. رایگاه امامت از نظر دین مبین اسالم، زمیکه ا

به همین معکا است  احتمادچ ککد میو عق  انها رشد  کشد میدست بر سر مردم  )عج(است امام زمان آمدهدر روایا   لذا اگر

 .کککد میمکدی از دانش امام را پیدا  قابلیت بهره ها انسانکه 

تحقق خواهد یافیت. رسییدن بیه     )ع(بیان شد رشد عالی بشر فقو در پرتو ودیت و رهبری امام معصوم نچهآبا توره به  

. تالش شود میافت و خیز بشر حاص   ها قرناین مرتبه از شکاخت مستلزم یک تحول اساسی در اندیشه بشر است که پس از 

ه سیزائی داشیته باشید و ایین تیالش چییزی نیسیت ریز         در رشد این معرفیت نقیش بی    تواند میعارف به مقام امام  های انسان

معیروف   تیرین  مهیم همانگونیه کیه    طبعیاچ معروف که خود تسهی  کککده بقییه معروفیا  اسیت.     ترین مهم، آنهم معروف امربه

مکرر نیز روی گرداندن از معصومین است که باید در اصالح این رویررد مکفی نیز تالش ککیم.  ترین مهمشکاخت امام است 

 شاء اهلل  ان

 

 

 

 

 

 

                                                           
  91 ودیت فقیه صروح اهلل خمیکی  .0

  3 شئون و اختیارا  ولی فقیه صروح اهلل خمیکی . 8
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 ها دانشگاه نهی از منکر در و  به معروف راهکارهای اجرایی امر

 0محمد حسین مردانی نوککده

 چکیده  

سیعاد  و سیالمت دانشیگاه را در همیه ابعیاد آن فیراهم آورد، نظیار  همگیانی تمیامی           توانید  میی یری از اصولی که 

دنبال خواهد داشت و روام  فاقد نظار  ه ب ا. اصودچ نظار ، تعالی و ترام  رباشد میدانشجویان ، نسبت به مسائ  دانشگاه 

ی سقوط و اضمحالل قرار خواهکد گرفت. در حقیقت دانشگاه سالم، دانشیگاهی اسیت کیه در آن زمیکیه رشید و      در سراشیب

کیه بیا نظیار      هاست آلودگیورود محیطی پاک و عاری از  ها زمیکهتعالی به سوی کمال مطلق فراهم است و یری از این 

در این نوشتار ضیمن طیرح مبیاحبی در ضیرور  و     و نهی از مکرر تحقق خواهد یافت.  معروف امربهدرست و اررای اص  

و نهیی از مکریر در دانشیگاه هاکیه مسیله       معیروف  امربهراهرارهای عملی پیاده سازی « و نهی از مکرر معروف امربه»چیستی 

 ، مورد تبیین قرار گرفته است. باشد میاصلی تحقیق 

 شجو. ، دانشگاه، نظار  و دانو نهی از مکرر معروف امربه واژگان کلیدی:

 پیشینه تحقیق  

ای بصیور  مقالیه و ییا     کارهیای پراککیده   ها دانشگاهو نهی از مکرر در  معروف امربهراهرارهای پیاده سازی  ی هزمیک در

از زاوییه خاصیی بیه     هیا  آن، چرا که هرییک از  اند نبودهطرح پژوهشی صور  گرفته ولی از انسجام و قو  دزم برخوردار 

 ین نوشتار تالش شده است که کاری شایسته و مطلوب پیرامون موضوع مورد نظم ارائه گردد. . در ااند نگریستهموضوع 

 روش تحقیق  

پژوهشی، مورد مطالعه قرار گرفتکد، سپس  های طرحابتدا تمامی آثار مکتشر شده پیرامون موضوع اعم از کتاب و مقاله و 

، میورد  ه هر مطل  در رایگاه  خیود بکدی گردیدند و در ادام همطالعاتی استخرا  و دست های فیشمطال  مورد نیاز در قال  

 ای و میدانی بوده است.  تحلی  و ارزیابی قرارگرفت. در حقیقت روش تحقیق در این مقاله ترکیبی از کتابخانه

 نتایج تحقیق  

 به طور کلی سه نتیجه عمده از ک  مقاله که از طریق علمی قاب  استخرا  است: 

نیازمکد عزمی ملی و مشیارکتی همگیانی اسیت، یقیکیاچ ییک       ها دانشگاهو نهی از مکرر در  معروف هامربپیاده سازی  .0

ر نهکید بیا   گعهده دار این رسالت خطیر گردند، اگر همگان دست در دست یردی تواند نمیارگان یا اداره خاصی 

 خشکد. و نهی از مکرر استحرام ب معروف امربهبه پیاده سازی  توانکد میهمفرری و تعام  

ضیرورتی اساسیی    هیا  دانشیگاه و نهی از مکریر در   معروف امربهگیری ازفرهکگ عاشورا رهت اعتالبخشی به  بهره .8

 است. 

به شمار  ها دانشگاهو نهی از مکرر در  معروف امربهاحیاء و تقویت غیر  دیکی در دانشجویان گامی بلکد در تحقق  .9

 . رود می

 

 

                                                           
 . دانشجوی دکترای فلسفه0
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 مقدمه  

مکظیور رلیوگیری از    و نهی از مکرر( از مفاهیم آشکا در فرهکگ اسالمی است که بیه  وفمعر امربهنظار  و پرسشگری )

انحرافا  فردی و ارتماعی پیش بیکی شده اسیت. نظیار  در رامعیه اسیالمی برخاسیته از مسیئولیت آحیاد رامعیه در قبیال          

دیگر، نیوعی نظیار  و   و نهیی از مکریر و نصییحت و خیرخیواهی در حیق یری       معروف امربهیردیگر است. وظیفه همگانی 

در اهمیت این فرضیه بزرگ همین بس که مالک برتری امت  .ککد میمراقبت است که سالمت رامعه و دانشگاه را تضمین 

 دیگر است.  های امتاسالمی بر 

  0«مرون بالمعروف و تکهون عن المکررککتم خیر امه اخررت للکاس تأ»

 پیشین است.  های امتاز  چکانچه ترک آن از عوام  سقوط و اضمحالل برخی

و نهیی از مکریر    معیروف  امربیه از رسول گرامیی)ص( بیا مقولیه     8«کلرم راع و کلرم مسئوول عن رعیته»رمله معروف 

ای تربیت نمیود کیه    پیوندی وثیق دارد و نشانه ای از این پیشیکه تاریخی است. پیامبر)ص( مردم را در رامعه اسالمی به گونه

 رفتار صاحبان قدر  و ثرو  باشکد. همواره مراق  اعمال و 

 بود.  ها آنرائر نیز برخاسته از تربیت دیکی  های دولتموره تاریخ اسالم در برابر  های شخصیتقیام و مبارزه 

 ی هعرصی قیام امام حسین)ع( نمونه بارزی از تالش و مجاهد  در راه احیای این فرضیه مهم اسالمی اسیت. نظیار  در   

قدرتمکد و ثروتمکد است، از ایین رو دلتمیردان رامعیه بییش از شیهروندان       های انسانگیری از طغیان سیاست، به مکظور رلو

تیا   گییرد  میی . در فلسفه سیاسی اسالم در درره نخست قیدر  در اختییار شیخص معصیوم قیرار      اند مراق نیازمکد نظار  و 

رتمیاعی تیأمین گیردد. در مراحی  بعید و در      احتمال انحراف و لغزش به صفر برسد و حقوق مردم به طور کام  در عرصه ا

کیه از عیدالت و تقیوای بیادیی برخیوردار باشیکد.        شود میصییور  فقدان شخص معصوم، رهبری رامعه به کسانی سپرده 

 شخص عادل هرچکد از خطامصون  نیست، اما ازفساد و سوء استفاده مصون است. 

را از  هیا  آنبیرونی صاحبان قدر  از مهار درونی برخوردارنید تیا   نظارتی  های اهرمداق  این اطمیکان هست که فارط از 

و نهیی از مکررفرمیوده    معیروف  امربیه وسوسه قدر  و ثرو  مصون بدارد. فقیه بزرگ شهید ثانی)ره(، در توضییح مفهیوم   

ی از مکریر، میان    ، وادار کردن دیگران به پیروی از اوامر پروردگار است، به زبان باشد ییا بیه عمی ، نهی    معروف امربه»است: 

 9«آن هم به زبان باشد یا به عم   شدن از انجام گکاهان است ،

، یعکی برانگیختن و فرمان دادن به چیزی است که نزد عق  یا شرع )یا هیر  معروف امربهگفت :  توان میدر تعریف دیگر 

چه که نزد عق  و شرع، بد و ناپسیکد  دو( خوب و مطلوب دانسته شده است و نهی از مکرر، یعکی بازداشتن و مک  کردن از آن

 شمرده شده است. 

تیری برخیوردار اسیت ، چیرا کیه دانشیگاهیان آیکیده سیازان رامعیه           از ضرور  و رایگاه مهم ها دانشگاهامر و نهی در 

سیالمت و سیعاد     هیا  و مشاغ  و مکاص  کشور را در دست خواهکد گرفت  نهادیکه شدن امر و نهی در دانشیگاه  باشکد می

زوال و نابودی رامعه را در بلکد مد  موری    ها دانشگاهدر « امر و نهی»ده کشور را تضمین خواهد نمود و عدم تحریم آیک

 خواهد شد. 

                                                           
 .00آل عمران ، آیه .  0

 . 92، ص  48،    بحارادنوار.  8

 کتاب ادمر بالمعروف الروضه البیهه فی شرح اللمعه الدمشقیه،.  9
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و دسیتاوردهای گرانسیکگ آن در ایین نوشیتار      ها دانشگاهو نهی از مکرر در  معروف امربهبا توره به رایگاه ویژه و مهم 

 مورد ارزیابی قرار دهیم.  پژوهشی برآیم تا این موضوع مهم را

 رکاز من یو نه معروف امربهآثار 

 یهیا  یدگرگیون فیرد و ارتمیاع بجیا گذاشیته و چیه       یدر زنیدگ  یر چیه آثیار  ری از مک یو نهی  معروف امربهه رکیدرباره ا

و  یتعیدد ر آثیار م کبه ذ ها آناز  یحال، در برخ یه بکابر مقتضاکورود دارد  یاریا  بسیآورد، روا ید میرا پد یارزشمکد

 اثر از آن آثار پرداخته شده است. یکان یگر به بیدر دسته د

اتبخش و یی ده اسیت و هیدف، شکاسیاندن آثیار ح    یر شده در آن اقدام گردکث و آثار ذین احادین ایین بخش به تبیدر ا

 است. ین وار  بزرگ الهیسازنده ا

 ه فرمود:کده است ین رسی( چکن)عیرالمؤمکین)ع( به نق  از پدر بزرگوار خود امیاز حضر  امام حس

 یر دع اء ال ک ع ن المن یان اَلمر بالمعروف و النه  کو ذل ها صعبنها و یه ها کلمت استقامت الفرائض  یت و اقیانها اذا اد... 
 0.ها حق یف ها وضعو  ها مواقعء و الغنائم و اخذ الصاقات من یاَلسالم مع رد الم الم و مخالفه ال الم. وقسمه الف

، از سیاده و دشیوار آن، بپیا داشیته     یالهی  یهیا  واری  ر انجام و برپا داشته شیود، همیه   راز مک یو نه معروف ربهامهرگاه 

خواند مظالم )و حقوق مردم( را بیدانان   یر مردم را به اسالم مراز مک یو نه معروف امربهه کن بدان سب  است یشوند و ا یم

کد و صدقا  را از مح  )و مکب ( ک یم مید( تقسیه باکغکائم را )آنگونه  و یزد، فیخ یگرداند، با ستمگر به مخالفت برم یبرم

 رساند. یخودش به مصرف م یآن گرفته و در را

 شود: یپرداخته م یکرامون هر یمختصر پ یحیفوق و توض یها به شرح واژه ککیا

 برپا شدن واربا  .0

ر است. راز مک یو نه معروف امربهز آثار ارزشمکد انجام ا یرین یبپا بودن و انجام شدن واربا ، ا یعکیاستقامه الفرائ  

ه در رهیت توسیعه و   ررد، بلک یریتوان رلوگ یم یاسالم یها ارزشمرنگ شدن کر نه تکها از راز مک یو نه معروف امربهبا 

خیود از   هیا  نیی ارا یی پوشید. ز  یرامه عم  به خیود می   یگر واربا  الهید معروف امربهت نمود. با کتوان حر یگسترش آن م

 ه به عم  به آن واربا .یتوص یعکی، ها آنهستکد، و امر به « معروف»ق ین مصادیبهتر

م و ین اثیر مسیتق  یتیر  ییککد، ابتداک، و ... سفارش یارر، درستیگر را به انجام نماز، روزه، امانتداریدیره ک یا در رامعه

 اش و چه دشوارش. ، چه سادهها ر واخواهد بود، همه  ها وار ن یا یت قائ  شدن برای، اهمیمببت روان

 یوسارعوا ال»ه به مصداق رشمار خواهد رفت، بله آن ب یرد اساسر، عملیواربا  اله یینه تکها برپا یا ن رامعهیدر چک

گر یدیری سته، خیواه واری  باشید، خیواه مسیتح  از      یدر انجام اعمال شا« 9مرمغفره من رب یسابقوا ال»و « 8مرمغفره من رب

از  یاز آثیار امیر بمعیروف و نهی     یریی  یرند. آریگ یشتاب و سرعت م یدن به رضوان و غفران الهیرس یبرا گرفته و یشیپ

 3«مه بها تقام الفرائ یضه عظیفر»گر واربا  است، ید ییو بررا ییر، برپارمک

 

                                                           
 .43، ص 011، بحارادنوار،   319، ص 00عه،   ی، وسائ  الش830تحف العقول، ص  .0

 د.یآمرزش پروردگارتان بشتاب ی: به سو099آل عمران،  .8

 د.یریگ یشیآمرزش پروردگارتان پ ی: به سو80د، یحد .9

عه،   یابد. وسائ  الشی یگر )همه واربا ( ثبا  میه بواسطه آن واربا  دکاست  یر( وار  بزرگراز مک یاز امام صادق)ع(: )امر به معروف و نه .3

 .939، ص 00
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 دعو  به اسالم .8

ه در پرتیو  کی  یا زهکیو پیا « بیه ی  طایی ح»خوانید و بیه    یآن می  یها ارزشر مردم را به اسالم و راز مک یو نه معروف امربه

 یزیخواهد، چ یانسان م یکد، آنچه اسالم براک یشود، دعو  م ین و دستورا  آن حاص  میدرخشش اسالم و عم  به فرام

 ست.ین یا و آخر  و رضوان الهیرز سعاد  در دن

 0م ...ییرحیم لما کبوا هلل و للرسول اذا دعاین امکوا استجیالذ ها یاا ی

شماسیت، بیدان   « اگریاح»ه کخوانکد  یم یزیامبر)ص( شما را به چیه خداوند و پکد، آنگاه یا مان آوردهیه اک یسانک یا

 د ...یرید و آن را بپذیتن در ده

 گران(یرد مظالم )پرداخت حقوق د .9

ا یی اسیت.  متصور  یه معمودچ در حقوق مالکگرفته شده باشد،  یسکآنچه بظلم و ستم از  یعکیمظالم رم  مظلمه است، 

 ر آن، مطرح است.یو هم غ یه هم در حقوق مالکرده باشد، کوارد  یسکه به ک یظلم و ستم

ه بر عهده اوسیت  ک یا حقوق وار  شرعیا به سرقت برده باشکد، یبه زور ستانده باشکد  یسکرا از  یبطور مبال: اگر مال

، یرمالیز در مسائ  غید. و نیآ یبه شمار م« مظلمه»د ن مواریه و ... همه ایا ، خر  زن و فرزند، پرداخت دکمانکد خمس، ز

ز مظلمه ین نیاعتبار ساخته باشد، ا یا بیاعتبار  مکبت، تهمت، فحش و دشکام و ... یرا با غ یسک یت و آبرویه شخصرکیمانکد ا

 د.یآ یبه حساب م

د. و چکانچیه نسیبت بیه    یی ماا درخواسیت بخشیش ن  یی کد کد آن را رد یاش باشد، با به عهده ین حقوقیچک یسکحال اگر 

توان او را نسبت به  یر مراز مک یو نه معروف امربهبا   ،یو خودسر یا قلدری یتوره باشد. از سر ره  و ناآگاه یاش ب فهیوظ

 یدارد، متوریه نمیوده و او را وادار بیه پرداخیت و ادا    « حیق الکیاس  »ا و آخر  در برابیر  یه در دنک یکیت سکگیفه مسئولیوظ

 ساخت. گرانیحقوق د

 مخالفت با ستمگران .3

را ظلم و ستم را اگر یه باشد. زک یز با ستم و ستمگران برخاست. از هر قسمیتوان به ست یر مراز مک یو نه معروف امربهبا 

 یز در امیور میال  یی دارد و ن یگیر یم دیده شیود تقسی  یم، و اگر نسبت به مظلیوم سیکج  یتقس یکم ینسبت به شخص ظالم بسکج

 گر دارد.ید یماتیز تقسیت و شد  و ضعف آن نیفکیر آن و یو در غ یماتیتقس

 8اند: ما گفتهراز ح یبرخ

لظلیم   کان الشیر »قیال:   کو الکفیاق و لیذل   کفر و الشررو اعظمه ال ین اهلل تعالین ادنسان و بیالظلم ثالثه: ادول ظلم ب

 9« ...میعظ

 3«نیح  الظالمیقوله: انه د یئه الیئه سیو رزاء س»اه قصد بقوله: ین الکاس و ایکه و بیظلم ب یو البان

 9«و من قت  مظلوما»و بقوله: 

                                                           
 .  83آل عمران،  .0

 .900  القرآن، در ماده ظلم، ص یغر یالمفردا  ف .8

 .09لقمان،  .9

 .31، یشور .3

 .99اسرا،  .9
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 0«فمکهم ظالم لکفسه»اه قصد بقوله: ین نفسه و ایکه و بیو البالث ظلم ب

بخیش خیود روا    یه انسان بر پروردگار و هستک ین انسان و خداوند متعال )= ظلمیظلم بر سه گونه است: نخست ظلم ب

ن ارتبیاط خداونید   ی( اسیت. و در همی  ییی و نفیاق )دورو  کآوردن به شر یدن و رویفر ورزکن ستم، ین ایه بادترکدارد.( 

 «است یستم بزرگ کهمانا شر» فرمود:

د: پیاداش  یی فرما یه می کن قسم است، یا  همی  آین قبین انسان و مردم باشد، و مقصود پروردگار از ایه بک یستم -دوم

ا ضربه یرده کش قصاص ین مقدار حق خویش از ایه بکتمگران را دوست ندارد. )، بمانکد آن است ... و خداوند سیبد یک

 م(یاو حق قصاص قرار داد یول یشته شده است )براکس به ظلم )و ناحق( کن فرموده خداوند: هر یا مانکد ایزنکد( 

از  یوده است: برخه فرمکاست،  ین معکیه همین آیکد( و مقصود از اکن انسان و خودش، )به خودش ستم یظلم ب -سوم

 اند. ککدهکش ستم یکان برخویا

ه ک)ع( گرفته باشد در آنجا ین علیرالمؤمکیماء امرالح یالم مولکش را از یم، سخن خورین حیه اکن است یگمان بر ا

 اند: فرموده

بیه حیال   ه )بدون مجازا ( ک یشود و )دوم( ستم یه بخشوده نمک یستم -ه ستم بر سه گونه است: )اول(کد یآگاه باش»

بیه   کشیر »گیردد   یده نمی یه بخشی کی  یشود و بازخواست ندارد. اما ستم یده میه بخشک یستم -شود و )سوم( یخود رها نم

ه کی است  یشود ظلم یده میه بخشک یگذرد، اما ستم یبه خودش در نم کد: خداوند از شریفرما یخداوند م« خداوند است

شیود )و مجیازا  در    یه )بدون مجازا ( به حال خود رها نمی ک یما ظلمبر خود روا داشته است. و ا کوچکبکده با گکاهان 

 8«گر است.ید یاز بکدگان به برخ یدارد( ستم برخ یپ

شیود. و فیرد ظیالم و     ی، شکاسانده مها آنر ظلم و ستم و اقسام آن، و گکاه بودن راز مک یو نه معروف امربهبه هر حال، با 

مظلوم شتافته و  یاریه به کن است یا یفه هر مسلمانید، و وظینما یرفتن حق میپذ دن از ظلم ویشکستمگر را وادار به دست 

 کد.کوم رظالم را مح

 ن شدهییاز مکاب  آن و مصرف در موارد تع« صدقا »گرفتن  .9

ن ید ایا ( را از مکاب  آن رم  نموده و در موارد مربوطه به مصرف رساند، ابتدا باک)ز 9توان صدقا  یم معروف امربهبا 

ا  میال  کی ا ( آنیان را بیه پرداخیت ز   کی ا ( را به مردم شکاساند و آنگاه )در صور  ورود شرائو وریوب ز کمعروف )ز

آن به مصیرف   یا ، آن را در موارد شرعکز یآور توان پس از رم  یم معروف امربهز با یق و وادار نمود، و نی، تشویوکز

 شده است: انی  بیه ذیگر، موارد مصرف در آید یرساند نه در را

 ، ی  اهلل و ابین السیب  یسب ین و فیالرقاب و الغارم یها و المؤلفه قلوبهم و فین علین و العاملکیانما الصدقا  للفقرا و المسا

 3م.ریح ام یعلاهلل  وضه من اهلل،یفر

اقدام رل  قلوبشان  یه براک یسانکککد، و ک یار مکآن  یآور رم  یه براک یسانکن و کیا  مخصوص فقرا و مساکز

ه و عیام المکفعیه( و وامانیدگان در    یریخ یارهاکاران و در راه خدا )ر( بردگان، پرداخت قرض بدهی)آزاد یشود و برا یم

                                                           
 .98، فاطر .0

 .32سوره نساء،  -040البالغه، خطبه  نهج .8

 ق آن هستکد.یفارا  و ... از مصادکا  و مکذورا  و کپردازند و ز یه بدون عوض و با قصد قربت مکن: صدقه آن است یالبحر مجم  .9

 .01ه توبه، کسوره مبار .3
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 یضه )مهیم( خداونید  یفر یکن یاند( است، و ا اند و سرگردان مانده ش را از دست دادهیه در غربت مال خوک یسانکراه، )

 م است.ریاست. و خداوند دانا و ح

 از: اند عبار ه کر شده است کمورد ذ 2فه، یه شریا ، در آکن، مصرف زیبکابرا

ا  اسیتفاده  کی سیر مخیار  را از ز  ککد، ک یرا نم ها آنفاف مخار  سادنه که درآمد سادنه آنان ک یسانکفقراء،  .0

 ککد.ک

 ککد.کا  استفاده کتوانکد از ز یر هم بدتر است، میآنان از فق یه حال اقتصادک ها آنن، کیمسا .8

 ا  بردارند.کش را از زیالزحمه خو توانکد حق یشوند، م یا  مأمور مکز یآور رم  یه براک یسانک .9

کیه اسیالم   ی  سیاخت و زم یقل  و دلشان را به اسالم متما ها آنشود با محبت به  یم یستکد ولیه مسلمان نک یسانک .3

 رد.ک کمکشود به آنان  یا  مکآوردنشان را فراهم ساخت، لذا از ز

 رد.کد وآزاد یشود بردگان را خر ی  ماکبا ز .9

 آنان را پرداخت. یا  بدهکشود از ز ی، ماند ناتوانش عارز و ین خویارند و از اداء دره بدهک یسانک .0

شیود از   یغ اسیالم و ... را می  یی مارستان، دانشگاه، نشر و تبلی، بیر و عام المکفعه مانکد مدرسه سازیخ یارهاککه یهز .4

 رد.کن یا  تأمکز

ا  کدن به مح  و وطن خود را از زیکه رسیرده و درمانده شود، هزکش را گم یار غربت مال خویه در دک یانسان .2

 کد.کتواند استفاده  یم

 یو ارتماع یت اعتقادیامک .0

ز شود و معروف و یغ شده از ضدارزشها پرهیتبل ها ارزشر مورد توره باشد، راز مک یو نه معروف امربهه ک یا در رامعه

، از دسیتبرد  یح اسیالم یصیح  یهیا  شیه یه در پرتو اندکشود،  یحاص  م« یت اعتقادیامک» یکردم شکاسانده گردد، ر به مرمک

نخواهد بود،  ینفوذ آنان باق یبرا ییجه رایمصون و محفوظ مانده و در نت« شهین و دزدان اندیمکحرف» یها یکژانحرافا  و 

ار و ری کید، اف ک یدا نمی یی ت و رشید پ یی دان فعالیی نداشیته باشید، م  « کیه یزم»تیا   یروسیروب و ویر  نوع میم هیدان یرا همه میز

ککید، و تیا   ک ییتوانکد خودنمیا  یابکد، نمیش نیعرضه خو یبرا یا کهیه زمک یز تا زمانیککده، نکو گمراه  کخطرنا یها شهیاند

د یآ یبورود نم یا کهین زمیح اررا شود، هرگز چکیر و صحیر، همه رانبه، و بطور فراگراز مک یو نه معروف امربهه ک یهکگام

 ه.یقض یسو یکن ین در امان خواهد بود. ایاطیو اعتقادا  حقه مردم از دستبرد ش

 یبرا یا لهیه وسک، )یار انحرافرد آمدن، رشد و توسعه افیپد یکه برایر، هم زمراز مک یو نه معروف امربهه با رکیجه اینت 

را  ری محفیوظ خواهید مانید و مک    هیا  ارزشد و هم عظمت یآ یه ورود نماست( ب یاسالم یها شهیار و اندرضربه زدن به اف

ان بیرود و  یی نخواهد بود، تا اعتقاد بیه قیبح آن از م  « را رمک»ش غال  به سمت یه حداق ، گراکشمرده خواهکد شد، « حیقب»

 اعتقادا  فراهم گردد. یکه نابودیزم

 حالل شدن درآمدها .4

داده اسیت.   یاریت بسیق حالل و مشروع اهمیاز طر کو خورد و خورا یزندگز به مسأله یه اسالم عزکست ین یدیترد

در نطفه و  یمکف ی، اثرا  وضعیحرام خوار یه فراوان شده است. برایسفارش و توص«   از راه حاللکا»در اسالم به مسأله 

 ن شده است.ییتب یق حالل، اثرا  مببکیاز طر« امرار معاش» یانسان قائ  شده و در مقاب  برا یبعد روان
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 یهیا  یگرفتیار و عبیادا  مسیلمان داشیته و    « رش طاعیا  یعیدم پیذ  »در « یحرام خوار»ه مسأله ک ین گذشته اثراتیاز ا

ه از موضیوع، خیار    کی طلبید   یرا م ین خود بحث مبسوطیرده و اکان یر اوست را بیبانگیا و آخر ، گریه در دنک یگرید

 شود. یحالل م« درآمدها»ر راز مک یمعروف و نهه ه با امر بکد یفرما یت میکجا روایاست. در ا

 نیزم یعمران و آباد .2

ر یی ن تعبیی ن عکوان شده است. مقصود از ایو عمران زم یر، آبادراز مک یو نه معروف امربهگر از ثمرا  بررسته ید یری

 ن است باشد.را هر دو، ممی  یاز دو مورد ذ یری

غ شید و  یتبل ها ارزشرفت، یر صور  پذراز مک یو نه معروف امربهارتماع  در یه وقتکن باشد یان دارد مراد ارام -الف

است محقق خواهد شد.  یا  الهکبر یه فراوانک، آثار آن یعیگردان شدند، بطور طب یبدان عم  گشت و از ضدارزشها رو

 یو نابود یو قحط یسالرخش ، از رملهید، آثار مکفیایبه عم  ن یریابد و از آن رلوگین نباشد و گکاهان روا  یاگر چک یول

 ن، بدنبال خواهد آمد.یزم

 بر مردم خواهد بود. یا  الهکاد برین و ازدیر آباد شدن زمراز مک یو نه معروف امربه یاز اثرا  معکو یرین یبکابرا

و ده یپسیکد  یارهیا کاز  یریده است و یخوب و پسکد یارهاکغ ی، تبلمعروف امربهه کن باشد یان دارد مکظور ارام -ب

ده توره ین امر پسکدیه به اک یا ق است. در رامعهین طرین از ایردن زمکو آباد  یشاورزکصکعت  یایارزشمکد در اسالم اح

 اء خواهد شد.ین آباد و احیه زمکشود، مسلم است 

 انتقام از دشمکان اسالم .3

ضربه زدن به  یمکاس  برا یفرصت یدر پ یکان در هر زمانیابکد. ای ی  مرین، تشیفار و مکافقکدشمکان اسالم از دو گروه، 

انید. آنیان    ش گیذارده یش را نسبت به اسالم به نمایق خویکه و عداو  عمکیمختلف  یاند و در زمانها ن بودهیاسالم و مسلم

گیزاف و بودریه و    یهیا  هیده، سیرما یچیپ یها ف اسالم نقشهیتضع ین قدرتمکد باشکد و برایز و مسلمیخواهکد اسالم عز ینم

 اند. ژه در نظر گرفتهینا  وارام

 یآن تهیارم فرهکگی   نیتیر  مهیم ه ککد یآ یدان میمختلف به م ید خود از راههایدن به اهداف پلیرس یدشمکان اسالم برا

 باشد. یشرفته میگسترده و پ یغاتیانا  تبلر ، با استفاده از امیوس یهمه رانبه و در ابعاد

اند.  کار رهان! براه انداختهکنس  مسلمانان را در گوشه و  یو نابود یشکان اند، مسلم ه هر را توانستهکن اساس یو بر هم

 رد.کتوان مشاهده  یو ... م ین اشغالیستان، فلسطیرن، تاریوهرزگو یآن را در حال حاضر در بوسک یکیه نمونه عک

دارد  یبا دشمکان آماده نگه می مبارزه همه رانبه  یدهد و آنان را برا ین قو  قل  میر به مسلمراز مک یو نه معروف امربه

 تواند باشد. یرز انتقام از دشمن نم یزین چیسازد و ا یم یو ... را خکب یاسی، سیاز تهارما  فرهکگ یاریو بس

 این و دنیاصالح امور د .01

وم مردم ن شود، عمیح قرار داد. و اگر چکیر صحیارها را اصالح نموده و در مسکتوان  یر مراز مک یو نه معروف امربهبا 

 است. یضه بزرگ الهین فریت ارراء اککهم از آثار پربریه اکرد یپذ یصور  م« یاصالح عموم» یکشوند و  یاصالح م

 اند: ردهکن را رل  یتوره مسلم ین معکیش بهمیخو یها از خطبه یریفاطمه زهرا)س(، در 
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ا  کی بر )و غرور( زکاز  کیرستن و پا یردو ی، نماز را براکنمودن انسان از شر کپا یمان آوردن را برایخداوند ا»

ن، رهاد یام دراستح یم نمودن( اخالص، حج را برارثابت ساختن )و مح ی، روزه را برایفراوان شدن رزق و روز یرا برا

 0«اصالح عموم مردم، وار  نموده است. یرا برا معروف امربهرا بخاطر عز  اسالم و 

ان ید، رریسته، ارزش خود را حفظ نمایز دست ندهد و اعمال خوب و شارا  قبح خود را اره مکک یروشن است، زمان

، ها آنو عظمت  ها ارزشردن کرا  خواهد بود. لذا گوشزد رز از مکیو پره ها یخوبش به ین مردم گرایو غال  در ب یعموم

 خواهد داشت. یر فراوانیش نقش و تأثین گرایرا  در ارمک یان نمودن قبح و بدیو ب

مراحی  آن تیا    نیتر کوچک، همه رانبه، از یر، همگانراز مک یو نه معروف امربهد یت، باین موقعیدن به ایرس یالبته برا

 اررا گردد. یه برخورد از موض  قدر  است( به خوبکن، )یبادتر

 دشمکان یمؤمکان، خوار یدلگرم .00

 ر وارد شده است:راز مک یو نه معروف هامربه درباره اثرا  سازنده کگر است یا  دیروا یعکوان فوق برگرفته از برخ

 )ع( فرمود:یعل

ه از ری ن )آنانیبا فاسق یدشمک -3ها  در ربهه یداریپا -9ر راز مک ینه -8 معروف امربه -0ه قرار دارد: یرهاد بر چهار پا»

د، یر نماراز مک یس نهکم ساخته است و هر رکد پشت مؤمن را محک معروف امربهس کاند( هر  اطاعت خداوند خار  شده

   نموده است(یمادنده است )او را ذل کافر را به خاک یکیب

ه در کی کید  یانسیان میؤمن بب   یرا وقتی یی است ز یا ژهیت ویاهم یدارا« یروان»ت آمده است از نقطه نظر ین روایآنچه در ا

د، نسیبت بیه اعتقیادا     گرد یه می، سفارش و توصها ارزششود و به عم  به  یغ میتبل ی، در ارتماعیاعتقادا  مذهب یراستا

ت کی تیر بیه حر   یتر و قیو  کد، و گاه مصممک یسته اقدام میشا یارهاکبه انجام  یشتریب یشود و با دلگرم یم تر راسخش یخو

 دهد. یش در رهت ثبا  اسالم ادامه میخو یاله

خواهید   یف می بیرخال  یکد هر را گیام که مشاهده ک یها است، زمانیرا  و آلودگرمک یه در پکس ردر نقطه مقاب  آن

سیت  رش یا ه گونهکاست  یهیککد، بدک یبردارد، مراق  او هستکد و او را از آن عم  ناپسکد بازداشته، سرزنش و مالمتش م

 گردد.  یست دلسرد میناشا یارهاک، یریگید و از پیآ ید میدر او پد یو روان یروح

د و دشمکان را ینما یم تر محرمو  تر راسخ( ییراه خداه دارد )ک یر، مؤمن را در راهراز مک یو نه معروف امربهن، یبکابرا

 کد.ک یام مکژه نس  روان است نایشاندن مسلمانان و بوکه به فساد ک -شید خویپل یها دن به نقشهیدر رس

 ت در ثواب اعمالکشر .08

بیدان گیردن نهکید،    آورنید و   یسته رویخوب و شا یارهاکر، به راز مک یو نه معروف امربهبه واسطه  یا افرادیاگر فرد 

 باشد. یم یکسته شریدر ثواب آن اعمال شا معروف امربهشخص 

را  یده، سیهم یی م گردیشود، و ثواب عم  به دو قسم تقس یاسته مکن یه از ثواب عاملکست ین نین رمله، ایا یالبته معکا

 برند، به یعم  خود ثواب م ین براه آناکه به هر مقدار کن است یه مقصود اربدهکد. بل معروف امربهرا به  یبه عام  و سهم

ح شیده اسیت. در   یتصیر  یا  متعیدد یی ن مطلی  در روا یاز ثواب برخوردار خواهد بود. و به ا معروف امربهمان اندازه هم ه

                                                           
 یو الکهی »ه: کی ن رملیه  یی بیا ا  390، ص 3م،   رز غیررالح یو ن 898مت ر، حالبالغه )ع(، نهجیاختالف از عل کی، با اند03، ص 0عه،   یوسائ  الش .0

 «.ر ردعا للسفهاءرعن المک
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د در گکاه عم  زشت ینما ییا آنان را به آن سمت رهکمایکد کناپسکد  یارهاکگران را وادار به ید یز، چکانچه شخصیمقاب  ن

 خواهد بود. یکآنان شر

را و اشیاربه فهیو   یی خ یر او دل علی ری عین مک  یقال رسول اهلل: من امر بمعروف او نهی  )ع( قال:یعبداهلل)ع( عن عل یعن اب

 0.یکه او اشاره به فهو شریو من امر بسوء اودل عل یکشر

 سودمکد یا و آخرتیدن .09

 یر و انتهی ری عن المک یبالمعروف و ائتمربه، و نه من امر ا و ادخره.یه سلمت له الدنین فکثالث خصال من  )ع(:یقال عل

 8حدود اهلل. یعکه، و حافظ عل

ا و آخیرتش سیالم )و سیودمکد(    یی را داشته باشید، دن  یژگیس سه خصلت و وکهر )ع( فرمود:ین علیرالمؤمکیحضر  ام

 خواهد بود:

 ز به آن گردن نهد.یکد و خودش نک معروف امربهه ک یسک -الف

 اورد.ین یز بدان رویکد و خود نکر رکاز م یه نهک یسکو  -ب

 د.ینما یرا محافظت و پاسدار یه حدود الهک یسکو  - 

هیا وریود    کیه ین زمیی از ا یریی مال مطلق فراهم است و ک یبه سو یکه رشد و تعالیه در آن زمک یائیدن یعکیسالم،  یایدن

 سازد. یم تر  یسرتر و  بهتر، آماده یلی، ختیو انسان ها انسانرشد  یکه را برایه زمکو دور از گکاه است  کپا یطیمح

  ها دانشگاهو نهی از منکر در  معروف امربهراهکارهای عملی پیاده سازی 

 و نهی از مکرر  معروف امربهرهت ترویج  ها دانشگاهتشری  ستادی ویژه در . 0

تشیری  سیتادی وییژه در     هیا  گاهدانشو نهی از مکرر در  معروف امربهیری از اقداما  عملی و مؤثر در اشاعه و گسترش 

و نهیی از مکریر    معیروف  امربیه بلکد مد  و کوتاه مد  ترویج  های برنامه. در این ستاد، باشد میتمامی مراکز آموزش عالی 

در ایین   هیا  دانشیگاه و نهیی از مکریردر    معروف امربهگذاری کالن  . در حقیقت سیاست گیرد میتحلی  و مورد ارزیابی قرار 

، موفق تیر از سیایر   اند نمودهکه در این زمیکه کار  هایی دانشگاه. تجربه نیز نشان داده است که گردد میو ترویج  ستاد نهادیکه

 . اند بودهکه فاقد چکین ستادی  اند بودهمراکزی 

 و نهی از مکرر  معروف امربهبرگزاری مسابقا  دانشجویی رهت ترویج . 8

در رذب مخاطبان بسییار میؤثر و تیأثیر     تواند میاتی بادیی برخوردار است، که از بارروانی و تبلیغ« مسابقه»اصودچ کلمه 

برخوردار اسیت را انتخیاب و بیا طیرح     « و نهی از مکرر معروف امربه»کتابی که از محتوای  توان میگذار باشد. در این زمیکه 

 سوادتی از آن ذهن دانشجویان را به موضوع مورد نظر سوق داد. 

به شر  حضوری و یا غیر حضوری برگزار گردد؛ در مجموع  تواند میتستی یا تشریحی نیز و  تواند یمسؤاد  مسابقه 

اسیت،   هیا  دانشیگاه و نهیی از مکریر در    معیروف  امربیه با برگزاری این قبی  مسابقا  ما به هدف اصلی خود که پیاده سیازی  

 خواهیم رسید. 

 

                                                           
 .932، ص 00عه،   یوسائ  الش .0

 .091د )قدس اهلل سره(، ص یخ مفیمرحوم ش یآمال .8
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  ها دانشگاهو نهی از مکرر در  معروف بهامربرگزاری مسابقا  مقاله نویسی با هدف احیای . 9

برگیزاری مسیابقا  مقالیه نویسیی در بیین       هیا  دانشگاهو نهی از مکرر در  معروف امربهراهرار مؤثر دیگر در پیاده سازی 

و  دهییم  میسوق « و نهی از مکرر معروف امربه»مقاد  ،ذهن و تالش دانشجویان را به  های فراخوان. در باشد میدانشجویان 

، دانشیجویان برتیر   هیا  فراخیوان . پس از برگزاری ایین  گردد میین خود حرکتی مببت در مطالعه و تحقیق بیشتر دانشجویان ا

ای مکتشر و در بین دانشجویان توزی  گردد . اییین عم  یری از اقداما   و آثار برتر در مجموعه گیرند میمورد تشویق قرار 

 . رود میشمار ه ب ها دانشگاهاز مکرر در و نهی  معروف امربهسازی  مؤثر در پیاده

 کشور  های دانشگاهبه خاک سپاری شهدای گمکام در تمامی  .3

، بسیاری از شهدای دفاع مقدس مظلومانیه  دهد میو نهی از مکرر  معروف امربهدوران با شروه دفاع مقدس سراسر درس 

کشور تعدادی از ایین شیهداء بیه خیاک سیپرده       های شگاهدان. را دارد که در تمامی اند گردیدهبه شهاد  رسیدند و گمکام 

واق   ها دانشگاهکه این نماد در مکطقه ورودی درب  باشد میشوند و نماد ایباری بر مزار آنان ساخته گردد و چه قدر شایسته 

احییاء فرضییه   نگیاهی بیه آن بیکدازنید کیه قطعیاچ تیأثیر خیود را در         هیا  دانشیگاه گردد که دانشجویان موق  ورود و خرو  از 

 و نهی از مکرر دانشجویان خواهد گذاشت.  معروف امربه

 و نهی از مکرر  معروف امربهتبیین فرهکگ عاشورا رهت اعتال بخشی به فاهیم  .9

. ایین  انید  الهیی کسانی است کیه در پیی زنیدگانی آرمیانی      ی ههمآموزی برای  مرت  الهام بخش و عبر « نهضت عاشورا»

، اسوه است. عاشورا رریان ستیز دائم حق با باطی  اسیت، سیتیز    رویکد میقرآنی را  ی هطیبکه حیا  نهضت الهی برای آنان 

تردیید   عبر  آموز امیروز ، فیردا و فرداهاسیت. بیی     ی هحادثدیروز نیست، بلره  ی هحادثدائم نور با ظلمت. نهضت عاشورا 

تیأثیر نمایید، نهادیکیه شیدن      العیا  را خکبیی و بیی   گسترده و مخیرب فکیاوری اط   های هجمه تواند میعاملی که  ترین اساسی

 معروف امربه. تبیین فرهکگ عاشورا یعکی اشاعه و گسترش باشد میفرهکگ عاشورا در بین روانان و نوروانان و دانشجویان 

 . رود یمشمار ه ب ها دانشگاهو نهی از مکرر در  معروف امربهو نهی ازمکرر و راهرار و اقدامی اساسی در اعتال بخشی به 

 گیری از سالح قدرتمکد نماز  . بهره0

ریوان و نوریوان از    ی هکککید . نماز آرامش بخش و مهیذب  باشد میاتصال انسان خاکی باپروردگار هستی  ی هحلقنماز 

و گکاه در چکین ریوانی نفوذناپیذیر اسیت.     رود نمی. روان و دانشجوی نماز خوان دیگر سراط گکاه هاست ناپاکیو  ها پلیدی

سیازی   دانشگاه بتواند فرهکگ عظیم نماز را در دانشجویان مستحرم و پایدار نمایید، راهریار و اقیدامی عملیی در پییاده      اگر

برداشیته خواهید شید، بیه واقی  توسیعه و گسیترش فرهکیگ نمیازخود از مصیادیق            هیا  دانشیگاه و نهی از مکرر  معروف امربه

 . رود می شمار هو نهی از مکرر در همه ابعاد آن ب معروف امربه

 ها دانشگاهاستفاده از رمال  کوتاه در فضاهای پر تردد در  .4

، استفاده از رمال  کوتیاه  ها دانشگاهو نهی از مکرر در  معروف امربهراهرار و اقدام عملی و مؤثر دیگر در پیاده سازی 

رهیت میؤثر اسیت کیه در ذهین       . ایین اقیدام از آن  باشید  میی  هیا  دانشیگاه و تأثیر گذار در فضاهای پر تردد محوطه داخلیی  

. اصیودچ بیرای آن کیه میا در      انگیزاند میو آنان را برای لحظه ای هرچکد کوتاه به تفرر و تأم  بر  گذارد میدانشجویان اثر 

بهیره   هیا  شییوه موفق ظاهر شویم بایید از تمیامی ابزارهیا و     ها دانشگاهو نهی از مکرر در  معروف امربهاشاعه و توسعه فرهکگ 

 . باشد میثیر گذار أیری از آن اقداما  مؤثر و ت ها دانشگاهکه استفاده از رمال  کوتاه در فضاهای پر تردد گیریم 
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 تبیین و تشریح آثار فرهکگ مخرب ابتذال . 2

شیمار  ه نقطه مقاب  معروف ، مکرر قرارداد ، کسانی که مخیالف توسیعه معیروف در رامعیه هسیتکد، از موافقیان مکریرا  بی        

و نهی از مکرر تبیین و تشیریح گیردد و آثیار     معروف امربهشمار اص   ر برای دانشجویان دستاوردها و ثمرا  بی. اگروند می

خوبی توضیح داده شود. دیگر به هی  عکوان حاضر به تیرک ایین اصی  وزیین اسیالمی      ه فرهکگ مخرب ابتذال برای آنان ب

 نخواهکد کرد. 

 تقویت ایمان و تقوی الهی در دانشجویان  .3

ایمان در لغت به معکای ایمکی، اطمیکان و آرامش اسیت و در فرهکیگ اسیالمی بیه نیوعی تسیلیم و پیذیرش قلبیی گفتیه          

الهی را  های فرمانو پای بکدی به تمام یا بخشی از  آید میکه از شکاخت واقعیا  ماورای طبیعی چون خداوند پدید  شود می

 . آورد میبه ارمغان 

آن اعتماد دارد و با آرامش، اطمیکیان درونیی و    ی هکککدنظام هستی خوش بین بوده، به اداره  انسان با ایمان و تقوی ، به

. نه نادان داند میرهان و انسان را حقیقتی دانا، حریم، توانا، بخشکده، خیرخواه و ...  ی هکککد، زیرا اداره ککد میامید زندگی 

اضطراب انسیان فیراهم آیید. یقیکیاچ تقوییت ایمیان و        ی هزمیکبخی  تا  و ناتوان است تیا انسیان نگیران شود و نییه تکگ نظر و

 . رود میشمار ه و نهی از مکرر در دانشجویان ب معروف امربهتقوی الهی در دانشجویان، راهراری عملی در پیاده سازی 

 و ناهی از مکرر  معروف امربهبرقراری سفرهای زیارتی برای دانشجویان  .01

و نهیی از مکریر را افیزایش دهکید،      معیروف  امربیه هت آنره مشارکت دانشجویان در احییاء فرضییه   مسئودن دانشگاه، ر

 معیروف  امربهاز ابزارهای تشویقی بهره گیرند، یری از این اقداما  ترتی  دادن سفرهای زیارتی برای دانشجویان  توانکد می

عتیبا  عالیا ، سیوریه، مشیهد و سیایر امیاکن میذهبی      حج عمره ،  تواند می. این سفرهای زییارتی باشد میو ناهی از مکرر 

 . باشد میبسیار مؤثر  ها دانشگاهو نهی از مکرر در  معروف امربهدیگر باشد. این اقدام در پیاده سازی 

 و نهی از مکرر برای دانشجویان  معروف امربهبا مضامین احیای  هایی فیلمنمایش  .00

و تجربیه نشیان داده اسیت کیه روانیان و       رود میی تأثیر گذار در تبلیغیا  بشیمار    یری از ابزارهای  مهم و« فیلم»امروزه 

. بکابراین بسیار مکاس  و شایسته خواهد بود که بتوان از این شییوه هکیری در رهیت    برند میتأثیر زیادی « فیلم»دانشجویان از 

 هیای  خوابگیاه نمیایش و در   هیای  سیالن در  ها فیلمو نهی از مکرر بهره گرفت. نمایش  رایگان این  معروف امربهاحیاء فرضیه 

 شمار رود. ه ب ها دانشگاهو نهی از مکرر در  معروف امربهگامی عملی در پیاده سازی  تواند میدانشجویی ، 

 و ناهی از مکرر  معروف امربهبه اررا گذاشتن قوانیکی رهت حمایت ازدانشجویان . 08

، تصوی  قوانیکی رهت حمایت ازدانشجویان ها دانشگاهنهی از مکرر در  و معروف امربهاقدام مؤثر دیگر در پیاده سازی 

و آنیانی کیه دارای    شیوند  میی . در این پروژه، دانشجویان فعال در این قلمرو شکاسیایی  باشد میو ناهی از مکرر  معروف امربه

 .گردند می، رهت حمایت به مرار  ذیصالح معرفی اند بودهسوابق ارشادی و تبلیغاتی بهتر و مؤثرتری 

  ها دانشگاهگیری ازاساتید دیکمدار در  اولویت بهره .09

 تواند میو معتقد به مبانی اسالم ،  مؤمناساتید نقش بسیار مهمی در رهت دهی فرری و اعتقادی دانشجویان دارند. استاد 

. بسیار شایسته خواهد بود ککد میدانشگاهی را اصالح و هدایت و استاد غیرمعتقد و مغرض، دانشگاهی را گمراه و مکحرف 

درس، اسیاتید   هیای  کالسمدار و مؤمن باشد، یقیکاچ تمامی  که در رذب مدرسان دانشگاه اولویت به کارگیری با اساتید دین
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و نهی از مکرر  معروف امربهو نهی از مکرر خواهد بود و این اقدام یعکی پیاده سازی  معروف امربهاحیاء  های کالسمدار،  دین

 . ها گاهدانشدر 

  ها دانشگاهترویج و اشاعه آثار شهدای دانشجو و دانش آموز در  .03

همچیون   هیا  آنگیری از  تاریخ دفاع مقدس حرایا  عجی  و تران دهکده ای از عشق راستین شهدا سراط دارد که بهره

 چراغی هدایتگر، مسیر درست زندگی را به روانان و دانشجویان نشان خواهد داد. 

مخیرب   هیای  هجمیه شهداء، سیدی مسیتحرم در برابیر     های نامهدر تاریخ دفاع مقدس و احواد  و وصیت پس مطالعه 

. در رهت الگوبرداری از شهداء را دارد، سخن امام خمیکیی)ره( را کیه بعید از شیهاد  نوریوان      باشد میفکاوری اطالعا  

 بیان نموده بود را مرور نمایم: « حسین فهمیده»شهید 

تیر اسیت، بیا     ای است که با قل  کوچک خود که ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگ دوازده ساله رهبر ما آن طف »

  «.زیر تانک دشمن انداخت و آن را مکهدم نمود و خود نیز شربت شهاد  نوشیدرا نارنجک خود 

کیه   گییرد  میی هداء صور  با ترویج و اشاعه آثار ش ها دانشگاهبکابراین قسمتی از تحقق امربه معروف و نهی از مکرر در 

 نباید از آن غفلت ورزید. 

 و نهی از مکرر معروف امربهپرهیز از تکدی و خشونت در  .09

تکیدی،  ». اصیودچ  باشید  میی و نهی از مکرر، پرهیز از تکدی و خشونت در امیر و نهیی میا     معروف امربهیری از آداب اولیه 

نرم  های شیوهگیری از  انسانی را هدایت نمود. بکابراین بهره توان ینمو با این شیوه  دهد مینتیجه معروس « خشونت و تحرم

به نهادیکه شدن امر و نهی مکجر گردد. به واق  باید پذیرفت کیه اریرای    تواند میو مهربانانه در قال  دوستی، عشق و محبت 

واهد داشت. مراقبت بر اریرای  توسو نااهالن بجز ضای  شدن این فرضیه دستاورد دیگری نخ« و نهی از مکرر معروف امربه»

 . رود میشمار ه ب ها دانشگاهو نهی از مکرر در  معروف امربهدرست این اص ، اقدامی عملی در پیاده سازی 

 و نهی از مکرر معروف امربهتخصیص بخشی از تحقیقا  دروس معارف به  .00

ریزی درست، مکسیجم و هماهکیگ    برنامه ، بارود میشمار ه دانشگاهی ب های رشتهدرس معارف از دروس مشترک تمامی 

نتایج قاب  تورهی در توسعه امر به معرو ف و نهی از مکریر از آن اسیتخرا  نمیود. یریی از ایین       توان میپیرامون این درس 

، این اقیدام از آن رهیت حیائز    باشد میو نهی از مکرر  معروف امربهاقداما  اختصاص بخشی از تحقیقا  دروس معارف به 

کیه ایین عمی  خیود اشیاعه و تیرویج        نمایید  میی که ذهن و تالش دانشجویان را بیه ایین موضیوع معطیوف      باشد میاهمیت 

 . رود میشمار ه ب ها دانشگاهو نهی از مکرر در  معروف امربه

 سازی رهت تحقیق و آزمایش برای گزیکش دوست  فرهکگ .04

و معمودچ روانیان و دانشیجویان در ایین دوران     بدیا میتری  یابی در دوران روانی شد  بیش تمای  به دوست و دوست

تأثیر بیشتری از دوستان دارند. امام علی)ع( با توره به نقش و اثر دوست در زنیدگانی ایشیان، پیوسیته بیر لیزوم آزمیایش و       

ا مقدم بدار آزمایش ر« دوستان»در اختیار برادران ». در روایتی ایشان فرمودند: اند نمودهتحقیق برای انتخاب دوست سفارش 

 و احتیاط کن وگرنه اضطرار تو را به همراهی با اشرار ناچار سازد.

هرکس برادری را بعد آزمایش کام  و نیرو، برگزیکد. محبت او ادامه یابید و دوسیتی او   »در حدیث دیگر آمده است: 

ر آزمودن، سکجیدن و تحقیق برای ب اند شدهحدیث مشابه دیگر که از پیشوایان دیکی نق   ها دهمحرم شود در این احادیث و 
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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. 

و  معیروف  امربیه بکابراین فرهکگ سازی رهت تحقیق و آزمایش برای گزیکش دوست، راهراری عملی در نهادیکه شدن 

 . رود میبه شمار  ها دانشگاهر نهی از مکرر د

 تبیین و تشریح معکای حقیقی زندگی  .02

 . نمایم میدر تبیین معکای زندگی مادی و رهان بیکی را در مقاب  روانان و دانشجویان ترسیم 

 رهان بیکی و بیکش الهی  -8رهان بیکی و بیکش مادی        -0

کیه بیه    داند میای کور و تصادفی  ، گیاه و حیوان، پدیده، از رماددر بیکش مادی، انسان خود را همانکد سایر مورودا 

خاکی بگذراند و سپس راهی دیار فکا و نیستی گردد، این طرز فرر، به دنبال  ی هکرمدتی را بر روی  بایست میحرم طبیعت 

روی برتافتیه و ییک   روا  پیدا کرد و سب  گردید که انسان به کلی از عیالم معکیا   « فرهکگ غرب »تحول بزرگ فرری در 

 سره تمام توره خود را به سوی طبیعت مادی گرداند. 

 ی هکعبی را  هیا  آنانسان بریده از خدا در چکین بیکشی، امروزه به خوبی دریافته است که هی  یک از چیزهایی که روزی 

رها سازد اما در رهان بیکیی و  آمال خود قرار داده بود، نتوانسته است او را خشکود ککد و زندگی او را از پوچی و بیهودگی 

. رهیان سیرد و ماشییکی و    گیردد  میرهان برای ما دگرگون  ی هقیافبیکش الهی که متری بر ایمان به خدا و عالم غی  است، 

. کیه  گردد میروح که در بیکش مادی ورود دارد، برای فرد با ایمان، رهانی زنده، هوشیار، آگاه و سرشار از روح و معکا  بی

و آدمیی را از پیوچی و    بخشید  میی نه تکها به زندگی معکیی  « ایمان به خدا»، بخشد می« روح، معکی و هدف»انسان به زندگی 

، گرمیی و  آفریکید  میی ، شیوق و حرکیت نییز    دهید  میی ، بلره به آن روح و صفا نیز سازد میبیهودگی و تکهایی و غربت رها 

 . دهد میو آرامش آمیخته با رضایت نیز  بخشد میحرار  نیز 

و نهیی از مکریر در    معیروف  امربیه مطمئکاچ تبیین و تشریح معکای حقیقی زندگی برای دانشجویان خود از مصادیق عملیی  

 . رود میشمار ه ب ها دانشگاه

 رسانی  درست از وسای  نوین ارتباطی و اطالع ه یاستفادفرهکگ سازی برای . 03

، و ... ابزارهای اطالع رسانی برای رفاه و بهره گیری  ها وارهماهصوتی و تصویری ،  های دیرایانه، ایکترنت، ویدئو، سی 

. تمامی ایین وسیای  فیی نفسیه شیر و      باشکد می، معلول ترام  و پیشرفت علوم گوناگون ها آنکه خود  باشکد میمکاس  بشر 

ی  هاسیتفاد فرهکیگ   ابزارهایی در خدمت بشریت هستکد. واقعیاچ اگیر تمیامی روانیان و دانشیجویان،      ها آنمکفی نیستکد، بلره 

گیری مکفی از این ابزارها نباشیکد، یقیکیاچ بیا     درست و صحیح از وسای  نوین ارتباطی و اطالع رسانی را بدانکد و به دنبال بهره

را بیه دنییا دگرگیون     هیا  آن، نگیرش  ان خواهکد نگریست و ایین وسیعت دیید   ای به ره یک وسعت دید و نگرش واق  بیکانه

اطیالع رسیانی    هیای  سیسیتم ر  هریک از دانشجوبان خود ، محوری برای اصالحا  سازنده در خواهد ساخت. در این صو

در آنیان  « انقیالب عظییم علمیی   »توسیو دانشیجویان   « ایکترنت» گیییری درست و مکییاس  از  خیواهکد بیییود، فی المب  بهره

هکد کرد و این خود محرکی رو به رلو بیرای  ایجاد خییواهد نمیود و آنان رایگاه خویش را در رهان علم بهتر ارزیابی خوا

 علم و دانش خواهد بود.  ی هروندآنان در دنیای به سرعت پیش 

بکیابراین آمییوزش اسییتفاده درسیت از وسییای  نییوین ارتبییاطی و اطیالع رسییانی خییود راهریاری عملییی در پیییاده سییازی     

 . رود میبه شمار  ها دانشگاهو نهی از مکرر در  معروف امربه
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 قرار دادن زندگانی پیامبران و ائمه معصومین برای دانشجویان  الگو .81

، الگو قراردادن آنان در باشکد میخلق شده در هستی  های انسان ترین نمونهو  ترین کام با توره به این که پیامبران و ائمه 

، دانشیجویان  باشید  میی   مسییر درسیت حییا    ی هادامی تمامی مراح  زندگانی، گامی بلکد در موفقیت و سربلکدی سایرین در 

شمار  هدانشگاهی ب های محیوو نهی از مکرر در  معروف امربهالگوبردار و عام  به سخکان پیامبران و اولیای الهی، پیاده سازان 

 . روند می

 تبیین و تشریح فرهکگ خودی ، ملی و اسالمی برای دانشجویان  .80

 ککد میکه روان و دانشجو فرر  شود میای دانشجویان از آن را ناشی بسییییاری از تغییر مسییرها در زندگانی به ویژه بر

خود را همرنگ و همشر  آنان  ککد میکه فرهکگ غربی بهتر و برتر از فرهکگ خودی و اسالمی است، از این رهت سعی 

ه، متمدن و عظیم هستیم، رلوه دهد تا احساس خالء و ناتوانی نکماید. دانشجویان اگر دریابکد که ما چه قدر پرمحتوا، با سابق

هرگز دست نیاز و تردی به سوی فرهکگ سراسر مادی غیرب دراز نخواهکید کیرد و یقیکیاچ بمبیاران تبلیغیاتی وسیای  نیوین         

 ارتباطی بر روی چکین دانشجویانی کار ساز نخواهد بود. 

و نهیی   معیروف  امربهاده سازی بکابراین تشریح فرهکگ خودی، ملی و اسالمی برای دانشجویان ، اقدام عملی دیگر در پی

 . گردد میمحسوب   ها دانشگاهاز مکرر در 

 احیاء و تقویت روحیه و فرهکگ بسیجی  .88

فرهکیگ بسییجی،   : »فرمایکید  میی چکیین  « فرهکیگ بسییجی  »ای در تبیین  ... خامکها فرمان دهی معظم ک  قوا حضر  آیت

رهکیگ اسیتقالل و آزادگیی اسیت، فرهکیگ اسییر       فرهکگ معکویت است، فرهکگ شجاعت است، فرهکگ غییر  اسیت، ف  

 هاسیت  آرمیان تیر اسیت    زنیدگی بیرای همیه مهیم اسیت، امیا آن چیه مهیم         هیای  خواسیت حقیر نشیدن اسیت.    های خواست

وریودی بسییج، حفاظیت از انقیالب اسیالمی و       ی هفلسیف بیه واقی     «را بایید مقیدم داشیت    ها آن، هدف است، هاست ارزش

. حفظ و رونق این تفریر،  باشد میتهدیدی، اعم از تهدیدهای فرهکگی، امکیتی، نظامی و ... دستاوردهای آن در برابر هرنوع 

و  معیروف  امربیه عز ، استقالل و حیا  دیکی ماست. پس احیاء و تقویت روحیه و فرهکگ بسیجی، یعکیی   ی هکککدتضمین 

 . نهی از مکرر در محیو دانشگاه

 احیاء و تقویت غیر  دیکی در دانشجویان  .89

. مکظور از غیر  دیکی آن اسیت کیه   باشد میافته در رامعه اسالمی یهر فرزند رشد  های ویژگیغیر  و روان مردی از 

اسالمی نسبت به مسائ  اخالقی و دیکیی رامعیه و تیرویج احریام و معیارف الهیی حساسییت         ی هرامعدانشجویان و روانان 

، در برابیر آن از  حرام اسالمی و الهیی مطابقیت نیدارد   که با ا گیرد میداشته باشکد. اگر در رامعه و دانشگاه اعمالی صور  

در ( ره)حضیر  امیام   ی هشجاعانگیری  خود عرس العم  نشان دهکد. نماد عیکی و کلی غیر  دیکی در عصر حاضر، موض 

ود مبیارک  تألیف کتاب آیا  شیطانی توسو سلمان رشدی کافر است. ایشان پس از انتشار کتاب یاد شده که در آن به ور

توهین شده بود، فتوای قت  سلمان رشدی را صادر فرمودند و هیم چکیان بیر اریرای آن اصیرار       (ص)حضر  ختمی مرتبت

تفاو  نخواهد ماند، بلریه در برابیر    دانشگاه بی های ناهکجاری. دانیشجوی سرشار از غیر  دیکی هرگز در برابر ورزیدند می

 . ککد میی، به دور از هیییرگونه تساه  و تسامح به ترالیف الهی خویش عم  اخالقی و ارتیماع های ناپاکیو  ها زشتی
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 احیاء و تقویت استراتژی انتظار در دانشجویان  .83

و با دیگییری آن   ککد میبا یری قیام « نگاه سبز»و « نگاه سرخ»شیعه در طول حیا  خویش با دو نگاه همراه بوده است، 

را در روانیان و دانشیجویان، تبییین، تشیریح و     « فرهکیگ انتظیار  »اه و رامعه بتوانکد به خوبی . اگر دانشگبخشد میرا استمرار 

. به واق  بیا تقوییت و   باشد مینهادیکه نمایکد، نفوذ و تخری  دانشجوی مکتظر مصلح ک ، کاری بس دشوار و امری ناممرن 

احیاء و تقوییت اسیتراتژی انتظیار در دانشیجویان     . پس باشد مینهادیکه شدن این فرهکگ، نفوذ فرهکگ ابتذال امری ناممرن 

 .  باشد می ها دانشگاهو نهی از مکرر در  معروف امربهروش تربیتی موفقی در بسو و توسعه 

 و نهی از مکرر  معروف امربه» برگزاری مسابقا  تألیف کتاب دانشجویی با موضوع  .89

، برگزاری مسابقه تیألیف کتیاب   ها دانشگاهو نهی از مکرر در  فمعرو امربهسازی  یرامون پیادهاقدام عملی و مؤثر دیگر پ

. در ایین  طلبییم  میی . در این حرکت فرهکگی ، طی فراخوانی ما دانشجویان را به تالشی نوشتاری و قلمی باشد میدانشجویی 

دانشگاه به چاپ برسید و  . آثار برتر توسو نمائیم معطوف می« و نهی از مکرر معروف امربه»مسابقه، ما ذهن دانشجویان را به 

عم  آید، در ککار سایر بکدهای پیشکهاد شیده این عییم  گیامی میؤثیییر دیگیر در    ه از نویسکدگان برگزیده تقدیر و تجلی  ب

 . رود میشمار  هب ها دانشگاهو نهی از مکیرر در  معروف امربهسازی  پیاده

 بندی و نتیجه   جمع

. نهادیکه شدن این اصی  مهیم اسیالمی،    باشد می، کاری بس ارزشمکد و عظیم رو نهی از مکر معروف امربهآسی  شکاسی 

و نهی از مکریر   معروف امربه. نظار  همگانی در قال  اص  گردد میسعاد  و سالمت رامعه را در تمامی ابعاد آن مور  

ان آورد. امام خمیکیی)ره( بیه   ، رلوی انحرافا  را گرفته و محیطی سالم را برای دانشجویان به ارمغتواند میروشی است که 

 : فرمایکد مینیاز نیست و هی  کس نباید از نظار  مردمی رهایی یابد  خاطر ایکره نشان دهکد که هی  مقامی از نظار  بی

نظار  کککد، اگر من یک پایم را کج گذاشتم، ملت موظف است که بگوید: پایت را کج گذاشتی، خود  را حفیظ  »

 «.به ایکره نظار  داشته باشکد اند موظفت، همه ملت کن، مسأله، مسأله مهم اس

 از:  اند عبار  ها زمیکهاحتیا  دارد و آن  هایی زمیکهاسالمی و مذهبی دردانشگاه ها به  های ارزشدر حقیقت، دگرگونی 

برپیای    ( عی  نهیادن  ،ب( گرایش به فرهکگ بیگانگان و از خود بیگانگی ،الف( از بین رفتن قبح گکاه در دانشجویان

 اسالمی  های ارزشبکدی به 

در آیکیده( کیه زنانتیان فاسید و روانتیان فاسیق گردنید و شیما         حالتیان چگونیه خواهید بیود زمیانی )     پیامبر)ص( فرمود: 

 و نهی از مکرر را ترک گوئید.  معروف امربه

حالتیان چیون خواهید     گفته شد: ای رسول خدا، آیا چکین چیزی خواهد شد؟ فرمود: بلی و بدتر از آن )هم خواهد شد(

 بود، آن گاه که معروف را مکرر بدانید و مکرر را معروف؟ 

، بلریه  بیرد  میی و نهیی از مکریر، نیه تکهیا کیارائی و کارآمیدی هیر دانشیگاهی را بیاد           معروف امربهبدیهی است، تحقق 

 . ویی را نیز به ارمغان خواهد آوردنوع، نظار  دانشج ترین گسترده

تدوین و هدفمکد بیه   ها سیاست، مکسجم و بلکد مدتی را تدوین و به اررا گذاشت که بر اساس آن ریزی رام  باید برنامه

 رشد و نمو خواهکد یافت  های محیومدار در  اررا گذاشته شوند. چرا که دانشگاه سالم و دانشجویان دین

و ناهی از مکرر خود باید عام  به  معروف امربه. ضمکاچ دانشجوی در آن اررا شود« و نهی از مکرر معروف امربه»که اص  

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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دشمکان در قال  تهارم فرهکگی خکبی و نقش برآب خواهد شد و دانشجویان در محیطی سالم با تمام توان  های توطئهموق  

 علمی و تحقیقاتی مشغول خواهکد شد و سربلکدی و عز  همه رانبه را برای ایران به ارمغان خواهکد آورد.  ایه فعالیتبه 

دانشجویی و همه دانشجویان با همفرری و تعام  باید ضیمن   های تشر ، اساتید،  ها دانشگاهبکابراین مسئودن و مدیران 

تبییین و تشیریح    اسیازی ایین اصی  مهیم ر     ، راهرارهای عملی پییاده اه دانشگاهو نهی از مکرر در  معروف امربهشکاسی  آسی 

 نمایکد، که ماحص  آن دانشگاهی سالم و به دور از هرگونه مکررا  خواهد بود. 
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 و نهی از منکر در توسعه گردشگری معروف  به امربررسی جایگاه 
 0یوسفیبا یفر

 8مهری اذانی

 چکیده 

 یگردشیگر  شیورها، ک از یاریبسی  در اسیت؛ امیروزه   حاضیر  عصیر  یاقتصیاد  یها تیفعال نیاتریپو از یری ،یگردشگر

 ده،یبخشی  تکیوع  یمحلی  اقتصیاد  بیه  یراهبرد یفرصت آوردن فراهم و با شود می محسوب یاقتصاد رشد و بهبود یاصل یروین

 از تیا  باشیکد،  او انییس  که دارد رمعی به نیاز بودنش، ارتماعی دلی  به انسان .کدک یم درآمد جادیا شده، ییاشتغالزا مور 

بود. اییران از   خواهد معکا بی انسان، انسانیت وگرنه برساند، فعلیت به را اش نهفته استعدادهای و یابد رهایی ها سختی و ها غم

ی  اسالمی بودن خود حفاظت از شئون اسالمی رمله کشورهایی است هم به مقوله توسعه گردشگری تمای  دارد و هم به دل

. از آن ریایی کیه در تمیامی علیوم دیکیی علمیا و بزرگیان بیر         دانید  میی و نهی از مکرر را از واربیا    معروف امربهیا اررای 

 هیر  آن بیر پیریره رامعیه پیی بیرد. نقیش       تیأثیر به اهمیت این موضوع و  توان می اند کرده تأکیدو نهی از مکرر  معروف امربه

 او کیه  ککید  میی  ایجاب باشد، داشته ارتماعی های مسؤولیت پذیرش در باید که تعهدی و رامعه سرنوشت تعیین در مسلمان

 و معیروف  امربیه  رایگیاه  بررسیی  هدف از انجام این پژوهش . افتد می اتفاق وی پیرامون که باشد اموری همه مراق  و ناظر

 است توصیفی ماهیت اساس بر و کاربردی هدف اساس بر حاضر حقیقت . روشباشد میگردشگری  توسعه در مکرر از نهی

به ارائه راهرارهایی رهت ایجاد الگوی مکاس  برای رشد گردشیگری بیه همیراه میوازین      توان می پژوهش این های یافته از

  اسالمی اشاره نمود. 

 ، نهی از مکرر، الگو، توسعه معروف امربهگردشگری،  :واژگان کلیدی

 مقدمه

 تغیییرا   آن رشید  کیه  طیوری  بیه  اسیت  شیده  شیکاخته  رهیان  خیدماتی  صکعت ترین بزرگ گردشگری حاضر الح در

 سوی از و آن اقتصادی اهمیت علت به سو یک از گردشگری به توره. است داشته دنبال به را شدیدی اقتصادی و ارتماعی

 مکیاف   بیه  دسیتیابی  انگییزه  بیا  کشیورها  از بسیاری در گردشگری صکعت. است آن ارتماعی و فرهکگی اثرا  دلی  به دیگر

 محی   از کشیورها  همیه  دریافتی گردشگری رهانی سازمان سوی از مکتشرشده آمارهای طبق. است کرده رشد آن اقتصادی

 رسیده ددر میلیارد 290 به 8114 سال در رقم این که است بوده ددر میلیارد 0/8 بر بالغ 0391 درسال المللی بین گردشگری

 صیکعتی  عکوان به گردشگری(. 99ص ،0920 سلیمانی،) برسد ددر تریلیون یک به 8101 سال در شود می بیکی پیش و است

 ارزآوری، اشتغال، ایجاد. است داشته رهان فرهکگی و ارتماعی، اقتصادی، وضعیت بر زیادی تاثیرا  اخیر های سال در نوپا

 و رمعیت کوچی برون از رلوگیری و فرهکگی میراث در ذاریگ سرمایه به کمک رهانی، صلح به کمک ای، مکطقه تعادل

 (098ص ،0929 کهکمویی، دخیلی و موسوی صدر) است بوده صکعت این مزایای رمله از آن، مانکد

 خودروسیازی  صیکعت  و نفیت  از پیس  درآمید  پیر  صکعت سومین اککون گردشگری صکعت که دهکد می نشان ها بررسی

 میلییون  8211 و کشیوری  بیین  آن میلییون  411 کیه  شود می انجام سفر میلیارد 9/9 سادنه شده ارائه آمارهای اساس بر. است

 8/1 حیدود  یعکیی  سیفر  هیزار  پانصید  و میلییون  ییک  ایران سهم کشوری بین سفرهای این مجموع از. است داخلی مسافر 

                                                           
 ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد کارشکاسی ارشد رغرافیا برنامه دانشجوی. 0

 و هیا  علمی گروه رغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، مسئول کمیته پژوهش زنان واحد نجف آبادعض. 8
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 بیا  کیه  توسعه حال در کشورهای در گردشگری صکعت توسعه  .(WTO, 2005, Statistics)است رهانی سهم از درصد

 برخیوردار  فراوانیی  اهمییت  از انید  مواریه  محصیولی  تک اقتصاد و ارزی مکاب  محدودیت باد، بیراری نرخ چون معضالتی

 زمیان  طیول  در محصیول  ایین  نوسیانا   دلیی   به هستکد محصولی تک اقتصاد دارای که ی توسعه حال در کشورهای. است

 در کشیورهای  گردشیگری  رهانی سازمان آمارهای طبق. شوند می ورهایشانکش اقتصاد بر ناپذیری ربران صدما  متحم 

 امیر  ایین  و انید  داده اختصیاص  خود به را گردشگری صکعت به مربوط رهانی درآمدهای از ناچیزی بسیار سهم توسعه حال

میانیه کشیوری   . اییران نییز همچیون بسییاری از کشیورهای واقی  در خاور      گرداند می تر روشن را موضوع این به توره لزوم

 کشورهای. هستکد برر و زیبا اندازهای چشم دارای اسالمی کشورهای رغرافیایی و طبیعی موقعیت مسلمان است و ازلحاظ

 تیا  نهاییت  بی مکهای از طبیعی اکوتوریسم یک و گرفته نام «زمین برزخ» عکوان که اند شده واق  ای مکطقه در عموماچ اسالمی

 کشیورهای  در. آیید  شمار به گردشگران سفر برای مهم انگیزه یک تواند می ویژگی همین.دشو می شام  را نهایت بی مببت

 و سیودان  مصیر،  بیابیانی  مکیاطق  تیا  گرفته سکگاپور و اندونزی مالزی، نظیر کشورهایی در بارانی حاره های رکگ  از اسالمی

 های دوره تجربه ی هزمیک در باد پتانسی  ینا و دارند قرار قدیم تمدن حوزه در اسالمی کشورهای همچکین.دارد ورود صحرا

 تمیدن  و تیاریخ  بیه  مربوط مسائ  درصد 41 شود می گفته. است کرده رذابی کشورهای به تبدی  را ها آن تاریخی، مختلف

 را بسییاری  گردشیگران  که است متمادی سالیان مصر اهرام. است پیوسته وقوع به اسالمی کشورهای محدوده در زمین کره

 (.0922:3، دفتر مطالعا  اسالمی یاسالم یشورهاک ران ویا در یگردشگر صکعت ی)بررس است کرده رل  خود به

 3 ریزء  سیوخته،  شیهر  و سیلیمان  تخیت  چغازنبیی ،  رمشید، تخت نظیر تاریخی آثار و ابکیه بودن دارا لحاظ به نیز ایران

 ردیف در خود، زیبای طبیعت و وحش حیا  کوعت از برخورداری دلی  به همچکین ایران.شود می محسوب رهان اول کشور

 ییک  هیر  اسیری  هیای  پیسیت  و کوهستانی های الرأس خو و هیرکانی های رکگ  مکاطق. دارد قرار رهان مطرح کشورهای

 آلمیانی  نویسکده «برگر هانس». آید حساب به مسلمان گردشگران برای ایران توریستی های راذبه از یری عکوان به تواند می

 سیرزمین،  ایین  هیای  دییدنی  بلره ایران، مردم تکها نه: »نویسد می 0330 سال در ایران به سفرش پیرامون خود کتاب مقدمه در

 تیا  شیمال  در خیزر  درییای  مجیاور  رکگلی های کوهپایه و مرکزی ایران کویری مکاطق از متکوع، مکاظر. است آفرین شگفتی

 اقوام و مردمان ،ها فرهکگ میان در را تکوع این و هستکد گونی هگون نهایت در ایران، رکوب در فارس خلیج حاشیه شهرهای

امیور   رأستمامی این مسائ  باعث شیده تیا دولتمیردان و تصیمیم گیرنیدگان در       .«کرد مشاهده خوبی به توان می نیز ایرانی

دی حاص  از توسعه گردشیگری  بیفتکد تا با استفاده از عواید اقتصا های ظرفیتو  ها پتانسی برداری از این  کشور به فرر بهره

کشور را تبدی  به یک قدر  مکطقه نمایکد زیرا در ایکصور  با حفظ استقالل ملی و مذهبی قدر  اقتصادی فروانی نیز بیه  

رامعیه   تأثیرپیذیری دست خواهد آورد. اما آنچه باعث نگرانی برخی از افراد در خصوص توسیعه گردشیگری شیده اسیت     

و نهی از مکرر در توسعه گردشگری  معروف امربهگردشگران است . در این مقاله به رایگاه محلی به شر  مکفی از حضور 

اسیالمی باعیث رشید همیه      های ارزشمحقق براین باور است که رشد و توسعه گردشگری در ککار حفظ  اشاره شده است.

  .رانبه این صکعت در یک کشور اسالمی خواهد شد

 پیشینه تحقیق 

و نهی از مکرر و یا در حوزه گردشگری نگاشته شده است امیا هیی     معروف امربهککون در خصوص  مقادتی فراوانی تا

 بیر  ای مقدمیه  تکهیا  نییز  مقالیه  این و نهی از مکرر فعالیتی نررده است و معروف امربهگردشگری و رایگاه  ی هدرزمیکمحققی 

 .بود خواهد زمیکه این در تر ژرف تحقیقا 
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 مبانی نظری

 بیه  سیال  ییک  از کمتر و ش  یک از بیش مدتی برای درآمد کس  و کار از غیر مکظوری به که است کسی گردشگر:

 .(0922:3)رنجبریان زاهدی گزیکد می اقامت آن در و گذارد می پای خود متعارف محیو رز سرزمیکی

 بیه  و دهکید  یمی  انجیام  سیفر  هکگیام  در گردشگران که است هایی فعالیت کلیه شام ( توریسم) گردشگری : گردشگری

)رنجبرییان   .باشد آن نطایر و مقصد، و مبدأ میان رابجایی سفر، برای ریزی برنامه شام  تواند می این و شود می مرتبو ایشان

 (0922:9 زاهدی

 شیود  میی  گفته مکرر مرروها  و محرما  تمام به و معروف مستحبا  و واربا  تمام به دین، احرام در :معروف امربه

 مریروه  و حیرام  کارهیای  از ها آن بازداشتن و معروف امربه مستح  و وار  کارهای انجام به رامعه افراد تنواداش بکابراین

 (.0923:820)فالح زاده ،  است مکرر از نهی

ریو  یم نه تکهیا آن را ن یم: مکرر آن است که عق  سلیکلما  قرآن الرر یق فیر صاح  کتاب التحقیبه تعب نهی از مکرر:

ت یگیر مکریر آن اسیت کیه عقی  و شیرع آن را بیه رسیم        یر دیی ککید و بیه تعب   یآن می  یرم به قیبح و زشیت  شمرد بلره ح ینم

ن یف آن چکیز پا فراتر نهاده و در تعرین نیاز ا یحت یراغ  اصفهان کد.ینما یح و سرزنش میشکاسکد و عام  به آن را تقب ینم

اسیتقباحه و استحسیانه العقیول، فیتحرم بقبحیه       یفی  حه بقبحه او تتوقیف یوالمکرر ک  فع  تحرم العقول الصح»آورده است

بیا بیودن آن وامانید و    یا در زشیت و ز یی آن نمیوده و   یح حرم به زشیت یم و صحیاست که عق  سل یعه؛ مکرر هر کاریالشر

 «د.یعت حرم به قبح بودن آن نمایشر

 دینی  های آموزهو نهی از منکر در  معروف امربهجایگاه 

 در را آن گیاه یرا توان نمی آن، فهم بدون هک دارد یخاص گاهیرا ر،رمک از ینه و معروف ربهام اسالم، یاعتقاد نظام در

 :شویم می ادآوری ضه،یفر نیا درباره را میرک قرآن نظرگاه ارمال به یرو نیبد. افتیدر السالم علیه علی امام یررف مکظومه

 اسیت  او یرسیتگار  عامی   نیهمی  و ککد می ررمک از ینه و معروف امربه هک چرا است؛ امت نیبهتر ،یاسالم امت .

سیوره آل  ) اسیت  امیت  یرسیتگار  و میان یا ا یضرور از ر،رمک از ینه و معروف امربه گفت توان می ترتی  بدین

 (001 -ه یعمران، آ

 سیوره مائیده،   . )اسیت  انسان یتباه و یردارکبد نشان را ،رمک روا  به اعتکایی بی و ررمک از ینه از شستن دست

 (43و  09ه یآ

 و دهید  می فرمان معروف به هک یسک عکوان به خود از خداوند و است یخدا یارک ر،رمک از ینه و معروف امربه 

 از شیپی  یآدم عق  هک گرفت جهینت توان می تهرن نیا از( 31 -ه یسوره نح ، آ. )ککد می ادی ،دارد بازمی ررمک از

 .ککد می دایپ شکاخت رهارمک و ها معروف ای پاره به مستقالچ شرع مرح

 آمیده  هیا  آن کیار ک در قیرآن  در غالبیاچ  و است ا کز و نماز چون هایی فریضه م رم ر،رمک از ینه و معروف امربه 

 .است اسالم نیمب نید یعمل و یارتماع بعد دهکده نشان هک( 30 - ه یسوره حج، آ) است

 این در انگاری سه  و است پیرر یک ایه رگ در خون رریان مانکد اسالمی، فرهکگ در مکرر از نهی و معروف به امر

 مسلمان فرق از بعضی ویژگی، این به توره. داشت خواهد پی در را اسالمی امت تدریجی مرگ و دین شدن رنگ بی باره،

 نهی و معروف امربه» که است کسی نخستین رهان آفریدگار. بدانکد خویش مذه  اصول از رزئی را آن تا داشت آن بر را

 از و ککید  میی  امیر  خویشیاوندان  بیه  بخشیش  و احسیان  و عدل به خداوند همانا: »فرماید می کریم قرآن. است هکرد «مکرر از

 را اسیالمی  امیت  ویژگیی  بهتیرین  کریم، قرآن در ؛خداوندنماید می نهی دیگران حقوق به تجاوز و ناپسکد و زشت کارهای
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 آفرییده  هیا  انسیان  سیود  بیه  کیه  هستید امت بهترین شما: »ایدفرم می که چکان است، دانسته مکرر از نهی و معروف امربه انجام

 پیرداختن  و نمیاز  اقامیه  چیون،  دیگری های فریضه بر را دو آن و...« ککید می مکرر از نهی و معروف امربه( که این چه) شدید

 نمیاز  و کککد می کررم از نهی و معروف امربه که یردیگرند اولیای مؤمن، زنان و مردان: »است فرموده و داشته مقدم زکا ،

 بایید : »فرماید می و نموده بزرگ فریضه دو آن انجام به ملزم را اسالمی امت نتیجه، در.«پردازند می زکا  و دارند می برپا را

 بررسیی  در تییزبین،  و آگیاه  کککده بررسی هر.«ککید می مکرر از نهی و معروف امربه و خوانید می اسالم به که باشید امتی شما

 از «مکریر  از نهیی  و معیروف  امربه» که ککد می مشاهده درستی به را نرته این( السالم علیهم) معصوم پیشوایان دگیزن تاریخ

 تیا  کیودکی  از سیکی  مقیاط   تمامی در آنان، و است داشته آنان زندگی مقاط  تمام با ناگستکی ارتباط عمر، پایان تا کودکی

 علییهم ) معصیومان  ائمیه .انید  نمیوده  فراوانیی  توصییه  آن برپایی در و اند بوده بزرگ فریضه این دارنده برپا پیوسته عمر، پایان

 اصیرار  کار این بر خویش رسالت محدوده از فراتر حتی و نرردند فروگذار تالشی هی  از الهی رسالت این درادای( السالم

 حاضیر  رحمیت،  و رأفیت  از سرشیار  قل  دلی  به ،ها آن. بود الهی فریضه این اهمیت سب  به آنان اصرار و تالش. ورزیدند

 دلسیوزی  و تالش همه این از را آنان خداوند که آنجا تا. آید گرفتار خدا خشم به شده، آلوده مکررا  به کس هی  نبودند

 !«نیاورند ایمان گفتار این به اگر ککی، هالک اندوه و غم از را خود آنان، اعمال خاطر به خواهی می گویا: »داشت می باز

 و زمیین،  در خداونید  رانشیین  ،ککید  می مکرر از نهی و معروف امربه که کسی: »فرمود( آله و علیه اهلل صلی) کرما پیامبر

 و اسیت  الهیی  برنامیه  یک چیز هر از قب  بزرگ فریضه این که است این بیانگر روایت این.« است او کتاب و پیامبر رانشین

 دو آن اسیالمی،  دانشمکدان مسئله، این اهمیت به توره با.است رنامهب این رزء همه آسمانی، کت  نزول و رس  ارسال فلسفه

 بلریه  ،هیا  واری   تیرین  مهیم  از مقیدس،  شیرع  و عق  نظر از مکرر، از نهی و معروف امربه: »اند خوانده دین قط  و اساس را

 همیه  کیه  دین قطابا از است قطبی دو، آن» دیگر، عبار  به.« هاست عباد  برترین از و اسالم بخش حیا  شریعت اساس

 باطی   مقدس، شرع شعائر همه برخیزد، خلق میان از و شود مکدرس الهی فریضه این که هکگامی ؛اند فرستاده آن برای را انبیا

 (. www.khorasancustoms.ir)  شود می

 به خداوند اهمان: فرماید می کریم قرآن است؛ کرده مکرر از نهی و معروف امربه که است کسی نخستین رهان آفریدگار

 ،دهید  میی  انیدرز  شما به خداوند ؛ککد می ینه ستم، و مکرر و فحشا از و ؛دهد می فرمان نزدیران به بخشش و احسان و عدل

 نییز  یآسیمان  ادییان  دیگیر  بلریه  اسیت،  توریه  میورد  اسالم دین در تکها نه مکرر از نهی و معروف امربه! . شوید متذکّر شاید

 یدرازا بیه  یعمر مکرر، از ینه و معروف امربه بکابراین،. اند آورده در اررا به طریق این از را ودخ یتربیت های برنامه بیشترین

 نییز  وی از پیس  و بیود  هیا  نیریی  بیه  کککیده  دعیو   زمیین،  روی انسان نخستین یعکی( السالم علیه) آدم حضر . دارد تاریخ

 مکریر  از نهیی  و معیروف  امربه پیرامون بحث لذا. اند شیدهکو مهم فریضه دو این انجام در مؤمکشان پیروان و وحی آوران پیام

 زمان مقتضیا  و موضوع گستردگی دلی  به اما. است بوده صاحبکظران و محققان توره مورد باز دیر از که است موضوعی

 .(http://masir-sabz.irگیرد ) می قرار پژوهش مورد الهی فریضه دو این از متفاوتی ابعاد عصری هر در

 و نهی از منکر در سایر کشورها  معروف امربه

 میورد  مردم یا حرومت طرف دو از یری و است شده عم  بعدی تک غالباچ کشورها این در که دهد می نشان ها بررسی

 دسیته  سیه  بیه  تیوان  می این رد را اسالمی کشورهای. است شده رها حدودی تا سهو به یا عمد به دیگری و گرفته قرار توره

 :کرد تقسیم

 اقیدام  و رییزی  برنامیه  اسیاس  همین بر و نموده توره مکرر از نهی و معروف امربه حرومتی رکبه به که کشورهایی .0

 .کویت و سودان سعودی، عربستان مانکد. نمایکد می

http://masir-sabz.ir/
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 پاکسیتان،  مصیر،  مانکید  تاسی  یافتیه  بیشیتری  رونق آن در مکرر از نهی و معروف امربه مردمی رکبه که کشورهایی .8

 .بکگالدش و اردن بحرین،

 قطیر،  مانکید  شود می برخورد موردی ایکره آخر حد و ندارند توره مذکور دورکبه از یک هی  به که کشورهایی .9

 .سوریه و لیبی

 کیه  دارد قیرار  سیعودی  عربسیتان  ، کشورها این صدر اول: در دسته کشورهای در مکرر از نهی و معروف امربه وضعیت

 و معیروف  امربیه  تشریال .  است ای گسترده اختیارا  و مشخص وظایف با حرومتی و قانونمکد مستق ، تشریالتی اراید

 :دارد را زیر ویژگیهای کشور این در مکرر از نهی

  در گیرنیده  تصیمیم  و آفیرین  نقیش  شیوراهای  تیرین  عیالی  از مکک ریری از نهی و معروف امربه شورای یا هیا 

 .است کشور

 گردد می مکصوب پادشاه توسو وزیری رتبه با هیا  رئیس. 

 است شده تصوی  وزیران هیا  توسو نهاد این نامه آیین. 

 ککد می رانبه همه حمایت نهاد این مکرر از ناهیان و معروف به آمران از ای دیحه تصوی  چارچوب در دولت. 

 دارد ورود مذکور هیا  با امکیتی و انتظامی نیروهای بین هماهکگی و تکگاتکگ ارتباط. 

 بیر  بیالغ  مراکیز  ایین  که نحوی به دارد ورود مکرر از نهی و معروف امربه شع  ، کشور مکاطق و ها بخش همه در 

 .دارد فعال و دقیق نظار  آنان کار بر مکطقه هر امیر و باشد می شعبه صدها

 نماید می ایفاء ارشادی و فرهکگی ، قضایی ، اررایی قش مراکز این. 

 در زنیی  گشیت  بیا  و بیوده  ریابسیی  نفوذ و قدر  داری مطوع تشریالتی نام با مکرر از ناهیان و معروف به آمران 

 .کککد می نظار  اسالمی مظاهر رعایت بر عمومی اماکن و ها خیابان

 شود می تأمین دولت سوی از تماماچ مراکز این بودره. 

 در اسیت  مکرر از نهی و معروف امربه آن اصلی ظیفهو که است یافته تشری « ارتماعی توسعه سازمان» کویت کشور در

 آداب پلیس نام به نیرویی مصر، کشور در. است وظیفه این دار عهده حدودی تا« اسالمی های فعالیت احیاء سازمان» سودان

 .است محدود آن فعالیت حوزه که دارد ورود انتظامی تشریال  درون

 تیا  اما دولتی غیر های رمعیت یا و نهادها این از برخی دوم: در دسته یکشورها در مکرر از نهی و معروف امربه وضعیت

 خودیار دیکی های رمعیت که هستکد هایی شبره و ها هسته تشری  کانون مسارد، مصر، در. کککد می فعالیت مکسجم حدودی

. است شده حرومت گرانین مور  همواره و بوده برخوردار خوبی کارآیی از وسی  های شبره این. کککد می سازماندهی را

 گییری  شیر   در. باشکد می مؤثر و فعال های رمعیت این از ای نمونه الهدایه رماعه و المحمدیه انصارالسکه الشعریه، رمعیت

 عیام  مرشید . باشید  می آفرین نقش نیز اردن کشور در المسلمین اخوان. اند داشته سزایی به نقش المسلمین اخوان. رکبش این

 مستق  نهادهای احزاب، تعدد دلی  به پاکستان در. باشد می ک  المسلمین اخوان عام ارشاد دفتر عضو دن،ار در رماعت این

 بیش نهاد این عملررد اما. کککد می اخذ مجوز مذهبی امور وزار  داری،از فرمان در ثبت از پس که دارد ورود دولتی غیر

 زبیانی  تذکر بر عالوه پاکستان اسالمی رماعت به وابسته( یمل شباب) گروه. است حزبی سیاستهای چارچوب در چیز هر از

 .کککد می استفاده نیز فیزیری برخورد از

 شیرایو  دلیی   بیه  اسیالمی  دسیته  کشیورهای  از برخی در سوم: دسته کشورهای در مکرر از نهی و معروف امربه وضعیت

 مکریر  از نهیی  و معیروف  امربیه  فریضه به عم  مردم سوی از ای سازمان نیافته و پراککده های حرکت رامعه، بر حاکم خاص
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 کیه  میردی  بیرای  عربیی  متحیده  امیارا   کشور در. ککد می برخورد مکررها برخی با موردی بطور دولت یا و شود می ارراء

 هیا  روزنامه در مکرر شخصیت عکوان به مزاحم مرد عرس و شده گرفته نظر در شدیدی مجازا . شود مردم نوامیس مزاحم

 مانکیید کشییورهایی در. اسییت شییده صییادر مییرد و زن کارمکییدان کییار محیی  تفریییک بخشییکامه اردن در. شییود مییی چییاپ

 اررای و ندارد ورود مکرر از نهی و معروف امربه رمعیت در دولتی غیر خاص گروه یا رهت.  نهاد لبکان و تونس،قطر،لیبی

 توسیو  مکرر از نهی و معروف امربه ارشاد به زنی مواردی در. گیرد می صور  خاص موارد برخی در و انفرادی بطور فریضه

 (http://rahebehesht.org) .شود می خالصه مردم به نسبت رمعه ائمه

 گردشگری از دیدگاه معصومین 

 نشیاط  و یسیالمت   یتحصی : به توان می رمله از هک است شده اشاره مسافر  گوناگون دیفوا به( ع)نیمعصوم سخکان در

 عبیر   و یریپکیدگ  ،هیا  ملت ریسا یارتماع اخالق و آداب و بزرگان با ییآشکا علم، س ک و یاندوز دانش روح، و رسم

 اوقیا   گذراندن و سالم حا یتفر ،یاله نعما  در ررتف شغ ، س ک و شتیمع تأمین ،ها رنج و ها غم رفتن نیب از ،یآموز

 .(0943:09رحیم پور ) ردک اشاره فراغت،

 دور خیود  های وطن از ،یترق و یتعال به  ین یبرا: است شده تیروا نیچک( ع)یعل حضر  از مسافر  دیفوا درباره در

 طیرف  بیر  را ها آزردگی و اندوه و است روح انبساط و حیتفر باعث سفر: فائدهاست پکج سفر در هک دیکک مسافر  و دیشو

 اسیت،  تجربیه  و علیم  فراگیرفتن  لهیوسی  مسیافر   اسیت،  معیاش  نیتیأم  و آمد در  یتحص های راه از یری مسافر  ،ککد می

 دوسیت  آنیان  بیا  و ککید  میی  برخیورد  قیی خل و لتیفضی  با افراد با سفر در یآدم و آموزد می یزندگ آداب انسان به مسافر 

 یتماشیا  و حیتفیر  و اسیتراحت  ،یگیذران  وقیت  یمعکیا  به صرفاچ احتیس و ریس میرک قرآن و یاسالم کشیبب در لذا. شود می

 هکی  دارد ورود زین دار هدف و دهیچیپ ق،یعم مسائ  و شود می دارید ها آن از ییایدن و یظاهر امور در هربل ست،ین یظاهر

 (.0944:030)تکرابکی  افتی دست ها آن به ها مسافر  نیا یط در دیبا

 یاسالم یشورهاک های پتانسیل قوت نقاط

 قیو   نقیاط  از یریی . شید  خواهد یشورک هر داخ  در یمختلف مشاغ  جادیا مور  شورک هر در یستیتور حضورهر

 یبرخیوردار   یی دل به هکیتر ران،یا مصر، مب  یاسالم حوزه یشورهاک از یاریبس. است ها آن یایرغراف ،یاسالم یشورهاک

 آثیار  یمیقید  یشیهرها  ،یشیهر  نیادیی م مسارد شام  یفراوان تیوامک آثار و هستکد یا کهیرید تمدن یدارا فراوان قدر  از

 نیی ا هکی  یگردشیگر  هیای  راذبیه  از یاریوبس یگل و یخشت و یمیقد یروستاها و ها ادتگاهعبمتعدد، یمتعدد،بکاها یخیتار

 از یاریبسی  یعی یطب و ییایی رغراف ویزمحیی ن ستیوتورکا ازنظر.باشد خوب ستیتور رذب یبرا یمهم رذب عام  تواند می

 اسیالم  رهیان  ییقیا یافر و یعرب گرید یشورهاک از یبرخ و رانیا لبکان، بخصوص ،یاندونز ،یمالز مب  یاسالم یشورهاک

 باشید  سیت یتور رذب یبرا یعامل تواند می هم باز مسئله نیا هک هستکد یرذاب اریبس عتیطب و ییهوا و آب تیموقع یدارا

 و یعی یطب و یطیمح ستیز مسائ  لحاظ به چه و یخیتار آثار و ساختمان و تیامک و تمدن لحاظ به و مکظر دو هر از نیبکابرا

 مکب  عکوان به ستیتور صکعت از تواند می اصطالح به و دارد یخوب اریبس تیموقع اسالم یایدن یگرد عتیطب و یرهانگرد

 یشیورها ک در یزنیدگ  و شیت یمع فرهکیگ،  تکیوع  .کید ک اسیتفاده  آن یشورهاک از یبرخ در بخصوص یتوره قاب  درآمد

 شورها،ک نیا فراوان های راذبه رغمیعل انهمتأسف. سازد می فراهم گردشگران یبرا را دیرد های تجربه س ک انرام ،یاسالم

 یگردشیگر  یرهیان  سیازمان  هیای  بیکیی  شیپی  براساس. دارند رهان در یگردشگر درآمد از یمک سهم یاسالم یشورهاک

(WTO )نیی ا در یاسیالم  یشیورها ک شیتر یب هکی  ایآس رکوب و انهیخاورم قا،یافر در واق  یشورهاک ،یالدیم 8181 سال تا 
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 هکی  اسیت  یدرحیال  نیی ا. داد خواهکد اختصاص خود به را صکعت نیا یدرآمدها از کیاند سهم همچکان دارند، قرار مکاطق

 پرراذبیه  های سرزمین فیرد در شکمرا و یاندونز تونس، ،یمالز لبکان، ران،یا ه،کیتر مصر، رینظ یاسالم یشورهاک عمده

 .دارند را گردشگران توره مورد های راذبه و هستکد

 یفرهنگ سمیتور درخواست و مسلمان گردشگر یبرا یاسالم یاشورهک یمعنو یفضا

 ککدک سفر یمکاطق به دارند دوست مسلمانان از یاریبس. است راذبه یدارا خود مسلمان، یشورهاک یمعکو یفضا اساساچ

 و حیالل  یغیذاها  وریود  ازرملیه  یاسیالم  آداب و ها ارزش تیرعا. است مکحا ها آن بر یاسالم های ارزش و فرهکگ هک

 از یاریبسی  .ککید  میی  فیراهم  مسیلمان  گردشیگران  یبیرا  را آسیوده  یخاطر و تیامک احساس ،یکید  یفرا انجام در یراحت

 یشیورها ک بیه  هک یستیتور هک است نیا یمعک به یفرهکگ ستیتور .دارند یفرهکگ ستیتور درخواست یاسالم یشورهاک

 از اسیالم  رهیان  .شیود  آشیکا  یاسیالم  فرهکیگ  بیا  حیال  نیعی  در و گذاشیته  احتیرام  اسیالم  رهان فرهکگ به آید می یاسالم

 هری م بیه  کیه یمد از و کیه یمد بیه  هری م از زائیر  هیا  میلیون. است ار یز آن و داشته خودش یداخل یگردشگر یک امیاد میقد

 یشیورها ک یبرخی  تیی موفق عیدم  در تیوان  می را یادیز  یدد .است ردهک دایپ گسترش اسالم رهان  رش نیبد و روند می

 ،یمیذهب  یگردشیگر  هیای  راذبیه  از یبرخیوردار  رغمیی عل شیورها ک نیی ا از یاریبسی .  برشیمرد  گردشگر رذب در یماسال

 ،یاطالعیات  نینیو  یهیا  یآور فین  از دراسیتفاده  یتوره مک. هستکد مکاس  های زیرساخت فاقد ،یعیطب و یفرهکگ ،یخیتار

 گردشیگر  رلی   در یاسیالم  یشیورها ک تیموفق عدم  یدد ازرمله صکعت، نیا در ارآمدک تیریمد و یزیر برنامه ضعف

 یطی  داشیته  آن بر را یاسالم یشورهاک یگردشگر مسئودن صکعت، نیا یارتماع و یاقتصاد ،یفرهکگ فراوان مکاف  .است

 یاسیالم  یشیورها ک در یگردشگر صکعت توسعه یبرا ها سیاست نیتدو و ارهارراه ارائه دنبال به ارشکاسانه،ک های بررسی

 سیت یتور هیا  راه نیبهتیر  از یریی  هکی  دارد وریود  یمختلفی  یهیا  راه یتمیدن  و یفرهکگی  تبیادل  یبیرا  امیروزه  اصیودچ  .باشکد

 آن یرفتار های شاخص و تمدن فرهکگ، خ،یتار اددهکدهی درس السک یک مانکد به یشورک هر در ستیتور حضور.است

 داشیته  یفرهکگی  تبیادل  هیم  بیا  شیور ک هیردو  و شده مکتق  خودش شورک به ستینور همان لهیوس به تواند می هک است ملت

 ردکی  خواهد یخکب را شود می اسالم رهان هیعل هک یسوئ غا یتبل از یاریبس یاسالم یشورهاکدر گردشگران حضور.باشکد

 یدارا شیورها ک نیی ا از یاریبسی  هکی  دهید  میی  نشیان  و شید  می محسوب شورهاک نیا یبرا است یمهم اریبس دستاورد نیا و

 از نیبکیابرا . کید ک میتیرم  را رهیان  در را یاسیالم  یشیورها ک ژیپرست یحت تواند می یاسیس لحاظ به نیا و بوده امن یساختار

 های کمک شورهاک گرید به یاسالم تمدن و فرهکگ شکاساندن به ستیتور صکعت بحث زین یاسیس و یتمدن فرهکگ مکظر

 .ککد می یانیشا

 یاسالم یشورهاک یبرا یگردشگر مهم تیمز یگذار هیسرما

 توانید  میی  بخش نیا در یگذار هیسرما دارد، یاقتصاد و یفرهکگ ی هزمیک در یگردشگر صکعت هک هایی مزیت  یدل به

 گیر ید یسیو  از هیا  آن یاقتصیاد  رشید  و سیو یر از گریدیر به یرینزد یبرا مسلمان مل  و یاسالم یشورهاک یبرا یفرصت

 هیای  گکجیکیه  و یخیتیار  ریذخیا . هسیتکد  گردشیگر  رذب ٔزمیکهدر یتوره قاب  های پتانسی  یدارا یاسالم یشورهاک. باشد

 .رونید  میی  شیمار  بیه  گردشیگر  ریذب  یبیرا  تیمز یک عکوان به ،یاسالم های سرزمین مختلف نقاط در یمذهب - یفرهکگ

 گسیترده  یسامانده و سفر  یوس انا رام ،ییزایو ال یتسه جادیا ق،یدق یرسان اطالع گر،یدیر به شورهاک یرینزد استیس

 توانید  می امر نیا. دارد یاسالم یشورهاک نیب در یگردشگر توسعه در یمهم نقش ،یاسالم یشورهاک مختلف اقشار یراب

. دهید  یاریی  یاسیالم  یشورهاک در یگردشگر توسعه ی هزمیک در کمشتر زبان یک به دنیرس رهت را یاسالم های دولت
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 یفرهکگی  و یاقتصاد یایمزا از یاسالم روام  یمکد بهره مور  ،یگردشگر صکعت در یاسالم یشورهاک یگذار هیسرما

 از یناشی  یمکفی  را یتیأث  گر،یدیری  به مسلمانان یمل یفرهکگ یرینزد  یدل به هک دارد زین را تیمز نیا عالوه به. شود می آن

 .رساند می حداق  به را یرهان یگردشگر

 یرانیا یاسالم ینواز مهمان سم،یتور توسعه

 اطیالع  بیا . کدک یم یمعرف رهان به است رانیا مردم بارز یها یژگیو از یری هک را یاسالم یزنوا مهمان سم،یتور توسعه

 را اسیالم  هیا  آن تیا  آورد ورود هب یرهان اذهان در رانیا مسلمان مردم از درست تصور یک یستیبا حیصح غا یتبل و رسانی

 یتمام در آن مقررا  و اسالم نید دیبا ست،ین یافک یاسالم سمیتور واژه بردن ارک به تکها .ککدرن تصور سخت نیقوان مکب 

 شود یگذار هیسرما رانیا مردم دوستانه رفتار یرو دیبا. داد نشان انیرهان به اسالم از یمتفاوت فرهکگ و داشته نمود رفتارها

 توسعه در مهم اص  نیتنخس ها، رسانه از استفاده با مردم به یرسان یآگاه خیتار رانیا. شود یمعرف انیرهان به خصلت نیا تا

 بیزرگ  دفتیر  هشت ، گردشگر رذب در موفق یاسالم یشورهاک از یری عکوان به یمالز حاضر حال در. است صکعت نیا

 صیکعت  در مهیم  اصول از یری.است ردهک ریدا ایدن مختلف نقاط در یرسان اطالع و یآگاه یبرا النک یگذار هیسرما با را

 مهیم  اصیول  از گرید یری اطالعا  بودن دسترس در نیهمچک.است شورک خار  و اخ د در قیدق اطالعا  ارتقا سم،یتور

 را ریا  نیتیر  ارزان و نیتر راحت بتوان دیبا هربل ستین یریزیف نظر از تکها بودن دسترس در از مکظور و است سمیتور توسعه

 یدسترس و بروشور هیته نیهمچک و نبود نید آن و تیسا وب قیطر از اطالعا  بودن دسترس در.داد قرار مردم اریاخت در

 تیا  ردیی گ قرار گردشگر اریاخت در ام ک دیبا اطالعا . است ستیتور رل  در مهم و زیر مسائ  رمله از اطالعا  دفاتر به

 .دیاین شیپ یلرمش  یه

 یاسالم مقررات با مطابق یزیر برنامه

 جیبس به دیبا خوب تیریمد و است شورک رد یگردشگر صکعت توسعه مهم مسائ  گرید از سمیتور در یفکی تیریمد

 صیور   یاسیالم  مقیررا   بیا  مطابق دیبا یزیر برنامه. شود مکجر ن،رمم نحو نیبهتر به ستیتور رل  یبرا انا رام یتمام

 یهیا  راه از یریی  عکوان به آن گرفتن خدمت به و یاسالم یگردشگر صکعت توسعه و تیتقو لزوم به توره با نیهمچک .ردیگ

 در .شیود  یمی  پرداختیه  یاسیالم  یگردشیگر  تیمحور با یگردشگر انواع به گفتار نیا در متقاب  کدر و انسجام به دنیرس

 یبیرا  نیزمی  در تکی حر هکی  یا گونیه  بیه  ،اسیت  قرارگرفته توره مورد خاص یردکارک یرهانگرد یبرا اسالم یکید ررتف

 یقرآنی  مؤکد یها سفارش از یتعالیبار داوندگارخ کشیآفر نظام در تأم  و مطلق قدر  شیستا رهت باد کیدر به دنیرس

 یمعیان  بیر  آن یامیروز  اصیطالح  ، آمیده  ویالوسی  معجم در چکانچه اما است، یادیز یمعان یدارا یاسالم یگردشگر.است

 سی  ک یبرا ونه شفک و رستجو ،ییآشکا گردش، یبرا شورهاک در سفر و ریس ،یمعان نیا از یری. کدک یم ددلت یا ژهیو

 اسیالم . دارد یمسیتقل  دگاهیی د احتیسی  و یگردشیگر  مفهیوم  بیه  نسیبت  اسیالم  نیمبی  نیی د.باشد می گزیدن اقامت و درآمد

 بیا  میرتبو  یمفهیوم  یدارا اسیالم،  از شیپی  صکعت نیا هکچرا کدک یم یاخالق یها ارزش و واد امور بر حم  را یگردشگر

 خیو  اسیالم،  کتابکیا  دیخورشی  طلوع با و بود نیزم رد سفر و ریس یبرا انسان اربار زین و روان و روح مشقت و رنج تحم 

 رینظ یب های راذبه بر و یغک میمفاه نیا بر دیبا یاسالم یشورهاک نیبکابرا .شد دهیشک یگردشگر یسلب مفهوم نیا بر یبطالن

 هیره ب یالهی  نیی د نیی ا جیتیرو  و یمعرفی  رهت در آن های آموزه و یکید یباورها از و ردهک هریت خود درون در یگردشگر

 از یاریبسی  هکی  اسیت  یحیال  در نیی ا .کید ینما اسیتفاده  یغکی  تمیدن  نیی ا انتقیال  یبرا گردشگران حضور فرصت از و رندیبگ

 بیه  خیود  یغکی  فرهکیگ  گسیترش  یبرا روز یالگوها مطابق را یا وهیش نیوچک اند مانده عق  قافله نیا از یاسالم یشورهاک



 

 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 284

 نیی ا بیه  رذب یبرا الگوها ترین مهم از یری حاضر حال در و داشته ودور باز رید از اسالم در سمیتور.شکاسکد نمی تیرسم

 http://emodiran.com .آید می حساب به آن یباورها جیترو و نیمب نید

 گیری و ارائه پیشنهاد   نتیجه

سیعه  پر اهمیت هسیتکد و تو  های مؤلفهو نهی از مکرر از  معروف امربههمانگونه که عکوان گردید دو مقوله گردشگری و 

ون اییران  امریان   و نهی از مکرر در کشیوری همچی   معروف امربهگردشگری بدون در نظر گرفتن موازین اسالمی و رعایت 

امیور تکهیا    رأس. اما آنچه در این میان بسیار حائز اهمیت است ایکریه دولتمیردان و تصیمیم گیرنیدگان در     پذیر نخواهد بود

به بهترین شر  عملی شده باشکد رعاییت کککید امیا     ها مؤلفها که در آن هر دو این ریزی کرده و یا قوانیکی ر برنامه توانکد می

تر آن تکها در سایه تعهد شهروندان است در واق  اگر هر فردی در رامعیه ابتیدا نسیبت بیه ایین مهیم و        اررای هر چه شایسته

برای دیگران باشد به طوریریه اگیر در   وی مکاسبی گبا رفتار صحیح و مکاس  خود ال تواند میدرره اهمیت آن توریه باشد 

اسیالمی   های ارزشیک مکطقه یا شهر و استانی گردشگری روا  دارد شهروندان با برخورد و رفتار شایسته زمیکه ساز حفظ 

در ککارگذران بهترین اوقا  فراغت را داشته باشکد. یک شهروند مسئول خود بایستی الگوی ییک ایرانیی مسیلمان کیه در     

رفتارهیای انسیانی    ی هزمیک درنظیر است. مطالعا   معکوی بی های ارزشگر یک فرد با فرهکگ و تمدن کهن اما با واق  نمایان

نشاندهکده آن است که وقتی افراد نسبت به یک موضوع توریه باشکد یعکی آگاهی دزم و کافی را داشته باشکد و بیا تفریر،   

که در آن رایگاه بهترین باشیکد و نقیش خیود را بیه بهتیرین       کککد یمتعق  و شکاخت اهمیت موضوع را دریافته باشکد سعی 

دیکیی خیود و    هیای  آمیوزه شر  اررایی کککد اما آنچه در ایران کمتر شاهد آن هستیم این مسئله است که میردم نسیبت بیه    

ق  زمانی که شهروندان کمترین میزان آگاهی را دارا می باشکدو از ایکرو کمتر تمایلی به اررای آن دارند در وا ها آناهمیت 

خود الگوی ایران اسالمی باشکد سعی در دور شدن از این مقوله  وتاکید بر بی حجابی دارنید زییرا بیه دلیی  عیدم       توانکد می

که تکها باعیث محیدودیت اسیت در حیالی کیه بیا مطالعیه در کتی           دانکد میشکاخت کافی حجاب را یک پوشش اسالمی 

و تیاثیرا  مکفیی    گیردد  میی دریافیت تاریخچیه حجیاب بیه پییش از اسیالم بیاز         توان میی دیکی به خوب های آموزهمورود و 

نابود کککده نیز باشد. اما آنچه در درره اول اهمیت دارد اطالع رسانی و ایجیاد   تواند میحجابی بسیار فراوان بوده و حتی  بی

ی خواهد داشت کشور ایران یک کشیور ریوان   و ... است افزون بر ایکره  آموزش نیز نقش به سزای ها رسانهشکاخت توسو 

صحیح باشد این بازوهای اقتصادی را به سمت ساختن رامعه ای پیشیرفته اسیالمی رهکمیون     ها آموزشاست در صورتی که 

 خواهد ساخت. 
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 منابع  
، 89، شیماره  اقتصیادی  یهیا  یبررسی ، مجلیه  "مطالعه تطبیقی صکعت گردشگری در ایران و ترکییه "(، 0920سلیمانی، علی ) .0
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 و نهی از منکر معروف  به امرنقش گردشگری اسالمی در تبیین 
 0یسحر موحد

 8یاذان یمهر

 9یاطهر نورمحمد

 دهکیچ

و نهی از مکرر دو وار  بزرگ هستکدکه بوسیله آن دو، بقیه واربا  و احرام الهی در رامعه برپا خواهد  معروف امربه

سیالم   های زمیکهشده ایکست که اگر دررامعه  معروف امربه. علت آنره در اسالم ابتدا  شود میمردم حالل شد وکس  وکار 

مکفی ارازه بروز پیدا نخواهد کرد . یری از معروفاتی که در اسالم در آیا  قرآن و احادیث  های زمیکهو مببت ایجاد شود، 

کیه امیروزه خیود بیه صیکعتی ردیید تبیدی  شیده اسیت.           مختلیف اسیت   هیای  سیرزمین شیده سیروسییاحت در    تأکیدبه آن 

اصلی این صکعت بحسیاب میی آیکدکیه     های راذبهاز  ها فرهکگ. شود میاز یردیگر  ها فرهکگسیروسیاحت باعث شکاخت 

. هرکشور اسالمی براسیاس فرهکیگ سیرزمین    هاست راذبهو  ها فرهکگفضای معکوی کشورهای مسلمان خود بخشی از این 

و این الگوهای فرهکگی نخست بر افراد رامعه و  کشد میاوتی از الگوهای اسالمی را برای رهانیان به تصویر خود مظاهر متف

.کشورهای اسالمی باید بروشکد رهت انتقال مفاهیم سالم و انسان دوستانه کککد میعکوان عام  رذب گردشگر عم  ه بعد ب

اسالمی در ارائه خدما  گردشگری خود الهام بگیرند  های ارزشو اسالم در قال  پذیرایی از مهمان از فرامین و دستورا  

تا بتوانکد هرچه بهتر راه رسول اکرم)ص( که از سفرحج رهت انتشار اسیالم بیه تمیام رهیان اسیتفاده کردنید، ادامیه دهکید.         

ایسیت طبیق   گردشگری اسالمی یک مفهوم کلی است که درآن نوع خدما  اعم از تغذیه و اقامت و برخیورد بیا میهمیان ب   

مکریر   هیای  زمیکیه الگوهای اسالمی صور  گیرد تا افراد در اوقا  فراغت خود در عم  با الگوهای اسالمی آشیکا شیوند و   

کمتیر دییده شیود . هیدف ازایین پیژوهش نشیان دادن رایگیاه گردشیگری اسیالمی در تبییین             هیا  آندراین زمان در رفتیار  

میوردی اسیت    -ش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی. پژوهباشد میدر فضاهای گردشگری  معروف امربه

آوری شده و نتایج این پژوهش استفاده از فضای گردشیگری در نمیود    براساس مکاب  کتابخانه ای و اسکادی رم  ها دادهکه 

  .باشد میعم  الگوهای اسالمی 

 رراز مک یو نه معروف امربه -یاسالم یگردشگر -یگردشگر  :یدیلکواژگان 

 مقدمه

صکعت گردشگری ابزار مهمی برای شکاساندن فرهکگ و محصود  فرهکگی داخلی به رهانیان است. عاملی اسیت کیه   

. در آسیتانه ورود بیه   شیود  می. و در ککار آن به سود اوری اقتصادی مکتهی شود میمور  انتقال این محصود  به رهانیان 

اقتصادی رهانی در بسیاری از کشورها مورد توره قرار گرفته  های خشب ترین مهمهزاره سوم، گردشگری به عکوان یری از 

به ورود نیامده المللی در این زمیکه  است. با ورود اهمیت فزایکده گردشگری، هکوز حدود قانونی مورد توافقی در سطح بین

ی متفیاو  وریود دارد.   المل  در مورد آزادی مسافر  و پذیرش بیگانگان به کشیور دو نیوع طیرز تلقی     است. در حقوق بین

                                                           
        s.movahedi@yahoo.com آبادواحد نجف  یم دانشگاه آزاد اسالمیتورس یزیا و برنامه ریارشد رغراف یارشکاسک یدانشجو .0

 واحد نجف آباد یدانشگاه آزاد اسالم یا  علمیعضو ه. 8

 a.noormohamadi66@yahoo.comواحد نجف آباد  یم دانشگاه آزاد اسالمیتورس یزیا و برنامه ریارشد رغراف یارشکاسک یدانشجو .9

mailto:آبادs.movahedi@yahoo.com
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ای دیگر نیز طرفدار آزادی بی قید و شیرط بیگانگیان در ورود بیه     ای طرفدار لزوم اعمال محدودیت در پذیرش و عده عده

 ن باره دو نظریه ورود دارد: یپس در مجموع در ا .باشکد میکشور 

 نظریه لزوم اعمال محدودیت در پذیرش بیگانگان کشور. 0

در قبول یا عدم قبول ورود بیگانه به کشور آزادی مطلق دارند. و این آزادی  ها دولتتقد هستکد که پیروان این نظریه مع

در مفهومی گسترده و نامحدود استفاده کرد. بکا به همین دیدگاه در صورتی که مییان کشیورها عهدنامیه خیاص      توان میرا 

 (0991مترین تعهد و الزامی نخواهکد بود. )نصیر، ورود نداشته باشد در پذیرش اتباع بیگانه به خاک خود مقید به ک

 نظریه آزادی بی قید و شرط ورود بیگانگان به کشور . 8

بکا به می  خود مان  ورود و خرو  یا اقامت اتبیاع در کشیور شیود.     تواند نمیطرفداران این نظریه عقیده دارندکه دولت 

چارچوب حقوق بین المل ، حقی برای آن کشور و یک ترلیف  پیروان این نظریه ورود پیروان به خاک کشور دیگر را در

 (. 0991)نصیر، کککد میتلقی 

ست و نحوه برخیورد  یچ یاسالم یشورهاکر مسلمان در یگاه گردشگران غیه راکد ید دیحال با توره به مطال  فوق با

را  هیا  آنه ری کیرد و هم اک یمعرف ها آنبه خود را  یمل یکید به چه گونه باشد تا هم بتوان به نحو احسن فرهکگ دیبا ها آنبا 

 اصول و مقررا  قرار نداد؟ یاز بعض یرویپ یتحت فشار برا

مهم صکعت گردشگری، هتلداری و خدما  مربوط به آن است که از دیر باز به اشیرال مختلیف در    های بخشیری از 

به ارائه خدما  گوناگون به  ها گاهو استراحت  ها مت و  ها هت و مذاه  گوناگون مورد توره بوده است. امروزه  ها فرهکگ

بسیاری از نیازهای مسافران را حین  ها رستورانبهداشتی و  های کلوپو با ایجاد مراکز خرید، سرگرمی،  پردازند میمسافران 

 .کککد میسفر ایشان فراهم 

گذاری کرد، بخش هتی  و   سرمایه برای توسعه و تبلیغ فرهکگ اسالمی روی آن توان میکه  هایی بخشبکابراین یری از 

 رستوران است. 

 پیشینه تحقیق

کیه هیم در    ککید  میبه این مورد اشاره  «اثر پذیری و اثر گذاری فرهکگی» در مقاله ای تحت عکوان 0940مهدی الوانی ،

 شد. که بر خالف فطر  و سرشت انسانی نبا ماند میایجاد فرهکگ و هم در انتقال آن باید بدانیم فرهکگی باقی 

بیه   «نگاهی به حقوق گردشگران غیر مسیلمان در کشیورهای اسیالمی   »ای تحت عکوان  در مقاله 0940سیداحمد حسیکی،

و هیی  ییک از اصیول مترقیی و زنیده       باشید  می ها تمدنو  ها فرهکگسازی  که هدف نهایی اسالم یرسان رسد میاین نتیجه 

 . شود نمی ها تملاسالمی مان  روابو حسکه و انسان دوستانه با دیگر 

به نراتی چکد در باره اصیول   «غیر مسلمان های توریستروابو فردی با »در مقاله ای تحت عکوان  0940عباس مخلصی، 

 حاکم بر روابو مسلمانان با گردشگران غیر مسلمان اشاره دارد. از رمله برخورد عاددنه، پرهیز از خیانت و ... 

 بحث 

گردشگری زمیکه مشاهده رهان خلقت و دستاوردهای  اودچورد توره قرار داده است، اسالم گردشگری را از دو مکظر م

: فرمایکید  میی  )ره(. چکانچه امام خمیکیی شود میدیگر با فرهکگ اسالمی  های فرهکگبشری و ثانی گردشگری مورد آشکایی 

 (.0909یم) امام خمیکی، عالوه بر سفرهای رسمی، سفرهای غیر رسمی هم بکماییم تا رهان را بیدار کک بایست می
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. پیر واضیح   انید  پرداختیه  ها آندر آیا  قرانی نیز به کرا  به حضور بیگانگان در کشورهای اسالمی و نحوه برخورد با 

ون ایین صیکعت توریه شیده اسیت.      گونیاگ  هیای  رکبیه گردشگری در اسالم به  ی هزمیک دراست با توره به چکین تاکیدهایی 

)رعفری  وار  است که او را پکاه دهد و او را به رایگاه امکی برساند برد میک انسان به آن پکاه ای که ی این بر هررامعهبکابر

 (. 0941تبریزی، 

حقوق اسالمی حافظ ران، مال و حیبیت و آزادی غیر مسلمان است. به این شرط که تبعیه دولیت اسیالمی ییا از      اصودچ

 . (0920بیگانگان مقیم و یا از سیاحان باشد)حمیداهلل،

وارد کشیور   انید  بسیته و معیارهای پیمانی کیه بیا دولیت اسیالمی      های آیینغیر مسلمانی که براساس شرایو و  های گروه

و به تمام موارد در  شده در متن قرارداد که مورد توافق گرفته است، پایبکد باشکد تا زمانی کیه بیه عکیوان     شوند میاسالمی 

و  انید  نشرسیته ردشگر، در کشور اسالمی به سرمی برند و مادامی که پیمان خیود را  شهروند و یا میهمان، چه بازرگان و یا گ

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:

 غلیمصونیت و امکیت همه رانبه از لحاظ رانی، مالی، حیبی و ش 

 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 

اخالق گردشگری از سوی سازمان مل  متحده به مکظور بهبیود صیکعت گردشیگری و ایجیاد تفاهمیا        کدهای رهانی

المللی از یک سو و از سوی دیگر برای دستیابی به توسعه پایدار و حفظ میراث گردشیگری تیدوین گردییده و در ایین      بین

دارد) معتمیدی، بشییری و بیاقری،     کیید تأکدها بیش از هر چیز بر حق گردشگری به عکوان بستر توسعه صکعت گردشگری 

0944 .) 

بیا   هیا  آنمحصود  صکعت گردشگری و چگونگی تکظیم  های ویژگیبا توره به مطال  ذکر شده به بیان  توان میحال 

 الگوهای اسالمی پرداخت. 

تیالش   خاص هستکد. که هر گونه های ویژگیاز رکس خدما  و با  عمدتاچکه  ککد میگردشگری محصودتی را عرضه 

و ایین امیر    آورد میبرای توسعه این صکعت در کشور به عکوان یک قابلیت دارای مزیت اقتصادی برای کشور و مکطقه به بار 

 .رسید  نمیی محصیود  آن معقیول بیه نظیر      هیای  ویژگیی رز با شکاخت صحیح روانی  گونیاگون ایین صیکعت و از رملیه      

 (0923، محمد زاهدی و امیر هرتمکی، ها آن خاص محصود  گردشگری و الزاما  ناشی از های ویژگی)

زنجیره ای را بر اساس الگوهای اسالمی پایه ریزی ککد و  های هت الگوهای ایجاد  تواند میایران نیز با توان فرهکگی باد 

با عرضه خدما  مطابق با الگوهای فرهکگی، مذهبی خود در رهت رذب گردشگران، شیوه ردیدی برای کسی  درآمید   

 شته باشد.ارزی دا

خدمت به مسافر است، صکعت خدما  تغذیه ای یریی   ترین مهماتاق  تأمینخدما  تغذیه ای بعد از خدما  مربوط به 

، قیدیم توسیو کیاروان سیراها     هیای  زمیان در گردشگری پذیرفته شده است. این گونه خدما  در  ها تجار  ترین قدیمیاز 

 .شد میارائه  ها رستوراندیرها و 
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غیذا   هیای  سیرویس چیون   هایی مرانو  ها رادهککار  ها فروشی، اغذیه  ها مت و  ها هت مواد غذایی را به  که هایی شرکت

. که از دو دهه گذشته ایین مشیاغ    آورند می، زنجیره عظیمی از اشتغال را بورود رسانکد می ها کشتیو  ها فرودگاهخوری و 

توزی  غذای آماده که بیه صیور  زنجییره ای فعالییت دارنید      تهیه و  های شرکت. هم چکین اند داشتهرشد و گسترش سری  

کیه نیود درصید آن     باشد می(. از رمله این غذاهای آماده، غذاهای حالل 0920)قره نژاد، اند آوردهموفقیت خوبی به دست 

 ای از توسیعه محصیود  گردشیگران  بیا     کیه ایین خیود نمونیه     شیود  میتوسو کشور مسلمان مالزی به سراسر رهان صادر 

 .باشد میاستفاده از الگوی اسالمی 

در ریذب   شیود  میی ای با طعم، کیفیت و اشیرال متفیاو  کیه تحیت گاسیترونومی نیام بیرده         غذاهای محلی و یا ناحیه

خاص با معماری متفاو  عرضه  های سالن. این چکین غذاها در باشد میگردشگران داخلی و خارری عام  بسیار تاثیرگذار 

خاص نه تکها بیرای گردشیگران خیارری و داخلیی بیا ییک تعارفیا  متفیاو  غیذا را ارائیه            های لنسا. این چکین گردد می

، چیرا کیه غیذای    رسیاند  میی ( بیرون بر، غذا به فروش Take away، بلره برای ساککین حوالی خود نیز به صور )دهکد می

و میذهبی ناحییه خیود تهییه و آمیاده      سیکتی   هیای  روشبا سرآشپزهای تحصی  کیرده و مقیید بیه رعاییت      ها سالنایکگونه از 

 .گردد می

آشکا شدن گردشگران خارری و یا سایر نواحی با افراد محلی اسیت   ها سالنیری از خصوصیا  بسیار مهم این گونه از 

و هیم چکیین بیده و بسیتان فرهکگیی و عقییدتی بیین         نمایکید  میی که طرح دوستی برقرار کرده و به تعداد دوستان خود اضافه 

. نمایید  میی با وضعیتی خاص، گردشگران را بیشتر به سمت خیود ریذب    ها سالن. از این نظر چکین افتد میاتفاق  ها شخصیت

بیه عکیوان فرهکیگ پیذیرایی وییژه در کشیور بیرای         تواند میآداب معاشر  اسالمی و سرو غذاهای متکوع حالل  استفاده از

ان الگویی واحد میورد اسیت قیرار گیرنید. ودر ککیار سیرو غیذا        دیگر افراد عالقه مکد به فرهکگ مسلمان به عکو مسلمانان و

 (.0922دهکد )قره نژاد، ارائهویژه مخصوص مسلمانان همان کشور  های برنامهاز این فرهکگ غکی را در قال   هایی نمونه

میه  مراکز تعلیم و آموزش حرف و مشاغ  از یک سو به تربیت و آموزش آشیپزهای حرفیه ای برنا   شود میپس توصیه  

و استخدام افراد آموزش دییده را در   ها گذاریمسئول توسعه گردشگری، سرمایه  های سازمانریزی نمایکد و از سوی دیگر 

مراکز گردشگری چه بخش عمومی و چه بخیش خصوصیی حتمیی و غیرقابی  اغمیاض تلقیی نمایکید. بیه عیالوه ریا دارد           

صوصیا  فوق از نظیر میالی و ترکیریی سیرمایه گیذاران را      غذاخوری  و مهمان پذیری با خ های سالنمسوولین در تأسیس 

 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         

رای نفوذ در آن کشور داشته اقتصادی صادر کککده، ممرن است نسبت به بعضی از کشورها یا بخشی از دنیا، تمای  خاصی ب

باشد یا ایکره از ورود به آن بازار صرفه نظر نماید. ایران نیز رهت گسترش محصود  گردشیگری خیود بعید از بیه دسیت      

 یعی یشم در مقیاط  طب یکشور راه ابر را از نظر اهمیت اولویت بکدی و سپس غربال نماید. ها آنآوردن فهرست کشورها باید 

ن راه روا  یی قلمیرو ا  مورودی یفرهکگ های زمیکه  یبه دل یان بزرگ الهیا ادیر بوده و یفراگ یکیش دیوا خاستگاه پیخود ، 

ان مختلیف وریود   یی اد یارتی، زی، مذهبیکید یاز بکاها یاملک ٔمجموعهشم یراه ابر مسیرهاین رو ی، از ااند کردهدا یپ یادیز

باعث  رذب گردشگر  توانکد میه کروند یبه شمار م یو هکر یمعمار های شاخصدر نوع خود از  ها آناز  یه برخکدارند 

مل  مختلیف   یو مذهب یخیو تار یفرهکگ یوندهاین آثار پیاستفاده از ا یه. برایکد مب  تا  مح ، مسجد سلطانیبه حساب آ

ریام  رهیت    یا شیم  برنامیه  یر ریاده ابر یمسی  یشیورها کن یعه نشیش یشهرها یین راه دزم است. با شکاسایر این در مسکسا



 

 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 291

شیورها  کن یی ونید ا یدر پ تیوان  میی این الگیو را   و آید میاز بازارهای مصرف محصودتی با الگوی اسالمی فراهم  یمکد بهره

 (.0944ا نمود )مروارید،یاح یش به صور  عملیش از بیعه را بیش -یاسالم یبایرد و فرهکگ زکن یتدو
 یحیمس یحیمس یسن عهیش شورک

 یگوریگر
س کارتدود یزرتشت یکاتولک

 یروس
مذاهب 

 یبوم
بدون  خیس هندو

 نید
ر یسا

 مذاهب

 %32          %.2.2 %8.25 جانیآذربا

 %29..       %. %9.27  %.2.  ارمنستان

 %829 %3523         %.9.2  ستانکازب

 %3          %.5 %39 افغانستان

 /.%25      /.%2.    /.%.3 %772.2 رانیا

 %3323     %329     %.592  منستانکتر

 %23.. %.272  %.3 %529.        نیچ

 %28.         %228 %.5 %.3 عربستان

 /.%8         %3823 %.5.2  مصر

 %9  %. %.9      %9 %.3  هندوستان

 درصد مسلمانان کشورهای مسیر راده ابریشم

 یشکاستایمکب : اطلس گ

تور کن فیا یی در برخورد با مهمان وریود دارد، از ا  یشده و آداب خاصار سفارش یبس یه در اسالم مهمان نوازکاز آنجا 

 رد.کاستفاده  یعیش یگردشگر یا عکوان اخالق حرفهه ب توان می

بکا نمود مب  فرهکگ وقف، نحیوه ارائیه    یام و دستورا  اسالمررا با استفاده از اح یگردشگر های ساختر یز توان می

 یر شیرع یی ه خیدما  غ ک کپا های هت حالل و  یدر نظر گرفته شود مب  غدا یام اسالمربر اساس اح یخدما  گردشگر

 .شود نمیارائه  ها هت ن یدر ا

 پاک: های هت مکاس  فرهکگی در  الگوهای

  ها هت ایجاد فضاهای مکاس  عباد  ادیان مختلف در 

 جاد فضاهای فرهکگی خالقانه رهت آشکایی مسافران فرهکگ اسالمی یا 

 ها هت المی در فضا سازی استفاده ازمعماری اس 

 ها هت سیس أاستفاده از فرهکگ زیبای وقف در ت 

 خیود ایین برخیورد میالک      شاخص باشید و  ها هت در ایکگونه  بایست میاحترام به حقوق مشتری  مهمان نوازی و

 باشد. ها هت تشخیص این 
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 گیری و ارائه پیشنهادات نتیجه 

. باشیکد  نمیی گوناگون ورود دارد کیه هیی  کیدام بهتیرین راه ورود بیه بیازار       های  المللی راه بین بازارهایبرای ورود به 

هیای مکاسی  را بررسیی نمایکید.      ممرن و راه های گزیکهباید به هکگام تصمیم گیری رهت ورود به هر بازار، همه  ها شرکت

را میورد توریه قیرار     تیر بیوده و مسیائ  رقیابتی     بهترین روش آن است که شرکت در موقعیت مورد نظر از سیایرین مکاسی   

 . نوع بازار یک شرکت در هر کشور، به روش ورود شرکت به بازار آن بستگی دارد. دهد می

بیا توریه بیه     توانید  میی مهمی بر راهبرد اصلی شرکت دارد. ایران نیز  تأثیربرگزیدن راه و روش ورود به بازار خارری،  

 های هت ایی مکاس   وتوسعه  این الگو درخدما  زنجیره ای مب  مسلمان با ایجاد الگوهای پذیر  های توریستحجم بادی 

پاک که با توره به شرع اسالم شر  پذیرفته باشکد، در رضایت خاطر و رل  نظر مسلمانان و حتی افراد عالقه مکد اسیتفاده  

اهش بسییاری از ریرائم و   و رستوران به ک ها هت با گسترش این گونه  توان میواق  شود. عالوه بر آن  مؤثرانگونه خدما ، 

 و نهی از مکرر در رامعه رونق داد.  معروف امربهمسائ  غیر اخالقی در رامعه پرداخت و به همین طریق به توسعه مساله 

 منابع 
 ، چاپ هامونیارید بختیر نظر سعی، ز یتا شکاسیگ تألیف(، پژوهش و 0923)یتا شکاسیاطلس گ .0

ن اریالس  یده دومی یی ، خالصیه مقیاد  برگز   "یتوسیعه رهیانگرد   یدزم بیرا  یارهاکسیازو  "(، 0949)ید مهید ی، سیالوان .8

 ی، فرهکگ و توسعه ، وزار  فرهکگ و ارشاد اسالمیو رهانگرد یرانگردیا

سلوک بین المللی دولت اسالمی، تررمه و تکقیح از دکتر سید مصطفی محقق دامیاد، مرکیز نشیر     "( 0920حمید اهلل، محمد) .9

 علوم اسالمی، تهران

، انتشارا  دفتیر خیدما  حقیوقی رمهمیوری     "تحقیق در دو نطام حقوقی رهانی بشر "(0941ی تبریزی، محمد تقی)رعفر .3

 اسالمی ایران، تهران

، "از آن یو الزامیا  ناشی   یخیاص محصیود  صیکعت گردشیگر     هیای  ویژگیی  "( 0923ر)یی ، امی، محمد و هرتمکی یزاهد .9

 واحد فالورران یامدها، دانشگاه آزاد اسالمیموان  و پ سم ویتور یمکطقه ا یش علمین همایمحموعه مقاد  اول

آبیاد ، چیاپ    ، دانشگاه آزاد اسیالمی واحید نجیف    "های اقتصادی آن صکعت گردشگری و تحلی "( ، 0922نژاد، حسن ) قره .0

 اول 

 03، مجله فقه ، شماره "ر مسلمانیآمد و شد با رهانگردان غ  "( 0940، عباس)یمخلص .4

 ، چاپ دوم، مشهدی، انتشارا  آستان قدس رضو"شمیراه ابر"(، 0940محمد رضا ) ،دیمروار .2

 ، انتشار  ققکوس"قوانین و مقررا  مربوط به زنان در ایران "(، 0944معتمدی، غالمرضا، بشیری، عباس و باقری، سعید) .3

 09صحیفه نور، وزار  فرهکگ و ارشاد اسالمی،    "(، 0909موسوی خمیکی، روح اهلل) .01

 حقوق بین المل  خصوصی، رلد اول "(، 0991نصیر، محمد) .00

 

 

  



 

 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 292

 م و سنتیرکر در قرآن کاز من یو نه معروف  به امر یشناس مفهوم
 ین نصریشه

 مقدمه

را  یرفتیار  یدهایی دها و نبایی از با یا گران مجموعیه یخود و د یشمکد و صاح  نظر برایافراد اند یشتر روام  بشریدر ب

تداوم بقاء و  یبرا یا ه هر رامعهکن شده است ییه و تبین صور  توریبد یشکاس ن موضوع در علم رامعهی. اکککد یمم یترس

ه عمومیاچ از  کی  ردیی گ یمن و اصول نانوشته و نوشته را در نظر یاز قوان یا ن افراد خود، مجموعهیدر ب یضمانت مکاسبا  مکطق

ج آن بیه  یه گسیترش و تیرو  کی د رامعه است بر همه افرا یارتماع یها ارزشاز  یپاسدار شود یماد ی« ها ارزش»آن با عکوان 

 . گردد یمر یتعب« رراز مک ینه»آن به  یاز فروپاش یریو رلوگ« ر و معروفیامر به خ»

کیه  یمطیرح و نهاد  یو ارتماع یفرد یفه ایر به عکوان وظراز مک یو نه معروف امربهه یر در رامعه ما فرضیاخ یها در سال

ه حاصی  مجموعیه   ری را بیه دنبیال داشیت بل    یاسی یس یران نه تکها دگرگیون یدر ا یمانقالب اسال یروزیشده است. در واق  پ

در برابیر   یو خیارر  یعوامی  داخلی   یبعضی  یال  متعیدد از سیو  رجاد مشیبود ا یو فرهکگ یرا  ارتماعییاز تغ یا گسترده

د، بیا خاتمیه رکیگ و    ابی یز کی   رکگ هشت ساله مور  شد تا اهتمام مسئودن به رف  موان  فوق تمریژه تحمیانقالب و بو

بیر رامعیه    یدیی و ردیشور بیه تبی  شیرا   کت روان ی  رمعین رشد سریو همچک یاقتصاد -یش توره به مسائ  ارتماعیافزا

 یفیرارو  یفرهکگ یها رلوهرا در  یدی، چشم انداز ردیرمع یها رسانه یفکاور یها شرفتیپه رکیمفرما شد خصوص ارح

و  یفیرد  یرفتارهیا  یهیا  حیوزه از  یعیدان وسی یی ر مری از مک یو نهی  معروف امربهضه یر شد فرکد متذیکجا بایروانان نهاد در ا

و  یفرد یها تیحماگر ید یاریه بر بسرشتر بدان نه تکها در رف  معضال  فوق بلی. لذا طبعاچ توره بشود یمرا شام   یارتماع

ر در ری از مک یو نهی  معیروف  امربیه م اصول از ثرما  مه یریران را یا یانقالب اسالم توان یم. گذارد یم یاثر مهم یارتماع

 رست. ککانه بدان اصول تمسیب د واق یحفظ و گسترش آن با یه براکدانست  یومترو ح یاسیس یها رکبه

شیود. قیرآن و سیکت ائمیه      یابیارز یمختلف یاز راهها تواند یمتوسعه آن  یها وهیشق درباره آن اصول و یمطالعه و تحق

ه از همیان اوان  کی )ع( را یان امیام علی  یی ن میی د و در ایی ر تابانری از مک یو نه معروف امربهضه یفر را بر یمعصوم انوار درخشان

 یریی افت و در تمام مراح  بعبت دوشادوش آن حضر  قیرار داشیت و بیه تعب   یامبر اسالم)ص( پرورش یدر قل  پ کیودک

 د. یبرگز ضهیبس ارزشمکد در باب شکاخت آن فر یزبانیبه عکوان م توان یمقرآن ناطق است 

ن یی ن مانکد امامان است تکها با گفت و شکود مردم را به دید یکیعام  و تجسم ع یله نمونه ایش به وسیه راهکمائکاسالم 

بیر   یه اسیوه عملی  کی ن انسیان اسیت   یرا همی یی ن را خود انسیان قیرار داده ز  ی  در مقاب  مخالفیدل نیتر مهمه ررد بلردعو  ن

ن در آخیر  خواهید بیود. اسیالم در ارائیه      کیفار و مشیر که خدا بر ابطال یحجت از ناح نیتر یعالا و ین در دنید یریارگرب

فقیو   سیازد  یمی ار یه هوشی ری بل دهید  ینمی . تکها هشیدار  کدیآفر یمه عاشق به قانون ربل دیافزا یمفرهکگ نه تکها عام  به قانون 

  یکش وسیو ب ییکایه بربل دهد ینم یداریب یمقطعدر  ککد یمشه را به طور راودان زنده یتعق  و اند ککد ینمدار یرا ب ها عق 

ه ارائیه  ی، فرضی یت را بیه صیور  تئیور   یه هیدا کچرا  ککد یمالمه ره با ران مربل دیگو ینمبا گوش سخن  بخشد یم دائمو 

نمونیه در قالی     یاز الگوهیا  یعملی  یهیا  تجسمت را از یه هداررد بلرشکوا مطرح ن یها گوش یقانون با گفتار صادقانه برا

ق در یی بادتر به طور گسترده و عم یا ت در مرتبهیار گرفت تا هداکبه  یاحساسا  و عواطف پاسداران با تعهد و التزام عمل
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و راهکما بوده  یشه با مجرین همین خاطر دیر گذارد. به همیر تدثرن از مکین به معروف و ناهیله آمریها به وس و نفس ها ران

 هست. یا ککدهکت یهدا یهر قوم یو برا یهمانا تو ترسانکده ا 0«  قوم هادرر و لانما انت مکذ»ه فرمود: کهمانطور 

 رکاز من یو نه معروف  به امرت یاهم

بیه موقی ،    یاریی   آبیی از قب« داشیت »مرحله  یاساس یازهایبه ن یدگیو و رسیت شرایباط بزرگ با رعا یکه کهمانطور 

گیر دوام  یآفیت د  هیا  دههرز و  یها علف، یاهان انگلی، گیرا  موذ، مبارزه با حشیاضاف یود، هرس شاخ و برگهاکن یتأم

مال در کدن به رشد و یز رسیو ن یانسان یاسالم و درخشش استعدادها یها برنامه، اررا و تداوم گردد یمو ثمربخش  ابدی یم

ن یی بود گیردد. از ا نا یو ارتماع یمختلف فرد یها آفتو مکاس  فراهم شده و موان  و یه شراکن خواهد بود رمم یصورت

حیق نظیار  بیر     یر به هر میرد و زنی  راز مک یو نه معروف امربه یعکی یدانا و توان در قال  دو دستور مهم ارتماع یرو خدا

و و مراقبیت از اعمیال خیود و هیم نوعیان و مبیارزه بیا        یق بر محیبا نظار  دق داند یمرده و آنان را موظف کهمگان را عطا 

 محفوظ دارند.  یو فرورفتن به هرزگ ها یماریبره ارتماع را از گرفتار آمدن به انواع یروح و روان پ، رها ینادرستو  ها یزشت

 یو از زشیت  کککد یم معروف امربهت دارند یگر ودید یاز مردان و زنان مؤمن بر بعض یبعض»م آمده است: یرکدر قرآن 

 8.«دارند یمباز 

و رهیاد در راه   ییک ن یارهاکهمه : »دیفرما یماسالم  یها برنامهر یسا با ین دو وار  الهیسه ای)ع( در مقا یحضر  عل

 9«.پهکاور و پرمو  یایاست به در یدنیر چون دمراز مک یو نه معروف امربهخدا در برابر 

 یشیت کاز افراد سوار بر  یریاگر : »دیفرما یمرده و که یتشب یشتکره ارتماع را به یربا پیز یلیاسالم در تمب یامبر گرامیپ

ت کی ار بازندارنید موری  هال  ری کیگیر او را از ا یآن را سوراخ و مسافران د توانم یمحق دارم لذا  یشتکه من در ککد کادعا 

ن عم  یتفاو  نباشکد و او را از ا یگران بیدارد و اگر د یت همگان را در پکهال یشتکرا غرق شدن یهمگان خواهد شد ز

 3«داد.باز دارند هم خود و هم او را نجا  خواهد 

وانا  یه در مورد حربل ککد ینممطرح  ها انسانر را تکها در مورد راز مک یو نه معروف امربهه اسالم کن یر اکته قاب  ذرن

 . شمارد یمز آن را مهم ین

بچه  رسستاده بود چشمانش به دو پیه به نماز اک یعابد در حال یرمردی  پیاسرائ یان بکیدر م» ککد یمامام صادق)ع( نق  

ار بیازدارد بیه عبیاد  خیود ادامیه داد، در آن حیال       کی ن یی ه آنیان را از ا کآن  یعابد ب ککدند یمرا  یخروس یه پرهاکتاد اف

 9«را در خود فرو بر. ام بکدهه کن دستور داد یخداوند به زم

 معیروف  امربهر یران دعو  به خیا یاسالم یران آمده است؛ در رمهوریا یاسالم یرمهور یص  هفتم قانون اساسادر 

گر دولت نسبت بیه میردم و میردم نسیبت بیه      یدیرو متفاو  بر عهده مردم نسبت به  یاست همگان یا فهیر وظراز مک یو نه

 . ککد یمن ییت آن را قانون تعیفکیو و حدود و یدولت شرا

ت کی هال صید هیزار نفیر را بیه    یرن قیوم تیو   یه نم از بکام داد ی  پیخداوند به حضر  شع: »دیفرما یم)ع( یحضر  عل

اراند ره تبهکا! آن چه  هزار نفر ی  گفت: خدای. شعها آناران و شصت هزار نفر از خوبان رچه  هزار نفر از تبه رسانم یم

                                                           
 4رعد، آیه  .0

 44توبه، آیه  .8

 943، قصار 383نهج البالغه، ص  .9

 228 ، ص8صحیح بخاری، رلد  .3

 22، ص 34بحار ادنوار،    .9
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ه مین  کی تفیاو  بودنید و آنجیا     یاران بی ری ه آنان در مقابی  گکاه کن یا ی؟ فرمود: برایرسان یمت کاما چرا خوبان را به هال

 0«ردند.رر نراز مک ین نهردند لیگکاهان را د یعکین نشدند یخشمگ شدم یمن یخشمگ

 یت همگانیاصل مسئول

ه براساس کاست  یامت اسالم یها شاخصهاز  یریت ین مسئولیدارد. ا تأکیدمسلمانان  یت همگانین اسالم بر مسئولید

حفیظ سیالمت    یا بیرا متعیدد ر  یهیا  تیمسیئول اچ تعهیدا  و  یو ثان اند شیخوو بد  یکآن همه افراد رامعه اودچ مسئول تمام ن

 یاریا  بسیه در رابطه با رامعه مطرح است آک یقرآن و مسائل یکار خطابا  عمومکآن برعهده دارند. در  یرامعه و اعضا

 . طلبد یمت یه فرد فرد انسان را مخاط  قرار داده و از او مسئولکز ورود دارد ین

ن یهمچکی « تیه یم مسیئول عین رع  ری لکم راع و ری لک: »دیی فرما یمخطاب به مسلمانان  ها تیمسئولن یان ایامبر اسالم در بیپ

ن براسیاس  یی . عیالوه بیر ا  دانید  ینمبه امور مسلمانان اهتمام نبخشد او را مسلمان  یه ش  را به صبح رساند ولک یسکدرباره 

م یگیران سیه  یت دیر شیده اسیت میردم خیود را در مسیئول     یی تعب« نصیح »از آن به  یه در متون اسالمک یو دلسوز یرخواهیخ

 8(099تا، ص  ی، بید زنجانی. )عمکککد یم یگران تلقیو سرنوشت همه را از خود و سرنوشت خود را مربوط به د ککدیب یم

ومیت  رافته صیدر اسیالم مقابی  ح   یت یه مسلمان تربک شود یمن مشخص یراشد یامبر و خلفای  زمان پیبر وقا یبا مرور

و   کردنید  یمی را بیه عیدالت و تقیوا دعیو       ها آن. کردند یماعتراض  و اشتباها  آن ها یکجت و در مقاب  یاحساس مسئول

ن خصوص وریود دارد  یه در اک یشمار یا  بین روای. از بدانستکد یمومت را حق خود ره نظار  بر اعمال حرخالصه آن

اگیر مین از   خواند و گفت  یفه دوم در آغاز خالفت بر فراز مکبر نشست و خطبه مفصلیه عمر خلکت مشهور است ین روایا

 د. یککج شدم شما مرا راست کصراط حق و عدالت 

، 0909، یکیم. )نیائ یمت سیاز یج مستقکر یبا شمش یاد زد، اگر تو راست نشدیرده فرکر یفرد مسلمان دست به شمش یک

 (00ص 

اس حضیر   ن اسی. بر همشود یمز یمتوره زمامداران ن رود یمبه شمار  ینظام اسالم یها هیپااز  یریه کت یاص  مسئول

 یراههیا  یرا  متعدد تمیام کاشتر و در تذ کخود به مال یخیفرمان تار یت زمامدار طیت و القا مسئولی)ع( در رد مطلقیعل

افتن فسیاد در  یی ه راه یی و آن را ما دارد یمبر حذر  یو خود محور یامگکو او را از خود بکدد یمم کحا یرا بر رو یاستبداد

 . داند یم ینعمت الهشدن سل   یکن و نزدیدل، ضعف در د

ران یی ا یاسالم یرمهور یککدگان قانون اساسکن یت در اداره امور رامعه داراست تدویه اص  مسئولک یبا توره به نقش

ن یز تیدو یی گیر را ن ین نگیرش اصیول د  یت انسان در برابر خود دانسته و با همی یتوأم با مسئول یمان به آزادیه ایبر پا یرا نظام

 . اند کرده

 رکاز من یو نه معروف امربهاصل 

دارد.  یارتمیاع  یق و گسترده بر حیوزه زنیدگ  یر عمیه تأثکن اسالم است یاز اصول د یریر راز مک یو نه معروف امربه

ه ک یمورد ناشکاخته و نامعلوم یعکیر رشکاخته شده و در مقاب  آن مک یواژه معروف اسم مفعول از ماده عرف است و به معکا

 یشیکاختن و معیروف بیه معکیا     یشکاخته شود. معرفت و عرفان بیه معکیا   اند نخواستهه ک یا مواردی و شکاسد ینمآن را  یسک

ر رمان به خدا تفید قرار داده باشکد. اییه عق  و شرع آن را شکاخته و مورد تأک شود یماطالق  یشکاخته شده و افعال و صفات

                                                           
 20، ص 34بحار ادنوار،    .0
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 توان یمر آن را یو نظا یار، آزادک، وردان ی، امانتداریفه شکاسیوظ ی، احسان، نوعدوستیارکویرو تعق ، تقوا، عدالت، ن

ن مراتی   یی ن بیا توریه بیه ا   ی. همچکی باشید  یمی طالی  آن   کیه هیر وریدان پیا   کی دانست « معروف»از رمله افعال و اوصاف 

ه م عق  و ازطرف شیارع بی  ره به حک یگران به انجام افعال و داشتن صفاتیق و واداشتن دیعبار  است از تشو معروف امربه

ت یه شیرع و عقی  آن را بیه رسیم    کی  شیود  یمی ز به همه اعمیال و اوصیاف ناپسیکد اطیالق     یر نرف شده باشد. مکیتوص یرین

ر آن ی، اصرار در گکاه، تن دادن به ظلیم و نظیا  ییانت در امانت، استبداد و خودرأی، بخ ، خیفر، ستمگرکر ی، نظشکاسد ینم

ه از طیرف  کی است  یگران از انجام افعالین اساس برحذر داشتن دیز بر اینر راز مک یزار است. نهیاز آن ب یه هر عق  سالمک

ر را مورد بحث راز مک یو نه معروف امربهم به طور مفص  یرکاد شده باشد. قرآن ی یم عق  به قباحت و طشترشارع و به ح

از  یو نهی  معیروف  امربیه ه ام قرآن دربیار راح یمکطق ی( توال93-30حج/ -42و توبه/ 018-003قرار داده است. )آل عمران/ 

 کعبیر  آثیار نیامطلوب تیر     -( دوم04ر، )لقمان/ راز مک یو نه معروف امربهق افراد به ی  اول تشویبه ترت توان یمر را رمک

و  013مسلمانان )آل عمران  یر براراز مک یو نه معروف امربهوروب  -( سوم89-83ر، )اعراف/ راز مک یو نه معروف امربه

 رد. ک( مالحظه 43ر به عکوان خصلت مسلمانان )توبه/راز مک یو نه معروف مربها -( و چهارم001

ن یر از رملیه قیوان  ری از مک یو نهی  معیروف  امربیه ه کد یآ یر برمراز مک یو نه معروف امربها  قرآن درباره یاز مجموع آ

ام  و گسیترش اسیالم   ربا توره به ت رش و استعداد مسلمانان ویت پذیج بکابر قابلیه به تدرک رود یماسالم به شمار  یارتماع

در  یا ن همواره عدهیشود مؤاخذه خواهد شد. بکابرا که اگر ترکچون نماز و روزه است  ی  وارباتیده و از قبیح گردیتشر

 هستکد.  یفه مهمین وظیمسئول انجام چک یرامعه اسالم

را بیه دنبیال    یارتمیاع  یهیا  انسیان را یی ز الطبی  بیودن انسیان اسیت،     یر در میدن راز مک یو نه معروف امربهمت نهفته رح

 ر و شرعاچ وار  است. یعقالچ ارتکاب ناپذ یرامعه در مقاب  هرگونه فساد و تباه ین حفظ و پاسداری، بکابراآورد یم

 یظیالم و اسیتبداد   یهیا  حرومیت  یر همچون ابزار ممان  از برقیرار راز مک یو نه معروف امربهز اص  ین یاسیاز لحاظ س

ه براساس آن مردم نسبت به دولیت و  کاست  یهمگان یفه این خصوص وظیر در اراز مک یو نه معروف امربه .ککد یمعم  

 ککد. کاقدام  ها معروفرا  و نشر رمک ینف یه براکف دارند یلرن دولت نسبت به مردم تیگر و همچکیدیر

کیه سیاز و   یو مستمر دولت و ملت زم یج همگانیق بسیه از طرکاست  یار قدرتمکدیر اهرم بسراز مک یو نه معروف امربه

ه و یی مقککیه و مجر  یدر انتخیاب قیوا   یت رمعی کرا مردم با مشاریافراد رامعه است ز یت رمعکق مهم مشاریاز مصاد یری

شیدن   یر و نهیاد راز مک یو نه معروف امربهشدن  یعمل ین رهبر، ابزار دزم را براییتع یبرا یانتخاب مجلس خبرگان رهبر

ر ری از مک یو نهی  معروف امربهگاه یدر رسوم همان را یت رمعکگاه مشارید بتوان گفت راین شای. بکابراورندآ یمآن فراهم 

 0(83-34، ص یاسیت سکاست. )مجموعه مقاد  مشار یدر مکاب  و متون اسالم

هشیتم   افتیه در اصی   یس یومت حق و عدل تأسرکه به حیریه براساس اعتقاد دک یاسالم ینظام رمهور یدر قانون اساس

و حضیور میردم در    یر شده است. نظار  همگانکو متقاب  مردم و دولت ذ یف همگانیر از وظاراز مک یو نه معروف امربه

ه در اصی  پکجیاه و   کی ت مردم بر سرنوشتشیان اسیت   یمکر تحقق بخش حاراز مک یو نه معروف امربهق یصحکه رامعه از طر

 .اند شدهم کخدا بر آن حا یششم از سو

                                                           
 کترنتیا .0
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 ر در لغت و اصطالحکمعروف و من

ر به رار و نرر مشتق از انرو واژه مک یکار نکو  یریز نیشکاخته شده و مشهود و ن یبه معکا« عرف»شه یواژه معروف از ر

ا شیرع شیکاخته   یه حسن آن را عق  و ک شود یماطالق  یارکمعروف در اصطالح به  0ناپسکد است. زشت و یارهاکمفهوم 

ا شیکاخته  یی از ان رهیت معیروف    یه شرع و عق  آن را ناپسکد بشمارند به اولکاست  یاز فعل ر اصطالحاچ عبار رباشد و مک

گانیه و  یچون با سرشیت انسیان ب   یدوم یول ردیپذ یمبا آن آشکا و مأنوس است و آن را  یآدم که فطر  پاک اند گفتهشده 

  8ر و ناشکاخته شده نام گرفته است.رنامأموس است مک

 «عرف بالعق  اوالشّرع حسکهی  فع  رالمعروف اسم ل: »دیگو یمعروف مفردا  راغ  درباره م

 . رود یمار را شرع مسلم باشد بیآن از نظر عق  و  یه خوبک یهر عمل یه براکاست  یمعروف اسم

ق یعت آن را تصید یم باشد و شریه مطابق عق  و فطر  سلک یا قولیهر عم   :دیگو یمز درباره معروف یقاموس قرآن ن

  میا عیرف مین    رالمعروف اسم رام  ل» ن آمده است:ین رار  به معروف چکیتاب مجم  البحرک. در باشد یمروف کد معک

 «الکاس یه و ادحسان الیطاعه اهلل و التقرب ال

ه طاعت خدا را دربرداشیته و انسیان را بیه خداونید     ک ییارهاک ککد یمان یه بک یزیهرچ یاست برا یمعروف اسم رامع

  یی   خکی ر ری والمک» :دیی گو یمی ر مفردا  راغ  رو احسان را در برداشته و در مورد مک یریمردم ن یبرا زیکد و نک یکنزد

 «حه بقبحهیم العقول الصّحرتح

 «الحرام یح اغکیء القب یر الشّرالمک» :دیگو یمن باره ین در ایو مجم  البحر

  9.ککد یمر ین آن را به حرام تعبیه دکاست  یز زشتیر چرمک

 ر در قرآنکاز من یو نه معروف امربه

 ر از نظر قرآن چگونه است؟راز مک یو نه معروف امربهپرسش: 

 است.« رراز مک یو نه معروف امربه» یر از نظر قرآن در معکراز مک یو نه معروف امربهپاسخ: 

 یارکمودن به انجام وادار ن یراه به معککا فرمان دادن است )و ایا سفارش دادن، یرا خواستن  یارکانجام  یبه معک«: امر»

ق یتشیو  -دنیپسیکد  -ت دادنیمسئول نمودن، مسیئول  -اد شدنیز یاز رمله به معک یدوم خود بطور ضمک یاست(. امر در معک

در چهارچوب  تواند یمن و یبا فع  امر باشد مانکد: بکش تواند یمار رفته است. در دستور و زبان، امر رافتخار داشتن، ب -نمودن

 یه بیرا ری کیککد( و فع  امر در دستور و زبان عالوه بر ایبکش یعکی) ککدینش یمر تمام شد افراد ک یمانکد: وقتباشد،  یرمله خبر

ر ییی تخ -یتمکی  -التمیاس  -از رمله؛ ارشیاد  یگرید یو مکظورها یبه معان دیآ یم« شدن یارکفرمان دادن و خواستار انجام »

 یدر رمله فع  امیر بیرا  « اهدنا»فع  « میاهدنا الصراط المستق». مانکد دیآ یمز ی(، ... نیوستگیاستمرار )پ - یتأد -دن(ی)برگز

وسیته  یکش میا پ یخواست و گز یعکین! کرهکمون  یانیه میوسته به راه و رویه: ما را پکن است یرمله ا یاستمرار است. و معک

 است.  یانیه میرهکمون شدن به راه و رو

ه ک یزی: هرچیدوم خود به معان یهمگان شکاخته شده است و در معک یه براک یزیچ یاسم مفعول است بمعک«: معروف»

سیخن   -، معقولی، مکطقی، اصولیرین -ر(رآن در خود آن باشد )برخالف مک یریا نیبشکاسکد  یکهمگان آن را خوب و ن

 ار رفته است. ردر بخشش، ب یانه رویم -ار بجا و به موردکو 

                                                           
 لغت نامه دهخدا .0

 90ه در سپاه، ص یفق یول یکدگیر، نماراز مک یامر به معروف و نه . 8

3   . www.Koranshenasi.com/porsesh 



 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 297

 است(. یارکنمودن از انجام  یری: رلوگیاست. )مک  به معک یزیز چنمودن ا یسفارش به خوددار یبه معک«: ینه»

سیت و  یه همگیان آن را ناشا ک یزیچ -: ناشکاس، ناآشکا، شکاخته نشدهیار، به معکراسم مفعول است از مصدر ان«: ررمک»

از  یو نهی  عیروف م امربیه »آن در خود آن است، مانکد: مشروب )بیرخالف معیروف(. و    یو ناپسکد یا بدی شکاسکد یمناپسکد 

بیه   هیا  آنق و آموزش یه خوب است و سفارش و تشوک یزیگران به انجام هرچیق و آموزش دی: سفارش و تشویعکی« ررمک

است  که پزشک یسک. مبالچ ککد یمنمودن از فرد تا فرد فرق « رراز مک یو نه معروف امربه»ه بد است و ک یزیز از هرچیپره

ا دوسیت  یی ه پیدر اسیت   کی  یسکو  دهد یمار را انجام کن یت و تخصص خود ایسئولار و مکدر چهار چوب  کا روانپزشی

 گاه خود. یت و رایادر مسئولکز در یره است نیا غیاست و 

 کان ذال کما اصاب یر و اصبر علراقم الصلوه و امر بالمعروف و انه عن المک یا بکی: دیگو یملقمان خطاب به فرزندش 

 0من غرم ادمور.

ه کبا باش ریبا استقامت و ش رسد یمه به تو ک ین و در برابر مصائبکر راز مک یو نه معروف امربهبرپادار و  پسرم نماز را»

 «است. یمهم و اساس یارهاکن از یا

تو  یو زندگ یدار و روح تو را مصفیوند تو با خالق است نماز قل  تو را بیپ نیتر مهمه نماز کپسرم نماز را برپا دار چرا 

 . سازد یمرا روشن 

. بعید  دارد یمر باز رکو تو را از فحشا و م دارد یمن رقلبت پرتو اف یمان را در سرای، نور ادیشو یمثار گکاه را از رانت آ

و معیروف   ها یرین: مردم را به دیگو یمر پرداخته راز مک یو نه معروف امربه یعکی یدستور ارتماع نیتر مهماز برنامه نماز به 

میان  یه در برابیر ا کی به مسئله صبر و اسیتقامت   ین سه دستور مهم عملیباز دار و بعد از ا ها یزشتو  را رن و از مککدعو  

ن از یی ه اکبا باشد ریصابر و ش شود یمه بر تو وارد ک یالتر: در برابر مصائ  و مشدیگو یمهمچون سر است به تن پرداخته 

 است.  یهر انسان یاساس یارهاکو  یف حتمیوظا

وریود دارد   یال  فراوانرر مشراز مک یو نه معروف امربهمخصوصاچ در برنامه  یارتماع یارهاکر همه ه دکمسلم است 

ت و آزار و میتهم  یی در مقیام اذ  یو حتی  شیوند  ینمی م یتسیل  یو خودخواه به آسان آلودهاران رو سود پرستان سلطه رو و گکه

ال  رن مشیبر ا توان ینمهرگز  ییباریر و استقامت و شه بدون صبک اند یا یر بر مران از مکیساختن آمران به معروف و ناه

  8روز شد.یپ

کهیاهم عین   یامرهم بیالمعروف و  یی   یی ه و ادنجیالتور یتوباچ عکدهم فرحدونه می یالذ یادم یآلتتبعون الرسول ین یالد»

 9«ررالمک

 ابکید ی یمی ه نزدشیان اسیت   ک یلینجه صفاتش را در تورا  و اک یامبریپ کککد یم یرویامبر پیه از فرستاده خدا پکهمانا »

 ...«و  دارد یمر باز رو از مک دهد یمرا به معروف دستور  ها آن

 هیا  نشانه صفا  و عالما  و ک یامبریه مشمول رحمت واسعه پروردگار هستکد پکاست  یسانکه درباره صفا  ین آیا

امالچ سازگار است به کدعو  او با فرمان عق   یوه محتک یامبریپ کککد یم  مشاهده یت او را در تورا  و انجیو ددئ  حقان

                                                           
 04ه یلقمان، آ .0

 99، ص04 ر نمونه،  یتفس .8

 094ه یسوره اعراف، آ .9
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و آنچیه فیرد ناشیکاس     هیا  یزشیت و  هیا  یبید و از  ککید  یمو نزدش معروف است دعو   شکاسد یمو آنچه فرد آن را  ها یرین

  0.دینما یم ینه شمرد یم

ر و ری کهون عین المک یف و امرون بالمعرویر و یالخ یدعون الیم امه رن مکرولت» :میخوان یم 013ه یدر سوره آل عمران آ

 8«هم المفلحون کاولئ

 «.رستگارانکد ها آنکد و یر نماراز مک یو نه معروف امربهو  یکر نکان شما دعو  به ایدر م ید رمعیبا»

ر دارد از ری از مک یو نهی  معیروف  امربیه که نازل شده از دو رهت ددلت بر وروب یه درسوره آل عمران در مدکه ین آیا

هیم   کواولئی » باشید  یمی ن عمی   یی در ا یگیر انحصیار رسیتگار   یه لفظ امیر اسیت و از رهیت د   ک« نرولت»رهت واژه  یک

 «.المفلحون

  و یی رملیه رم « ریی الخ یدعون الی یی »ن رمله یاست بکابرا« رراز مک یو نه معروف امربه»ه عبار  از یدر آ«ریخ»و دعو  

 . دهد یمح یه رمله بعد آن را توضکوتاه است ک

 9«ر و تومکون باهللرر امه اخررت للکاس تأمرون بالمعروف و تکهون عن المکیکتم خک» :میخوان یمآل عمران  001ه یدر آ

 «د.یمان داریو به خدا ا دیکک یمر راز مک یو نه معروف امربهه( کن رو ید )از اید آمدیه پدکد یبود ین امتیشما بهتر»

 است.  ها آنف وار  یفه از وظاین دو وظیه ارکی  ایلبه د اند شده ین امت معرفیه امت اسالم به عکوان بهترین آیدر ا

ددلیت دارد بیر وریوب     یه بیه روشیک  ین آیکه نازل شده است و این سوره در مدیه اکه از سوره آل عمران است ین آیا

 مان به خدا است. یف ایدر رد یضه از فرائ  وار  الهین دو فریه ارکیر و اراز مک یو نه معروف امربه

ه کی  یمرحلیه فیرد   یریی ر دو مرحلیه دارد  ری از مک یو نه معروف امربهه کآمده است  013ه یر آیه در تفسر نمونیدر تفس

ان دادن به یپا یبرا اند موظف یه امتک یمرحله دسته رمع یگریگران باشد و دیناظر اعمال د ییس موظف است به تکهاکهر

فه عموم میردم اسیت و   یککد قسمت اول وظک یمساع یکگر تشریدیردست به دست هم بدهکد و با  یارتماع یها ینابسامان

و  ردیی گ یمی بیه خیود    ییفیا ک  واری   رفرد است اما قسمت دوم ش ییدارد طبعاچ شعاع آن محدود به توانا یچون رکبه فرد

  از رن دو شی یی ا شیود  یمی محسیوب   یومت اسیالم ر  طبعاچ از شئون حیدارد و شعاع قدر  آن وس یچون رکبه دسته رمع

ار را در سیازمان  کی م یو مسیأله تقسی   گیردد  یمی محسوب  ین اسالمیقوان یارهارحق از شاه ید و دعو  به سومبارزه با فسا

 3.سازد یمومت مشخص رح یها سازمانو  یگروه نظار  بر وض  ارتماع یک  ریو لزوم تش یومت اسالمرح

 «ر و تؤمکون باهللرراته اخررت للکاس تأمرون بالمعروف و تکهون عن المکیکتم خک»

شیما در   یعکی یر شیده  کی ذ یبیه صیور  فعی  ماضی    « دیبود« »کتمک»ه رکید توره نمود نخست ایته باره فوق به دو نیر آد

ه کی رسید   یشتر بیه نظیر می   یب یول اند داده یادین رمله گرچه مفسران احتماد  زید درباره مفهوم این امت بودیگذشته بهتر

ر کی ذ ی  فعی  ماضی  ره موضوعا  مسلم در شکد فراوان است ین مجر آن در قرایاست و نظ تأکید یبرا یر به فع  ماضیتعب

میان بیه خیدا    یر بیر ا راز مک یو نه معروف امربهکجا یه در ارکیگر ای. دککد یم یافته معرفیت انجام یواقع یکو آن را  شود یم

ضه ضامن گسترش یفرن دو یاست به عالوه انجام ا یضه بزرگ الهین دو فریت و عظمت این نشانه اهمیمقدم داشته شده و ا

 و ضمان اررا عمالچ برخود قانون مقدم است.  باشد یم یو ارتماع ین فردیهمه قوان یمان و اررایا

                                                           
 319، ص 0ر نمونه،   یتفس. 0

 013ه یآل عمران، آ .8

 001ه یآل عمران، آ .9

 33، ص9ر نمونه،   یتفس .3
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و به  زدیر یمآن رو  یها هیپاو  گردد یمز سست ین ها دلمان در یا یها شهیرفه اررا نگردد ین دو وظیاز هم گذشته اگر ا

امیت ممتیاز محسیوب     ییک  یمسلمانان تیا زمیان   شود یمز روشن یان نین بیز امان مقدم داشته شده است .این رها  بر ایهم

فیه فرامیوش شید نیه     ین دو وظیی ه اکی ککید و آن روز  رو مبیارزه بیا فسیاد را فرامیوش ن     ها یرین یه دعو  به سوک گردند یم

 ت خواهکد بود. یو نه به سود رامعه بشر اند امت نیتر مهم

ن اسیت و  یر خطابیا  قیرآن چکی   یه سیا که عموم مسلمانان هستکد همانطور ین آیه مخاط  در اکد توره داشت یضمکاچ با

  0ندارد. یلی  گونه دلین باشد هیا مسلمانان نخستیه مخصوص مهارران ک اند دادهاحتمال  یه بعضرکیا

 یسیارعون فی  یر و رکهون عن المکیأمرون بالمعروف و یوم ادخر و یومکون باهلل و الی» :میخوان یمن سوره یهم 003ه یدر آ

 8«نیمن الصالح کرا  و اولئیالخ

و  رنید یگ یمی  یشی یپ یکن یارهاکو در انجام  کککد یمر راز مک یو نه معروف امربه. آورند یممان یگر ایبه خدا و روز د»

 «از صالحانکد ها آن

ه خداونید  کی نجا است آ یفه وار  مسلم در امت اسالمیر وظراز مک یو نه معروف امربهه کن یه ددلت دارد بر این آیا

 فه و حق و صالح دانسته است. یام به وظیق یها نشانهعم  به آن را از 

وه و امروا بیالمعروف و نهیوا عین    کادرض اقاموالصلوه و آتو الز یکاهم فرن ان میالذ» :میخوان یم 30ه یدر سوره حج آ

 9«ر و هلل عاقبه ادموررالمک

و  کککید  یمی ا  را ادا کی و ز دارنید  یمی م نماز را برپا یدیقدر  بخش ها نآن به یه هرگاه در زمکهستکد  یسکاران خدا ی»

 «ارها در دست خدا است.کان همه یو پا کدینما یمر راز مک یو نه معروف امربه

ش و نیوش و  یامگان و ربیاران بیه عی   کهمچون خود یروزیه هرگز پس از پک ها آن: دیگو یمن یاران خدا چکیمورد  در

ش و یسیاختن خیو   یبیرا  یرا نردبیان  هیا  تیی موفقو  ها یروزیپه ربل روند ینمفرو  یو در غرور و مست پردازند ینملهو و لع  

م و با خلق خدا رارتباطشان با خدا مح شوند ینمد یطاغو  رد یک  به یافتن تبدیپس از قدر   ها آن دهکد یمرامعه قرار 

ر راز مک یو نه معروف امربهوند با خالق و یپ یبرا یا  رمزکوند با خالق است و زیه صلوه سمب  پکم است چرا رز مستحین

ه آن یاست و در سیا  یافکافراد  یمعرف ین چهار صفت برایو هم شود یمرامعه سالم محسوب  یکساختن  یاساس یها هیپا

 شرفته فراهم است. یمان و پیرامعه با ا یک یها یژگیور عبادا  و اعمال صالح و یسا

ا یی ار اسیت اعیم از آد  و ادوا  دزم   کفراهم ساختن وسائ  و ابزار  ین به معکریده تمکا از ماره مکد توره داشت یبا

 .یررو ف یرسم یرویو توان و ن یافک یعلم و آگاه

 یسرشیت  کهیر انسیان پیا    یبرا یه اولکزشت و باط  چرا  یر به معکرخوب و حق است و مک یارهاک یمعروف به معک»

 3ناهماهکگ. یاست و دوم یهماهکگ با فطر  انسان یگر اولیر دیعبناشکاس است و به ت یشکاخته شده و دوم

ن آمکوا و عملوا الصالحا  و تواصعوا بیالحق و تواصیعو   یخسر اد الذ یادنسان لف والعصران» :میخوان یمدر سوره عصر 

 9«بالصبر

                                                           
 09، ص 9تفسیر نمونه،    .0

 003سوره آل عمران، آیه  .8

 30حج، آیه  . 9

 004، ص04تفسیر نمونه،    . 3

 عصر. 9
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سته انجام داده یشا یارهاکو مان آورده یه اک یان و خسران است مگر آنانینوع ز یکه انسان رداچ در کسوگکد به زمانه 

 ردند. کت و سفارش به صبر یگر را وصیدیرت و سفارش به حق و یگر را وصیدیرو 

ان گفتیه اسیت:   یدر مجم  الب یه طبرسرر است چکانراز مک یو نه معروف امربهرها همان ین تفسیبه حق بکابر بهتر یتواص

 «ررعن المک یروف و الکهادمر بالمع یبالحق و الصبر اشاره ال یوروب التواص یف»

 :میخوان یمدر سوره توبه 

وه کی وتیون الز یمیون الصیلوه و   یقیر و ری کهون عن المکیأمرون بالمعروف و یاء بع  یوالمومکون و المومکا  بعضهم اول»

 0«مریز حیاهلل عز اللهانرحمهم یس کعون اهلل و رسول اولئیطی

 پردازند یما  را کو ز دارند یمو نماز را برپا  کککد یمر راز مک ینه و معروف امربهگرند یدیر یمان ولیمردان و زنان باا»

م ریی خداونید توانیا و ح   دهید  یمش قرار یرا مورد رحمت خو ها آن یخداوند به زود کدینما یمو خدا و رسولش را اطاعت 

 «.است

و  شیود  یمپکج قسمت خالصه  ه آن هم درکان شده است یمان بیمردان و زنان با ا یها نشانهه مورد بحث عالئم و یدر آ

و  هیا  یبید و  هیا  یزشیت مردم را از  کککد یمدعو   ها یرینمردم را به  ها آنصفا  مکافقان است.  یکایردرست نقطه مقاب  

اد خیدا هسیتکد و   یی و بیه   دارند یمرده بودند نماز را بر پا که خدا را فراموش کس مکافقان ربه ع ها آن، دارند یمرا  باز رمک

رامعه  یت خلق خدا به بازسازیاز اموال خود را در راه خدا و حما ی  هستکد بخشیبخ  کممس یه افرادکافقان برخالف مک

 .کدینما یمانفاق 

ام به یه قین آی. اکککد یمامبر او یش و خار  از تحت فرمان حق اما مومکان اطاعت فرمان خدا و پکو سر اند فاسقمکافقان 

از  یت بعضی یی ن موضیوع از شیئون ود  یی ه اکی ن یقرار داده عالوه بر ا نیمؤمکز اوصاف دزم ر را اراز مک یو نه معروف امربه

 گر است. ید یبه بعض نیمؤمک

عیون السیاردون ادمیرون بیالمعروف و     کالتائبون العابدون الحامیدون السیائحون الرا  » :میخوان یم 008ه یدر سوره توبه آ

 8«نیمومکر و الحافظون لحدودهلل و بشر الرالکاهون عن المک

وع و کییککییدگان و رکاحت یککییدگان و سپاسییگزاران و سیی کککییدگان و عبییاد   که توبییه کییهسییتکد  یسییانکمومکییان »

 «هستکد و مژده بده به مومکان یاله یر و حافظان حدود و مرزهارککدگا از مکک یککدگان و آمران به معروف و نهکسجود

مان هستکد یمال اک یه داراک یدزم مومکان شمرده است مومکان ر را از اوصافراز مک یو نه معروف امربهضه یه فرین آیا

 . شوند یمشته کو  کشکد یم کککد یمار یرو در راه خدا پ

لهیم التحیت لبیئس میا     کون و ادحبار عن قولهم ادثیم و ا یکهاهم الربانیلود : »میخوان یمسوره مائده  03ه یدر قرآن در آ

 9«صکعونیانوا ک

چه زشیت اسیت    کککد ینم یز و خوردن مال حرام نهیهود مردم را از سخکان گکاه آمی یعلما و یحیچرا دانشمکدان مس»

 «.دهکد یمه انجام ک یعمل

ن رو یی دند از ایت رسکبه هال ییها تیرمع)ع( نق  شده فرمود: قب  از شما یه از امام علین آی  همیذ یر صافیدر تفس

 ر نمودند.راز مک یرا نه ها آندانشمکدانشان  یول کردند یماز خدا  یه نافرمانک

                                                           
 40توبه، آیه . 0

 008 توبه، آیه .8

 03مائده، آیه  .9
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 «ه لعکه اهللیفع  فعلیظهر العالم علم و من لم یفل یامت یاذا ظهر  البدع ف»امبر فرمود: یو پ

 0«.کد لعکت خدا بر او استرن نیار سازد و اگر چکره علم خود را آشکار شد بر دانشمکد دزم است رآش ها بدعت یوقت»

ر المکار یر است محمد عبده مؤلف تفسراز مک یو نه معروف امربهه صور  ردن علم بکار ره غال  آشکو روشن است 

 ن است:یخالصه آن چک رسد یمه نق  آن رال  به نظر کدارد  یکجا گفتاریدر ا

حفظ آن دزم است خداوند متعال ما را به  یبرا یهر رامعه و هر مجموعه واحد نگهبانان و پاسداران یه براکو از آنجا »

ه در قرآن سیوره آل عمیران   کما باشد اراد نموده است  یه حافظ و نگهبان رامعه ما محور وحد  و همگانک یجاد ارگانیا

ن یهمی  013ه یی رده اسیت و در آ کی م خدا )قرآن و اسیالم( دعیو    رمح یها رشتهو چکگ زدن به  کما را به تمس 019ه یآ

« ر امیه اخرریت للکیاس...   یکتم خک»فرموده است  001ه یز در آیو ن« ر...یالخ یدعون الیم امه رن مکرولت»سوره فرموده است 

 د در سه مرحله و در سه سطح اررا گردد:یر بایر ناگزراز مک یو نه معروف امربهفه یام به وظی: قدیگو یمسپس مؤلف 

 یو نه معروف امربهرا  یگرین در حد توان خود دیاز مسلم یه هر فردک یبه گونه ا یدر سطح عموم امت اسالم .0

 د. ینما رراز مک

ن دو یی ا یاریرا  یاز افراد مخصوص خیود را مجهیز و آمیاده بیرا     یگروه یباشد ول ین امت اسالمیدر سطح هم .8

 رند. یگر را فراگیو دیزا  مکاس  و شراین راه مقدما  دزم مانکد علم و تجربه و تجهیکد و در ایضه مهم نمایفر

ت مخصیوص از امیت   یاز به گروه و رمعیز نیار نکن یار بپردازند و راز مک یو نه معروف امربهبه  یدر سطح رهان .9

و  معروف امربهآماده سازند و مردم رهان را با  یدعو  رهان یه خود را براکزا  دزم دارد یتجه یدارا یاسالم

ه اسالم مردم را به تمام شئون و ابعاد سعاد  و رککد چکانکدعو   یسعاد  و رستگار یر خود به سوراز مک ینه

ن عم  مهم در سطح رهان مجهز و آمیاده  یاقدام به ا یه امت اسالم براکنموده است و دزم است  ام  دعو رت

 ار مانکد:یمگر در پرتو امور بس ردیگ ینمام  انجام کو مجهز شدن به طور  ین آمادگیباشد و ا

 یدعو  اسالم یبه محتوا یافک یآگاه .0

ا  یو و فرهکگ و اخالقیو محیاستعداد و شراو  یه و شئون زندگیبه وض  مردم رهان از نظر روح یآگاه .8

 .ها آن یو حاد  ارتماع

و  یدتیی و عق یاخالقی  یهیا  یآلیودگ داشتن تا در پرتو آن  یخ عمومیعلم تار یها شهیربه عوام  و  یآگاه .9

 شکاخته شود.  یاقوام به خوب یفرهکگ

 آماده سازند.  یا نقطهو هر شهر و یشورها و شهرها را بدانکد تا خود را با شراک یعموم یایرغراف .3

 یینقش به سیزا  یشکاس و روان رسکد ینمه بدون آن به هدف کچرا  یام  در روانشکاسکه مهار  راطالع بل .9

 . کدینش یمدر قلوب  ین روانشکاسیاز مواز یریارگردارد و گفتار انسان با ب ها دلدر نفوذ در 

و ضیمکاچ   هیا  انسیان پیرورش   یو چگیونگ  ی  انسانیه در آن از فضاکاست  یعلم اخالق و آن علم یریفراگ .0

 . شود یم یاز آن بحث و بررس یسازکپا یو راهها یاخالق یها یآلودگاز  ها آن  یتهذ

 . شود ینمام  حاص  کق ین امر مهم توفیرا بدون شکاخت روام  در ایز یرامعه شکاس .4

بیا   هیا  آنمان و ارتباطا  ز یها دولتستم یبه وض  و س ین علم آگاهیو مکظور از ا یاسیبه علوم س یآگاه .2

میرتبو   هیا  آنه با اسیتقالل و عیدم اسیتقالل همیه رانبیه      کگر یو قراردادها و امور د یگر از نظر حقوقیهمد

 .  گردد یم

                                                           
 901، ص 00عه،   ی  الشیوسا .0
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ح یتیاب صیح  کککید و در  کاسالم دعو   یرا به سو ها آن خواهکد یمه ک ییها ملتمختلف  یدانستن زبانها .3

ه کی  یانیهودیرا به خاطر برخورد با  یه زبان عبرانکرد کب امر از اصحا یامبر )ص( به بعضیآمده: پ یبخار

 اموزند. یکه بودند بیکه و اطراف مدیدر مد

اسیالم در تمیام    یبیه سیو   ها آنم بر دعو  یه تصمکمعاصر  یها ملتمتداول و معمول  یها دانش یریفراگ .01

 . شود یمابعادش گرفته 

ککیدگان  کدعیو    یان بطیالن آن میذاه  بیرا   یتا ب ها ملتگوناگون  یسم هایو ا ها مرت ان یبه اد یآگاه .00

  0آسان باشد.

عیاچ  یم رمراهلل میررع  یتم الی یم من ضی  اذا اهتید  کضریم درانفس ام یعلن امکوا یالذ ها یاا ی» :میخوان یمدر سوره مائده 

 8«کتم تعملونکم بما رکبئیف

به  اند شدهه گمراه ک یسانک یگمراه دیا افتهیت یه شما هداک ید هکگامیمراق  خود باش دیا آوردهمان یه اک یسانک یا»

 .«سازد یمآگاه  دیکرد یمخداست و شا را از آنچه عم   یبازگشت همه شما به سو رساند ینم یانیشما ز

 ی: بازگشت همه شما به سودیگو یمرده و کس کبه اعمال هر یدگیز و حساب و رسیه فوق اشاره به موضوع رستاخیآ

 . سازد یمآگاه  دیداد یمو شما را از آنچه انجام  ککد یم یدگیاز شما رداگانه رس یکخداست و به حساب هر

 یه از دسیتورا  قیاط  و مسیلم اسیالم    کی ر راز مک یو نه معروف امربهو دستور  هیآن یان ایه مک اند پکداشتهن یچک یبعض

در وض  شما  یگران اثریانحراف د دیشتن باشیشما مراق  حال خو دیگو یمه ین آیرا اینوع تضاد ورود دارد، ز یکاست 

 . گذارد ینم

م اطیالع  کی از افیراد   یبعض یه برایدر عصر نزول آ ین نوع سوءتفاهم و اشتباه حتیه اکد یا ین برمیا  چکیاتفاقاچ از روا

 ورود داشته است. 

و  معروف امربهسخن از  اه آنم سن تر بودم کامبر نشسته بودم و از هم یاران پیاز  ی: در حلقه رمعدیگو یم  یربن نفیرب

 ام یعلی ن اموا یهاالذیا ای: »دیگو ینمدم و گفتم مگر خداوند در قرآن یان سخن آنان پریان آوردند من به میر به مراز مک ینه

زبیان میرا    ییک  یهمگ یدارد! ناگاه یر چه لزومراز مک یو نه معروف امربهن یبکابرا« تمیم من ض  اذا اهکدکضریم درانفس

؟ مین از  یر آن را بیدان یو تفسی  یه معکرکیبدون ا یکک یماز قرآن را ردا  یه ایو اعتراض قرار دادندو گفتکد آ مورد سرزنش

 کزند و مجلس را تریبرخ خواستکد یمه ک یان خود ادامه دادند هکگامیبه بحث در م ها آنمان شدم و یگفتار خود سخت پش

ه ردا یاز بق یآن را بدان یه معکرکیاز قرآن را بدون ا یه ایآ یهست یم سن و سالکرده و گفتکد: تو روان ککد رو به من یگو

و  ی، هوککد یمومت رح ها آنبخ  مردم را فرا گرفته و بر  یکیه ببک یم برسییگو یه مک ین زمانید به چکیشا یول یرده اک

گیران بیه تیو    ید یمراهش باش گیمراق  خو یدر چکان زمان پسکدد یمخود را  یس تکها رأکمردم است و هر یشوایهوس پ

ه سیخن از انجیام دو   کی  یز هکگیام یاز راحت طلبان عصر ما ن یاست( بعض یه مربوط به چکان زمانیآ یعکی) رساند ینم یانیز

ه یی ن آیی ت بیه ا یر بیار مسیئول  یی ردن از زکی  یشیانه خیال   یبیرا  دیآ یمان یر به مراز مک یو نه معروف امربه یضه بزرگ الهیفر

ن دو دسیتور  یی ان ایی در م یه تضیاد کی افیت  یدر توان یمدقت  یمکه با ک یدر حال کککد یمف یحرآن را ت یو معک چسبکد یم

بیه   یا ان لطمیه کی ایرنیان و غکی ایگران مانکد نید یس رداست و گمراهکحساب هر دیگو یممورد بحث  هیآرا اودچ یست زین

                                                           
 33-39ر، ص راز مک یامر به معروف و نه .0

 019ه یسوره مائده، آ .8
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د و خیود را  یی کرن یرویی پ هیا  آنن شیما از  یبکابراا پدر و فزند یاگر برادر هم باشکد و  یحت زند ینمافته یت یت افراد هدایهدا

  0د.ینجا  ده

 یست گاهیر آن رم  نیو تأثیا شرایو  شود ینمارگر کر راز مک یو نه معروف امربه ککد یم یاشاره به موقع هیآن یاچ ایثان

 یه بیرا کی  دهید  یمی خ پاسی  ها آنست؟ قرآن به یف ما چیلرن حال تیه با اک شوند یمناراحت  ین موقعیاز افراد در چک یبعض

وریود   هیا  آندر  یرشیکه پذیا زمیو  اند رفتهینپذ ها آنو  دیا دادهفه خود را انجام یرا وظیورود ندارد ز ینگران ی  رایشما ه

 د. یه به شما نخواهد رسین ناحیاز ا یانین زینداشته است بکابرا

و شحاچ مطاعیاچ و   مؤثرها یت دنیر فاذا رأرتکهوا عن المکتمروا بالمعروف و یإ» ردند فرمود:ک سؤاله ین آیامبر درباره ایاز پ

 «و ذرعوامهم کصه نفسینجو یکه فعلیبرا یرأ ی  ذکمتبعا و اعجاب  یهو

 ککید  یمومت رنها حآبر   یا را مقدم داشته و بخ  و هوید مردم دنیکیه ببک یر اما هکگامراز مک ید و نهیکک معروف امربه

 د. یککد و عوام را رها یشتن بپردازیست به خوین یگریار سخن درو گوشش بده ددپسک یمخود را  یس تکها رأکو هر

 تیوان  ینمی   وریه  یه به هکان اسالم است کار نیتر مهمر از راز مک یو نه معروف امربهه مسأله کست ین کدر هرحال ش

و یر آن نباشید و شیرا  یبیه تیأث   یدیه امک شود یمفه ساقو ین دو وظیا یرد تکها در موردک یت آن خالیر بار مسئولیشانه از ز

  8دزم در آن رم  نگردد.

 رکاز من یو نه معروف امربهط یشرا

ر بیا  راز مک یو نه معروف امربهه کن توهم رخ دهد یو ایلمه شراکد از یه نباکرد کته مهم را گوشزد رن نید اینخست با

ار  خانه خدا یوط است مانکد وروب حج و زد و شرط بوده و به اصطالح وار  مشریق یه دارد داراک یریم نظکت یاهم

ه اص  کد و شرط بوده و به اصطالح وار  مطلق است مانکد نماز یق یوار  ب یه آن در اساس و به طور اصولره بلردر م

   است:یو به قرار ذین شراین ایندارد. به هرحال مشهورتر ید و شرطی  قیلف هرم یوروبش برا

 ر را بشکاسد و از غلو و خطا مصون باشد. رف و مکه آن معرویعلم و دانش تا در سا .0

 ریاحتمال تأث .8

رد و کی شرط ریام  خالصیه    یکدر  توان یمن سه شرط عمده را یا یو ران یکان از نبودن مفسده و ضرر مالیاطم .9

ر و یدعو  به خ میکیب یما  یا  قرآن و روایه در آرچکان یو معکو یآن عبار  است از قدر  داشتن اعم از ماد

 یهیا  هیوس و  ینبیوده و بیا شیهوا  و هیو     یار سیه  و آسیان  کی ر ری از مک یو نهی  معروف امربهح و اصالح و صال

  3هوسبازان تصادم دارد.

ه آنچیه  کی کید بدانید   ک یامیر و نهی   خواهید  یمی ه ک یسک :خوانیم یمر ردر رساله در رابطه با شرط اول شکاختن معروف و مک

ر ره معروف و مکک یسککد و برک کد تریبا آورد یمد و آنچه به را وار  است به را آور آورد ینملف به را رشخص م

  3ست.یوار  ن داند ینمرا 

م دربیاره آن  ررد و اگر معلوم نباشد حکم رد ابتداء معلوم باشد تا بشود درباره آن حیبا یه هر موضوعکاست  یهیبد

 مفهوم ندارد. 

                                                           
 013، ص 9تفسیر نمونه،   .0

 000، ص 9تفسیر نمونه،    .8

 089تقیه/ سید احمد شبستری، ص  .9

 8430رساله علمیه امام خمیکی، مسأله  .3
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از  0«به علم کس لیودتقف ما ل» :دیفرما یمداشته چکانچه  ه علم بر آن ندارد برحذرک یم انسان را از موضوعیرکقرآن 

 ن.رم یرویپ یندار یآنچه به آن آگاه

 یام تقولیون علی  » :دیفرما یمه علم به آن ندارند ککد یگو یرا م یزیه درباره خدا چک یسانکح یز همراه با تعج  و تقبین

 .  دیده یمبت به خدا نس دیدان ینمه کرا  یه خبررکیا ای 8«اهلل ما دتعلمون

 9«اهلل حیاد تعلمیون   یوان تقولیوا علی  » :دیی فرما یمی رده کی طان قلمیداد  یرا از افعال ش یارکن یگر چکید ین در رایهمچک

 د.یبه خدا نسبت ده دیدان ینمو آنچه را  دهد یمطان فرمان یش

ه ثالث، عالما بمیا  یان فکمن  ر ادرعن المک یکهیامر بالمعروف و دید»، فرمود: ککد یم)ع( از رسول خدا)ص( نق  یعل

ه( بیه  کی سه خصلت باشید: )سیوم آن    یه داراک یسکمگر  ککد ینمر راز مک یو نه معروف امربه« عکه یکهیامر به، عالما بما ی

 عالم باشد.  دینما یم یا نهیدانا  ککد یمآنچه امر 

« امر بیه... یی ه ثالث خصال: عالم لما یان فک ر منرعن المک یکهیامر بالمعروف و یانما »از امام صادق)ع( نق  شده فرمود: 

 عالم باشد... ککد یمسه خصلت باشد به آنچه امر  یه داراک ککد یمر راز مک یو نه معروف امربه یسکتکها 

از  یو نهی  معیروف  امربیه  یسک یست براین نرد و ممییر نماراز مک ید و نهیکک معروف امربه)ع( نق  شده فرمود: یاز عل

به آنچه امیر  « عکه یکهیأمر به، عالم بما یعالم بما » ن است:یا ها آنه از رمله که سه خصلت داشته باشد رکیا د مگریر نمارمک

 دانا باشد.  ککد یم یعالم و از آنچه نه ککد یم

ا بر همه امت وار  اسیت؟  یه آکر شد راز مک یو نه معروف امربه: از امام صادق)ع( سؤال از دیگو یممسعده بن صدقه 

ال یهتیدون سیب  ین دیالضعفه الیذ  یالمطاع العالم بالمعروف دعل یالقو یو انما هو عل»چه؟ فرمود:  یشد برا سؤال: نه. فرمود

رده و عالم بیه  کگران سخن او را توره یبوده و د یه قوکوار  است  یر بر فردراز مک یو نه معروف امربه« یمن ا یا یال

 . شود یمقا انجام کیما و که چگونه ک شکاسکد ینماه و چاه را ه رکف یر باشد نه بر افراد ضعرمعروف از مک

 ر در شکونده:یدر رابطه با شرط دوم احتمال تأث

  3ست.یوار  ن ککد ینمپس اگر بداند اثر  ککد یمر یاو تأث یه احتمال بدهد امر و نهر: دوم آن8230مسأله 

ن اسالم با مجموعه معارفش یار گردد و درآش یزیه اثرش در چک باشد یم مؤثر یوقت یه هر سب  و علتکاست  یعیطب

جه مجموعیه  ین سب  از اسباب هر امت است در نتیه بهترربل شود ینمافت یدر آن  یهودگیلغو و ب یعکیبه حق است  ینظام

قت آن یافت نشد حقی یریاز معارف آن تأث یبعض یرا به دنبال دارد و اگر در اررا یر به سزا و آثار فراوانیدستورا  آن تأث

  9شکاخته نشده.

خیود را   یصیدا  یتوان ینمتو  0«نیو دتسم  الصم الدعاء اذا ولوا مدبر یدتسم  الموت کفان: »دیفرما یم ییقرآن در را

برگردانکید و دور شیوند و سیپس بیه دنبیال آن       یه روکی  یران هکگیام کی و نه سخکت را به گیوش   یبه گوش مردگان برسان

 4«کا فهم مسلمونیومن باتیعن ضللتهم ان تسم  اد من  یهدالعمیو ماانت » :دیفرما یم

                                                           
 90ه یاسراء، آ .0

 21ه یبقره، آ .8

 003ه یبقره، آ .9

 .یکیه امام خمیرساله علم .3

 28، ص یاصفهان یکیحس یدمرتضیر، سراز مک یامر به معروف و نه .9

 98ه یروم، آ .0

 99ه یروم، آ - 4
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ا  میا  یمان به آیه اک یرسان یم یسانکتو تکها سخکت را به گوش  یککت یشان هدایان را از گمراهیکایناب یتوان ینمو تو 

 .اند میتسلو در برابر حق  آورند یم

ده و یی ر بقلبیه و  ری ار المکری ان کمن تیر » :دیفرما یمرده کف ین زندگان توصیت بیرا به م ین افرادیچک )ع(نیرالمؤمکیام

 «اءین ادحیت بیلسانه فهو م

 . هاست زندهن یب یکد او مرده اک کله قل  و دست و زبان خود تریر( را به وسر)مک یه زشتک یسک

ا صیاح   تعلم فامی یی تعظ او راهی  ف یی ر میؤمن ف رعن المک یکهیومر بالمعروف و یانما »از امام صادق)ع( نق  شده فرمود: 

 «ف فالیسوط او س

دانسیتن   یه در رسیتجو کاست  یا ناآگاهیر یمؤمن پکدپذ گردد یم یر نهرو از مک شود یمه به معروف امر ک یسکتکها 

 . شود ینم یبه دست دارد امر و نه یریا شمشیانه یه قلدر است و چه بسا تازک یباشد پس فرد

رزق الصیبر  یی هیا و لیم   یورر علیه لم یتعرض لسلطان رائر فاصابته بل ا مفض ! منی»ز از امام صادق)ع( نق  شده فرمود: ین

 « هایعل

به  یر او شود پاداشیدست و پاگ یین بالآخود( معترض سلطان ستمگر شود و پس از  یه )با امر و نهک یسکمفض   یا

و  معیروف  امربیه رده فرمود: ک)ع( از رسول خدا)ص( نق  ی. علکدیگو ینمو بر تحم  بر بال او را فرد صابر  شود ینماو داده 

ما یأمر به عدد فیما یعدد ف»ه فرمود: کن است یا ها آنه در او سه خصلت باشد.. از رمله ک یسکمگر  ککد ینمر راز مک ینه

ه شیخص  کی ن اسیت  یی و ایگیر از شیرا  ید یریی مکصیفانه باشید.    دیی نما یمی  یو از آنچه نهی  ککد یمدر آنچه امر « عکه... یکهی

ن صیور  واری  اسیت    یی ه در اکی رار آن دارد ری ار اصرار بیر گکیاه و ت  ره ان فرد گکهکر بداند راز مک یاهو ن معروف امربه

ضیه واری    ین فریی اداء ا ورزد ینمی ه اصیرار بیر گکیاه    کا عالم باشد ین نباشد یاگر چک ید ولیر نمارازمک یو نه معروف امربه

 ست. ین

ا یکد پس اگر بداند کرار رت خود را تیه معصکار بکا دارد ک تیه بداند شخص معصرسوم: آن :اند فرمودهامام در رساله 

  0ست.یوار  ن ککد ینمرار ره تکح بدهد یا احتمال صحیکد کگمان 

ا فاعی   یی بیوده و  « معیروف » کقتاچ تاریه حقکاست  یسانکو پرورش   یتأد یبرا یضه الهین فریه اقامه اکاست  یهیبد

به صور  عاد  در آمده و چکان بیه   ها آن یه براک یتا حد کککد یمرده و ک کرا تر« معروف» یطور یعکیهستکد « ررمک»

و یگر شرایکجا با ورود دیه بر انجام آن اصرار دارند اکبه صور  عاد  در آمده  ها آن یه براک آورند یم یار زشت روک

  8ر هست.راز مک یو نه معروف امربه یرا

ان لیم  کی براچ رصیر مسیت  یه ثیم  یی عل یاهلل تتلی  تیی آسیم   یم یاث ک  افار  لیو: »دیفرما یم ها آنخداوند در قرآن درباره 

 9«سمعهای

بیر اصیرار بیر    رت یامیا از رو  شیود  یمی ه بر او تیالو   ک شکود یما  خدا را یوسته آیه پکار ک گکه یبر هر دروغگو یوا

 ده است. ی  نشکیاصالچ آن را ه ییمخالفت دارد گو

                                                           
 8230)ره(، مسأله  یکیه امام خمیرساله علم. 0

 20ص ، یاصفهان یکیحس ید مرتضیر در اسالم، سراز مک یامر به معروف و نه .8

 2و  4ه یه، آیراث .9
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کد اگر کا گمان یمفسده نباشد پس اگر بداند  یه در امر و نهرچهارم: آن :نیمخوا یمدر مورد شرط چهارم در رساله امام 

ح یه اگیر احتمیال صیح   ری سیت بل یواری  ن  رسد یمقاب  توره به او  یا مالی ییو آبرو یا عرضی یککده ضرر رانک یا نهیامر 

 یا مالی ییو آبرو یا عرضی یه با احتمال وقوع ضرر رانرست بلیکد وار  نکدا یور را پکمذ یه از آن ترس ضررهاکبدهد 

  0موارد حرام است. یاریه در بسربل شود ینمن وار  یمور  حر  بر بع  مؤمک

ا مذه  و حفظ قیرآن  ین یمب  اصول د دهد یماد یت زیه شارع مقدس به آن اهمکباشد  یر از اموررا مکیاگر معروف 

 شیود  ینمی و مجرد ضرر مور  وار  نبیودن   شود یم تید مالحظه اهمیه بایام ضروررا احید مسلمانان ید و حفظ عقایمج

 ه اسالم بر بذل ران و مال وار  است بذل آن. یام ضروررا حفظ احید مسلمانان یپس اگر توقف داشته باشد حفظ عقا

ر شیود واری    ری مک یا معروفی یی معروف شود  یرره مکک شود یمومت مور  آن ره سکح داده شود یاگر احتمال صح

 (.8433و  )مسأله رست سیز نیء اعالم اظهار حق و اعالم آو رااست خصوصاچ بر علما

ککد به سازش بیا دسیتگاه ظلیم    کرا متهم  ها آنبدگمان شوند و  ها آنه مردم به ک شود یمو  علماء اعالم باعث راگر س

  ظلیم نیدارد   رفی  یبیرا  یاثیر  ها آنو اظهار  شود ینماز محرم  یریار باط  اگرچه بدانکد رلوگروار  است اظهار حق و ان

 (.8430)مسأله 

 ردند:که ریته مهم ترچکد ن ین مسائ  رویحضر  امام در ضمن ا

 . اند دانستهشتر بر علماء وار  یر را براز مک یو نه معروف امربهاظهار حق و  .0

گیران  یا دیبرخود و  ییا آبرویو  یو مال یه خطر رانک یر گردد در صورتراز مک یو نه معروف امربهه ک یهکگام .8

ه کی اسیت  « یعسر و حرر»آن  یه دزمه آن ارراکچرا  اند دانستهرا حرام  یاز مسائ  امر و نه ید در بعضیآش یپ

 یم الهی ری را بیه همیراه داشیته باشید ح     یه حر  و سختک یمرح یعکیه شده است ریم بر عدم آن تیرکدر قرآن 

 :دیفرما یمه رست چکانین

 بر دوش شما گذارد.  ییف طاقت فرسایلرت خواهد ینمخداوند  8«م من حر یرجع  علید اهلل لیریما »

 بر شما قرار نداد.  ین و سختیار سکگکن اسالم یو در د 9«ن من حر یالد یم فیرو ما رع  عل: »دیفرما یمن یهمچک

 رکاز من یو نه معروف امربهات در باب یروا

عت، یشیر  یقوام و روهره وریود  «ررمکعن ال یعه ادمر بالمعروف و الکّهیقوام الشّر» :کدیفرما یم)ع( یحضر  عل .0

 ر است. راز مک یو نه معروف امربه

در  شیود  یمی   برپا داشته یر فرایه در پرتو آن ساکاست  یضه بزرگیر فرراز مک یو نه معروف امربه امام باقر)ع(: .8

خانیه  ان در یری پیس ن  ردیگ یمو خداوند همه را با عقابش فرا  رسد یممال کعزور  به مرحله  یآنجا غض  خدا

وه صالحان یامبران و شیر را پراز مک یو نه معروف امربههمانا  شوند یمبدان و خردسادن در خانه بزرگسادن نابود 

حیالل،   هیا  کسی  امین، تجیار  و    هیا  راه. گیردد  یمگر برپا یه در پرتو آن واربا  دکاست  یضه بزرگیاست فر

م ریی ومیت( تح رو امیر )ح  شیود  یمی دشیمکان گرفتیه    ن آبیاد، حیق از  یبازگردانده، زم اش یاصلمظالم به صاحبان 

 . ابدی یم

                                                           
 8430)ره(، مسأله  یکیه امام خمیرساله علم .0

 0ه یمائده، آ .8

 42ه یحج، آ .9
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ر بر همه وار  است؟ امام صادق )ع( فرمودند: برهمه راز مک یو نه معروف امربها یشد: آ سؤالاز امام صادق)ع(  .9

ر باشد نه فرد ره توانمکد، مورد اطاعت و عالم به معروف و مککاست  یسکف برعهده یلرن تیا رایست زیوار  ن

 . برد ینم ییه خود راه به راک یفیضع

د سیه خصیلت در او باشید: اول و دوم آن    یبا ککد یمر راز مک یو نه معروف امربهه ک یسکامام صادق)ع( فرمود:  .3

 کد. ک کخود تر ککد یم یه نهکخودش عام  باشد و آنچه را  ککد یمه امر که به آنچه ک

ر ری از مک یم و نهی یکی کعم   ها یخوبه به تمام کن یمگر ا میکک ینم معروف امربهردند: ما کامبر عرض یبه پ یا عده .9

لّه و انهوا کروا بالمعروف و ان لم تعملوا به یدب  أ» امبر فرمود:یم. پیککارتکاب  ها یبده از همه رکیمگر ا میکک ینم

عمی    هیا  یوبخی د اگرچیه بیه تمیام    یینما معروف امربهه رد( بلین نباشیکچکینه )ا «لهکر و ان لم تکتهوا عکه رعن المک

 .دیکک ینمارتکاب  ها یبدد اگرچه از همه یککر راز مک یو نه ککد ینم

در  معیروف  امربیه  «ون عالماچ بیالحالل و الحیرام  یر انیالحتا  یصاح  ادمر بالمعروف » :دیفرما یمامام صادق)ع(  .0

 ازمکد است. یار خود به شکاخت حالل و حرام نک

خداونید   1«ر روعیاچ للسّیفها  ری عین المک  یالمعروف مصلحه للعیوام و الکّهی  فرض اهلل ادمر ب» )ع( فرمود:یحضر  عل .4

اب حرام واری   رخردان از ارت یهان و بیسف یریرلوگ یر را براراز مک یاصالح مردم و نه یرا برا معروف امربه

 فرموده است. 

از هیم   یبر شما بیاد دور  «ررعن المک یادمر بالمعروف و الکّه کم و التّدابر و التقاط  و ترکایا» )ع(:یحضر  عل .2

 ر. راز مک یو نه معروف امربهردن ک کدن و ترین خود را بریوند بیبرتافتن و پ یرو

میواطن الصّیبر و شیکان     یر و الصّیدق فی  ری عن المک یالجهاد ارب : ادمر بالمعروف و الکه» رم)ص( فرمود:کرسول ا .3

صبر نمیود و تکفیر از    یستیه باک ییدر راها یستر و راراز مک یو نه معروف امربهرهاد چهار قسم است:  2«الفاسق

 اران.کبد

را  یدند مردیبه شهر رس کآن دو مل یککد وقتکرورو یفرستاد تا آن شهر را ز یشهر یرا به سو کخداوند دو مل

 ؟ یکیب ینمککده را کن شخص دعا یا ایگفت ا یگریاز آن دو به د یریه کدند یدر حال دعا و تضرع د

تیا بیه    دهیم  ینمی انجیام   یارکی او گفت نه مین   دهم یمن آنچه پروردگارم دستور داد انجام ردم ولیرواب داد: د

فیالن شیخص را    ا  بکیده دم و یبازگردم. پس برگشت و عرضه داشت: پروردگارا من به ان شهر رس یدرگاه ربوب

 دم. یدر حال مکارا  و تضرع به درگاه تو د

رنگ غض  به خود نگرفته  اش چهرهن مرد هرگز به خاطر من یرا ایز ام کردهخداوند فرمود: انجام ده آنچه را امر 

 است. 

ش مان  آن شود و اگر ید با دست خویکد پس بایرا بب یسته ایر و ناشارس از شما مککهر رم)ص( فرمود:کرسول ا .01

 3ن است.یمان همیه حداق  اکنتواند به زبان و اگر نتواند به دل مان  شود 

                                                           
 لما  قصارکنهج البالغه،  .0

 0992ث ینهج الفصاحه، حد .8

 9101ث ینهج الفصاحه، حد . 9
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 «ه و من سیخطه خیر  مکیه   یامراچ فقد دخ  ف یجم  الکّاس الرّضا و السّخو فمن رضیا انّم» )ع( فرمود:یحضر  عل .00

و  شیود  یمی ار وارد کباشد در آن  یبه امر یه راضک یسکپس  ککد یمو خشم آنان رم   یهمانا مردم را خشکود

 . شود یمباشد از آن دور  یه ناخرسکد از امرک یسک

ا یی ه سه خصلت دارد: داناست به آنچه امیر  ک یسکد یر نماراز مک ینه و معروف امربههمانا  امام صادق)ع( فرمود: .08

 . دینما یم یا نهیعادل است، با نرمش امر  ککد یم یا نهی، در آنچه امر ککد یم یاز آن نه

  اهلل عکید ادمیر بیالمعروف و    یسیب  یو الجهاد ف ها ک و ما أعمال البرّ » :دیفرما یم شیها خطبهاز  یری)ع( در یعل .09

از  یو نهی  معیروف  امربیه رهاد در راه خدا در مقابی    یو حت یکتمام اعمال ن 1«بحر یکفئه فکر اد رعن المک یالکّه

 ق است. یژرف و عم یایدهان در برابر در کر مانکد آب اندرمک

میه  یضیه عظ یکها  الصلحاء فریاء و ی  ادنبیر سبرعن المک یانّ ادمر بالمعروف و الکّه» :دیفرما یمحضر  باقر)ع(  .03

ه به سب  کاست  یضه بزرگیامبران و روش صالحان است فریر راه پراز مک یو نه معروف امربه «بها تقام الفرائ 

  2.شود یمبرپا  یآن واربا  اسالم

از  یو نه معروف امربه «ء و الغکائم و اخذ یم  ردّ المظالم و مخالفه الظالم و قشمه الف» :دیفرما یم)ع( یحضر  عل .09

ت المال یم عاددنه بین تقسیآن و مخالفت با ستمگر همراه است. همچک یندن مظالم به صاحبان اصلر با برگردارمک

حیق و مکاسی     یدزم گرفتیه شیده و در ریا    ی( از راهیا یشیرع  یهیا  ا یی مالدارد و صدقا  ) یو غکائم را در پ

 . شود یممصرف 

ه کی  یامیت مین تیا زمیان     «رری عروف و نهوا عین المک ز ما امروا بالمینج یدتزال امّت» :دیفرما یماسالم  یامبر گرامیپ .00

  3.اند یسالمتر و یککد در خکر راز مک یو نه معروف امربه

 «نیر ارغم انوف المکافقرعن المک ین من نهیفمن امر بالمعروف لشدّ ظهور المومک» :دیفرما یم)ع( یر مؤمکان علیام .04

 .مالد یم کن را به خایمکافق یکیکد بکر راز مک یه نهک یسک ککد یمکد مؤمکان را قدرتمکد ک معروف امربهس کهر

اتمر به و یأمر بالمعروف و یا و ادخره یه ثالث سلمت له الدنیانت فکمن » :دیفرما یم)ع( یر مؤمکان علیحضر  ام .02

 وآخیرتش ا یی س سه خصیلت در او باشید دن  کهر «حدودهلل ر ّ و عال یحافظ علیعکه و  یکتهیر و رعن المک یکهی

کد و خود هم گرد آن نگیردد.  کر راز مک ینه -8د. یز بدان عم  نمایکد و خود نک معروف امربه -0 :شود یمسالم 

 نگهبان حدود خداوند بزرگ باشد.  -9

ر خلقیان مین خلیق اهلل فمین نصیرهما نصیره اهلل و مین        ری عن المک یادمر بالمعروف و الکه» :دیفرما یمامام باقر)ع(  .03

ش یاریی کد خدا ک یاریرا  ها آنس که هرکهستکد  یده الهیر دو آفرراز مک ینهو  معروف امربه «خذلهما خذله اهلل

 . گذارد یمش یس آن دو را تکها گذارد خدا تکهاکو هر  ککد یم

 «کقضیان مین رزق  یقرّبیان مین اری  و د   یر دری عین المک  یان ادمر بالمعروف و الکّهی » :دیفرما یم)ع( یحضر  عل .81

 . کاهد ینم یو از روز ککد ینم یکنزدگ را رر مراز مک یو نه معروف امربه

ن را یکد پشت مؤمکک معروف امربهس کهر «نیفمن امر المعروف شدّ ظهور المومک» :دیفرما یم)ع( یر مومکان علیام .80

 م گرداند.رمح

                                                           
 909نهج البالغه، ص  .0

 939، ص 00عه، رلد ی  الشیوسا .8

 932، ص 00عه،   ی  الشیوسا .9
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ر ثواب را دو چکدان و راز مک یو نه معروف امربه «عظمان ادرریضاعفان البواب و ین رل» :دیفرما یم)ع( یامام عل .88

 . ککد یمرا بزرگ  ارر

 یولی  انید  برگرفتیه را در  یآتیش )دوزخ( میرد   یهیا  شیعله ه کی دم یی درخیواب د  یشب :دیفرما یمرم)ص( کامبر ایپ .89

 ر آمدند و او را از آتش نجا  داده با فرشتگان قرارش دادند. راز مک یو نه معروف امربه

و را در یرن یها خصلت یآنان تمام کککد یمار رر را با دست و زبان و قل  انرمک یگروه :کدیفرما یم)ع( یامام عل .83

 یسی کن یپس چک برند ینم یارکرده اما دست به کار رر را با زبان و قل  انرگر مکید یگروه اند آوردهخود گرد 

رده و بیا  کار رر را تکها با قل  انرمک یرده است. بعضکرا تباه  یگریو را گرفته و دیرن یها خصلتدو خصلت از 

خصلت را به دست  یکف تر است تباه ساخته و یه شرکندارند. پس دو خصلت را  یقدامش ایدست و زبان خو

ان یی م یاز آنیان میرده ا   یسی کن یه چکی کی  انید  سیاخته ر را با زبان و قل  و دست رهیا  رگر مکید یو بعض اند آورده

بیر   ین قطیره ا ر چیو ری از مک یو نهی  معیروف  امربهو و رهاد در راه خدا در برابر یرن یارهاکزندگان است و تمام 

 یو نیه از مقیدار روز   ککید  یم یکرا نزد یر نه ارلراز مک یو نه معروف امربهموا  و پهکاور است و همانا  یایدر

  1ار است.رستم یمکحا یش رویبرتر سخن حق در پ ها نیاو از همه  کاهد یم

ن رسیول  ین و رانشی یزمی  ن خداونید در یکد رانشی کر راز مک یو نه معروف امربهه ک یسک رم)ص( فرمود:کامبر ایپ .89

 تاب خداست. کن یخدا و رانش

 . دانکد یم  یر را عراز مک یو نه معروف امربهه ک یهستکد مردم یبد گروه :دیفرما یمامام باقر)ع(  .80

و  آورنید  ینمو خود آن را به را  کککد یمه به معروف امر کرا  یسانککد کخدا لعکت  :دیفرما یم)ع( یحضر  عل .84

 . شوند یم  آن رو خود مرت کدینما یم یر را نهرمک

خاص  یه خداوند عامه مردم را به رهت گکاه عده اک یمردم به درست یا :دیفرما یم)ع( یرمؤمکان حضر  علیام .82

انه و بدون اطالع عامه مردم انجام دهکد اما اگر افراد، اعمیال  یه آن عده گکاه را مخفک یدر صورت ککد ینمعذاب 

ت کت سیا یی برکار و هیم ا ری ککید هیم آنیان گکاه   راعتراض ن ها آنت مردم به یبرکار انجام دهکد و ارزشت را آش

 . گردند یم یمستحق عقوبت اله

میان  آن   یاز آن را دارد ولی  یریکید و قیدر  رلیوگ   کرا مشیاهده   یرری ه مککی  یسی ک :دیفرما یمامام صادق)ع(  .83

 شود.  یه دوست دارد خدا نافرمانک یبه درست شود ینم

رده اسیت. و  کی ار رخیود را بیا خداونید آشی     یه دشیمک کی  یشود به درست یا نافرمانه دوست دارد خدکس کو هر

ه کی  یت شود. بیه راسیت  یه دوست دارد خداوند معصک یه بقاء ستمگران را دوست داشته باشد به درستکس کهر

 رده است. کاران سفارش رت ستمکخداوند متعال خود را به هال

ا بیه  یی کید  ک ییراهکما یار خوبکا بر یکد ک ینه یررا از مکیکد کر ام یه به معروفک یسک رم)ص( فرمود:کامبر ایپ .91

کید  کا به آن اشیاره  یکد ک ییا به آن راهکمایکد کامر  یه به بدک یسکاست. و  یریدر آن ن یککد شرکآن اشاره 

 است.  یکشر یدر آن بد

 ر با زبان وار  است. راز مک یو نه معروف امربه امام رضا)ع( فرمود: .90

 ان زندگان است. یم یا کد مردهک کر را با قل  و دست و زبانش تررار مکره انک یسک :کدیفرما یم)ع( یامام عل .98

                                                           
 .943مت ر، حینهج البالغه، تررمه: محمد دشت .0
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پیس   گیردد  یمی کید قلیبش واژگیون    رار نری ر را انررد و مکیس با قلبش معروف را نپذکفرمود: هر )ع(ر مؤمکانیام .99

 . دهد یمرا باد قرار  ها پستن و ییبرترها را پا

ه کی س کگکیاه اسیت و هیر    یکید بی  ک یریکد و عمالچ از آن رلیوگ کرا مشاهده  یررس مککهر امبر)ص( فرمود:یپ .93

ار ری بیا زبیانش ان   توانید  ینمی ه کس کگکاه است و هریکد بکار ررا ندارد و با زبان آن را ان یعمل یریقدر  رلوگ

 مان است. یدرره ا نیتر فیضعن یگکاه است و ا یکد بکار رکد و با قلبش آن را انک

 . کککد ینم یکر خود را به خدا نزدراز مک یو نه معروف امربهه با ک یسانکبر  یوا :دیمافر یمامام صادق)ع(  .99

 یا عده یوقت یعکی) ککد یمت و خشمشان گرد هم رم  یرا رضا ها انسانن مردم یا :دیفرما یم)ع( یر مؤمکان علیام .90

د اما ینفر سر بر یکمود را ه شتر قوم ثک ی( به درستشوند یمگروه محسوب  یکبودند همه باهم  یراض یزیبه چ

 ت داده بودند. یبه آن رضا یرا همگیرد زکرا عذاب  ها آنخداوند همه 

 د و گرنه عذاب خدا شام  همه شما خواهد شد. یککر راز مک یو نه معروف امربه امبر)ص( فرمود:یپ .94

ن یرد اولی یی صور  نگ یت اعتراضیکد و بر آن معصکدا یه در رامعه روا  پک یهرگکاه :دیفرما یمامام صادق)ع(  .92

 . ککد یمم کرا  ها آنه ارزاق کن است یا ککد یمرا به آن عقاب  ها آنه خداوند ک یزیچ

گر را یککید و همید  کر ری از مک یو نه معروف امربهه ک یر هستکد تا زمانیشه در خیمردم هم رم)ص( فرمود:کامبر ایپ .93

 یبیر بعضی   هیا  آناز  یبعضی  شیود  یمگرفته  ها آناز ا  کن امور را انجام ندهکد بریدهکد و هرگاه ا یاری یبر خوب

 نخواهد بود.  ها آن ین و آسمان برایدر زم یاوری  یو ه کککد یمدا یگر سلطه پید

 یگفیتم ا  دنید یبر یمی  یچی یه لباسشیان را بیا ق  کردم کبرخورد  یدر ش  معرا  به گروه رم)ص( فرمود:کامبر ایپ .31

 یالم و دستورا  الهکه قدر  ابالط کو دانشمکدان از امت تو هستکد؟ گفت سخکوران  یسانکچه  ها نیا  یربرئ

 ردند. کار مسامحه کن یرا داشتکد اما در ا

ن خیدا را بیا   یی )د گردنید  ینمی م خیدا  یر تسلراز مک یو نه معروف امربهه با ک یبه حال امت یوا امام باقر)ع( فرمود: .30

 ردند(.رار نیر اختراز مک یو نه معروف امربه

ارزش  یو آن را بی  رنید یگ یمی   یی ر عری از مک یو نه معروف امربهه به ک یهستکد، قوم یبدقوم مود:امام باقر)ع( فر .38

 . پکدارند یم

ان را از رحمت خود دور نساخت رز به یکیشیخداوند متعال، پ :دیفرما یماز خطبه قاصعه  یر مؤمکان)ع( در فرازیام .39

ه را به خاطر گکاه و افراد عاق  و دانیا را  ید افراد سفردند خداونک کر را ترراز مک یو نه معروف امربهه رکیخاطر ا

 ر از رحمتش دور ساخت. راز مک ینه کبه خاطر تر

 یریگ جهینت

 0«ر...روه و امروا بالمعروف و نهوا عن المککادرض اقاموا الصلوه و اتو الز یکاهم فرن ان میالذ»

 یو نه معروف امربهو  پردازند یما  کو ز دارند یمرا برپا م، نماز ین تسلو و توان دهیزم یه اگر آنان را در روکهمانا »

 ...«کککد یمر راز مک

ن یو تیدو  یازمکد طراحین شده نییش تعیاهداف از پ یت خود به سوکر حرید هر نهضت در رهت حفظ مسیبدون ترد

. در باشید  یمی  یریپیذ   یاهش آستانه آسی ک یبرا یروشمکد و درون یها وهیشمستمر با  یو اصالح طلب یشکاس  یآسکد یفرآ

                                                           
 30ه یسوره حج، آ .0
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کید اصیالح   یو فرآ ی  شکاسی یراهبرد آسی  نیتر مهمر راز مک یو نه معروف امربه ین چارچوب دو اص  گرانقدر  و مترقیهم

و گفتیار   یا  قرآنی یی ر بیا اسیتکاد بیه آ   ری از مک یو نهی  معیروف  امربیه . باشید  یم یانت از نظام اسالمیاسالم در رهت ص یطلب

نهضیت   یان اسیتراتژ یی ن )ع( در بیرهان حضیر  اباعبیدهلل الحسی    شان یاندسرور آزاد  ین)ع( خصوصاچ رهکمودهایمعصوم

 . باشد یم یدیو نگاه توح یکیشه و مکشأ دیبرخوردار از ر یارتماع یها نظامن روش اصالح یارآمدترکن و یربال، برترک

ن یدن بیه چکی  یرسی  یهیا  وهیشره آن و د دربایه قرآن مجکجاد و تحقق رامعه نمونه بوده یا یاء الهیانب یها آرماناز  یری

دن یرسی  یاز راههیا  یریه کد( یسوره حد 89سوره بقره و  039ا  ی  آیداشته است )از قب یا  خود اشاراتیدر آ یا رامعه

سیوره   04ه یی دانسته و در آ« یو مردم ینظار  همگان» یا به عبارتیر راز مک یو نه معروف امربهرا موضوع « رامعه نمونه»به 

 .اند کردهف یتوص نیمؤمک یها نشانهاز  یریق مردم، عم  به آن را یز عالوه بر تشویسوره توبه ن 40ه یآ لقمان و

در طول « رراز مک یو نه معروف امربه»به اص   یتوره یاز گکاه و تکها به علت ب یه به رغم دورک ییها انسانسرگذشت 

چیرا   ککد یمدر رامعه را دو چکدان  یت نظار  همگانیاهم ، ارزش واند گرفتهقرار  یتعال یخ مورد عذاب حضر  باریتار

ت یی جیاد امک ی  و ای، اقامیه فیرا  هیا  نیسیرزم  ین و دانیش، آبیادان  یا  فراوان از بزرگان عرصه دیث و روایاحاد یه بر مبکاک

پسکد و نادرست ده و بازداشتن از اعمال نایر و اعمال پسکدیضه اعالم شده است. دعو  به خین فریمکوط به انجام ا یارتماع

ه در کی فرد و رامعه اسیت و آن گونیه    یه ناظر بر بقاک باشد یمبشر  یرمع یزندگ یان ارزایاز رمله تعامال  گوناگون م

ر ری از مک یو نهی  معیروف  امربیه ه کی  یسی ک: »دیی فرما یمو  ککد یمضه را مشخص ین فریگاه این رای)ص( بادتر یث نبویحد

 است.  کرامعه و عدم غرق و هال یاست، ضامن حفظ و بقا نیزم ین خدا و من در رویرانش ککد یم

آن  ک  طرح و بر تریاز فرا یریآن تحت عکوان  یه طکر راز مک یو نه معروف امربهن اسالم بر ین مبیفراوان د تأکید

دگاه یی د . امیروز و از دیی نما یمی  یشه نظام اسالمیآن در اند یگاه وادیت و رایت از اهمیارمترت  گشته، ح یاریتبعا  بس

اسیت   یرش ارتمیاع یمورد پذ« ومترمردم نسبت به ح»  رژه در شیر بوراز مک یونه معروف امربهز روهره ین یصرف بشر

نهفتیه   یمورد نفیر  ارتمیاع   یها یزشت کمورد اقبال رامعه و دعو  به تر یها یرینه در بطن آن اشاعه فضائ  و رچه آن

 است.  یآدم یناپسکد خواست غائ ده و طرد و محو اموریت امور پسکدیمکاست و حا

ن ینو یت آن متکساب با زندگیفکیو، حدود و یه شراکر مستلزم آن است راز مک یو نه معروف امربهاص   یتحقق واقع

 یاز آن بهیره ا  آلن یی همیراه باشید تیا ضیمن حفیظ ا      یرامعه انسان یو روش یمفهوم یاز دستاوردها یریو با بهره گ یبشر

در  یشه واد را در رامعه اسیالم ین اندیو حذف ا یدور تواند یمن مسأله یه عدم توره به اکاست  یهیمطلوب اخذ شود. بد

ت و یرید در سطح مدیر را انجام دهد، پس بایفه خطین وظیه اکست یقادر ن ییفرد به تکها یکگر ید یداشته باشد. از سو یپ

از  ییی   و رزریانیا  تشی  رال  و امریودریه و تشی  ر بیا ب ری از مک یو نیاه  معیروف  امربیه دستگاه  یکهم  یت اسالمیمکحا

غ معیروف  یی لیاز فسیاد و تب  یریشیگ یپ ید و بیه روز بیرا  یی رد یها یترکولوژد از ین راستا بایت محسوب شود  و در ایمکحا

 استفاده شود. 

ر، یخران دعو  به یا یاسالم یدر رمهور»ران آمده است: یا ینظام رمهور ین اساس در اص  هشتم قانون اساسیبر هم

گر، دولت نسبت به مردم و مردم یدیرو متقاب  بر عهده مردم نسبت به  یاست همگان یفه ایر وظراز مک یو نه معروف امربه

 «نسبت به دولت.

 یهیا  دسیتگاه صیاح  مکصیبان و مسیئودن     ییبیر پاسیخگو   ید مبکی یی عیه سیال رد  یدر طل یشا  مقام معظیم رهبیر  یفرما

ر فیرا  ری از مک یو نهی  معیروف  امربیه و اررا به مقوله  یدر عرصه تئور یبه دوباره نگر ه ما راکاست  یکیشه نویگوناگون، اند
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م یابیر دست رازمک یو نه معروف امربه یان راهبرد مترقیب یبرا یف تازه ایهکه به تعرک یها قال ستن رتا ضمن ش خواند یم

 دهد:  یارین ین نگرش نویبه ا یابیما را در دست تواند یمر یف زیاز تعار یه بخشک

کید نقید   یسیتم و فرا یه سری فاسید دانسیت، بل   یهیا  حرومیت ار مقابلیه بیا   رد راهیر را نباراز مک یو نه معروف امربه .0

 . دارد یمدن در راده انحراف و خطا نگه یرا از غلط یکیت دیمکه حاکاست  یریفراگ

و  یتفیاوت  یت به بی یمکا  حیاهش مک یفعال و روزآمد در راستا یر عام  بازدارندگراز مک یو نه معروف امربه .8

 . باشد یماست و ارتماع یکشگران عرصه سکنسبت به پرسشگران و  یتیمسئول یب

  یو تبد یکیت دیمکت اصالح طلبانه درون حاکگاه حریککده و گرانکم یر عام  تکظراز مک یامر به  معروف و نه .9

 .یداریخوردار از تعادل و پاو بر یبادنس یو نامکظم به شتاب یش پاندولیمایککده شتاب اصالحا  از پک

اهش کی م رهیت  ک  نظیام حیا  یدر رونید اصیالح و تعید    ها تودهت ک  قدر  از رهگذر مشاریکد مطمئن توزیفرا .3

0نسبت به حقوق شهروندان. یمجر یها دستگاهمان و کحا یآستانه فزون خواه
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 البالغه الم، قرآن و نهجکدگاه علم یر از دکو نهی از من معروف  به امر

 0تر اصغر پورشمسکد

 8د پوربافرانییمج

 ده کیچ

خچه( یخی )تاریر تاریا  بررسی شده و ابتدا سیا  و روایالم اسالمی و آکر در رو نهی از مک معروف امربهن مقاله یدر ا

 هیای  واژهعی و سکی و ضرور  بحث و معکیی لغیوی و اصیطالحی    یالم شکخی بحث در یتار ی هپیشیکبحث و در ادامه  نیا

ر و ری و نهیی از مک  معیروف  امربیه ارهیای شیکاخت   ین قلمیرو و مع یان شده است. همچکی یر بررسی و برامر، نهی، معروف و مک

 ر گرفته است. ا  و نهج البالغه مورد بررسی قرایگاه آن در قرآن و روایرا

ان آثار و یان شده است و در پایز برخی از نظرا  فقهی بیو ن ایم پرداختهق آن یو و مراح  و مصادیسپس به بررسی شرا

تی و ارتماعی آن به اختصار یر از نظر قرآن و نهج البالغه مورد بررسی قرار گرفته و آثار تربرو نهی از مک معروف امربهج ینتا

 ری از مطال  آمده است. یگ جهیان نتیار شده است و در پکذ

 ر.رامر، نهی، معروف، مک :یدیلکواژگان 

 مقدمه 

ه خداوند در نهاد او قرار داده اسیت  ککی یورت تیر مورودا  براساس هدایه مانکد ساکانسان مورودی است ارتماعی 

عی برخیوردار اسیت   یت تشریداگری به نام هیت دیهدا یکن از یت است و عالوه بر اکش در حال حریمال خوکبه سوی 

 ش برسد. یمال خود نائ  شود و به هدف خلقت خوکبه سعاد  و  تواند میه با داشتن آن ک

فردی و عالم درونیی او توریه داشیته باشید و هیم بیه        ی رکبهد هم به یه بخواهد بشر را به سعاد  برساند باکتبی رهر م

 ارائهام  و رامعی را برای زندگی انسان کو تعالی برنامه  کخداوند تبار ن رویگران ، از ایارتماعی و روابو او با دی  هرکب

 ن شود. یداده تا با عم  به آن سعاد  و رستگاری او تضم

 آمیوزد  میی است. اسالم به میا  « ررو نهی از مک معروف امربه»درخشکده معارف ارتماعی اسالم، دستور  های رلوهی از یر

اعتکیا   اری هیا بیی  رو زشیت  هیا  زشیتی د در برابیر  یگر ارتباط دارد و مردم نبایا مسلمانان ده در رامعه سرنوشت هر مسلمانی بک

ت اسالمی اسیت و هیر   یترب های ویژگیعقالنی از  ی هوره تأییده بر عق  و رین خردگرا و واقعگرا  است. تیبمانکد. اسالم د

 رد. یق تعق  بپذید اصول و مبانی اعتقادا  خود را از طریمسلمانی با

ر از رکبیه عقالنیی و   ری و نهیی از مک  معیروف  امربیه ه اصی  عبیادی و ارتمیاعی    کن مقاله سعی شده است ین رو در ایا از

 ان شود. یکی بحث و بیای از مباحث شرعی و د ن گوشهیرد و همچکیاستددلی مورد بحث قرار گ

 ان مسأله  یب

 واربا  اسالمی است.  ینتر شریفو  ترین مهمر شرعاچ و عقالچ از رو نهی از مک معروف امربه

ت و مقاومیت  یطاعا  و دری از درهای رهاد ، دعو  به سوی حق و راهی برای هیدا  ترین کام ن عبارا  و یاز برتر»

 ( 3ش ص  0944اشف الغطاء ک« )در برابر گمراهی و باط  است.

                                                           
 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد .0

 ندبیر آموزش و پرورش اصفها. 8
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ن دو در یی ار گرفته امیا وریود ا  ن در مرتبه مشخصی قریان فروع دیر در مرو نهی از مک معروف امربه ی همقوله کهر چکد 

 . ها آننه رتبه خاص  هاست آنر کگر، تکها به قصد رم  و ذی  دیکار فراک

از  ی هکککید  ککده به معیروف و نهیی  کو تعالی خود را ، امر  که خدای تبارکن بس یضه همین فریت ایدر عظمت و اهم

کهی عن الفحشیاءِ  یو  ٰتاءِ ذی القربییمر بالعدل و اإلحسان و اأیإِن اهلل : »فرماید میه کر معرفی نموده است آن را رفحشا و مک

ارهای زشیت و سیتم   کو از  دهد میشان فرمان یهمانا خداوند به عدل و احسان و بخشش به خو( »31)الکح /...« ر و رو المک

 .« دارد میباز 

 ( 094)ادعراف /« ررکهاهم عن المکیأمرهم بالمعروف و ی»ا ی

 .« دارد میارهای ناپسکد باز کو از  دهد میده فرمان یارهای پسکدکرا به امبر( آنان یاو )پ»

  اهلل عکید ادمیر بیادمعروف و الکهیی     یلّها و الجهاد فی سبکو ما اعمال البرّ »ه: کامبر )ص( نق  شده یاز امام علی )ع( و پ

 « کفبۀ فی بحرٍ لُجّیٍکر الّا رعن المک

ای یی ر همچیون آب دهیان در برابیر در   ری و نهیی از مک  معیروف  امربیه ، در برابیر  و رهاد در راه خدا  یکارهای نکتمام »

 گر. یار دیا  بسی( و روا943مت ر/صبحی صالح ح33، ص 3اشانی، بی تا،   ک« )پهکاوری است.

از اهم فرائ  است، ضیامن اریرای تمیام    « ررو نهی از مک معروف امربه»ه کن است یا شود میا  استفاده یآن چه از روا

 همه محرما  است.  کا  و تروارب

و  هیا  مسیئولیت ردن کی اده یی پ تیر  کام ری و عملی، در رهت هر چه رج فینوع بس یکر رو نهی از مک معروف امربهنظام 

که یقت زمیاسی است و در حقیو انحرافا  ارتماعی ، اقتصادی و س ها شرکی سازی رامعه از قانونکسته و پایشا یردهارعمل

 روزی آن است. یککده پکن یو تضم   اهللیساز رهاد فی سب

میی از آنیان بیه طیور     کی  هعیدّ . تکهیا  اند نرردهر کا اصالچ آن را ذی اند شدها با اشاره رد ین بحث یلمان از اراری از متیبس

د یاخی و نظرا  و عقیکه تاریشیه ما مختصراچ به پک اند آوردهان یر را به مرو نهی از مک معروف امربهارمال و اختصار سخن از 

ضیه را در رامعیه   ین فریا عدم انجام ایر انجام ین تأثی. همچکپردازیم مین مورد یا  در ایا  و روایلمان و برخی آربرخی مت

 . گذاریم میز یخوانکدگان عز ٔعهدهری اصلی را به یجه گیه البته نتکاسالمی خود 

   ها فرضیه

اعتقادی و فقهی میورد توریه علمیای    ی  رکبهه از که است یواربا  شرع ترین مهمر از رو نهی از مک معروف امربه .0

 اسالم قرار گرفته است. 

 اری برای مسلمانان دارد.ید بسیو آن فوایر با حفظ شرارو نهی از مک معروف امربهای یاح .8

 متن 

ن انسیان  یای به قدمت انسان برخوردار است. اول کهیشیر، از پرو نهی از مک معروف امربهه کم یابیخ درمی یبا نگاهی به تار

م ... و یام آوران وحی چیون نیوح، ابیراه   یز، پیو پس از وی ن کرد میی و احسان دعو  یرن ، فرزندان خود را به نیروی زم

ام آور وحیی، حضیر    یی ن پیر آخیر یناپیذ  خسیتگی  هیای  تیالش ردند. بادخره کفه مهم تالش ین وظیروان آنان در انجام ایپ

ت یی مکام  حاکه نمونه ک  گرفت رکه شیرومکد در مدید و رامعه ای نیجه رسیت رامعه به نتیمحمّد)ص( در اصالح و هدا

 . آمد میالهی به شمار  های ارزش
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 معروف امربهابی ید راه یست. اما شایر از چه علمی آغاز شده معلوم نرو نهی از مک معروف امربهن یه بررسی و تدوکن یا

 شده  باشد. لمان معتزلی شروع رالم از متکر در علم رو نهی از مک

 تیرین  حسیاس از : »گویید  میی الم بیود. او  کی ضه پرداخت ین فریه به اکن دانشی یه نخستکدحسن اسالمی مدعی شده یس

میان را تکهیا اعتقیاد قلبیی     یلمیان ا رمیان بیود. گروهیی از مت   ین محیدوده ا ییی ف و تعیالمی در سده اول هجری تعرکمباحث 

 . اند معروف« مررئه»ه به ک آوردند نمیبه شمار مان یو عم  بر مقتضای آن را رزء ا دانستکد می

ه به ک گفتکد میمان یردار را اکد ییو تأ دانستکد نمیمان را رز عم  یه اکدار شدند یگری پدین گروه، گروه دیدر برابر ا

 خوار  معروف بودند. 

ی از اصول پکجگانه یرضه را یفر نیزند و ایبپره ها تفریودند از افراط و یوشکه کن گروه معتزله ظاهر شدند یدر مقاب  ا

 ( 013ش،ص 0949 )اسالمی حسن، ردند.کاعتقادی خود اعالم 

د ی. )شیه دانسیتکد  میف را تکها راه یام به سیو ق دانستکد نمی  شرطی یر را مشروط به هرو نهی از مک معروف امربهخوار  

 ( 44، ص 9ش    0948، مطهری

ز ین را رایام خونیو ق دانستکد میر را صرفاچ قلبی و زبانی رو نهی از مک روفمع امربهث از رمله احمد بن حکب ، یاه  حد

 ( 21، ص 9ش    0948، د مطهریی)شه دانستکد نمی

ز یم سیتمگر ریا  کف را در مقابی  حیا  یام بیه سی  یی رده و قری ر را به قل  و زبان محدود نرو نهی از مک معروف امربهمعتزله 

 )همان(  دانکد می

از رملیه قاضیی عبیدالجبار     انید  نمیوده و و مرات  و نوع وروب آن بحیث  یضه و شراین فریا ی هردربالمان معتزلی رمت

 .ق( در المغکی. ه 309)متوفی 

گیران  ی، اما در اص  وروب آن اختالفی بیا د اند نبردهر رو نهی از مک معروف امربهن نامی از یاشاعره در اصول و فروع د

 ندارند. 

 . اند کردهو آن بحث یت وروب و شرایفکیر، در رو نهی از مک معروف امربهن وروب رفتیز پس از پذیعه نیلمان شرمت

د ادصیول،  یی خ طوسیی در تمه ی: شی انید  کیرده کیه بحیث   ین زمیی المیی خیود در ا  ک هیای  کتیاب ه در کی از رمله بزرگانی 

د و باب حادی عشیر  شف المراکد ادعتقاد، عالمه حلی در ین طوسی در تجریر الدیدمرتضی در مفتاح الباب، خواره نصیس

 مان. یه ایجی در سرمایو عالمه عبدالرزاق ده

ن یاء علوم الدیز مورد توره قرار گرفته است مانکد: احیاخالق و عرفان عملی ن های کتابر در رو نهی از مک معروف امربه

  یضیاء فیی تهیذ   یمحجیه الب  احمید نراقیی و   مالمحمد نراقی، معرا  السعاد  از  مألاز امام محمد غزالی، رام  السعادا  از 

 اشانی. ک  یمحسن ف مألاء از یادح

اری از فقهیا مانکید مرحیوم صیدوق در     یر بیوده اسیت . بسی   رو نهی از مک معروف امربهگاه بحث یرا ترین مهماما علم فقه 

ه یتاب الغکک، ابن زهره حلبی در  ا  ناصریانتصار و  های کتابد مرتضی در یتاب مبسوط ، سکخ طوسی در یتاب مقک ، شک

 الکزوع. 

عه، یام، مختلف الشی رتاب الجهاد آمده است مانکد: قواعد ادحکفقهی، مبحث فوق به عکوان بابی از  های کتابشتر یدر ب

 ام، المختصر الکاف  و ... رر ادحیالفقها ، تحر ةرکتذ

 شتا .   ادسالم، رام  الیمانکد المهذب، شرا اند آوردهتاب مستق  کبرخی آن را به عکوان 

 . اند نرردهفقهی خود عکوان  های کتابر در رو نهی از مک معروف امربهشتر فقهای اه  تسکن، باب مستقلی درباره یاما ب
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،  ککید  میی م رم بر آن حیه با عق  و فطر  انسان هماهکگ است. عق  سلکر از اموری است رو نهی از مک معروف امربه

 . ککد میت یو تقو تأییدمقدس اسالم آن را  است و شرع مأنوسفطر  بشری با آن آشکا و 

، آثیار و   خیورد  میی گران گره یاری موارد سرنوشت او با دیو در بس ککد میانسان مدنی بالطب  است، در ارتماع زندگی 

 رد. یز دربرمی گیضه، او را نین فریا کامدها و عواق  تریر و پرو نهی از مک معروف امربها  اررای کبر

ر اسییت و در فییرق اهیی  تسییکن، ری و نهییی از مک معییروف امربییهه دو مییورد آن کی   ده تاسییت ی  تشییتییرن در میییفیروع د 

 . ککیم میآن صرف نظر  ی هدرباره از بحث کن ورود دارد یادی در باب فروع دیز های اختالف

عق  دارد ا  به تأم  و تعم  ین نظری است و احتیه اصول دکن است ین این و فروع دیان اصول دیمهم م های تفاو از 

 رد. کد ید تقلین بایست اما در فروع دیز نید در آن رایو تقل

ا  یه احتیام شرعررا استکباط احین به اتفاق علما بر نوع مردم، دزم است زید در فروع دیتقل»  آمده است: یلم الطکدر 

دسیت آورنید امیور زنیدگی      م خدا را بهر  و حیه اگر عموم مردم بخواهکد آن مقدما  را تحصکادی دارد یبه مقدما  ز

 ( 3، بی تا، چاپ سوم ص  ی)ط...«  شود میرامعه مخت  

ان اصول و فروع به نحوی ین اسالم ارتباط و اتصال میدر آئ»ه: کی یبا سخن گفته عالمه طباطباین سخکان چه زیبا تمام ا

ز بیا  یی د نیی لمیه توح کگیردد و   برمیی د یلمه توحک  شود به همان یه و تحلیم فرعی از هر باب باشد اگر تجزره هر حکاست 

 ( 30، ص 0990، )طباطبائی«. شود میام و مقررا  فرعی ر  همان احکیتر

 : ککیم میر ابتدا از لغا  آن آغاز رو نهی از مک معروف امربهدر معکای وروب 

ه انسیان  ه بیر عهید  کمی است ررا حیز نامکد میبه معکی لزوم و ثبو  است. وروب را وروب « و   ب»وروب از لغت 

 ( 439ص  0،   ، بی تا. )ابن مکظورباشد میثابت شده و دزم 

 3ه رم  آن امور است )ابن مکظور، بی تا،   ک« حادثه»و « زیچ« »ارک»دارای دو معکی است . اول به معکی « امر»در لغت  

 ( 99/ ٰ)الشوری« ر ادموریاد الی اهلل تص( »089)هود/« لهکرر  ادمر یه یال»ا : ی( آ84ص 

 ( 83ه : ق  امر ربی بالقسو )ادعراف/یه رم  آن اوامر است. آکدوم به معکی دستور و فرمان 

 . باشد میزی یردن از چکبه معکی بازداشتن و مک  « نهی»اما لغت 

عکیی بازداشیتن از   ی( نهیی  914، ص ه 0313)راغی  اصیفهانی ،   « الکهی الزرر عین الشیی  »در مفردا  راغ  آمده است 

 زی. یچ

 ( 01-3)العلق/« کهی عبداچ اذا صلییت الذی یارا: »فرماید میقرآن  در

 ( 998، ص  ه0313به معکای شکاخته شده و خوب است)راغ  اصفهانی ،« عرف»معروف در لغت از ماده 

 «. ا شرع شکاخته شده باشدیه خوبی آن از نظر عق  کمعروف اسمی است برای هر عملی : »گوید میمفردا  راغ  

ار عمیومی  ره افکآمده: معروف به معکای هر علمی است « هن بالمعروفیو لهن مب  الذی عل»ه ی  آیزان ذیالم ریدر تفس

ه اه  هر ارتماعی از نوع زندگی ارتماعی خود به دست کآن را عملی شکاخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقه ای 

لت یم شرع و هم فضرت عق  است و هم حیلمه معروف هم متضمن هداکن یسازگار باشد و به ذوق نزند ... بکابرا آورد می

 ( 982، ص 8ی، بی تا،   یاخالقی )طباطبا

 ر  کمفهوم من

 ( 899، ص 9، بی تا،   . )ابن مکظوراست« زشت و بد»، «ناشکاخته»در لغت به معکای 
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، ص 3،   0312، حیی ی)الطر« اسیت  رری کد، آن مککح بداند و حرام یه شارع قبکزی را یهر چ»ن آمده: یدر مجم  البحر

 ( 40، ص ه0300ح معکا شده است)حلی، یر به قبر( در باب حادی عشر مک940

گانیه  یآدمیی نامیأنوس و ب   کا عق  آن را ناپسکد شمارند و با فطر  پیا یه شرع کاری است کر رگفت: مک توان میپس 

 باشد. 

گران به اطاعت اسیت بیه زبیان    یردن دکوادار  معروف امربه: گوید میر رو نهی از مک معروف امربهح ید ثانی در توضیشه

 ( 313، ص 8،   ن عاملی، بی تاین الدیا عم . )زیر بازداشتن از انجام گکاهان است به زبان باشد را عم  و نهی از مکیباشد 

قالچ زشت است و ه عکآن وار  است و آنچه  معروف امربها شرعاچ وار  است، ی: آنچه عقالچ فرماید میکی)ره( یامام خم

روه اسیت نهیی از آن   ری نهی از آن وار  است و آنچه مستح  است امر به آن مستح  است و آنچیه م  شرعاچ حرام است،

 ( 309چاپ دوم، ص  ،، بی تاکیی. )خمباشد میروه رم

 کاه فطیر  پی  کی عکیی ناشیکاس، چیرا    یر ری لمه مککعکی شکاخته شده و یلمه معروف کت اهلل نوری همدانی فرمودند: یآ

 ( 0944ت اهلل نوری همدانی یر آرو نهی از مک معروف امربهتاب کانسانی با اولی آشکاست و با دومی ناآشکا )

دو معکیا دارد   معیروف  امربیه : »فرماید میو  ککد میم یر را به خاص و عام تقسرو نهی از مک معروف امربهت اهلل مصباح یآ

ه کی ر همان معکای مصطلح است رو نهی از مک معروف امربهکای خاص گری عام است. معیمعکای خاص و د ها آنی از یره ک

عکیی  یر به معکای عیام آن  رو نهی از مک معروف امربه. شود میر کطی ذیز شرایده و برای آن نیه مطرح گردیعلم های رسالهدر 

ا یکد کار وار  کانجام  ه او را وادار بهکای  گری انجام دهد به گونهیه شخص به مکظور اثر گذاردن در دکهرگونه تالشی 

 ( 023، ص 0،   0943زدی ، ی)مصباح « از حرام باز دارد

مسیائ  فیردی و عبیادی بیاقی      ی همحیدود عی دارد و در یر دامکه وسره معروف و مکک شود میده یاز آنچه گفته شد فهم

 . باشد نمیو مکحصر به شرع  ماند نمی

ز آن را بیه  یی ن اش دهکیده ی آن ، انجیام  یری ه عیالوه بیر ن  کی اری کالمی معروف به هر ک های کتابفقهی و  های کتابدر 

ن وصف زشتی یه انجام دهکده آن خودش آن را به اکاری کر به رگری شکاسانده شود و مکیا توسو دیی بشکاسد یروصف ن

 . گری شکاسانده شودیا توسو دیبشکاسد 

ر عیالوه بیر   ری ه مککی همچکیان   شود میز ی  نه عالوه بر واربا  شام  مباح و مستحکر است رپس معروف در مقاب  مک

 . شود میز یروه نرحرام شام  م

ر بعضی مانکد ردو گونه است: وار  و مستح . اما در نهی از مک معروف امربه، باشد مین یلمرن فقها و متیآنچه مشور ب

خمسیه آن را مطلقیاچ    ن و قاضیی عبیدالجبار در شیرح اصیول    یقی یعه و عالمه مجلسی در مکاهج الیخ طوسی در مختلف الشیش

 . کککد نمیم یو به نهی وار  و نهی مستح  تقس دانکد میوار  

، ، بیی تیا  )حلیی « لی واری  اسیت  کبه طور  ها آن، نهی از باشکد میح یقب ها آنر چون همه راما مک: »گوید میعالمه حلی 

 ( 949ن، ص یقیمکاهج ال

ه حسن آن عم ، از نظر عقلی در حد ضیرور   کطوری ده است به یگفت: آنچه از نظر عق  و شرع پسکد توان میپس 

ن صیور ،  یی ر ایی ن صور  امر به آن وار  است و در غیده باشد، در ایز به حد وروب رسیو الزام، باشد و از نظر شرعی ن

 امر به آن مستح  است نه وار . 

 رد. کی( عم  ن )وحیق عق  و دیاز دو طر توان میر رو نهی از مک معروف امربهار شکاخت یدر باب مع
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. ذاتیاچ ظیاهر و مظهیر    ککد میافاضه  ها انسانه خدای متعال، به ارواح کنور روشکی است  ث،یدگاه قرآن و حدیعق  از د

است و حجت الهی بر بکدگان است و عصمت ذاتی دارد و خطا نسیبت بیه آن ممتکی  اسیت. عقی  در وریود آدمیی قاضیی         

پیس در قلی    »امبر فرمودنید:  یی اری را دارد. پیو بدهای بس ها خوبیز یتمو  کی دریه قدر  و تواناکف و مکزهی است یشر

ه عقی  در قلی  چیون    کآگاه باش « فهمد میو بد را  یکضه و سکت و نیله آن فریوس هه بک شود مین انسان، نوری واق  یهم

 ( 90، ص انجی، بی تایی مرچراغی است در وسو اتاق.)مل

در شیرع   تیوان  میی م عقلیی را  رشه هر حی. ر اند متفاو ارد و تکها از نظر مرتبه ی ندیبه نظر ما عق  و شرع تفاو  محتوا

 م شرعی را در عق  رست. رجه هر حیافت و نتی

ص مصالح یدر تشخ تواند میت وحی یست . عق  با هدای  سعاد  انسان نیی قادر به تحصیعه، عق  به تکهایالبته از نظر ش

 ار گرفته شود. کو مفاسد زندگی به 

ی ی. چون عق  و استعدادهای بشیری بیه تکهیا    باشد می« نید»ر رارها در شکاخت معروف و مکیمع ترین رام و  ترین  کام

م از افقی مافوق عق  انسان خطوط ریت عامه خداوند حیست. مطابق اص  هدایت انسان در عرصه زندگی نیافی برای هداک

ن افیق  یی ه اکی ن خطوط اصلی قرار داده اسیت  یت در درون اکار عق  و علم را حرکرده است و کن راه را مشخص یاصلی ا

 است. « وحی»برتر همان 

رده اسیت و بیه   کی املی را طیی  ری مرحله ت یکم ، یرکه در قرآن کامی هستکد رر از رمله احرو نهی از مک معروف امربه

ی قبی  از  ری اول دوره مه اساساچ دو مرحلیه اساسیی دارد.   ککونی وار  گشته است ک  شده تا به صور  یجی تشریطور تدر

ن اسیالم و  یی ی معمیودچ دربیاره مسیائ  و اصیول انسیانی دعیو  و د      ری م هیای  سورههجر . دوم دوره مدنی بعد از هجر . 

 قرار گرفته است.  تأکیدر مورد رو نهی از مک معروف امربهف فردی و ارتماعی از رمله یمدنی وظا های سورهس در ربرع

م، سیخن  یر مسیتق ید آن به صور  غیف و تمجیکه سازی شده و در توصیی زمردوره مر در رو نهی از مک معروف امربه»

ی ی  نهیا یضه الهیی بیه تصیو   یم و فرر  گرفته بود به صور  دو حرومت و رامعه اسالمی شره حکرفته و در دوره مدنی 

 ش، چاپ هفتم( 0944)قرائتی، « اند شدهلف به انجام آن  رده و همه مسلمانان میرس

و نهیی از   معیروف  امربهه نازل شد و ددلت بر ره در مکاتی ین آی: از اولپردازیم میی رم ی هآیه بررسی چکد کجا بیدر ا

)طبرسیی   فرمایید  میی ه یی ن آیی   ای( . عالمه طبرسی در ذ9-0)العصر ...« ادنسانَ لفی  والعصران»ر دارد سوره عصر است رمک

د و عدل و یر و دعو  به توحرو نهی از مک معروف امربهاشاره به ه به حق و صبر، یدر وروب توص(: »990، ص 0،   ه0943

و  معیروف  امربهتر از   یه به حق، وسیتوص: »فرماید میکه ین زمیی در ایعالمه طباطبا«. اداء واربا  و دوری از محرما  است

، 81،   ، بی تاییباطبا)عالمه ط« بر عم  صالح است یک  و تحریر است چون شام  امور اعتقادی و مطلق ترغرنهی از مک

 ( 994ص 

ا بن ی اق م الص لوة و ام ر ب المعروف وان ه ع ن ی : »فرمایید  میی امبر یی   بعبت پیگر خطاب لقمان به فرزندش در اوایای د هیدر آ
 ( 04)لقمان/...«  ر وکالمن

و نهیی   معروف امربهه بر اثر ک هایی رنجو  ها دشوارین در برابر کصبر »ه فرمود: ی  آیه علی)ع( در ذکت آمده یدر روا

 ( 908ص  ،8ش،  0908اشانیک  ی)ف« رسد میر به تو راز مک

 هیا  یین امرهم بیالمعروف و  ی»... ان شده است: یر برو نهی از مک معروف امربهامبر )ص( یپ های ویژگیدر سوره اعراف از 

 «. دارد میاز ر برامبر( آنان را به معروف وامی دارد و از مکیاو )پ( »094)ادعراف/« ررهم عن المک
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« نیخیذالعفو و أمیر بیالمعروف و اعیرض عین الجیاهل      : »ککید  میی امبر)ص( مطیرح  یفه پیضه را وظین فریگر ایدر رای د

 «. دعو  نما و از راهالن روی بگردان ها نیرین و به کامبر ! عفو و مدارا یای پ( »033)ادعراف/

سوره اعراف تکها بیه   033ه یر بر مسلمانان ندارد. در آرکو نهی از م معروف امربهور ددلت بر وروب و لزوم کا  مذیآ

 . دهد می معروف امربهامبر)ص( دستور یپ

ر دارد و ری و نهیی از مک  معیروف  امربیه ککیدگان  ک که اشاره به سرنوشت شیوم تیر  که نازل شده رز در میگری نیا  دیآ

م روز ری ه از حکهود است، آن دسته یان قوم ه داستک 000تا  009ضه ندارد از رمله سوره اعراف ین فریددلت بر وروب ا

 افتکد. یر نمودند نجا  رو نهی از مک معروف امربهه کشدند و آن دسته  کردند هالکچی یشکبه سرپ

  یضه بر مسلمانان تشرین فریومت اسالمی نازل شده است الزام و وروب ار  حریه پس از تشکمدنی  های سورهاما در 

 : فرماید میه ک 013ه یمران آشده است از رمله: سوره آل ع

ان شما، رمعی ید از میبا« »ُهم المفلحون کر و اولئکنهون عن المنیامرون بالمعروف و یر و یاعون الی الخیم امة کن منکولت»

 « ککد و آنان همان رستگارانکدکر رو نهی از مک معروف امربهی و یردعو  به ن

ی اسیت و  یفیا کرواری   رو نهیی از مک  معیروف  امربهه کن ی. بکابرااند فتهگر« هیضیمن تبع»م را ردر مک« من»ن یبر مفسرکا

 انید  دانسیته کیی  یر را واری  ع رو نهی از مک معروف امربهو  اند گرفته« هیانیمن ب»من را « ن راوندییقط  الد»گروهی از رمله 

 ( 990ص  0،   ، بی تا)راوندی

 : ککد مین امت معرفی یبهتر یها نشانهسوره آل عمران از  001ه یا  مانکد آیدر برخی آ

 هیا  انسیان ه بیه سیود   کی د یی ن امتیی بود یشما بهتیر ...« » ر وکر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنینتم خک»

 «. دیمان داریو به خدا ا ککید میر رو نهی از مک معروف امربهه کن ی، چه ااند شدهده یآفر

ه کی ن موضیوع اسیت   یی انگر ایی د نمایه شیا کی ر شیده  کی مان به خدا ذیف ایر در ردرو نهی از مک معروف امربهه ین آیدر ا

 د.ییآ ر برنمییت مهم و خطین مسئولیعهده ا د ازیمان به خدا نداشته باشیاگرا

و نهیی از   معیروف  امربیه »و « مانیا»ه عبار  از کاعمال صالحه را  ترین مهمسوره آل عمران خداوند  003و  009ه یدر آ

تاب ثابت دانسته اسیت، آنیان در صیورتی ریز صیالحان      کبرای گروهی از اه   باشد می« ریگرفتن در هر خ سبقت»و « ررمک

 رند. یشی گیر پیارهای خککد و در یر نمارو نهی از مک معروف امربهز ، یمان به خدا و روز رستاخیه عالوه بر اک باشکد می

امبر نیازل شیده اسیت و    یی ه در اواخر هجیر  پ ک...« لو  و کاهم فی ادرض اقاموا الصرن ان میالذ»سوره حج  30ه یدر آ

 ا  قرار گرفته است. کعکی نماز و زیگر یضه مهم دیکار دو فرکر در رو نهی از مک معروف امربه

ه در اواخیر هجیر  نیازل    کی « امرون بالمعروف و...یاء بع  ، یوالمومکون و المومکا  بعضهم اول»سوره توبه  40ه یدر آ

 ت و امر و نهی دارند. یگر حق ودیدیربر  مؤمن، زنان و مردان ککد میان یرا ب ینمؤمکشده و صفا  

 ر شده است. کی از صفا  مومکان ذیرر رو نهی از مک معروف امربه، 008 و 000ه ین در سوره توبه آیهمچک

 معروف امربهه کن رو یا از اید آمدهد یه پدکد ین امتی بودیشما بهتر» خوانیم میه کسوره آل عمران  001ه یو در آخر آ

 « دیمان داریو به خدا ا ککید میر رو نهی از مک

 ا  ورود دارد. ین آیح فقو ایالبته در قرآن بطور صر

ه به ک شرکد میمرها را کد ثانی یه به قول شهکده یاری به ما رسیا  بسیر اخبار و روارو نهی از مک معروف امربهدر باب 

 . ککیم میاشاره  ها آنبرخی از 
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ان  کوشیفع  اد یهم فلم یر علرکیقدر ان یهم من یما من قوم عملوا بالمعاصی و ف»ه فرمودند: کامبر)ص( نق  شده یاز پ

 ( 32، ص 3   اشانی،کضاء، ی)محجه الب« عمهم اهلل بعذاب من عکدهی

 ی ههمی ه خداوند ک است یککد ، نزدرسی قادر بر نهی آنان باشد و نهی نکشان یان ایککد و در مکت یه معصکگروهی »

 «. آنان را دچار عذاب گرداند

)طبرسی، علیی،  « ررکون اهلل بادمر بالمعروف و الکهی عن المکیدی ٌ لقومٍ د یو»از امام باقر)ع( و امام صادق)ع( نق  شده: 

 ( 098، ص 0بی تا،   

 «. باشکد نمیر رو نهی از مک معروف امربهن و متعبد به یه متدکوای بر مردمی »

و  معیروف  امربیه : فرماید میو پکدهای فراوان  ها نصیحتهما السالم پس از ین علینهج البالغه به حسک 34)ع( در نامه علی

 رند. یمرانی شما را  بدست گرن شما حیه بدترکد یر را وا مگذاررنهی از مک

ن دو قطعاچ یا  خدا هستکد. ار دو صفت از صفرو نهی از مک معروف امربه:  فرماید مینهج البالغه  090علی)ع( در خطبه 

 . کاهکد میو نه از رزق و روزی  کککد می یکنه مرگ انسان را نزد

ر خلقان من خلق اهلل عزور ّ فمن نصرها رادمر بالمعروف و الکهی عن المک»ه فرمود: کت شده است یاز امام باقر)ع( روا

 ( 091، ص 0،   )طبرسی علی، بی تا« اعزه اهلل و من خذلها خذله اهلل عزور ّ

ز یی د خداونید وی را عز یی اری نمایی ن دو را یس اکخدای عزور  است هر  های آفریدهر دو رو نهی از مک معروف امربه»

 «.کد خداوند خوارش گرداندک کن دو را تریس اککد و هر ک

کیی  یلک« )ف ة رس ولهیخلتاب ه و کف ة  یف ة اهلل ف ی اَلرض و خلیر ه و خلک من ام ر ب المعروف و نه ین ع ن المن»امبر)ص( فرمودند: یپ

 ( 09، باب 0رازی، بی تا،   

 « تاب خدا و رسول خدا است کفه ین و خلیفه خدا در روی زمید خلیر  نمارو نهی از مک معروف امربهس کهر »

سیت.  ی  گونیه اختالفیی ن  یعه و سیکی هی  یلمان اعم از شرهان و متیان فقیر مرو نهی از مک معروف امربهدر وروب شرعی 

ن شمرده یا  دیر است و از ضروررو نهی از مک معروف امربهن)ع( و ارماع، دال بر وروب یره معصومیا  و سیا  و روایآ

 . شود می

کید: عقی  بیر    یگو میی  باشکد میه قائ  به حسن و قبح ذاتی و عقلی افعال که یه معتزله و امامرکی  بر وروب عقلی ایاما دل

و مبعید   االاع ةرا لطف، مقرب الی یر حسن و وار  است. زرو نهی از مک معروف امربهه ک ککد میم راساس قاعده لطف، ح

 ( 031، ص 8)مطهری، بی تا،    ککد میت و هدف را محقق یر غارو نهی از مک معروف امربهاست و  ةیالمعصعن 

ف یی لرو عمیومی ت یه عالوه بر شراکو خاصی است یر فرائ  اسالمی دارای شرایر مانکد سارو نهی از مک معروف امربه

 . ککیم می)عق ، بلوط( به چکد شرط اختصاصی آن اشاره 

 ر علم و آگاهی داشته باشکد. ره آمر و ناهی به معروف و از مککن یاول: ا

 دوم: آمر و ناهی در امر و نهی خود احتمال اثر بدهد . 

 ر بر گکاه خود اصرار داشته باشد. رمعروف و عام  به مک ک: تارسوم

 . فسده )رانی و مالی و عرضی( نباشدر مور  مرنهی از مک و معروف امربه: چهارم

ر را بشکاسید تیا در   ری د معیروف و مک یبا ککد میر رو نهی از مک معروف امربهه کسی کد گفت: ین چهار مورد بایدرباره ا

 فه خود دچار اشتباه نگردد. یانجام وظ
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ازمکد اسیت. )مصیطفوی،   یکاخت حالل و حرام نار خود به شک، در ککد می معروف امربهه کسی کامام صادق)ع( فرمود: 

 ش ( 0901

آگیاه   ککیی  میی ه عالم باشی و آن چه را بدان امیر  کن یر نکما مگر ارن و نهی از مکرن معروف امربهامبر)ص( فرمودند: یپ

 ( 34، ص 9،   ه0319باشی. )المتقی الهکدی، علی، 

 . اند گرفتهوروب ن شرط را مب  شرط استطاعت نسبت به حج، شرط یعلما و فقها ا

کیان داشیته   یر در مخاط  را بدهد و اگر اطمید در امر و نهی خود احتمال تأثیر بود انسان بایه احتمال تأثکدر شرط دوم 

 ست. یان علما مشهور است و اختالفی در آن نین شرط میا شود میف از او ساقو یلرر ندارد تیه تأثکباشد 

آن داشته باشد، وروب نهیی   کم بر تریار بر گکاه داشته باشد. چکان چه تصمار استمرره گکهکن یدر مورد شرط سوم ا

د ید العقائد و محقق طوسی در تجریلی در شرح تجرین شرط اتفاق رأی ندارند. محقق اردبی. علما بر وروب اشود میساقو 

 . اند نرردهر کن شرط را ذیام ارر ادحیشف المراد و تحرکو عالمه حلی در 

ی از یری ا یی ، ضرر مالی و رانی و عرضیی متوریه او   ه از امر و نهیکن یه عدم مفسده باشد اکشرط چهارم اما در مورد 

ا یی ای نباشد پس اگر بدانید   ر مفسدهره در نهی از مککشرط چهارم آن است »الم آمده است : رمسلمانان نشود. در رواهر ال

. شیود  میی کیده باشید، وریوب آن سیاقو     یا آیی نان در حال ی از مسلمایرا یش یا آبرویا مالش یکد ضرری متوره او کگمان 

 ( 940، ص 80)نجفی، بی تا،   « افتمیان فقها اختالفی نین شرط میدر ا گوید میصاح  رواهر  

 ح مختصر: یار زبانی سوم اقدام عملی، به توضرار قلبی دوم انرر دارای سه مرتبه است اول انرو نهی از مک معروف امربه

ر و فسادی را مشاهده نمود تکفر و انزرار قلبیی خیود را از آن   رسی در رامعه، مککعکی هر یار قلبی است رن مرتبه انیاول

 د. یتی نمایراهت و نارضاککد و اظهار کار رآش

« کید. کاران باچهره گرفته و عبوس برخیورد  ره انسان با گکهکر آن است ردرره نهی از مک ترین پایین»علی)ع( فرمودند: 

 ( 309، ص 00،   ه0924)عاملی حر، 

مانکد سربسته سیخن گفیتن، پکید دادن،     رسد می« امر و نهی گفتاری»جه نگرفتن از مرتبه اول ، نوبت به یدر صور  نت    

 ، مجموعه آثار( 0948)مطهری، م گفتن ، با تکدی و شدّ  سخن گفتن و ... یسخن مال

وتر یری ه نکی بیه روشیی    هیا  آنپروردگار  دعو  نمیا و بیا    و به راهیرمت و اندرز نربا ح: »فرماید می( 089)الکح /  در

 « نکاست، استددل و مکاظره 

ه در میواردی  کدتری است یازمکد برخورد شدیشه دار شده است و نیر و بدی رردی( با دست مکیار ردر مرحله آخر)ان

 ان شده است. یر بیام حد و تعزره در اسالم احک شود میز مکجر یبه ضرب و قت  ن

 .اند دانستهر را وار  رو نهی از مک معروف امربه  در مراح  یت ترتیهان رعاین و فقلمارمت

ا یدن به هدف در مرتبه و یت شود. حتی با احتمال رسید رعایبا« سریسر فادیاد»ن در دررا  هر مرحله قاعده یو همچک 

 درره ای تجاوز از آن، حرام شمرده شده است. 

 : ایدفرم مین باب ید مطهری در ایشه

د اسیت و بیه چیه    یجا مفکه در کن ی  آن و ایت ترتیفکیه ساختمان و کی است یارهاکر از رو نهی از مک معروف امربه»

ر و مکطیق میا   ری ار عقی  و ف یی ، همه را شارع در اختدهد میجه یو نت دهد میبار  و دهد مید و مؤثر است و بهتر ثمر ی  مفرش

 «. گذاشته است
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ار را محترم شمارد و راهی ررد و حقوق شخص گکهیمرات  و حاد  افراد را در نظر بگ ایستب میجه آمر و ناهی یدر نت

 د. یه آسان تر و مؤثرتر است، انتخاب نماکرا 

نظام ارزشی دارنید،   یکد گفت افراد هر گروه و رامعه ای برای خود یر بارو نهی از مک معروف امربهق یدر مورد مصاد

 . شمارند میو مجموعه ای را بد و ناروا  دانکد میبا ارزش  ارها را خوب وکای از  مجموعه

زهیا را  یو بعضیی چ  ککید  میی ی را وضی    یزهیا یه هر رامعه ای بیرای خیود چ  کاموری قرار دادی هستکد  ها آنای از  پاره

 ح. یگر را ناپسکد و قبیو بعضی د شمارد میو یرده و نیپسکد

سوره آل عمران به آن اشاره شیده   010ه یه در آکن به خدای تعالی شرعی ، چکگ زدن و پکاه برد های معروفاز رمله 

 « ت شده است.ید به راهی راست هدایرو کس به خدا تمسکهر »

 .« ککد میت امرش را یفاککد، ک  کس به خدا توکهر »ه کسوره الطالق  9ه ی  به خدای متعال مانکد آکگر، توید

شتن یبت و صبر از محرما  الهی و حلم و خویر در هکگام بال و مصکی به خدای متعال و صبین حسن ظن و خوشبیهمچک

   به بدی و شر. یدامکی و انصاف و عدل با مردم و اصالح نفس هکگام مکداری و عفت و پا

ه کی همیانطور   ککید  میمان را فاسد یخشم و غض  ا»امبر)ص( یه به فرموده پکرهای شرعی، خشم و غض  راز رمله مک

 ، چاپ سوم( ، بی تا ی)ط.« ککد میه عس  را فاسد کسر

ه بیه خیاطر   کسانی هستکد کز ین مردم نزد خدا در روز رستاخیبدتر»امبر )ص( فرمودند: یه پکگر، ظلم و ستم و حسد ید

 .« خورد میزم را یه آتش ، هکچکان  خورد میمان را یحسد ا»ا ی« شوند میرام و احترام کترس از شرشان، ا

ن خود عام  به معیروف  یر  و آگاهی داشته باشد و همچکیه بصکن یر ارو ناهی از مک وفمعر امربهصفا   ترین مهماز 

 ه در عم  اخالص داشته باشد. رکیاز همه ا تر مهمر باشد و رمک کو تار

ه کی  پذیرد میی را یارهاکرا خدا فقو ید، زیتان را برای خدا خالص گردانیارهاک»)ص( فرمودند: امبریه پکهمان طور     

 ( 000، ش 043ش، ص 0943کده، ی)پا« اخالص برای او انجام گرفته باشد از روی

تفیا  کا هیا  آنه فقیو بیه گفیتن    کگر است یز از صفا  دیی و صبر و بردباری و عفو و گذشت نیحسن خلق و خوش رو

 .  ککیم می

سوره توبه بیه آن   02 و 04ه یه در آکر شده است کا  از صفا  مکافقان ذیر و نهی از معروف در قرآن و روارامر به مک

 اشاره شده است. 

ون یرده مید کی دا یمادی و صکعتی پ های قسمتری و عملی و اخالقی و چه در راملی چه در رکبه هار فرانسان هر نوع ت

 ابداچ مفهومی نخواهد داشت .  ها اینت و مانکد یت و انسانیارتماع است و بدون ارتماع مدن

امیر ارتمیاعی    ییک ه بیه عکیوان   کی است « ر رو نهی از مک معروف امربه» ده یورز دتأکیه قرآن بر آن کاز امور ارتماعی 

فیرد مسیلمان    ییک و هیم آثیار ارتمیاعی دارد .     آید میزه فردی در یفه تلقی شد، هم به صور  انگیوظ یکوقتی به عکوان 

ه اگیر رامعیه بیه    کی ش غفلیت نیورزد   یو ارتمیاعی خیو  ی  نفس و خودسازی در راه بهسازی محی یعالوه بر تهذ بایست می

 . کشاند میت کو بد را باهم به سقوط و هال یک  سقوط افتد نیسراش

ن یی انگر ایی امت در هر سمت و مقامی باشکد نما یکت متقاب  افراد یر و مسئولرو نهی از مک معروف امربهاسالم بر  تأکید

 اده شده است. نه« ختگی فرد و رامعهیآم»ه اص  یده و عم  اسالمی بر پایه نظام عقکمطل  است 

ای  ه پارهکه در سعاد  و اصالح فرد و رامعه دارد آثار مهمی دارد کمی یر به خاطر نقش عظرو نهی از مک معروف امربه

( سیوم بهیره وری   013( دوم فیالح و رسیتگاری )آل عمیران/   001ن امت )آل عمیران/ یاول بهتر ککیم میان یرا فهرست وار ب
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م ی( پکجم ارر و پیاداش عظی  009وی )اعراف/یدن های عذاب( چهارم نجا  از 9و 8لعصر و عدم خسران )ا ها سرمایهام  از ک

 ( 30و 31اری از خدا )الحج ی( و در آخر 003)الکساء/

: اول عذاب عمومی نماییم میان یدگاه قرآن و نهج البالغه را مختصراچ بیر از درو نهی از مک معروف امربه کتر های زیان

د وگرنه عذاب خدا شام  همیه شیما خواهید شید. )حیر      یککر رو نهی از مک معروف امربهفرمودند:  امبر)ص(یو نزول بالها، پ

 ( 314، ص 00،   ه0924عاملی، 

ه کی د یی ر را وامگذارری و نهیی از مک  معیروف  امربیه م: ینهج البالغه دار 34دوم تسلو اشرار و عدم استجابت دعا . در نامه 

 رند. ید و از شما نپذیکک! آنگاه دعا رندیمرانی شما را بر دست گرن شما حیبرتر

، در ککید  نمیت است و او را نهی یه اه  معصکه ای دارد یس همساکمان ، امام صادق)ع( فرمودند: هر یف ایسوم تضع

 ( 809، ص 9است. )عاملی، بی تا،    یکگکاه او شر

 گر. یار دیی و موارد بسکا  الهی، پکجم، خمود، بی تحرکچهارم قط  شدن بر

. باشید  میازهای آن رامعه یت و پرورش افراد بر اساس نیت در هر رامعه چگونگی تربیم و تربیسائ  عمده نظام تعلاز م

ستگی را در او فیراهم آورنید.   یاحساس استقالل و شا کودکه برای رشد و پرورش کنقش اساسی پدر و مادر در آن است 

ارهیای ناپسیکد شیاگردان    کو در میورد   دهید  میی خاصیی   تیی و و مببیت اهم یری ه به صیفا  ن کز معلمی یو مدرسه نیدر مح

. در امیر بیه فضیائ  و اخیالق     ککد می کمکو به آنان یرتساب فضائ  و اخالق نکو در ا دهد میم و دوستانه یرهای مالکتذ

 د توره داشت. یبا کودکو روحی و سکی یت و شرایو به شخصیرن

 ت دارد. یار اهمیبس کودک کارهای زشت و ناپسکد، درکدر مک  و بازداشتن از 

د یکک  ید فرزندان خود را به سخن موعظه و تأدیه بخواهکش از آن یپ: »فرماید مینهج البالغه  49مت رعلی)ع( در ح

 . «دیککت ی  و تربیردارتان آنان را تأدکبا روش و 

ت یی همیه بیرای ارشیاد و ترب   امبران و ائمه اطهار)ع( یتی اسالم است. پیترب های روشی از یرر رو نهی از مک معروف امربه

 . ککد میعتاچ ارشاد را بهتر از دستور دادن تحم  یو انسان طب اند آمدهمردم 

ده یارهیای پسیکد  کگیر  اسیت. از   ید هیای  روشارشادی داشیته باشید میؤثرتر از     ی هرکبز اگر یا پدر و مادر نیار مربی ک

 ککد. کردن رداچ ارتکاب کزدن و اهانت  کتکآنان از ارهای زشت کککد و در برابر کد قدردانی یان و نوروانان باکودک

 ری یگ جهینت

 عکی بازداشتن از بدی. یر ری و نهی از مکیرعکی فرمان به نی معروف امربه .0

 کی و عبادی است. یفرائ  د ترین عظیمو  ترین مهمر از اصول عملی اسالم و از رو نهی از مک معروف امربه .8

 . گردند نمیعبادا  خالصه  ی همحدودفقو در  عی دارند ویر قلمرو وسرمعروف و مک .9

 است. « نید» کن مالیه بهترکاست « نید»و « عق »ر رارهای شکاخت معروف و مکیمع .3

 د آن است. یا  مؤیا  و روایم عق  است و آرضه به حین فریاص  ورود ا .9

 . باشد مین شرع مقدس یین و تبییر به تعرو نهی از مک معروف امربهو یحدود و شرا .0

 ان شده است. یر برو نهی از مک معروف امربهو و مرات  یاشر .4

 ر دزم و وار  است. رو نهی از مک معروف امربه  در مرات  یت ترتیرعا .2

 گر مسئول هستکد.یدیرر از حقوق متقاب  مسلمانان است و فرد و ارتماع در مقاب  رو نهی از مک معروف امربه .3

 ر است. رو نهی از مک روفمع امربهتی در اسالم، یترب های روشی از یر .01
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 . موارد گوناگون رکبه ارشادی دارد ر دررو نهی از مک معروف امربه .00

ف آنیان  یا  لطیرد و به روحکد ارتکاب یو بایان چه در مکزل چه در مدرسه از افراط و تفرکودکدر امر و نهی  .08

 احترام گذاشت. 

 

 «الحمدلِلّه أوّدچ و آخراچ»

 0931آبان 

 مکاب 

 م یرکقرآن  .0

 هج البالغه ن .8

 ر، چاپ اول، بی تا ررو ، دارالفیب -لسان العرب -رم رن محمد بن میقی المصری، رمال الدیابن مکظور ادفر .9

 ش 0949قم، نشر خرم ،  -ررو نهی از مک معروف امربه -د حسن یانی، سکاسالمی ارد .3

 ش 0943دان چاپ اول، یانتشارا  راو -تررمه نهج البالغه-کده، ابوالقاسم یپا .9

 اران چاپ اول یانتشارا   -ن ین فی اصول الدیقیمکاهج ال -لی ح .0

 قم ، موسسه مطبوعا  دارالعلم چاپ دوم  -له یر الوسیتحر -کی یخم .4

  ه0310تاب چاپ دوم ، کدفتر نشر   -  القرآن یالمفردا  فی غر -راغ  اصفهانی  .2

 عشی نجفی  ۀ اهلل مریتابخانه ، آکانتشارا   -فقه القرآن  -ن یراوندی، قط  الد .3

 ن قم. ید محمد باقر موسوی همدانی ، انتشارا  اسالمی رامعه مدرسیتررمه س -زان یر المیتفس -ن یطباطبائی، محمد حس .01

 انتشارا  طوس  -شابوری یی نین رضاید عبدالحسیمشهد، تررمه س -اه ادنوار فی غرر ادخبار رمش -طبرسی، علی  .00

 انتشارا  اسالم چاپ سوم، بی تا -د اسالم یر عقای  در تقریلم الطک -ن ید عبدالحسی ، سیط .08

  ه0924ه، یتبۀ ادسالمرتهران، مکشورا  م -عه یوسائ  الش -عاملی، حرّ، محمد بن حسن  .09

 اهلل مرعشی نجفی  تیتابخانه آکقم، نشر  -مان یحقائق اد -ن علی بن احمد ین الدیعاملی، ز .03

 ش0908چاپ ششم  ه،یتبه ادسالمرتهران، مکشورا  م -ر الصافی یتفس -اشانی ک  یف .09

 ش 0944از قرآن ، چاپ هفتم  هایی درسز فرهکگی کقم ، مر -ر رو نهی از مک معروف امربه -قرائتی، محسن  .00

 قم ، دفتر انتشارا  اسالمی  -اء ی  ادحیضاء فی تهذیالمحجۀ الب -اشانی، مولی محسن ک .04

 ش 0944تبه الکجاح چاپ دهم رره، مقاه - ها اصولعه و یاص  الش -ن ی، محمد حساشف الغطاءک .02
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 آباد مغان پارس شهر دیدگاه شهروند مسئول در از اجتماعی های ارزشحول  برت مؤثرعوامل  بررسی
 0عظیم قاسم زاده

 8بهکام پکاهی

  چکیده 

نقیش   نهیا آمطالعیه   سیی و ربر و ای محسیوب میی شیوند    رامعیه  ارتماعی عکاصرکلیدی نضیام فرهکگیی هیر    های ارزش

 مکاسبا  ارتماعی دارد و و ریشه در اعتقادا  باورها ها ارزش عکاصر نظام فرهکگی دارد. العاده مهمی در شکاخت بیشتر فوق

بیه تغیییر مکاسیبا      هیا  ارزشتغیییر   .زنکید  میی داوری امیور   قضیاو  و  براساس همین باورهاست که اعضای رامعه دست به

مورد  های حوزهرمله  های ارتماعی از ارزش این روست که موضوع تغیییر از شود مینظام ارتماعی مکجر  تغییر ارتماعی و

  .توره علمای ارتماعی است

ساله در شهر پارس آبیاد   09-09ن افراد یب در یارتماع های ارزشرگذار بر یعوام  تاث ین پژوهش بررسیا یهدف اصل

ه بیه  یی گو 98افتیه شیام    یپرسشکامه ساخت  یکو اطالعا  دزم با استفاده از  باشد می یشیمایق پی. روش تحقباشد میمغان 

ه بی  یریگ وه نمونهیران بدست آمده است. شکوکه با استفاده از فرمول ک( N=  920دست آمده است. حجم نمونه به تعداد )

بیوده و   یارتمیاع  هیای  ارزشق یی ن تحقیر وابسته ما در ایساده صور  گرفته است. متغ یو تصادف یا طبقه یا ر  خوشهصو

ج ی. نتیا ییرضایت از زندگی و شیهرگرا  ، پایگاه اقتصادی وارتماعی وها رسانهق عبار  بودند از ین تحقیمستق  ا یرهایمتغ

ارتمیاعی و   -، تکهیا بیین پایگیاه اقتصیادی     دهید  میی ق  و وابسیته را نشیان   رها مستین متغیب یدار یورود رابطه معک ها بررسی

 ارتماعی رابطه معکی داری ورود نداشت. های ارزش

 .مکرر نهی از امربه معروف و، یی، شهرگراها رسانه، یارتماع های ارزش: یدیلک واژگان

 مقدمه

کککیده   ارزشی است که ایین نظیام ارزشیی تعییین    خود نسبت به رهان دارای نوع نظام  های دیدگاهای براساس  هر رامعه

ارزشیی   هیای  نظیام کیه ایین رهیان دارای     شویم میولی با نظر ارمالی به رهان متوره  .باشد می اعضاءرامعه رفتار واخالق 

 تفاو  داشتن هر روام  و متفاو  و های دیدگاهناشی از  ها ارزشگفت متفاو  بودن  توان میکه در واق   باشد میمتفاوتی 

 . باشد میمرات   مرات  فرری با دیگر روام  و

تبیدی    هیا  ارزشو بیه   یابکید  میی مضیر از طرییق هکجیار در رامعیه گسیترش       هیای  پدیدهکه  بیکیم میما امروزه  در کشور

مسییر   ای و ... و نییز در همیان   میاهواره  های برنامهدر این فرآیکد ابزار و وسای  ردید ارتباطی نظیر ویدئو و فیلم و  .شوند می

طیور تصیاعدی در   ه مکاس  اقتصادی  به اتباعی ب های زمیکهدر نتیجه میزان انحرافا  با توره به  .گیرند میمورد استفاده قرار 

 .باشد میحال افزایش 

برای روام  یک مسئله اساسی است تبدی  ییک پدییده بیه ارزش از طرییق تبیدی  آن بیه هکجیار انجیام          ها ارزشتغییر 

ییک ارزش ارتمیاعی را از حالیت     تیوان  میی آن است چگونه  فرآیکد تغییر ارزش در حادترین شر  خود، بکابراین گیرد می

در این صور  ما با  رای آن یک ارزش دیگر را به هکجار تبدی  نمود.ه ارتماعی و رمعی یعکی از هکجاری بیرون آورد و ب

 فرآیکد هکجارآوری سروکار خواهیم داشت.

                                                           
 زادآ هیئت علمی و مدرس دانشگاه شکاسی: کارشکاس ارشد روان .0

     Email: bpanahi80@yahoo.comکارشکاس ارشد پژوهشگری: .8

mailto:bpanahi80@yahoo.com
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 هیای  ارزش .شیوند  میارزش قلمداد  معیارها و مفاهیمی با مقود ، فرهکگی آن، های ویژگیه ای با توره ب در هر رامعه

های معکوی ترییه بیشیتر اسیت و در     ارزش در روام  شرقی بر دارند و هم رکبه معکوی. )اقتصادی( ارتماعی هم رکبه مادی

حیالی کیه    روامی  اسیالمی در   ردارنید. در اهمییت بیشیتری برخو   از مادی مانکد )مقیام و...(  های ارزشروام  صکعتی غرب 

 اقتصیادی فرهکیگ نییز ارزش خیاص خیود را      میادی و  هیای  رکبه روایدی برخوردارند. فرهکگ از اعتبار تری مهم های رکبه

دلیی   ه امروزه بی  آورند ورود میه ارتماعی مختلفی را در کشورها ب های ارزش متفاو  روام ، های فرهکگبکابراین  دارند.

مشیترک فرهکیگ رهیانی     های پایه مختلف روام  بشری در یردیگر، های فرهکگفکاوری و افزایش نقش  و گسترش علوم

 ارزش مانکید:  هیایی  مقولهدر  اند گرفتهمورد بررسی قرار  ، ارتماعی که در مطالعه های ارزشانواع  .باشد میشرف تروین  در

که این عکاصر برخی از  اند گرفتهمورد ارزیابی قرار  و...علم و دانش  همراری و تعاون، مال و ثرو ، صداقت، درستراری،

از عکاصر اساسی فرهکگ عمومی مورد توره  ها ارزشارتماعی فلوید آلپور  هستکد که این  های ارزشعکاصر ده گانه مب  

 قرار دارند.  

 طرح مسئله

ن افیراد  یی از ا انید  دادهارائیه   هیایی  ظرییه نه درباره ارزش کهستکد  یشمکدانیاند یشکاس و رامعه یعلوم انسان های حوزهدر 

 یمب  فلسفه و علوم اله یگر علوم انسانید های حوزهرد. از کم و ... اشاره یم، وبر، پارسونز، هابرماس، مانهاکیبه دور توان می

 یارتمیاع علوم  های حوزهن مقوله در یت اینشانگر اهم یه همگکاست  شده ارائه یز در مورد ارزش نظرا  متفاوتیره نیو غ

 .باشد می

ارتماعی را به لحاظ اهمیتی که در ساختار ارزای فرهکگ دارد رزء ساختار چهار ده گانه فرهکیگ   های ارزشدانشمکد 

 . دهکد میعمومی قرار 

ارتماعی به لحاظ اهمیتی است که در ساختار ارزای چهارده گانیه فرهکیگ عمیومی     های ارزشموضوع  ورودیعلت 

ارتماعی در  های ارزشفعلی رامعه ایران که در حال گذر از مرحله سکتی به صکعتی است ودگرگونی قرار دارد. در شرایو 

ارتمیاعی بیرای پیی بیردن بیه       هیای  ارزشن مطالعه یارتماعی وصکعتی شدن بررسته است. بکابرا –فرآیکد تغییرا  اقتصادی 

 مساله در شرایو فعلی است.  ترین مهمفرهکگ عمومی رزء 

 : فرماید میصفا  ممتاز مؤمکان  انیبدر  میقرآن کر

َهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو » یُِقیُموَن الصَّالَة َو یُ ْؤُتوَن الزَّک اَة َو یُِطیُع وَن َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت بَ ْعُضُهْم َأْولِیاُء بَ ْعٍض یَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو یَ ن ْ
 ( 40)توبه؛« اللََّه َو َرُسوَلهُ 

و  دارنید  میی ، نمیاز را برپیا   کککید  میی مکریر   از یامربه معروف و نه گرند،یردی( اوریو  اری)و  یول مانیو زنان با ا نمردا

  کککد میو خدا و رسولش را اطاعت  پردازند میزکا  را 

 هیا  سرنوشیت  ونید ی. پباشیکد  میی  ریر یپ کیی عالقمکد بوده و به مکزله  گریردیافراد مؤمن به سرنوشت  ه،یآ نیمور  ا به

کیه   یدر صیورت  ریی واگ یمیار یب کیی بگذارد؛ چکان که  ریفرد، در ک  رامعه تأث کیکه تخلف و انحراف  شود میمور  

 .اندازد میبه خطر  انموده و سالمت آن ر تیمعالجه نگردد، از فرد به رامعه سرا

 ،)گالبیی  باشیکد  میی بیول  ارتماعی در حقیقت مفاهیمی هستکد که برای افراد یک رامعه معیین بیا ارزش ومق   های ارزش

 ،مکاس  ویا این که بد مطلوب و ،آنچه که از نظر فرهکگی خوب زادر حقیقت مفاهیمی رمعی هستکد  ها ارزش(. 39: 0940

برای مردم ییک رامعیه چیه چییزی      کککد میارتماعی هستکد که تعیین  های ارزش. این شود مینامکاس  تلقی  غیر مطلوب و

 (.921: 0941 ،)محسکی است خوب یا از نظر اخالقی درست
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الگیوی   ارائیه قبی  را در   هیای  نسی  به فشار ماهیت تاریخی ونقش تحود  سیری  وعمییق توانیایی     تأکیدبا  مارگارتمید

وهکجارهیای   هیا  ارزشواطالعا  فرهکگی ورسانه ای مدرن را عم  اصلی ککاره گذاری  دانست نمیردید را ممرن  ها نس 

 (.0928) توسلی :شمرد میقدیمی 

؛ و در اصطالح کارهایی که باشکد می، در لغت به معکای شکاخته شده و ناشکاخته اند متقاب معروف و مکرر که دو مفهوم 

 .شوند میمکرر نامیده  ، شکاخته شده باشکد، به ترتی  معروف وشرع یا عق  توسو ها آننیری یا زشتی 

نبایدهای دین، بدین لحاظ است که فطر  پاک انسانی بیا   به کارگیری لفظ معروف و مکرر در امور مربوط به بایدها و

  و امور ناپسکد، بیگانه و نامأنوس است ها زشتی کارهای معروف آشکا و مأنوس و با

. معیروف  گکجکید  نمیی وسیعی دارد و در محدوده عبادا  یا یک سری از گکاهیان کبییره    بکابراین معروف ومکرر قلمرو

راه خدا( سیاسی )مب  حضیور   )همانکد مرزداری و پیرار در نظامیادی، حقوقی، اقتصادی، امور اعتقادی، اخالقی، عب شام 

و مکرر نیز شام  مکررا  اعتقادی، عبادی،  شود میفرهکگی  انقالب اسالمی و حفظ دستاوردهای آن( و امور های صحکهدر 

 به ضیدانقالب(، نظیامی )نظییر فیرار از    فروشی و احترار(، سیاسی )همانکد راسوسی و کمک  اخالقی، اقتصادی )مانکد کم

و ضید   ها ارزشمعروف و مکرر، به  از توان میدر مجموع  شود میربهه و رکگ، عدم رعایت سلسله مرات  فرماندهی( و... 

 .تعبیر نمود ها ارزش

که یزم نیق و تفحص در ایتحق ها راهن یاز ا یریت خاص خود را دارد و ین مسائ  اهمیح ایدرست و صح کن دریبکابرا

بیا توریه بیه نگیرش میردم نسیبت بیه         میؤثر ه عوامی   کی  باشید  مین یما ا یاساس سؤال. با توره به مسائ  مطرح شده باشد می

 ؟باشکد میدام موارد ک یارتماع های ارزش

 قیت تحقیضرورت و اهم

وسیئوادتی   درصیدد پاسیخگویی بیه سیئوال     زندگی بشر اصود های عرصهتحقیقا  ارتماعی همانکد تحقیقا  در سایر 

است که در برش زمانی ومرانی روام  براساس مقتضیا  حاکم برزندگی ارتماعی انسان هموار ذهن او را به خود مشغول 

لذا با توره به گستره بسیار محدود آگاهی بشر نسبت به زمیکه نامحدود شکاخت، هر تحقیق از آن حیث کیه بیه    داشته است.

ککد  ضرور   می پر وخالئی را در دایره بسیار محدود شکاخت او شود میشر مکجر پاسخگویی به بخشی از مجهود  ذهن ب

. به ویژه آنره اعتقاد داشته باشیم که هر تحقیق درضمن روش نمودن بخشی از زوایای مجهول یک موضوع یا زمیکه یابد می

  ارتمیاعی در هیر حیطیه    از ایکروسیت کیه بیرای تحقیقیا     .شیود  میی مجهود  دیگیری خیتم    سرانجام به طرح سئواد  و

 رامعیه  فریری اندیشیمکدان و فیلسیوفان،    هیای  تیالش موضوعی، مرز ونقطه پایانی متصور نیست. آنچه از دیر بیاز سیهمی از   

 ست. ها ارزشمقوله  تفحص در اختصاص داده تحقیق و به خود شکاسان را روان و  شکاسان

گفیت از دییر    تیوان  می و باشد میضروری  رامعه مهم وای برای آن  حاکم بر هر رامعه های ارزشاز طرف دیگر چون 

 رامعیه تببییت شیده اسیت والگیوی و      به عکوان ییک الگیوی پذیرفتیه شیده در     طی قرون وسالیان دراز شر  گرفته و باز و

انی به آس هایی مقولهتحول در چکین  بکابراین تغییر و هدایت کرده و هکجارهای رفتاری وکرداری وگفتاری رامعه را تعیین و

سرنوشت هر  که آیکده و ییاز آنجا از طرف اعضا رامعه پذیرفته نشده ومی شود گفت به عکوان یک مسئله درآمده است و

ارتماعی به  های ارزشاهمیت وضرور   .باشد میرامعه  نآ برحاکم  های ارزشبر مبکای  ها انسانتببیت شخصیت  رامعه و

 وخصوص کشورهایی نظیر ما بسیار خطییر  ه ب ین موضوع برای هر کشوری واهمیت ا . گردد میمرات  بیش از پیش نمایان 

باعیث بالکیدگی وشیروفایی     توانید  میی رامعه به عکیوان موضیوعی کیه     های ارزشدرک  . بکابراین شکاخت وباشد می حیاتی

 القیی و خا روانیی و  سیالمت رسیمی و   تیأمین گفت که  توان میهمیت خاصی برخوردار است از این رو اکشوری گردد از 



 

 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 328

پژوهش قرار  تحقیقی و های برنامهرا در صدر  ها انسانای خالقیت  رشد زمیکه اعتالی علمی شروفایی شخصیتی و فرهکگی و

 باشد میمشخص  خود معلوم وه لذا با توره به این موضوعا  مطرح شده اهمیت وضرور  چکین تحقیقاتی خود ب .دهد می

 ارتماعی بررسی گردد. های ارزشهمچون  ها ارزشاین  از های گوشهدر این تحقیق سعی شده است  و

در فرهکیگ ییک ملیت چیه      هیا  ارزشبکیان رامعه به فرهکیگ اسیت. حیال بایید بیدانیم کیه        قوام و دانیم که می از آنجا

 هیا  ارزش. فیلسوفان علوم ارتماعی قوام فرهکیگ را بیه   دهکد میرا چگونه تحت الشعاع قرار  ها بخشدیگر  رایگاهی دارد و

گویکید هوییت    یعکیی اگیر میی    .سیازند  میی قوانین وییژه   هستکد که رامعه را دارای هویت و ها ارزشمعتقدند این  و دانکد یم

این بدان رهیت اسیت    و هاست ارزشکه همان  باشد میهررامعه ای به فرهکگ آن است مکظورشان بخش شکاختی فرهکگ 

رکبیه    تیأثیر ، مسیتقیم ییا غیرمسیتقیم تحیت     د سیازمانی فرهکیگ  قواعی  زیرا رکبه میادی و  .هاست ارزشبه  ها فرهکگکه قوام 

)شمی  در حقیقت چراط هدایت رفتار وسازمان دهکده دیگر عکاصر فرهکگی هستکد ها ارزش هستکد. ها ارزششکاختی به ویژه 

 (.0924اله مریجی، 

 اهداف تحقیق

  استفاده شده است. هدف فرعی به شرح زیر سهدر تحقیق حاضر یک هدف اصلی و

 هدف اصلی

 دیدگاه شهروندان مسئول. ازآباد مغان  پارس های ارتماعی در شهر ارزش بر مؤثربررسی عوام   مطالعه و

 اهداف فرعی

 آباد مغان. پارس های ارتماعی در شهر ارزش و ها رسانهشکاخت رابطه بین  .0

 آباد مغان. پارس در شهر یارتماع های ارزشرعایت  و نهی ازمکرر امربه معروف وشکاخت رابطه بین  .8

 پارس آباد مغان. های ارتماعی در شهر ارزش گرایی وشکاخت رابطه بین شهر .9

 

 پیشینه تحقیق

رهت اخذ درره کارشکاسی ارشد  "حمیرا ندیمی"بررسی رایگاه دین در نظام ارزشی روانان این تحقیق توسو  .0

نیز تعیین  یش روانان به دین وصور  گرفته است. محقق در صدد سکجش گرا 0944شکاسی در سال  رشته رامعه

روانیان در گیرایش    هیای  ارزشعمدتاچ  به بررسی عوام  فردی، شرایو خانوادگی و و باشد میبر آن  عوام  موثر

روانان به دین پرداخته است. محقق برای سکجش متغیر وابسته تحقیق یعکی گرایش به دین، بیا اسیتفاده از تئیوری    

ده دین( )انتظارفایده دین( را از نظر روانان میورد بررسیی قیرار داده اسیت. روش     آنیون )ارزیابی فای فیش  بائن و

هیا   تعیدادی از گوییه   بسیته و  ای مشتم  بر سئواد  باز و ابزاری گردآوری اطالعا  پرسشکامه تحقیق پیمایشی و

شتی که حداکبر رامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دوره کارشکاسی دانشگاه شهید به برش قطبیق بوده است.

 نفر بوده است. 813، روش نمونه گیری اتفاقی ساده وحجم نمونه اند داشتهسال  91

پیور انجیام داده    فیی   راین تحقیق را آقای دکتیر فرامیرز   ارتماعی. های ارزشتغییر  بررسی وسای  ارتباط رمعی و .8

 پرداخته است. ها رسانهاست که به چگونگی دگرگونی ارزش از دریچه 

داشت که  باز هم ادامه خواهد و  آید میگوناگون به ورود  های راهاز  ها ارزشعتقاد دارند که دگرگونی ایشان ا

 از تلویزییون و  شیده  ارائیه  هیای  برنامه. در این تحقیق آقای رفی  پور به هاست راهوسائ  ارتباط رمعی یری از آن 
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های تبلیغیاتی   برنامه-  ها سریال -یلم سیکمایی بف -: الفعبارتکداز ها آن ترین مهمهای رمعی پرداخته که  رسانه

 .ها روزنامهتحلی   ویدئو و تأثیربررسی  -د

کیه بعید از انقیالب ییک فرایکید در تغیییر ارزش در رهیت کیاهش          کککد میگیری  پور، نتیجه در پایان آقای رفی 

ه اعتمیاد ارتمیاعی را بی    وگرایی را طی کرد که این خود پایه اص  رضایت انسیجام   مصرف تجمال  و نابرابری،

توسعه اقتصادی هیدف قالی     با تغییر حرومت، رهت سیاست به کلی دگرگون شد و 0902ورود آورد. از سال 

الشعاع قرار داد. در این  تحت و تأثیرعکاصر دیگر از رمله ساختار ارتماعی را تحت  قرار گرفت که همه عوام  و

وریود   هکه در زمان رکگ بی  ها ارزشدر تغییر  نه به عهده گرفت ومسیر وسائ  ارتباط رمعی نقش ردید را فعاد

نتیجیه ایین کیار تخریی       واق  شیدند و  مؤثرهای طبقاتی  ارزش رایگزین کردن با نیازهای دیگر و با آمده بود و

بسییاری   کیاهش اعتمیاد ارتمیاعی و    غییره و  ارتمیاعی و  انحرافا  ساختار ارتماعی، افزایش آشفتگی ارتماعی،

 (.0902پور  ارتماعی گردید)رفی  های بیماریز دیگر ا

 مبانی نظری

شکاسی از ارزش تعاریف متعددی شده است. پارسونز اعتقاد دارد )ارزش عکصری است که از یک سیستم  از دید رامعه

نیدربرگ  . دهیا  موقعییت بی پهکیه بیه    باز و های گیری ای گزیکش استاندارد از رهترمالکی ب در برگیرنده معیار و نمادین و

 (.0943)ریتزر،« افزایش آن کوشش کککد چیزی ارزش دارد یا ارزش است که مردم برای ابقا»اعتقاد دارد 

 الف( دیدگاه ساختاری:

ای نسبتاچ ثابت و محرم و  ران کالم این دیدگاه این است که هرگاه بین عکاصر و ارزا تشری  دهکده یک مجموعه رابطه

. از مکظر این رهیافت در درون یک نظیام  یابیم میاخص کلمه ما به مفهومی بکام ساخت دست ورود آید، به معکی ه استوار ب

. آیید  میی ارتماعی برای برقراری مکاسبا  ارتماعی متعادل و متوازن ورود اص  تعیادل و تیوازن ییک امیر بیدیهی بیه نظیر        

هر نظام برای پویایی و حیا  خود ناگزیر بیه  فرری معتقد است که  ی هنحلپارسونز به عکوان یری از نظریه پردازان مهم این 

استفاده از ادوا  و ابزارهایی مب ، انطباق، هدف یابی، و حد ، هم گرایی، در کلیت یک سیستم است. با این ورود یری 

فرهکگی است که وفاق و همدلی ارزشی و ارتمیاعی بیر    های ارزشالزام یری نظام ارتماعی ورود سیستمی از  ترین مهماز 

 (.0920س آن تبلور یابد. )پهلوان،  اسا

 ب( کارکرد گرایی:  

آن بیه عکیوان رزئیی از نظیام کلیی تیر        هیای  ارزشدر این نحله فرری عکاصر متشرله نظام ارتماعی از رمله فرهکگی و 

ز ابزار . بکابراین کارکرد و نقش هر کدام اباشد میدارای کارکردها و وظایف مببت و سازنده برای حفظ و بقای کلی رامعه 

برای دوام و قوام رامعه و مشیارکت هیر ییک از عکاصیر در بقیا ییا امحیای         ها ارزشو ارتباط آن با یردیگر و انسجام وفاق 

. بر مبکای  چکین چارچوب فرری تغییرا  ارزشی مغایر با کلیت نظام ارتمیاعی، انسیجام و همبسیتگی    شود می تأکیدرامعه 

، بحث همبستگی عکاصر آید میدست ه یگری که از نحله فرری کارکرد گرایی بدرونی آن است. نرته قاب  فهم و درک د

. به مور  این رهیافت شود میو وفاق ارزشی در تحلی  کارکردی است و این امر بقا، دوام و قوام نظام ک  رامعه را سب  

ییت و توسیعه پاییدار رامعیه     فرهکگیی در راسیتای تقو   های رریانهمه عکاصر و  ی هآگاهانبقای هر نظامی مستلزم مشارکت 

 شود میاست، نه صرفاچ یک طبقه، نس  یا بخشی خاص رامعه. لذا بدون مشارکت همه عکاصر ارزشی، کارکرد رامعه مخت  

 . )همان مکب (ککد میو آن رامعه به قول دورکیم به سوی آنومی و ناهکجاری می  



 

 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 331

چگیونگی   اعی، نظیام گسییختگی ارتمیاعی و   سیازمانی ارتمی   رابر  مرتن در نظرییا  خیود موضیوعاتی همچیون بیی     

کیه سیاختار ارتمیاعی آرزوهیایی را بیر       ککید  میی . مرتن بی سیازمانی ارتمیاعی را مطیرح    پردازد میسازگاری فرد با محیو 

سیت. ایین   ها واقعیت. حاص  این وضعیت ستیز هکجارها با سازد می یابی بدان را محدود ل دستمقبو های شیوه. اما انگیزد می

هیا واهیداف مشیترک، رهکمودهیای      ارزش کیه در آن افیراد و   انجامد میپدید آمدن حالت  مبهمی بین فرد ورامعه ستیز به 

 (.0902 )محسکی ، یابکد نمیخطوط راهکمای اخالقی وروشکی را برای خویش  رفتاری و

فیرد بیا رامعیه    بکیدی دسیت زده کیه رابطیه سیازگاری       مرتن در رابطه به سازگاری فرد با محیو ارتماعی به ییک سیکخ  

 .باشد می

نوآوری: یعکی پیذیرش اهیداف ورد ابزارهیا     -8  ابزاها، هم نوایی: یعکی پذیرش اهداف و -0عبارتکداز: ها بکدی این سکخ 

انزوا طلبی: رد اهداف وابزارهیا بیدون ریایگزین کیردن اهیداف وابیزار        -3مکاسک گرایی: پذیرش ابزارها ورد اهداف  -9

 )همان مکب (. ابزار ردید ابزار ورایگزین کردن اهداف و و شورش: رد اهداف -9ردید 

کلیی موری  تضیاد     طیور ه همسیان وارزش متضیاد اسیت کیه بی      هیای  ارزشمطابق با نظیر شیوارتز، نظیام ارزش شیام      

 هیا  ارزشکیه تضیاد    براساس نظریا  فستیکگر ناهمیاهکگی شیکاختی را در پیی دارد. از آنجیائی     ها ارزش. تضاد هاست ارزش

 فوق نمودار زیررا ترسیم کرد. های گاهاز دید  شود می ها ارزشغییر باعث ت

 
 
 

 

 

 

زمیکه ساز تضاد هکجاری وتضیاد ارزش باشید. بیالعرس تضیاد      تواند میدکتر چلبی نیز عقیده دارد قطبی شدن هکجاری 

شش زن یک هکجار بگوید ر مورد پود مبالچ. ککد میشرایو را برای قطبی شدن وتضاد هکجاری فراهم   تواند میارزش خود 

دراین صور  بیا ییک نمونیه تضیاد هکجیاری مواریه  هسیتیم        « نباید چادر پوشید»هکجار دیگر بگوید  و« باید چادر پوشید»

 (.0949 )رلبی،

عامی  مببتیی    گوید میگرا اعتقاد دارند. شلر در مورد گروه نخبه  افرادی هستکد که به رامعه نخبه نهایم هم رزوو ما شلر

ه اراده آزاد تعداد کمی از اشخاص است این اشخاص ب همواره عم  اختیاری و بخشد میحتوی ناب فرهکگی تحقق که به م

به مور  قانون معرف انتشار فیزیری، چه با تقلید آزادانه یا  ، پیش گامان که به نوبت و: رهبران الگوهااز طور عمده عبارتکد

از ایین طرییق اسیت کیه ییک فرهکیگ اشیاعه         شیود  میریت افراد رامعه واق  غیر آزادانه مورد پیروی تعداد بسیار یعکی اکب

 (.0942 )کیا ، یابد می

  یاخالق شهروند

نیام   ییی از نوع فردگرا یرد .وکز گذارده اشاره یم تماکیه دورک یینوع فردگرا ن دوید بیبا یفهم اخالق شهروند یبرا

گر قیرار  یدیری ن دو مفهیوم را در تقابی  بیا    یار اکم یتاب تقسکر د و« خودخواهانه ییفردگرا»و« یاخالق ییگرافرد» .برد می

 و یفرد در رابطه با نظام ارتماع ،یین فردگرایدر ا همبسته است. یارتماع -ینظم اخالق یبا نوع یاخالق ییهد. فردگراد یم

 یاخیالق میدن   ر رامعیه و گی یمسوول بودن فرد در قبال افراد د یبه معکا یاخالق ییگرافرد و شود میآن شکاخته  ینظم اخالق

 ها تضاد ارزش ناهماهنگی شناختی ها تغییر ارزش

 های همسان ارزش

 های متضاد ارزش
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دارد. بیه نظیر    مکشیاءارتماعی  واد شیده اسیت   یوعدالت بک یبرابر آرزوی نوعان، با رنج هم یه احساس همدردیبر پا است و

 ییی خواهانیه نقطیه مقابی  فردگرا   خود ییی   دهکده رامعه میدرن اسیت. امیا فردگرا   ریتش یاز ارزا یری ییم فردگراکیدور

 است.  یاخالق

خیود   ییی است. فردگرا ینظم ارتماع و یمخ  نظم هکجار یین نوع فرد گرایا است. یمبتک یمکاف  شخصبر تقدم   صرفاچ

ه ی)نشیر  دانید  میی محصیول رامعیه میدرن     ییی م هیر دو فیرد گرا  کیدور .ککد مینشده ظهور  یخوئاهان اغل  در فرد ارتماع

 (.0920 ، کاظمی ارگزاران،ک

 اعتقیاد ، یسیکت  یه شدن زنیییدگ یما کم ودر شهرها  یوخانوادگ ینسانروابو ا یعالوه بر دگرگون یشکاسان شهر رامعه

 یدر زنیدگ  یهکجار تضادهای -0: ها عبارتکدازیژگین ویه اکقائ  هستکد .  یشهر یزندگ یگر هم براید های ویژگیدارند 

میوارد دوم   مانهیاهش روابو صمک -0 یفردوند -9 یمالوند -3 رامعه کتحر -9  ی  فرهکگیوس یدگرگون -8  یو رام 

ه در آن مقاومت در کاست  یا شهر رامعه» :گوید میر رن باره بیدرا دانکد می یشهر یزندگ یاصل یچهارم ازمشخصه ها و

سیت  ی. زشیود  میی بیا اسیتقبال مواریه     یگوناگون زندگ های رکبهر ییوتغ رسد میبه حداق   افته ویاهش ک یقبال دردگرگون

معتقید اسیت    یشکاس آلمان امعهم  ریشد. ز ها آنه افتادن راز س و یتقادا  سکت  درباورها واعیوس یباعث دگرگون یشهر

 «.ن سرنوشت انسان معاصر استییز تعکشهر در رامعه مدرن مر»

مدرنیسیم را یریی از علی      عقالنییت را عامی  مدرنیسیم و    وندرزدن صکعتی شدن ، شهری شدن، بوروکرا نییزه شیدن و  

 (.0942 )توسلی، نامکد میا تغییر ارزمدرنیسم به سرودریسم وتغییر ارزش هار داند میسرودریسم 

فرد  های ارزشرمعی به  های ارزشاز  ها ارزشفوکویاما عقیده دارد آنچه در ژاپن بعد از رکگ رهانی دوم باعث تغییر 

ارتماعی مب  تغییرا   -9توسعه وسی  ارتماعی در نتیجه رشد اقتصادی  -8ورود دموکراسی غرب  -0علت ه گرایانه شده ب

 (.0942،)توسلیباشد میای شدن خانواده  شهری شدن، هسته

 چهارچوب نظری

نظم  یشکاس ده پاسخ دهد، رامعهین دو پدیه به اکو دو مفهوم روبرو بود و در صدد بود  پدیدهعموماچ با دو  یشکاس رامعه

 تضاد.  یشکاس و رامعه

ج یبه تیدر »ردند ک ین میی  و تبیرا تحل یارتماع مسائ خاص  یها میبا پارادا یکالسکشکاسان  رامعه 0301 هده  یتا او

 ینظیر  یهیا  یریشکاسیان معاصیر بیا سیوگ     ردند و اغلی  رامعیه  کش کفرو 21  دهه یژه از اوایبه و یمین اختالفا  پارادایا

و  ی؛فرزبی 0328سیاندر، ر)آل پاسیخ دهکید   یسیت بیه همیه مسیائ  ارتمیاع     یم قیادر ن یپیارادا  ییک ه کی ردند کمختلف، اذعان 

 یریی گ جیه ین نتی( به دنبال ا0331کز،یالک ؛0330ا،رزتوم ؛0331هابرماس، ؛0331سو، ؛0323فارارو، ؛0323تزر،یر ؛0320ر،یسا

 (. 09 :0929،یچلب«)مطرح شد ی  نظرکیمسأله ادغام و تر یشکاس ج در رامعهیبه تدر

م یاز مفاه یریو تحول آن  یارتماع های ارزشتبیین بهره رسته است.  یم وفاق برایق از پاراداین تحقیز در اینگارنده ن

 نظم است. یشکاس رامعه یاصل

-ارتماعی( با توره بیه رویریرد اتخیاذ شیده وفیاق، چهیارچوب ایین تحقییق سیاختی           های ارزشبرای تبیین متغیر تاب )

 .باشد میگلهار  به کار گرفته شده از نظرا  پارسونز، مرتن، فوکویاما و ایک های تئوری. که قال  باشد میکارکردی 

و تحول  ها ارزشعوام  اقتصادی و ارتماعی و فرهکگی برای تبیین  ها تئوریگفت از دل این  توان میدر یک نگاه کلی 

رزو عام  فرهکگی است و متغییرهیای شیهرگرایی و پایگیاه و     ها ارزشآن بر  تأثیرو  ها رسانه. از رمله اند شدهآن استخرا  

هیم بیه لحیاظ نظیری      هیا  ارزشبیر روی   ها آن تأثیر. که این عوام  و باشکد میادی و ارتماعی رضایت نیز رزو عوام  اقتص
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و در این تحقیق بیا ییک رامعیه آمیاری ردیید و بیا        اند شدهاثبا   قبالچ( و هم به لحاظ تجربی )تحقیقا  پیشین( ها تئوری)

به بوتیه آزمیون    اند آمدهبدست  ها تئوریه از دل استددل قیاسی)از تئوری به مشاهده رسیدن( سعی داریم این فرضیا  را ک

 با روش علمی به  نتایج علمی و به تب  آن به پیشکهادا  علمی دست یازیم. تأییدبگذاریم تا در صور  

. ردیانجام گ یو گروه یازمکرر به شر  رمع یامربه معروف و نه دیبا ست،یساخته ن یاست آنجا که از فرد کار یگفتک

از  ایو  ککد می قیتشو کیمردم را نسبت به کار ن ،یچه طرح و رفتار دید دیبا یعکیغفلت کرد  دینبا یعمل ریاز تداب نیهمچک

ازمکرر است؛ چرا که  یقانون امربه معروف و نه یدادن عق  و مکطق، در اررا تدخال یبه معکا نیو ا دارد میکار زشت باز 

 شیه یر د،یی انسیان وانهیاده اسیت تیا از هیر راه ممرین و مف       ریعقی  و تیدب  اص  مهم، آن را به  نیا ییاررا های شیوهاسالم در 

با تعبد به دستور شرع صیور    دیبا زیهمانکد نماز که شر  انجام آن ن یمکررا  را از رامعه برککد. برخالف واربا  عباد

 .ردیپذ

و  زشیاسالم است. خ ا یح دارد و ضامن انیرر نید ررهیاز مکرر همچون خون در پ یو نه معروف امربهکه  نیا جهینت

 هیی ی عل  نیهمچون امام حس یو اگر مصلحان بزرگ باشد می ضهیفر نیاز عم  به ا یبازتاب ز،ین یاسالم رامعهمصلحان در  امیق

 یتوسو تبهراران دفن شده بود، انقالب اسالم شیپ ها قرنرفته و اسالم  نیاز ب یهو ال یانسان های ارزش، بودند نمیالسالم ی  

است که توسو مصیلح بیزرگ، امیام     یو حرومت یاسیس های رکبهاص  در  نیبا ارزش ا جیاز ثمرا  و نتا یریخود  ران،یا

به راه خیود ادامیه    یو هم اککون به زعامت رهبر معظم انقالب اسالم دیرس یروزیشده و به پ ی( رهبرهی)رحمۀ اهلل علیکیخم

 . دهد می

مشخص کرده و از آنان  «یو تبرّ یتولّ»را به عکوان  اصلیخود،  روانیپ یاسیوس یروابو ارتماع میتکظ یبرا میکر قرآن

در برابیر   دیی اص  هر فرد مسیلمان با  نیقرار دهکد. به مور  ا گرانیو روابو خود با د ها تالشو محور  هیخواسته تا آن را پا

 . دیاتخاذ نما یمکاسب یریموض  گ ،یاسیس های رریانصالحان و تبهراران و در مقاب  

. خداوند رحمیت را مخصیوص   دیرحمت هست تیشما اه  ب» و عرض کرد: دیالسالم رس هیبه حضور امام باقر عل یمرد

 « شما قرار داده است.

 تیو از راه هیدا  میافرکی  ینمی  یکیس را بیه گمراهی     یگونه است. خدا را سپاس که ما ه نیهم» السالم فرمود: هیعل امام

کیه بیه کتیاب خیدا عمی        زدیی را برانگ تیی از ما اه  ب یکه خداوند، مرد نیتا ا دیهد رسنخوا انیبه پا ای. دنمیکک یخار  نم

 دینما یم یامور مکرر نه ی ههمو از  ککد یم

 تحقیق های فرضیه

 های ارتماعی رابطه معکی داری ورود دارد. ارزش و ها رسانهبین  رسد میبه نظر  .0

 طه معکی داری ورود دارد.های ارتماعی راب ارزش بین شهر گرایی و رسد میبه نظر  .8

 رابطه معکی داری ورود دارد. یارتماع های ارزشرعایت  و مکرر نهی از به معروف و امربین  رسد میبه نظر  .9

 شناسی تحقیق روش

آوری اطالعیا    از ترکیک فیش بیرداری بیرای رمی     استفاده شده است. 0ق از روش پیمایشیروش تحقیق: دراین تحق

  هیا  دادهآوری  اسیت. ترکییک رمی     تحلی  در این مطالعه فیرد  واحد مشاهده و استفاده شده است.مربوط به موضوع تحقیق 

بررسیی اعتبیار ورواییی آن در رامعیه آمیاری حیوزه        پرسشکامه حضوری بوده است که پیش از آزمون ومطالعه مقیدماتی و 

                                                           
1. survey 
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( انتقیال داده شیده وپیس از     spssافیزار ) بیه نیرم    هیا  دادهتحقییق   های پرسشکامهپس از ترمی   تحقیق برارگرفته شده است.

 .اند گرفتهوفکون آماری تعبیه شده در این نرم افزار مورد تحلی  آمار قرار  ها آزمونپردازش با استفاده از 

ساله افرادی ساکن در شیهرپارس  09-09رامعه آماری وحجم نمونه تحقیق: رامعه آماری پژوهش حاضر را تعداد افراد 

به روش نمونه گیری اتفاقی ضیمکی بیه مقیدار مکاسیبی انتخیاب شیدند ودر مجمیوع بیا اسیتفاده از فرمیول           آباد مغان بود که 

  نفر انتخاب شد. 928ای به حجم  کوکران به قرار زیر نمونه

)1(
1

1
2

2

2

2





d

pqt

N

d

pqt

n 

 

N ت مورد مطالعه ی= حجم رمع 

P  ورود صفت در حجم نمونه = 

q  =p - 0عدم ورود صفت در حجم نمونه 

d  =کان یاطم ی هدرر 

t کان ی  اطمی= ضر 

n ت نمونه. ی= حجم رمع 

 : 0920 ،یبازرگییان،  حجییاز سییرمد، ؛929ییی940 :0928پییور،  ییی؛رف20ییی42: 0929؛دواس،080ییی081: 0928،ی)سییاروخان

 (.030ی020

ابزار اسیتفاده   ترین اس مکیابی، از پرسشکامه به عکوان  گیری: دراین تحقیق با توره به مفروضا  تحقیق زمیکه ابزار اندازه

با استکاد به متغیرهای مرتبو با متغیرابسته ومستق  گویه ها طراحی گردید واز طریق بررسی روایی واعتبار صوری  گردیده و

 گوییه هیا  اسیتفاده گردیید و     یدرون یهمسان یاست .هم چکین از روش آلفای کرو نباخ برا آمدهابزار اندازه گیری بدست 

ابیزار   باشید  میی بر انیره رقم فوق برای اعتبیار پرسشیکامه مکاسی      تأکیدبدست آ مد . با  48/1شکامه تا رقم ضری  اعتبار پرس

 اندازه گیری قاب  قبول بوده واز ویژگی تجانس درونی وهمسانی برخوردار است .

. یعکی بیا  باشد میطی استفاده شده در تحقیق حاضر در دو قسمت آمارتوصیفی وآمار استکبا های آمارهتحقیق:  های آماره

آ ماری  های مدلنمودارهای آماری، تالش گردیده تا با استفاده از سازگارترین  انجام محاسبا  آمار توصیفی ارائه رداال و

هیای پژوهشیی از شییوه آمیار      پژوهشی پاسخ داد. ازاین رو بیا اسیتکاد بیه سیئوال     سؤاد ای دقیق ورام  به  عکوان به گونهه ب

 مون آمای غیر پارامتریک اسییرمن، روابو بین متغیرها سکجیده شده است.استکباطی از آز
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 تحقیق های یافته

 پژوهش متغیرهایارتماعی با  های ارزشآماری سکجش رابطه  های آزمونج یخالصه نتا

 1جدول شماره 

 
 فیرد

 
 

 رهای مستقلیمتغ

 در سطح فاصله ای( متغیرهاآماری) های آزمون

  (PSن ) آزمون اسپیر م

 ا عدم رابطهیرابطه  سطح معنی داری ب همبستگییضر

 مستقیم وجود دارد رابطه متوسط و ./.. ./3.. ها رسانه 3

 مستقیم وجود دارد رابطه متوسط و ./.. ./372 شهر گرایی .

 مستقیم وجود دارد رابطه قوی و ./.. /...8 امربه معروف و.. 2

 

ق در سیطح سیکجش فاصیله ای میورد سیکجش و      یی ن تحقیمستق  در ا متغیرهای شود میده یهمان گونه که در ردول د

ج آزمیون  یارتماعی رابطه معکی داری ورود دارد با توریه بیه نتیا    های ارزشو  ها رسانهر ین متغی. باند گرفتهری قرار یگ اندازه

دهکیده   ه نشیان کی اسیت   Sig=  111/1برابیر   یدار ی% سکجش شده است سطح معک39کان ین آزمون در فاصله اطمیاسپیرمن، ا

ه کی اسیت   810/1اسیپیرمن برابیر    یزان همبسیتگ یی ن میباشد و همچکی  یارتماعی م های ارزشو  ها رسانهن یب یدار یمعک رابطه

 H1ه یابطال و فرض H0ه یجه با توره به اطالعا  ردول فرضیرهاست در نتین متغیم بیدهکده شد  رابطه متوسو و مستق نشان

توسیو   ها ارزشو در واق  رعایت این  ها ارزشارتماعی و در تحول این  های ارزشرمعی بر  های رسانهیعکی شود. یم تأیید

 .گذارد می تأثیرمردم 

کیه   Sig=  18/1ارتماعی نیز رابطه معکی داری ورود دارد. با توره به نتایج آزمون مقیدار   های ارزشبین شهرگرایی و 

ه کی  039/1نشان دهکده رابطه معکی داری بین دو متغییر اسیت و مییزان همبسیتگی     است.  تر کوچک 19/1از سطح مورد نظر 

 H1ه یابطال و فرض H0ه یجه با توره به اطالعا  ردول فرضیرهاست در نتین متغیم بیدهکده شد  رابطه متوسو و مستق نشان

گیذار در تحیول    تیأثیر عوام   ترین ممه. یری از گذارد می تأثیرارتماعی  های ارزششود. به عبارتی شهرگرایی بر  یم تأیید

 .باشد مینیز شهرگرایی  ها ارزش

 دهید  میی ج آزمون نشیان  یارتماعی رابطه معکی داری ورود دارد نتا های ارزش رعایتو امربه معروف ونهی ازمکررن یب

ن یبی  یدار یعکی دهکیده رابطیه م   اسیت نشیان   پیایین  19/1 یعکیه از سطح مورد نظر کاست  Sig=  11/1برابر  یدار یسطح معک

ابطیال   H0ه یقبول و فرضی  H1ه یجه با توره به اطالعا  ردول فرضیباشد در نت یم وامربه معروف ونهی ازمکرر   های ارزش

 هیای  ارزشیعکی شهروندان هرچقدرامربه معیروف ونهیی ازمکرررادررامعیه سیرلوحه رفتیار خودقراردهکید رعاییت        شود یم

 .رود میارتماعی به همان نسبت باد 

 گیری نتیجه ث وبح

 یاطالعا  ارزش یاست. حداق  نوع کنمادها و اطالعا  مشتر یرابطه از هر نوع، ورود نوع ین ضرور  برقراریاول

 یداریی ، پاکمشیتر  یهیا  از نهادها، اطالعیا  و ارزش  یا ن بدون حداق  مجموعهیز دزم است، بکابراین کمشتر یو هکجار

 ست. یتعامال  ما قاب  تصور ن ینسب

ر یاست. در غ ینسب کمشتر یابی و ارزش کمشتر ک، دریررف ردن حداق  همک ا  نظم خرد، فراهمیاز مقتض یریلذا 

ت یی شیود. قابل  یجیاد می  یاخیتالل ا « ما»و « تعام »، «فرد»  یعکینباشد در سه عکصر  کمشتر یررف هم یصور ، در صورت نیا
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م یفیرد اصیالح و تعمی    یشیکاخت  یهیا  شود، نقشه یر استفاده نمت ارراء فرد به طور مؤثیابد، از ظرفی یاهش مکفرد  یریادگی

 دهد.  یو به طور مؤثر از دست میکترل و انطباق خود را نسبت به محکها فرد حداق  قدر   نیرند و به تب  ایپذ ینم

 یهیا  ویحی در ارتباط بیا م  یریپذ و رامعه یریادگیکد ید. افراد در فرآینما یرا طل  م یرونیسازش ب ینوع ینظم ارتماع

زمان  دارند، هم که نف  مشترک نیه افراد ضمن اکن قاب  تصور است یککد، بکابراک یس  مکا  مکحصر به فرد یمختلف تجرب

دا شود بیه  یپ یحل بالفع  شدن تضاد مکاف  و حاد شدن آن دزم است راه یمکاف  متضاد بوده و برا حائزو بالقوه  یبه طور نسب

 کد.یآ نائ  کمشتر یوحد  عم  و همگان ی، عمالچ به نوعیرونیق سازش بیه از طرک یطور

امربیه  و هیا  رسیانه مانکید   هیایی  عوام  تأثیرارتماعی تحت  های ارزشعکوان نمود که  توان میتحقیق  های یافتهبا توره به 

 تیأثیر متغیرهیا   شهرگرایی قرار دارند. با توره به اطالعا  ورداول آمار توصیفی واسیتکباطی ایین    و مکرر نهی از معروف و

 . اند داشتهارتماعی  های ارزشمببت بر 

، شیهرگرایی و رضیایت از زنیدگی بیر     هیا  رسیانه عیواملی چیون    تأثیردر سطح نظری، نظریا  اندیشمکدان نیز حاکی از 

طالعاتی به عکوان یری از قدرتمکدترین ابزارهای ارتباطی و ا های رسانهقرار دادن آن بود.  تأثیرارتماعی و تحت  های ارزش

ارتمیاعی کیردن، افیراد رامعیه را تحیت       ابزارهایو بهتر بگوییم یری از  ها پیامانتقال معانی و  ابزارهایو به تب  آن یری از 

 . باشد می ها ارزشدر رهت همکوایی فرد و پذیرش  عمدتاچگذاری  تأثیرو این  دهد میقرار  تأثیر

رامعه نیز دسیت خیوش تغیییرا  و تحیول      های ارزشسکتی به مدرن باگذر زمان و به دنبال آن با گذر روام  از حالت 

خاصی را به بورود آورده است. در واق  شهرگرایی به  های ارزش. شهرگرایی به عکوان یری از مظاهر روام  مدرن شود می

 دهید  مید قرار خو تأثیرارتماعی را تحت  های پدیدهعکوان یک بستر و از دید رامعه شکاسی به عکوان یک ساختار و کلیت 

 .باشکد می ها ارزش ها پدیدهکه یری از این 

 پیشنهادات

رامعه را از طریق تعلیم وتربیت در  های ارزشنظام آموزشی باید در این زمیکه فعال تر عم  ککد تا  رسد میبه نظر  .0

م آموزشیی بیه   تفهیم نماید. نظیا  به درستی آموزش و ها آنکه همراه با ارتماعی شدن کودکان است به  ها مدرسه

 .باشد میدر بستر رامعه مطرح  ها ارزشعکوان ناق  

امروزی وقت زیادی را صرف تمیا   های انسانهای زیادی برککد . چون  تالش باید در این زمیکه کوشش و ها رسانه .8

 هیای  برنامیه بیا ارائیه    ها رسانهخوبی هستکد  های سرمایهنوروانان که  بخصوص کودکان و کککد میشای تلویزیون 

مکاس  را در رامعه اشاعه دهکد. در واق  امروزه رامعه پذیری افراد تکهیا   های ارزش توانکد میمکاس  از تلویزیون 

و نظام آموزشی نیز به عکوان ابزارهای قدرتمکید ارتمیاعی کیردن و تیرویج      ها رسانهبه واسطه خانواده نیست بلره 

 فرهکگیی و  هیای  برنامیه رد. دولت مردان هم باید با ارائیه  که توره به آن ضرور  دا باشکد می ها ارزشهکجارها و 

روانیان را بیه    ارتماعی، بتوانکد رلوی گرایش نوروانان و درست فرهکگی و های ریزی با برنامه اخالقی مکاس  و

 .بیگانگان بگیرند یا به حداق  برسانکد های رسانه های برنامه

ریایی کیه مشیاهده کردنید رفتیاری خیالف        مران و هر در باید شهروندان دراین میان مسئولیت خطیری دارند و .9

 راهکمایی کککد. هدایت و افراد را مکرر نهی از رایج رامعه صور  می گیردبا امربه معروف و های ارزش

بیه صیور     توانید  میی ارتماعی بود که البته این شیهرگرایی   های ارزشبر  مؤثرشهرگرایی نیز یری از متغییرهای  .3

بیا   تیوان  میی . شیود  میی شوند از میزان همبستگی کاسته  تر بزرگچرا که هرچه ارتماعا   معروس نیز عم  ککد.

باد  ی هزمیک درترویج و اشاعه قواعد و هکجارهای اخالقی و ارتماعی و فرهکگ شهرنشیکی و فرهکگ شهروندی، 
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ایین هیم لیزوم توریه      مببتی داشت که تأثیرتوسو مردم در رامعه  ها آنو رعایت  ها ارزشبردن میانگین و میزان 
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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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 و نهی از منکر فمعرو  به امرها و راهکارهای احیا و اجرای  شهروند مسئول، ضرورت

 استاد شهید مطهری یها شهیاندبر  تأکیدبا 
 0زاده حسن سرا 

 چکیده

در این پژوهش با توره به مسئولیتی که یرایک شهروندان نسبت به همدیگر دارند و آن را  به شر  نظار  عمیومی و  

ایجی کیه ایین اصی  در فیراهم کیردن      و همیکطور  با دقت در آثار و نتی  کککد یمونهی از مکرر متجلی  معروف امربهدر قال  

را در سایه   یا دور از ظلم و فساد و تباهی زندگی شایستهه رامعه ای سالم و متعالی که در آن همه افراد بتوانکد به یرسان و ب

ن وییژه قیرآ  ه الهی و انسانی تجربه کککد، در ابتدا به ضرور  توره به این اص   و احیای آن از دییدگاه اسیالم بی    یها ارزش

پرداخته شده و سپس به علت ایکره  برخی از افراد در انجام این مسئولیت کوتیاهی و ییا اگیر بیه وظیفیه خیود عمی  کیرده         

ای را با عکوان راهرار معرفتی، راهرار عاطفی و راهریار رفتیاری و عملیی     ، راهرارهای سه گانهباشد یمتاثیرا  آن اندک 

و نهیی از مکریر، اشیاره     معروف امربهآموزی از تاریخ و فهم صحیح از مراح  پیشکهاد کرده که در راهرار معرفتی به درس 

 بیه  امیر واقی  شیده و در راهریار رفتیاری،      تأکیید شده و در راهرار عاطفی تقویت دوستی و محبت بین آحاد رامعه، مورد 

همراه بیا شیرایو    ،یمکطق حال نیع در و( یانفراد نه) یارتماع حال نیع در و( فقو یزبان نه) ینهی از مکرر عمل و معروف 

 واقعی آن و با انتخاب وسای  مکاس ، از مکظر استاد مطهری)ره( پیشکهاد شده است. 

و نهیی از مکریر ،    معیروف  امربیه و نهی از مکریر، راهریار معرفتیی اریرای      معروف امربهضرور  احیای  :یکلید گانواژ

 و نهی از مکرر.  معروف امربهرفتاری اررای  و نهی از مکرر و راهرار معروف امربهراهرار عاطفی اررای 

 مقدمه

 ییک  نفیوذ  تحیت  و ازهاین سلسله یک اثر در هک ها انسان از یا مجموعه از است عبار  همان طور که می دانیم، رامعه 

 یماعارت کمشتر یازهاین .ورند غوطه کمشتر یزندگ یک در و شده ادغام گریدیر در ها آرمان و ها دهیا و ها دهیعق سلسله

 در را افیراد  هکی  دهیبخشی  وحد  آنچکان را یزندگ و زدهوند یپ گریدیر به آنچکان را ها انسان ،یانسان یزندگ ژهیو روابو و

 و انید  حرکیت  در یمقصید  یسو به و سوارند یشتک یک ای مایهواپ یک ای  یاتومب یک در هک دهد یم قرار یمسافران مرح

 دایی پ یا گانیه ی سرنوشیت  و گردنید  یمی  خطیر  دچیار  هیم  با همه و مانکد یم رفتن از هم با ای و رسکد یم مکزل به هم با همه، یا

 :کیرد  انیی ب را رری مک از ینهی  و معیروف  امربیه  فلسیفه  هکی  آنجیا  آله و هیعل اهلل یصل رمکا رسول آورد یمبل بایز چه .کککد یم

 گیاه یرا در مسیافران  از ییک هر. رفیت  یمی  و شیرافت  یمی  را ایدر کهیس یشتک و شدند سوار یشتک یک در مردم از یگروه

 با دارد، تعلق خودم به تکها و است خودم گاهیرا ام نشسته هک کجایا هرکیا عذر به مسافران از یری. بود نشسته خود مخصوص

 میان   و گرفتیه  را او دسیت  ریا  همیان  مسیافران  ریسا اگر. پرداخت نقطه همان ردنک سوراخ به داشت اریاخت در هک یا لهیوس

 .8شدند یم زین چارهیب آن شدن غرق مان  و شدند ینم غرق ،شدند یم

از این روست که ضرور  بحث مسئولیت آحاد رامعه به عکوان شهروندانی مسئول، نسبت بیه سرنوشیت خیود و سیایر     

دسیت آمیده از تیالش    ه و دسیتاوردهای بی   هیا  ارزش. هر عضو رامعه باید در حفظ و نگهداری از شود یمشهروندان مطرح 

بعد، خود را متعهد و مسئول بداند و با نظیار  آگاهانیه، مراقبیت ککید مبیادا خطیرا         یها نس  به ها آنو انتقال  گذشتگان

                                                           
 شعبه اصفهان -عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهکگ اسالمی )دفتر تبلیغا  اسالمی(. 0
     998، ص:8  ،یمطهر دیشه استاد آثار  مجموعهک: ر. . 8
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 را خطراتی آن شد، روزیپ و موفق یوانقالب ه نهضترآن از بویژه پس ای ایرامعه  درهروفسادها کیان رامعه را از بین نبرد. 

وسیپس رو بیه فکیا و     گیردد  می، رامعه از درون دچار فساد و انحطاط ها آنخواهد کرد که در صور  بی تورهی به  دیتهد

و نهیی از مکریر بایید     معیروف  امربیه نابودی خواهد گرایید. و در ایکجاست که نظار  عمومی و اصالحا  داخلی در قال  

 مورد توره قرار گیرد.

 ونهی از منکر معروف امربهضرورت 

 و میداوم  یرری ف انقیالب  ییک  حیال  در مسیئول را  مسیلمان  هکی  است یاصل ماسال در ررمک از ینه و معروف امربه اص 

َر ُأمٍَّة ُأْخرَِج ْت لِلنَّ اِس تَ ْأُمُروَن بِ اْلَمْعُروِف یْنُتْم خَ ک :دارد یم نگه ها یتباه و فسادها با ناآرام و ریگیپ مبارزه و راودان ییرو اصالح
َهْوَن َع ِن اْلُمنْ   رری مک از ینهی  و معیروف  امربیه  هکی  دیهسیت  هیا  رامعیه  نیتیر  ارزش بیا   یدل نیا به شما .(001)آل عمران/ رِ ک َو تَ ن ْ

ُهنَّ َع ِن اْلُمنْ  :فرمیود  رمکا رسول .دیکک یم ْس َتجاُب یْم فَ ال کاُر ی ْاعو خِ ی ْم فَ کْم ِش راَر یکَس لَِّطنَّ اللَّ ُه َعلَ یِر اْو ک لَتَ ْأُمُرنَّ بِ اْلَمْعروِف َو لَتَ  ن ْ
 ؛گردانید  یمی  مسیلو  شیما  بیر  را شیما  بدان خداوند وگرنه د،یکک ررمک از ینه و معروف امربه دیبا( 90، ص 9)کافی،    .َلُه مْ 

 .شود ینم مستجاب و شما یبرا دارند یبرم دعا به دست انتانیرن آنگاه

. را دارد تیی اهم مالکاز نظر اسالم  باشد، یمعکو یمتعال میمفاه با هماهکگ هک یارتماع و یاخالق مساعد ویمح مسأله

 جادیا رکبه از رها  ریسا از گذشته -است یمکظور نیچک یبرا ررمک از ینه و معروف امربه اسالم نظر از هک -مساعد ویحم

، وظیفیه  30حیجّ آییه    سوره بر این اساس قرآن، از سویی در .است یضرور العاده فوق یمعکو یعال میمفاه رشد یبرا کهیزم

معرفیی   ها انسانرشد مادی و معکوی  یها کهیزم، فراهم کردن دهد یمامرانا  ، قدر  و ها آنکسانی را که خدا در زمین به 

ِر َو لِلَّ ِه عاِقبَ ُة ک اَة َو َأَم ُروا بِ اْلَمْعُروِف َو نَ َه ْوا َع ِن اْلُمنْ ک اِْلَْرِض َأق اُموا الصَّ الَة َو آتَ  ُوا الزَّ  ینَّ اُهْم ِف کَن ِإْن مَ یالَّ ذفرمایید:   می و ککد یم
 دارنید  یم پا به( خداست با ها آن وندیپ کهییآ و مظهر هک) را نماز م،یساز مستقر نیزم در را ها آن قدر  چون هک انآن. اِْلُُمورِ 

 یعکی ی) کید ینما یم ررمک از ینه و معروف امربه و کککد یم ادا( خداست خلق به کمک لهیوس و سمب  و مظهر هک) را ا کز و

 در حیال  هیر  بیه  هیا  آن یعکی).خداست دست به سرانجام و عاقبت البتّه و ،(ککدک یم وششک ها یبد ازاله و ها یخوب اشاعه در

 و ویشیرا  سلسیله  ییک  تیاب   هکی  اسیت  یامیر  قطی ،  طور به دنینرس و دنیرس جهینت به امّا ،باشکد یم وشاک خود فهیوظ انجام

ردند و وظیفه نظارتی خیود  و از سوی دیگر، کسانی را که در مبارزه با فساد کوتاهی ک .خداست( دست به هک است مصالح

و محیو نامساعد شدند را مورد مذمت و ارزشیداوری   ها یبدرا به شایستگی انجام ندادند و بدین وسیله زمیکه ساز گسترش 

اَن ِم َن ک فَ لَ ْو َل  . دهید  یمی و نهی از مکرر را فرمیان   معروف امربهو به  مسلمانان و شهروندان، احیا و اررای  دهد یممکفی قرار 
َهْوَن َعِن اْلَفس ادِ یٍة یْم اوُلوا بَقِ کروِن ِمْن قَ ْبلِ اْلقُ   از[ را میردم ] هک نبودند یخردمکدان شما از شیپ یها نس  از چرا پس (000)هود/ن ْ

 گیر ید قیوم  و دربیاره  نشیوند؟  کهیال  و مکقیرض  نشوند، تباه فسادها اثر در ها ملت نیا جهینت در تا دارند؟ باز نیزم در فساد

 ،شیدند  یمی   ری مرت را آن هکی  یزشیت  ارکی  از (43فْعَلونَ)مائیده/ ی انواکی  ما لَبِئْسَ فَعَلوهُ رٍرمُکْ عَنْ تَکاهَوْنَی د نوااک :دیفرما یم

: دیی فرما یمی  مسیلمانان  بیه  و این گونه است که قیرآن خطیاب   .کردند یم آنچه بود بد چه ،یراست. داشتکد یبازنم را گریدیر

َهْوَن َعِن اْلُمنْ یَو  بِاْلَمْعروفِ   یْأُمرونَ ِر َو یاْلخَ  یالَ ْاعوَن یْم امٌَّة کْن ِمنْ کَوْلتَ   انیم از دیبا و (013)آل عمران/ُهُم اْلُمْفِلح ونَ  کِر َو اولئِ کن ْ

 .0رستگارانکد همان آنان و بازدارند، یزشت از و وادارند ستهیشا ارک به و ککدک دعو  یرین به[ را مردم] ،یگروه شما،

و نهی از مکرر در فراهم ساختن محیو مکاس  برای رشد  معروف امربهره به نقش بی بدلی  عکصر از آنچه گذشت با تو 

و رامعه، بیه ضیرور  احییا و اریرای ایین       ها انسانالهی و انسانی و رلوگیری از انحطاط و اضمحالل  یها ارزشو ارتقای 

                                                           
   903، ص: 83و    804:  ، ص04 و  923و ص :  940: ص ،0  ،یمطهر دیشه استاد آثار  مجموعهر.ک:  .0
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. اما از آنجا که تحقق و انجام این اص  در اص  مهم و حیا  بخش توسو آحاد امت اسالمی و شهروندان مسئول پی بردیم

که به همراه دارد گاه از ناحیه برخیی از شیهروندان میورد غفلیت واقی  شیده واز        ییها تیحساسو  ها ظرافترامعه، به دلی  

آثیار و نتیایج مطلیوبی را از آن مشیاهده      کککید  یمی و برخی نیز که به مسئولیت خیویش عمی     زنکد یممسئولیت خود سر باز 

 معروف امربهو ما را به هدف و فلسفه  دهد یمو در نتیجه این وظیفه در مقام عم ، کارکرد واقعی خود را از دست  کککد ینم

بیر   تأکیید و نهیی از مکریر را بیا     معیروف  امربیه ، بر آن شدیم تا برخی از راهرارهای احیا و اررای رساند ینمو نهی از مکرر 

د بررسی قرار دهیم، باشد که بدین وسیله، شاهد گسترش و رویش تاثیرا  مببت از استاد شهید مطهری)ره( مور یها شهیاند

 اررای صحیح این مسئویت ارتماعی باشیم.

 و نهی از منکر معروف امربهراهکارهای احیا و اجرای 

اهریار  به سه بخش تقسیم شده است کیه بیا عکیاوین: راهریار معرفتیی، ر      شود میراهرارهایی که در ایکجا به آن اشاره  

 . پردازیم می ها آنعاطفی و راهرار رفتاری به 

 الف( راهکار معرفتی

 عبر  گیری و درس آموزی از تاریخ . 0

و  معیروف  امربیه انسان را در انجام مسئولیت خود نسبت به ارتماع کمک کیرده و او را بیه    تواند میکه  هایی راهیری از 

گذشیته و   هیای  امیت صه عم  مشاهده نماید، مطالعیه عوامی  بقیا و فکیای     نهی از مکرر تشویق ککد و این اص  مهم را در عر

 ها امت قرآن ریتعب به و اقوام فکا یا بقای عام  ییزهایچ چه دیمج قرآن نظر عبر  گیری از آن است. لذا باید بررسی کرد از

 در هیا  نشانه نیا ایآ میکیبب هم عدب قهراچ و ست؟یچ ها امت و همین طور عل  بقا و اعتالی اضمحالل و فکا انحطاط، عل  است؟

 شیود  میی  استکباط دیمج قرآن از هک آنچکان نه؟ ای ورود دارد ، ادارا  و مراکز مختلف کشورها دانشگاه، در یاسالم رامعه

، هیا  آن مقابی   نقطیه  ودر اسیت  اقوام یفکا مور  و نهی از مکرر معروف امربهعام : ظلم، فساد اخالق، تفرقه و ترک  چهار

 . باشد می ها امتبقا و اعتالی  و نهی از مکرر نیز باعث معروف امربهعام : عدالت، اخالق، اتحاد و اررای  چهار

 بیا  هیا  گروه و افراد روابو هک بقاست قاب  آنگاه امت یک یعکی است ظلم و عدل عام  ها عام  آن از یری: و عدل ظلم

 قیانون  و باشید  عاددنیه  قیانون  ،قیانون  باشید؛  هیا  گیروه  و هیا  انانس یواقع حقوق تیرعا و عدالت اساس بر ای رابطه گریدیر

 نیا در. هاست امت دهکده باد به قرآن مکطق در ظلم. است ظلم عدالت مقاب  نقطه. بشود اررا مردم انیم در عاددنه عاددنه،

. متفرق طور به البته ،003 هیآ تا 011 هیآ از هست، هود هکمبار سوره در هیآ چکد. باشد می دیمج قرآن در یادیز ا یآ کهیزم

اْخ ُذ  کذلِ ک َو  : است ا یآ همان از یری در. باشد شده داده حیتوض و شده انیب شتریب مطل  نیا گرید یرا هر از آنجا دیشا
 باشکد ستمگر و ظالم هک یوقت در را ها ارتماع را، ها قریه را، مردم تو، متعالِ یخدا نیکچکیا و ااِلَمةٌ  یَو هِ  اْلُقریاذا اَخَذ  کرَبِّ 

 محیال  سیت، ین نیچکی  ُمْص ِلحونَ  ه ا اهلِب ُْل ٍم َو  اْلُق ری کْهِل یلِ  کاَن رَبُّ کَو ما  : فرماید می گرید هیآ. ککد می یفان[ یعکی] گیرد می

 باشکد صالح قهراچ و باشکد مصلح یمردم اگر .کدک کهال ظلم مور  به را هایی رمعیت تو پروردگار هک یزیچ نیچک است

و   بیدون تقصییر   را هیا  آن تو یخدا هک است محال باشکد مصلح و صالح یمردم اگر ،(هستکد هم صالح بودند صلحم یوقت)

 خطیاب  نیچکی  خیودش،  فرمانیدار  بیه،  اسیت  نوشیته  اشیتر  کمالی  به هک ای عهدنامه در السالم هیعل یعل کد.ک کظالمانه هال

 هکی  را ینعمت هک نیا یبرا یزیچ  یه! کمال. اُْلمٍ  َعلیِل نِْقَمِتِه ِمْن اقاَمٍة یِه َو تَ ْعجِر نِْعَمِة اللَّ ییتَ غْ  الی أْدعی ءٌ  َشیَل یَو لَ : ککد می

 بیه  قرآن در هک یامور از یری پس .ستین ظلم مانکد کدک رل  یقوم به را یاله نقمت و کدک سل  ها آن از هست یقوم در

  .است ظلم امت یک اضمحالل و فکا عام  و است عدالت است شده رکذ امت یک یبقا عام  عکوان
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 و صالح اخالق فساد. 8

 و ا یی خُلق و اخیالق  بیه  افیراد  تیشخصی . شیود  میی   ریتشی  افراد از رامعه. است یفرد اخالق فساد و دوم صالح اص 

 ،انید  گرفته خو «یراحت» به هک یافراد. نباشکد اخالق فساد دچار افرادش هک بقاست قاب  ای رامعه. است فضائلشان و ا رملَ

 خیو  گریدیری  بیه  نسیبت  قساو  به ،اند گرفته خو رشوه به ،اند گرفته خو شراب و قمار به ،اند گرفته خو یهرزگ و یاشیع به

َرفیقَ رْ  کَو اذا اَرْدنا اْن نُ ْهلِ . هستکد یفاسد افراد اند گرفته . (00)اسیرا/  اً ر یَها اْلَقْوُل َفَامَّْرناها َتْامیَفَحقَّ َعلَ  ها فیها فَ َفَسقوا یًة اَمْرنا ُمت ْ

 نیبی  از ت،کهال ر،یتدم قرآن ریتعب به هم سرش پشت ،ککد می دایپ راه رامعه در اخالق فساد و فجور و فسق نیمترف هیناح از

 دهکیده  تشری  یارزا هم دیبا د،یایب ورود به عتیطب در بخواهد اگر  کمر یک. شود می ساخته افراد از رامعه. است رفتن

 بیا  را کیه  یسیاختمان  شیوند.   کیی تر یکیمع نسبت به ،شوند می  کیتر هک یوقت هم و نباشد فاسد و باشد حیصح و سالم آن

 یولی  شیود  میی  سیاخته   کی مر نیی ا بسیازند،  شیده  فاسید  هیای  سییمان  و مرده گچهای ده،یپوس یآررها ،زده زنگ های آهن

 امیا  باشد درست ساختمان یک دهدهک تشری  یارزا اگر نیهمچک. است فاسد اش دهکده تشری  یارزا چون ندارد امراستح

 دیی مج قیرآن  پیس .اسیت  فاسید  سیاختمان  نیی ا هیم  بیاز  باشد فاسد کدک مربوط گریدیر به را ها این خواهد می هک یمالط آن

 یرو یقیوم  اسیت  محیال  قیرآن  نظیر  از. اسیت  اخیالق  فسیاد  داند می امت یک و قوم یک یبقا یبرا دیگری را که یخطر

 استعمار و ککدک ناتوان و فیضع را گرید های ملت خواهکد می هک هایی دولت. باشکد دخالقفاسدا افرادش و کدیبب را سعاد 

 یبیرا  ککیده ک فاسید  هیای  فییلم  ،سازند می ها این یبرا ککدهک فاسد ومجال  ها کتاب ؛شوند می وارد اخالق فساد از راه کدینما

 امبیال  و زنیا  فحشیاء،  ،کککید  می جادیا قمار های کلوپ اعال، حد و در کککد می یمشروبخوار به قیتشو ،کککد می صادر ها این

  ری مرت شتریب فسادها نیا از انسان هرچه چون نماند، یباق مردم نیا روح در دیگر شرف  هرتا ایک ، دهکد می روا  را ها این

 پیوچ  و کپیو  اییهی  انسیان  بود، ها آن انیم در امور نیا هک یوقت .میرد می او در تیانسان و عز  و شرافت احساس آن بشود

  رشانرف یعالوه بر اخالق حت  ؛کککد نمی ررف روزمره یزندگ یبرا رز و دامکشان و مرش یبرا رز هک هایی انسان ،شوند می

 مهید  ییک  یاسیالم  انیدلس . اسیت  کیه یزم نیی ا در روشن اریبس تجربه یک )اسپانیای امروز(یاسالم . اندلسشود می نیز فاسد

 شیپی  از یارک توانست نمیدید و چون  ناتوان تمدن مهد نیا مقاب  در را خودش تیحیمس یایدن. بود یاسالم تمدن بزرگ

 شیدند و  وارد شیراب  و زن راه از و .کشیید  را روانانشیان  اخالق فساد نقشه بودند، یدرست های انسان هایش انسان زیرا -ببرد

و سیپس بیا ییک حملیه      .ردندک عاد  ها این لامبا و یدخترباز و یاشیع مجالس و قمار و شراب به یاسالم روانان جاچیتدر

 مسلمانان را شرست دادند. 

 واتحاد تفرقه. 9

 در ای دسیته  هیر  داشیتن؛  ریمسیل  ،ای عقییده  ،یرری ف یک ای دسته هر شدن، لهیقب دو شدن، فرقه فرقه شدن، دسته دسته

 یلی یخ آن یرو قیرآن  هک است یمسائل از وحد  و اتحاد مقابلش نقطه و تشتت و تفرق. دادن  ریتش شورک یک ای گوشه

روا نِْعَم َة اللَّ ِه ک ع اً َو َل تَ َفرَّق وا َو اذْ یَو اْعَتِص موا ِبَحْب ِل اللَّ ِه َجم: فرمایید  میی  قیرآن . است اتفاق و وحد  نید اسالم. ککد می هریت
َن تَ َفرَّق وا َو اْختَ َلف وا ِم ْن بَ ْع ِا م ا ج اَءُهُم یالَّ ذکون وا  کَو َل تَ : گیر ید هیی آ. (013)آل عمیران/  مْ کَن قُل وبِ یْنُتْم اْعااًء فَا لََّف بَ کْم اْذ  یکَعلَ 
 اخیتالف  و تکیازع  گریدیر با! نیمسلم. (30)انفال/ مْ ک حُ یَو َل تَناَزعوا فَ تَ ْفَشلوا َو َتْذَهَب ر : گرید هیآ.. (019)آل عمران/ ناتُ یاْلبَ 

 یتی یرمع ییک . شود می گرفته شما از تیخاص و بو بعد ،شود می گرفته شما یروین ،شوید می سست و فَشَ  هک دیباش نداشته

 یاسیالم  یواقعی  رامعیه  یک از هک یخوش حهیرا و بو آن گرید است، سست باشد داشته اختالف و باشد نداشته وحد  هک

 ستیب مجموعاچ هک اند کرده یتیوص عمرشان آخر لحظا  آن نیز در السالم هیعل یعل. شود نمی بلکد رامعه آن از شود می بلکد

 .است اتفاق و وحد  درباره ها آن از یری است، ماده
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 ررمک از ینه و معروف امربه و اررای کتر. 3

 در. اسیت  رامعیه  آن یتباه و اضمحالل و فکا آن، عام  شدن کاست و مترو اصالح عام  ررمک از ینه و معروف امربه

َه ْوَن َع ِن اْلَفس اِد ِف یٍة ی ْم اوُلوا بَقِ کْن قَ ْبلِ اَن ِمَن اْلُقروِن مِ کفَ َلْوَل  : خوانیم می هود هکمبار سوره ا یآ ن ا یاًل ِممَّ ْن اْنجَ یاَْلْرِض اَّل قَل  ین ْ
ُهْم   مبیارزه  فسیادها  بیا  هک نبودند ررمک از یناه و معروف امربه عده یک شده کهال های امت نیا انیم در چرا (000)هود/ِمن ْ

 شد؟رن کجایا به ارک و ککدک

 یعکی ی اخیالق  فسیاد . ککد می انیب را افراد امراستح هک است یعامل اخالق عام  شد، رکذ هک ای چهارگانه عوام  نیا از

 بشیود   کیی تر خواهید  میی  یوقتی  رامعه یک واق  در هک است یعامل عدالت عام  .رامعه دهکده  ریتش یارزا شدن فاسد

 هکی  یارکی  یمقتضیا  بیه  هسیت،  هک یحد هر در یفرد هر یعکی است عدالت همان فرمولش ،خواهد می خاص فرمول یک

 هکی  یطیور  نیهمی  گیروه  هر حق و فرد هر حق دارد، یحق و استحقاق ککد می هک یاررابت و کشد می هک یزحمت و ککد می

 و. سیت ین شیبقیا  بیه  یدیی ام شود ادیز و مک و خار  خودش فرمول از یبکیتر و نباشد نیچک اگر. شود داده ها آن به هست

 و دهیی ا هکی  اسیت  ای رامعیه  و یررف رامعه یک بادخره یانسان رامعه و یانسان رامعه به تاس مربوط اتحاد و ارتماع چون

 حدود در مردم هک است ا یاحت یاسالم مانیا. باشکد داشته وحد  هم مانیا نظر از دیبا مردم ،خواهد می ررف و یدئولوژیا

 وریود  بیه  ککید  میی  جادیا اختالف و اندازد می افرش ها آن انیم هک یمسائل و باشکد داشته اتفاق گریدیر با خودشان مانیا

 افیراد  اسیت  نرمم بادخره بشود یریشگیپ هم مقدار هر حال هر در هک است یعامل ررمک از ینه و معروف امربه عام  .دیاین

 رامعیه  در یعللی  بیه  تشیتت  و تفیرق  است نرمم نیهمچک. شود مکحرف عدالت ریمس از رامعه ای ککدک دایپ شیگرا فساد به

 رری مک از ینهی  و معیروف  امربیه  شید،  فاسید  اخالق اگر. کدک اصالح دیایب هک است دزم یانیرر یک پس. بدهد رخ یسالما

 از هکی  یمفاسید  اصالح یبرا بشتابد ررمک از ینه و معروف امربه رفت، نیب از مساوا  و عدالت. اخالق اصالح یبرا بشتابد

 .کدک جادیا را وحد  نو از تفرقه یرا به و بشتابد ررمک از ینه و معروف ربهام باز شد، دایپ تشتت و تفرق. شده دایپ راه نیا

َهْوَن َعِن اْلُمنْ یْأُمروَن بِاْلَمْعروِف َو یِر َو یاْلخَ  یْاعوَن الَ یْم امٌَّة کْن ِمنْ کَوْلتَ : فرماید می هک ای آیه اتفاقاچ  انیم در (013)آل عمران/ رِ ک ن ْ

)آل َن تَ َفرَّق وایالَّ ذکون وا  کَو َل تَ  هیی آ یریی  و  (019)آل عمیران/ ع اً یَو اْعَتِص موا ِبَحْب ِل اللَّ ِه َجم هیآ یری است، گرفته قرار هیآ دو

 دو هر هک ای آیه دو وسو در قرآن. است تشتت و تفرقه مقابلش نقطه و اتفاق و اتحاد به مربوط هیآ دو هر هک  (019عمران/

ْن کَولْ تَ : اسیت  گکجانیده  رری مک از ینهی  و معیروف  امربه هیآ یک است تشتت و قتفر مقابلشان نقطه و اتفاق و اتحاد به مربوط
 و مهیم  مصیداق . دانید  میی  اتحیاد  و اتفاق و وحد  همان اول درره در را ریخ کجایا قرآن ییگو. رِ ی اْلخَ  یْاعوَن الَ یْم امٌَّة کِمنْ 

 کجیا یا در «مکرر. »بدارند باز یزشت از و ککدرب ررمک از یو ایکره نه . است اتفاق و وحد  همان کجایا در «معروف» از مکظور

 .است تشتت و تفرق همان

چهار چییز   آموزد می ما و به  دهد می ما به ها تاریخ از هک یدرس با قرآن هک ای کککده مضمح  و کککده فانی پس، عوام 

 قیرار  خودشیان  کیه یآ را هیا  آنو  رنید، یبگ  گذشیته  هیای  امت از امت، باید یک عکوان به ها امت هک است یو این درس. است

  بیا ایکریه خیدا     رسیاند؟  تکی هال بیه  را قوم فالن متعال یخدا چرا: ککدیبب ها آن سرگذشت در را خودشان سرنوشت بدهکد،

 چیه  علتش کدکی( بب00)رعد/.روا م ا بِانْ ُفِس ِهمیغَ ی َحّتیُر ما ِبَقْوٍم یغَ یانَّ اللََّه َل: دارد یسکک خدا اما در عین حال .ستین یسک دشمن

 رری مک از ینهی  و معیروف  امربیه  کتیر  ایی داشیتکد؟ آ  تشیتت  و تفرق ایداشتکد؟ آ اخالق فساد ایآ بود؟ ادیز ظلمشان ایآ بود؟

 0؟کردند می

                                                           
بیکیی  ، مقدمیه ای بیر رهیان    338تیا   331: ص ،8  ی،دمطهریآثاراستادشیه  مجموعیه  و  900: ص تیا  910،ص:89  آثاراستادشهیدمطهری، مجموعه .0

 اسالمی، رامعه و تاریخ.
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 مقیام  سیه  و مرحلیه  سیه  رری مک از ینه و معروف امربه ر:رمک از ینه و معروف امربه فهم صحیح داشتن از مراح  و مرات 

مکظور  واقعی از مرحله قلی ، اخیالص و حسین نییت داشیتن و از مرحلیه       . عم  و دی مرحله زبان، مرحله قل ، مرحله :دارد

 قلی   مرحلیه  عم  داشتن است اما برخی از ما، از حسن و یعمل غیو از مرحله عم ، تبل یمکطق و ککدهک روشن یانهایزبان، ب

 جیا یب یهیا  تیعصیبان  و خیروش  و ریوش  م،یکک کدر را مسلمانان سرنوشت به عالقه و تین حسن و اخالص آنره یرا به

 کِل رَبِّ یَس ب ال یادُْع : دیی فرما یمی  قیرآن  هکی  میبفهمی  یمکطقی  و ککیده ک روشن یانهایب هرآن یرا به زبان مرحله از و ؛میفهم یم
 هرکیا یرا به هم م ع و دی مرحله از و ؛میفهم یم زیآم مرتح یپکدها و ها موعظه (،089-)نح َم ِة َو اْلَمْوِع َ ِة اْلَحَس َنِة کبِاْلحِ 

رد و بیه همیین   کی  زور اعمیال  دیبا هک میا دهیفهم را مطل  نیا تکها م،یبفهم یعمل ریتداب نیهمچک و عم  حسن و یعمل غیتبل

 .0شود یمخود را از دست داده است و برداشت نادرست از آن  ریتأثدلی  است که این مسئولیت در رامعه رذابیت و 

 ب(راهکار عاطفی

 تی و محبت میان آحاد مردم بر اساس ایمانتقویت دوس 

 اسیت،  مکید  عالقیه  هکی  آنجا امّا است، تفاو  یب ها آن رفتار و اعمال مقاب  در باشد، عالقه یب یافراد به نسبت انسان اگر

 به هک یپدر. ردیگ یم سرچشمه ها آن خود به عالقه از اشخاص سرنوشت به عالقه .گذارند ینم آرام را او ها مودّ  و محبّتها

 فرزندان به نسبت است نرمم امّا ؛ککد یم عالقه احساس زین آنان رفتار و سرنوشت به نسبت قهراچ دارد عالقه شیخو فرزندان

 شیان یرن ارک و باشد مکد عالقه زین سرنوشتشان به تا ندارد یا عالقه ها آن خود به نسبت چون کد،رن یاحساس خود در گرانید

 .یا ینف احساس بدشان ارک و آورد دورو به یاثبات احساس او در

 نیی ا نباشید  محبّیت  و یدوسیت  تیا  و ،ینفی  احسیاس  اثیر  در ررمک از ینه و است یاثبات احساس همان اثر در معروف امربه

و این دوستی و محبت هکگامی حاص  خواهد شد کیه بیر اسیاس ایمیان باشید.       .ککد ینم روشش یانسان نهاد در ها احساس

ْأُمُروَن ی اُء بَ ْع ٍض ی َو اْلُمْؤِمنُ وَن َو اْلُمْؤِمن اُت بَ ْعُض ُهْم َأْولِ  :دیی فرما یمی  میرک قرآن. است مؤمکان ودء و وداد و یدوست اساس مان،یا
َهْوَن َعِن اْلُمنْ یبِاْلَمْعُروِف َو   مٌ ک یٌز حَ ی ُمُهُم اللَّ ُه ِإنَّ اللَّ َه َعز ْرحَ یَس  کُع وَن اللَّ َه َو َرُس وَلُه ُأولئِ یطیاَة َو ک ْؤتُ وَن الزَّ یُم وَن الصَّ الَة َو یقیِر َو ک ن ْ

 بیه  و گرنید یدیر ناصیر  و دوست و یحام ،اند کینزد گریدیر با هرکیا مور  به و گرندیدیر به یکنزد مؤمکان .(40)توبه/

 لیذا  و ورزنید  یمی  عالقیه  دهکید  یمی   ریتشی  را واحید  ییک  هکی  خیود  سرنوشیت  بیه  قیت یحق در و مکدند عالقه هم سرنوشت

 وداد از یناش( ررمک از ینه و معروف امربه) عم  دو نیا .دارند یم باز ها یزشت و ررمک از را گریدیر و کککد یم معروف امربه

َهْوَن َعِن اْلُمنْ یْأُمروَن بِاْلَمْعروِف َو ی -رمله دو نیا لذا و است یمانیا  شده واق  مسلمانان یمانیا ودء انیب دنبال به بالفاصله -رِ ک ن ْ

 نماز .اةَ ک ْؤتُ وَن الزَّ یموَن الصَّالَة َو یقی :است ردهک رکذ را مطل  دو ر،رمک از ینه و معروف امربه ثمرا  عکوان به سپس و .است

 روابیو  حسین  از اسیت  یا نمونیه  ا کی ز و خیالق،  و خلق رابطه از است یا نمونه نماز .دهکد یم را ا کز و دارند یم پا به را

 و. کککید  یمی  کمی ک و تعیاون  هیم  به و کککد یم تیحما گریدیر از یاسالم تراحم و تعاطف اثر در هک گریدیر با مسلمانان

 ها سعاد  و یاله یها رحمت انواع هک است وقت آن َحکیمٌ ٌز یْرَحُمُهُم اللَُّه انَّ اللََّه َعز یسَ  کاولئِ  :است ردهک متفرّع آن بر سپس

 .8است مریح و زیعز وخداوند دیآ یم فرود رامعه نیا بر
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 ارهای رفتاریج( راهک

 ر با شرایو واقعی: رمک از ینه و معروف امربهاررا . 0

 در فقو ما. است اخالص و تین حسن شرطش نیاول. دارد یطیشرا ییاررا نظر از اسالم در ررمک از ینه و معروف امربه

 میردم  یخصوصی  یگزند به مربوط هک یامور در. میدار تعرض حق شود یم تجاهر ها آن به و است یعلک هک یراترمک مورد

، و بیا ورود بیه   داده قیرار  زیدستاو را مقدس اص  نیا م  ادسف دیده شده برخی افراد،. میندار مداخله و تجسس حق است

 ییک  یاصفهان ینجف آقا مرحوم استیر زمان در کدیگو یم .ابکدی یمحریم خصوصی اشخاص به مقاصد و مکاف  خود دست 

 مارراها و اعمال گونه نیا از شهیهم یواقع طالب) نبودند یواقع طلبه یول بودند شتهگذا خود یرو طلبه نام هک یا عده روز

 مکیزل  به داشتکد دست در ستهرش کدمب یک و ستهرش رهیدا یک و زدند یم نفس هک یحال در( داشتکد یم نگه دور را خود

 مدرسیه  در شیما؟گفتکد  دسیت  در تسی یچ هیا  نیی ا ؟دییآ یم جاک از است؟ خبر چه دندیپرس شانیا. آمدند ینجف آقا مرحوم

 از. زنکید  یمی  کدمبی  و رهیی دا آنجا در و است یعروس مجلس ،مدرسه طرف آن خانه نیچکد در دادند اطالع ما به هک میبود

 و میشد خانه آن داخ . میدیرس خانه آن به تا میرفت بام پشت آن به بام پشت نیا از ها خانه یها بام یرو از مدرسه بام پشت

 بیه  یمی رمح یلیسی  رلیو  رفیتم  خیودم  من :گفت و آمد رلو ها آن از یری. میسترش را ها آن کدمب و رهیدا و میدز را مردم

 از ینهی  نام به ررمک نیچکد. د!یردک شما هک است نیهم هم ررمک از ینه قتاچیحق :گفت ینجف آقا مرحوم. زدم عروس گوش

 یهیا  بیام  پشت از دیا داشته حق چه شما ثالباچ. دیا نداشته جسست حق شما اچیثان. بوده یعروس مجلس اولچا: دیشد  رمرت ررمک

 د؟یکک زدوخورد و دیبرو هک داده ارازه شما به کی رابعاچ. دیبرو مردم

 استفاده بیشتر از ابزار کردار بجای گفتار) دخالت دادن عم  بجای حرف( .8 

 هیم  ادن. بوده اسیت  لهیوس دو بوده توره مورد ترشیب هک یزیچ آن ر،رمک از ینه و معروف امربه یاررا در ما، انیم در 

 زور؛ اعمیال  یگرید و است گفتن یری زیچ دو آن. است زیچ دو نیهم به فقو تورهشان اص  نیا یاررا در مردم میکیب یم

 «پکید » هبی  ما -است یسعد ریتعب هک -گرید ریتعب به و. میکرب زور اعمال مینگرفت جهینت گفتن از اگر هم بعد مییبگو اول یعکی

 را تیا  دو نیی ا. میشیو  یم متوس  بستن و زدن به م،یباش داشته قدر  و کدرن اثر اگر و میده یم پکد اول ؛«بکد» و میهست معتقد

 .میدار ییآشکا دوتا نیا به و میا شکاخته خوب

 یگیر ید لهیسی و یموارد در خود سهم به هم زور اعمال. وسائ  از است یا لهیوس دادن پکد و گفتن هک ستین کش البته

 .سیت؟ ین یگیر ید راه و گیر ید لهیوسی  دو؟ نیهم به است مکحصر ررمک از ینه و معروف امربه لهیوس ایآ یول. وسائ  از است

 ارکی  زبیان،  و گفیتن  بیا  میکک یم الیخ م؛یهست قائ  اعجاز حد، از ادهیز مقاله و خطابه و ونوشتن گفتن یبرا ما رفته هم یرو

 چشیم  و عم  راه از دیبا -اوقا  شتریب هربل -هم یگاه م،یدار انتظار زبان و گوش نیا از زهاندا از شیب ما ،شود یم درست

 و گوش نیا به یمقدار یکو  ککد؛یبب خودشان چشم با ها آن تا میکک رفتار خوب خود عم  و خود دست با ما م،یکک استفاده

 .میبده استراحت زبان

ِر ی ون وا ُدع اًة لِلنّ اِس ِبغَ ک: اسیت  ثیحید  در . سیت ین یسخکدان به دیرآب ارک عم  به ییگو مصالح و سخکدان چه اگریسعد
 یعکی زبان ابزار از ریغ یابزار با اما دیکک دعو  صالح و حق نید به را مردم (  ورع باب42  ص 8   یافک )اصول مْ کاْلِس َنتِ 

 )فیروع  ّف اِن َمع اً یکْبُسطاِن َمع اً َو یِا َو انَّما َجَعَلُهما یفَّ الْ کما َجَعَل اللَُّه َبْسَط اللِّساِن َو  : هک است یگرید ثیحد در. عم  ابزار با

 است باز اگر هربل باشد، بسته دست یول باشد باز زبان تکها هک باشد داده ارازه خدا هک ستین نیچک یعکی (99 ص 9   افیک

 بسیته  هیم  زبیان  اسیت  خوب نباشد ارک در  عم اگر یعکی باشد، بسته دو هر باشد بسته خواهد یم اگر و باشد باز دیبا دو هر

بِ ِه یَرتِِه قَ ْب َل تَْأدیُبُه ِبس یْن تَْأدیکرِِه َولْ یِم غَ یِم نَ ْفِسِه قَ ْبَل تَ ْعلیْبَاْأ بِتَ ْعلیَمْن َنَصَب نَ ْفَسُه لِلّناِس اماماً فَ لْ  :دیفرما یم السالم هیعل یعل. باشد
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 میردم  یشیوا یپ خواهید  یم هک سک ( آن49 متر)ح اَحقُّ بِاَْلْجالِل ِمْن ُمَعلِِّم النّ اِس َو ُم َؤدِِّبِهمْ  ها مؤّدببِِلسانِِه، َو ُمَعلُِّم نَ ْفِسِه َو 

 بیه  و کید ک مخاطی   را خود بدهد ادی گرانید به خواهد یم هرآن از شیپ کد،ک دعو  یراه به خود دنبال به را مردم و باشد

 و خیوب  یاخالقی  روش و عمی   بیا  کید، ک تیی ترب خود با زبان را مردم خواهد یم هرآن از شیپ د؛ینما نیتلق و میتعل خودش

 یبرا ،ککد می  یتأد و تیترب را خودش و ککد می نیتلق و میتعل را خودش هک سک آن. کدک تیترب را خود ح،یصح اخالق

 .0است گرانید یمرب و معلم هرآن از است تر ستهیشا میررت و احترام

 ی فردیبجای اررا گروهی و یاررای  رمع. 9

 باید توره تهرن نیا به م،یده دخالت را عم  دیبجای حرف با ررمک از ینه و معروف امربه یاررا در ما هرکیا از گذشته

 اه  هک هم ییها آن ما یارتماع یزندگ مشر  این است که در  ندارد. یا دهیفا چکدان باشد یفرد اگر هم عم  هک داشت

 ررف از ست،ین ساخته یارک یفرد عم  از. باشکد یم «رو کت» اصطالح به و دارندن یارتماع عم  به یتوره باشکد یم عم 

است تا به فلسفه و هدف  دزم تکمشار و یررهمف و یاررهم ست؛ین ساخته یارک فرد میتصم از ست،ین ساخته یارک فرد

 8.و نهی از مکرر رسید معروف امربهاز 

 دخالت دادن مکطق به رای تعبّد     . 3

 هیر  هک یصورت در ،میده ینم دخالت را مکطق ر،رمک از ینه و معروف امربه یاررا در ما هک است نیا دیگر مهم مطل 

 یعمل ریتداب دیبا ررمک و معروف ارک در هک است نیا مقصود  .است ارک آن دیلک هک دارد خود به مخصوص مکطق ،یارک

 بیاز  زشیت  عمی   فیالن  از را میردم  و ککید  یمی  قیتشیو  ییک ن ارکی  فالن به نسبت را مردم ،یعمل طرز چه دید دیبا و دیشیاند

 یقمارباز به مبتال ها زن( ایرامر) ایالدلفیف اد یا در واق  کوچک یشهرها از یری در شیپ سال نیچکد: برای مبال .دارد یم

 و گفتکید  ها زن یبرا خصوصاچ قمار یبد به رار  توانستکد یم تا فصحا و خطبا و سهاینو روزنامه و ها شیکش ابتدا. بودند شده

 و کید ک ریی دا زنانیه  یهکیر  شیگاه ینما و باشیگاه  دوتیا  یریی  افتیاد  رری ف بیه  مح  شهردار هرآن تا د،ینرس ییرا به یول نوشتکد،

 از و اردان،کی  میادران  بیه  دادن زهیرا و تکدرست و چاق یها بچه شینما  یقب از د،ینما فراهم آنجا در مکاس  یها یسرگرم

 نیی ا از یسیال  سیه  دو. آورد یمی  ذوق سیرِ  را مردم و داشت یخاص با یترت و برنامه دامکهر هک ره،یغ و یدست یارهاک  یقب

 یمعکیا  ن،یی ا. یعملی  ریتدب و یعمل چاره کدیگو یم را نیا .ردندک فراموش را قمار یلرب شهر آن یها زن هک گذشت انیرر

 ادن .کککد یم بتیغ ادیز ها زن هک است معروف ما انیم در میقد از یا. را رمک با مبارزه در است ریتدب و مکطق دادن دخالت

 چیرا؟  ،کککید  یمی  بتیغ ادیز هستکد عباد  و مسجد و روزه و نماز اه  هرکیا نیع در محجّبه و یمیقد یها زنبرخی از   هم

 گیر ید ارکی  و گیر ید حرف کدرن بتیغ اگر چارهیب زن هک است یطور بود هک ریسب آن با ما یمیقد یخانوادگ ویمح رایز

 خانیه،  زحمیا   از فراغیت  حیال  در. سیت ین هک صکعت و یاردستک و هکر اه . ستین هک تابک و معرفت و علم اه . ندارد

 د،ینرس حیصح یغذا یوقت. خواهد یم غذا بادخره روح .ککدک بتیغ و شوند رم  هم دور هرکیا رز ندارد یگرید یسرگرم

 نیی ا یرلو میا خواسته هرچه کونکتا ما. (08)حجرا / تاچیمَ هِیاخ لَحْمَ  َکأْی نْا مْکاحَدُ حِ ُّیا: ککد یم هیتغذ مرده گوشت از

 هری آن یریا  به بعد مانده، بالاثر قهراچ ،میا نبوده یمکطق ریتدب و یعمل چاره ررف در بوده، زبان و موعظه راه از میریبگ را عم 

 نیهمچکی  .اسیت  چکیان  و نیچک ها آن رکس هک میا کرده متهم را چارهیب یها زن میینما متهم را خودمان عم  طرز و خودمان
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 و اسراف و یمدپرست از مفرط یروییا بدنبال پ و زنکد یمپرسه  ها ابانیخ در که روانان و زنان میکیب یمرامعه  ویمح در امروز

 در یرانی یا یهیا  نز امیور  نیی ا در هکی  دارنید  اعتیراف  انییاروپا هک میخوان یم ها روزنامه اخبار در هک یطور به هستکد تجم 

 ریپیذ  چیاره  وسیائ   نیی ا با البته و میکک عال  طعکه و مالمت ای و موعظه و زبان با میخواه یم را هم نیا. اند اول درره رهان

 دخالیت  رری مک از ینهی  و معیروف  امربیه  در را مکطق و میفتیب ییرو چاره ررف در عملچا هک میکک دایپ قیتوف یروز اگر. ستین

 .0شود یم ح  یآسان و یخوب به  الرمش نیا همه میده

 و نهی از مکرر معروف امربهاستفاده از  بهترین وسیله مکاس  در . 9

. اسیت  یبعید  نسی   تیهیدا  مسئول ینسل هر. گرندیردی تیهدا مسئول و نهی از مکرر، مسلمانان معروف امربه ی هیپابر  

 لهیوسی  از بهتیرین  دیی با تیهیدا  این برای رسیدن به .دارند یشتریب تیمسئول دارند یرهبر یرسم سمت هک یسانک بادخص

 یبیرا  اسیالم  در.سیت ین هیم  یریگ اندازه و نییتع قاب  و نشده نییتع را همه و شهیهم یولی وسیله هدایت برا  شود، استفاده

 نظیر  در موانی   و ویشیرا  و مقارنیا   و مقدما  و ارزاء همه هک نشده میترس نیمع درصد صد  رش یک ،یرهبر و تیهدا

 تیهیدا  لهیوسی  را یک در زیچ کی. است متفاو  چون ستین یریگ اندازه و میترس و نییتع قاب  اساساچ و باشد، شده گرفته

 در اگیر  ککید  یم مؤمن را رزنیپ یک هک یمکطق. باشد ضاللت و یگمراه لهیوس گرید یرا در زیچ همان هست بسا و است

 ذوق و عصیر  ذوق متکاسی   زمیان،  ییک  در تیاب ک یک. ککد یم راهگم را او شود برده ارک به کرده  یتحص آدم یک مورد

 ها کتاب ما. است یگمراه اسباب گرید زمان در تابک همان و است بوده مردم تیهدا لهیوس و بوده زمان ررف سطح و زمان

 میا  زمیان  در هیا  بکتیا  همان یول اند کرده تیهدا را نفر هزارها و صدها و اند داده انجام را خود فهیوظ گذشته در هک میدار

شیود.   شیمرده  دیی با ضَیالل  ت ک از و باشد می مردم ر یح و کش و یگمراه اسباب است، سه  ،ککد نمی تیهدا را یسک

 موقت مد  یک یبرا دارد یرسالت یک میریبگ نظر در هک را گرید تابک هر ن،یمعصوم یواقع گفتار و یآسمان تابک بجز

 کِل رَبِّ یَس ب ال یادُْع  از ایین رو اسیت کیه در قیرآن آمیده اسیت:        .شیود  می متما رسالت آن گذشت هک مد  آن محدود؛ و
 یبیرا  مختلیف  لهیوس سه ن،یمفسر اتفاق به مهیرک هیآ نی(ا089)نح / .اْحَس نُ  یهِ  یَمِة َو اْلَمْوِعَ ِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم بِالَّتکبِاْلحِ 

 راه بیه  را میردم  :فرمایید  میی . اسیت  مخصیوص  مورد یک یبرا هلیوس سه نیا از یکهر و ردهک رکذ مردم تیهدا و دعو 

 به ست؛ین ریکتش و خدشه قاب  هک مرمح و متقن سخن یعکی مترح. مترح لهیوس به له؟یوس چه با. بخوان پروردگار 

 بیا  بخیوان  پروردگیار   راه بیه  را میردم  یعکی ی. است یکیقی درصد صد مقدماتش هک یسخک یعکی مارح و نییمکطق اصطالح

  یی دل و برهیان  و مترح لهیوس به ردنک دعو  اند گفته نیمفسر.خالص عق  و خالص درصد صد علم و مترح و هانبر

 پروردگیار   راه بیه  را میردم  یعکی ی َو اْلَمْوِع َ ِة اْلَحَس َنةِ  .دارنید  را آن استعداد هک است خاص دسته یک یبرا یعلم و یعقل

 یعلم مسائ  اگر ندارند، یعلم و یعقل انیب استعداد مردم از یبعض. پسکددل یاندرزها و پکد و خوب موعظه لهیوس به بخوان

 آنیان  دل هک یزیچ هر و تیارح و قصه و  یتمب با. است اندرز و پکد ها آن تیهدا راه. شوند می جیگ شود طرح ها آن یبرا

 و عقی   و مغز با برهان و مترح ارک و سر اما و است، دل با اندرز و موعظه ارک و سر. ردک تیرا هدا ها آن دیبا کدک نرم را

 بیا  اگیر . اْحَس نُ  یِه  یَو ج اِدْلُهْم بِ الَّت .رری ف و عقی   و مغیز  مرحله در نه اند احساسا  و دل مرحله در مردم تیبرکا. است ررف

 حیرف  و مجادله یبرا آمده بفهمد، را یقتیحق هک ستین نیا غرضش ست،ین قتیحق شفک غرضش هک دیشد روبرو یسک

 بیا  هیم  تیو  د،یی نما مجادلیه  و کید ک هیو  و دهد قرار کمستمس را آن بشکود ای کلمه یک است نیمک در گرفتن، رادیا و زدن
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 مجادلیه  در نشیو،  خیار   قیت یحق و حیق  راه از مجادلیه  در ن،کی  مجادلیه  احسین  نحو به تو اما. نک مجادله یشخص نیکچکیا

 .ها این امبال و نبر ارک به دروط ن،رن کشی حق ن،رن انصافی بی

 هک ای وسیله شود می معلوم پس. است خاص یمورد یبرا یقیطر هر و ککد می رکذ تیهدا یبرا یمختلف طرق هیآ نیا

 .0ستین کواختیر و سانیر برد ارک و نهی از مکرر به معروف امربهدر   تیهدا مقام در دیبا

قیدیمی او را رهبیری    هیای  روشها و با همان متید  توان نمیدر همین رابطه نسبت به هدایت نس  ردید باید دانست که  

  یشیا  رری تف طیرز  دو نسی   نیی ا درباره. است یزاتیمم و مشخصا  چه یدارا میبفهم و میبشکاس را روان نس  دیبا کرد. اولچا

 هیوس،  و هیوا  گرفتیار  مغرور، خام، هستکد یمردم عده یک ها این طبقه یک نظر از.شود می قضاو  رور دو معمولچا و است

 نسی   خیود  نظیر  از امیا  .گویکید  میی  ناسزا و کککد می کجی دهن نس  نیا به شهیهم طبقه نیا.  یع هزار یاراد ،پرست شهو 

 مجسیمه  فطانیت،  مجسیمه  هیوش،  مجسیمه  را خودشیان  ؛بیککید  نمیی   یی ع خودشیان  در هیا  آن. اسیت  سربع درست روان،

 هیا  ایین  بیه  هیا  آن . یی تجه و قیی تحم را هیا  آن هیا  این و ککد می قیتفس و ریفرت را ها این هنک نس . دانکد می یعال یها آرمان

  .فهمید نمی شما د،ینادان شما گویکد می ها آن به ها این ؛پرستید شهو  شما د،یافرک شما گویکد می

 گذشته در هک دارد یاحساسات و ا کادرا نوع یک نس  نیا رایز. هایی عی  و دارد ییایمزا ما روان در عین حال، نس  

 چیاره . ردکی  چیاره  را هیا  آن دیبا و دارد یاخالق و یررف انحرافا  یک حال نیع در. داد حق او به دیبا هتر نیا از و نبود

 احتیرام  بیدون  و دارد هکی  یعیال  یآرمانهیا  و احساسیا   و ا کی ادرا یعکی ی ایی مزا گیرفتن  نظر در بدون انحرافا  نیا ردنک

 بیاز  اندازه نیا رهارف گذشته نس  در.  گذاشت احترام  رها نیا به دیبا. ستین سریم احساسا  و ا کادرا نیا به گذاشتن

. است گذاشته احترام امور نیا به اسالم. گذاشت احترام ها آرمان نیا به دیبا. نبود یعال یآرمانها نیا با احساسا  نیا نبود،

. میریی بگ را کیده یآ نسی   یقی اخال و یررف های انحراف رلو میبتوان هک است محال میباش اعتکا بی امور نیا به میبخواه ما اگر

 بلکید  میا  ادیفر دائماچ و است مذمّت و صِرف انتقاد و کجی دهان روش هک ایم گرفته شیپ نس  نیا مقاب  در ما فعلچا هک یروش

 یاساسی  رری ف دیی با. سیت ین درسیت  ککیم می یوا یوا دائماچ و  این طور، و...، ها خیابان، مدارس این طور ها دانشگاه هک است

 درد م،یبشکاسی  را نس  نیا درد ما اول هک است نیا به یاساس رررد فک کدر دیبا را نس  نیا درد .ردک ها انحراف نیا یبرا

 در. کیرد  نمیی  احسیاس  گذشیته  نسی   و ککد می احساس هک را یزیچ آن یعکی است، یداریب نشانه هک ی،دردیررف و یعقل

 در نداشیت،  خبیر  رونیی ب از یسی ک. بیود  بسته هم ها پکجره است، سه  بود بسته هک درها. بود بسته مردم یرو به درها گذشته

 و درهیا  نیی ا امیروز . نداشیت  خبیر  گیر ید تری ممل از بیود  هک خود ترممل در نداشت، خبر گرید شهر از بود هک خود شهر

 حق و است، یعال احساسش است، روان ،بیککد می را ایدن های علم است، شرفتیپ به رو هک بیککد می را ایدن شده، باز ها پکجره

 رری ف سیطح  میقید  در . کیرد  نمیی  کدر و فهمید نمی را زهایچ نیا میقد نس  م؟ینباش ایکگونه دیبا چرا ما گوید می دارد، هم

 یمی ک ر،رف هک یوقت است یعیطب. شود می دایپ شتریب حاد ،شد میدا یپ سؤال و دیترد و کش مردم در مترک بود، نییپا مردم

 اریا  یاحت و سیؤاد   بیه  و ردکی  رفی   را دشیی ترد و کشی  دیبا. نبود مطرح قبلچا هک شود می حطر شیبرا یسؤادت آمد باد

 با مردم شدن آشکا یبرا است یمکاسب کهیزم خود نیا هربل عوام، حالت به برگرد گفت او به شود نمی. گفت پاسخ اش فرری

 نسی   یرهبر و تیهدا در نیبکابرا. گذاشت نایم در را یقتیحق شود نمی هک سواد بی راه  یک با. یاسالم معارف و قیحقا

 طیرز  آن امیروز  اما. ها کتاب رور یک و غیتبل و انیب خاص طرز یک به میداشت ا یاحت ما بود تر پایین رشرف سطح هک میقد

 و وزر مکطق با دیبا د،یآ عم  به ها قسمت نیا در یقیعم اصالح است دزم و دیبا ،خورد نمی درد به ها کتاب طرز آن و انیب

 و ا کی ادرا و ارراف روان نس  هرحال به .پرداخت  مردم یرهبر و تیهدا به راه همان از و شد آشکا روز ارراف و روز زبان
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 رلیو  شیود  نمیی  نشیود،  یدگیرسی  احساسیاتش  و ا کی ادرا و ارری اف بیه  یعکی ی دردش بیه  تا. هایی انحراف و دارد یاحساسات

 .0گرفت را انحرافاتش

 نتیجه

و از ایین رو بیه کمیک      باشیکد  یمی از نظر اسالم همه افراد رامعه و شهروندان دارای مسئولیت مشترک ه با توره به ایکر

و نهی از مکرر وظیفه دارند تا زمیکه و فضای مساعد را برای رشد و تعالی آحاد رامعه فراهم نمایکد و بیا آنچیه    معروف امربه

باید به این اص  مهم بیش از پیش اهمیت بیدهیم   میریگ یمد نتیجه زمیکه ساز فساد و تباهی و عق  افتادگی است مبارزه ککک

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    

ا درس آمیوزی از  با راهرارهای معرفتی، عاطفی و رفتاری که بدان اشاره شد ضمن آسیی  شکاسیی ایین اصی ، بی      میا داشته

وریود آورییم کیه ایین     ه و نهی از مکرر، وتقویت دوستی، روش و مرتبیی را بی   معروف امربهتاریخ و فهم صحیح از مراح  

و با  یعلم اصول بر یمبتک و یمکطق حال نیع در و( یانفراد نه) یارتماع حال نیع در و( فقو یزبان نه) یوظیفه به طور عمل

گیرد تا با  احیا و اررای درست آن، شاهد تاثیرا  عملی و مببت  بیشتری در میان در رامعه و انتخاب وسای  مکاس ، انجام 

 باشیم. شهروندان

 منابع
 قرآن کریم، تررمه فوددوند .0

 89، 83، 81، 04، 9، 8، 0: رلدهای. 0942مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا،  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                           
     989 ص ،83  ،آثاراستادشهیدمطهری مجموعه .0



 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 349

 یروانحرافات اجتماعکاز من یونه امربه معروف
 0محمد امیری

 8محمدرضا محمد شفیعی

 دهکیچ

نابهکجیار اسیت     یا مقاب  رامعه برخوردارباشد. در یوارزش یعاطف ،یمکزلت ،یمال ،یت رانیه از امککرامعه سالم است 

هیر آنچیه    اسیت و  یو اخالق یزشار تیمربوط به امک یهکجارها یرامعه اسالم یهکجارها ترین مهمار باشد. ین معیه فاقد اک

و  هیا  ارزشن یی و اگر نقیص ا  شود میمحسوب  یانحراف ارزش ،اندازد میرا به طور خاص به خطر  یو اخالق یت ارزشیامک

 یاقیداما  رید   اش دامکیه مهیار آن و از گسیترش    در یسیت یه باکی  شود میدار یپد یگسترده گردد انحراف ارتماع هکجارها

آن  ینظیام فرهکگی   یاتیی و ح یمحیور  هیای  ارزشحفاظیت از   ،شیور کت در هیر  یامک یاساس از اهداف یریرد. یصور  پذ

ن یورت ،و تداوم آن یارتماع یبه زندگ یت بخشیامک ،زین یعمده هر نظام فرهکگ یردهاکارکاز رمله  ،و در مقاب  باشد می

 است. یجاد حفظ همبستگیو ا یت ارتماعیهو

ن یی . اباشید  میی  «رری از مک یو نهی  معروف امربه»گر را از انحراف باز دارند یدیر ه افرادرکیا ین براید یرفتار های توصیه

ه ازآن کی  یفراوان شده به طیور  تأکیدبرخوردار است و بر آن  یا ژهیگاه وین از رایه در دکاست  یعمل یارهارراه ،رفتار

 ن نام برده شده است.ی  دئفرا ترین شریفن و یعکوان بلکد مرتبه تره ب

ضیه  ین فریی برآمده و نقش ا یانحرافا  ارتماع در «رراز مک یو نه معروف امربه» کارکردهایدر مقام اثبا   ن  نوشتاریا

 .دهد میمورد توره قرار  یت ارتماعیامک یجاد و برقراریرا در ا یکید

 فیتعار

ا شرع اسیالم  یر عق  گران به انجام آنچه از نظیفرد مسلمان به د یردن از سوکه یا توصیدستور دادن  یعکی معروف امربه

گران به انجام ندادن آن یفرد مسلمان به د یردن از سوکه یا توصیدستور دادن  یعکیر راز مک یخوب در نظر گرفته شده و نه

 ا شرع اسالم بد در نظر گرفته شده است. یچه از نظر عق  

ار زشت ک یر به معکارردن و مککمک   بازداشتن و یبه معکا یر است. واژه نهرشکاخته شده و مقاب  مک یعکیواژه معروف 

ه کی  یاز امیور  یریزشت و نامعقول و رلیوگ  یارهاکر به بازداشتن انسان از انجام راز مک ین نهیره  است. بکابرا یو از رو

 (0924 ی. )عاطفه قرششود می  آن ربواسطه ره  و غفلت گاه مرت یول ،در واق  انسان از آن ترس  و نفر  دارد 

اسیت و   یارتماع هکجارهایو  ها ارزشاز  یو تخط یجروک یعکیآن  یبه مفهوم رامعه شکاس یارتماع انحراف ،دهیپد

رامعه آن  ینداشته و اعضا یرامعه سازگار یرفتار کبا انتظارا  مشتر یقیه به طرکاست  یبه مفهوم رفتار یرفتار انحراف

 را ناپسکد و نادرست بدانکد.

رفتیه شیده در   یپذ یو هکجارهیا  هیا  ارزشد نسیبت بیه   یی تست از فقدان ترس و تهدعبار ،یت ارتماعیامک واژگان کلیدی:

 رامعه

 

 

                                                           
 هیا  علمی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد. 0

 هیا  علمی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد. 8
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 ت جامعهیدر امن ینقش انحراف اجتماع

میورد پسیکد    یا ژهیق ویهم احساسا  و عال ،ه با توره به آنکخاص است  ید و باورهایعقا ،ارراف یدارا یا هر رامعه

ار و احساسیا  درسیت و قابی     ری ه افک معیارهان قواعد و ی. در اشود میه مقبول شکاخت یخاص رفتارهایو هم  گیرد میقرار 

د و تخلف ینام توان می "0یارتماع هکجارهای" ،کککد مین ییتع یمکاس  و مورد انتظار را در هر شخص رفتارهایز یقبول و ن

 د.ینام توان می "8یانحراف ارتماع"را  هکجارهااز آن را 

را  ییارهیا و هکجارهیا  یمع ،ده استیتاب و سکت نازل گردکخداوند متعال در قال   یسوه از ک یز به عکوان نظامین نید

 (0920 یهاشم) احساس و عم  دارد ،شهیاند یبرا

 نهادهیای ککیده گروهیا و   کن ییی رامعه با توریه بیه نقیش تع    هکجارهایکد حفظ الگوها و یز در واق  فراین یت ارتماعیامک

 ره است.یو غ یمذهب یها سازمان ،لهیاز قب یارتماع

   اص  موضوع ین ترتیاست. به ا یارتماع یتوسو گروها یارتماع یها ارزشحفظ  ککد یمن مقوله دنبال یه اک یهدف

از  «هوییت »است که تحت عکیوان   یارتماع گروهای یو اساس یادیبک های ویژگی یمعطوف به حفظ و بقا یت ارتماعیامک

 .شود میاد ین آ

 ت از ران  خار  و داخ  است.یازمکد آرامش و انیش نیخو ییایپو  یراب یگر هر رامعه اید یاز سو

شیده   رییک تف ءاریزا  یمیذه  و عیرف ملی    ،فرهکیگ  ،زبیان  ی  الگوهیا یی مورود در رامعیه از قب  هکجارهایالگوها و 

ا روامی  متعیدد بی    یریی گ  ردر ارتماعا  مختلیف باعیث شی    ءن ارزایا ین رامعه هستکد. تفاو  ساختاریادیبک های ویژگی

 متفاو  از هم ردا شده است. یت رمعیهو

از  ییک ر ناهماهکیگ در هر ییی جیاد هرگونیه اخیتالل و تغ   یاست و ا یادیبک یها یژگین ویا ،یه هر ارتماع انسانیه و مایپا

 .نماید می یودچار ناامک دهد میرامعه را در معرض خطر قرار  ،ورکمذ ءارزا

 .یمذه  و عرف مل ،فرهکگ ،ن برشمرد: زمانیچکرا  یت ارتماعیامک های مؤلفه توان مین یبکابرا

از رملیه  ،دهکد میه ئز ارا ین یف گوناگونیه تعارکورود دارد  یمختلف یدگاهاید یت ارتماعیف امکیالبته در مورد تعر

خیود   یتیهیو  هیای  مؤلفهدر باب  یدیه رامعه تهدکه ک شود میمطرح  یزمان یت ارتماعیامک ،سازد میخاطر نشان  "مودر"

ر و ییی و تغیتحیت شیرا   اش اساسیی  هیای  ویژگیی حفیظ   یرامعه برا های تواناییرا  یت ارتماعیامک "وریو". ککد میاس احس

ه کی  چیزهیایی نسیبت بیه    توانکید  میی رامعیه   یه اعضاک سازد می خاطر نشان ی. وککد میف یو محتم  تعر یدا  واقعیتحد

ت حفیظ  یی را قابل یت ارتمیاع یامک "بوزان"دولت واگذارند.  نها را بهآ ککد ورت نیاحساس مسؤل ،ککد مید یتشان را تهدیهو

 .داند میاز تحول  یو قاب  قبولیبا شرا ،یت و عرف ملیهو ،مذه  ،فرهکگ ،زبان یسکت یالگوها

 هیای  ویژگیی  یخطر و هیراس در حفیظ و نگهیدار    ،عدم ترس یت ارتماعیه امککن مورد معتقد است یدر ا "سیتون "

 (0924 یاست. )قرش یزندگ کزبان و سب ،ذاه چون م یگروه ارتماع کمشتر

انسیان بیوده اسیت.     یخ زنیدگ یرفته شده است همه اقوام و مل  در طول تاریدو اص  پذ ها بدیاز  یو نه ها خوبیامر به 

 .اند فطر با عق  و  یو مکطق ها انسانص  دوبردارنده مکاف  ان دو یرا ایز

 یکشیر  م ویسیه  یح انسیان یا  صیح یی جیاد ح یو ا یدر راه زندگ ،بدن یرامعه سالم مانکد اعضا یکه افراد کاز آن را 

 تفاو  باشکد. یرامعه ب های کاستیو  ها قو در برابر  توانکد نمی ها آناز  یک  یو ه باشکد می

اصیالح   یاز فسیاد و سیوق دادن رامعیه بیه سیو      یریرلیوگ  یر بیرا ری از مک یامربه معروف ونهی  ،یمساله نظار  همگان

 .یابد میضرور  
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 شتن هستکد.یو بازگشت به خو یابیت یازمکد حفظ و هویه روانان نکست ین یدین اص  تردیگر در اید یاز سو

باشد خیود را بیاور    یو انسان یاسالم های ارزشه دار یطال تواند میه ک ییروید به عکوان نیبا ییروید به عکوان نینس  روان با

 (0944.)روشن چراط دارد یکیت دیازمکد هداین یر وین مسیو در ا ،کد ک

 ین در انحرافات اجتماعید یردهاکارک

مردم نداشته باشد  یرا از سو یکید هکجارهایت یدغدغه رعا تواند نمین یه دکرفت ید پذیبا ،نید یتگریهدا پذیرشبا 

به مکزله در  ،رافا ن در مبارزه با انحید ی  شدن برائقا یتفاوت ید. در واق  بیایو در صدد مقابله با تخلف از آن هکجارها برن

 (0920 یاست. )هاشم یکید یتگریهدا نگرفتکشاننظر 

جیاب  یداشته باشید ا  یارتماع یت ها یرش مسؤلید در پذیه باک ین سرنوشت رامعه و تعهدییزدر تعینقش هر مسلمان ن

امربیه  » تحت عکیوان  یمن مطل  در فقه اسالی. اافتد میاتفاق  یرامون ویه پکباشد  یه  او ناظر و مراق  همه امورک ککد می

سو بیا ارائیه    یکن از ی. درود میمسلمان به شمار  یک یاسیر سرتف یمبان ترین مهممطرح شده و از « رراز مک ینه معروف و

را در بازداشیتن افیراد از انحرافیا      یژه نقش میوثر یو یه بر اعمال و رفتارهایگر با توصید یعلوم و معارف خاص و از سو

ا ی یار شکاخترافراد است. راه یار عملرراه یو دوم« ینظر»ا ی «یشکاخت یارهارراه» شام  یه اولک. ایدنم میفا یا یارتماع

.و دهید  یمی ح یآن توض یها روشو  یو بد یدرباره خوب .دهد یم یار پاداش و عقوبت به مردم آگاهکدر مورد سازو ینظر

 .نماید یمن را ارائه یادیاطالعا  مربوط به معارف بک

 :گیرد یمه انجام یق دو توصیافراد از طر یعمل یارهارراه

 د .یخودش را از انحرافا  دور نما تواند یمبا عم  به ان  یسکه هر ک یرفتار یعکی یه فردیتوص .0

ن خصیوص  یه در اکرند یار گکد به یبا گر از انحرافیدیربازداشتن  یه افراد براک یرفتار یعکی یه ارتماعیتوص .8

 ر نام برد.راز مک یو نه معروف امربهن یهمچک غ ویاز ارشاد و تبل توان یم

و  یخیوب  -د )پیاداش و عقوبیت  یی ر گردکذ یار شکاختره در راهک یسه گانه ا یشدن شکاختها یغ درونیدر ارشاد و تبل

 .شود یم ین( باعث دور شدن افراد از انحرافا  ارتماعیادیمعارف بک -یبد

د انان ینما یافراد درون ین را براآککده بتواند کگانه است اگر دعو  ه دعو  به معارف سه کغ ین در ارشاد و تبلیبکابرا

ه در کی است  یار عملرز راهیر نراز مک یو نه معروف امربهاز انحراف سوق دهد. یخاص به دور یارهاکق ساز و یرا از طر

ن و یتیر  عکیوان بلکید مرتبیه   ه از ان بیه  کی  یشده است بیه طیور   یفراوان تأکید نآ بربرخوردار است و  یا ژهیگاه وین از راید

 (0920 ینام برده شده است.)هاشم شوند یمن اقامه له آیگر به وسیه همه فرائ  دک یضه بزرگیز فری  و نیفرا ترین یفشر

  یر در انحرافات اجتماعکاز من یو نه معروف امربهنقش 

را  ییزهیا یبا و چیکد و زیرا خوشا ییزهایچ یارتماع یها آموزهن بر اساس یعت و فطر  خود و همچکیانسان بر طبق طب

 یکی یامور خوب و بید د  که شده است.ینهاد ها انساندر  یو زشت ییباین زیا که درک یا ابد. به گونهیکد و نامطلوب میناخوشا

 (0920 ی. )هاشمگیرد یم  ر  شین ترتیز به همین

ریوان   شیتن هسیتکد و نسی    یخو ت و فرهکگیازمکد حفظ هویه روانان نکست ین یدین اص  تردیو حاضردر ایدر شرا

 کد.کخود را باور  ،باشد یو اسالم یانسان یها ارزشاروان که دار یطال تواند یمه ک ییروید به عکوان نیبا

 است؟ یافک یاز انحرافا  ارتماع یریرلوگ یبرا ییبه تکها ها آن یشتن داریا تالش روانان و خویاما آ
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 تأکیدز از انحراف یپره یبرا یعام  درون ینتر مهمبه عکوان  یاخالق یها ارزشه اگرچه اسالم بر کم یدان یوضوح مه ب

ه بیه  یطیرف توصی   ییک از  تیوان  ینمی . شیود  یمی  یتهی  یکالمقدور از عوام  تحر ید حتیز بایاما در مقاب  رامعه ن ،ورزد یم

 مؤثر یزمان معمودچ یرشتن دایه به خویافراد فراهم ساخت. توص یکتحر یکه را برایگر زمیرد واز طرف دک یشتن داریخو

افراد رامعیه متفیاو     یمان و تقوایعالوه بران درره ا شد.مکزه با کاز عوام  محر یز تا حدیو خار  نیه محکخواهد بود 

را  ها وسوسهمقاو  در برابر  یرأا یه کورود دارند  یاریستکد. افراد بسیبرخوردار ن یافک یمان و تقوایاست همه مردم  از ا

 .شوند یمبه سمت انحرافا  سوق داده  یریتحر کاندندارند و با 

مربیوط بیه    «رانیی در ا یفرهکگی  یارتماع یو رفتارها ها نگرش یبرس»تحت عکوان  یقیه از تحقک یج آماریبر اساس نتا

% از 00ه ک دهد یمن آمار نشان یستکد. ایبرخوردار ن یو مطلوبیاز شرا یو اخالق یارزش های یژگیوبدست آمده  0928سال 

متقلی    یادیی ه هموطکیان بیه انیدازه ز   کی  اند داده% نظر 39دورو هستکد . یاد و تا حدودیه مردم زکپاسخ دهکدگان معتقدند 

بکد بیه اخیالق   یپا ی% پاسخ دهکدگان هموطکان خود را تا حدود9/39تکد. یه هموطکان راستگو نسککد یگو ی% م0/94هستکد . 

 .دانکد یمرو ر% از پاسخ دهکدگان مردم را تکب  و ت2/90. دانکد ینمخالق بکد به ایپا اصالچ% مردم را 9/00. دانکد یم

اب انحراف رزان ارتیم ،کدررلوه ن یر مکطقیزشت و غ یامر ،و رفتارغلو در نظر رامعه یه نا هکجارک ین تا زمانیبکابرا

 یهکجار یو ب یقاعدگ یو بیافت و آنچه مسلم است در شرایاهش نخواهد ک یارتماع هایی یناهکجارو خرو  از  یارتماع

اما به صور   کد.یخود را ارضا نما یازهایو ن کککد یم یرویپ کاز قواعد مشتر ،ینظام ارزش یکستکد بر اساس یافراد قادر ن

ه تخلیف  ک شود یممور   ها سرنوشتوند ی.پباشکد یمر یرپ یکمکد بوده و به مکزله  گر عالقهیدیربه سرنوشت  ،مؤمنافراد 

او  یارتماع یبشر و بادخص زندگ یه در همه ابعاد زندگکن یلذا نهاد د بگذارد و یرتأث  رامعه کدر  ،فرد یکو انحراف 

 امربه معروف و»ه  ک نماید یمفا یت و تعهد نسبت به رامعه دارند نقش خود را ایه احساس مسؤلک یسانکرسوخ دارد توسو 

میورد توریه    توانید  یم یآن در ممانعت از انحرافا  ارتماع یردهاکارکمطرح و  یکجا بصور  ردیز در این «ررمک از ینه

 :ر باشدیز یها روشتواندبا  یردها مکارکن یا

ردن احترام  و کغ یدر ،یقط  دوست ،ردنکار رود مانکد اخم که ب توانکد یممختلف  یها قال ه در ک یبرخورد قلب .0

 دن مراوده و ارتباطرکمحدود  ،گردد یمه مور  به مخاطره افتادن عز  نفس فرد کمحبت 

 ءسو یامدهاین پیز و تکد مبید آمیا در صور  لزوم تهدیموعظه و ارشاد و  ،استفاده از گفتار نرم  ، یبرخورد زبان .8

خ و و یتیوب  ،او یازهیا یو ن هیا  خواسیته  ید فرد مکحرف در رابطه بیا بعضی  یعم  فرد مکحرف، تهد یویا دنی یاخرو

  المکق زبان و یر فرد مکحرف از طریتحق

 انجامد.یب یبه بازداشتن فرد متخلف از انحراف ارتماع تواند یمه ک یدی یبرخوردها .9

ا یی  یواقعی  یا درونی یرونیا عقوبت بیق پاداش یر ، از طرراز مک یگوناگون امربه معروف و نه یها شر به طور خالصه 

 (0920 ی. )هاشمشود یمعم   یکترل انحرافا  ارتماعکمورد انتظار در رهت 

، دخالت ندادن احساسا  0یژگین افراد ویبه سب  فقدان ارتباط گسترده و همه رانبه ب یلک، به طور یم  امروزدر روا

(،  3ییخاص )عام گرا یارهای( و عدم دخالت مع9گر )دستاوردیدیرت ی(، توره نداشتن به ماه8یعاطف یطرف یو عواطف )ب

و بم  ریت افراد و زیمختلف ماه یها رکبهافتن از ی یگاهبوده و آبرخوردار ن یگر از عمق و شد  چکدانیدیرروابو افراد با 

افتن افیراد از  یی  یشیکاخت و اگیاه   یمهیم بیرا   یا زهیی انگ اساسیاچ م، کیی و به اعتقیاد دور  باشد ینمن رآنان، چکدان مم یزندگ

 گر ورود ندارد.یدیرت یمختلف ماه یها رکبه
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ر، ری از مک یامربیه معیروف و نهی    یبیرا  یساخت روابو ارتماعق یاز طر یه روام  امروزک هایی یتمحدودلذا توره به 

 یگیذار یرتأثرد کارکی ان تحقیق و  ری ام ییهیا  برنامیه سیو بیا    ییک از  یسیت یه باک دهد یمجه را بدست ین نتی، انماید یمجاد یا

ان ری ام گیر در حید  ید یفراهم سیاخت. واز سیو   یرمع یها رسانهاز رمله  ییها نظامق یر را از طرراز مک یونه معروف امربه

خاص،را  یارهایگر توره به دستاوردها و دخالت دادن معیدیرگسترش ساخت روابو از نوع دخالت دادن عاطفه ، توره به 

ر است فراهم راز مک یونه معروف امربهککده ک  یجه تسهیکشگران و در نتکن یق و همه رانبه بیروابو گسترده عم یه مقتضک

 ورد.آ

 رکمن از ینه به معروف و گسترش امر یها هرا

 یکش ارتماعیسطح ب یاعتال 

 و قدر  رامعه یش قدر  وردان ارتماعیافزا 

 نس  روان  یریالگوپذ یمکاس  برا یارتماع یجاد بسترهایا 

 یدر امرونه ی.و اخالق ین شرعیت موازیرعا 

 یغیتبل یها رسانهنقش  یت بخشیفکیح از ابزارها و یاستفاده صح 

 مکاس  یغیو روش تبل یوه شکاسیش 

 ش نقش خانوادهیافزا یبرا یر علمیدابت 

 یز علمکو مرا یآموزش یش نقش نهادهایافزا 

 یاقتصاد یتوره به نقش نهادها 

 یاستگذاران امور فرهکگیتوره به نقش س 

  یاربردکو  یپژوهش یها طرحانجام 

 یریگ جهینت

 یعکی ی یت ملی یی از اهیداف امک  یریی ، میان  تحقیق   یارتمیاع  یها ارزشناهمگون با  یبه مفهوم رفتار یانحرافا  ارتماع

 یبرا ی آسد و یبه عکوان تحد یرا انحرافا  ارتماعیهر رامعه است. ز ینظام فرهکگ یکیو د یاخالق یها ارزشحفاظت از 

 .گردد یم یت هر رامعه تلقیامک

معیه  را ییک  ءت اعضیا یوصیف، تعهید و مسیؤل   لن است م  ارنامم یباچتقراز انحراف و بزه  یعار یا جاد رامعهیهرچکد ا

ن یورود چک کد.ککترل و مهار کرا  یانحرافا  ارتماع تواند یمگران، ید یکید یها ارزشخالف اخالق و  ینسبت به رفتارها

ن و یی در د یعملی  یارری عکوان راهه ب هکاست « رراز مک یو نه معروف امربه» یکیضه دیت  فریمستلزم توره به اهم یا رامعه

 شده است. یفراوان تأکید برانار است و برخورد یا ژهیگاه ویاز را یکیرامعه د
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 منابع
، معاونت   یران. وزار  فرهکگ و ارشاد اسالمیدر ا یفرهکگ-یارتماع یو رفتارها ها نگرش ی، برس0920، مکوچهر،یمحسک .0

 یو اموزش یپژوه

 02شماره زنان . یارتماع یفرهکگ یفصلکامه شورا .یت و انحرافا  ارتماعیامک ،0920ن ، یمکش، حس یمحبوب .8

 ن و ارتباطا ی، د0928د، ی، مجیمحمد .9

 89/8/24، 031 00هان شماره کی، 0924، عاطفه، یقرش .3

 یارتمیاع   یفرهکگی  ی، فصلکامه شوراین رامعه و انحرافا  ارتماعی، د0920،یداحمد هاشمین سیالمسلم حجت ادسالم و .9

 02زنان ،شماره 

 یقدس رضوحوزه نظار  آستان  ران،یا یاسالم یرمهور کت گمریسا .0

دانشیگاه   یاسی ی، س یسیا دنیه فرهکگی    های یشهماسلسله  مجموعه تعادد  دانشجو و عفاف، ، 0944ن، یروشن چراط ،حس .4

 ین طوسیرالدیخواره نص یصکعت
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 و نهی از منکر  معروف  به امر شناسی آسیب

 0سیما نصیری

 8سحر میرقباد خدارحمی

 چکیده

ه بیا  کی  یلی یتحل - یفیاسیت، توصی   یقی یتحق« رراز مکیی  یو نهیی  معروف امربه ییی  شکاسیآس» عکوان ش رو بایپ ی هنوشت

و  یاختصاصی  هیای  ی آسی ر انواع کا  و ذیروا ر، در قرآن وراز مک یو نه معروف امربهگاه یت و رایآن، اهم یمعان یبررس

شتر و بهتیر  یمهم، ب ی همسئلن یارد خوانکده را با اد ی، سعیمهم اله ی هیضفر ن دویان راهرارهای پیشکهادی ایو در پا یعموم

ر مسیلمانان را زدل و  ری تف هکی ن اسیت  یادیی اصی  بک  ییک ر ری از مک یو نهی  معیروف  امربه یایشکاخت ابعاد و زوا سازد. آشکا

ر قیرا  کیخطرنیا  یهیا  لغزشیگاه ن یدر دام چکی  انید  شیکاخته  یخیوب  ن اص  را بهیه اکو آنان  ککد یمآن را ردا  های یناخالص

 .گیرند ینم

جه ین نتیت به اینها ن پژوهش دریا .هاست آندقیق و روشن از  یس  آگاهک، ها ی آسن یشکاخت ا ی هدزم ن،یبکابرا 

آن هم مهم است و توس   یها آفتو  ها ی آسشکاخت  ت دارد،یر اهمراز مک یو نه معروف امربهه که همان طور ک رسد یم

 ،هیا  ی آسی ن امر است. چه بسا عدم آگاهی از این یا ین راه برای، بهترمستکد یها تددلاس و استفاده از یفرهکگ های یوهشبه 

درمان این عواقی  تکهیا از طرییق    . گردد یمکه حتی مکجر به نابودی یک ملت  گذارد یمعواق  و اثرا  نا مطلوبی بررای 

ه همیراه بیا برنامیه رییزی دراز مید       مکرر با ریذب نیروهیای آگیا    و نهی از معروف امربهکه آن هم روا   هاست علترف  

 .باشد یم

 ارتماعی . یها بحرانو نهی از مکرر ،  معروف امربهآسی ،  :یکلید واژگان

 مقدمه

 احسیاس  بیه  مشیروط  آن تحقیق  و اسیت  العقی   سیلیم  انسیان  هر خواست مال،ک به رو و محور خدا و سالم رامعه داشتن     

 ای رامعیه  ساز زمیکه بتواند هک گونه آن رامعه، یمعکو و یماد آرامش و یالمتس. است رامعه آحاد شکاسی وظیفه و تیمسئول

 بیه  قیان   یلیدل هر به هک هستکد و بوده هایی انسان همواره. است گرانید و خود به توره گرو در باشد، مالک به رو و یآرمان

 اسیت  دزم ،رو ایین  از. زنکید  می هم بر را رامعه آرامش گوناگون های شیوه با و نبوده مرزها و حدود به بکدیپا و شیخو حق

 .است قانون و نظم ازمکدین بشر یزندگ هکچرا شود؛ توره یارتماع و یفرد های رکبه به سعاد ، به  ین یبرا

 هیای  زمیکیه  آوردن فیراهم  مکظیور  بیه  و یالهی  ،یانسان سالم رامعه تحقق یبرا بودنش، ام ک و رام  مرح به اسالم نید     

 و سعاد  مور  هکدارد یدستورات و امراح ،یانسان رامعه در قسو ییبرپا و سالم ای رامعه دنیرس سامان به و یتعال رشد،

  ،یمیر  ارتمیاع  درمان مکظور به یبرخ ،بیماری از گیری پیش مکظور به نیقوان نیا از یبرخ مجموع، در. است رامعه یتعال

 کککیده  محقیق  و دارنید  یثبیوت  رکبیه  یبرخ و است یارتماع های اریناهکج و ها زشتی برنده نیب از و داشته یسلب رکبه یبرخ

 نیمبی  شیرع  بیر  یمبتکی  یاساس قانون و رانیا یاسالم نظام در. گردند می محسوب یبشر معقول ا یح در یانسان یعال صفا 

 و یمیاد  ،یخالقا ،یروان آرامش جادیا کارهای راه از یری ررمک از ینه و معروف امربه عکوان تحت یهمگان نظار  اسالم،

  .است یافته تجلّی اسالمی رمهوری نظام در هک است رامعه یمعکو

                                                           
 سگانشکاسی، مشاور و مدرس دانشگاه، فارط التحصی  دانشگاه آزاد  اسالمی واحد خورا کارشکاس ارشد روان. 0

 شکاختی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد مسئول مرکز مشاوره و خدما  روان. 8
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 و نهی از منکر معروف  به امرمفهوم 
 بیه  هک کدیگو را یرین ارک هر نام معروف.  است شده ادی آن از یاسالم ا یروا و قرآن در هک است یاصطالح دو، نیا

 قل  و دل بر یزیچ هک معکاست نیا به اص  در ارران لمهک از ررمک .باشد شده روشن آن یرین و حسن شرع، و عق  لهیوس

 .نماید می ارران را آن و داشته تکفّر آن از هربل ،کرد نمی را آن تصوّر هک شود وارد انسان

 آخیر   و ایی دن سیعاد   هک است یصفات س ک و افعال انجام به گرانید واداشتن و قیتشو از عبار  معروف امربه پس،

 ارکی  امیور،  در نظیم  عبیادا ،  ،یارکی ویرن ،خلقیی  خیوش  احسیان،  تقوا، ر،رتف مان،یا مانکد ؛ککد می نیتضم و نیمتأ را فرد

 .آنها نظایر و رسمی و  روانی و  روحی  کماد  و علم  یتحص ران، و کخا و ناموس از دفاع ردن،ک

 و عقی   خداونید،  رانی   از هک است یصفات نداشت ای افعال انجام از گرانید ینه و بازداشتن از عبار  زین  ررمک از ینه

 ،یکرعهدشی  ظلیم،  فجیور،  و فسیق  رهالیت،  غفلیت،  ،یامیدار یدن نفیاق،  ،کشیر  مانکید  اسیت؛  شده معلوم ها آن یزشت شرع

 (0).ها آن رینظا و ،سوادی بی ،حیایی بی ،کاری بی ،نظمی بی ،تقوایی بی

 اتیروا و قرآن در منکر ازی نه و معروف امربه گاهیجا و تیاهم

 از  اسیت  شده وارد باب نیا در یفراوان ا یروا و ثیاحاد و ا یآ هک بوده نید واربا  از ررمک از ینه و معروف امربه

 : رمله

 نیبهتیر  را آنیان   ،یی دل نیهمی  به و داند می ررمک از ینه و معروف امربه را ها مسلمان یرستگار عام  مکّان، خداوند -

  (8).ککد می یمعرف امّت

  (9).کدینما  یفرا نیا انجام به اقدام هک باشکد یسانک دیبا و است ررمک از ینه و معروف امربه پرتو در یرستگار -

 (3.)است ردهک یداریخر بهشت عوض در را ررمک از کککدگان نهی و معروف به نیآمر های مال و ها ران خداوند -

 صیبر  و حیق  بیه  سیفارش  و کککد می ویرن ارک ،هستکد مانیا یدارا هک یسانک مگر ،اند زیان و ضرر در ها انسان همه    -

  (9).نمایکد می

شود آرام نشییککد و متخلیف را بیه    از قوانین عم  نمی پیروان خود را موظف ساخته که اگر دیدند به یری ٔهمهاسالم  -

 (0نافرمانی بازدارند) فرمانبرداری وادار کککد و از

اگر » فرماید: را به کِشتی و افراد را به مسافران آن تشبیه نموده و می هپیامبر اکرم )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( ، رامع  -

، سیرانجام   خودش در کشیتی سیهم دارد و کشیتی را سیوراخ ککید      ٔاندازهمسافران کسی به ادعای آن که به  در میان

او را از رلیوگیری کککید خیود و     کشتی و مسافران آن غرق خواهد شد ، ولیی اگیر دیگیران از ایین عمی  ناپسیکد او      

 ( 4اند)هالکت رهایی بخشیده

کردند و ککد که در ککار دریا زندگی مینق  می " اصحاب سبت "اعراف ، داستان قومی را به نام  ٔسورهخداوند در  -

ها داده شد و آن این که صید ماهی را در روز شکبه ، تعطی  کککد. به آن از طرف خداوند به عکوان آزمایش دستوری

مکرر نمودند، اما آنیان   ها را پکد داده و نهی ازن ، آن قوانین شرعی را رعایت نرردند و گروه دیگر آنآنا گروهی از

کردنید نجیا  داد و بیر گکاهریاران عیذاب      از مکرر میی  و نهی معروف امربهنپذیرفتکد و لذا ، خداوند گروهی را که 

 (2دردناکی نازل کرد.)

أسیمی   و هما مین » (3) حدود است ی هاقامو نهی از مکرر و  معروف امربهن به پایداری دی: علی )علیه السّالم( فرمودند -

مکرره م  ادلتفاو  بالزمه و ادلتیزام بیه    من ضروریا  الدین و ها وروبالفرائ  و أشرفها و بهما تقام الفرائ  ، و 

 واربیا  برپیا   هیا  ینا ی هیلوس باشکد و بهواربا  می ترین یفشرو نهی از مکرر از  معروف امربهاین دو  «من الرافرین
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انرار و ملزم شدن به آن ، ی  هدزماز ضروریا  دین است که مکرر آن در صور  توره به  ها یناشود. و وروب می

 (01باشد)از کفار می

 از میان شما مسلمین« ... الْمُکْرَرِعَنِ  هَوْنَیَکْ مِکْرُمْ اُمِّۀُ یَدْعُونَ اِلَی الْخَیْرِ و َیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ وَلْتَرُنْ»فرماید: قرآن می  -

 ی هکککددعو   این آیه آمده طور که در پیام( همان00و نهی از مکرر شوند.) معروف امربهگروهی ویژه باید مسئوول 

شیکاس باشید، لیذا بعضیی از امیت، ایین وظیفیه را بیه عهیده           شکاس، مردم شکاس و شییوه  به خیر و معروف باید اسالم

 (08د.)دارن

نشانش در تورا  و انجیی  آمیده، اولیین     : پیامبر اسالم که نام وخوانیم یم  «رِرکهاهُم عَنِ المُکیبِالمَعرُوفِ وَ  یَأمُرُهُمی» -

انبیاسیت، گرچیه دیگیران گیوش     ی  هیرسی و نهی از مکریر،   معروف امربه. و نهی از مکرر است معروف امربهاش وظیفه

 (  09ندهکد.)

 (.03است ) صالحان ی هیوشاء و یر راه انبراز مک یو نه معروف امربه(: همانا السّالمم باقر )علیه به فرموده اما  - -

د! فرمیود:  یی : بیه طیرف عیراق نرو   گفیت  یمی ه کی ه یی بیرادرش محمید حکف   ( در برابیر سیخکان  السّالمن )علیه یامام حس  -

رده کی  ی اهلل علییه و آلیه و سیلّم عمی     کم تا به روش ردم رسول خدا صیلّ کر راز مک یو نه معروف  به امر خواهم یم»

 ( 09باشم.)

قیدِر اَن  یهِم مَین  یفی  و یمیا مِین قَیوْمِ عَمِلُیوا بِالْمَعاصی     »: فرمایید  یمی امبر بزرگوار اسالم )صلّی اهلل علیه و آله و سیلّم(  یپ -

 یسانک ها آنان یه مک یککد، در حالکگکاه  هک یقوم...«  اهللُ بِعَذابِ مِن عِکدِه عُمَّهُمُیاَن  کوشِیفعَ  اِلَّا یهِم فَلَم یرعَلَرکی

ه خداوند کباشد  یکککد ، نزدرکد و نیرو یزاریککد و بکارشان ررده ، انکاعتراض  ها آنبر اعمال  توانکد یمه کباشکد 

 (00د.)یرا به عذاب معذب فرما ها آن ٔهمه

 (. 04)«دیکک و سکگ است، حفظ ران آن انسانیه آتش گک یخود و اه  خود را از آتش دوزخ: »فرماید یمقرآن   -

رمردان و قدرتمکدان شما نسبت به راهالن یپ اران خود نوشت: حتماچ بزرگان ویبه  یا ( در نامهالسّالمامام صادق )علیه   -

ن و لعکیت بیه   یرند وگرنیه نفیر  یندارند، بگ یا ه تجربهکرا  یسانکدست  نشان دهکد و یاست طل  ، از خود عطوفتیر

 (. 02د)یخواهد رس همه آنان

ن و ین خداونید در زمی  یکید، رانشی  کر ری از مک یو نهی  معیروف  امربهه ک یسک: فرمایکد یم وآله علیه اهلل یصلرم کرسول ا -

 ( 03تاب اوست.)کن ین فرستاده خدا و رانشیرانش

ر رمک از یو نه معروف امربهرهاد در راه خدا در برابر  یو حت یکن یارهاک: تمام فرمایکد یم السالم یهعل یحضر  عل -

 ( 81پهکاور است.) یایدر برابر در یا قطرهچون 

 برپیا  هیا  آن  با یه فرایه بقکاست  یضه بزرگ الهیر دو فرراز مک یو نه معروف امربه: فرمایکد یم السالم یهعلامام باقر  -

 بیه  شیده  رفتهگ زور به اموال و حقوق ،شود می حالل درآمدها. گردد می آباد و امن ها راه دو، نیا لهیوس به و شود می

 راه بیه  رو و درست و راست ارهاک همه و شود می گرفته انتقام دشمکان از ،شود می آباد نیزم و گردد برمی صاحبانش

 ( 80.)گردد می

 وگرنیه  د،یی کک رری مک از ینه و معروف امربه دیبا: نماییم می اشاره وآله علیه اهلل صلی رمکا امبریپ از یبیحد به اتمام در و -

 و انیری ن. ککید  میی  رحم خردسادن به نه و گذارد می احترام رانیپ به نه هک ککد می مسلو شما بر را یستمگر خداوند

 و ککید  نمیی  کمی ک هیا  آن به خدا اما ،طلبکد می یاری خداوند از و شود نمی مستجاب یول ،کککد می دعا شما صالحان

 ( 88.)گذرد نمی در گکاهشان از خدا و کککد می توبه یحت
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 منکر ازی نه و معروف امربهی اجرا عدم ازی ناشی فرد وی تماعاج های آسیب
 -یفرهکگی  یزمیان  ،یعی یطب گیاه  ر،رمک از ینه و معروف امربه یاررا از بازدارنده عوام  هک است یضرور تهرن نیا انیب

 .است افراد یدرون و یشخص حاد  به مربوط زین یگاه و یاسیس یگاه ،یارتماع

 تیر  مهیم  همیه  از  یذ عوام  رسد می نظر به اما. باشکد مؤثر و میسه مورد نیا در است نرمم یمتعدد عوام  حال، هر به

   :است

 موانع فردی

 هویت به معکای نگرش و ادراک و برداشتی است که شخص از خود دارد و شام  درک رسیمانی، ( بحران هویت: 1

کاختی، ارتماعی رکسیی، خیانوادگی و تطیابقی    متکوع هویت روانش یها رکبهعاطفی، ارتماعی و کیفیت نگرش فرد است و 

. اگر فردی نتواند انتظارا  ارتماعی را برآورده ککید دچیار پراککیدگی شخصییت خواهید شیدکه بیه        گیرد یمفرد را در بر 

، در صورتی که فرد و رامعه شخصیت و خود واقعی خویش را نشکاسکد و به آن دست شود یمعکوان بحران هویت نام برده 

و  هیا  یشگیرا . بحران هویت که آثار آن را در گفتار و رفتیار،  شوند یمار عدم تعادل و نوعی اختالل روحی روانی نیابکد دچ

مشاهده کرد. انسانی که خود را نشکاسد، محور ورودی خود را فرامیوش ییا گیم ککید. بیه       توان یم ها آن های یریگتصمیم 

. و روشن است چکیین انسیانی در پاییان،    ککد یمو سرمایه گذاری و برای خود کاذب برنامه ریزی  رود یمدنبال خود کاذب 

را بیه خیود حقیقیی و گیوهر      ها انسانخود را شرست خورده و زندگی و سرمایه عمر را بر باد رفته خواهد دید. اسالم عزیز 

 .خواند یمناب ورودشان فرا 

. نه تکهیا شیکاخت خیود حقیقیی و     اند دانستهاسی پیامبر اکرم)ص( با رمله: شکاخت خود حقیقی، را زمیکه و بستر خداشک 

 حقیقت رو است. یها انسانهویت انسانی، از شکاخت خداوند متعال ردا نیست، بلره راهگشایی برای 

: مانکد کسانی نباشید که خدا را از فرماید یمقرآن کریم نیز صریحاچ خدا فراموشی را عام  خود فراموشی دانسته است و  

 .اند شدهر نتیجه خداوند نیز حقیقت خودشان را از یادشان برد ایکان از راه بکدگی خداوند خار  و د اند بردهیاد 

دیکی آشکایی کافی داشته باشد واژه ای به نام بحران هوییت یافیت    یها آموزهبکابراین در قاموس فرد یا رامعه ای که با  

و زنیدگی ارتمیاعی    دهکید  یمی ران)ص( و امامیان)ع( قیرار   زیرا افراد معتقد و متدین الگوی زنیدگی خیود را پییامب    شود ینم

 .کککد یمو از تقلید کور کورانه از بیگانگان پرهیز  نهکد یمبکا  ها آن یها آموزهخویش را بر مبکای 

 :رسیم یمبحران هویت فردی یا ارتماعی مورد بررسی قرار گیرد به چکد نرته مهم  های یشهراصودچ اگر 

علمیی و صیکعتی    هیای  یشیرفت پدیگران را به دیده عظمت و بزرگی به دلی   رسکد یمیت افرادی که به بحران هو .0

 .کککد یمنگاه  ،ها آن

 در درون خود احساس حقار  و کوچری دارند. .8

را  ها آنو بر این اساس سعی در هم رنگی و همانکدی با  دانکد یمچون و چرا از آنان  تکها راه موفقیت را پیروی بی .9

 دارند.

 تمدنی خود آگاهی و شکاخت ندارند علمی واز سابقه  .3

 خود و مردم خود آگاهی یا باور ندارند. های یتوانمکدنسبت به استعدادها و  .9

امّا فقو در ظاهر،گفتار، رفتیار، پوشیش، بیی بکیدو بیاری       اند شدهعلمی و صکعتی  های یشرفتپاین گونه افراد مجذوب  

. از انید  گذاشیته رتماعی، روابو خانواده و ... را بر مبکای همان فرهکگ بکییان  ، روابو ااند شدههم رنگ  ها آنبا  فرهکگی و...

 صیرفاچ که فرهکگ بیگانه از پیش دچار شده بود یعکیی بحیران هوییت .کیه ایین مسیاله        شوند یماین رو به همان آسیبی مبتال 
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ارتماعی بیه   ی هگستردمهم و به مبابه یری از معضال  ه هم غیر پیشرفته نیست، در کشورهای پیشرفت یکشورهامخصوص 

حییا  بخیش او را    یهیا  آموزه. زیرا چکان که گفته شد فرد یا رامعه ای که از هویت اصلی خود دور شده و پردازند یمآن 

 .ککد ینم. غربی باشد یا شرقی، تفاوتی شود یمنادیده گرفت، گرفتار این مشر  

 :دهد یما را توره خود به این واقعیت مهم م یهشدارهااز این رو قرآن در  

هر کس از یاد  و دستورا  من روی برگرداند قطعاچ زندگی تکگ و دشواری خواهید داشیت و روز قیامیت او را نابیکیا      

 .ککیم یممحشور 

 :گوید یم "مارسیا"ری از دانشمکدان به نام ی 

 ینتیر  مهمچرا که مذه  به ، کککد یمهویت  شدیدتری را تجربه  بحران در روامعی که مذه  ورود ندارد، نوروانان 

 «.؟چه کسی هستم؟ به کجا خواهم رفت؟ و چه باید برکم! پاسخ داده استام آمدهسؤاد  نوروانان یعکی از کجا 

 ها آنشکاسانده شود و مردم به گرایش و انجام  ها ارزشو نهی از مکرر،  معروف امربهنتیجه این که: اگر در رامعه با ابزار 

و مکررا  آگاهی دزم پدید آید و از رفتارهیای زشیت و ناهکجیار پیشیگیری      ها یبدو اگر نسبت به ترغی  و تشویق شوند 

 شود چیزی به نام بحران هویت ورود نخواهد داشت.

و کیان رامعه را تهدید  رسد یمارتماعی که گاه به حد بحران ارتماعی  های ی آسری دیگر از ی: ( ناامنی اجتماعی2

دیکی و الهی و عدم تربیت  یها آموزهنیز دوری از  ها آنرتماعی است. یری از عوام  مهم پدید آمدن ا های یامکنا  ،ککد یم

قیکاچ اگر روح ایمان در رامعه ای بیدار باشد و در دل و یآحاد رامعه به تعلیما  پیامبر اکرم)ص( و امامان معصوم)ع( است. 

موریود در   هیای  یبرابیر و نیا   هیا  یکاستاشته باشد و همه در برابر ورود د ها انسانران مردم، عشق و محبت به خداوند و به 

 رامعه احساس مسئولیت کککد، چیزی به نام سرقت یا قت  و آشوب و ... معکی نخواهد داشت.

کد تا از ینما یرروهمف یاررن همید همه مردم با مسئولیدر رامعه است با یارتماع یها  یآس از یریطالق : ( طالق3

ن یآئی  با وظیائف و   خانواده ییآشکا و یمذهب و یکیت اعتقادا  دیراه چاره تقو شود و یریشگیپ ی  ارتماعین آسیوقوع ا

در انتخیاب   یارزشی  یها کمال ارها ویمع ذاتخا و ها خانواده یادیم بکریتح و یانسان یواد یها ارزشوتوره به  یهمسردار

 باشد. یم همسر

باعث از بین رفتن یرپارچگی در خانواده ، کاهش اعتماد به نفیس   تواند یمطالق به عکوان یک معض  ردی در رامعه 

در بین اعضا خانواده، پدید آمدن روابو ارتماعی ناسالم، احساس تلخ شرست در زندگی، ایجاد روحیه یأس و نیا امییدی،   

 و ... کککد یمفرزندانی که غالباچ رها، سر خورده، کم عاطفه و دور از تربیت والدین در رامعه رشد 

 از: اند عبار  ها آنبرخی از  شود یمکه مکجر به طالق  هایی یکهزم 

  دیکی درباره ازدوا ، شرایو و آداب آن. یها آموزهعدم آگاهی نسبت به 

  الهی. یها آموزهعدم پایبکدی به 

  غلو و سکگین. یها سکتتقلید کور کورانه از یردیگر و 

 و مخار  غیر معقول. ها یکههز 

 قعا  نا بجای زن و مرد از یردیگر خصوصاچ در آغاز زندگی مشترک.انتظارا  و تو 

 ...و 

سیراط اعتییاد    رسیکد  یمی بعضی از شواهد گویای آن هستکد روانانی که به پوچی، بیی هیدفی و بیی اعتقیادی      اد:ی( اعت4

شیکاخت از آثیار    و یاریبا هوشی  ها خانواده. لذا دهد یمبر روانان را مورد هدف قرار که اک، آسی  خانمان سوزی   روند یم
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خانمان سوز نجا  دهکد. سرقت، اهانت و هتک حرمت یری دیگیر   ین بالیفرزندان خودرااز ا توانکد یماد یده شوم اعتیپد

 .باشد یمارتماعی مورود در رامعه  های ی آساز 

، فسیاد  یمت پوشیش اسیال  یی ، عیدم رعا یلی رمانکید قاچیاق مشیروبا  ال    :در جامعه یج فساد وابتذال فرهنگی( ترو5 

 .بقای یک کشور را به خطر بیکدازد تواند یم ها یبزهرار، اخالل در هکجارهای ارتماعی، انحرافا  رکسی، یاخالق

 است. یاحتماع های ی آسوقوع  یها علتگر از ید یری :یدولت یها ودستگاهدر جامعه  یض وناعدالتی( تبع6

را یی اسیت ز  یارتماع های ی آسنشانه  گر ویاز عل  د :م ارباب رجوع وعدم احترام به مردمیرک( عدم توجه به ت7

فاصیله  خیود  میردم از نظیام   و در نتیجیه   ککید  یمی زار یی بمسئول دستگاه  زمردم را ا افراد ،با  یر اسالمیوغ یر مکطقیبرخورد غ

  .گیرند یم

انیس   ،راه چیاره  است یارتماع های ی آس ی  اصلیاز دد یری :ر در جامعهکاز من یونه معروف امربهمرنگ شدن ک( 3

 .اشاره دارد و نهی از مکرر معروف امربها  قران به یه از آیم چکد آیمسلمان بدان یکه بعکوان کن است آا  قریشتر با آیب

 موانع روانی

 بیه   یی ما خیود  میال  ای ران دادن دست از ت،یموقع و شغ  رفتن نیب از گران،ید سرزنش ترس از یاریبس افراد :ترس( 1

 کیاران  زشیت  به کمک یواد به را افراد گاه و شود می کاری پکهان و پوشی حق مور  ترس،. باشکد نمی  یفرا نیا یاررا

 .کشاند می

 مهیم  عوامی   عکوان به یروز شدن مک و یشغل ای یارتماع تیموقع دادن دست از زودهکگام، مرگ دنیرس فرا از ترس

 السیالم  علییه  یعلی  حضیر   .اسیت  شیده  اشیاره  آن به زین ثیاحاد در هک بوده، ریفراگ و دیشد قدر آن ورکمذ  یفرا کتر

 و معیروف  امربه چون ست؛ین نیچک نیا د،یشو زودرس مرگ گرفتار ر،رمک از ینه و معروف امربه با ترسید می اگر: فرمودند

 (89. )را انسان عمر نه ،ککد می مک را رزق نه ررمک از ینه

 از دم و ببکدنید  هیا  زشتی بر را خود چشم یبرخ شود می مور  شهر  و ثرو  قدر ، به  یتما و یامداریدن :طمع( 2

 .شوند معروف از یناه و ررمک به عام  زین خود یحت و رندیگ فرو صالح گفتار

 ای و گوناگون  یدد به ها انسان هک است شده مور  نینو یایدن در بشر دهیعد مکاسبا  و گسترده روابو :یوابستگ( 3

 سرنوشیت  ،یگیر ید نیام  هیر  ایی  و هیاتحاد أ ،یه حزب، گروه، سازمان،  یقب از گوناگون نیعکاو تحت ،کمشتر اهداف با

 ییک  موری   آنچیه  گیر، ید عبار  به. بزنکد وندیپ گریدیر به را خود یدتیعق یحت و یفرهکگ ،یارتماع ،یاقتصاد ،یاسیس

 و نیوع  از تیر  قیوی  و تیر  فیوری  تیی موفق به دنیرس حالت، نیا در. است یگروه مکاف  یمبکا بر یرمع میتصم ،شود می عم 

 از. گیرنید  میی  قیرار  گیروه  شیده  فیی تعر های ارزش از مؤخر رتبه در یکید های ارزش گر،ید انیب به. بود خواهد عم   رش

 گریدیری  یکی یردیغ و یاخالق ریغ یرفتارها و گکاهان بر اعضا هک ککد می جابیا گروه مکاف  ،یاریبس موارد در گر،ید یسو

 رم  مکاف  و شده گروه و سازمان فیتضع مور  او مکررا  افشای ای و گروه از فرد یک فیتضع هکاچر گذارند؛ سرپوش

 .سازد می مواره خطر با را

 دیی با یکی ید هیای  آموزه و ارزا مورد در اشخاص معرفت و است یکید رامعه یک ما رامعه هرکیا ورود با :یناآگاه( 4

 دیی با هکی  چکیدان  و ندارند ضهیفر دو نیا از یدرست و قیدق تصوّر افراد یاریبس همتأسفان اما باشد، آنان یادعا وزن هم و همپا

 (83.)ستکدین باخبر آن یاررا های شیوه و جینتا و ویشرا مرات ، مراح ، فکی و مّک از و ندارند یآگاه آن به نسبت
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 یموانع عموم

 یزنیدگ  ییعلم و دانا ی هیساه تحت کچرا  .است ین اسالم، معرفت و آگاهین مبیدی  هیپااساس و : یجهل و نادان (0

متوریه انسیان    یاعتقیادا  اسیالم   ه درکی  یفیه ا ین وظی، لیذا اولی   شیود  یمی برخیوردار   یبشر از ارزش واقع یو اخرو یویدن

، یاز علی  تبیاه   یریی ، یه در مکیاب  اسیالم  کی رد کد غفلت ینبا است یقت اصول اعتقادیاز حق ی، شکاخت و آگاهگردد یم

 یو ارتمیاع  یاز مفاسید فیرد   یاریکه ساز بسیزم تواند یم یآفت رشد بشر ینتر بزرگن یا. شده است یمعرف یره  و نادان

 (89). دیسد نما یو اسالم یانسان یها ارزش یشود و راه را بر رو

 یه گاهکاست  یحوصلگ یو ب یر، سستراز مک یو نه معروف امربهاز رمله آفا  بازدارنده : یحوصلگ یو ب یسست (2

ه ری . بلدارد یمی بیاز   ی، ارتمیاع یف اخالقی ین حالت نه تکها انسیان را از انجیام وظیا   یا باشد یم در رامعه ییاعتکا یاز ب یناش

از امیام صیادق )علییه     یبیدرحد .ککد یمجاد یا را در فرد یزندگ ی هروزمر یها تالشدر  یحال یار و بکدر  یتکبل ی هیروح

 :هکآمده  ن صفتیالسّالم( در مورد مذمّت ا

و  سیالت کاز  ا وَ الْیاخِرَهِ یمِینَ لیدُّن   کمٍین حَظِّی   کمْکَعانَی یفَإنَّهُمیا   سَی َ وَ الْضَّیجرَ  روَ الْ کایی قال الصادق )علیه السّالم(: ا

 (80). دارد یما و آخر  باز یدر دن ا  بهرهن دو، تو را از یرا این ، زک یدور یحوصلگ یب

م یفساد مورود باشد و بخواه ی هیشرفساد است، اگر  ی هیشردن یانراسالم سخن از خش میدر تعال: مبارزه با معلول (3

. ردکی د گیران آن مبیارزه   ید با تولیم گرفت، در مبارزه با مواد مخدر باینخواه یا جهیم، نتیککنفر، مبارزه  یک یعکیبا معلول 

ن اگیر  یامیرا و سیالط  : گویید  یمی اسیالم  . ردک یرید از نگاه آلوده و خلو  با نامحرم رلوگیبا یمفاسد رکس از یریشگیدر پ

 .اصالح شوند ، رامعه، اصالح خواهد شد

سیفارش شیده بیه     هری م، بلیکی ک کرا تیر  معروف امربهم ، یککم، با علت مبارزه یست، پس اگر نتوانین ن به آن معکایالبته ا 

مبیارزه بیا    هیا  ینام و یباند برو به سراط آن رم  و آن اررنفر گکاه یکمبارزه با  یم و به رایبادتر فساد برو های یشهرسراط 

 (84علت است نه معلول. )

اگیر بیا زبیان     د،یی ککدعیو    هیا  یخیوب ردارتان، میردم را بیه   که با کن است یدستور اسالم ا :ندهیعامل نبودن گو (4 

 .اثر نخواهد گذاشت یسک در یمعروف  به امرن یم، چکیکرخود به معروف عم  ن ید ولیکک معروف امربه

 .نمایید ینمه خود به آن عم  کرا  یزید چییگو یتَفعَلونَ ( چرا م : )لِمَ تَقولونَ ما د فرماید یمزنش قرآن با سر 

 د بیا یمیردم باشی   ی هکککید دعیو    م(رونیوا دُعیا َ الکیاسِ بِاَعْمیالِ    ک: )فرمایکید  یمکه امام صادق )علیه السّالم( ین زمیا در 

 (83اعمالتان.)

 یاربردکارش کدر  یسکن یکد، چککوس یاو را مأ یرردن اه  مکیبا د معروف مربهااگر  : ارکردن گناهکوس یمأ (5 

ر یا در گیآن نداشته باشد  به ی  قلبیا تمای دانسته ینمقبح آن گکاه را  یانجام بدهد ول یگکاه یسکد ید، چون شاینخواهد د

 .یما کرده کمکاو  یارربه گکاهت او، یهدا یبه را ن باشد مایه اگر چککت گرفتار شده یو دار دوستان اه  معص

 .د بدهدید، امیه به شخص ناامکن است یا اش فیاز وظا یری معروف امربه 

 یهِمْ فِی یلِاَهْ ّ الْعِصْیمَهِ وَ الْمَصْیکوعِ اِلی    یکْبَغی : مورد برخورد با اه  گکاه فرموده است )علیه السّالم( در یرالمؤمکان علیام 

 (91). ککدکگکاه رحم  ه نسبت به اه کدامن کافرادصالح و پا یسزاوار است برا الذُنوبِ  اَه َ رْحَموایالسَّالمَهِ عَنْ 

 ،ان و زمان در نظر گرفتیه نشیود  رباشد ، م یقضاو  عجودنه و احساس یاگر از رو معروف امربه :قضاوت عجوالنه( 6

 .آورد یمبه بار  یمانیت هم، پشیه در نهاک گذارد یموس راثر مع یگاه
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م اثیر خواهید   کا ی اثر و یا بیر، کن تذیبدهد، ا یرکست ، انسان تذیه نیتور یشده ول ی  ررمره مرتک یفرد اگر به 

 (90). بود

 (98).است نیو عجله، خطرآفر  یروزیصبر، مور  پ ظَفَرٌ ، الْعَجَ ُ خَطَرٌ : الصَّبْرُفرماید یم)علیه السّالم(  یامام عل 

 خواهید  یمی ه کی  یسی ککیه را از  یو زم کککید  یمی ه یی ش را توریار خیو کی ر ر  مکه اهک از آن را: یترس از جوّ ساز (7

ده و از یشی ک یالهی ی  هیضی فرن ی، مسخره و مالمت، دست از ایاز ترس روّ زدگ، معروف امربهو  گیرد یمکد ک معروف امربه

ه کدر آن را  ده است)علیه السّالم( آم یلما  گهربارحضر  علکه البته درمان آن در کککد ک کآن را تر یترس روّ ساز

 (99). یر باشیر پذیگران تأث و مالمت ین راه از روّ سازیاهللِ لومَۀُ دئِمٍ( مبادا در ا یفِ کتأخُذُ )وَ د: فرمایکد یم

و  معروف امربه( در اررای 93شان افراد است ) آنچه در نظام اسالمی به آن توره شده ترریم و: جا یب یها تجسس (3 

 (99.)شود یمشخصی افراد محترم شمرده  نهی از مکرر حریم

 و صفا  ها یخوبرا گفت، خوب است ابتدا انسان از  یو نقاط مکف ها ی عد فقو ینبا معروف امربهدر : یباف یمنف (1 

قیرآن  . میکی کمببیت را هیم گوشیزد     ه نقیاط کی م یو مببت هست و ما مأمور ینقاط مکف یسکه در هر کچرا . دیده بگویپسکد

 .ککد یمش را گوشزد یو سپس ضررها گوید یممکاف  آن  د ازیمذمّت شراب را بگو خواهد یم یوقت ید، حتیمج

 معیروف  امربیه ه کی س کی هیر   بِمَعیروفٍ  کنْ اَمْرُهُ ذلیرعلیه و آله و سلّم(: مَنْ اَمَرَ بِالْمَعروفِ فَل قال رسول اهلل )صلّی اهلل 

 (90باشد) دهیز معروف و پسکدین اش یوهشد یبا ککد یم

 فْیر( کفَقاتِلُوا اَئِمَۀَ  : )گوید یمقرآن . میروبفساد  های یشهرسراط مکرر باید به از  یدر نه ،ما: یا شهیرریغ یارهاک (11

  (.94د.)یشرفر را بکان یشوایپ

گران و امبال آن ... در ید یکدی، خوشایه، رذب مشتریهد زه وی، گرفتن راشخص به طم  مال یگاه :یارک طمع (11

 (92)کککد یمو  ر  سراربرابر مک

انسان به دام طم ، گرفتار شیود   یوقت. ککد یم  یتبد یچاپلوس تملّق و ر را به زبانراز مک یو نه معروف امربهطم ، زبان 

ح را از ینسیبت بیه قبیا    ینهی  ده و ررأ یار پسکدکره داشته باشد، قدر  امر نسبت به یشتر، چشم خیسود ب دن بهیرس یو برا

ومیت  ره بهتیر میورد توریه قدرتمکیدان و ح    کی د یسخن بگو یه با چه الفاظکآن است  ی هیشانددر  شهیو هم دهد یمدست 

 ییهیا  انسیان  ین مقیام واد یی رده باشید و ا که دل از بکد طم  رها ککد ک یامر و نه تواند یم یسکن یبکابرا. ردیمداران قرار گ

 (93چون ابوذر است )

افتکد و چیه   یگران مید ککد از چشمکر راز مک یو نه معروف امربه  ه اگرکن یبه توهم ا یبرخ :خود یآبرو حفظ (12

ن گروه در ی، اکککد یم یبزرگ، خوددار ی هیضفرن یانجام ا ن رهت ازیرند، بدیقرار نگ ها آنبسا مب  گذشته مورد احترام 

ده خیاطر  یی رنج هیا  آن از یسکدا شود و یپ یدورتکتا مبادا  گیرند یمده یز را نادیخود، همه چ یخانوادگ و یروابو ارتماع

 .شود

در  ییک ه اصیالح هیر   کی اند  دو رانبه ر متقاب  و ارتباطیتأث یرامعه دارا فرد و یر اسالمراز نظر تف: اصالح خود (13 

ه در صدد کآنان  یکد و حتک کمکبه اصالح رامعه  تواند یمش یاصالح خو س باکن هر یبکابرا. ر داردیتأث یگریاصالح د

 .اند کردهز تالش ی، در رهت رشد خود نهستکد گران ید از یرف  تباه
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 یومتکح موانع

  مکاس  یارهاک و ساز نبودن. 0

 آمیوزش  پیرورش،  و آمیوزش  ،یاسیالم  ارشیاد  و فرهکگ های وزارتخانه همچون یینهادها دیبا ابتدا یکیدیک نظام  در

 چیارچوب  در مایسی  و صدای مل های رسانه  ،یهکگفر انقالب یعال یشورا ه،یعلم های حوزه ،یاسالم غا یتبل سازمان ،یعال

 .سازد رهکمون مسئول انسان پرورش و تیتربی سو به را عامه فرهکگ کهبگیرد   عهده بر را فهیوظ نیای اسالم نظام اهداف

 و رامی  بیاب  در کیه  چرا. دهکد انجام را ومکررا  ها معروف نییتب کاری فرهکگ های کانون مب  ساز مردمی نهادها نیهمچک و

 و ها معروف به نسبت مردم دیبا ابتدا. رندیپذ صور  ریخ به دعو  از پس دیبا  یفرا نیا هک است نیا مطل  تیواقع ینه

 سیالمت  هیم  ر،یی خ به دعو  نیا .برسد ینه و امر مرحله به نوبت آن از پس بشکاسکد، را ها آن و ککدک دایپ ییآشکا را رمک

 و شیود  میی  گکاه گسترش مان  ،گیری پیش عکوان به هم و رساند می یاری آن یتعال و رشد به هم و ککد می نیتضم را رامعه

 .ککد می مک است دوم فهیوظ هک را درمان به ازین
 

  یافکانا  رداشتن ام. 8

اسیت و   یادیی انیا  و افیراد ز  رازمکد اطالعا  و امیق آن ، نیمصاد ینتر مهم از یاریدر بس معروف امربه ی هیفوظ یفایا

تحقیق   یبیرا  ن روشیی انیا  و افیراد فیراهم اسیت، ا    رن امیشیتر یب یست و چون در روش دولتیسر نیم یافک انا ربدون ام

 .دارد یبرتر ها روشگر ی، بر دبزرگ ی هیفوظن یدن به اهداف ایبخش

 استیاخالق و س یهماهکگ. 9

مختلف است، احتمال  های تیتربو  ها فرهکگار دشوار و متأثر از ی، بسمفسده ق مصلحت ویص مصادیه تشخکاز آن را 

ص مصیلحت و  یمردم در تشیخ  ان آمران به معروف وی، منظرهاد آمدن اختالف ین است بر اثر پدرمم شود یمار یبس لغزش

 یا ، بیه گونیه  یاسی یو س ی، اخالقی یفرهکگی  هیای  یگذار استیسی  ههم، اما اگر شودده یشک یلیبه تعط معروف امربهمفسده، 

ی  هیفی وظرا هیم  یی ، زمانید  ینمی  یاست باقیان اخالق و سیتعارض، م یبرا ییم شود، رایتکظ ادنه یک ی هیلوسهماهکگ و به 

 ی، بیا نظیام   ین اخالقی یحفظ میواز  و شوند یم یف و سازمان دهیرامعه، تعر یکامور در  ی هادارفه یو هم وظ معروف امربه

 (31).ککد یم کمک یگریبه د کهین زمیو هرنهاد در ا رود یمش یشده پ یزیر برنامه

 تیمسئول احساس عدم ویی اعتکا یب. 3

 عیدم  ایی  اریرا  مهیم  عوامی   ازفرهکگی  های برنامهو ثبا  در  مردان دولت و نیمسئول داشتن دغدغه و تیمسئول احساس

 هیی ناح نیی ا از یمبیود ک رامعه مسئودن و روهاین از یبخش در حداق  متأسفانه ،رسد می نظر به. است الذکر فوق اص  یاررا

    . دارد ورود

 غا  مسمومیتبل. 9

، در ایین زمیکیه بایید بیا     شیود  یمی باعث آلوده کردن ذهن افراد نسبت به آنیان  ملت  یکه یو مغرضانه عل غا  مسمومیتبل

 پذیری مصون ساخت. پیشگیرانه رامعه را از آسی  یها برنامهروز با  های یترکولوژآگاهی دزم و آشکا به 

 غلط یاجرا

د بیه  یبا یه گاهرغا  مسموم انداخت، بلیتبل ایا رامعه و یرها را به گردن افراد اه  خالف یتقص ی ههم توان ینمشه یهم

 .میخدا را دار یایمان همان روش اولمعروف امربهنوع  ا ما دریم آیکیم و ببیشیکدیخودمان و ب
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د تیا ریواب   یی ککو، خطیاب  یردرسخن گفتن ن .(30 َ الْجَواب )یالْخِطابِ تَسْمَعُوا رَم یالسّالم(: اَرْمِلُوا فِ )علیه یقالَ عَل

  د.یو بشکویرن

اسیت و   گوناگون ها خالف، هم رایارشکاس، عالم و هکرمکد باشکد، زکد روانشکاس، یمعروف با ن بهیه آمرکم ید بدانیبا

عوامی   از . را از راه خودش وارد شود، دچار لغزش نخواهد شید  یارکس، کد گوناگون باشد هریر باراز مک یهم روش نه

به آن اشاره کرد، غیر مردمی شدن و تحمیلی بودن، افراط و تفریو در امور، کم رنگ شدن بعد مردمی  توان یمدیگری که 

 . ... و

 موانع علمی

 فیلرت و حق باب در یعلم ابهام. 0

 است یفیالرت یدارا یانسان هر هرکیا. است ورکمذ  یفرا انجام یبرا یمانع افراد، یزندگ در فیلرت و حق نییتب عدم

 حیتوضی  و نییتب ازمکدین است، یارتماع و یفرد فیالرت انجام حقوق، از یبرخوردار دزمه و شود می یناش او حقوق از هک

 . است روام  و افراد یبرا

  یآزاد باب در یعلم ابهام. 8

 مانیدن  و رمسی  موری   هکی  است بوده یعوامل ترین اصلی از یری همواره افراد، یآزاد با ررمک از ینه و معروف امربه

 هیر  نیقیوان  زیی ن و عیرف  و عقی   دییی تأ میورد  هک خود یاساس حقوق اساس بر ها انسان ،سو یک از. شود می  یفرا گونه این

 گر،ید یسو از و هستکد آزاد خود به مربوط امور هیلک در هست، زین رانیا یاسالم یرمهور یاساس قانون رمله از ای رامعه

 هرکیا یعکی ،یارتماع یآزاد. باشد می  ماعت در اشخاص یآزاد با البته هک است یعقالن و شده رفتهیپذ امور از زین ینه و امر

 تیی فعال یرلیو  و نباشکد او ام رت و رشد راه در مان  گرانید و باشد داشته یآزاد ارتماع، و افراد ریسا یسو از ارتماع در

 و لهیوس را او شهر  طالبان و مقام و قدر  صاحبان نه و ریتحق دهید به هن و ردیگ قرار استبمار مورد نه. رندینگ را او سازنده

 گرفتیه  قیرار  تأکیید  میورد  صراحت به دیمج قرآن از یاریبس ا یآ در قتیحق نیا. ککدک خود مطام  به دنیرس یبرا یابزار

 ،دانید  نمی ها آن تیموقع و مقام و پست و نژاد و ثرو  و قدر  در را ها انسان ارزش متعال خداوند هرکیا رمله آن از. است

 از یریی  نیهمچکی . هاسیت  آن یتقیوا  ،نمایید  میی  نیتضیم  را آنیان  رامتک و شود می ها انسان شتریب ارزش مور  آنچه هربل

 اوهیام،  دیی ق از. دهکید  نجیا   یبردگی  و یبکیدگ  اسیار ،  از را افراد یعکی است؛ بشر به یارتماع یآزاد یاعطا ا،یانب اهداف

 قیدر  آن موضوع نیا. انکدیبکما شانیا به را یاله و یانسان یزندگ راه و برهانکد ها پرستی خرافه و تعصبا  و تیراهل خرافا ،

 ا ری ن نید امراح و فروع و اصول در. شود می محسوب کشر ها انسان از یچرا و چون بی اطاعت و یبردگ هک است مهم

 . است سانان یفرد و یارتماع یآزاد حافظ و ضامن هک دارد ورود یاریبس

 یرمع یزندگ از درست نییتب عدم .9

 در اخیالل  موری   هکی  اسیت  یگیر ید عوام  از ومترح و ارتماع  ریتش و یرمع یزندگ تیواقع درست نییتب عدم

 ،یارتماع و یشرع فیالرت انجام در یاساس یعامل حقوق و ارتماع ومت،رح فلسفه درست فهم. است یکید  یفرا یاررا

 توریه  ازمکدین سعاد ، به دنیرس یبرا هک ستین ریش. است ررمک از ینه و معروف امربه و ا یمال ا ،کز خمس، همچون

 ،ککد می یزندگ فاسد رامعه یک در هک یانسان. است قانون و نظم ازمکدین بشر یزندگ. میهست یارتماع و یفرد های رکبه به

 فیرد  سعاد  یبرا هک گونه همان اسالم نید و ستین ردا هم از رامعه و فرد سعاد  یعکی ؛شود می تکهال و یبدبخت دچار
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 هر سرنوشت ر،رمک از ینه و معروف امربه رمله، از. دارد یخاص برنامه و طرح زین رامعه سعاد  یبرا دارد، برنامه و دستور

 .دهد می وندیپ گرید مسلمان با را یمسلمان

 ی  شنهادیپی راهکارها

 ررییمک از ینهیی و معییروف امربییه اصیی  ،پییذیری رامعییه و یارتمییاع رلکتییک مهییمی  ابزارهییا از یرییی ،یاسییالم رامعییه در

 فیی لرت احسیاس  بیا  میردم  هکی  ای گونیه  بیه . اسیت  برخوردار یمؤثر ییارآک از ،یشرع فهیوظ یک صور  به هک.،باشد می

 .دانکد می خود یکید فهیوظ را یارتماع های ناهکجاری و انحرافا  با مقابله در فعّال تکشر و حضور ،یشرع

 هیای  یوهشی بیه کیارگیری    :از اند عبار از مکرر،  یونه معروف امربهی اررا ی هزمیک دری کاربرد یراهرارها ملهاز ر -

کار بگیریم کیه راذبیه   ه سعی ککیم حداق  در  مراح  اولیه، روشی ب و نهی از مکرر: معروف امربهمکاس  برای انجام 

 .نه دافعه داشته باشیم

ندارد، بلره باعث ربهه گرفتن مخاط   که نه تکها اثر مببت لررد نامکاس  دارنداز افرادی که عم به کار گیری عدم -

 .یا مخاطبین خواهد شد

نسبت به طرف مقاب   از سر دلسوزی واقعاچباید  ککد یمو نهی از مکرر  معروف امربهفردی که : دلسوزی برای مخاط  -

 .ککد این کار را انجام بدهد نه ایکره همیشه از موض  باد امر و نهی

هست که با عم  صحیح  و نهی از مکرر این معروف امربهبهترین راه برای : و نهی از مکرر عملی معروف امربهتوره به  -

 معروف دعوتش ککیم.  خودمان فرد مقاب  را متوره اشتباهش برکیم و یا ایکره به انجام

 ییید تأل ارتراب مکرر را با عم  خودمیان  مکرر این هست که فرد در حا حداق  نهی از: و همراهی با مکرر ییدتأعدم  -

اکیراه بیه او،    همراهی نرردن در رفتار و عم ، با کسی کیه در حیال ارتریاب گکیاه هسیت و نشیان دادن ایین        .نرکیم

  اثر مببتی در رفتار وی داشته باشد. تواند یم

  فرهکگ سازی شود. ناز سوی متولیااین امر باید که : ها ینهبرای پذیرش این امر و  آمادگی اذهان رامعه -

آسی  بسییار ریدی    عدم رعایت این امر، که: کککد یمونهی از مکرر  معروف امربهکسانی که اقدام به وآگاهی کافی  -

معیروف و مکریر را    اصیالچ برخی افراد هسیتکد کیه    .ککد یمهم به این دو وار  مهم، و هم به متولیان واقعی آن وارد 

حیالی کیه شیکاخت     و برخیی هیم در عیین    شکاسکد یم، برخی نیز بطور سطحی دشون یمو وارد این حوزه  شکاسکد ینم

، شود ینمدر رای خود نه تکها باعث اصالح  ها ینا همه .شوند یمدرستی از موضوع دارند، اما به طور غلو وارد عم  

 .پذیر نیست که گاهی به این راحتی ربران ککد یموارد  ییها ضربهبلره چه بسا 

هم مور  پراککده شدن قوای خود این  ،کگیهناهما: امر افراد آگاه و دین مدار در باب احیاء این انسجام و هماهکگی -

 !مور  دوگانگی و ضعف در عم  و در نتیجه کم ثمر یا بی ثمر شدن عم  و هم شود یمافراد 

 .زند هر کاری ضربه می که در: افراط و تفریو در تئوری و عم عدم  -

صیحیحی از معیروف و    شیکاخت  شیود  یمی که سب  : عقاید شخصی در تشخیص و رفتارکردن تعصبا  نابجا و  وارد -

 .اررای صحیح آن صور  نگیرد یها راهمکرر و 

که بخشی از آن به عیدم  : شوند یمواق  ا نهی از مکرر ی و معروف امربه مورد نامطلوب کسانی که یها واککش پذیرش -

  فرد آمر یا نیاهی و البتیه در میواردی علیت برخیی از ایین       هم به عملررد نامکاس گردد و بخشی فرهکگ سازی برمی

 .نامطلوب نیز عکاد و دشمکی فرد هست که بحث ردایی دارد یها واککش
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 ها یناهر کدام از . تعبیر کرد شود یمهمان فرهکگ سازی غلو هم  که به نوعی به :الگو سازی نادرسترلوگیری از  -

موری  شکاسیایی    اودچه در برخی موارد نیاز به تحقیق میدانی دارد تیا  و دقیق و بلر در رای خود نیاز به بحث مفص 

 بتوان راهرار مکاسبی ارائه داد.  یاچثانآسی  بشود، و  دقیق

 گیری نتیجه

است  یر از مسائ  مهمراز مک یو نه معروف امربه یایه شکاخت ابعاد و زواکدست آورد  به توان یماز آن چه گفته شد، 

ن، محسوب ید یداشته و از اصول اساس ورود یان الهیز به آن توره خاص شده و در تمام ادیامبران نیپ ی ههمت  ره در مک

 .اند کردهآن  یران خود را فدا یو حت اند بودهمهم معتقد  ی هیضفر ن دویبه انجام ا یچه بسا افراد. شود یم

ن اسیت  یی ا و آن زدند یمرا  کرف مشترح یک، یا  اسالمیر قرآن، اخبار و روایتفاس یه تمامکاست  نیالم اکاص  

فراوان قرار گرفته است، ما به درره  تأکید ه موردکاست  یو اساس یضرور یر، وار  و امرراز مک یو نه معروف امربهه ک

اشیاره   هیا  آناز  یبرخی  یو موانی ، همچکیین راهرارهیا    هیا  ی آس یا ، بررسیروا گاه آن در قرآن وین مسئله، رایت ایاهم

 :و نهی از مکرر آثاری را در بر دارد که از رمله معروف امربه کردیم، ترک

 گردد یممان یف شدن ایمور  ضع. 

   ار محسیوب  ری ریرم شیخص گکاه   یکم، شیر یکی رار نکی از آن  یخالف، اگر شخص را نهی  همشاهددر صور

 .شویم یم

 ککد یمشام  او غضبش را  است و خداوند، یکد مبغوض الهکر را رها راز مک یو نه معروف امربهه ک یسک. 

 ج خواهکد شدیرا ها ملتان یدر م ها یبد، معروف امربه کدر صور  تر. 

 دارد یرا در پ یلعکت ابد. 

 گردد یمن یا  راستیح ت از سعاد  ویمور  محروم. 

   یده و افیراد میؤمن در رامعیه، خیوار و مکیزو     یی مسیلّو گرد  ه اه  گکاه و اشرار رامعه، بر امیور ک شود یممور 

 . گردند

 ّهیا  آن یمانیو مور  پشی  اند آخر در  یرده باشکد، از اه  عذاب الهک کمهم را تر ی هیضفردو  نیه اک یا هعد 

 .گردد یمامت یدر ق

نتیجیه گرفیت، کیه     تیوان  یمی ، ر گفته شید راز مک یو نه معروف امربه ی  شکاسیرامون پژوهش آسین، از آن چه پیبکابرا

گرفته از ضرور  واهمیت این موضوع است و همیان طیور    نشأ شده که این آیا  و روایا  فراوانی در این زمیکه مطرح 

و اسیتفاده از   یفرهکگی  هیای  یوهشی و توسی  بیه    آن مهم است یها آفتو  ها ی آسشکاخت  که این دو فریضه اهمیت دارند،

 ی ههمی ر کیه بیر   ری مکاز  یو نهی  معیروف  امربیه وروب  ر استراز مک یو نه معروف امربه ین راه براین، بهتریمت یها استددل

هم شمرده شیده اسیت، همچکیین قابی       یرفتار ارتماع یک است، یکیدستور د یکه کن یات  سفارش شده و عالوه برارم

ت و صیالبت  یی امیا بیا قاطع   یسزاوار است با موعظه و ارشاد و به وفق و نرم ،یاله ی هیضفرن دو یانجام ا یبرا ذکر است که

ن امر مهم در یهم، در مؤثر واق  شدن ا ، خطبا و مبلّغینها سازمان، نهادهاه ک ککیم یمه اشاره ترن نیان به ایدر پا. ردیانجام گ

ضیه، درمیان از   ین دو فریی ا کاز حوادث شوم، در اثیر عواقی  تیر    یریراه رلوگ ککد و تکهاکفا ید ایرا با یادیرامعه نقش ز

 یاسیالم  ی هرامعی  آگیاه و زبیده در   یروهیا یریذب ن  ر باراز مک یو نه معروف امربهه آن هم روا  ک هاست علتق رف  یطر

 .باشد یمدراز مد   یزیهمراه با برنامه ر
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 در جامعه و فلسفه سیاسی غرب «شجاعت مدنی»بررسی مفهوم شهروند مسئول با استفاده از عبارت 

 0ئرهدکتر حسن مال

 چکیده

و بیا   بر فلسفه سیاسی هانا آرنیت(  تأکیدقاله در صدد بررسی مفهوم شهروند مسئول در رامعه وفلسفه سیاسی غرب )با م

است. شجاعت مدنی عبار  از یک نوع مشخص رفتار ارتماعی مسودنه (Civil courage) « شجاعت مدنی»بهره از واژه 

پذیرفتیه شیده میدنی و     یهیا  ارزشکیه   دهید  یمی هائی رخ  است ونه یک ویژگی شخصی. رفتار شجاعانه مدنی در موقعیت

انسانی، عدالت، حقوق شهروندان( و سالمت روانی و بدنی افراد آسی  ببیکید. کسیی    یها ارزشهکجارهای ارتماعی )مانکد 

قیوق  انسانی، ح یها ارزشرفتار شجاعانه مدنی دارد که علیرغم احتمال پیامد مکفی برای خویش، بکف  حمایت و حفاظت از 

سه نوع رفتار مبتکیی بیر    توان یم. شود یممردم، همبستگی و انسجام ارتماعی، و نه برای مکاف  مادی، بکف  دیگران وارد عم  

اقدام بیه کیکش بکفی  دیگیران آنهیم در میوقعیتی نیامطمئن و در شیرایطی کیه انسیان            مداخله:شجاعت مدنی تشیخص داد: 

اقدام به ککش به رهیت احقیاق حیق ییا مکیاف  دیگیران بیویژه در         عهد داشتن:ت سری  تصمیم بگیرد که چه برکد. بایست یم

: دفیاع از خیود در میواقعی کیه میورد هجیوم       حراستت نهادهائی مانکد مدارس یا اماککی مانکد مح  کار یا اماکن عمومی. 

ی در برابیر تمیایال    . مقاومت کردن، حراست از خیود، ایسیتادگ  گیریم یمیا مورد آزارو اذیت قرار  شویم یمدیگران واق  

ارتمیاعی.   یهیا  ارزشناحق دیگران، قدر  نه گفتن،امتکاع ورزیدن از انجام کاری بکا به ددئ  پسکدیده و مقبول ومبتکی بر 

معامال  نامشروع، ضرر رسانی یا خیانت به مکیاف  عمیومی توسیو     مبالچهمچکین عم  کسانی که اعمال غیر قانونی دیگران، 

.انجام این اعمیال البتیه   شود یمبعکوان عم  شجاعت مدنی محسوب   کککد یمیا نهادهای ارتماعی را افشا  ها سازمانافراد در 

مورد تحریم قرار گرفتن توسو محییو ارتمیاعی    احتمادچ بایست یم دارد یم. کسی که شجاعت مدنی ابراز طلبکد یمررئت 

 گروه ارتماعی که عضو آن است را بحساب آورد. مبالچاطراف خود 

مفهوم سیاسی را پردازاند کیه مطیابق آن     (Vita activa)«زندگی پویا»هانا آرنت فیلسوف سیاسی در کتاب معروفش 

. اهیمت عم  در فلسفه سیاسی آرنت تا رائی اسیت کیه وی سیاسیت را    آید یمتوانائی واقعی سیاسی انسان بحساب  «عم »

رخ  هیا  انسیان بین  عمالچد بلره سیاست از نظر وی آن چیزی است که بگوید که چه کار باید برکک ها انسانکه به  داند ینمآن 

و در رده  دهید  یمی . بدون دیگران یا به تعبیری در نبود دیگران انسان حتی ویژگی خاص انسان بیودنش را از دسیت   دهد یم

 .گیرد یمحیوانا  قرار 

 مقدمه 

در فرهکگ دیکی ما به آن امربه معروف ونهی از  در روام  غربی هم آنچه که توان میسعی من بر آن بوده است که آیا 

ارتمیاعی،   هیای  رکبیه فیراوان شیده و دارای    تأکیید که از فروع دین مبین اسالم است و در شیرع بیه آن    شود میمکرر گفته 

سیاسی و حتی اقتصادی است در روام  دیگر با عبارتی متفاو  اما معکائی مشابه یافت؟ خوشبختانه عبار  شهروند مسیئول  

و نهیی از مکریر    معیروف  امربیه در عکوان همایش امر را راحتر ساخت، چرا که در واق  مسولیت متقاب  ارتماعی در فریضیه   

دررامعیه و   «سیویل کتوراژ »را با استفاده از مفهوم  «مسوولیت ارتماعی متقاب »ت. این مقاله برآن است که عبار  نهفته اس

 ی هانا آرنت توضیح دهد. بر فلسفه سیاس تأکیدفلسفه سیاسی غرب با 

 ریشه لغوی 

                                                           
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا. 0
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انگلیسی و آلمانی وارد  های زبانکه در اص  واژه ای فرانسوی است و به  0لغا  شکاسی عبار  سیوی  کوراژ های ریشه

ییا   8یعکی سیوی  و کوراژ برمی گیردد کیه در زبیان آلمیانی بیه معکیی بیورگر میو          اش دهکدهشده است به دو واژه تشری  

 و 4، مقبیول 0، سیازگار 9میؤدب  3یا شهروند  معادل بوده است با معانی مانکد  باصیفا،  9ت.  خود واژه بورگرشجاعت مدنی اس

 . 2موره

، بکیانگیذار و اولیین   3عبار  شجاعت مدنی  در ادبیا  سیاسیی و ارتمیاعی آلمیان بیرای اولیین بیار بوسییله بیسیمارک        

و از آنان  کککد میرکگ نبرد  های ربههرایگاه سربازان که در  کار گرفته شد. او در اشاره بهه صدراعظم امپراطوری آلمان ب

 «شیجاعت میدنی  »که در زنیدگی ارتمیاعی     رود می، گفت که از شهروندان عادی نیز انتظار رود میانتظار بی باکی و تهور 

  01داشته باشکد.

 معنا و کاربردی اجتماعی شجاعت مدنی

ر دیگیر تهیور ارتمیاعی عبیار  از ییک نیوع مشیخص رفتیار ارتمیاعی          بکا به تعریف گرد مایر شجاعت مدنی یا به تعبی

پذیرفته شده مدنی  های ارزشکه  دهد میمسودنه است ونه یک ویژگی شخصی. رفتار شجاعانه مدنی در موقعیت هائی رخ 

ببیکد. کسی انسانی، عدالت، حقوق شهروندان( و سالمت روانی و بدنی افراد آسی   های ارزشو هکجارهای ارتماعی )مانکد 

انسانی، حقیوق   های ارزشرفتار شجاعانه مدنی دارد که علیرغم احتمال پیامد مکفی برای خویش، بکف  حمایت و حفاظت از 

کمیک   بعضیاچ . شیود  میی مردم و مردم سادری، همبستگی و انسجام ارتماعی، و نه برای مکاف  مادی، بکف  دیگران وارد عم  

البته درککش شجاعت مدنی کمک کیردن نهفتیه اسیت امیا صیرف کمیک        شود میه کردن با شجاعت مدنی یرسان پکداشت

معکای عم  شجاعت مدنی را برساند. چهار نشانه اصلی، شجاعت مدنی را از کلمیا  دیگیر مانکید کمیک،      تواند نمیکردن 

ییا   هیا  ارزشنی کیه  . ورود تفاوتی آشرار یا پکهیان مییان کسیا   0: ککد میمتمایز  00ابراز همبستگی، تهور یا رسار  وعیاری

. موفقییت عمی  مبتکیی بیر     8. شوند میوارد عم   ها آنو آنانی که برای حفاظت از  رسانکد میارتماعی را آسی   هکجارهای

. اعمیال مبتکیی بیر شیجاعت     9مکفی آنرا برای خود بپذیرد.  پیامدهایشجاعت مدنی نامطمئن است و ککشگر آماده است که 

. ککشیگر عمی    3بکابراین آشرار هستکد و نه مخفی و حداق  دو طرف حضور دارند.  هکدد میمدنی در محیو ارتماعی رخ 

دارد به  پردازد میبه ککش  ها آنشجاعانه درکی واقعی یا تصوری از ورود یک برتری ارزشی نسبت به فرد یا افرادی که با 

 .پردازد میعبار  دیگر او بر اساس باور به یک ارزش برتر با دیگران به تعام  

 .      گذارد میگرد مایر میان سه نوع ککش شجاعت مدنی تفاو  

                                                           
0. Zivilcourage آلمانی 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 Bismarck3         رکیگ طلبانیه اش بیه    هیای  یاسیت سبکیانگیذارواولین صیدراعظم امپراطیوری آلمیان. وی بیه رهیت 

 معروف است.صدراعظم آهکین 

10.  Martin Knobbe, Die Tugend der Wächter, in: Stern 31/2005, Hamburg , S.113 

11. Tapferkeit 
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سیری  تصیمیم بگییرد     بایست میاقدام به ککش بکف  دیگران آنهم در موقعیتی نامطمئن و در شرایطی که انسان  مداخله:

 که چه برکد.

مدارس یا اماککی مانکد مح  کار  : اقدام به ککش به رهت احقاق حق یا مکاف  دیگران بویژه در نهادهائی مانکدتعهد داشتن

 یا اماکن عمومی.

. مقاومیت  گییریم  مییا مورد آزارو اذیت قرار  شویم میدفاع از خود در مواقعی که مورد هجوم دیگران واق   حراست:

ه کردن، حراست از خود، ایستادگی در برابر تمایال  ناحق دیگران، قدر  نه گفتن، امتکاع ورزییدن از انجیام کیاری بکیا بی     

معیامال    میبالچ همچکین عم  کسانی که اعمال غیر قانونی دیگران،  0ارتماعی. های ارزشددئ  پسکدیده و مقبول ومبتکی بر 

عکوان عم   هب کککد مییا نهادهای ارتماعی را افشا  ها سازماننامشروع، ضرر رسانی یا خیانت به مکاف  عمومی توسو افراد در 

 بایسیت  میی  دارد میی . کسی که شجاعت میدنی ابیراز   طلبد میم این اعمال البته ررئت . انجاشود میشجاعت مدنی محسوب 

گیروه ارتمیاعی کیه عضیو آن اسیت را بحسیاب        مبالچمورد تحریم قرار گرفتن توسو محیو ارتماعی اطراف خود  احتمادچ

 8.آورد

 رنسانس شجاعت مدنی

بیه ایین    توانید  میی . ایین  ککد میرامعه آلمان تجربه مفهوم شجاعت مدنی در سالهای اخیر یک رنسانس و نوزائی را در 

صرف مکاف  خود، حس مکاف  رمعی رشد یافتیه   تأمیندلی  باشد که در دوره سیطره ایدئولوژی فردگرائی و خود خواهی و 

برای  فردی برقرار شده باشکد های خواهشبر برآوردن امیال و  صرفاچفرری که  های نظامکه  اند شدهشهروندان متوره  9است.

وییژه  ه ایجاد یک نظام ارتماعی مکسجم ناکارآمد هستکد. اگر کسی برای مدتی نه چکیدان طیودنی در یریی از شیهرهای بی     

خبر مربوط به مورد حمله قرار گیرفتن خاررییان، افیراد     حتماچپررمعیت آلمان مانکد برلین، هامبورگ یا مونیخ زندگی ککد. 

. شکود میو مراکزی مب  مدارس را  متروهاو  ها خیابانو یا حتی افراد عادی در  ها خانمانمذهبی، قومی، بی  های اقلیتعضو 

مردم  های سازمانای برای آن و درمان این بیماری ارتماعی مورد اتفاق نظر سیاستمداران، دانشگاهیان و  لزوم یافتن راه چاره

استمداران و کارشکاسیان ارتمیاعی مطیرح    که توسو سی "شجاعت مدنی"نهاد است. در زیر چکد دیدگاه را در باب اهمیت 

 .آوریم میشده است را 

. فجای  دوران هیتلر ناچیز انگاشته ویا حتیی  شوند میعمومی تبلیغ  فضاهایضد بشری و نژادپرستانه در  های ایدئولوژی»

ان بکییانش را از  که کشورمان با عقاید و اعمال نادرست مسموم بشود و دمرراسیی می   خواهیم نمی. اگرکه ما شوند میکتمان 

در مقاب  ناحق، بی عدالتی و اعمال خودسرانه بایستیم و از آزادی و حقوق بشر در آنجیا کیه میورد     بایست میدست بدهد، 

دفاع ککیم. این امر باید در اعمال روزانه لحاظ شود از اماکن کار و فعالیت  رود میو یا محدود یا از بین  گیرد میتردید قرار 

بدون شجاعت مدنی شهروندان، نهادهای مدنی بی ارزش  9. از نظر ایرنیگ فیتشه 3«و در میان سیاستمدارانتا اماکن عمومی 

بیه حییا  خیود ادامیه دهید واضیافه        توانید  نمیی معتقد است که بدون شجاعت مدنی رامعه  0. یوهانس راوشوند میو نابود 

                                                           
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. 

 .910همان . ص.  Günther Gugelرئیس رمهور اسبق آلمان. در:   Johannes Rauیوهانس راو . 3
5. Iring Fetscher  
6. Johannes Rau  
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که پیشداوری و خشونت در رامعه حاکم  خواهیم نمی: شهروندی و شجاعت مدنی متعلق به همدیگر هستکد. اگر که ککد می

. ما نیازمکد رکبش شهروندی نویکی هستیم که امریان زنیدگی رمعیی     ... نباید عبارت بمن مربوط نیست را بکار بردشود 

دمرراتیک است یعکی بیدون تیرس و بیدون داشیتن      واقعاچمسالمت آمیز و محبت آمیز را فراهم آورد. شجاعت مدنی عملی 

شیجاعت میدنی  از    0ه و ترلیفی قانونی بتکهائی و به نام خرد و سکت نیرو علیه دروط و بیی عیدالتی ایسیتادگی کیردن.    وظیف

خصائ  و صفا  نیروی  شهروندان یک رامعه دمرراتیک است. از طریق آن فضیای ارتمیاعی در برابیر اعمیال نادرسیت      

 .شوند میوارزش های انسانی تضمین  شود میپاک 

کسانی که به  مبالچو حتی روایزی را برای عامالن آن  دانکد میشهروندان  «شجاعت مدنی»بر  تأکیدح  را در راه  ها این 

 .  اند گرفتهدرنظر  کککد میقربانیان حمال  فیزیری در مجام  شهری کمک 

ختلیف  م هیای  حیوزه عکیوان  بحبیی علمیی مییان رشیته ای در      ه بی  «شجاعت مدنی»امروزه در مراکز علمی آلمان مبحث 

 :گیرد میدانشگاهی زیر مورد بحث و تحقیق قرار 

شکاسیی اخیالق و    ن شکاسیی شخصییت، روا   شکاسیی انگییزش، روان   . روان8شکاسی ارتماعی،  . روان0شکاسی، بویژه  روان

 شکاسی تربیتی. روان

 خصوصیا  ویژه رکسیتی، برابری رکسیتی. 8مطالعا  رکسیتی

 علوم تربیتی و تربیت اجتماعی

. اخالق و تئوری 8شکاسی سیاسی، مطالعا  فرهکگی، سیاسی و ارتماعی.  . روان0ویژه ه اسی و علوم ارتماعی بعلوم سی

  9بدون خشونت. های ککش. تحقیقا  در باره 9، رامعه مدنی. "خصائ  شهروندی"سیاسی، تئوری دمرراسی، 

 شجاعت علمی در فلسفه سیاسی

وان مقدمه ای بر رامعه مدنی و خصائ  شهروندان در دمرراسی مطرح در علوم سیاسی  بحث در باب شجاعت مدنی بعک

. چراکه مبانی و اساس رامعه ای دمرراتیک و مردم سادر نه فقو به وسیله قوانین و مقررا  اساسی، بلره همچکیین  شود می

 هیا  آنه آمیادگی  مشترک ارتماعی وابسیته اسیت. بیویژ    های ارزشذهکی شهروندان براصول  های گرایشبه ورود باورها و 

  3برای اقدام در رهت مکاف  عام ارتماعی وککشی فعال در قبول مسولیت رمعی.

خود  اصودچاز نظر معکی اصطالحی، مفهوم شجاعت مدنی در همان نگاه اول با مفاهیم شهروند و شهروندی قرین است. 

. که مخصوص سربازان است. شهروندی ککد میمفهوم مقاب  آن یعکی شجاعت نظامی را هم به ذهن متبادر   «مدنی»عبار  

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      

رمعیی شیر     هیای  ارزشعملی فردی باشید امیا براسیاس وریود مسیولیت ارتمیاعی و بیاور بیه          تواند می مدنی هرچکد که

   9.گیرد می

                                                           
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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توانیائی   «عم »مفهوم سیاسی را پردازاند که مطابق آن  0«زندگی پویا»فیلسوف سیاسی در کتاب معروفش  "هانا آرنت"

مهیم در شیکاخت سیاسیی     هیای  یافتیه نخسیتین   توانید  میی وی که تامال   آید می. به نظر آید میواقعی سیاسی انسان بحساب 

گزیکید.   خیود برمیی   تأمی  عکوان آغاز ه شجاعت مدنی باشد. وی در ابتدا دوگانگی یا فاصله و شراف  میان فرد و رم  را ب

دی آدمیی  آمد که نیاظر بیر آزا   برای او متضمن دو معکی بود یری معکایی که از فلسفه اگزیستکسیالیست برمی «عم »زیرا که 

بعکوان فرد آغازی ردید و شروعی نو داشیته باشید ونییز بیه معکیی        دهد میبهکگام متولد شدن است. این آزادی  به او مجال 

 . آید میو با دیگران بودن که از آن امرانی برای فعالیت سیاسی بورود  "باهم عم  کردن"

تقال در تمایز با کار فعالیعتی است که هدف نهائی آن  . تالش معاش یاشود میآرنت میان تقال، کار و عم  تفاو  قائ  

. اما اولین و بارزترین ویژگی عم   برخالف تقال یا کار باشد میرف  نیازهای حیاتی و زیست شکاختی انسان و بقا نوع انسان 

که عم  فقیو بیا    و نیازی به حضور و ورود دیگران ندارند در حالی گیرند میدر ارتباط با طبیعت صور   ها آنآنست که 

به عم  بپردازد. اهیمیت عمی  در فلسیفه سیاسیی آرنیت تیا        تواند نمیو بدون دیگران فرد  پذیرد میحضور دیگران صور  

بگوید که چه کار باید برککد بلره سیاسیت از نظیر وی آن چییزی     ها انسانکه به  داند نمیرائی است که وی سیاست را آن 

. بدون دیگران یا به تعبیری در نبود دیگران انسان حتی ویژگی خاص انسیان بیودنش   دهد میرخ  ها انسانبین  عمالچاست که 

  8.گیرد میو در رده حیوانا  قرار  دهد میرا از دست 

. گییرد  میی به نظر آرنت، دو ویژگی بکیادین عم ،  آزادی و کبر  هستکد.او در تعریف آزادی از سکت لیبرالیسم فاصله 

ی توانائی برای آغاز کردن، آغازکردن کاری ردید و پیش بیکی ناپذیر اسیت. ایین توانیائی بیرای     از نظر وی آزادی به معکا

ارتباط نزدیری دارد. عم  به عکوان به فعلیت رساندن آزادی ریشیه در زاییش دارد. در واقی  هیر      ها انسانآغازگری با تولد 

آغیازگری نهفتیه در تولدشیان را دوبیاره اریرا       معجزه شوند میتولدی یک آغازگری ردیدی است. وقتی افراد وارد عم  

. ککییم  میی یعکی هر زمانی که ما به کار ردیدی اقیدام   شویم میکه ما وارد عم   رسد می. آغازگری وقتی به فعلیت کککد می

عم  کردن و آزاد بودن مترادف هستکد آزاد بودن به معکای درگیر شدن در عم  است در عین حال از طریق عم ، توانیائی  

، نیه قبی  از آن و نیه بعید از آن. آزاد     کککید  میی آزاد هستکد.... مادامی که عم   ها انسان. رسد میانسان برای آزادی به تحقق 

که عم  بیه عکیوان آغیازگری دارای خصیلت پییش بیکیی        ککد می تأکیدبودن وعم  کردن عین هم هستکد. آرنت همچکین 

دیگر غایت و نتیجه آن روشن نیست. عم   شود میزی ردید آغاز ناپذیری است. خصلت آغازگری این است که وقتی چی

  9که آغاز و پایانی مشخص دارد فقو آغاز دارد ولی ککترلی بر پایان آن نیست. «کار»برخالف 

در انزوا و دور از دیگران یعکی مستق  از حضور متربیر   تواند نمیویژگی دیگر عم  است به این معکا که عم   «کبر »

داوری کککید صیور  پیذیرد. عمی  بیدون       شیود  میی در باره آنچه انجیام   توانکد میکه از چشم اندازهای مختلف بازیگرانی 

و نه انسان بیر   ها انسانکه  ککد می. آرنت کبر  را به عکوان واقعیتی تعریف دهد میدیگران کیفیت معکادار خود را از دست 

بر  هر یک از ما مستعد عم  کردن و ارتباط یافتن با دیگران به . به دلی  کسازند میورهان را  کککد میروی زمین زندگی 

که بی نهایت پیچیده و پیش بیکی ناپیذیر   خورد میعکوان افراد بی نظیر و متمایز است و به شبره ای از روابو و اعمال پیوند 

  3است.

                                                           
1. Vita activa  

  .83ص .0943و تررمه، نشرمرکز،تهران،  یفتألت و نقد فلسفه سیاسی، مکصور انصاری، هانا آرن. 8

  .91همان. ص . 9

  .90همان. ص .3
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رامعیه و از بیین بیردن فردییت      وی که تجربه نظام ناسیونال سوسیالیست در آلمان و اتحاد شوروی را در اتمییزه کیردن  

در معکیای اصیی     0«رپوبلییک »مشاهده کرده بود در پی تلفیقی از آزادی فردی و مکاف  رمعی بود. او با بازگشت به عبار  

و نهادها نه از خیود   ها موسسهآن در یونان باستان بدنبال اتحاد شهروندان براساس مسولیت های متقاب  بود. از نظر او قدر  

مبکای ارماع و اتفاق نظر شهروندان است. قدر  این نهادها تبلور عم  متقاب  شهروندان است. هر قدرکه شهروندان بلره بر

. یابید  میی را ازخود بدانکید همانقیدر هیم احسیاس صیالحیت شیهروندی افیزایش         ها آنخود را با قوانین هم هویت سازند و 

بیرآن   هیا  آن، اصولی که نظام همگانی )رمهوریا رپوبلیک( کککد میشهروندان خوب، خود بر انجام اصول عاددنه مواظبت 

 8راضی نیستکد که مسولیت را به شخص یا نهاد ثالث بسپارند. ها آناستوار است. 

ارزشی و هکجاری زندگی رمعی که مبتکی بر فطر  الهی انسان بعکوان مورودی میدنی و ارتمیاعی و    های بکیانتقویت 

تکها راه حفظ مطلوب روام  انسانی است. برای رسیدن به این هدف متعیالی رفتیار    ها آنطابق نیزتشویق شهروندان به عم  م

.  کککید  میو از آن تبعیت  نگرند مینخبگان بسیار اهمیت دارد چراکه شهروندان رفتار نخبگان را بعکوان الگو و مدل مطلوب 

 :قول مولویه ب

 کیییییدک ریییییا تییییییرع در شیییییاهان یخیییییو

 هیییا لولیییه چیییون حشیییم دان یحوضییی چیییو شیییه

 کپییا اسییت یحوضیی از رملییه آب هکیی چییون

 دیییییپل و اسییییت شییییور آب حییییوض آن در ور

 حیییوض بیییه لولیییه هیییر سیییت وسیییتهیپ هکییی آن ز

 

 کیییییدک خضیییییرا را کخیییییا اخضیییییر چیییییرخ 

 هییییییییییا کولییییییییییه در روان لولییییییییییه از آب

 ذوقکییییاک خییییوش دهیییید یآبیییی یرییییی هییییر

 دیییییییپد آرد همییییییان لولییییییه یرییییییی هییییییر

 خیییوض حیییرف نییییا یمعکییی در نکییی خیییوض
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 رو در تربیت شهروند مسئول شناسی خشونت شهری )وندالیسم(، چالش پیش شناسی و آسیب سبب
 0طیبه عشرتی

   8حسین روح الهی

 9طیبه پایکدان

 3محمد حسن بکی اسد

 چکیده

ب  شده تا امرانا  رفاهی به نسبت تمرکز بیشتری پیدا ککید  به کالنشهر از یک طرف س ها آنگسترش شهرها و تبدی  

روستایی و شهرهای کوچک ورود نداشت. در  یها گاهو از طرف دیگر مسائ  فرهکگی خاصی ایجاد شود که در سرونت 

افتن به علت فضای فرهکگی سکتی و شکاخت ساککین، به نوعی نظارتی فرهکگی بر مردم حاکم بود اما با وسعت ی ها مرانآن 

این نظار  کاهش یافته است. یری از پیامدهای کاهش چکین نظارتی بروز رفتارهای بزهرارانیه   ها فرهکگشهرها و تداخ  

در شهرهای بزرگ است که به وندالسیم شهر  یافته و یری از مشرال  بسیاری از شیهرهای رهیان اسیت. ایین مسیئله در      

آمادگی دزم را بیرای پیشیگیری و مهیار ایین مسیئله       تواند یمن شکاخت آن کشور ما نیز به ناچار رو به گسترش است بکابرای

 میدهی  یمعام  روانشکاختی ایجاد پرخاشگری باشد مورد بررسی قرار  تواند یمفراهم ککد. در این پژوهش ابعاد مختلفی که 

یری مشیاهده ای و اسیتفاده   روانشیکاختی موریود مانکید روانریاوی، ییادگ      یهیا  هیی نظرو برای درک بهتر این مسئله از انیواع  

 .ردیگ یم. سپس تأثیر مسئولیت پذیری بر این ویژگی مورد بررسی قرار میکک یم

 خشونت شهری، نظار  ارتماعی و شهروند مسئول :یکلیدگان واژ

 مقدمه

ن با تغییر ساختارها و مکاسبا  ارتماعی، رفتارهای کجروی ردیدی که خاص رامعه امروزی هستکد، مطرح شده و میزا

اسیت   ییهیا  یبزهرارو  ها یکجرو. وندالیسم از رمله آن دسته از اند افتهینیز تغییر  ها آنشیوع، روا  و حتی معکی و مفهوم 

که در رامعه امروزی ظهور یافته است. در واق ، وندالیسم، مرضی ردید و مدرن در رامعه امروزی است و عریس العملیی   

. هیا  شرسیت ، ارحیاف و  هیا  حرمیان خی از صور فشارها، تحمییال ، نامالیمیا ،   خصمانه و واککشی است کیکه توزانه به بر

وندالیسم به معکی داشتن نوعی روحیه بیمارگونیه اسیت و مبیین تمایی  بیه تخریی  آگاهانیه، ارادی و خودخواسیته امیوال،          

                                                           
 کارشکاس ارشد روانشکاسی بالیکی .0

 مسیلح، شیرکت نگیین پیروژه نقیش رهیان       اصفهان، فلره ارتش، روبیه روی دبیرسیتان شییخ انصیاری، مجتمی  تجیاری معظیم، رکبیه بیمیه نیروهیای          

13940330993 Eshrati.s@gmail.com 

 کارشکاس ارشد روانشکاسی تربیتی. 8

 اصفهان، فلره ارتش، روبیه روی دبیرسیتان شییخ انصیاری، مجتمی  تجیاری معظیم، رکبیه بیمیه نیروهیای مسیلح، شیرکت نگیین پیروژه نقیش رهیان                 
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، تررمیه  0309انیورن،  )ژ دیآ یم(. و از انواع بزهراری روانان به شمار 0330، 0تأسیسا  و متعلقا  عمومی است )کالرک

 (. 0904ماهان، 

روان شیکاختی   یهیا  هینظربا توره به پرخاشگری به عکوان یری از بروندادهای وندالیسم و  شود یمدر این مقاله کوشش 

 .در این زمیکه، تأثیر مسئولیت پذیری در این ویژگی نیز بررسی شود

 رفتار پرخاشگرانه )وندالیسم( یها هینظر

 ن شناختیروا-عوامل اجتماعی

در  یا عمیده بر اساس نظریه یادگیری ارتماعی و تحقیقا  انجام شده توسو بکدورا، محیو نقیش   الگو سازی و تقلید:

اصیلی ییادگیری    یهیا  راه. با توره به ایین دییدگاه مشیاهده و تقلیید از     ککد یماکتساب، ابراز و حفظ رفتار پرخاشگرانه ایفا 

 (.0923، تررمه شمس اسفکدآباد و همراران، 0332 )فرانرن، باشد یمپرخاشگری در افراد 

در شخص  تواند یم( بیانگر آن است که حتی مشاهده آد  و ابزار پرخاشگری نیز 0929تحقیقا  انجام شده )کریمی، 

، به نق  از خداپکاهی، 0304) 8محرکهای پرخاشگری، برکووتیز ریتأثمشاهده کککده حالت پرخاشگرانه ایجاد ککد. در مورد 

( طی آزمایشی نشان داد که چکانچه حالت تحریک پرخاشگری ورود داشته باشد، ورود اسلحه )ابزار قدر ( باعیث  0929

 .شود یمرفتار پرخاشگرانه 

چیه موقی     رنید یگ یمی کیه میردم ییاد     ککید  یمی آلبر  بکدورا یری از اولین طرفداران نظریه ییادگیری ارتمیاعی مطیرح    

کد و در برابر چه کسی پرخاشگری کککد )فرانزوی، بدون تاریخ، تررمه فیروزبخت پرخاشگری کککد، چطور پرخاشگری کک

حاصی    ها آن(. یادگیری رفتارهای پرخاشگرانه با مشاهده دیگران و تحلی  پیامدهای رفتارهای پرخاشگرانه 0920و قکادان، 

ا فهیم میا را در میورد پرخاشیگری     شکاختی بکدور-(. مدل ارتماعی0923، تررمه گکجی، 0333)بدارد و همراران،  شود یم

. مبالچ، والدین برای کاهش پرخاشگری، فرزند ککد یمبحث  ها رسانه ریتأثافزایش داده و بیشتر روی یادگیری مشاهده ای و 

 کککید  یمی )والیدین( از آن اسیتفاده    هیا  آنکه این رفتار درست است زییرا خیود    آموزند یمو ناخواسته به او  کککد یمرا تکبیه 

 (. 8101و همراران،  9رسون)اند

غیرمکضیبو و بیا والیدیکی سیردرگم و میردد و       ییهیا  خانیه وندال ها و روانان بزهریار معمیودچ در   عوامل خانوادگی: 

و فلسفه ارتماعی خویش پرورش یافته و غالباچ احساس درماندگی و احساس ارحاف خود را به صور   ها ارزشنامطمئن از 

تأسییس شیده در رامعیه نشیان      یها سازمان، صاحبان قدر  و همه نهادها و تر بزرگقاب  نس  قهر آمیز و پرخاشگرانه در م

که رفتارهای ونیدال و معطیوف بیه تخریی  و ویرانگیری       دینما یم( مطرح 0320) 3. در همین رابطه ریچارد فلرسدهکد یم

دین و آنچیه بیه مکزلیه شیرایو و     تحمیی  شیده از سیوی والی     یهیا  ارزشنتیجه مستقیم بریدگی و عدم پیوندی است که بین 

. در واق  رفتارهای معطیوف بیه تخریی  و وندالیسیم در بسییاری از      دیآ یمحاکم در رامعه مطرح است، پدید  یها حرکت

مواق  مکعرس کککده می  وافر روانان به ابراز خشم و نارضایتی در برابیر ارحیاف، اربیار، تبعیی ، اقتیدار آمرانیه، تحدیید        

و نهادهای رامعه سلطه گر است. رامعه ای که بیه زعیم آنیان     ها سازمانابرابری و بی عدالتی ساختارها، فردی، ن یها یآزاد

مان  شروفایی استعدادها و امرانا  نهفته عیکی است. بدین ترتی  وندالیسم، خشونت و ویرانگری نه تکهیا محصیول طیرد و    

بعضی از نظریه پردازان معلیول تربییت و ارتمیاعی شیدن      والدین از سوی روانان، بلره گاهی به زغم یها ارزشنفی کام  

                                                           
1.Clarke  

2. Berkowitz 

3. Anderson  

4. Flacks  
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سیاسی در هر شیوه و رفتاری  یها تیفعالموفق آنان در محیو خانواده است  و این نوروانان که در اعتراضا  و تظاهرا  و 

سیکت   کیه تحیت ییک    کدیآ یم، بلره افرادی به شمار اند آمده، کسانی نیستکد که در سلک کجروان در کککد یمکه شرکت 

 (.0340)فلرس،  اند شدهفرهکگی رشد یابکده و پویا تربیت و ارتماعی 

و هیر پرخاشیگری از ییک ناکیامی      شیود  یمی بر اساس این نظریه هر ناکامی مور  پرخاشگری  پرخاشگری:-ناکامی

شیده   اسیت و از رسییدن بیه آن محیروم     قائ . شد  پرخاشگری بستگی به اهمیتی دارد که فرد برای هدف ردیگ یم نشأ 

. شیود  ینمی است. این نظریه به شد  مورد انتقاد قرار گرفته اسیت، از رملیه ایین کیه ناکیامی همیشیه موری  پرخاشیگری         

پرخاشگری، فرمول بکدی مجددی ارائه داده است که طبق آن هر موقعیت ناخوشایکد، احساسا  -برکووتیز از نظریه ناکامی

. وی معتقید اسیت کیه برخیی     آورنید  یمی ییز و پرخاشیگری را بیه وریود     و این احساسا ، تمای  بیه گر  ککد یممکفی ایجاد 

، تررمه 0333)بدارد و همراران،  ککد یممحیطی، مانکد در دسترس بودن اسلحه، شروع پرخاشگری را مساعد  یها شاخص

ی . تحقیقا  بییانگر آن اسیت کیه ناکیام    شود یممدیدی است که علت پرخاشگری تلقی  یها مد (. ناکامی 0923گکجی، 

پرخاشگری بعدی را تسهی  ککد که شدید و غیرقاب  انتظار باشد. پرخاشگری همواره رابطه تکگاتکگی با  تواند یمتکها زمانی 

 (.8101، 0احساس ناکامی دارد )بلیر

 کککید  یمی تلویزیونی کیه کودکیان تماشیا     یها برنامهدر چکد پژوهش آزمایشی، سعی شده است که  تماشای خشونت:

کیارتونی خشین    یهیا  لمیف، گروهی از کودکان هر روز مد  زمان معیکی به تماشای ها شیآزمایری از این  ککترل شود. در

. میزان پرخاشگری این دو گیروه،  کردند یمکارتونی غیر خشن تماشا  یها لمیفو گروهی دیگر در همان مد   پرداختکد یم

کودکان گروه اول در روابو خود با همسادن، پرخاشیگری  روزمره ثبت شد. نتایج بیانگر آن بود که  یها تیفعالدر رریان 

خشیونت بیار تلویزییون در دوره کیودکی و مییزان       یهیا  برنامیه بیشتری نشان دادند. مطالعا  دیگر نیز رابطیه بیین تماشیای    

 .  دهکد یمپرخاشگری در دوران بزرگسالی را نشان 

پرخاشیگری را از طرییق وسیای  سیمعی بصیری دریافیت        مردم کشورهای پیشرفته در تمام سکین میزان بسیار بیادیی از 

است. یری از اموری که امروزه در گسترش پرخاشگری  ها آنرایانه ای از رمله  یها برنامهو  ها لمیف، که تلویزیون، کککد یم

و  ککید  یمی رار ارتباط روانیی بسییار بیادیی بیا محتیوای بیازی برقی        ها یبازاست. فرد در این  یا انهیرا یها یبازاهمیت دارد، 

. ردای از این مسئله، گیاهی ارتبیاط بیا بیازی بیه      برد یمرا در زندگی عادی به کار  ها یبازآمیز  ناخواسته رفتارهای خشونت

. همچکین، احساس ناکیامی حاصی  از باخیت در    شود یمکه هرگونه مان  برای انجام آن مور  پرخاشگری  رسد یمحدی 

فرهکگ است.  به طیور   دهد یمرا تغییر  ها رسانهپرخاشگری در  ریتأثکه میزان  ییرهایمتغاست. یری از  مؤثرنیز  ها یبازاین 

پیذیری بسییار متفیاو  بیود در حیالی کیه        ریتیأث مبال، در گذشته که فرهکگ کشور ژاپن با آمریرا تفاو  بیشتری داشیت،  

دارد )اندرسیون و همریاران،    هیا  رسیانه پیذیری ایین کشیورها از     ریتیأث زیادی از  یها شباهتنشان دهکده  ها پژوهشامروزه 

8101.) 

و موقعییت و   انیی گرا خشیونت مکسیجمی را پیرامیون    یها شهیانداز اولین کسانی است که  "هابز" :2نظریه توماس هابز

تاثیرا  آن در رامعه ارائه کرده است. او اعتقاد دارد، در شرایطی که حرومت ورود ندارد، انسان به طور طبیعی درنده خو 

معتقد است که با این سابقه، افیراد بیا   او  مکاب  خود، حتی به قیمت ضرر زدن به دیگری است. نیتأمو لذا فقو در فرر  است

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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معتقد هستکد. مطابق این نظریه تکبیه بدنی کودکان « ی در پرخاشگری یا تکبیه بدنیرامعه پذیر»برخی رامعه شکاسان به نظریه 

، مانکید آسیی  زدن بیه    گیرا  بیرون )مب ، با مشت و لگد زدن( در طی فرایکد تربیت و بزرگ شدن کیودک بیه پرخاشیگری    

.  ایین  شود یممکجر  گرا درون به کودک بگویکد دوستت ندارم( به پرخاشگری که نیادیگران و تکبیه روانی کودکان )مانکد 

، ممرن است خودکشی را انتخاب کککید. نظرییه خیرده    شوند یمافراد زمانی که با ناکامی مواره و آماده ککش پرخاشگرانه 

، خشونت، ضرب و شتم افراد و توس  به پرخاشگری بیه لحیاظ   ها فرهکگفرهکگ خشونت مدعی است که در برخی خرده 

 یها محلهدر مجاور   یکش آدمین رویررد، خرده فرهکگ خشونت را مسب  اصلی نرخ بادی است. ا دییتأارتماعی مورد 

، با الگوی خشونت که توسو والدین، همسادن و همسایگان فقیر ها فرهکگو خرده  ها مران. افراد در این داند یمفقیر نشین 

. از همیین  رنید یگ یمو از آن هویت  کککد یمشرکت ، پیوند دارند و در دامکه وسیعی از رفتارهای خشونت آمیز شود یمارائه 

و افراد در مورد  شود یمرو، خشونت شیوه زندگی و شیوه ح  مسائ  این گونه افراد است و نه تکها بهکجار، بلره دزم تلقی 

رمی  گرایانیه و اهمییت     یها ارزش(. در کشورهایی که 0920)صدیق سروستانی،  کککد ینمپرخاشگری خود احساس گکاه 

پذیری به عکوان یک ارزش مطیرح اسیت مییزان پرخاشیگری بیه       به ارتماع ورود دارد و یا اخالق انسانی از رمله مسئولیت

اسیت )اندرسیون و    تیر  نییپاپذیری از رسانه برای یادگیری پرخاشگری نیز  ریتأثاست. همچکین،  تر نییپامیزان قاب  تورهی 

 (.8101همراران، 

 عوامل ذاتی و غریزی

دو چهیره معیروف از    0معتقدند که پرخاشگری در انسان رکبه ذاتی و فطری دارد.  فروید و لورنز شکاسان روان بعضی از

 .باشکد یم شکاسان رواناین 

از نظر فروید، واض  مرت  روانراوی، پرخاشگری در انسان نمایکده غرییزه میرگ اسیت کیه در مقابی       نظریه فروید: 

، ککید  یمی در حالی که غریزه زندگی ما را در رهت ارضای نیازها و حفظ بقا هدایت غریزه زندگی در فعالیت است؛ یعکی، 

به نابود کردن و تخری  بپردازد. بکابراین، از نظر فروید پرخاشیگری حیالتی    کوشد یمغریزه مرگ به صور  پرخاشگری، 

و در  شیود  یمی بیه خود، ظیاهر  (. هکگامی که این غریزه متوره درون شود، به صور  تک0929مخرب و مکفی دارد )کریمی، 

. هکگامی کیه ایین غرییزه متوریه بییرون گیردد، بیه صیور  خصیومت،          شود یمموارد افراطی، مکجر به انتحار یا خودکشی 

(. فرویید  0920)ارونسون، بیدون تیاریخ، تررمیه شیررکن،      ککد یمتخری ، خشونت، آزار و اذیت، وندالیسم و قت  تجلی 

تخلیه شود وگر نه انباشیته شیده و سیب  کسیالت، رخیو  و نیاآرامی        یا گونهگرانه باید به معتقد بود که این نیروی پرخاش

کیه   دیی نما یمی . و اگر این نیروی پرخاشگرانه به تدریج کاهش نیابد احتمال وقوع انفجار زیاد اسیت. فرویید مطیرح    شود یم

تا از آثار مخرب ایین نییرو    دهد یمرا یاری رامعه به عکوان ضرورتی حیاتی در ککترل و مهار غریزه خشم انسان بوده و وی 

براهد و آن را به رفتاری مفید و پسکدیده مبدل نماید )همان مکبی (. از دییدگاه وی خشیم و پرخاشیگری مولیود و محسیول       

و شرایو نامطلوب و نامطبوع از قبی  دلتکگی، ورشرستگی، درد، حزن و انیدوه و نظیایر آن اسیت. از مییان همیه       ها تیموقع

مالل انگیز و نامطبوع، درماندگی، احساس ارحاف و ناکامی عام  عمده ای در ایجیاد پرخاشیگری اسیت. در     یها تیموقع

همین خصوص پرفسور گابری  موزر در تحقیق خود که به بررسی تخری  پانزده باره تلفن عمومی پرداختیه اسیت بیه ایین     

عمیومی بودنید دو انگییزه مهیم در رفتیار       یهیا  تلفین ری  نتیجه دست یافت که اکبریت قری  به اتفاق کسانی که عام  تخ

و ثانییاچ تلفین کککیده از ایکریه در      خورد یمو سره را  ردیگ ینمویرانگرانه خود داشتکد: اودچ دستگاه تلفن شماره مورد نظر را 

                                                           
1. Lorenz 
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رحیاف و  یعکی همیان احسیاس ظلیم و سیتم و ا     کوبد یمکار خود موفق نشده است خشمگین شده و بر دستگاه تلفن مشت 

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 

درصد  91نوشته شده مرارعه نمایکد، پرداخته و دریافت که خرابراری و تخری  حدود  یها آدرسگرفته و برای مرالمه به 

(. در همین راستا آنچه همواره در بررسی وندالیسیم میدنظر اسیت نقیش     0904ماهان، ، تررمه 0309کاهش یافت )ژانورن، 

بیه   ردیگ ینمو شماره را  دهد ینماحساس ارحاف نسبت به خویش است. احساس ارحاف در موقعی که تلفن سره را پس 

کبیه شیده اسیت. در واقی     تا شاید سره را پس بگیرد و یا حداق  تلفن ت کوبد یمقدری قوی است که بر دستگاه تلفن مشت 

این خشم، واککش آنی در مقاب  احساس ارحافی است که شخص دارد نه عاد  ولی به هر حال این عم ، وندالیسم است 

 (. 0943)محسکی تبریزی، 

 زدیی خ یم، از غریزه رکگیدن بر شود یمبه عقیده لورنز، پرخاشگری که مور  آسی  رساندن به دیگران  نظریه لورنز:

است. انرژی مربوط به این غریزه به طور خود به خود، با شد  کم و بییش ثابیت    ها سمیارگانک بین انسان و سایر که مشتر

آزاد  یهیا  محیرک . احتمال پرخاشگری با باد رفتن میزان انرژی انباشته شیده و وریود و شید     شود یمدر ارگانیسم تولید 

 (.0929، تررمه پورافراری، 8119 )کاپالن و همراران، ابدی یمکککده پرخاشگری، افزایش 

کالرک با استفاده از یک رویررد روان شکاسی ارتماعی، متغیرهای تأثیرگیذار بیر رفتیار بزهرارانیه و      نظریه کالرک:

. پکج دسیته از متغیرهیا کیه آمیادگی     داند یم مؤثروندالیسم را مطرح کرده که هشت دسته از متغیرها را در این گونه رفتارها 

شیام  تجیارب نخسیتین دوران کیودکی، تیوارث، شیر         ککد یمی رفتارهای بزهرارانه همچون وندالیسم فراهم فرد را برا

گیری شخصیت بزهرارانه به صور  پرخاشگری و برون گرایی، عوام  رمعیتیی و اقتصیادی و ارتمیاعی، فرآیکید رامعیه      

مستقیم بر تصمیم فیرد در ارتریاب ریرم ییا بیزه ای      پذیر و یادگیری رفتار مجرمانه و بزهرارانه است و سه متغیر که به طور 

خاص نظیر وندالیسم موثرند شام  آمادگی روانی ناشی از احسیاس کسیالت و درمانیدگی و خشیم و عصیبانیت، شیرایو و       

 (.0330انگیزشی است )کالرک،  یها تیوضعخاص و در انتها رریانا  شکاختی و ادراکی و  یها تیوضعو  ها تیموقع

 عوامل محیطی

سیال(   89الیی   09در مورد رفتارهای بزهرارانه همچون وندالیسم و پرخاشگری بیشیتر سیکین نوریوانی و ریوانی )     ن:س

سال به سرعت به او  خود رسییده   80الی  09( اعمال تبهرارانه در سکین 0322) 0مطرح شده است. به عقیده شاویت و راتکر

که شام  سیطوح موقعییت    دانکد یمنیز در رفتارهای بزهرارانه دخی   . متغیرهای دیگری راککد یمو بعد از آن ناگهان افول 

تحصیلی، تجربه کاری، مکزلت شغلی و اقتدار شغ ، مد  زمیان تیرک مدرسیه، مید  زمیان ازدوا  و مید  زمیان اتمیام         

و اضیطرابی،  روحی  یها بحرانناشی از  تواند یمخدمت وظیفه. علت بروز رفتارهای وندالیستی و پرخاشگرانه در این سکین 

 از رمله خودنمایی و خود را فردی مقتدر دانستن و تقلید باشد. ییها زهیانگناشی از بلوط،  یها بحران

سازنده مواد شیمیایی یا سایر مراکیز   یها کارخانهقرار گرفتن در معرض بوهای مضر، نظیر بوهایی که از  آلودگی هوا:

 افراد و در نتیجه پرخاشگری شود. یریپذ کیتحر، ممرن است مور  شود یمصکعتی خار  

، خشیونت مسیتقیم شیدیدتری    رنید یگ یمی افرادی که در معرض صداهای بلکد و تحریک کککده قرار سر و صدا: 

 . دهکد یم، از خود نشان رندیگ ینمشرایو محیطی قرار  گونه نیانسبت به افرادی که در معرض 

                                                           
1. Shawhite & Routtner 
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وقتیی میواد    انید  دادهنشیان   هیا  پیژوهش مواد غذایی اسیت.   در پرخاشگری نوع مؤثریری دیگر از عوام  مواد غذایی: 

 . ابدی یم، مواد معدنی و اسیدهای چرب دزم باشکد، میزان پرخاشگری کاهش ها نیتامیوغذایی شام  

بعضی از مطالعا  حاکی از آن است که تراکم بیش از حد ممرن است سطح پرخاشگری را باد ببرد. همچکین،  تراکم:

مانکد مزاحمت، تحریک و ناکامی، تراکم رمعیت ممرن است احتمال انفجارهای پرخاشگرانه را تشیدید   ،ییها تیموقعدر 

( نییز در مقالیه خیود ارتبیاط مییان وندالیسیم و تیراکم        0330) 8(. هیوبر 8101، 0نماید )زالبرگ، نیجمن، استروسما و استاک

رمانه و رکایترارانه بیشتر در اطراف مکاطق و امیاکن  . از این رو رای تعج  نیست که رفتارهای مجدهد یمرمعیت را نشان 

 .ونددیپ یمحم  و نق  عمومی به وقوع 

و آمیوزش دادن رفتارهیای    یدهی  شر گروهی، به عکوان وسای  ارتباط رمعی، در  یها رسانهگروهی:  یها رسانهاثر 

از دیگران، بخش مهمی از  یریگ سرمشقو  یا مشاهدهگوناگون نقش مهمی بر عهده دارند. مطابق دیدگاه بکدورا، یادگیری 

رفتار پرخاشیگرانه در   یده شر را در  ها رسانه. بکابراین دلیلی ورود ندارد که نقش این دهکد یمما را تشری   یها یریادگی

انسان و به ویژه در کودکان، کم اهمیت ارزیابی ککیم. سه رکبه مهم در ترویج خشیونت بیه وسییله تلویزییون شیایان توریه       

: نخست مسئله حساسیت زدایی نسبت به پرخاشگری است؛ به این صیور  کیه هکگیامی کیه فیرد بیه طیور میداوم در         است

)مب  کتک زدن یک کودک و یا شرکجه یک اسیر رکگی( قرار گییرد، کیم کیم     زیآم خشونت یها صحکهمعرض تماشای 

به خشیونت بیشیتر بیرای بیه هیجیان آمیدن        .  دوم، نیازشود یمحساسیت خود را از دست داده و پرخاشگری برای او عادی 

تلویزیونی، با هدف افزایش تماشاگر، به دنبال ایجاد هیجیان   یها برنامهبیککدگان است. در مورد پرخاشگری، تهیه کککدگان 

خیود هسیتکد. مسیئله     یهیا  برنامهردید کشتن و زخمی کردن در  یها صحکهبا حربه افزایش خشونت و ابداع  ها آنبیشتر در 

و به خصوص تلویزیون  ها رسانهدر مورد خشونت و رکگ در نقاط مختلف رهان به صور  مستکد، در  چه آن، که نیاسوم 

که در همه رای رهان، رکگ و ناامکی ورود دارد. این تصیور نیوعی    ککد یم، این فرر را به بیککده القا دیآ یمبه نمایش در 

که او را بسییار مسیتعد از کیوره در رفیتن و پرخاشیگر شیدن        ککد یماد احساس ناامکی، نگرانی و عصبی بودن در بیککده ایج

ارتماعی و به ویژه در روام  شلوط و مدرن امیروزی، خیلیی زود    یها تعام . شاید به همین دلی  است که مردم در سازد یم

 هیا  رسیانه کیه از   یا نهپرخاشگراخشن و  یها صحکه(. 0929)کریمی،  پردازند یمعصبانی شده و به نزاع و ردال با یردیگر 

 (.0929به عکوان محرک و برانگیزانکده پرخاشگری عم  نمایکد )آذربایجانی،  توانکد یم، شود یمپخش 

که برای کاهش پرخاشگری مورد توره است، افزایش مهار  ح  مسئله اسیت. ایین مهیار  موری       ییها راهیری از 

 توانید  یمی زندگی برسد و ناکامی کمتری را تجربه ککد. همچکیین،   خود در یها هدفکه فرد به احتمال بادتری به  شود یم

اختالفا  خود با دیگران را به صور  یک مسئله در نظر بگیرد و به رای بروز رفتارهای خشونت آمییز مسیئودنه سیعی در    

ر  بیر  کیاهش پرخاشیگری افیزایش مهیار  نظیا      یهیا  راهدیگر، ککد. یری دیگیر از   یها ح برطرف کردن مشر ، با راه 

و وقتی هیجان خشم در  ککد یممختلف بر نوع هیجان خود نظار   یها تیموقعهیجان است که فرد به صور  پیوسته و در 

آن را ککترل ککد، اما گاهی اوقیا  نییز پرخاشیگری را در میوقعیتی دیگیر بیروز        تواند یم، ککد یممواق  غیر ضروری بروز 

 (.8101، 9است )والپ و گادوکه پیگیری این رفتارها کار مشرلی  دهد یم

 

 

                                                           
1. Zaalberg, Nijman, Stroosma, & Staak 

2. Hauber  

3. Volpe & Gadow 



 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 381

 فیزیولوژیک پرخاشگری یها نییتب

چرا در بعضیی افیراد خشیم و بیه دنبیال آن پرخاشیگری بیشیتر اسیت ددیی  متعیددی وریود دارد کیه              که نیادر مورد 

ک فیزیولوژیی  یهیا  نییی تب(.  8101، 0از: ژنتیک، ترکی  هورمونی و تیاثیرا  محیطیی )ویلرویسیری و رابیکسیون     اند عبار 

: گیروه اول، بیه نقیش برخیی مراکیز مغیز در تولیید رفتارهیای پرخاشیگرانه اشیاره           شوند یمپرخاشگری به سه گروه تقسیم 

)بیدارد، دزیی  و    دانکید  یمی و گروه سوم، توارث را دخیی    سازند یمرا بر رفتار آشرار  ها هورمون. گروه دوم، آثار کککد یم

 (.0929، تررمه گکجی، 0333، 8دمارش

 شناختی یا مغزی پرخاشگری-عصبی یاه انیبن

بزرگی از دو نیمرره مغز و هیپوتادموس در عملرردهای پرخاشیگرانه موثرنید و تحرییک تهییجیی و رفتیار       یها بخش

، مییزان  شیود  یمی . رفتار یا مرانیزم ارتکابی باعث محدود کردن شد  برانگیختگی پرخاشیگرانه  شوند یمارتکابی را مور  

؛ یعکیی، وقتیی کیه فیرد بیا      شیود  یمی و مان  بروز پرخاشگری بییش از حید    ککد یمرایو مختلف تعیین ابراز خشونت را در ش

 . دهد یم، با ادراک میزان خطری که پیش آمده واککش متکاس  با آن را از خود نشان شود یمموقعیت خشونت مواره 

ورهی در بیروز پرخاشیگری دارد،    یری از نوروترانسمیترهای اصلی در مغیز کیه نقیش قابی  تی      نقش نوروترانسمیترها:

است. مطالعا  نشان داده است که در بین افرادی که اقدام به خودکشیی ییا خودکشیی موفیق )پرخاشیگری بیه        9سروتونین

، مخصوصیاچ افیراد مسیتعد بیه     دهکید  یمی و همچکین، در افیرادی کیه رفتیار پرخاشیگرانه از خیود بیروز        اند داشتهسمت خود( 

، ناهکجاری در میزان سروتونین مشاهده شده است. مشاهدا  بیانگر آن ریپذ کیتحرترانشی یا  نشده، یکیب شیپپرخاشگری 

پرخاشیگری   هیا  آن، کیه از رملیه   شیود  یمی است که کاهش عملررد سروتونرژیک مغزی سب  مهار گسییختگی در رفتیار   

. نوروترانسمیتر مهم دیگیر  باشد یمانه ترانشی، خودکشی و سوء استفاده از مواد یا سایر اختالد  روانی مرتبو با ککترل تر

که ایین   دهکد یمآن نشان  یها رندهیگبر نوراپی نفرین یا  مؤثراست. داروهای  3که در پرخاشگری نقش دارد، نوراپی نفرین

الگوی پرخاشیگری   تواند یمبروز رفتارهای پرخاشگرانه را تسهی  ککد. کاهش سطح نوراپی نفرین  تواند یمنوروترانسمیتر 

 (.8110، 9رمانه یا دفاعی را بهبود بخشد )نلسونمج

. بیرای مبیال،   گذارنید  یمی  ریتیأث ، بر پرخاشگری انسیان  ها هورمونکه  دهکد یمبرخی مطالعا  نشان فعالیت هورمونی: 

کیه شیاید افیزایش     دهکید  یمی نشیان   هیا  افتیه یبیادتری دارنید. اگیر چیه ایین       0مردهای پرخاشگر، سطح هورمون تستوسترون

ن باعث پرخاشگری شود، ولی شواهد بر عرسی نیز ورود دارند بکابراین بر اساس تحقیقا  مختلف بیین سیطوح   تستوسترو

، بیدون تیاریخ، تررمیه    4و حیوانا ، رابطه علی، ساده و مستقیمی وریود نیدارد )فرانیزوی    ها انسانهورمونی و پرخاشگری 

 (.  0920فیروزبخت و قکادان، 

دو قلوهای همسان و ناهمسان شواهدی به دسیت آمیده کیه نشیان      ی هزمیک در  آمده در تحقیقا  به عمژنتیک رفتار: 

پرخاشگری افراد تا حدودی معلول توارث است. یعکی، دوقلوهایی کیه میواد ژنتیریی مشیابهی دارنید )دوقلوهیای        دهکد یم

                                                           
1. Wilkowski & Robinson 

2. Bedard, Deziel, & Lamarche 

3. serotonin 

4. norepinephrine 

5. Nelson 

6. testosterone 

7. Franzoi 
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شباهت دارند )فرانزوی، بدون  % مواد ژنتیری91دارند تا دوقلوهایی که فقو در  یتر مشابهپرخاشگرانه  یها شیگراهمسان( 

 (.0920تاریخ، تررمه فیروزبخت و قکادان، 

ه فرد احسیاس  ک افتد یماتفاق  یزمان ین فردیو تعارضا  ب ها پرخاشاز  یاریمطرح کرد که بس توان یمبه طور خالصه 

مسئولیت پیذیر باشید بیه    (. اما در صورتی که فرد 8118، 0حقوقش مورد تجاوز قرار گرفته است )ریلی و شاپ شایر ککد یم

، یعکی فرد با ککد یماست که فرد را با ارتماع مرتبو  یا دهیپد. زیرا مسئولیت پذیری دهد ینمخود ارازه برخورد ظالمانه را 

با دیگران و رامعه در ارتباط باشد. مسئولیت پیذیری عیالوه بیر وظیفیه شکاسیی       تواند یمککترل رفتار خود به خاطر ارتماع، 

رفتار است و اگر فردی مسیئولیت   یامدهایپبودن در برابر  گو پاسخاحساس آگاهانه فرد نسبت به رفتار خود و  درونی شده،

بیه اعتقیاد   (. 8101، 8پذیر نباشد، الزامی به پاسخ گویی به دیگران، برای نوع برخوردش در ارتماع نیدارد )اِپییدین و اِرکین   

زنیدگی بیه    یها چالشتواند با  در قبال خود مسئولیت قبول نرکد، نمی کسی که (0943داغی،  ، تررمه قراچه0331) 9براندن

خوبی برخورد ککد. مسئولیت در قبال خود، برای رسیدن به احساس قدر  و توانمکدی ضروری است. کسیی کیه در قبیال    

معمودچ وابسته یا  . این اشخاصشود یمظاهر  تر موفقگروهی و نظایر آن  یها تیفعال، در کارها، ککد یمخود قبول مسئولیت 

. قبول مسئولیت در قبیال خیود، هرگیز بیه ایین معکیی نیسیت کیه         آورند ینمنبوده و به رفتارهای پرخاشگرانه روی  رو سلطه

، وظیایف خیود را بیه طیور     ککید  یمی شخص همه کارها را خود انجام دهد، بلره به این معکی است که وقتی با دیگران کیار  

 گیرد.مشخص بر عهده ب

 همیت مسئولیت پذیریتعریف و ا

پیذیری ارتبیاط معکیایی دارنید،      ، که همگی با کلمه مسئولیت0و اخالقیا  9، ترلیف3ورود مفاهیم متفاوتی چون وظیفه

و  2و ترلیف به عکیوان مسیئولیت پیذیری فیردی و قاعیده      4پذیری را مشر  کرده است. در این مورد نقش تعریف مسئولیت

. با در نظر گرفتن تمام ابهاما ، احسیاس مسیئولیت   شود یمزی و ارتماعی تفریک پذیری تجوی اخالق به صور  مسئولیت

. این احساس اربیار  ککد یمحالتی در نظر گرفت که فرد تعهدی را در اثر اربار موقعیت یا شرایو محیطی تجربه  توان یمرا 

. چکیین احساسیی، در هیر دو بعید ککتیرل      ککید  یمبرای ککترل وقای  در آیکده است و فرد را برای برخورد با آن وقای  آماده 

 ککید  یمی . احساس مسئولیت به دو صور  شکاختی و هیجانی همراه با پیذیرش هیجیان عمی     ککد یمفردی و ارتماعی بروز 

(. برای آموزش مسئولیت پذیری باید در مورد رفتارهای فرد به او آگاهی داد؛ به این صور  8101، 3)برگ استیکر و آوری

رفتار خود را دنبال ککد، در بسییاری از میوارد    یامدهایپرفتارش را توضیح داد. وقتی فرد بتواند رشته  یامدهایپکه برای او 

 (.8101، 01که در اثر رفتار نادرستی که بر علیه دیگران انجام داده، خودش هم آسی  دیده است )کوک شود یممتوره 

داشتن احساس مسئولیت نسبت به حفظ سالمت خود است. در ، یریپذ تیمسئول ی هزمیک دربسیار مهم  یها رکبهیری از 

مختلیف   یهیا  رکبیه ، کیه  ککید  یمی را انتخیاب   یا یزنیدگ صورتی که فرد نسبت به این مسئله احساس مسئولیت ککد سیبک  

                                                           
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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مسئولیت پذیری نسبت به حفظ سالمت خود، عوام  فرهکگی و فضیای علمیی    ی هزمیک درسالمتی، در آن لحاظ شده باشد. 

درمیان ناپیذیر، مییزان مسیئولیت      یهیا  یمیار یبأثیر بسیار زیادی دارد، به طوری که در زمان رکگ و یا اپیدمی شدن حاکم ت

 یا مالحظیه نقیش قابی     توانید  یمی (. فرهکگ در امر مسئولیت پذیری 8113، 0)کار ابدی یمنسبت به سالمت به شد  کاهش 

 یهیا  تیی فعالر زندگی افراد رای دهید. درک اخالقیی افیراد و    داشته باشد و مسئولیت پذیر بودن را به عکوان یک ارزش د

 تیوان  یمی ، به طوری کیه مسیئولیت پیذیری ارتمیاعی را     دهد یماخالقی افراد، مسئولیت پذیری را به شد  تحت تأثیر قرار 

خاشگری را میزان رفتارهای مخرب از رمله پر تواند یمداشتن نگاهی اخالقی به رامعه در نظر گرفت.  داشتن چکین نگاهی 

به فیرد بییاموزد کیه در     تواند یم(. رامعه 8101و کیم،  8کاهش داده و احساس وظیفه شکاسی را در رامعه نهادیکه ککد )کیم

خود به نف  ک  ارتماع نگاه ککد و این دیدگاه را داشته باشد که اگر همه ایین گونیه باشیکد او هیم فاییده       یها تیفعالانجام 

(. با توره به آنچه مطرح شد آموزش مسئولیت پذیری ضروری 8101، 9سِکد تاونو   آسبورگ ،ارده نیرِبیشتری خواهد برد )

 به موارد زیر اشاره نمود: توان یمآموزش مسئولیت پذیری  یها برنامه. از رمله رسد یمبه نظر 

دارد و شیام    تأکیید  سیالمتی، محییو و اطرافییان    یهیا  طهیحاین برنامه، بر پذیرش مسئولیت در  :4برنامه انضباط مثبت

زیر است: معرفی انضباط مببت و ابعاد آن، چگونگی ارتباط با دیگران و احساس ارزشمکدی، آموزش چگیونگی   یها طرح

(. مدل ح  مسئله 0922ح  تعارض با دیگران، پافشاری بر وظایف محوله و آموزش شیوه ح  مسئله )خدابخشی و عابدی، 

  اسیت و  رحی  مشی   یهیا  گیام مجموعه  یکگران است که شام  یدن تعارضا  با درکح   یوه ابراز ورودانه برایش یک

 ( .8118)ریلی و شاپ شایر،  رساند یمخشم را به حداق   یجیش تدری  افزایه به دقت دنبال شود ، پتانسک یزمان

 هیا  آنام  بیین  هیجانی و شکاختی مسئولیت پذیری و تع-در این روش بر ابعاد رفتاری :5برنامه یادگیری مبتنی برخود

را  هیا  آنو هدف این است که افراد مسئولیت رفتارها، تفررا  و احساسیا  و هیجانیا  خیود را بپذیرنید و      شود یمتوره 

زییر اسیت: تشیخیص ادراکیا  و احساسیا  در رفتیار انسیان، شیکاخت افریار و           یهیا  طرحمدیریت کککد. این برنامه شام  

م و چگیونگی میدیریت آن، تهییه طیرح شخصیی در زنیدگی و آمیوزش        احساسا  خود، کار کردن درباره احسیاس خشی  

 (.0929)بهرامی، ملریان و عابدی،  4یا فراحافظهو  0مکاس  فراشکاختی یها وهیش

است، هدف آن کمیک بیه افیراد در ارضیاء نیازهیا بیه طیور         3این شیوه مبتکی بر نظریه گالسر :3برنامه واقعیت درمانی

 تأکیید ارتبیاطی،   یهیا  مهار زیر است: برقراری ارتباط مطلوبِ عاطفی، آموزش  یها طرح  مسئودنه است. این برنامه شام

و عدم قضاو  ارزشی درباره رفتار، تهیه طرح و برنامه درباره رفتار و تعهد به انجام برنامه و  ها یریگ بر زمان حال در تصمیم

پیذیری )خدابخشیی و عابیدی،     ر افیزایش مسیئولیت  ارتمیاعی د  یها ییتواناطرح، کس  و نگهداری هویت توفیق و ارتقاء 

0922 .) 

، به نوعی به ح  مسئله به شیوه پردازند یمپذیری  که به آموزش مسئولیت ها برنامههمان طور که مالحظه شد هر کدام از 

ین یریی از  ارتبیاطی نییز توریه دارنید. بکیابرا      یهیا  مهیار  کیرده و بیر    تأکیید ابراز ورودانه و نیه پرخاشیگردانه ییا مکفالنیه     

                                                           
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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مهم در مسئولیت پذیری، رفتار به شیوه ابراز ورودانه و خالقانیه اسیت نیه بیه شییوه پرخاشیگرانه و مکفعالنیه و         یها شاخص

 .شود یمآموزش آن مکجر به کاهش رفتار پرخاشگرانه 

 گیری بحث و نتیجه

پیذیری در آن پرداختیه    ش مسیئولیت وندالیسم و پرخاشگری به بررسی نق ی هزمیک دراین مقاله با توره به مباحث نظری 

هسیتکد کیه در شیبره ای از     میؤثر است. همان طور که مطرح شد عوام  بسیاری در رفتارهای پرخیاش رویانیه و وندالیسیم    

، بدین ترتی  که احساس بی هکجیاری، احسیاس ارحیاف، اخیتالل و نابسیامانی در شیرایو       برند یمروابو با یردیگر به سر 

و متقیابالچ احسیاس پرخاشیگری را در فیرد تشیدید       سیازند  یمشی، رضایت فرد از زندگی را متأثر خانوادگی و شرایو آموز

. این خود احساس انتقامجویی و در نهایت گیرایش  گذارند یمبزهرار اثر  یها گروهو بر تمای  فرد به عضویت در  کککد یم

رم  گرایانه و اهمیت به ارتماع ورود دارد و یا  یاه ارزش. در مقاب ، در روامعی که ککد یمبه وندالیسم را در فرد تقویت 

اخالق انسانی از رمله مسئولیت پذیری بیه عکیوان ییک ارزش مطیرح اسیت مییزان پیرداختن بیه رفتارهیای پرخاشیگرانه و           

یعکیی   ،ککد یماست که فرد را با ارتماع مرتبو  یا دهیپداست. زیرا مسئولیت پذیری  تر نییپاوندالیسم به میزان قاب  تورهی 

با دیگران و رامعه در ارتبیاط باشید. مسیئولیت پیذیری عیالوه بیر وظیفیه         تواند یمفرد با ککترل رفتار خود به خاطر ارتماع، 

کسیی کیه در   رفتار است.  یامدهایپبودن در برابر  گو پاسخشکاسی درونی شده، احساس آگاهانه فرد نسبت به رفتار خود و 

و الزامی به پاسیخ گیویی بیه دیگیران،      زندگی به خوبی برخورد ککد یها چالشتواند با  قبال خود مسئولیت قبول نرکد، نمی

. مسئولیت در قبال خود، برای رسیدن به احساس قدر  و توانمکیدی ضیروری اسیت.    برای نوع برخوردش در ارتماع ندارد

. در نتیجیه  شیود  یمی ظاهر  تر موفقگروهی و نظایر آن  یها تیفعال، در کارها، ککد یمکسی که در قبال خود قبول مسئولیت 

با توره به آنچه مطرح شید بیه نظیر     .آورند ینمنبوده و به رفتارهای پرخاشگرانه و وندالیسم روی  رو سلطهمعمودچ وابسته یا 

در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و واندالیسم، ورود ویژگی شخصیتی مسئولیت پذیری در  مؤثرکه یری از عوام   رسد یم

 ت. افراد اس

 و پیشنهادات ها هیتوص

برای کم کردن خشونت در رامعه باید به بهداشت روانی، ککترل خود و اخالق توره ویژه ای نمود. آموزش گروهیی،  

و تمرین ح  اختالف در مدارس و آموزش مسئولیت پذیری هم بسیار مفید  ها تفاو آموزش ح  اختالف، آموزش تحم  

نیز باید کمتر شود و سیستم قضایی نیز باید برخورد قاطعانیه بیا افیراد     ها رسانهنت در است. همچکین نشان دادن خشم و خشو

 پرخاشگر داشته باشد.
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 اسالمی برای کودکان و نوجوانان-طرح شهرک آموزشی شهروند مسئول ایرانی
   0حسین روح الهی

 8مکیجه شهکی ییالق

 9طیبه پایکدان

 3طیبه عشرتی

 چکیده

رامعه امروز است، ورود معضالتی مانکد خشونت شهری، عیدم توریه    یها دغدغهمسئولیت پذیری شهروندان یری از 

پذیری را به امیری انریار    ظم در شهر و عدم احترام به حقوق دیگر شهروندان اهمیت آموزش مسئولیتشهروندان به حفظ ن

تغیییر دهییم    انید  آموختیه ناپذیر و الزامی تبدی  کرده است. اما ایکره بخواهیم افرادی که سبک زندگی مسیئولیت ناپیذیر را   

گیری الگوهیای   ل را خود تربیت ککیم و پیش از شر شهروندان مسئو توان یمامری مشر  و کم بازده است، در حالی که 

روانشکاسی تربیتیی بیه    یها هینظرنامکاس ، سبک زندگی شهروند مسئول را به کودکان بیاموزیم. در این پژوهش، بر اساس 

تیا بتوانکید    میدهی  یمی بیه نسیبت واقعیی قیرار      یهیا  تیی موقعخصوص آموزش در عم  )آموزش در واقعیت( کودکان را در 

. بیرای انجیام   میدهی  یمی آمیوزش   هیا  آنآیکده خود را تمرین کککد و در همین حال اصول شهروند مسئول را نیز به  یاه نقش

تا کودکان بر اساس عالقه ییک نقیش    میده یمارتماعی معمول را در غال  یک شهر بازی قرار  یها نقشچکین امری تمام 

 .میکک یمر  و ارزشیابی را نظا ها آنارتماعی را بپذیرند و در همین حال رفتار 

 شهروند مسئول، شهرک آموزشی و آموزش در عم : یکلید ناگواژ

 مقدمه

مسئولیت نسبت به اعمال، بکیان تمام ادیان الهی و مرات  بشری است ایکره انسان نسبت با اعمال خود اختیار عمی  دارد  

کیه   شیود  یمی از ایین آییه اسیتفاده    استکاد این امیر،  و نسبت با پیامد آن مسئول است رزء ردایی ناپذیر دین اسالم است. در 

بر اساس این  (90)قیامت: « مسئولیت است؟ ؛ آیا انسان پکدارد که آزاد و رها و بیَأَیْحَسُب ْاِْلْنس اُن َأْن یُ ت ْ رََک ُس ًای» دیفرما یم

احساس مسئولیت را پرورش  در خود و مرلف است .قرار نداده است مانکد مورودی رها و بی ترلیف، راخداوند انسان  آیه

مسئولیت پذیری عالوه بر وظیفه شکاسی درونی شده، احساس آگاهانیه فیرد نسیبت بیه     دهد و همواره خود را مسئول بداند. 

                                                           

 کارشکاس ارشد روانشکاسی تربیتی .0

اصفهان، فلره ارتش، روبیه روی دبیرسیتان شییخ انصیاری، مجتمی  تجیاری معظیم، رکبیه بیمیه نیروهیای مسیلح، شیرکت نگیین پیروژه نقیش رهیان                 

13943030120 Hossein.rohelahi@yahoo.com 

 وه روانشکاسیاستاد گر .8

 Mshehniyailagh@yahoo.com  13000023390  اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشرده علوم تربیتی و روانشکاسی

 کارشکاس ارشد روانشکاسی تربیتی .9

 م، رکبیه بیمیه نیروهیای مسیلح، شیرکت نگیین پیروژه نقیش رهیان         اصفهان، فلره ارتش، روبیه روی دبیرسیتان شییخ انصیاری، مجتمی  تجیاری معظی       

tpayandan@yahoo.com  13949310038 

 کارشکاس ارشد روانشکاسی بالیکی .3

 نگیین پیروژه نقیش رهیان     اصفهان، فلره ارتش، روبیه روی دبیرسیتان شییخ انصیاری، مجتمی  تجیاری معظیم، رکبیه بیمیه نیروهیای مسیلح، شیرکت            

Eshrati.s@gmail.com 13940330993 
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رفتار است. مسئولیت پذیری برای پیشرفت رامعه، در ابعاد گوناگون اهمییت   یامدهایپبودن در برابر  گو پاسخرفتار خود و 

، زیرا اگر فردی مسئولیت پذیر نباشد، الزامی به پاسیخ گیویی بیه    شود یم  گسترش فرهکگ آزاد مکشی بادیی دارد و مور

، یعکیی  ککید  یمی است که فرد را با ارتماع مرتبو  یا دهیپددیگران، برای نوع برخوردش در ارتماع ندارد. مسئولیت پذیری 

(. مسیئولیت  8101، 8و اِرکین  0رامعه در ارتباط باشد )اِپیدین با دیگران و تواند یمفرد با ککترل رفتار خود به خاطر ارتماع، 

، اهمییت بیادیی   هاسیت  آنآموزشی نیز از رملیه   یها سازمانمختلف، که  یها سازمانپذیری در موارد بسیاری، چون اداره 

تیار خیود در   بیودن بیرای رف   گیو  پاسیخ و  هیا  سیازمان دارد. این امر به صور  کار کردن به شر  اخالقیی در مسیئولینِ ایین    

 (. 8113، 3و واتسون 9)برکلی شود یمآموزگاران نمایان 

، که همگی با کلمه مسئولیت پذیری ارتبیاط معکیایی دارنید،    4و اخالقیا  0، ترلیف9ورود مفاهیم متفاوتی چون وظیفه

و  3و قاعیده و ترلیف به عکوان مسیئولیت پیذیری فیردی     2تعریف مسئولیت پذیری را مشر  کرده است. در این مورد نقش

. با در نظر گرفتن تمام ابهاما ، احساس مسیئولیت  شود یماخالق به صور  مسئولیت پذیری تجویزی و ارتماعی تفریک 

. این احساس اربار ککد یمحالتی در نظر گرفت، که فرد تعهدی را در اثر اربار موقعیت یا شرایو محیطی تجربه  توان یمرا 

. چکیین احساسیی، در هیر دو بعید ککتیرل      ککید  یمفرد را برای برخورد با آن وقای  آماده  برای ککترل وقای  در آیکده است و

 ککید  یمی . احساس مسئولیت به دو صور  شکاختی و هیجانی همراه با پیذیرش هیجیان عمی     ککد یمفردی و ارتماعی بروز 

رد بیه او آگیاهی داد؛ بیه ایین     (. برای آموزش مسئولیت پذیری باید در میورد رفتارهیای فی   8101، 00و آوری 01)برگ استیکر

رفتار خود را دنبال ککد، در بسیاری از  یامدهایپرفتارش را توضیح داد. وقتی فرد بتواند رشته  یامدهایپصور  که برای او 

، 08که در اثر رفتار نادرستی که بر علیه دیگران انجیام داده، خیودش هیم آسیی  دییده اسیت )کیوک        شود یمموارد متوره 

ضروری و بسیار مهم برای مدیران و مسئودن رده بیاد در هیر سیازمان اسیت،      یها یژگیوپذیری یری از  (. مسئولیت8101

 (.8101و ماریوسیک،  09، در زندگی کارککان تأثیر زیادی دارد )ماریوسیکها آنزیرا نوع تصمیم و رفتار 

 مسئولیت در کالم امام علی)ع(

و دزم را احیراز  ین شیرا یسپرد که او ا یرا به فرد یتیمسئول توان یم یدارد و زمان یطی، مقدّما  و شرایریت پذیمسئول

 یزمیان  یریت پیذ یمسیئول  (0: از انید  عبیار  البالغه استخرا  شده  که به صور  چریده از کالم نهجو ین شرایکرده باشد. ا

رفتیه باشید و   یش پذیار خیو یی و اخترا بیا اراده   ییانسان، قبالچ کارها یعکیدر کار باشد؛  یفیکه رسالت و ترل ردیپذ یمتحقّق 

.              دهید  یمی انجیام   هیا  خیوف و دافعیه   هیا   یی مر راذبیه  یکیه تحیت تیأث    ییرد نه کارهیا یعهده گه ت انجام آن را بیسپس مسئول

قیدر  درک   یکه دارا یز و ادراک باشد؛ لذا انسان ناآگاهیقدر  تم یکه فرد، دارا شود یماعتبار  ییت در رایمسئول (8

 یا فیه یفیرد را در مقابی  وظ   توان یم یزمان (9.را سپرد یتیکرد و به او مسئول یملزم به انجام کار توان ینمرا  باشد ینمم و فه
                                                           

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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افت یام و دریپ یین مستلزم رسایت خود را شکاخته باشد و ایکه داشته است مورد بازخواست قرار داد که آن فرد، قبالچ مسئول

فرد مرلّف است لذا فرد نیاتوان هیر    یفه از سویف کردن متوقّف بر قدر  انجام وظیترل (3 باشد یمآن توسّو فرد مرلّف 

فیرد را   تیوان  یمی  یزمیان  (9. است مسئول نخواهد بود  کره کار از حوزه عم  و قدر  او خاری  ایدله چکد که آگاه باشد ب

ن کیار شیده   یی کریه مجبیور بیه ا   یرفته باشد نه اعهده گه را ب یا ترک کاریار و اراده خود، انجام یمسئول دانست که او با اخت

 یو اساسی ین مقیدّما ، از شیرا  یی نیدارد و ا  ییو بازخواست کردن از او معکا یت دادن به کسیبدون شروط باد مسئول .باشد

ف گراسیت؛ بعکیوان   یی ترل یاسالم نظیام  ینظام حقوق ا یا  و روایدر آ یریت پذیت مسئولیاهم .باشد یم یریپذ تیمسئول

گیر بیر میا دارنید و بعبیار       ید یها انساناست که  یبحث از حقوق شود یم ها انسانصحبت از حقّ  یوقت یکیمتون د مبال در

م یی گران دارین حقوق را بر عهده دیز ایاست ما ن یکین حقوق طرفیم. البته چون ایگران داریکه ما در قبال د یتیگر مسئولید

فیه و  یف و وظیی ان به رکبیه ترل یخود، قائ  است در ب ین اسالم برایت که دیت و هدایو ترب ی  همان بعد سازندگیدله امّا ب

  (.0923)مسروری ثانی،  ککد یم یشتریت، تورّه بیمسئول

 دیدگاه غرب

در دیدگاه فلسفی، مسئولیت رابطیه تکگیاتکگی بیا مفیاهیمی چیون آزادی و عیدالت دارد، زییرا         دیدگاه آزاد اندیشی:

، بیه ایین   ککید  یمکه فرد آزادی عم  داشته باشد. مفهوم عدالت با آزادی معکی پیدا  ککد یممسئولیت در صورتی معکی پیدا 

)بیدون تیاریخ، بیه نقی  از      0(.  کانیت 8101بودن داریم که آزاد باشد )ویلییامز،   گو پاسخصور  که معمودچ از کسی انتظار 

ن است. از نظر او، انسان برای اخالقی بودن ییک  که احساس پشیمانی نشان از آزادی عم  انسا ککد یم( بیان 8101ویلیامز، 

بیرای   توان یمتمای  ذاتی دارد و حتی اگر این امر را در عم  نشان ندهد این تمای  در وی نهفته است. احساس پشیمانی را 

ندانید  پذیری در انسان ورود دارد در نظر گرفت، زیرا اگر فرد خود را مسیئول عمی  خیود     نشان دادن این امر که مسئولیت

، مسئولیت خطا بر عهده خود فرد است، هیر  دهد یماحساس پشیمانی مفهومی ندارد. بر اساس الگویی که فلسفه اخالق ارئه 

چکد که دیگران نیز باید به فرد کمک کککد تا هم مسئولیت رفتارش را بپذیرد و هم در مسیر ربران خطاهای خویش برآید. 

تیا موضی  آشیراری نسیبت بیه زنیدگی و اعمیال خیود اتخیاذ کککید            ککد یما وادار ارزش این الگو در این است که افراد ر

 (.8119، 8یه تاهرب)

، به عکوان بکیادگذار این مرت ، انسان به طور کامی  مسیئول اعمیال و رفتیار خیود      "فروید"از نظر  دیدگاه روانکاوی:

قرار دارند.  انسان در بسیاری از مواق  برپاییه انیرژی    که در درون انسان کککد یمنیست، بلره تمام رفتارها را نیروهایی تعیین 

اشتباه در تلفظ کلما  و یا اعمال و افرار وسواسی را نام برد، فیرد   توان یم، به طور مبال، ککد یمنهفته در ناخودآگاه رفتار 

ارهای وسواسی نمونه بیارز  خودداری ککد ولی قادر نیست. رفت ها آناز انجام  خواهد یمبرای این اعمال دلیلی ندارد و حتی 

ارادگی است؛ با این که فرد از ترراری بودن آن آگاه است ولی تا زمانی کیه آن را انجیام ندهید احسیاس آرامیش پییدا        بی

، رنید یگ یمی (. البته فروید همچکین معتقد بود کسانی کیه تحیت روانریاوی قیرار     0920و ناصری،  یآباد  یشفنخواهد کرد )

 "آدلر"کککد و بیشتر مسئولیت زندگی خود را بر عهده بگیرند. این در حالی است که  شیارویار بوده هشوناه چه آن توانکد یم

، از نظر او انسان آزاد است و اختیار اعمال خود را دارد. از طرف دیگر، فیروم بیرای   داند ینمانسان را قربانی وقای  کودکی 

گییری انسیان    ارد. وی شرایو ارتماعی، سیاسی و اقتصادی را در شر در مقاب  فروید قرار د یا گونهاعالم آزادی انسان به 

                                                           
1. Kant 

2. Taherbhai 
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 0، ولی از نظر او انسان محروم به شرایو نیست. از سوی دیگر، بحث در مورد آزادی و مسئولیت انسان، موریداند یممؤثر 

)شیولتز و   دانید  یمی قعییت  و هم آزادی انسیان را وا  داند یمدر حد واسو بین فروید و فروم است؛ او هم ناخودآگاه را مؤثر 

 (.0922، تررمه سید محمدی، 0332شولتز، 

، نگیرد  یمی مشخصی که خود خلق کرده است به دنیای خویش  یها قال یا  الگوهاانسان با  "کِلِی"از نظر  نظریه کِلِی:

الگوهیای اسیتکباطی   سازگار ککد. ایین الگوهیا،    دهکد یمکه رهان را تشری   ییها تیواقعرا با  ها آنتا  ککد یمسپس تالش 

، میدهی  یمی را تشیری    الگوهیا . ما خیود ایین   رندیگ یمکه برای تعیین صحت و سقم مورد آزمایش فرد قرار  شوند یمنامیده 

، نیز هستیم. او معتقد بود کیه میا خیالق سرنوشیت خیود هسیتیم و       شود یمبکابراین مسئول رفتارهایی که از الگوهایمان ناشی 

خود را انتخاب ککیم و این کار را با اصالح الگوهای قدیمی و تشیری  الگوهیای ردیید انجیام      توانایی داریم مسیر زندگی

. دهکید  یمی . با ورود این، شرایو محیطی در تشری  الگوهای ما مؤثرند و ایین الگوهیا بیه درک میا از دنییا رهیت       میده یم

الگوهیای مکحصیر بیه     توانکد یماد در شرایو یرسان بکابراین محیو در تعیین نوع دیدگاه ما تأثیر زیادی دارد ولی باز هم افر

 (.0920، تررمه روادی و کدیور، 8110، 8فردی داشته باشکد و آزادی خود را حفظ کککد )درنس

 اسالمی برای کودکان و نوجوانان-چگونگی شهرک آموزشی شهروند مسئول ایرانی

قبت کککد و در آیکده به عکوان بزرگسیادنی مسیئول،   که از خود مرا سازد یمآموزش مسئولیت پذیری، فرزندان را قادر 

وظایف خود را بر عهده بگیرند. این آموزش نیازمکد روّی خاص است. روّی که اطالعا  و مکابعی را برای کودکان فراهم 

م  پیذیری شیا   مکاسیبی را اتخیاذ نمایکید آمیوزش مسیئولیت      یها میتصممختلف،  یها تیموقعتا بتوانکد در شرایو و  ککد یم

 یهیا  آمیوزش ناپیذیر   پذیری به عکوان رفتاری اکتسابی، رزء ریدایی  رفتاری، شکاختی و هیجانی است مسئولیت یها آموزش

(. 8101، 9پذیری به دانش آموزان نقیش حییاتی دارد. )وِنشیان    نهاد رامعه، در آموزش مسئولیت نیتر شاخصرامعه است و 

تربیتیی آمیوزش در عمی  اسیت در ایین روش آموزشیی فیرد را در        شکاسیی   آموزشیی در روان  یها روش نیتر مهمیری از 

تا خود قدر  ارزیابی پیدا ککد و بتواند قدر  تصمیم گیری خیود را بیرای میدیریت شیرایو      میده یمموقعیت واقعی قرار 

 موفیق آن در  یهیا  نمونهآموزشی که شهرک آموزش ترافیک یری از  یها شهرک(. در 8100و همراران، 3اعمال ککد )لی

در ایین   ککد یمکشور است کودک در موقعیت به نسبت واقعی قرار گرفته و در غال  بازی و تفریح فرایکد آموزش را طی 

و مربیان بیا   ککد یممختلفی را با توره به عالقه خود و نیازهای رامعه شهرک انتخاب  یها سمتشهرک کودکان هر کدام 

اشیتباه رلیوگیری    یهیا  حرکیت و تکها از ایجاد اغتشاشا  و  دهکد یمانان نظار  اداره شهر اختیارا  را به کودکان و نورو

مسئولیت پذیری دریافت ککد وارد شورای  یها مالک. در این شهرک بر اساس ایکره فردی نمرا  بادتری از نظر کککد یم

تان خیود رقابیت   بیا دوسی   هیا  سیمت مختلف شهرک، شهردار و سیایر   یها بخشو برای نمایکدگی  شود یماداره کککده شهر 

. با چکین سیازو  شود یمدر چکین روندی اگر برای پیروزی خود عم  نامکاسبی انجام داد از نمرا  مسئولیت او کسر  ککد یم

کار آسانی نیست و پس از کسی  آن سیمت اداره کیردن آن بسییار      ییها سمتکه رسیدن به چکین  آموزد یمکارهایی فرد 

 .ککد یمآموزشی نگاه رامعی نسبت به ارتماع و کلیت آن پیدا مشر  است بکابراین پس از طی دوره 

 

 

                                                           
1. Murray 

2. Lawrence 

3. Wenshan 

4. Li 
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 ابعاد آموزشی شهرک آموزشی شهروند مسئول 

دارد و شیام    تأکیید سیالمتی، محییو و اطرافییان     یها طهیحاین برنامه، بر پذیرش مسئولیت در : 1برنامه انضباط مثبت

رتباط با دیگران و احساس ارزشمکدی، آموزش چگیونگی  زیر است: معرفی انضباط مببت و ابعاد آن، چگونگی ا یها طرح

 (.0922ح  تعارض با دیگران، پافشاری بر وظایف محوله و آموزش شیوه ح  مسئله )خدابخشی و عابدی، 

 هیا  آنهیجانی و شکاختی مسئولیت پذیری و تعام  بیین  -در این روش بر ابعاد رفتاری :2برنامه یادگیری مبتنی برخود

دف این است که دانش آموزان مسئولیت رفتارها، تفریرا  و احساسیا  و هیجانیا  خیود را بپذیرنید و      و ه شود یمتوره 

زیر است: تشخیص ادراکا  و احساسا  در رفتار انسان، شکاخت افرار و  یها طرحرا مدیریت کککد. این برنامه شام   ها آن

هییه طیرح شخصیی در زنیدگی و آمیوزش      احساسا  خود، کار کردن درباره احسیاس خشیم و چگیونگی میدیریت آن، ت    

 (.0929)بهرامی، ملریان و عابدی،  3یا فراحافظهو  9مکاس  فراشکاختی یها وهیش

است، هدف آن کمیک بیه افیراد در ارضیاء نیازهیا بیه طیور         0این شیوه مبتکی بر نظریه گالسر :5برنامه واقعیت درمانی

 تأکیید ارتبیاطی،   یهیا  مهار اری ارتباط مطلوبِ عاطفی، آموزش زیر است: برقر یها طرحمسئودنه است. این برنامه شام  

و عدم قضاو  ارزشی درباره رفتار، تهیه طرح و برنامه درباره رفتار و تعهد به انجام برنامیه   ها یریگبر زمان حال در تصمیم 

)خدابخشیی و عابیدی،   ارتماعی در افزایش مسئولیت پذیری  یها ییتواناو طرح، کس  و نگهداری هویت توفیق و ارتقاء 

خود را بر عهده بگیرنید،   یها میتصمکه مسئولیت زندگی و  دهد ینم(. گالسر معتقد است که روانراوی به مردم یاد 0922

؛ لذا برای مقابله با چکین روندی واقعیت درمانی را به وریود آورد. گالسیر معتقید    ککد یمبلره تکها گذشته افراد را سرزنش 

نیازهیای   توانید  ینم ککد یم، زیرا فرد تصور هاست تیمسئولآن، حاص  نپذیرفتن  یها یناهکجارو  است که مشرال  انسان

، نیازهیای اساسیی،   ککید  یماساسی خود را بر اساس وضعیت صحیح و دوستانه ارضا ککد. او رفتار انسان را به اتومبی  تشبیه 

و عمی  و تفریر    کککید  یمهدایت  ها خواستهاشیکی را عق  احساسا  و فیزیولوژی هستکد. چکین م یها چرخموتور ماشین و 

. طبیق ایین نظرییه، ککتیرِل تغیییر مسیتقیم احساسیا  ییا         کککید  یمی رلو ماشین، رهیت رفتیار را تعییین     یها چرخدرست مب  

صیرف نظیر از احسیاس     میتیوان  یمی فیزیولوژی، بدون کمک گرفتن از عم  و تفرر دشوار است. ایین در حیالی اسیت کیه     

 (.0922تفرر را تغییر دهیم، رمز تغییر رفتار تغییر عم  است )به نق  ازخدابخشی و عابدی،  خویش، عم  و

. در ردیی گ یمی زندگی، معانی متفاوتی بیه خیود    یها دورهپذیری در طی  فرایکد مسئولیتموقعیت رشدی در آموزش: 

مداری به طرف -بعد، زمانی که فرد از خود. در مرحله رندیگ یممراح  اولیه رشد، افراد تکها نیازهای خاص خود را در نظر 

. فرد نیازهای خود و دیگران را همزمان در شود یم، کشف مفهوم مسئولیت پذیری مور  ککد یمپذیری حرکت  مسئولیت

نظر بگیرد. مرحله مسئولیت پذیری مرحله ارزش قائ  شدن برای فداکاری و مسئولیت پذیری، یعکی پشتیبانی از افراد وابسته 

دیگران، بیش از  یها محبتپذیر و تمای  به تسلیم پذیری در مقاب  انتظارهای دیگران است. افراد مسئولیت پذیر از   و آسی

، اما کس  آگاهی از عدم ککد یم. رسیدن به این مرحله، گاهی احساس عدم تعادل ایجاد کککد یمخود و امراناتشان استفاده 

پذیری را از بین  مداری و مسئولیت-، تعادلی که تکش بین خودشود یمدل تازه تعادل بین خود و دیگران مور  برقراری تعا

(. در این پژوهش دوره راهکمایی که سطح شکاخت کودکان در سطح مکاسبی قرار دارد بیه عکیوان   0923)روح الهی،  برد یم

                                                           
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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بیه   توانید  ینمی امیور را   زمان شرکت در شهرک آموزشی در نظر گرفته شده است زیرا قب  از این دوره کودک بسییاری از 

 صورتی مطلوب ارزیابی ککد. 

رفتار اشاره دارد.  ییچرا، به علت یا دیآ یمبر  0همان طور که از معکی اصطالح انگیزش مفاهیم انگیزشی در آموزش:

. دهد یمکه به رفتار نیرو و رهت  کککد یمشکاسان مفهوم آن را به عواملی محدود  انگیزش یک مفهوم وسی  است، ولی روان

باشد. مفهوم انگیزش، عالوه بر ارزشی که دارد، در تعیین این که  های پیشرفت شخصی می انگیزش توریه کککده نوع هدف

شیاخص رفتیار انسیانی،     یهیا  یژگی یوکککید نییز اهمییت زییادی دارد. یریی از       چه عواملی در حرم تقویت کککده عم  میی 

. بر همین اساس است که رفتار انسان، در مقایسه بیا رفتیار حیوانیا ،    گرایی آن است نگری، یا به عبار  دیگر، هدف غایت

 تداوم یابد. یتر یطودنبه مد  تواند  می

یک نییروی طبیعیی اسیت کیه رفتیار را در       8انگیزش درونیبه دو صور  درونی و بیرونی عم  ککد.  تواند یمانگیزش 

میی  بیه    توانید  یمو فشارها،  ها پاداشمبال، عالقه، بدون کمک  . به عکوانککد یمو فشارهای بیرونی نیرومکد  ها پاداشغیاب 

از  9در یک ترلیف درگیر ککد.  انگیزش بیرونی ها ساعتفرد را  تواند یمخواندن کتاب را در فرد برانگیزد و شایستگی نیز 

انجیام ییک ترلییف، در    . هکگامی که ما برای کس  نمره باد، دریافت رایزه ییا  شود یمو پیامدهای محیطی ناشی  ها مشوق

، در واق  رفتار ما به صور  بیرونی برانگیخته شده است. مکشأ این نوع انگیزش، رویدادهای میکک یممد  تعیین شده تالش 

برای  یا لهیوسمحیطی است؛ بکابراین نوعی دلی  محیطی برای شروع یا ادامه یک فعالیت باید مورود باشد. این نوع انگیزش 

 هیا  آنانگیزشی  یها شیگراآموزان، ابتدا باید به  فردی دانش یها تفاو به طور مبال، برای شکاخت  .رسیدن به هدف است

دارای انگیزش درونیی، بیرونیی و ییا بیدون انگییزش باشیکد. هکگیامی کیه افیراد           توانکد یمتوره کرد. طبق این نظریه، افراد 

ها بیه   ، آنشود یمتکد. رفتار این افراد از درون هدایت ، دارای انگیزش درونی هسکککد یماحساس شایستگی و خودمختاری 

تاچثیر بگذارند. از طرف دیگر، افرادی که انگییزش بیرونیی    ها آنتا بر  دهکد ینمدیگران و یا به وقای  بیرونی به راحتی ارازه 

، یعکیی وقیای  بیرونیی و    شیود  یمی ؛ رفتار این افراد از بیرون هدایت رندیگ ینمدارند خود را با کفایت و یا خودمختار در نظر 

. عیالوه بیر ایین، افیرادی کیه فاقید انگییزش        کککد یمنقش بسیار مهمی ایفا  ها آن یها یریگ میتصمافراد دیگر در رفتارها و 

آموزان رفتارهای مکفع ، مطیی  و ارتکیابی را    . این دانشککدیب ینم یا رابطههستکد، بین رفتار تحصیلی خود و اتفاقا  مدرسه 

کککید. در   هیای مختلیف واگیذار میی     و هی  امیدی به ککترل محیو خود ندارند. بکابراین، خود را بیه موقعییت   دهکد یمنشان 

 (.0920، تررمه سید محمدی، 8119، 3است )ریو یتیمسئول یبنتیجه، پیامد این امر مکفع  بودن و 

مان مرارعان را ایجیاد مسیئولیت   در یها هدف( یری از 0343) 9سیآلدر دیدگاه مکطقی و هیجانی  اهمیت شناخت:

ممرین اسیت بیه     هیا  آنمشرالتشان را حی  کککید. گرچیه     توانکد یمسالم خود  یها انسانو معتقد است که  داند یم ها آندر 

قادر هستکد زندگی خود را اداره کککد  ها آن. شوند ینم، ناراحت ها آنکمک دیگران احتیا  داشته باشکد، اما از عدم کمک 

. بکیابراین،  ردیی گ یمی ال از وضعیت خود و دیگران با خبرند. او معتقد است که رفتار انسان از تفررا  او نشیأ   و در عین ح

برای داشتن رفتارهای مسئودنه باید طرز تفرر مببت و مکطقی نسبت به خود، دنیا و سرنوشت داشته باشییم. بیرای مسیئولیت    

؛ اشیتباه اسیت کیه    ککد یم( بیان 0302) 0ین در حالی است که زایونککار کرد. ا ها آنپذیر کردن افراد باید روی شکاخت 

                                                           
1. motivation 

2. intrinsic motivation 

3. extrinsic motivation 

4. Reeve 

5. Ellis 

6. Zajonc 
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ولیی هیجیان تیا     شود یمفرر ککیم هیجان مجزا از شکاخت و یا مکحصراچ متأثر از آن است. تغییر شکاخت مور  تغییر هیجان 

کتیرل عواطیف   خود باشد و نسبت به ک یها جانیهحدودی از شکاخت مستق  است و فرد به صور  اختصاصی باید مراق  

 مکفی خود مانکد خشم احساس مسئولیت ککد.

 در شهرک آموزشی مسئولیت پذیری آموزش  یها کیتکن

چگونیه بیه   »اسیالمی نریاتی را از کتیاب    -آموزشی شهرک آموزشی شیهروند مسیئول ایرانیی    یها کیترکبرای تشریح 

آموزشی در نظر گیرفتیم و آن را بیه صیور      یها مالکبه عکوان  «فرزندان خود بیاموزیم که رفتاری مسئودنه داشته باشکد

 کاربرد در شهرک آموزشی گسترش دادیم که در به قرار زیر است:

در داشته باشیکد.   ارائه دیدگاهها، حق  باید در تعیین مقررا  و محدودیت نیزکودکان  :به کودکان اظهار نظرحق  .0

که مدلی از زندگی واقعی را انجیام   میده یمطرح شهرک آموزشی ما اختیار کام  را به خود کودک و نوروان 

دهد. هر کودک در سمت ارتماعی خود باید بتواند وظایفش را انجام دهد و در مورد بهبود اداره شهر اظهار نظر 

 .ککد

. از آنجایی که کودک در فرایکد قانون ککد یم تر آسان: این کار پذیرفتن محدودیت را ها تیمحدوددرک دلی   .8

کیه در   شیوند  یمی . و همچکیین متوریه   ککید  یمی مسئولیت دارند خود اهمیت قیوانین را درک  گذاری در شهرک 

رواب گوی مسائ  ارتماعی باشد و باید هر فرد به صیور  درونیی بیه     تواند ینمبسیاری از موارد قوانین بیرونی 

 فرر اررای قوانین باشد.

از ورود محدودیت و قانونی کیه  باید ت، کودکان قب  از رعایت محدودی اطالع داشتن از چگونگی وض  قانون: .9

شوند. در این شهرک کودکان می آموزندکه شرایو ایجاد یک قیانون چگونیه اسیت و مسییر     ورود دارد، آگاه 

به ناگاه تغییر ایجاد شیده در   ککد یمدارد اما در صورتی که فرد اخبار چکین مسیری را دنبال نرکد احساس  بر زمان

باید اخبار مربرط به قوانین را دنبال ککد. این قانون ممرین اسیت حتیی در خانیه      دریگ یماین شهرک کودک یاد 

 .ککد یمباشد و توسو والدین وض  شود کودک باید متوره شود که با تغییر شرایو گاهی قوانین هم تغییر 

حیال   و در عیین  کککید  هیا را فرامیوش میی    مقررا  و محیدودیت  اوقا  یگاهکودکان  :یادآوری ککیدرا  قوانین .3

که کسیی کیه    شود یمکودک در شهرک آموزشی متوره  شوند یمناراحت  شود یمیادآوری  ها آنزمانی که به 

مکاسی    یهیا  روشهدفی رز کمک به او نیدارد. در عیین حیال کیودک نییز بایید        شود یمقانونی را به او متذکر 

 یادآوری قانون را بیاموزد و آن را برار گیرد.

در شیهرک   شیود  یمی های مببت اسیتفاده   تا حد امران از رملهتخاب: در این روش آموزش ترکیک رایگزیکی ان .9

بهتر است بگوید: « با توپ داخ  اتاق، بازی نرن»بگویید:  دیگر کودکانبه  که رای این بهکه  آموزد یمکودک 

شیود   تیر میی    به انجام مقررا  راغی  شکونده، با این شیوه« ها بازی ککی توانی با توپت در حیاط و روی چمن می»

زیرا در بسیاری موارد فرد مخاطی    شود یمزیادی  یها یناهکجارعدم اررای این ترکیک در رامعه مور  بروز 

و وقتی به او می گویم این عم  اشیتباه را انجیام ندهیید احسیاس محیدودیت       شکاسد ینمکار دیگر را در زندگی 

 (.0920، داغی مهدی قراچه تررمهخ، ، بدون تاری1گاتمن (دهد یمشدید نشان  یها واککشکرده و 

 

 
                                                           

1. Gatman 
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 اسالمی-اهداف خروجی شهرک آموزشی شهروند مسئول ایرانی

در مسیری مشخص و هدفمکید   شود یمعملیاتی را در نظر بگیریم؛ این کار باعث  یها هدفدر امر آموزش همواره باید 

میواردی کیه تحیت عکیوان      تیوان  یمی اسیالمی نییز   -حرکت ککیم. در مورد طرح شهرک آموزشی شیهروند مسیئول ایرانیی   

 از: اند عبار  ها یژگیوآموزشی در نظر بگیریم. این  یها هدفافراد مسئولیت پذیر است به عکوان  یها یژگیو

رفتار خود را از نگاه دیگران نییز بررسیی ککید. فیرد متوریه       تواند یمنسبت به اعمال و رفتار خود آگاهی دارد و  .0

 .گذارد یم ریتأثبر زندگی دیگران  ردیگ یمزندگی شخصی خود که هر تصمیمی که حتی در  شود یم

. هیدف نهیایی شیهرک آموزشیی     دهکد یموظایف مقرر خود را، بی آن که نیازی به یادآوری داشته باشد، انجام  .8

درونی کردن اصول اخالقی و قوانین است به صورتی که فرد بیدون حضیور هیی  نییروی خیارری بیه شییوه ای        

 درست عم  ککد.

 .رسانکد یم، به پایان شوند یمکه متعهد به انجام آن  آنچه .9

تصمیماتی متفاو  برای یک موقعیت بگیرند. زیرا تصمیم گیری را رزئی  توانکد یمقدر  تصمیم گیری دارند و  .3

 .کککد ینمو نسبت به مسائ  احساس سردرگمی یا بی مسئولیتی  دانکد یماز وظایف خود 

. یری از مشرال  اصلی در زندگی امروز کککد یمخود تالش  یها هدفبه  زندگی هدفمکد دارند و برای رسیدن .9

 عدم ورود هدف در زندگی است که همین امر بی مسئولیتی را به دنبال دارد.

و در این زمیکیه بیه تیذکرا  ییادآوری شیده افیراد        کککد یمبدون دلی  تراشی افراطی، به اشتباها  خود اعتراف  .0

 .کککد یمرا رعایت  ها آنو  دگذارن یماحترام  دار تیصالح

تیا از   کککید  یمو برای کارها و اشتباها  خود، ددی  مکاسبی پیدا  کککد ینمسایرین را در حد افراط مقصر قلمداد  .4

 (.0920، بدون تاریخ، تررمه میترا خطیبی، 1تررار آن رلوگیری کککد )کالین

 بحث و نتیجه گیری

پذیر بودن را به عکوان یک ارزش  داشته باشد و مسئولیت یا مالحظهش قاب  نق تواند یمفرهکگ در امر مسئولیت پذیری 

پذیری را به شید  تحیت تیأثیر قیرار      اخالقی افراد، مسئولیت یها تیفعالدر زندگی افراد رای دهد. درک اخالقی افراد و 

ر نظیر گرفیت. داشیتن چکیین     داشتن نگاهی اخالقی بیه رامعیه د   توان یمپذیری ارتماعی را  ، به طوری که مسئولیتدهد یم

و کییم،   8میزان رفتارهای مخرب را کاهش داده و احساس وظیفه شکاسیی را در رامعیه نهادیکیه ککید )کییم      تواند یمنگاهی 

خود به نف  ک  ارتماع نگاه ککد و این دیدگاه را داشته باشد  یها تیفعالبه فرد بیاموزد که در انجام  تواند یم(. رامعه 8101

غییر   یهیا  سیازمان مور  مشارکت فرد در  ییها آموزشاین گونه باشکد او هم فایده بیشتری خواهد برد. چکین که اگر همه 

فعالییت   هیا  آنرامعیه پسیکدانه در    یهیا  هدفکه مکفعت شخصی خاصی در پی ندارد و تکها برای  شود یم( NGO) 9دولتی

و نهیی از مکریر    معروف امربهردیدی برای  ییها روشروز (. در دنیای ام8101، 0سِکد تاونو  9آسبورگ ،3هارد نیرِ) ککد یم

                                                           
1. kelain 

2. Kim 

3. Non Government Organization 

4. Reinhard 

5. Osburg 

6. Townsend 
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ردیید بیا کیفییت بیادتری بیه       یهیا  روشاز  توان یمبا این امر  هاست آنآموزشی یری از  یها شهرکورود دارد و ورود 

 اهدف ارزشی خود دست پیدا ککیم.

 منابع
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 الملل حقوق بین نهی از منکر در معارف اسالمی و به معروف و جایگاه امر
 0مهدی شایق

 8عبداهلل باقری

 چکیده

المل  دستیافتن بیه   حقوق بین اسالمی وهدف نگارنده از بررسی موضوع رایگاه امربه معروف ونهی از مکرر در معارف 

نهی از مکرر در معارف اسالمی از رایگاه وادیی برخوردار است ولیرن همواره باید به  و معروف امربهکه  باشد میاین مهم 

از  توانید  میی خیود   شیود  میی این نرته توره نمود که مبحث آزادی بیان که امروزه در اسکاد حقوق بشری بیه وضیوح دییده    

حقیوق بشیر بیه مقولیه      الملی  و  های متمادی قب  از توره حقیوق بیین   سال اساساچ ونهی از مکرر باشد و معروف امربهق مصادی

عق  است این حق  اسالم که متص  به مکاب  وحی و پیش از آن رهت گیری غرب به سمت آزادی بیان، ها سال آزادی بیان،

 باشید  میی سیکت   آن قیرآن و  تیرین  مهیم بابررسی مکاب  اسیالمی کیه   از آن حمایت نموده است.  آزادی را محترم شمرده و و

نهی از مکرر آب حیا  رامعه اسالمی ومردم سادری دیکی است چیرا کیه اگیر رامعیه      و معروف امربهدریافت که  توان می

شیته کیه فقیو    ای سرودر گ آنگاه رامعه اسالمی تبدی  به رامعه نهی از مکرر پیش رود، و معروف امربهدیکی بخواهد بدون 

عوض شده است بازوی اررایی همان بازوی اررایی نظام طاغو   ها ارزششعائر اسالمی را در پیشگاه خود دارد یعکی فقو 

 است.

بازوهای اررایی نظام اسالمی هم اسالمی گردد والبتیه راهیی    عمالچباید  فلذا برای رسیدن به مردم سادری دیکی حقیقی،

بدنیه   و اعمال نظار  همگانی بیر  نهی از مکرر به معروف و رز از طریق اررای حقیقی امر نیست برای رسیدن به این هدف

 معیروف  امربیه مکافیاتی بیا آزادی بییان نیدارد وعمیال       معروف امربههمچکین باید متذکر شدکه  اداری واررایی نظام اسالمی.

 شده است. تأکیدق)آزادی بیان( مصداقی از آزادی بیانی است که در متون حقوق بشری نیز براحترام به این ح

 و نهی از منکر در معارف اسالمی معروف امربهجایگاه  .1

 و نهی از منکر  معروف امربهمفهوم  .1.1

 مقام باد به مقام پائین که چکانچه از مادون به مافوق باشدآن را خواهش و تمکا گویکد.  امر و نهی عبار  است از  دستوری از

خاط ، ضروری شود؛ به طوری که اگر امتبال نرکد، مستحق توبیخ و مواخذه شود . به عبار  دیگر، امر گفته تا امتبال م

آن  بایست میو مخاط   ککد میتحریم  ی هافادو مخاط ، ملزم به رعایت مفاد آن است و نهی،  ککد میوروب  ی هافادامر، 

، آنان را امیر  افتاد نمی: اگر امّتم به مشقّت فرماید میکه نهی را بپذیرد و آن کار زشت را ترک نماید. از فرمایش پیامبر)ص( 

 که امر به معکی وروب است و امران تخطی از آن نیست.  شود می، از این رو معلوم کردم میبه مسواک 

و نهی از مکرر، اصودچ نباید به حدّ الزام برسید بیه طیوری کیه فیرد، مسیلوب        معروف امربههمچکین باید توره داشت که 

تیار شود و نتواند مکرری را انجام دهد و یا معروفی را ترک ککد؛ چرا که در ایین صیور ، فضییلتی بیرای آن فعی  ییا       ادخ

 و نهی از مکرر، اصودچ باید انسان را به طاعت، نزدیک و از معصیت، دور ککد.  معروف امربهترک، باقی نخواهد ماند. 

                                                           
 حقوق دانشگاه امام صادق)ع( دانشجوی معارف اسالمی و .0

حال در  دانشجوی کارشکاسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه امام صادق)ع(، حقوق از دانشگاه امام صادق)ع(، .کارشکاسی معارف اسالمی و8

 کارآموز وکالت دادگستری. انگلیس، تدوین پایان نامه با موضوع مسئولیت مدنی ناشی از اظهارا  مقاما  دولتی در حقوق ایران و
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زام  برسد، اشرالی نخواهد داشت؛ اما این کار نباید به نیام خیدا انجیام    البته اگر ضرور  داشته باشد و بخواهد به حدّ ال

بگیرد چون خود خدا چکین کاری را در اص  آفریکش نررده است یعکی با ورود این همه امر و نهی در مرحله تشری ، انسان 

از آن، بایید بیه نیام میردم و     را در مرحله تروین، آزاد آفریده است و لذا هر چکد معصیت خدا کرده اما رلیوگیری الزامیی   

 خواست اکبریّت ، انجام بگیرد.

و لذا شام  هر آنچه کیه عقی  ییا شیرع آن را نییک ییا بید بدانید         « حرام»گفته نه « مکرر»و « حالل»گفته نه « معروف»و 

 ؛ اعیم از مسیائ  اعتقیادی، فرهکگیی، ارتمیاعی، اقتصیادی، سیاسیی، عبیادی، اخالقیی، و رسیمی، روحیی، فیردی،            شود می

 .باشد میخانوادگی، دنیوی و اخروی و ...

ضد هم هستکد و مکظور از معروف، رفتار پسکدیده و مکظور از مکریر، رفتیار ناپسیکدیده اسیت و      ٔواژهمعروف و مکرر دو 

، مراد از آن، این است کیه قیول و فعی  معیروف،     باشد می« ناشکاخته»و مکرر به معکای « شکاخته شده»چون معروف به معکای 

همواره از همه صادر و رلوی چشم و شکاخته شده باشد ولی مکرر نباید از کسی صیادر شیود و همیواره بایید غایی  و       باید

یعکی دستور دادن به رفتارهای خوب و نهی از مکرر یعکی بازداشیتن از رفتارهیای    معروف امربهناشکاخته بماند. پس مکظور از 

 بد. 

را تحسین ککید و مکریر آن اسیت کیه عقی  سیلیم آن را تقبییح ککید و         معکی دیگر معروف آن است که نفس سلیم آن 

همچکین معروف آن است که شرع مقدس آن را توصیه ککد و وار  و یا مستح  قرار دهید ولیی مکریر آن اسیت کیه در      

از افعال  فرری باشد و چه از نوع سخن و گفتار یا فعلی ی همسألشرع انور تقبیح شود و مرروه یا حرام اعالم گردد؛ چه یک 

 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 ....

و این فریضه، اختصاص بیه عرصیه اخالقییا  نیدارد      باشد میآغاز نور است و نهی از مکرر، پایان ظلمت  ،معروف امربه

و از ایین رهیت اهمییت فیوق      ککید  میسیاسی، فرهکگی، اقتصادی و ارتماعی ورود و ظهور پیدا  های عرصه ی ههمبلره در 

 ای دارد.  العاده

 و نهی از منکر  معروف امربهانواع  .2.1

 بکدی نمود:  دسته توان میو نهی از مکرر را از چکد رهت  معروف  به امر

واری  و   معیروف  امربیه یری از رهت وروب و استحباب آن دو که از این رهت، هر کیدام بیر دو قسیم اسیت:      .0

وار  آن است که معروفی که ترک شده وار  باشد کیه در ایین صیور      معروف امربهمستح .  معروف امربه

مستح  آن است که معروفی که ترک شده، مستح  بوده که امر به  معروف امربه. و شود میامر بدان نیز وار  

انجام آن نیز مستح  است. و نهی از مکرر نیز بر دو قسم اسیت: نهیی از مکریر واری  و نهیی از مکریر مسیتح .        

آن، واری    مکظور از نهی از مکرر وار ، آن است که مکرری کیه انجیام یافتیه، فعی  حرامیی بیوده کیه نهیی از        

. و مکظور از نهی از مکرر مستح  آن است که مکرری که به وقوع پیوسته، مرروه بوده است کیه امیر بیه    شود می

 ترک آن برای ناهی مستح  است و یا ترک نهی از مکرر برای وی، مرروه است. 

و  معیروف  امربیه گفیت: وریوب    توان میدیگری از رهت وروب عقلی یا شرعی داشتن آن دو که از این رهت  .8

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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و نهی از مکریر، وریوب عقلیی خواهکید یافیت و در معروفیا  و مکریرا  شیرعی، وریوب           معروف امربهعقلی، 

وفا  و مکرران، هم عقلی و نهی از مکرر، وروب شرعی خواهکد یافت و در مواردی که وروب معر معروف امربه

 و نهی از مکرر، عقالچ و شرعاچ وار  خواهد شد.  معروف امربهو هم شرعی باشکد، 

 در قرآن  نهی از منکر و معروف  به امر .3.1

و نهیی از مکریر پرداختیه و زواییای گونیاگونی از ایین        معیروف  امربیه  ی هفریضدر قرآن آیا  زیادی ورود دارد که به 

 : شود میی را بیان فرموده است که در ذی  به چکد مورد اشاره وار  عقلی و شرع

َهْوَن َعِن اْلُمنینُتْم خَ ک» .0 ُهُم ی اَن خَ ک َتاِب لَ کِرَوتُ ْؤِمُنوَن بِالّلِه َوَلْو آَمَن َأْهُل الْ کَر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ راً لَُّه م مِّ ن ْ
 0«ثَ ُرُهُم اْلَفاِسُقونَ کَوأَ  اْلُمْؤِمُنونَ 

و از کیار ناپسیکد بیاز     دادیید  میی شما مسلمانان بهترین امّتی بودید که برای مردم پدیدار شدید؛ زیرا به کار نیک فرمان »

! برایشان بهتیر بیود؛ ولیی تکهیا     قطعاچو به خدا ایمان آوردید. پس اگر اه  کتاب نیز دعو  خدا را پذیرفته بودند،  داشتید می

 «روهی از آنان ایمان آوردند و بیشترشان از فرمان خدا خار  شدند.گ

و نهی از مکرر، اودچ دلی  خیر بودن امت معرفی شده و ثانیاچ مخاطی  آمیر و نیاهی، همیه میردم       معروف امربهدر این آیه 

ایمان به خدا ذکر شده که نشیان  و رابعاچ در ردیف  گردد یمهستکد و کسی استبکاء نیست و ثالباچ نف  این کار به خود مردم بر 

 از رایگاه وادی آن دارد. 

َهْونَ یوَ  بِاْلَمْعُروفِ  ْأُمُرونَ  یبَ ْعضٍ  آءُ یَأْولِ  بَ ْعُضُهمْ  َوآْلُمْؤِمنَ تُ  َوآْلُمْؤِمُنونَ » .8 ُع وَن یطِ ی اَة وَ ک ْؤُتوَن الزَّ ی ُموَن الصَّاَلَة وَ یقِ ی وَ  رِ کآْلُمن َعنِ  ن ْ
 8«مٌ کیٌز حَ یْرَحُمُهُم الّلُه ِإنَّ الّلَه َعزِ یسَ  کلَ ئِ الّلَه َوَرُسوَلُه ُأوْ 

 بیاز  زشیت  ارکی  از و ککید کیم امر ویرن ارک به را مردم همواره گرند،یدیر مسئول و سرپرست همه مؤمن زنان و مردان» 

ی هسیتکد کیه   هیای  همیان  . ایکیان کککد یمو از خدا و رسولش اطاعت  پردازند یمو زکا  را  دارند یمو نماز را بر پا  دارند یم

 « و خدا عزیز و حریم است. نماید یمخداوند به زودی به آنان ترحّم 

 نشیان  نیی ا و اسیت  ردهکی  یمعرفی  تیی ود بیر  فیرع  را ررمک از ینه و معروف امربهاودچ  هک است توره رال  هیآ نیا در

و ثانیاچ قب  از اقامه نماز و پرداخت زکا   .کدک ینه و امر نیچک نداشت حق یسک نبود، ارک در یتیود نیچک اگر هک دهد یم

 آمده و این امر نشانگر اهمیت آن است.

 : فرماید یم آورد یمدیگری در همین سوره آنجا که از مکافقین سخن به میان  ی هیآدر 

َهْوَن َعِن الْ یِر وَ کْأُمُروَن بِاْلُمنیاْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بَ ْعُضُهم مِّن بَ ْعٍض »  3«َمْعُروِف...ن ْ
مردان و زنان مکافق، همه در داشتن صفا  ناپسکد و ارتراب کارهای ناروا مانکد یردیگرند. آنان بیه کیار نیاروا فرمیان     »

 ...«دارند یمو از کار پسکدیده، باز  دهکد یم

 در این آیه چکد مطل  قاب  توره است: 

را؛ چرا که فعالیّت مکافقان در درون رامعه دیکی است و مراقبیت از   اودچ مکافقان را در مقاب  مومکان قرار داد و نه کافران

 اعمال آنان و سرکوب دشمن داخلی، مقدم بر سایرین است. 

                                                           
 . 001. آل عمران، 0

 .40، توبه. 8

 . 04. توبه، 9
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؛ در انید  یرفتیه پذنه ولیّ بر هم؛ چون در این نفیاق، از هیم تیأثیر     ککد یمثانیاچ خداوند زنان و مردان مکافق را از هم معرفی 

و نه نسبت به هم احسیاس   دارند یمو ایکان هی  ودیتی بر هم ندارند نه همدیگر را دوست  افتاد یمحالی که نباید این اتفاق 

 . کککد یمسرپرستی 

 . کککد یمیعکی امر به مکرر و نهی از معروف  کککد یمثالباچ ایکان بر عرس مومکان عم  

َهْوَن َعِن اْلُمنیْلَمْعُروِف وَ ْأُمُروَن بِایِر وَ یاْلخَ  یْاُعوَن ِإلَ یْم ُأمٌَّة کن مِّنکَوْلتَ » .9  0« ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  کَوُأولَ نئِ  رِ کن ْ
 و بید  از و ککید ک یارکی ویرن و یریی ن بیه  امیر  و ککید ک دعیو   ریی خ به را مردم هک باشکد یتیرمع و گروه شما از دیبا و» 

 .« و ایکان همان رستگارانکد ککدک ینه یارکبد

را « مین »و اگر  شود یمبعضی از مردم  ی هیفوظو نهی از مکرر،  معروف امربهبگیریم،  را بعضیه« من»در این آیه اودچ اگر 

فعی  امیر اسیت و    « ولیترن » ی هکلم. و ثانیاچ شود یمو نهی از مکرر، یک وروب همگانی  معروف امربهبیانیّه بگیریم، وروب 

و  به خیر از قبی  ذکر خاص به عام است و نشیان  و نهی از مکرر پس از دع معروف امربهوروب دارد و ثالباچ ذکر  ٔافادهامر، 

که امر و نهی یری از مصادیق خیر است و رابعاچ هم حصر رستگاران در دعو  کککدگان به خیر و آمرین به معروف  دهد یم

 خاصی به این امر داده است.  ی هرلوو ناهین از مکرر، 

 از ینهی  و معیروف  امربیه  ایآ: است شده سؤال هک دمیکش)ع( صادق امام از: دیگویم یراو هک است شده وارد ثیدرحد

 چرا؟ شد سؤال. نه: فرمود امام است؟ وار  برهمه ررمک

 از را راه ،خیود  هکی  یناتوان و فیضع بر نه است؛ وار  ر،رمک و معروف به عالم و مطاع مقتدر، افراد یتکهابرا: ندفرمود

 هکی  است فهیشر ٔیهآ مطل  نیا بر  یدل و باط ؟ از ای دیگویم حق از رود؟یم جاک به جاک از داندینم و شکاسدینم باز چاه

 :  دیفرمایم

َهْوَن َعِن اْلُمنیْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف وَ یِر وَ یاْلخَ  یْاُعوَن ِإلَ یْم ُأمٌَّة کن مِّنکَوْلتَ »  8«... رِ کن ْ

 .9عام نه باشدیم خاص هک

 قیوم   کی بر ایی  یموسی  امت بر: نفرموده خدا و3« ْع ِاُلونَ یْهُاوَن بِ اْلَحقِّ َوبِ ِه یُأمٌَّة  یَوِمن قَ ْوِم ُموسَ : »فرمود خداوند هکهمانطور

 0...« 9یموس

هَ ی وَ  بِ اْلَمْعُروفِ  ْأُمُرُهمی لِ یَوآِْلنجِ  آلت َّْورَل ةِ  یفِ  ِعنَاُهمْ  ُتوبًاک ِجُاونَ ُهمَ ی یآلَّذِ  یآَْلمِّ  یآلنَّبِ  آلرَُّسولَ  تَِّبُعونَ ی نَ یآلَّذِ » .3  رِ کَعنِ آْلُمن  ل  ُهمْ ن ْ
 4«أُنزَِلَمَعُهُأولَ ل َِکُهُمآْلُمْفِلُحونَ یَنَءاَمُنوْاِبِهَوَعزَُّروُهَوَنَصُروُهَوآت َّبَ ُعواآلنُّورَآلَّذِ یو...فَالَّذِ 

 ابکید؛ ی یم است، نزدشان هک یلیانج و تورا  در را صفاتش هک یامبریپ ککدکیم یرویپ ،یامّ امبریپ و فرستاده از هک ها همان»

 و ردند،ک شیاری و تیحما و آوردند، مانیا او به هک یسانک پس ...دارد یم باز ررمک از و دهدیم دستور معروف به را هاآن

 .«رستگارانکد آنان نمودند، یرویپ( قرآن) شده نازل او با هک ینور از

                                                           
 .013: عمران آل. 0

 .013: عمران آل8

 .دارد بع  بر لتدد دو هر هک آمده« امۀ» و« مِنْ» ٔدوکلمه ه،یآ در یعکی. 9

 .093: اعراف. 3

 یبرا امت یک ،ورود4 یموسی ها امت انیم از دهدیم نشان یودوم دارد بع  بر ددلت یاول هک آمده« امة» و«ِمنْ » ی هدوکلم ز،ین هیآ نیا در. 9

 . است یافک امر نیا

 .0 ثی،حد311 ،ص00 عه، یالش وسائ . 0

 .094: اعراف. 4
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ه اسیت.که نتیجیه تبیعیت از آن    و نهیی از مکریر، یریی از مصیادیق دعیو  انبییاء معرفیی شید         معیروف  امربهدر این آیه 

 رستگاری است. 

 0«... ْم نَاراً َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَةُ یکْم َوَأْهلِ کَن آَمُنوا ُقوا َأنُفسَ یَها الَّذِ یا أَ ی» .9

 «...خواهکد بود، نگه دارید ها سکگرا از آتشی که هیزمش مردم و  یتانها خانواده! خود و یدا آوردهای کسانی که ایمان »

و نهیی از   معیروف  امربیه در این آیه نگه داشتن اه  و عیال از آتش رهکم بر شخص وار  شده است و این کار، بدون 

 مکرر، امران ندارد. 

 8« ... رِ کَأِقِم الصَّاَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمن یا بُ نَ ی» .0

 «ه فرمان ده و از کار ناشایست نهی کن...ای پسرک من! نماز را به پا دار و به کار شایست»

 و نهی از مکرر، در ردیف نماز قرار داده شده است که نشان از اهمیت آن دارد.  معروف امربهدر این آیه 

ِم  ُروَن بِ  اْلَمْعُروِف َوالنَّ  کالتَّ  ائُِبوَن اْلَعابِ  ُاوَن اْلَحاِم  ُاوَن السَّ  اِئُحوَن الرَّا » .4 ُْ ِر َواْلَح  اِفُ وَن ِلُح  ُاوِد ک  اُهوَن َع  ِن اْلُمنُع  وَن السَّ  اِجُاوَن ا
 9«نَ یَوَبشِِّر اْلُمْؤِمنِ  اللَّ هِ 

توبه کککدگان، عباد  کککدگان، حمد کککدگان رابجا شوندگان برای عباد ، رکیوع کککیدگان، سیجده کککیدگان و     »

 .«  دهآمران به معروف و ناهیان از مکرر و حافظان حدود الهی)مومککد( و به مومکان بشار

 و نهی از مکرر، از لوازم ایمان شمرده شده و به آن بشار  داده است.  معروف امربهدر این آیه 

 3«ُمورِ َولِلَّ ِه َعاِقَبُة اِْلُ  رِ کاَة َوَأَمُروا بِاْلَمْعُروِف َونَ َهْوا َعِن اْلُمنکاِْلَْرِض َأقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ ُوا الزَّ  ینَّاُهْم فِ کَن ِإن مَّ یالَّذِ » .2

و به آنچه شایسته است فرمان  پردازند میو زکا  را  دارند میآنان که اگر در زمین به ایشان قدر  دهیم، نماز را به پا »

 «. و فررام امور به دست خداست کککد میو از آنچه ناشایسته است، نهی  دهکد می

ذکیر شیده اسیت کیه نشیان از اهمییت آن دارد. و       و نهی از مکرر، در ردیف نماز و زکیا    معروف امربهدر این آیه نیز 

 همچکین به لزوم تشری  حرومت اشاره رفته تا بتوان این فرائ  الهی، رامه عم  پوشاند.

َهاُهُم الرَّبَّانِ یَلْوََل » .3 ْثَم َوأَ ین ْ  9«ْصنَ ُعونَ یانُوا کلَِبْئَل َما    ِلِهُم السُّْحتَ کوَن َواِْلَْحَباُر َعن قَ ْوِلِهُم اْْلِ

 هک است یبد رفتار چه یراست دارند؟ینم باز یخوار حرام و گکاه یگفتارها از را خود ملت هود،یو ینصار یچراعلما»

 .«ککدک یم

 از. کید ک یمی  حیتقبی  زشیت،  اعمال برابر در را آنان و رس و کدکیم یمعرف مردم از عوام اعمال مسئول را علماء این آیه

 و یرسیتگار  یسیو  بیه  را آنان و رندیبگ نظر در را ها امت صالح و ریخ هک دارند تیمسئول مذه  هر یعلما قرآن، دگاهید

 تیمسیئول  نیچکی  انجیام  ٔدزمیه  اسیت  یهیبید  و. گرفت خواهکد قرار مردم و خدا مبغوض و ملعون اد و شوند رهکمون فالح

 باشکد موظف زین آنان اچیثان و دککک دخالت آنان شئونا  در اودچ هک است مردم به نسبت تیود ینوع از یبرخوردار ،یبزرگ

 . ککدک اطاعت را کانیا و باشکد داشته یحرفشکو کانیا از

                                                           
 .0. تحریم، 0

 . 04. لقمان، 8

 . 008. توبه، 9

 . 30. حج، 3

 . 09: مائده. 9
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ٌٌ ِش َااٌد َلَّ ک َه ا َماَلئِ یْم نَ ارًا َوُقوُدَه ا النَّ اُس َواْلِحَج ارَُة َعلَ یکْم َوَأْهِل کَن آَمُنوا ُقوا َأنُفسَ یَها الَّذِ یا أَ ی» .01 ُهْم ْعُص وَن اللَّ  َه َم ا َأَم رَ یٌة ِغ اَل
 0«ْؤَمُرونَ یْفَعُلوَن َما یوَ 

از میان بکی اسرائی ، آنان که کافر شدند، بر زبان داوود و عیسی بن مریم لعکت شدند. ایین بیدان سیب  بیود کیه آنیان       »

 و ایستادند نمی، باز دادند میو هرگز از کارهای ناپسکدی که انجام  کردند مینافرمانی کردند و همواره از حدود الهی تجاوز 

 «. ، بد بودکردند میبه راستی، کارهائی که 

 . اند شده، مستحق لعن پذیرفتکد ینمدر این آیه آنان به خاطر این که نهی از مکرر را 

َه ْوَن َع ِن اْلَفَس اِد ِف یٍة ی ْم ُأوُلو بَقِ کاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن قَ ْبلِ کفَ َلْوََل  » .00 ُهمْ یاًل مِّمَّ ْن َأنجَ یاِْلَْرِض ِإَلَّ قَِل  ین ْ َن اََلُم وا َم ا یَوات َّبَ َع الَّ ذِ  نَ ا ِم ن ْ
 8«نَ یانُوا ُمْجرِمِ کِه وَ یأُْترُِفوا فِ 
، گروهی نبودند که قومشان را از فسادگری در زمین بیاز  زیستکد میشگفت است که چرا از امت هائی که پیش از شما »

ون عذاب فرا رسید، نجاتشان دادییم و کسیانی کیه    دارند و از عذاب برهانکد؟ آری عده ای اندک باقی ماندند همانان که چ

 «. ی رفتکد که در آن غوطه ور بودند در حالی که گکاهرار بودندیها و نعمت ها لذ ستم کردند، از پی 

اندکی که از این وظیفه سر بیاز   ٔعده، نابود شدند و کردند ینمدر این آیه، آمده است: کسانی که از فساد در زمین نهی 

 ورد عکایت خدا قرار گرفتکد. ، مزدند ینم

َهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذنَا الَّذِ یَن یَنا الَّذِ یُروا ِبِه َأنجَ کفَ َلمَّا َنُسوا َما ذُ » .08  9«ْفُسُقونَ یانُوا کٍل ِبَما  یَن اََلُموا ِبَعَذاٍب بَئِ ین ْ

ند، کسیانی را کیه از گکیاه نهیی     پس چون گکاهراران، آنچه را که بیدان تیذکر داده شیده بودنید، بیه فراموشیی سیپرد       »

، نجا  بخشیدیم و کسانی را که ستم کردند، به سزای این که از اطاعت خدا خار  شدند، به عذابی ناگوار دچار کردند یم

 «.  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 

 ست. شده ا

لُ   وَن آیتَ   اِب ُأمَّ   ٌة قَاِئَم   ٌة کمِّ   ْن َأْه   ِل الْ  ... » .09 ِخ   ِر وَ ی   ْؤِمنُ   وَن بِاللَّ    ِه َوالْ ی  ْس   ُجُاونَ یِل َوُه   ْم ی   اِت اللَّ    ِه آنَ   اَء اللَّ ی   ت ْ ُْ ْأُمُروَن ی   ْوِم ا
َهْوَن َعِن اْلُمنیبِاْلَمْعُروِف وَ   3« نَ یِمَن الصَّاِلحِ  کَراِت َوُأولَ نئِ یاْلخَ  یَسارُِعوَن فِ یِر وَ کن ْ

از میان اه  کتاب گروهی هستکد که به ایمان و اطاعت خدا پایدارند و در سیاعاتی از شی ، آییا  خیدا را تیالو       »...

 دارند یمکار ناپسکد باز  ازو  دهکد یم. به خدا و روز رزا ایمان دارند و به کار پسکدیده فرمان نهکد یمو سر به سجده  کککد یم

 « و آنان از شایستگانکد کککد یمارهای نیک شتاب و در انجام ک

در  شیود  یمی و نهی از مکرر، رزو اعمال نیک اه  کتاب معرفی شده اسیت. یهکیی معلیوم     معروف امربهدر این آیه، اودچ 

 شرای  سابق نیز بوده است ثانیاچ عم  به این فریضه رزو مصادیق خیر وصالح است. 

 9« ین ِفْرَعْوَن ِإنَُّه اَلغَ  ین اْذَهَبا ِإلَ   یرِ کذِ  یا فِ یَوََل تَنِ  یاتِ یِبآ کاْذَهْب َأنَت َوَأُخو » .03
 «به سراط فرعون بروید که طغیان کرده است و به نرمی با وی سخن بگویید»

                                                           
 . 43و 42. مائده، 0

 . 000. هود، 8

 . 009. اعراف، 9

 . 003و  009. آل عمران، 3

 . 33و  39. طه، 9
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و نهی از مکرر فرعون به سراط وی رفته و با وی بیه   معروف امربهکه برای  یابکد میدر این آیه، موسی و هارون مأموریت 

موسی را به سوی فرعون ،آن  خواهد یمنرته مهم در آیه شریفه چکین امر است که خداوند هکگامی که  ی سخن بگویکد.نرم

که با فرعون به آرامی وبا مالیمت سخن بگو.  نماید یم تأکیدبزرگ طغیانگر زمانه خویش روانه سازد،باز به حضر  موسی 

خیویش مهربیان اسیت کیه      ی هبکید ت که خداوند رحمن چقدر نسبت به ما بسیار مهم اس ی هزمانخصوص برای ه این نرته ب

بیا او بیه نرمیی سیخن      فرمایید  یمابراز عطوفت می نمایدو  نمود یمحتی نسبت به فرعون ،فرعونی که حتی ادعای خداوندی 

 گویید.

ر روامی  امیروزی،   افیراد مخطیی د   قطعیاچ ناهین از مکرر در روام  ککونی باید بسیار دقت کککد کیه   آمرین به معروف و 

 مهربان با فرد خطاکارسخن گفت. باید بابیانی لطیف و بدتر نیستکد و هرچقدر هم خطا نمایکد از فرعون آن زمان،

 ونهی از منکر در سنت نبوی معروف امربه .4.1

ارند بر وارد شده است و همگی ددلت د و نهی از مکرر در احادیث و روایا  معصومین به وفور معروف امربهی  هفریض

و نهی از مکرر، به مصلحت عموم مردم و از فرائ  شیرعی و مسیلّما  و ضیروریا  دیکیی و بلریه از       معروف امربهاین که 

است؛ چرا که به برکت آن است که سایر واربا  بیر پیا هسیتکد؛ بیه طیوری کیه اگیر         ها آنافض  فرائ  و اشرف و اعظم 

و خداونید غضیبکاک شیده و اشیرار بیر       گیردد  میاب و هالک عمومی و نهی از مکرر، ترک شود، مور  عذ معروف امربه

 : ککیم می. در ایکجا به چکد مورد از آن اشاره شود نمیانسان مسلو گشته و دعاها مستجاب 

 فرمودند:  از رسول اهلل)ص( نق  است که .0

. اوّله ا: ش هاده ان َل ال ه اَلّ ه ا یفی ا احم اا اَلس الم عش ر اس هم و ق ا خ اب م ن َل س هم ل ه ربرئی  به نزد من آمد و گفت: »
اهلل و هی الکلمه. و الثانیه: الصلوه و هی الطهر و الثالث: الزکاه و ه ی الفط ره و الرابع ه: الّص وم و ه ی الجنّ ه و الخامس ه: الح ج و 

المنک ر و ه  ی الحج  ه و  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
 0«التاسعه: الجماعه و هی اِللفه و العاشره:  الطاعه و هی العصمه

 هفیتم  و د  به وحدانیت خداوند ...ااول آن شه» آن سهمی ندارد خسرانرار است کسی که از اسالم بر ده سهم است و

 «.و.. هشتم نهی از مکرر و ..به معروف . امر

 حضر  علی)ع( نق  فرمود که پیامبر)ص( فرمودند:حضر  امام موسی کاظم)ع( از  .8

و نهی از مکرر نرککد، قوم بدی هستکد.کسانی که آمران به معیروف و ناهییان از مکریر را میورد      معروف امربهقومی که » 

 8«ند کسانی که برای خدای متعال به عدل قیام نرککد...ا، بد مردمانی هستکد. بددهکد یمتهمت قرار 

. عرض کردند: ای رسول دارد میسست را که دین ندارد، دشمن  مؤمنمودند: همانا خداوند عز و ر  پیامبر)ص( فر .9

 9.ککد نمیکه دین ندارد، کیست؟ فرمود: کسی است که از کارهای نا شایست مک   مؤمکیخدا! 

 رمودند: تر است؟ ف کرد: در روز قیامت، عذاب چه کسی از همه سخت سؤالابوعبیده ررّاح از پیامبر)ص(  .3

 3«رر  قت  نبیّاچ او ررالچ أمر بالمعروف و نهی عن المکرر»

 و ناهی از مکرر در ردیف انبیاء قرار گرفته است.  معروف امربهدر این حدیث  

                                                           
 ، من ابواب مقدمه العبادا . 89، حدیث 0. وسائ  الشیعه، ح 0

 . 093و  099. الراوندی، ص 8

 . 93، ص 9. کافی،   9

 . 389، ص 8و  0،   . مجم  البیان3
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 از رسول اهلل)ص( نق  است که فرمودند:  .9

رون ان ینک  روه ف  أذا فعل  وا ذل  ک ع  ّذب ان اهلل ع  ز و ج  ّل َلیع  ّذب العاّم  ه بعم  ل الخاص  ه حت  ی ی  روا المنک  ر ب  ین اه  رانّیهم ق  اد»
 0«الخاّصه و العامه

مگر هکگامی که مردم مکررا  را بین خود آشرار ببیککد و  ککد نمیخداوند عموم مردم را به خاطر عم  خواص عذاب 

 . ککد میخاص و عام را با هم عذاب  ٔهمهو نهی از مکرر نرککد که در این صور   معروف امربهبا ورود قدر ، 

یا بن ّی اقب ل م ن الحکم اء م واع هم و از حضر  علی)ع( نق  شده که در وصیتش به فرزندش محمد ابن حکفیه آورده:  .0
تابّر احکامهم و کن آخذ الّناس بما تأمر به و أکّف الناس عّما تنهی عنه و أمر بالمعروف فکن من اهله فاّن اس تتمام اِلم ور عن ا اهلل 

 8و النهی عن المنکرتبارک و تعالی اَلمر بالمعروف 

 9، برترین اعمال مردم است.معروف امربه: ندفرمود علی)ع(حضر   .4

 3و نهی از مکرر و بر پا داشتن حدود الهی است. معروف امربه)ع( فرمودند: هدف و غایت دین، علی حضر  . 2

 :فرمایکد میعلی )ع(  حضر .3

 9«...اِلمر بالمعروف و النهی عن المنکر اَلّ کنفثه فی بحر لّجی  و ما اعمال البّر کّلها و الجهاد فی سبیل اهلل، عنا » 

ای  ای و ررعه و نهی از مکرر چیزی نیست رز قطره معروف امربهانضمام رهاد در راه خدا، در نزد ه اعمال نیرو ب ی ههم 

 ی ههمی . از کاهید  یمی دار روزی و نیه از مقی   ککد یمو نهی از مکرر، نه ارلی را نزدیک  معروف امربه در مقاب  دریای پهکاور.

 «برتر، گفتن سخن حق در پیش روی حاکمی ستم کار است ها ینا

 پس از حمد و ثکای خدا فرمودند:  هایش خطبهحضر  علی)ع( نق  شده که در یری از  از .01

ع ن ذل ک نزل ت به م العقوب ات اما بعا فانّه اّنما هلک من کان ق بلکم حیثم ا عمل وا بالمعاص ی و ل م ینه یهم الّرب انّیون و اَلحب ار »
 0«فأمروا بالمعروف و انهوا عن المنکر و اعلموا اّن اَلمر بالمعروف و النهی عن المنکر لن یقّربا أجالً و لن یقطعا رزقاً 

را از انجیام معاصیی نهیی     هیا  آنبزرگانشیان   گذشتگان بدان علت هالک شدند که معصییت کردنید وعلمیاء و    بعد، اما

بدانیید کیه    نازل گشت پیس امربیه معیروف ونهیی از مکریر نماییید و       ها آن  عقوبت ومجازا  الهی بر نرردند به همین دلی

 .ککد نمیروزی کسی را قط   و رساند نمیونهی از مکرر ارلی کسی را فرا  معروف امربه

افیراد زییاد    ییا کمیال   شیود  میی و نهی از مکرر، نقص برطیرف   معروف امربه ٔواسطه: به فرمایکد میدر روایت دیگری  .00

 . گردد میو یا هر دو حاص   شود می

 4«أما حّقی علیکم فالوفاء بالبیعه و الّنصیحه فی المشها و المغیب: »فرمایکد میو در رای دیگر . 08

 حق من برگردن شما این است کهبه بیعت خویش با من وفادار باشید ودر حضور وغیاب من، مرا نصیحت نمایید.

 که مرا نصیحت ککید؟ فرماید میپس چرا به مردم  باشد میین نرته توره داشت که امام، معصوم در این حدیث باید به ا

                                                           
 . 092، ص 3. تفسیر المکار،   0

 ، من ابواب ادمر و الکهی. 01، من باب 8، حدیث 00. وسائ  الشیعه،   8

 . 0330، ص 9. میزان الحرمه،   9

 . 0330، ص 9. میزان الحرمه،   3

 . 943. نهج البالغه، حرمت 9

 ، من ابواب ادمر بالمعروف و الکهی عن المکرر آمده است. 0، باب 00ئ  الشیعه،   این حدیث از امام صادق)ع( در وسا ٔتتمه. کافی، نظیر 0

 . 93 ٔخطبه. نهج البالغه، 4
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ایشان الگوی رامعه اسالمی هسیتکد آنگیاه کیه     که شاید بتوان گفت که از این باب امام فرمودند که مرا نصیحت ککید 

باید حاکمان  و اند ملتریق اولی نیازمکد نصیحت دیگر مابقی حرمرانان که معصوم نیستکد به ط فرمایکد میامام معصوم چکین 

 دولتمردان از این سخن امام این درس رافرابگیرند که همیشه گوش شکوا برای نصایح ملت داشته باشکد. و

آن معصیوم قیرار گییرد بیاز      رأساین بیان معصوم ددلت است بر یک نظام حرومتی وارتماعی که حتی اگیر در   اساساچ

ایح مردم ورود دارد تا هی  گاه نظار  همگانی حذف نشود وهمواره مردم بیدین وسییله برحرمیران    گوشی شکوا برای نص

اسیت هیچگیاه   « ساسیه العبیاد  »و « خیزان العلیم  »البته اظهرمن الشمس است که امام معصوم که خیود   )و نظار  داشته باشکد.

 (باشد نمینیازمکد نصیحت مردم 

 ه است:معروف حضر  زهرا)س( آمد ی هخطبدر  .09

 « فجعل اَلیمان تطّهراً لکم من الشرک ...و اَلمر بالمعروف مصلحه للعاّمه»

 را به رهت مصلحت عموم مردم وض  نمود. معروف امربه خداوندایمان را مور  تطهیر از شرک ...و

بیا آن بیر پیا    الهیی   هیای  واری  و نهی از مکرر، واربی عظیم اسیت کیه دیگیر     معروف امربه: فرماید یمامام باقر)ع(  .03

آن دیگیر  ی  هوسییل و نهی از مکرر، راه پیامبران و روش صالحان است؛ واری  بزرگیی اسیت کیه بیه       معروف امربه. شود می

 . شود میأمن، درآمدها حالل، مظالم باز گردانده، زمین آباد و حق از دشمکان گرفته و کارها مستقیم  ها راهاقامه،  ها فریضه

 خبعم به پیش پیامبر آمد و گفت:  ی هقبیلست که فرمود: مردی از از امام صادق)ع( نق  ا .09

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 » ی  ا رس  ول اهلل اخبرن  ی م  ا افض  ل اَلس  الم  ق  ال:»
 0.«....بالمعروف و النهی عن المنکر

 افض  اعمال در اسالم چیست؟

 خداوند فرمودند ایمان به 

 پس از آن چه عملی؟

 صله رحم فرمودند:

 پس از آن چه عملی؟

 ونهی از مکرر.... معروف امربه

نهی از مکرر در قرآن وسکت پی بردیم اککون بیه بررسیی فلسیفه وریوب آن      حال که به بررسی رایگاه امربه معروف و

 .پردازیم می

 و نهی از منکر  معروف امربهفلسفه وجوب  .5.1

های دنیا دانست که با عالم آخیر  تفیاو  میاهوی     و نهی از مکرر را باید در یری از ویژگی معروف ربهامعلت وروب 

و  سیوزد  میی : خشک هم به ررم تر اند گفتهدارد و آن این که دنیا، دار تأثیر و تأثّر  و سرنوشت مشترک است به طوری که 

و تو بگو دوستت کیست  گیرد میزار بگذرد، بوی لجن  لجن و اگر از میان گیرد میآب اگر از میان گلزار بگذرد، بوی گ  

 تا من بگویم تو کیستی و ....در حالی که آخر ، دار تأثیر و تأثر نیست و سرنوشت هر کسی، مخصوص به خود اوست. 

                                                           
 من ابواب ادمر و الکهی.  0من باب  00، حدیث00. وسائ  الشیعه،   0
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خ که همان مبال کشتی است کیه اگیر کسیی بخواهید آن را سیورا      اند زدهبهترین مبال را در این زمیکه پیامبر اکرم)ص( 

مشترک است و با این کار،  ها سرنوشت؛ چرا که آورند میعم  ه و از این کار ممانعت ب گیرند میککد، دیگران دست او را 

 ، کسی کاری به کارش نداشت. بود مینه فقو شخص سوراخ کککده که اگر چکین  شوند میهمه غرق 

؛ باشید  میی ضیمانت اریراا احریام اسیالمی      و نهی از مکریر ایین اسیت کیه     معروف امربهوروب  ی هفلسفیری دیگر از 

و تکبیه عاصیان و عقوبت آنان، یک نوع ضمانت اررای قوانین الهی است.  ها آنهمانطور که تشویق مطیعان و ثواب دادن به 

 شریعت است.  ی هکککدنیز تضمین کککده و احیا  و نهی از مکرر، معروف امربهوروب 

برای دیگران نیز بپسیکد و آنچیه بیرای     پسکدی میککیم که هر چه برای خود اگر بخواهیم به حدیث مولی علی)ع( عم  

 و نهی از مکرر است.  معروف امربه اش دزمهبرای دیگران نیز نپسکد، عم  ککیم،  پسکدی نمیخود 

ز و نهیی ا  معیروف  امربهآن انجام  ی هدزمدر احادیث آمده است که راضی شدن به گکاه دیگران، خود گکاه است و لذا 

 مکرر است. 

رلوی تک روی افراد را بگیرد و کاری ککد که آنان خیال نرککد که از هر رهیت   تواند یمو نهی از مکرر  معروف امربه

دسیت نیابکید و همچکیین از    « ک ّل ح زب بم ا ل ایهم فرح ون: »فرمایید  یمی و لذا به شادمانی کاذب که قیرآن   اند نقصبی عی  و 

 همفرری دیگران محروم نمانکد. 

  ینظارت اجتماع .1.5.1

 یهرچه بیرا »ه کن اص  یا یاست. اقتضا« رراز مک ینه»و « معروف امربه»در اسالم،  یاخالق ارتماع یها ن رلوهیاز بهتر

ن نباشید.  یه انسیان در انجیام معیروف و عمی  بیه آن خودخیواه و خیودب       کآن است « ز بپسکدیگران نید یبرا یپسکد یخود م

هیا را در   یوشید خیوب  ره بری کید؛ بل رن یها را اختصاص یز از زشتیو پره یخود نخواهد و دور یا  را تکها بریها و فضا یخوب

  یضیه، هی  ین فریی ن ببرد. با توره به ایکد، از بیب یه مک ییها را در هر را یها و بد یسطح رامعه و رهان گسترش دهد و زشت

ر فیرا خوانید و از شیر آگیاه     یز به خیگران را نیه دکت ه بر او وار  اسرر خود باشد؛ بلیتواند فقو به دنبال خ ینم یمسلمان

 سازد:

 معیروف  امربهن نشانه اهتمام به امور خلق و توره به مسائ  مسلمانان است. یباترین و زیر، بهترراز مک یو نه معروف امربه

 یعکی یا داشیتن؛  گیران ر یت و ارشیاد د یدغدغیه هیدا   یعکی یردن؛ کی ت یگران احساس مسیئول یدر برابر د یعکیر، راز مک یو نه

از  یو نهی  معیروف  امربهم. یکیت و خاموش نکشکاند، سا گران در حال افتادن در چاه ضاللت و شقاو یم دیکیب یه مک یهکگام

 قت.یت در برابر حقیاحساس مسئول یعکیر، رمک

ز وریود داشیته   یر نگیان دی، در اد«رراز مک ینه»و « معروف امربه»ه کشود  یا  قرآن، دانسته میاست با توره به آ یگفتک

 د:یفرما یم، از زبان حضر  لقمان خطاب به فرزندش میرکاست. قرآن 

ن از یی ه اکی با بیاش  ریرسید شی   یه به تو می ک یبین و در برابر مصاکر راز مک یو نه معروف امربهپسرم! نماز را برپا دار و »

 .0«مهم است یارهاک

قرار داده، ابعاد  تأکیدرا مورد  یاسیو س یکی، دیفه ارتماعیظن وی، ای، از رها  متعدد و متکوعیاریا  بسیا  و روایآ

 ضه دانسته شده است:ین فریها، عم  به هم ر امتیبر سا یامت اسالم یاند. علت برتر ردهکمختلف آن را گوشزد 

 «. ر و تومنون باهللکر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنینتم خک» 

                                                           
 (04(:90. )لقمان )موریا بنی اقم الصالة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم اَل .0
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رش ی  پیذ یی ن دلیتیر  )ع( مهیم یرمؤمکیان علی  یشده است. ام یامبران معرفیف پیاز وظا یریر، رمک از یو نه معروف امربه

 معروف امربهام خود را اقامه یق ین)ع( علت اصلیر دانست. امام حسراز مک یو نه معروف امربهخالفت را پس از قت  عبمان، 

 رد. ک یر معرفراز مک یو نه

 یکیام و دستورا  درر احیآن در تحقق سا یو اساس یا هی  نقش پایالم، به دلر در اسراز مک یو نه معروف امربهت یاهم

را. امام محمد باقر)ع(  یکید یها ن و آموزهید یرنگ مکو  یآن، فراموش کدارد و تر ین را در پیآن، تحقق د یاست. اررا

 د:یفرما ین باره میدر ا

ر یله آن سایه به وسکاست  یفه واربیوه صالحان است. وظیو شامبران یر ، راه پراز مک یو نه معروف امربهه ک یبه درست»

انید(   ه بیه ظلیم گرفتیه شیده    کی  یشوند و مظالم )حقوق یککد و درآمدها حالل مک یدا میت پیامک ها راهشوند،  یواربا  برپا م

 .0«گردد یارها رو به راه مکشود و  یگردد و از دشمکان انتقام گرفته م ین آباد میشوند و زم یبازگردانده م

 د:یفرما یم یکیام و دستورا  درر احیان سایر در مراز مک یو نه معروف امربهژه یگاه ویطال )ع( درباره رایبن اب یعل

میوا    یایی اسیت در برابیر در   یا ر، چون قطرهراز مک یو نه معروف امربهو رهاد در راه خدا، برابر  یکن یارهاکو همه 

 8کد.یار گورستم یمکحا یش رویه پکاست  یعدل سخن ها اینپهکاور... و برتر از همه 

زد و یی انگ یبرمی  ککد و به تحیر ک یرا اشباع م یه آدمکر چکدان فراوان است راز مک یو نه معروف امربهث درباره یاحاد

انید:   امبر رحمیت)ص( فرمیوده  یی گذارد. پ ینم یآن باق یدر اررا یا اهمال و سستیآن  کتر یبرا یا   عذر و بهانهیه یرا

 «ن است.ین ندارد، خشمگیه دک یفیاوند نسبت به مؤمن ضعخد»

ر ری از مک یه نهی کی  یسک»در پاسخ فرمود: « ست؟کین ندارد یه دک یفیمکظور از مؤمن ضع»ده شده: یاز آن حضر  پرس

 «کد.ک ینم

اد میرگ و امبیال   ی، تواض ، یمت آموزره به حیمت خود به فرزندش پس از توصر)ع( در نامه سراسر حیحضر  عل

ر خیود نبیوده دسیت    ری وشیا باشید و تکهیا بیه ف    کر راز مک یو نه معروف امربه یفه ارتماعیوظ یایخواهد در اح ین، از او مآ

 :9ردیز بگیگران را نید

ار کی ه ری ار ناپسیکد را زشیت شیمار و از آن   کاران درآر. به دست و زبان، کویرن و خود را در شمار نکامر  یکار نکبه »

 «د.یاین یمیگران ب د، و از سرزنش مالمتیه شاروش، چکانردور بدار. در راه خدا ب وشش خود راککد با کناپسکد 

 یعموم یا فهیوظ .2.5.1

 یفه اخالقی ین دو وظیعام هستکد. ا یفی، وظایو اخالق یکیام درگر از احید یر، برخالف برخراز مک یو نه معروف امربه

 ه:رح آنیتوض 3ت دارند.یاز رها  مختلف عموم

                                                           
ت رد الم  الم و  ان 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. 0

تیاب ادمییر  ک، 00عه،   ی  مسیائ  الشیر  یتحصی  یعه الی ی، وسیائ  الشی  ی. )محمیدبن حسین الحیر العیامل    تعم راَلرض و ینتص ف م ن اَلع ااء و یس تقیم اَلم ر

 (.0ث ی، حد003، ص 0لحق به، باب یر و ما رعن المک یبالمعروف و الکه
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  ها کل آلبرو ما اعمال ـ 8

 (383، ص 943مت ر، حیدید رعفر شهیغه، تررمه س. )نهج البالجائر
 .90همان. نامه  .9
 .804، ص 0،   ی، دانش نامه امام عل«رراز مک یامر به معروف و نه»، ید حسن اسالمی؛ س40، ص یاسالم ی، بعد ارتماعیاریی محمد اسفکد3
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ا گیروه  یفه، مربوط به فرد ین وظیا یعکیم هستکد؛ رن حیو بزرگ، مشمول ا کوچکسلمانان، از زن و مرد و اودچ همه م

 یو ملی  یو همگیان  ینیوع نظیار  عمیوم    ییک قیت،  یاست بر عهده همه افراد رامعه، و در حق یا فهیه وظرست؛ بلین یخاص

 است؛

 یو نهی  معیروف  امربهه ک یتوره به مرات  و مراح  مختلف ه بارح آنیقاب  ارراست. توض ها زمانم در همه رن حیاچ، ایثان

 یو نه معروف امربهتواند از  ینم ی  زمانیدر ه ی  قدرتیه هک، روشن است یو عمل ی، لسانیمرحله قلب یعکیر دارد، راز مک

اند  ردهکح یتصر 0و صاح  رواهر یخ طوسیهان بزرگ، همچون شیاز فق ین، برخیکد. افزون بر اک یریرلوگ یر قلبراز مک

وشید و روشین اسیت    ر  بیرذا ک  و تریفضا یدر اررا عمالچه خود فرد کن است یا یر عملراز مک یو نه معروف امربهه ک

 8ست؛ین ی  قدرتیه یو ممانعت از سو یریز قاب  رلوگیر نراز مک یو نه معروف امربهن مرتبه از یه اک

ست؛ ین یا افراد خاصیها، صرفاچ متوره فرد  یاز بد یها و نه یر به خوبام یعکیز قاب  ارراست؛ یثالباچ، نسبت به همه افراد ن

ن و یتیر  کوچی کضیه  ین فریی مان و قدرتمکیدان را. بیا اسیتکاد بیه ا    کحا یرد، حتیگ یسان دربرمیره همه افراد رامعه را به ربل

آنیان را   یهیا و خطاهیا   ، لغیزش ن افراد رامعیه را گرفتیه  یو قدرتمکدتر ترین بزرگبان یتواند گر ین افراد رامعه میتر فیضع

 کد؛ک یگوشزد نموده و آنان را امر و نه

بیر قطی     یرا مبکی  یم اسیالم ری ح یرم)ص( دسیتور اریرا  کی امبر ایی زده بود، پ یکه، دست به دزدیاز طبقه اشراف مد یزن

امبر ین رفتار پیاخود را از  یشان رفته و شگفتیش رم  شده، به محضر ایاز بزرگان قر یردند. برخکانگشتان دست او صادر 

کید ابیراز داشیتکد؟! حضیر  در پاسیخ فرمودنید:       کرا قطی    یاز زنان صاح  نفوذ و اشراف یریخواهد دست  یه چگونه مک

فان و قشیر فرودسیت   یرا فقو در حق ضیع  ین الهیو قوان یام ارتماعره احکن بود یو انحطاط اقوام گذشته هم یعام  تباه»

 9«ردند.ک یم یخوددار یدستور اله ید، از اررایرس یه نوبت به اقشار فرادست مک یردند؛ اما هکگامک یرامعه اررا م

 یو فرعی  یشیود؛ از مسیائ  فیرد    یرا شیام  می   یو فرهکگی  ی، اخالقیاسی، سی، ارتماعیام و مسائ  شرعررابعاچ، همه اح

 .یلکو  یگرفته تا مسائ  ارتماع

 حکومت  ی همسألو نهی از منکر و  معروف امربه .3.5.1

 بیا  و بیوده  اخیسّ  از اشیرف  و یدانی  از یعیال  درخواسیت  ر،ری مک از ینه و معروف امربه هک ییآنجا از داشت توره دیبا

 یلفظی  رری مک از ینهی  و معیروف  امربه از و است یمراتب یدارا خود و دارد اریبس فرق... و خواهش دعا، سؤال، رینظ یمیمفاه

 از ینهی  و معیروف  امربیه  بیه  دسیتور  پس ست،ین سّریم ومترح داشتن بدون ،یمعک نیا و شود یم شام  را نفس قت  تا گرفته

 ریخ یسو به مردم و شود گرفته را رمک یرلو آن، ی هسای در تا است یاسالم ومترح  ریتش به فرمان قت،یحق در ر،رمک

اسالمی را اریرا  آن احرام  ی هسایچه معروفی بادتر است از حرومت صالح که بتوان در  اساساچ و گردند؛ رهکمون صالح و

معروف است لییرن بکییان حرومیت نییز بیر اسیاس        ترین بزرگکرد ولیرن باید توره نمود که گرچه حرومت صالح خود 

                                                           
واَلم ر »د: یی گو یر می ری از مک یربیاره مراتی  امیر بیه معیروف  نهی      ، د911و  833ه، ص یتاب الکهاکدر « خ الطائفهیش»معروف به  یخ طوسیی مرحوم ش0

و صاح  رواهر نیز پس از نق  ایین عبیارا     .«سبالمعروف یکون بالیا و اللسان فاما بالیا فهو ان یفعل المعروف و یجتنب المنکر علی وجه یتأسی ب ه الن ا

بالنس به ال ی راس اء ال این ه و ان یل بل  خصوص اً المنکر و اعاله ا و اتقنه ا و اش اها ت أثیرا  نعم من اع م افراداَلمر بالمعروف و النهی عن» فرماید: در ادامه می
 .«رداء المعروف واجبه و مناوبه و ینزع رداء المنکر محرومه و مکروهه و یستکمل نفسه باَلخالِ الکریمه و ینزهها عن اَلخالِ الذمیمه

 .38، ده گفتار، ص  یمطهر یی مرتض8

، 02الوسائ ،    ک، مستدرین نوریرزا حسی. )مین ممن کان قبلکم انه اذا سِر فیهم الشریف ترکوه و اذا سِر فیهم الضعیف قطعوهانما هللک الذی 9

 (0ث ی، حد4، ص 0باب 
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بیه حرومیت صیالحی دسیت یافیت کیه در ریزء ریزئش          توان میونهی از مکرر باید بکا شود پس آنگاه  معروف امربههمان 

بکیا نمیاییم چگونیه     خیواهیم  میی ا که باید بررسی نمود در این نظیامی کیه   دین معکنهی از مکرر متجلی باشد ب و معروف امربه

طور مبال در یک سیستم اداری که از چکد پست اداری تشری  شیده  ه در ارزاش متبلور است ب نهی از مکرر و معروف امربه

مکریرا  را تبییین    عروفیا  و یا کسیانی ایین م   چه کس و ثانیاچ مکرراتی قرار دارد و برای هر پستی چه معروفاتی و اودچاست 

مبیال   باشید  میی واین پست در قبال چیه کسیی پاسیخگو     ککد میبه بیان دیگران برهر پست اداری چه کسی نظار   کککد می

خود را ببکدد باید دقت ککید هیر ریزء چگونیه دزر      ریاکادر اد خواهد میای  تر آنره وقتی شهردار مکطقه عیکی و تر ملموس

 :فرمایکد میکه  )ع(امیرالمؤمکینازکالم  توان میاین ارزا چگونه است البته  شیوه نظار  بر است وبرابررزء دیگر پاسخگو 

 0«أما حّقی علیکم فالوفاء بالبیعه و الّنصیحه فی المشها و المغیب»

مجزا در برابر  چکین برداشت کرد که تک تک ارکان نظام وحرومت  ضمن پاسخگویی درون سیستمی باید به تکهایی و

 موم ملت پاسخگو باشکد.ع

 شناسی امربه معروف و نهی از منکر و جرم .4.5.1

 و رشد مح  تواند می ارتماعی محیو که است گرفته قرار بحث مورد تفصی  به نرته این شکاسی ررم و رکایی علوم در

 اعمیال  ارتریاب  بیرای  دزم اسیتعدادهای  کیه  کسیانی . ها میرروب برای کشت محیو همانکد درست باشد، مجرمان پرورش

 رسیاندن  فعلییت  بیه  بیرای  دزم فرصیت  شیوند،  رو روبیه  رامعیه  ناحییه  از مقیاومتی  گونیه  هیی   بدون اگر دارند، را مجرمانه

 شیمار  افیزایش  و بزهریاری  افیزایش  ریز  رونیدی  چکین پیامد است طبیعی. بیککد می مهیا بیشتر را خویش شریرانه های اندیشه

 بیر  را مسیئولیت  ایین  ارتمیاع  اعضیای  از ییک  هر اگر عرس، به. بود نخواهد ها آن سلطه و حاکمیت و مکحرفان و مجرمان

 های فرصت بایستد، آن مرتبه کمترین با چکد هر شرلی به ها ناهکجاری و مکررا  مقاب  در باید که ککد احساس خود دوش

 تعیداد  وقتیی  و گیردد  یمی  متوقیف  هیا  آن رشید  و پیرورش  و شود می گرفته اشخاص گونه این دست از کژروی و تبهراری

 مهمی مان  فریضه این رهت همین به. شد خواهد گرفته نیز ها آن حاکمیت و تسلو رلوی یافت، کاهش مجرمان و مکحرفان

 .   باشد می مجرمان و خردان بی و سفیهان مقاب  در

 رامعیه  در دییدگان  بزه و بزهراران میزان شدن کم است، مکحرفان و مجرمان تعداد کاهش بر متفرع که دیگریی  هنتیج

 در ییک  هیر  کیاهش  و افیزایش  کیه  اسیت  یریدیگر  بیا  متصی   و مرتبو حلقه سه دیدگی بزه و بزهراری و( بزه) ررم. است

 . است مؤثر دیگری

 شیود،  اراده مکریر  یا معروف از معکایی چه که این حس  بر رکایی سیاست در مکرر از نهی و معروف امربه رایگاه تبیین

 در آمیوزه  ایین  کیارکرد  باشید  محرمیا   تکهیا  مکرر از مقصود و واربا  تکها معروف از مقصود اگر زیرا باشد؛ می متفاو 

 غییر  بیه  اسالم، رکایی سیاست رفتاری مکطق در که حالی در شود؛ می محدود رفتاری بخش این به تکها اسالم رکایی سیاست

 لحیاظ  بیه  ایین،  بیر  افزون(. درسی رزوه ،0921 سیکی،ح) گیرد؛ دربرمی نیز مباحا  وحتی مرروها  مستحبا ، دو، این از

 با مکرر و معروف میان معکایی رابطه نوع تبیین است، نابهکجارها و هکجارها رایج، رکایی سیاست در بحث محوریت که این،

 گرچیه  ارتمیاعی  علیوم  در: ایکریه  توضییح . باشید  میی  ضروری آموزه این کارکرد و قلمرو تعیین در نابهکجارها، و هکجارها

 قیرار  نظیر  مید  مهیم  نرتیه  دو هکجیار  معکیای  در هرحیال  بیه  ولیی  است شده ارائه نابهکجار و هکجار از گوناگونی های تعریف

 و شده پذیرفته شر  هکجارها دیگر، بیان به«. رفتار یک یابالتب  بکفسه ارزشمکدی» و «ارتماعی پذیرش و مقبولیت: »گیرد می

                                                           
 . 93 خطبه. نهج البالغه، 0
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 عکیوان  به ارتماع، افراد بیشتر یا همه نظر از که است رفتاری نابهکجار، امر مقاب ، در. کدهست ارتماع های ارزش یافته مقبولیت

 خوبی معرّف نابهکجار، و هکجار رو این از است؛ ارتماع آن قبول مورد های ارزش با مغایر و شود می تلقی ناپسکد و بد امری

 مییان  مهمیی  بسیار معکایی تفاو  این، ورود با. شود می نزدیک «مکرر و معروف» به که است لحاظ همین به و است بدی و

 است، کار یک انجام ضرور  و نیری و خوبی بیانگر معروف که این آن و دارد ورود نابهکجار و مکرر و هکجار و معروف

 دارد( فعی   ترک یا فع ) عم  یک زشتی و قبح از حرایت گرچه نیز مکرر ندارد؛ آن ارتماعی مقبولیت بر ددلتی لزوماچ اما

 .0نیست آن ارتماعی مقبولیت عدم معکای به ضرورتاچ ولی

 جامعه در نابهنجارها رواج از .پیشگیری1.4.5.1

 حساسیت این. نابهکجاراست و زشت اعمال مقاب  در ارتماع حساسیت بیانگر مرتبه، هر در مکرر، از نهی و معروف امربه

 مقابی   در ای رامعیه  وقتیی  عریس،  بیه . بکیدد  میی  رامعیه  در هیا  جیاری ناهک روا  بر را راه گردد، ظاهر مؤثری شر  به وقتی

 تببییت  و تیرویج  زمیکیه  باشید  ضیعیف  بسییار  هیا  مخالفیت  و هیا  حساسییت  ییا  ندهید  نشیان  مخیالفتی  گونه هی  ها، نابهکجاری

 پوشیش  در «مکریرا  » و گیرد می خود به هکجار شر  ها ناهکجاری بسا چه که است ایکجا در و گردد می فراهم ها ناهکجاری

 :فرمود( ص)پیامبر که است آمده( ع)صادق امام از روایتی در. شود می ظاهر معروف

 مکریر  از نهیی  و معیروف  امربیه  و شیوند  فاسد روانانتان و تبهرار شما های زن که هکگامی شما حال بود خواهد چگونه» 

 چگونیه . آمید  خواهد پیش بدتر این از و آری: فرمود( ص)پیامبر خواهدآمد؟ پیش وضعی چکین آیا: پرسید شخص نرککد؟

 وضیعی  چکین آیا: پرسید شخص! ککید؟ مک  نیک کارهای از و امر بد کارهای به را یردیگر که آنگاه شما حال بود خواهد

 را مکررهیا  و مکریر  را هیا  معیروف  کیه  هکگامی شما حال بود خواهد چگونه. بدتر هم این از آری،: فرمود آید؟ می پیش هم

 (. 020: 98 ، 0943 مجلسی، عالمه) ؛!«یدببیک معروف

 عکوان به دولت وقتی چون است، ارتماع مداخله به ضرورتی چه ها ناهکجاری روا  با مقابله برای شود گفته است ممرن

 حضور بدون که است این مهم نرته اما شد، خواهد برچیده ها ناهکجاری بساط شود عرصه وارد قوی طور به ارتماع نمایکده

 در و داشیت  نخواهد را دزم کارایی نیز حرومتی اقداما  ررم، از پیشگیری و مجرم با برخورد عرصۀ در ارتماع خلهمدا و

 میزاحم  عکیوان  بیه  بیشیتر  اسیت  ریرائم  افزایش موربا  از خود این که ککد می رلوه ناتوان که آن بر عالوه حرومت ایکجا

 واقی ،  در! اسیت  هیا  نیریی  سیمت  بیه  ارتماع صحیح هدایت دار دهعه که نهادی تا شود می تلقی فردی های آزادی و حقوق

 . سازد می کارآمد را حرومت ککترلی و اتکظارتی اقدام که است شهروندان مشارکت و رمعی حساسیت

 ها نیکی به دعوت و هنجارها رواج برای سازی زمینه .2.4.5.1

 نظیر  میورد  هکجارهیای  تقوییت  و هکجارهیا  بیه  عمی   زمیکه سازی فراهم مکرر از نهی و معروف امربه مهم کارکردهای از

 و نمایکید  نیریی  و حق به سفارش را یردیگر و بوده هم مراق  ارتماع اعضای وقتی است؛ ها نیری به عم  و اسالمی رامعه

 به ورد،آ می فراهم را افراد روان و روح در ها نیری رسوخ و شدن نهادیکه زمیکه تدریج به خود این بازدارند، زشتی و بدی از

 آنچیه  مفیاد  به آمر عملرردن بر عالوه که) آن سکن و آداب و شود عم  فریضه این به شاید و باید که اگرآنچکان خصوص

 اسیت  دقیقیی  شکاختی رامعه و شکاختی روان های ترکیک شام  ککد، می نهی آن از خود آنچه از کشیدن دست و ککد می امر

 عظیمیی  نییروی  آیید  میی  دست به فریضه این به عم  از آنچه. شود رعایت( گردد می ظاهر آمر ککش و تعام  شر  در که

 عمی   راه طریق این از و سازد درونی افراد روان و ذهن در را هکجارها از بسیاری تواند می و دارد ارتماعی پشتوانه که است

                                                           
 محمدعلی آبادی، ده حاری ،0 شماره حقوق، و فقه فصلکامه. 0
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 از نهیی  و معیروف  امربیه  مهم رکردکا این. آورد فراهم را( اسالمی رامعه در دیکی هکجارهای) الهی سکن و واربا  دیگر به

 بیه  مکحصر و متمایز اسالم های آموزه دیگر کالن، مکظری از حتی و رکایی سیاست های آموزه دیگر از را آن که است مکرر

 از نهیی  و معیروف  امربه با مقایسه در خدا، راه در رهاد نیرو کارهای تمام: »فرماید می باره این در( ع)علی امام. سازد می فرد

 ( . 23: 011 همان، ) ؛«پهکاور دریای برابر در است ای قطره همچون کررم

 بپیا  واربیا   سیایر  آن بیا  کیه  است بزرگ واربی مکرر از نهی و معروف امربه که درستی به: »فرماید می نیز( ع)باقر امام

 (. 99: 9 ، 0909 کلیکی،) شود؛ می داشته

 در کیه  مباحبی کلیت به توره با و شد گفته مکرر از نهی و معروف ربهام آموزه پیرامون تاککون آنچه مجموع به توره با

 :کرد تبیین زیر شرح به را آموزه این فرد به مکحصر های ویژگی توان می شود، می مطرح رکایی سیاست

 مجرمانه عمل گیری شکل مراحل تمامی در منکر از نهی و معروف امربه کارآیی .3.4.5.1

 فرایکیدی  در باشد، طودنی زمانی نیازمکد آن رسیدن نتیجه به یا گیرد انجام کوتاه زمانی  درمد خواه مجرمانه عم  هر

 تمیامی  حقیوقی  لحیاظ  به که است اعمالی از متشر  خود که نامکد می مجرمانه عم  «مسیر» را آن که گیرد می شر  خاص

 اعمیال  دربیار   فررکیردن  و شیدن  آمیاده  افیراد  به رزا حقوق که است شده گفته رهت همین به نیست؛ مجازا  قاب  ها آن

 وقیوع  از ای ریشیه  پیشیگیری  انتظیار  رزا حقوق از توان نمی نظر این از. دهد می را کار مقدما  برخی انجام حتی و مجرمانه

 دهید؛  میی  پوشش را ررم وقوع از پیش مراح  تکها ها آموزه برخی اسالم، رکایی سیاست های آموزه میان در. داشت را ررم

 همتای بی نظام ؛... و فرزندان صحیح تربیت آموزش پرورش، و آموزش نظام کردن توانمکد و آموزشی امرانا  بسیج مانکد

 اسیتخرا ،  کیه  اسیت  قیرارداده  توریه  میورد  فرزندان صحیح تربیت در را ها سکجی نرته و ها ظرافت قدری به اسالمی تربیت

 های یافته مطالعه با. گردد ارتماع در رانبه همه و عمیق تحولی ایجاد  سب تواند می ها خانواده به ها آن آموزش و مکدی نظام

 بسیتر  رداسیازی  فرزنیدان،  بیه  نسبت ورزی محبت نظیر اسالم های توصیه از برخی اثربخشی عمق توان می امروز شکاسی ررم

 هیای  توصییه  اثیرا   چیه گر دریافیت،  را هیا  آن آمیوزش  لزوم و فرزندان ترریم فرزندان، دیگر و والدین از کودکان خواب

 . است قرارنگرفته پژوهش معرض در حالل تغذیه نظیر دیگر

 و محاکمیه  تعقیی ،  مانکید  شیود،  میی  شیام   را ریرم  وقیوع  از پس مرحله تکها اسالم رکایی سیاست های آموزه از برخی

 ،هیا  آمیوزه  همیه  انمیی  در امیا  مشیروع،  دفیاع  مانکید  باشید،  میی  ریرم  وقیوع  زمان خاص تکها دیگر برخی و مجرمین مجازا 

 را شیده  ییاد  مرحلیه  سیه  بلریه  نیدارد،  ختصیاص ا خاص، مرحله یک به تکها که است آموزهای مکرر از نهی و معروف امربه

 ایین  برخیی  داردکیه  آن از حراییت  مکریر،  از نهی و معروف امربه شرایو باب در مورود های نوشته تحلی . دهد می پوشش

 اسالم که نیست تردید رای شد، ارائه که توضیحاتی به توره با اما. دهکد می ختصاصا ررم وقوع از پس مرحله به را آموزه

 بیه  و مهیم  ایین  پرتیوی  در شخص تا دارد توره غیرسرکوبگر عمدتاچ و غیررسمی ارتماعی نظار  و ککترل نوعی بر همواره

 از دسیت  خیویش،  ارتمیاعی  رایگیاه  فیظ ح و ارتمیاع  نیازویبیه  بیه  توره با نیز و ککد می پیدا رامعه با که تعاملی نوع لحاظ

 خیویش  شیوم  عمی   انجیام  از دهید،  میی  او بیه  ارتمیاع  که ای مکفی بازخورد با و بردارد آن استمرار و تداوم یا ررم ارتراب

 وقیوع  از مرحلیه  ییک  خیاص  تکها آموزه این گفت توان نمی بکابراین. بپردازد را خویش عم  تاوان حدی تا و گشته پشیمان

 و نیوع  البتیه  و کیرد  مداخلیه  بایید  داشیت  ورود نزدیک آیکده در ررم وقوع بر روشکی های نشانه اگر رو این از. است ررم

 . است متفاو  دهد می رخ ررم وقوع از پس یا وقوع مرحله در آنچه با مرحله این در مکرر از نهی و معروف امربه مصداق
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 منکر از نهی و معروف امربه و دموکراسی میان نسبت .6.1

 از معروف امربه اص  با دموکراسی نسبت بحث  .کرد مکرر از نهی و معروف امربه شود می دموکراتیک نظام یک در اآی

 هیای  نظیام  در. است اسالمی دموکراسی نوعی ما اسالمی حرومت امروز که است برآن عموم تلقی که است مهم رهت آن

 مطیابق  کسیی  اگیر  یعکی. است قانون خالف بلره نیست، لوبمط تکها نه مکرر از نهی و معروف امربه اص  غربی دموکراسی

 ککید،  فسیق  بیه  تجیاهر  کسی اگر اسالمی حرومت در اما. کرد شرایت او دست از توان می ککد، عم  ما شرعی ضابطه این

 .تاس وار  بلره نیست، مذموم تکها نه کار این و گرفت را او رلوی توان می حتی مراحلی طی و داد تذکر او به شود می

 از نهیی  و معیروف  امربه اص  که است معتقد لیبرالیسم و دموکراسی میان تمایز با باد، سؤال به پاسخ در دریجانی آقای

 بیشیترین  پاسیدار  بتوانید  کیه  اسیت  آن حریومتی  چکیین  لیبیرال،  نظیام  ضیرور   کیه  چرا ندارد؛ سازگاری لیبرالیسم با مکرر

 مکریر  از نهیی  و معیروف  امربیه  کیه  آنجیا  از و اسیت  «عمیومی  رضیایت » حرومت، آن مشروعیت و باشد فردی های آزادی

 کیه  اسیت  حرمرانیی  روش ییک  مبابه به دموکراسی اما. است تضاد در لیبرال نظام با است، فردی های آزادی محدودکککده

 رمهیوری  در روش ایین  کیه  آنجیا  از و شیود  مرارعه غیرمستقیم یا مستقیم طور به عمومی آراء به مختلف مسائ  برای باید

 میردم  بایید  میا  بکیابراین  اسیت،  انتخابیا   یعکیی  عمیومی  آراء بیه  غیرمستقیم یا مرارعه مستقیم طریق از امور همه در اسالمی

 .ککیم بکا اسالمی عقالنیت اساس بر روش یک عکوان به را سادری

 میا  رامعیه  در مسیئله  ایین  راگی  یعکیی . ککید  میی  روشین  کامالچ را اسالمی نظام روهر مکرر، از نهی و معروف امربه اررای

 .0است شمار بی هم آن آثار و ککد می آشرار کامالچ را خود چهره اسالمی دموکراسی مدل بگیرد، پایه و ککد پیدا عمومیت

 الملل منکر در حقوق بین از نهی و معروف امربه .2

بیه   باشید  میصداق بارز آزادی بیان توان در یافت که این فریضه م نهی از مکرر می بررسی در مفهوم امر به معهروف و با

مرکز ثق  امر به معهروف ونهی از مکریر همیان آزادی بییان اسیت.اگر در رامعیه ای حیق آزادی بییان         اساساچعبار  اخری 

 ونهی از مکرر بپردازند. معروف امربهبه  توانکد نمیمحترم شکاخته نشود افراد هیچگاه 

 که:  کدک میاعالمیه رهانی حقوق بشر بیان  03ماده 
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.  

به وضوح آزادی بیان پذیرفته شده است « right to freedom of opinion and expression»نص ماده فوق مطابق 

ونهی از مکریر اظهیار آن     معروف امربهدسته از نظراتی است که برخواسته از عقاید مذهبی است  که یری از مصادیق آن آن

 .شود میشام  این شر  از ابراز نظرا  هم اطالق ماده نوزده  و باشد مینظراتی است که خواستگاهش مذه  
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.  

در روامی  بسییو    خن گفتیه اسیت.  نیزاز  اص  آزادی تشیری  مجیام  سی    81ماده  شود میهمانطور که در فوق مشاهده 

قدر  برسانکد ولیرن در رامعیه   های کانونصدای خود را به گوش  توانستکد میبه تکهایی وبه صور  انفرادی  گذشته افراد

انفرادی قادر بر این امر نیسیتکد لیذا    امروزی افراد اگر بخواهکد حرومت را به معروف امر واز مکرری نهی نمایکد به تکهایی و

پیوند افراد بایردیگر بتوانکد صدایشان را به گوش حاکمیان   بدین وسیله در اثر ارتماع و شده و« ما» ها تبدی  به«من» بایستی

                                                           
 89/00/29 ،0123 ش روز، سیاست محمدرواد؛ دریجانی، اردشیر ،01 و 93 شماره مطبوعا  در اندیشه بازتاب مجله. 0
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رمعیی محقیق اسیت کیه      صور  فردی و نهی از مکرر به دو گفت در رامعه اسالمی امز به معروف و توان میبرسانکد پس 

 و معیروف  امربهدر سطح کالن  توانکد میاین احزاب هستکد که  و گذاشت« حزب»مسامحتا نام  توان میبرصور  رمعی آن 

 نهی از مکرر بکمایکد. 

هیرکس حیق آزادی   »: 0300دسیامبر   00مصیوب  المللی حقوق مدنی وسیاسی  میباق بین03ماده  8همچکین بر اساس بکد 

دون توره بیه سیرحدا  خیواه بیه     قبی  ب افرار از هر اشاعه اطالعا  و تحصی  و این حق شام  آزادی تفحص و بیان دارد.

 «.باشد میوسیله دیگر به انتخاب خود  طور شفاهی یا به صور  نوشته یا چاپ یا به صور  هکری یا هر

بال شک یری از مصادیق آزادی  میباق نیز آزادی بیان در هر قالبی پذیرفته شده و 8در بکد  شود میهمانطور که مشاهده 

 است. نهی از مکرر و معروف امربهبیان 

نیسیت بلریه مخاطی  وی هیم از      معروف امربهمتعلق به  صرفاچالبته ممرن است که این ایراد مطرح شود که آزادی بیان 

ونهی  معروف امربهتحت پوشش آزادی بیان و خواهیم نمیبله، کسی مکرر آن نیست. ما  همان رکس آزادی برخوردار است،

آنقیدر   ،معیروف  امربیه نیست حتی در رمهیوری اسیالمی بیرای مخاطی      خیر چکین  اید خویش را تحمی  ککیم،قاز مکرر ع

 آزادی فراهم است که به قول آن استاد شهید:

عقیده غیر اسالمی هم دارد در ابراز عقیده خودش آزاد  هر شخصی اگر در نظام رمهوری اسالمی نیز اشخاص آزادند،»

 0«دهد نمیفریبراری  گری و طئهنظام رمهوری اسالمی فقو ارازه تو بگوید خواهد میهرچه  است،

نهی از مکرر آنجا بیه قیوه قهرییه     و معروف امربهما در  بگوید، خواهد مینیز آزاد است هرچه  معروف امربهپس مخاط  

آنگیاه اسیت کیه  قیوه      که نظم عمومی را بیرهم میی زنید و    شود میکه فرد خطاکار مرتر  خطایی  شویم میوزور متوس  

 قهریه مطرح است.

بیه زور متوسی  شید، بلریه آن مصیادیقی کیه گمیان         تیوان  نمینهی از مکرر  و معروف امربهخاطر ه ب صرفاچگاه پس هیچ

با تحمی  وتوس  به زور همراه است، مربوط به مواردی است کیه انجیام آن خطیا نظیم عمیومی را بیه        معروف امربه شود می

 .ککد میشد  مخدوش 

تیاب    سیاسیی، ممرین اسیت اعمیال حیق آزادی بییان نییز، قانونیاچ         میدنی و  المللی حقیوق  میباق بین03ماده 9براساس بکد 

حفظ نظم ملیی ییا نظیم عمیومی ییا سیالمت واخیالق        » و «احترام به حقوق وحیبیت دیگران»معیکی همچون  های محدودیت

 باشد. «عمومی

ا سیالمت واخیالق   فلذا در مواردی که احترام به آزادی بیان مخاط  آمربه معروف، مور  صیدمه بیه نظیم عمیومی یی     

نهی از مکرر کرد. البتیه بایید توریه     و معروف امربهقوه قهریه  با توس  به زور و توان میدر این موارد  شود میعمومی رامعه 

 به صور  مضیق تفسیر شود تا مورد سوء استفاده قرار نگیرد.« حفظ نظم واخالق عمومی»نمود که دزم است 

 گیری نتیجه .3

نهیی از مکریر آب حییا      و معیروف  امربهدریافت که  توان می باشد میآن قرآن وسکت  ترین مهممی که بابررسی مکاب  اسال

نهیی از مکریر پییش     و معیروف  امربیه رامعه اسالمی ومردم سادری دیکی اسیت چیرا کیه اگیر رامعیه دیکیی بخواهید بیدون         

المی را در پیشیگاه خیود دارد یعکیی فقیو     رود،آنگاه رامعه اسالمی تبدی  به رامعه ای  سرودر گشته کیه فقیو شیعائر اسی    

 عوض شده است بازوی اررایی همان بازوی اررایی نظام طاغو  است. ها ارزش

                                                           
 082،ص83مجموعه آثار،  مطهری مرتضی، .0
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البته راهیی   بازوهای اررایی نظام اسالمی هم اسالمی گردد و عمالچباید  فلذا برای رسیدن به مردم سادری دیکی حقیقی،

بدنیه   نهی از مکررو اعمال نظیار  همگیانی بیر    حقیقی امربه معروف ونیست برای رسیدن به این هدف رز از طریق اررای 

 معیروف  امربیه عمیال   مکافاتی بیا آزادی بییان نیدارد و    معروف امربههمچکین باید متذکر شدکه  اررایی نظام اسالمی. اداری و

 شده است. دتأکی)آزادی بیان(  مصداقی از آزادی بیان است که در متون حقوق بشری نیز براحترام به این حق

لییرن در مصیادیقی از    ،باشییم  نمیی بیه دنبیال تحمیی  عقییده      معروف امربهمکتهی دزم است بیان نمود که ما در  مبحث  

ه بی  صیرفاچ  در این مصادیق، شود میونهی از مکرر که عدم انجام این فریضه مور  لطمه به  نظم عمومی رامعه  معروف امربه

 ،«سالمت واخالق عمومی ظم،ن» به نام  تری مهمرهت حفظ موضوع 

مطیابق بیا اسیکاد      دقیقیاچ  ،معیروف  امربیه برآزادی مخاط   های محدودیتالبته این اعمال  و شویم میبه قوه قهریه متوس  

 حقوق بشری است.
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 یر و حقوق شهروندکاز من یو نه معروف  به امر
 0رضا عباسی بختیاری

 8یرباسکما یش

 دهکیچ

ام خود به تمام مسائ  و موضوعا  از رمله حقیوق میردم توریه    رن رام  است در تمام احید یکه کن اسالم ین مبید

عت اسالم است و در قرآن یضه مهم در شریر دو فرراز مک یو نه معروف امربهرده است و خواستار حفظ حقوق بشر است. ک

از  یو نهی  معیروف  امربیه ضیه  یفر یاز مباحث مهم در میورد اریرا   یریشده است. ر کذ یاریا  درباره آن مطال  بسیو روا

ن یی ن پاسیدار حقیوق بشیر اسیت و در سیخکان و رفتیار آن حضیر  ا       یبهتر یر، احترام به حقوق مردم است. حضر  علرمک

 ان است. ینما یژگیو

ن به حقوق بشر ین دیه اک دهد میان ن موارد نشیو همه ا ککد میآن مخالفت  های نمونهچون تجسس و  یاسالم با مسائل

 .خواهد نمیروان خود یپ یر برایو در تمام دستورا  رز خ دهد میت یاهم

میردم فیراهم    یبیرا  یت و سالمتیو امک برد میش یپ یترق یگاه خود رامعه را به سویر در راراز مک یو نه معروف امربه 

 . ککد می

 ق بشرر، حقوراز مک ی، نهمعروف امربه :یدیلک واژگان

 

 مقدمه و مبانی نظری

و یر و شرارق معروف و مکیبه مصاد ها نوشتهن یر نوشته شده است و در اراز مک یو نه معروف امربهرامون یپ یادیآثار ز

، هیا  آنت حقوق یردن با مردم و رعاکقه صحبت یرامون طرین پیضه و مرات  آن اشاره شده است، همچکین دو فریوروب ا

لمه حقوق مردم و حقوق بشیر اسیتفاده شیده    کآن از  یاستفاده نشده است و به را یلمه حقوق شهروندکن آثار از یاما در ا

چهار »ضه سخن گفته است و معتقد است: ین دو فریرامون ایسعاد  پ یایمکیتاب کدر  یرانیدانشمکد بزرگ ا یاست. غزال

ا یی ر  است اگیر خیاموش باشید    راز مک یو نه معروف امربهت دوم یس نرهد، معصکه از آن هر کت است در مخالطت یمعص

 9«خصومت و وحشت افتد یاریکد در بسکار رشود و اگر ان یا عاصیفاسق گردد 

ه کی . برای این گروه تفاوتی ندارد اند خویشو در پی آسایش و رفاه  اندیشکد میدر زندگی، تکها به خود  ها انسانبرخی 

س  مکفعت برای خودشیان اسیت. در   کار و فعالیت آنان، نفی ضرر و راف محور ،این راحتی و پیشرفت مادی باشد یا معکوی

ر خیود نیسیتکد.   رو فقو به ف دانکد میو وابسته  که خود را با دیگران در زندگی ارتماعی شریکسانی هستکد کسوی دیگر، 

آن را بیرای همیه    ،گیرنید  میی و اگیر پیشیرفتی را پیی     خواهکید  میی ، بیرای همیه   کککید  میتی طل  کاین گروه، اگر خیر و بر

، انسان باید به عبارتی .کککد می، آن را برای همه آرزو خواهکد می، حتی اگر پیشرفت معکوی و سعاد  اخروی هم رویکد می

ار خیوب و بید در روامی     کی کد، اما مرات  چکیین احسیاس مسیئولیت و مصیادیق     کدر قبال رفتار دیگران احساس مسئولیت 
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بیکی  ، متفاو  است. مرتبه حساسیت مردم در قبال رفتار دیگران، به نوع رهانها آنم بر کگوناگون، براساس نظام ارزشی حا

 .و نگرش آنان درباره انسان و رامعه انسانی بستگی دارد

 بحث

 ر کمعروف و من یمعنا

ان میردم  یی ، بخشیش، عیاد  و آنچیه م   ی، شکاختگییویرن یواژه عرف معکا یمعروف در لغت از ماده عرف است. برا»

 .0«ر شده استکول است ذمعم

عرف بذنبه اقر: به گکیاه خیود اعتیراف    : »خوانیم می یورود دارد. در لغت عرب یمتعدد یعرف معکا یبرا یدر زبان عرب

آن را  یعکیآگاه شد.  یزیعلمه: بر چ یعرف الش بود، یم قومکشوا و حایپ یعکیف بود یعر یالقوم: بر قوم یرد. عرف علک

 8« شکاخته شده است. یعکیگرفته شده است  یرف الشلمه معروف از عکشکاخت. 

قت یو در حق شود میرا شام   یو هر خوب یریار نکن خاطر هر یاسم رکس است. به هم یلمه معروف در اصطالح ادبک

 ه از لحاظ عق  و شرع خوب باشد.ک یارکهر 

ه هم ک یارککد ید گویح و پلیار قبکهر  ر بهرمک»ست. یه شکاخته شده نک یمطلب یعکیر رر است. مکرر از ماده نرلمه مکک

 9.«ستیده نیعت و هم از لحاظ عق  پسکدیاز لحاظ شر

 شود میمکرر از نظر لغوی به معکای ناشکاخته و پدیده زشت بوده و در اصطالح، به کلیه اعمال و صفا  ناپسکدی اطالق 

(. پیس، نهیی از مکریر،    812ص ،0  ،0944 ،)هاشیمی  شیمارند  میی و قبییح   شکاسیکد  نمیرا به رسمیت  ها آنکه شرع و عق  

 توان میمفهومی مطلق و دایمی است، به ویژه که حرم عق ، نسبی و موقت است؟ این دوگانگی اطالق و نسبیت را چگونه 

نهیی از مکریر را ترغیی  بیه      تیوان  میی سازگاری بخشید؟ معیار و شاخص مکرر، حرم عق  است یا شرع و یا تصمیم قانون؟ 

را توصیه، پکد و اندرز و ارشاد محسوب کرد؟ آیا مکرر به محرما  محدود اسیت   معروف امربها  دانست و دوری از مکرر

؟ مرر  اعمال نهی، باید وارد شرایو خاصی باشد یا اعمال آن عمومی و همگانی اسیت؟آیا  شود مییا شام  مرروها  هم 

ای بیشیتر و عمیده تیر     ی خیاص، از مسیئولیت و وظیفیه   درره ترلیف افراد در نهیی از مکریر، برابیر اسیت ییا افیراد و اصیکاف       

میوربی بیرای ارتریاب     توانید  میی انجام مکررا  را با ارتراب ررم مترادف دانست؟ آیا نهی از مکرر  توان میبرخوردارند؟ 

 ،حاصی  از اصیی  حاکمیییت قییانون  هییای آمییوزهاگییر در پرتیو   را رییرم شیکاخته اسییت؟  هییا آناعمیالی باشیید کییه قانونگیذار   

Dietze)0349 (         به موضوع نگریسته شود، دزم است که مصادیق آن، چه معیروف ییا مکریر تلقیی شیود، حیداق  در قالی

محتوای اص  یرصدوشصت و هفتم قیانون اساسیی را    توان میعبارا  کلی روشن گردد. اگرچه در خصوص امور حقوقی 

وف و مکرر محصوب کرد، اما اودچ؛ این اصی   مور  رواز برمیلی بودن مکاب  فقهی و فتاوی مشهور در تعیین مصادیق معر

( و ثانیاچ؛ حوزه اعمال این اص  صرفاچ حماییت قضیایی از   98 ص ،0920، تکها در امور غیرکیفری قاب  استکاد است )کاتوزیان

 .ییمعروف و مکرر است و نه حمایت در ابعاد دیگر اررا
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 ق معروفیمصاد

 یمعروفا  اعتقاد  الف(

را در همه  ها انسان ید، زندگیمعروف است. توح یا قرار دارد مصداق شاخه اعتقادیدعو  همه انب رأسه در کد یتوح 

 . ککد میمتحول  ها عرصه

مان به روز ریزا و معیاد در   یمان به عدالت خداوند و ایا»م. ید به صفا  او هم اعتقاد داشته باشیمان به خدا بایعالوه بر ا

 0«است.  یزمره معروفا  اعتقاد

 یعروفا  عبادب( م

 یار  و تالو  قرآن و ... از معروفا  مسیتحب ی، زیمستحب نمازهاینماز، روزه و حج از رمله معروفا  وار  است و 

 است.

 یو ارتماع ی ( معروفا  اخالق

 ن گروه دانست.یرزء ا توان میدشان را یو عقا ها آنردن حقوق مردم و احترام به کت یرعا

 ید( معروفا  فرهکگ

 مختلف است.  های زمیکه درنا مکاس   ید در رامعه و مبارزه با الگوهایتقل یمکاس  برا الگوهای یهت معرفتالش در ر

 را : رق مکیمصاد

  یرا  اعتقادرمک .0

 است.  یرا  اعتقادرن در زمره مکیدر د یجاد بدعت و نوآوریا، ایمان به خدا و رسالت انبیعدم ا

 ین گروه رایدر ا توان میگران را یردن حق دکمال یشمردن نماز و پا کشمردن گکاه، سب کوچک :یرا  عبادرمک .8

 داد.

  یرا  فرهکگرمک .9

 رامعه. ینامکاس  برا یالگو یش و نوش و معرفیمجالس ع یگانه در رامعه، برگزاریگسترش فرهکگ ب

 یم خصوصیو حر یحقوق شهروند یمعنا

تا از ران، مال، ناموس و شیرف   دهکد میقانون به اشخاص  ه طبقکاست  یازیلمه حق نقطه مقاب  باط  است. حق امتک

 8.«ککد میومت ررامعه ح یکبر  یه در دوره خاصکاست  یحق مجموعه مقررات»کد. کت یحما ها آن

حقیوق  . »شوند نمیگانگان رز شهروندان محسوب یه بکن معکا یشده است. به ا یگانه معکیلمه بکواژه شهروند در مقاب  

ران حقوق را بیه دو  یشور اکاست. در قانون  یو عموم ی، خصوصی، ارتماعیه حقوق ائم از حق فردیلکمشمول  یشهروند

 . اند کردهم یتقس یو حقوق ارتماع یلکو  یبخش اساس

، ی، ارتمیاع یاسی یت افراد در سرنوشت خیود و بهرمکید شیدن از حقیوق س    کحق شر یبه معک یا را عده یلمه شهروندک

 9.«اند دانسته ی، فرهکگیفرد

                                                           
 . 99، ص 0940، یبرکا .0
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 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 418

 هیای  واژهلمیه از  کن یی اسیتفاده از ا  یندارد. تا قب  از نهضت مشروطه به را یران سابقه طودنیا  ایاصطالح شهروند در ادب

بحیث حقیوق    ین شید و در انقیالب اسیالم   یتبی  یم شیهروند یو تکها در انقیالب مشیروطه مفیاه    شد میت  استفاده یچون رع

 مطرح شد.  یدر قانون اساس یشهروند

 یم خصوصیو حر یوق شهروندق حقیمصاد

اسیت.   یحقوق شیهروند  ترین مهماز  یاست. آزاد یو خصوص یه حقوق انسان اعم از فردیلکشام   یحقوق شهروند

سان یرهمه افراد ملت اعم از زن و مرد » یست قانون اساسیدر واق  طبق اص  ب یو فرهکگ ی، ارتماعیاسیمداخله در امور س

ن اسیالم  یت میواز یی بیا رعا  یو فرهکگی  ی، ارتمیاع ی، اقتصیاد یاسی ی، سیاز همه حقیوق انسیان  ت قانون قرار دارند و یدر حما

 0«برخوردارند.

 رد. کم یبه چهار حوزه تقس توان می یم بکدیتقس یکرا در  یم خصوصیحر

 .... و یو فرهکگ یم اطالعا : اطالعا  هر انسان محفوظ است اعم از مالیالف( حر

 ه سالمت هر فرد به خود او مربوط است. : مسائ  مربوط بیم رسمانیب( حر

 اوست.  یریترونرتلفن و پست ال ،یه شام  نامه نگارکم ارتباطا : ارتباطا  انسان ی ( حر

 س متعلق به اوست.  کان هر ر: خانه و مح  اسیانرم مید( حر

 رکاز من یو نه معروف امربهخچه یتار

ان میردم  یی صلح و سازش م یر و برقرارراز مک یو نه معروف امربه ین اسالم است و به معکین مبین دیادیحسبه از امور بک

ه سعد بن عاص را به عکوان بازرس در رامبر پس از فتح میپ» گردد. یامبر  برمین نهاد به زمان خود پیش ایدایشه و پیاست. ر

 8«رد.کبازار مکصوب 

 9«مکصوب شدند.الشفا و سمرا به عکوان بازرس بازار   های نامدر زمان عمر دو زن به »

ر بیا  ری از مک یو نیاه  معروف امربهفه یگر وظیر ورود دارد و به عبار  دراز مک یو نه معروف امربهان حسبه و یم یمرزها

دارد.  یریا  ییفیا کطیه واری    یشیتر در ح یب معیروف  امربیه  یاسیت ولی   یکیوار  ع یدارد. حسبه نوع های تفاو محتس  

ا  مردم را نیدارد. و  یاربه ش یدگیفه رسیر وظراز مک یو ناه معروف امربه یول ککد می یدگیا  مردم رسیارمحتس  به ش

 گر.ید یو باطک یظاهر های تفاو 

د خداوند از او خواست موق  هشدار دادن یرس یامبریبه پ یوقت یدارد. موس یان الهیشه در تمام ادین دو دستور مهم ریا

 کد. کبه فرعون با او با زبان نرم صحبت 

وروش نوشته شده اسیت. در  کران و در عصر یه حقوق بشر در این اعالمید گفت اولیبا یحقوق شهرونددر مورد بحث 

مسیئله   ییک  یه افتادند. حقوق شیهروند ین اعالمیر نوشتن اراول و دوم به ف یا و اروپا پس از رکگ رهانیره در آمریرحال

ه گذشیت  در رهیت حفیظ حقیوق بشیر تیالش       یی دن روحا بیا دارا بیو  یان دارد. همه انبیشه در تمام ادیاست. ر یو ابد یازل

 .کردند می
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گکیاه   تیرین  بیزرگ انت به مردم را یو خ داند میاران او در گرفتن حقوقشان یو  یکیمردم را برادران د» )ع(:یحضر  عل

 0.داند می

ر مطیرح بیوده اسیت. د    یم خصوصی یش بشر مسیئله حیر  یدایگفت از آغاز پ توان می یم خصوصیخچه حریدر مورد تار

و حفیظ آن   یم خصوصی ید هم بر احترام به حریشده است. در قرآن مج یز به آن اشاراتیان نیحیان و مسیهودیت  مقدس ک

 8(«د یکرجا نیب یاورکجک« )د تجسسوا: »فرماید میشده است. از آن رمله خداوند در قرآن  تأکید

سیت داخی    یشمان هیای  خانیه ه کی  هایی خانهبه  دای آوردهمان یه اک یسانک یا»ه نور آمده است: کن در سوره مباریهمچک

 9«د.یرید تا ارازه بگیمشو

 رکاز من یو نه معروف امربهگاه یت و جایاهم

ضه اشاره و میردم را بیه   ین دو فریعت اسالم به ایت آن صحبت شده است. در شریفه و اهمین دو وظیرامون ایدر قرآن پ

ه یی آل عمیران آ  های سورهم در یرکرده است. در قرآن کان ین را بآ ککد تریرده است و عواق  ناخوشاکانجام آن دعو  

. در 008ه یی و آ  40ه یی ، سیوره توبیه آ  000تیا   009ا  ی، سوره اعراف آ03ه ی، سوره حج آ04ه ی، سوره لقمان آ013و  001

و  هیا  موقعییت در ضیه  ین دو فریی ه خداوند بیه انجیام ا  کر آمده است راز مک یو نه معروف امربهدر مورد  یاتیسوره اعراف آ

 رده است.کمختلف اشاره  های مران

م یرا به سه دسته تقسی  ها آن توان میو  ککد میفه اشاره ین دو وظیه به اکامبر و امامان است یاز پ یادیا  زین روایهمچک»

ن دو یی ن اکیر و هشدار و وعده عذاب بر تیار یت آن  ( تحذیر ب( اهمراز مک یو نه معروف امربهرد: الف( اص  وروب ک

   3«فه.یوظ

 .ککیم میره آن حضر  یبه س یوتاهککجا اشاره ین راه است و ما در ایبزرگ در ا یاز الگوها یری)ع( یحضر  عل

 )ع(یالم و رفتار امام علکحقوق بشر در 

از ومت آن حضر  با انواع نژادها همراه بوده است رامبر است. دوره حین پاسدار حقوق بشر بعد از پی)ع( بهتریامام عل

 ییک  یعلیوم قرآنی   یار مورد توره قرار گرفت. او بیا علیم بیه اسیرار الهی     یومت او مساله حقوق بشر بسرن نظر در زمان حیا

رامت انسان است را ورد توریه قیرار داد و در   که توره به کاصول حقوق بشر  ترین مهماز  یری یر بود وینظ یب یفرمانروا

 9«د.یککفرشتگان فرمود به آدم سجده خدا به : »فرماید مینهج البالغه  های خطبه

غرب حضر   یایشمکدان و حقوقدانان دنیقب  از اند ها قرنبحث عز  نفس مطرح شده است.  یدر سخکان حضر  عل

 رده است.کن مباحث را مطرح ی)ع( ایعل

دل  یبرا یمهربان را و ها آندن به یورز یت و دوستیبر رع یمهربان: »نویسد میاشتر  کبه مال یا )ع( در نامهیحضر  عل

 0. «یمت شماریه خوردنشان را غکک یاررش یخود گردان. مباش همچون رانور یوشش براکخود را 

                                                           
 .390،ص0924نهج البالغه،  .0

 .08ه یم، سوره حجرا ، آیرکقرآن  .8

 84ه یم، سوره نور، آیرکن آقر .9
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د خود را از مردم ردا بداند و همه یومت نبارگر، رابطه دولت با مردم است و حضر  معتقد است حیاز مباحث د یری

ه از کی شیان دربیاره قاتی  خیود اوسیت      یا یکد. او  بزرگوارکش تال ها آنرفاه  یر مردم باشد و براررا و در همه حال به ف

 مکاس  داشته باشد. یفرزندش خواست با او برخورد

: تیو بیه دوسیتانت از همیه      گوید می)ع( در مکارا  خود با خدا یگر خدارو بودن انسان است حضر  علیاص  مهم د

 دانا. ها آنکش یو بر مقدار ب یدرونشان آگاهو به  ییکایککد بر نهانشان بک  که به تو تورآن یبرا تری مهربان

ومیت  رح: »فرمایکید  میی )ع( یار برده است حضیر  علی  که به یا  را در اصول اولیحقوق بشر حق ح یه رهانیدر اعالم

و دولیت   کشاند می یو سست یختن قدر  را به ناتوانیه خون به حرام رکن ررومکد میحرام ن یختن خون از رویخود را با ر

 0«رد.ی  آن بگرا از صاح

)ع( یژه حضیر  علی  یاست. در خطبه معروف قاصعه اهتمام و ی)ع( حق آزادیاز مسائ  مهم در رفتار حضر  عل یری

 ن مبحث روشن است. یبه ا

در رمله حقوق مردم مساوا  را سرلوحه تمام  ن اسوه در عدالت است وی)ع( بهتریدر مورد بحث مساوا  حضر  عل

 ... ت المال و قانون ویوا  در بمسا دهد میاعمال خود قرار 

 :فرمایکد می)ع( یاست. حضر  عل یعمل های نابرابریه خواهان زدودن کدر حقوق بشر آمده 

ازمکیدان هسیتکد و از   یه راه چیاره ندارنید از ن  کی د به آنیان  ین مردم در نظر داشته باشی، درباره طبقه فروداخدا را، خدا ر»

 8«ماندگانکد.  یبر را یماریب

 ر کاز من یو نه معروف امربهدر مورد  یاز اقدامات حضرت عل های نمونه

ا  یی ن الگیو اسیت. آن حضیر  چیه در دوران ح    یر بهتیر راز مک یو نه معروف امربهضه یفر یاررا در )ع(یحضر  عل

 کد.کضه را در رامعه اررا ین دو فریرد تا اکامبر و چه پس از آن تالش یپ

رد میردم را  کفه اول تالش یرد. در دوران خلرن یوتاهکضه ین دو فریا یاررا از یکینش در دوران خانه یآن حضر  حت

رنید. در  یککید و حیق خیود را بگ   رو  نرس ها عدالتی یدر برابر ب خواست میکد. از مردم کت آشکا یقت قرآن و اه  بیبا حق

فیه سیوم را   ین خلی. همچککرد می ییکمافه را راهیاز موارد خل یاریکه بود و در بسین زمیشتر در ایفه دوم تالش او بیدوران خل

 فرمان داد.  یبه توبه و ترس از عذاب اله

 )ع( بود.یاز اقداما  امان عل ها آن های پرسشو پاسخ به  یحیو مس یهودیمکاظره با 

 ارگرانکن یه داد. حضر  همچکیام یه داران بکیفه سوم به سرمایه خلک های زمین  بود یگر پس گرفتن قطایاز اقداما  د

 رد. ککار کار برکفاسد را از 

من نماز صبح را به رماعت خواند و سیپس شیروع   یه با مردم کمن بود  ین یگر اقداما  آن حضر  سفر به سرزمیاز د

 کد.ک یمعرف ها آناسالم را به  ید چهره واقعیوشکرد و در سخکان خود کبه موعظه 

 وشکد. رفاع از حقوق خود بککد و در دکام یه ظلم و ستم قیعل خواست میحضر  از مردم 

                                                           
 .28همان، ص .0
 . 999نهج البالغه ، ص  .8
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 ینظار  همگان یو دعو  مردم برا یت اداریرین مدیهمچکگر اقداما  آن حضر  بود یعتر  از د های ویژگیغ یتبل

 . یومتردر مسائ  ح

 یریگ جهینت

 .رسید  نمیی  یت احرام فرعیف شود، نوبت به تببین تضعین است و اگر دیاز د یحفاظت و پاسدار یساساچ همه فقه براا

بوده و با  ها آناز  یریز یاز مکرر ن یو نه معروف امربه ی هفریضوسته است که یمرتبو و به هم پ یز مجموعه این یکیاحرام د

دا شود، مقابلیه بیا   یپ اغوتیمب  حرومت ط ای ریشهمکررا   یا اما اگر در رامعه ؛گردد می یو وروب آن، عملیتحقق شرا

  و ارسیال رسی  محقیق    ین و تشیر یی ش دیدایپ یبلره از فلسفه اساس از مکرر، یو نه معروف امربهآن، نه تکها از باب وروب 

ه یلکت یضه با رعاین دو فریا یاررا. ن ضرور  خواهد بودید ایمؤ ،ی  مستق  عقلیز دلیو ن یکیو سراسر معارف د شود می

بیه طیور    گذارنید  میی احترام  ها آن ککد آمران به معروف به حقوقیمردم بب ی. وقتشود مین یبه د یا و باعث  رذب عدهیشرا

 یکیت داده است، دیه به تمام مسائ  و موارد مربوط به حقوق بشر اهمک یکی. دکککد نمیدا ین پینسبت به د یحتم تصور غلط

ر یی ریز خ  یر هیدف ری از مک یو نهی  معیروف  امربهضه یاز فر تواند نمی، داند میاز حق اهلل و حق الکفس  تر مهمه حق الکاس را ک

و  یر خیواه یی ن خیی داشیته باشید و ا   یر خواهیرز خ یخود و مردم هدف ید برایر نباراز مک یو ناه معروف امربه باشد. داشته

 به حقوق مردم احترام بگذارند.  یه آمر و ناهک شود میسر یم یاصالح وقت
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 و نهی از منکر در قرآن و روایات معروف  به امرمفهوم 
 0مریم نقدی دورباطی

 8نسرین کبیری

 هچکید

 تیالش  ایین و  انید  کیرده  تیالش  فاضیله  ای و مدیکیه  برتر ای رامعه ایجاد برای همواره ککون تا آفریکش ابتدای از ها انسان

 تمیام  آن شیدن  بیرآورده  بیرای  و نهیاده  ریان  در خدایشیان  که فطری نیازی بلره نبوده وسرگرمی بیهودگی سر از کوششی

 مکریر  از ونهی معروف امربه با رابطه در آیاتی رام  کتاب این کریم قرآن در. است گمارده او خدمت به  را هستی نیروهای

    دارد. کار ینا انجام و اهمیت از نشان که دارد ورود

 که است شده وارد روایتی در است شده مشخص فریضه این اهمیت نیز (ع)معصومین ائمه احادیث و سکت در همچکین

 بازدار. را مردم بد کار از و کن عم  خیر کار به نما مکرر از نهی و معروف امربه

 الهی و آرمانی رامعه ساختن مکظور به انیآسم کت  نزول و رس  ارسال که آید می بر روایا  و قرآن از آنچه براساس

 و کمیال  لیوازم  بیه  نسیبت  معرفیت  و پییدا  آن در راهکمیا  و راه و معاد و مبدأ به ی هعقید وحرمفرما  آن بر توحیدی نظام که

 باشد. برپا آن موان  و رهزنان

 مکرر از نهی ،معروف امربه قرآن، سکت، :یکلید واژگان

 مقدمه

 بیه  نسیبت  را زییادی  اهمییت  کیه  اسیت  الهیی  ترالیف و دیکی دستورهای ترین مهم رمله از رمکر از ونهی معروف امربه

 . باشد می ترلیف این انجام گرو در واربا  و  ها خوبی روا  که دارد،چرا دیگر واربا  از بسیاری

 قییام  بیارز  های ونهنم از است گرفته صور  مکرر از رلوگیری و معروف امربه قال  در دین ائمه های طلبی حق و ها قیام

 .اند برشمرده وار  این به عم  را قیام انگیزه صراحتاچ و عمالچ که کربالست در سیدالشهدا خونین

 قیوس  وآغیاز  خلقیت  نیزول  الییه  مکتهیی  دنیا و ککار بر ها زشتی و باشد برقرار ها زیبایی آن در که توحیدی رامعه تحقق

 «انَّ اهلل َل یغی ر م ا بق وم حت ی یغی روا م ا بانفس هم»کیه   طلبد می همگانی شعور و شور رفتن او سوی به برای شود دانسته صعودی

 : مکرر از ونهی معروف امربه تعریف

 .آن اوامر رم  نهی ضد دادن، دستور فرمودن، :امر

 «بپیچکد سر خویش خدای فرمان از آنان پس» ربهم امر عن فعتوا

 طوسی شیخ مرحوم فتوای به و« کفائیه واربا » از داشتن باز کاری زشت واز داشتن وا نیک کار به وعمال قود را مردم

و  اسیت  شیده  کیید  تا آن بر بسی حدیث قرآن در رسیده اثبا  به نقلیه و عقلیه ی هادل به و است« اسالم مقدس دین» ی هعیکی

 .است مستح  مرروه از نهی و مستح  به امر

 نظیر  از بایید  کیه  اسیت  شده یاد آن از اسالمی کت  و وایا ر و مجید قرآن در که است اصطالحی معروف و مکرر دو

 راغی   .کیرد  بحیث  آن ی هدربیار  کیه  ندارد امران نباشد، معلوم سخن موضوع که مادامی زیرا شود روشن آن مفهوم لغوی

 از مهکل این باشد، شده روشن آن نیری و حسن و شرع، عق  ی هوسیل به که گویکد را نیری کار هر نام« معروف» :گوید می

                                                           
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد. 0

  کارشکاس فرهکگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد و مدرس درس قرآن کریم دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد .8
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 کلمیه  از مکریر  .انید  پسیکدیده  را وآن شده مشخص متدین مردم عرف بین در اش نیری که کاری آن یعکی است «عرف»ماده

 است آن معکای به اص  در« انرار» نیست، انسان شکاخت مورد که چیزی یعکی است، عرفان ضد که است شده گرفته« انرار»

 در :نتیجیه  .نمایید  میی  انریار  را وآن بیود  متکفیر  آن از بلره کرد نمی را آن تصور که شود وارد انسان وقل  دل بر چیزی که

    نیست. قبول مورد و پسکدیده متشرع مردم عرف

 0.نرکد قبول را وآن باشد ناراضی آن از رامعه عرف که شود می گفته فعلی هر به« مکرر» بکابراین

 در واژه این .است آمده ودانسته نامی معکی به ومعروف شکاختن معکی به است،« عرف» ی هریش از عربی ایواژه  معروف

 فقیرا کان من و. »است شده اطالق بخشش در روی میانه یا مصرف در روی میانه به  گاه است رفته کار به معکا چکد در قرآن

 بیه . روفبمعی  فیارقوهن  او بمعیروف  فامسروهن. ککد مصرف روی میانه با است، فقیر که کس آن هر و« بالمعروف ک  فلیا

 مانکید  اسیت،  گرفتیه  قرار فع  یک صفت وگاه. شوند ردا «زنان» ها آن از نیری به یا بدهکد زندگی در ها آن با میانه و نیری

 ایین  کاربردهیا  این رم  وره شاید...  که است ای صدقه از بهتر وگذشت نیرو سخن صدقه من خیر مغفر  و معروف قول

 همیان  مصیادیق  استعماد  آن ی ههم که معکا بدین است، رفته کار به خاص مصداق آن،در لغوی معکای تکاس  به که باشد

 قیرار  صیفت  گیاه  و رود میی  کیار  به خاص مصداق یک در گاه که «نیرو» فارسی ی هواژ مانکد.باشد می اصلی و لغوی معکای

 میانیه  که است این مکظورمان و« نیرو» گوییم بیاشامم،می و بخورم چگونه ،پرسد می ما از که کسی رواب در مبالچ ،گیرد می

     باش. داشته روی

 از یریی  روی میانیه  .«آیید  بیر  رانت ضعف از که آنقدر نه و آید بر دهانت از که آنقدر نه» سخن شیرین سعدی قول به

 اییم  ردهبی  کیار  به خاص مورد این در دارند فراوان مصادیق که را عام واژه بکابراین، این آن ی ههم نه است، نیرویی مصادیق

 نیک کردار نیک، گفتار مانکد بریم می کاره ب صفت صور  به را آن گاه اند پذیرفته شرع و عق  را روی میانه ایکره دلی  به

 بپسکدد. را آن شرع و عق  که باشد ای گونه به باید کردار و گفتار که است این مکظورمان و

 تعریفی دیگر از معروف چکین آمده است که: در

را بیه   آن ی است که مردم با ذوق ارتماعی خیویش کیه برگرفتیه از طیرز زنیدگی ارتمیاعی آنیان اسیت،        معروف چیز

و برایشان آشکاست و مکطبق با فطرتشان است و از آنجا که اسالم شریعت خویش را بر اساس فطر  بکیا   شکاسکد میرسمیت 

 .اسکدشک میمعروف نزد اسالم چیزی است که مردم آن را به نیرویی  نهاده است،

از احرام ارتماع که مبتکی بر  مبالچ .اند نرردهالبته هکگامی که برطبق فطر  خویش گام برداشته و بردارند و از آن تجاوز 

ارتمیاعی( برآنهیا یرسیان بیار      )حقیوقی و  احریام  و افراد در ارتمیاع برابیر هسیتکد    ی ههم،این است که هاست انسانفطر  

 قانون مساوی هستکد. ، به تعبیر دیگر همه دربرابرشود می

)که بیه   که شأن و رایگاه هر کسی در حیا  ارتماعی مکوط به میزان تأثیر وکمال و قوای او در شئون حیا  ندیگر ای

قدر  و علم و  و ها تواناییبه تعبیر دیگر برابری در برابر قانون متکاس  با میزان  ارتماع عرضه کرده است( و زندگی است،

 ابری به معکی اعطای ک  ذی حق حقه خواهد بود.اختیار است و لذا بر

 .شکاسد میرا به رسمیت  ها آنایمانی و فطر  انسانی  ی هرامعکه  نامکد مینتیجه ایکره خوبی هارا ازآن رهت معروف 

 

 

                                                           
-92،ص 0924انتشارا  سدره المکتهی، چاپ اول  نظار  نخبگان در شکاخت امر به معروف و نهی از مکرر ، بیگی علی اصغر، احمد رضا، بسیج، .0
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 منکر 

عیه و  را از آن رهت مکرر می گویکد کیه رام  ها بدیو نرر به معکی ناشکاخته است. گیرد میمکرر در مقاب  معروف قرار 

 ناشکاخته باشکد. واقعاچالبته نه ایکره  ،شکاسکد نمیآن را به رسمیت  ها انسانفطر  

برای توضیح بیشتر ذکر این نرته دزم است که معروف با معلوم فرق دارد، ونیز مکریر بیا مجهیول تفیاو  دارد، گرچیه      

.خالصیه  اند مجهیول مکریر اخیص از معلیوم و     که معیروف و  اند گفته ها آننزدیری معکایی با هم دارند ، محققین در تفاو  

اگیر آن را انریار    و نیامیم  میی ایکره وقتی نسبت به چیزی شکاخت پیدا کردیم، اگر به آن باورمکد هم شدیم، آن را معیروف  

 .نامیم میکردیم و باور نرردیم و خواهان حذف آن شدیم، آن را مکرر 

 ید معروف و مکریر را بیه هیر آنچیه عقی  و شیرع بیه خیوبی و        ، این است که شادهیم میآخری که به آن تذکر  ی هنرت

بیاور   ،کککید  میی ما به آنچه عقی  و شیرع حریم     معمودچنیرویی آن حرم دهکد یا به درستی و بدی آن به این دلی  است که 

هستکد، درعین  و مکررا  ها معروفبه تعبیر دیگر عق  و شرع میزان ما، در ارزیابی  ، باور نداریم.کککد میداریم وآنچه نهی 

 0مکرر هستکد. معروف و بازشکاسی آن از ٔارائهاین که همراه فطر  از مکاب  

از مسیائ  تخصصیی فقهیی اسیت کیه فقهیای عظیام بیه آن          هیا  ایین معروف ومنکر چیست؟ حکم آن کتدام استت؟   

ز آن وار  است یا حد .آیا هر کار خوبی معروف است و امر به آن وار  یا مستح  و هرکار بدی مکررونهی ااند پرداخته

است که فقه رواهری ازآن  «رواهرالرالم»وسطی بین این دو نیز ورود دارد.از فقهای بزرگ شیعه،صاح  کتاب ارزشمکد 

 .آید نمیکه مبا حا  در معروف  دارد می. ایشان بیان شود میتعبیر 

 شیود  میی ا  دهد، امر او بیر ایین کارهیا    را از هالکت و نابودی نج ها انسانران  تواند میپزشری که مانکد غریق نجا  

یا به تعبیر ایشان اگر کاری سزاوار ستایش بود و از رهت غرضی که مبکای شرعی دارد شخصی را برای کاری  معروف امربه

انسانی را به آن امیر کیرد و حیداق      توان می،ککد میرا پیدا  ستایش کردند و واقعاچ همه آن کار عکوان فع  حسن)کارخوب(

انجام آن ستایش مدح الهیی را بیه دنبیال دارد وانجیام آن      ت که بگوییم این کارعکوان مستح  به خود گرفته است وآن اس

 مطلوب و امر به آن نیز مطلوب است.

و واداشیتن   شیود  میی مکریر گفتیه    در احرام دین به تمام واربا  و مستحبا  ،معروف وبه تمام محرما  و مرروها ،

از کارهیای حیرام و مریروه، نهیی از مکریر       هیا  آنوباز داشتن  معروف امربه رهای وار  و مستح ،افراد رامعه به انجام کا

 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  

معروف است و هرچه ناپسکد  سی، رسمانی و...بکابراین امور خوب اعم از فرهکگی، اعتقادی، اقتصادی، سیا عرس آن است.

و حریم   شیود  نمیی . اما اموری که انجام و عدم انجیام آن یرسیان اسیت داخی  در ایین تعرییف       شود میاست مشمول مکرر 

گویکد. امر یعکی دستور دادن  معروف و مکرر را ندارد. هر کار خیر و پسکدیده را معروف وهرکار زشت و ناپسکد را مکرر می

. هاسیت  بیدی و بازداشیتن از   هیا  خیوبی ونهی از مکرر، یعکی امرکردن به  معروف امربهبه معکی بازداشتن است. بکابراین و نهی 

زییان   اش رامعیه انجام دهکدگان معروف باید مورد تشویق قرار گیرند اما کسی که با انجیام دادن کیاری ناپسیکد بیه خیود و      

و چه بسا سرو  افراد صالح مور  ادامه یافتن مکرر یا گسیترش فسیاد در   باید از کار او رلوگیری به عم  آید  ،رساند می

 رامعه شود.

                                                           
-04،ص 0929انتشارا  موسسه فرهکگی دانش و اندیشه معاصر چیاپ اول   نظار  همگانی و امر به معروف و نهی از مکرر، محمد حسن، ،روز به. 0
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اسیالمی   ی هرامعی مسلمانان وار  است. این وظیفیه در   ی ههمای عمومی است و بر  نهی از مکرر وظیفه و معروف امربه

 .شود میدولتی بیشتر احساس  های سازمانبرای نهادهای عمومی و 

وظایف فیردی وارتمیاعی    ی هبقیبزرگ در حقیقت ضامن اررای  ی هوظیفر آن است که این دو به خاط تأکیداین همه 

تمیام احریام و اصیول ارزش خیود را از دسیت       ها آنو با تعطی  شدن  شوند میمحسوب  ها آنحرم روح و ران  بوده و در

 خواهکد داد.

ونهی از  معروف امربهولیرن  اند دانستها  دین فقهای شیعه وسکی این امر را وار  دانسته وحتی برخی آن را از ضروری

افیراد   ی ههمی و اگر  شود میبه انجام آن اقدام ککد از دیگران ساقو  )به قدرکفایت( مکرر وار  کفایی است که اگر فردی

صادق)ع(  .شخصی خدمت اماماند کردهترک وار   ها آن ی ههمآن را ترک کرده باشکد چکانچه شرایو آن مورود باشد، 

این دو وار  بر انسان قوی،  چرا؟ فرمود: نه، پرسید: آیا این بر رمی  امت وار  است؟ حضر  فرمود: سوأل کرد: ید.رس

مطل ، عالم وآشکا به معروف ومکرر وار  است نه بر انسان ضعیف که راه چیاره ای نیدارد و بعید ازآن حضیر  اسیتددل      

 .«ولترن مکرم» ی هآیفرمود به 

ای  میا عیده   ی همکطقی :که خدمت امام)ع(رسیدم و عیرض کیردم در   ککد میا امام صادق)ع( نق  شخصی از دیدار خود ب

اما آن مقیامی کیه میا بیرای آن حضیر  قیائلیم و        دهکد میرا بر دیگران برتری  )ع( بوده و اوامیرالمؤمکینهستکد که قائ  به 

فی الجمله بله. آییا نیزد    برقرار ککیم؟ حضر  فرمود: دوستی ی هرابط ها آن.آیا با کککد نمی، نق  ککیم میرا نق   هایی فضیلت

مطیالبی   و نیزد میا   دانیم نمیکه ما  داند مینیست و آن حضر  چیزهایی را  خداوند چیزهایی نیست که نزدرسول خدا)ص(

 .دانکد نمیهست که پیش شما نیست و شما چیزهایی را می دانید که دیگران 

و دیین میا بیا دوسیتی ، ریذب       باشید  میین بکی امیه با شمشیر و ظلم و رور این د دانی نمیآن حضر  سپس فرمود:آیا 

 .کککد میو ارتهاد است و مردم این گونه رغبت به آن پیدا  قلوب، وقار و تقیه و معاشر  خوب و ورع

دیگیران   ایکریه  و نهی از مکرر واربی از واربا  الهی است و به امیید  معروف امربهالبته باید توره داشت که به هر حال 

تیا از میا سیاقو     دهکید  میی ، بلره باید بدانیم دیگران حتماچ انجام داده و یا انجام شود نمیاز گردن انسان ساقو  دهکد میانجام 

 .شود

 فطری و غریزی های ریشه

ی و امیر و نهی   ی همسیئل  .انید  کردهپدران و مادران در طول تاریخ، فرزندان خود را به کارهایی واداشته واز کارهایی نهی 

و هیر مسیئله    شیود  نمیخاصی  ی همکطقتشویق و هشدار، ریشه در درون هر انسانی دارد و مربوط به زمان و مران و یا نژاد و 

 ای این گونه فراگیر باشد، نشان از فطری بودن آن دارد.

ای دیید   تی مورچه: وقخوانیم میدر قرآن  ، مخصوص انسان نیست. ها انحرافهشدار و اخطار و فریاد در برابر خطرها و 

 خیود برویید تیا پایمیال نشیوید. و      های دنه، فریاد زد و به سایر مورچگان گفت: به اند حرکتحضر  سیمان با لشررش در 

که هدهد در پرواز خود از فضای کشور سبا متوره انحراف مردم شد و دریافیت کیه میردم خورشیید پرسیتکد، نیزد        هکگامی

 شرایت کرد.حضر  سلیمان آمد و از این انحراف 

ای غرییزی   ، بلره ریشههاست انسانای فطری برای  دلسوزی برای دیگران، نه تکها مسئله بکابراین فریاد در برابر انحراف و

 در حیوانا  نیز دارد.
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 قرآن در معروف امربهجایگاه 

والعصر کیه در اوایی     ی هسور مورد عکایت اسالم بوده است. این موضوع از همان روزهای اول بعبت پیامبر اسالم)ص(

تیا   خواهید  میو از مومکان  ککد می معروف امربه( اشاره به تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر) ی هرملبعبت در مره نازل شده، در 

 پایداری در راه خدا سفارش کککد.. یردیگر را به کارهای حق و

 او دو چیز بود: ی هوظیف ترین مهمما در میان هر امتی، پیامبری را مبعوث کردیم که  :فرماید میقرآن 

 تیرین  بیزرگ کیه   هیا  طاغو و دوم نهی از اطاعت « ان عب اوا اهلل» هاست معروف ترین بزرگیری امر به یرتا پرستی که 

 «اجتنبوا الطاغوت» .مکررهاست

ون ککتم خییر امیه اخرریت للکیاس تیامرون بیالمعروف و تکهیون عین المکریر تومکی          :»فرماید میقرآن خطاب به مسلمانان 

 و نهی از مکرر ککید. معروف امربه، به شرط آنره اید شدهشما بهترین امتی هستید که بر مردم ظاهر «باهلل

 «ان اهلل بالعال واَلحسان. »دهد میکاری است که خداوند انجام  معروف امربه

 چکانره امر به مکرر کار شیطان است:

 «الشیطان  یعاکم الفقر و یامرکم بالفحشاء»

: تمام مردان و زنان با ایمان نسبت به یردیگر حق ودیت دارنید  فرماید میعمومی است. قرآن  ی هوظیفک امرمعروف ی

 تا یردیگر را به معروف سفارش کککد و از مکرر باز دارند.

ری مقدم بر نهی از مکرر به کار رفته است تا بفهماند کیه کارهیا را از راه مببیت پیگیی     معروف امربهالبته همواره در قرآن 

 ککید ودر رامعه، تکها انتقاد کککده نباشید.

از مییان شیما، گروهیی بایید      «ولتکن منکم امه ی اعون ال ی الخی ر و ی ا م رون ب المعروف وینه ون ع ن المنک ر» :فرماید میقرآن 

 ونهی از مکرر کککد. معروف امربهدعو  به خیر و

ا قیدر  وامرانیا  وارد عمی  شیوند ورلیوی      عمومی رداست .این دسته بایید بی   ی هوظیفحساب این گروه از حساب 

مکررا  را بگیرند. چکانره اگر ماشیکی در خیابان یک طرفه بر خیالف مسییر حرکیت کککید، دو وظیفیه وریود دارد: یریی        

 با بوق و چراط به او بفهماند و یک وظیفه هم پلیس دارد که او را رریمه ککد. اوظیفه عموم رانکدگان که تخلف او ر

 1آیه

 «منکم امه یاعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحونولتکن »

 «نها رستگارانکد.آباید از میان شما امتی دعو  به نیری کککد وامربه معروف و نهی از مکرر نمایکد و  و»

بیه   را به خییر بخوانکید و امیر   مبارکه ددلت داردبر وروب ورود گروهی از امت که مردمان  ی هآیدر « ولترن» ی هواژ

خداوند  از نظر قرآن آمران به معروف و ناهیان از مکرر،به نوعی نگاهبانان حدود الهی هستکد و نهی از مکرر کککد. معروف و

الت ائبون العاب اون الحام اون الس ائحون » :ککد میرا برمی شماردبه این دو مورد نیز اشاره  مؤمکینصفا   ترین عالیهکگامی که 
 .«لراکعون الساجاون اُمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحاف ون لحاود اهللا

 معروف امربهنماز با خضوع گزاران، روزه داران، حمد و شرر نعمت گزاران، خداپرستان، از گکاه پشیمانان، )بدانید که(

 و نهی از مکرر کککدگان و نگهبانان حدود الهی.

ال ذین ان مکن اهم ف ی اَلرض اق اموا الص اله » چهیار چییز اسیت:    می که حاکمش موحد باشداسال ی هرامع ی هنشاندر واق  
 .«وآتوا الزکاه وامروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و هلل عاقبه اَلمور
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هستکد که اگر در روی زمین به آنان اقتدار و تمرن دهیم نماز و زکا  را به پا  هایی آن ،کککد مینان که خدا را یاری آ»

 «و نهی از مکررمی کککد و عاقبت کارها به دست خداست. معروف امربهشته و دا

وحد  ارتمیاعی   یک پوشش ارتماعی برای محافظت رمعیت است. ی همکزلونهی از مکرر در حقیقت به  معروف امربه

ارکت همگانی و محبت و دوستی واخو  مردم را به دنبال خواهد داشت و این قانون مترقی که همان نظار  عمومی و مش

در رهت سالم سازی فرد وارتماع است، عوام  مکفی ومخرب در مسیر وحد  و محبت و دوستی واخو  ارتمیاعی را از  

 .باشد میامت بهتر  ی هشاخصنهی از مکرر  و معروف امربهمیان خواهد برد. ایمان ، وحد ، 

دانسیته   )رسیتگار(  این امر الهیی هسیتکد را مفلیح   نرته رال  در این آیه شریفه این است که افرادی که عهده دار انجام 

 .گردد میو عام  آن رستگار  آورد میاست یعکی خود این عم  فالح و رستگاری 

ترلییف عامیه میردم     ای )دامیت برکاتیه(در ایین بیاره فرمودنید:      ره  معظم انقیالب اسیالمی حضیر  آییت اهلل خامکیه     

  0ار به برخورد برشد آن دیگر به عهده مسوولین است.نهی از مکرر با لسان است اما اگر ک و معروف امربه

فیردی آن ییک    ی همرحلی فردی وگروهی است.  ی همرحلدر بعد اررا دارای دو  نهی از مکرر و معروف امربهقانون الهی 

کیه   رود میگروهی آن ازشئون حرومت اسالمی به شمار  ی همرحلعمومی و همگانی در شعاعی محدود است، اما  ی هوظیف

 .باشد میای شعاعی وسی  دار

ناشی ازفطر  الهی و وردان اخالقی انسان است و عالوه بر آن حرم عق  سلیم  ها زشتیها  بدی و نهی از ها نیریامر به 

و شرع قویم است. ایکجاست که هماهکگی کام  فطر  و وردان و عق  و شرع به طیور ریام  قابی  اثبیا  و اقیرار اسیت.       

هی از مکرر یک حق اولیه و طبیعی و فطری و وردانی و عقلیی وشیرعی اسیت کیه ناشیی از پیونید       و ن معروف امربهبکابراین 

 وروح زندگی ارتماعی بشر است. ها سرنوشت

تکهیا   تک تک افیراد رامعیه اسیت و    ی هعهدعمومی و همگانی بر  ی همرحلالبته این مسئولیت مهم و خطیرو حساس در 

اما رایی که نییاز بیه شید  عمی  و      .باشد میآگاه سازی و انتقاد و اعتراض  گری،بیدار اندرز دادن، محدود به تذکر دادن،

اریرا درآیید    ی همرحلی باید تحت نظر حاکم شرع و متصیدیان حرومیت اسیالمی بیه      قطعاچاررای تعزیرا  و قصاص است، 

و از تفرقیه و   ذیرفتکید پ مییردلی را  وحد  و اخو  و اتحاد و عمومی و همگانی نیست. به موازا  ایمان، ی هوظیفویک 

 .کردند میردایی پرهیز 

 2آیه 

جت للناس تا مرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون باهلل ولو آمن اهل الکت اب لک ان خی را  آخرکنتم خیر امه »
 «لهم منهم المومنون واکثرهم الفاسقون

 «به خدا ایمان دارید و ککید میونهی از مکرر  فمعرو امربه آفریده شدید، ها انسانشما بهترین امتی بودید که به سود »

و به همین سب  مسیلمین   داند میافراد امت  ی ههمونهی از مکرر نمودن را وظیفه عمومی  معروف امربهاین آیه آشرارا، 

میت  مسلمین و ا ی هرستافراد بشر معرفی کرده و بر دو ویژگی بر ی ههمرا بهترین امت برای سود رسانی وخدمت رسانی به 

بودن به خیدا،   مؤمنو نهی از مکرر و دیگری  معروف امربهبکیادی  ی هوظیف؛ یری انجام دو نماید می تأکیدپیامبر اکرم)ص(، 

ونهیی از   معیروف  امربیه مشوق انسان در اریرای   انگیزه محرک و ترین قویزیرا بدیهی است که ایمان به خدا ومومن بودن، 

                                                           
-چیاپ اول  انتشیارا  سیازمان تبلیغیا  اسیالمی،     سیکت،  نهی از مکریر از دییدگاه قیرآن و    محمد اسحاق، پژوهشی در امر به معروف و مسعودی، .0

 29-23ص
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مقدم بر قانون واررای قانون است، ایمان به خدا و وحید  و اخیو  دیکیی ییک امیت       . بکابراین ایمان به خدا،باشد مینرر 

ایمیان بیه خیدا ضیامن مسیتحرم و بیاطکی و درونیی         .ککد میونهی ازمکرر خلق  معروف امربهکه نیروی  متحد است و مؤمن

 قطعاچ ونهی از مکرر است و معروف امربهاررای  بودن و مؤمناررای وظایف است، دیگر این که بهتر بودن مسلمین به سب  

 خیر وصالح رامعه در اررای همین دو وظیفه است. سود رامعه،

تیرین محیرک    قیوی  شکاخت و معرفیت وگیرایش اسیت و    ی همقولداری است. ایمان از  ایمان وعم  دو بعد اساسی دین

عمی  فاسید و    بیدترین عمی ،   نییک و  سودمکد و خیر و ناف  و انسان به عم  می باشدو بی شک برترین عم ، عم  صالح و

دعیو    مکریر فرمیوده اسیت و    تعبیر بیه معیروف و   شر، بکابراین خدای متعال از خیر و .باشد میمضرو زیانمکد و شرو زشت 

مکرر در یک مرحله واری  عمیومی وهمگیانی و در ییک      بریدن از شر و معروف و وتبلیغ مردم را برای گرویدن به خیر و

در  وروب کفایی است که اقدام به آن دارای وروب عیکیی اسیت و   موده البته این وروب،مرحله وار  حرومتی اعالم فر

 نه همه افراد امت. باشد مینهی از مکرر برای بعضی از افراد  و معروف  به امر هر صور  قیام و اقدام برای امر به تبلیغ دین و

لیرن اقیدام بعضیی از افیراد تیا حیدی کیه غیرض         اند خواستهافراد امت انجام آن دستورا  را  ی ههمتر از  به عبار  روشن

 وغایت حاص  گردد کافی است.

عامی    تیرین  مهیم خیر ونیری برسد  ی هدرر ترین عالیدر این آیه به این نرته تصریح شده است که اگر امتی بخواهد به 

حتیی هیی  مقیامی     ،شکاسید  نمیی حصر  ونهی از مکرر است.این وظیفه حد و معروف امربهبرای رسیدن به چکین مقامی همین 

 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        »

ن اهلل ی امر بالع ال واَل حس ان وایت ا  ذی ا» ن امر را بر پا داشته اسیت. در واق  خداوند اولین مقامی است که خود ای «برگردان
 «القربی و ینهی عن الفحشا  والمنکر والبغی

 «به عدل واحسان و بذل عطا به خویشاوندان ونهی از افعال زشت ومکرر وظلم دهد میهمانا خدا فرمان »

د دانست که ایین امیر از ییک طیرف دارای قداسیت فیوق       ونهی از مکرر باشد بای معروف امربهوقتی خداوند اولین مقام 

بایید بدانکید کیه از ایین طرییق تکهیا بیه خداونید تقیرب           گردند میواز طرف دیگر کسانی که مترف  این امر  باشد میالعاده 

 .رویکد می

 ی هرامعی  شکاسیایی  ی هوسییل مظاهر تمدن اسالمی است تا رایی که قرآن آن را  ترین بزرگونهی از مکرر  معروف امربه

یقبضون ایایهم نسوا اهلل فنس یهم  المنافقون والمنا فقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینهون عن المعروف و» :داند میمسلمان 
 «ان المنافقین هم الفاسقون

 «.کککد میاز کار نیرو مک   و دارند میزنان مکافق از هم دیگر و طرفدار یردیگرند به کار بد ور  مردان و»

 3آیه 

 «مقیتا کلشیمن یشفع شفاعه حسنه یکن له نصیب منها شفاعه سیئه یکن له کفل منها وکان اهلل علی  »

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   »

 «.ککد میخواهد داشت و خداوند حساب هر چیز را دارد وآن را حفظ 
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و این عالوه بر مسوولیت در برابر خویشتن است. بیر ایین    داند میارتماعی اسالمی ، فرد را در برابر رامعه مسوول  روح

در این آیه از شفاعت حسکه و شفاعت سیئه  اساس اسالم همگان را به سوی حق و مبارزه با باط  و فساد دعو  کرده است.

 ی از مکرر است.و نه معروف امربهسخن به میان آمده که به معکی 

هدایت و ارشاد و راهکمایی دیگران در انجام کارهای خوب و نیرو پسکدیده یا کارهای بید و زشیت و ناپسیکد یریی از     

نییز از دیگیر    هیا  انسیان و یا تالش در رهیت هالکیت    ها انسان، همان طوری که تالش برای نجا  باشد میمصادیق شفاعت 

 مصادیق شفاعت است.

که مردم در سرنوشت نهایی و نتیایج اعمیال یریدیگر از طرییق شیفاعت و تشیویق و راهکمیایی         کدک میاین آیه تصریح 

 شریک هستکد. 

 4آیه 

 «اهلل شایا العقاب اللهانو تعاونوا علی البرِّ والتقوی وَل تعاونوا علی اَلثم و العاوان و اتقوا »

عدی همراری نکمایید و تقوا داشته باشید که مجیازا   و در راه نیری و پرهیزکاری با هم تعاون ککید و در راه گکاه و ت»

 «.خدا شدید است

است و نهی از همراری در مسیر گکیاه و تعیدی همیان     معروف امربهامر به تعاون و همراری در مسیر نیری و تقوا همان 

جازا  شدید الهی همان است و هشدار دادن در مورد م معروف امربهنهی از مکرر است ونیز همان امر به تقوای الهی ، همان 

ارتماعی و داشتن روح ارتماعی را تکها  در رهت اعمال و اهداف خیر و  های فعالیتنهی از مکرر . اسالم ارتماعی بودن و 

فرموده اما در رهت اعمال اهداف شر و بد یعکی اثم و عدوان به طور مطلق ممکوع  تأکیدو  تأییدنیک یعکی همان بر و تقوا ، 

و باط  ، خیر و شر ، معروف و مکرر ، عدل و ظلم ، حسکه و سیئه فضیلت و رذیلت در بیکش قرآن و اسیالم   نموده است.حق

ردا از هم هستکد که باید سر لوحیه انسیان و مسیلمان در همیه امیور و شیوون        کامالچدو معیار و دو خو و دو مسیر متضاد و 

و هیم در مییدان مبیارزه و مقابلیه بیا       هیا  نیرینیک و دعو  به فردی و ارتماعی قرار گیرند ،پس باید هم در آنجا کارهای 

 باهم تعاون و همراری داشته باشیم. ها زشتیو  ها بدی

  5آیه 

ون لُِعَن اّلِذیَن َکَفٌروا ِمن بَِنی ِإسَرائِیَل َعَلی ِلَساِن داوود و عیسی ابن مریم ذلک بما عص وا و ک انوا یعت اون ک انوا َل یتن اه»
 «نکر فعلوه لبئل ما کانوا یفعلونعن منکر فعلوه م

و  کردند میکه از بکی اسرائی  کافر شدند، بر زبان داود و عیسی بن مریم لعکت شدند این به خاطر آن بود که گکاه  ها آن

 .دادند می، چه بد کاری انجام کردند نمییردیگر را نهی  دادند میاز اعمال زشتی که انجام  ها آن. نمودند میتجاوز 

ایکگونیه   ه بی تفاوتی در برابر اعمال دیگران و بی مسئولیتی در برابر سرنوشت عمومی رامعه را شدیداچ نفی کرده،این آی

و در برابر گکاه و تجیاوز سیرو     کردند نمیافراد را از زبان دو پیامبر عالی قدر ملعون دانسته  است. زیرا آنان نهی از مکرر 

ترک مسئولیت ارتماعی و سازی کاری و تشویق گکهرار و تجاوزگر که به تعبییر   . سرو  در ایکگونه امور یعکینمودند می

 بسیار زشت و ناپسکد بود.  ها آنقرآنی این عم  و سرو  

و نهی از مکرر هم چون سایر واربا  و محرما  شرعی ، دارای احریام و شیرایو و    معروف امربهالبته بدیهی است که 

 مرات  و دررا  است. 
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 :فرماید میاین است که  شود میا به تکاس  این آیه بیان آنچه در ایکج

 «الذین آمنوا علیکم انفسکم َل یضرکم من ضل اذا اهتایتم الی اهلل مرجعکم جمیعاً فینبئکم بما کنتم تعلمون ایهایا »

شدند به شما مراق  خود باشید، هکگامی که شما هدایت یافتید گمراهی کسانی که گمراه  اید آوردهای کسانیره ایمان »

  «رساند نمیزیانی 

 تیرین  مهیم ونهیی از مکریر از    معیروف  امربیه  طبق دیدگاه مفسران بزگوار و بر اساس روایاتی که ذی  آیه باد نق  شیده، 

را نادیده گرفت ویا تعطی  کرد، تکهیا در میوردی ایین دو وظیفیه سیاقو       ها آن توان نمیدستورا  الهی است که به سادگی 

ورود نداشته باشد. پیامبر گرامی در همین  ها آنامیدی به تأثیر انجامشان نباشد، ثانیاچ شرایو دزم برای انجام  که: اودچ شود می

 مورد فرموده است: 

حرومت  ها آنبخ  و هوا و هوس بر  نهی از مکرر ککید اما هکگامی که دیدید مردم دنیا را مقدم داشته و و معروف امربه

 ، به خویشتن بپردازید و عوامشان را رها ککید.پسکدد میخود را  رأیهر کس تکها  و ککد می

  0آیه 

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 »
 «اهلل عزیًز حکیم اللهانیطیعون اهلل و رسوله اولئک سیرحمهم 

دارنید و زکیا     میی  و نماز به پا کککد میونهی از مکرر  معروف امربه)یار ویاور( یردیگرند، زنان با ایمان ولی  مردان و»

وآنان را البته خدا مشمول رحمت خود خواهد گردانید کیه خیدا صیاح      کککد میو حرم خدا ورسول را اطاعت  دهکد می

 .«اقتدار و درست کردار است

روح میؤد  و   گر مسیئولیت دارنید ، زییرا روح ایمیان و ودییت و     اه  ایمان بر یردیگر ودیت دارند، نسبت به همیدی 

دعو  نموده  ها نیرییعکی یردیگر را به  کککد میحاکم است به همین سب  هم  همدیگر را امر ونهی  ها آنمحبت در میان 

را امر ونهیی کیرده،    ها آنو نسبت به سایر مردم نیز احساس مسئولیت داشته،  دارند میباز  ها بدیو  ها زشتیهمدیگر را از  و

 واز فرمیان خیدا و   پردازنید  میی زکیا    و دارند میو پیوسته نماز را بر پا  دارند میباز  ها بدیو از  کککد میدعو   ها خوبیبه 

 .کککد میپیامبر خدا اطاعت 

 7آیه 

منک  ر و الح  اف ون الت  ائبون العاب  اون الحام  اون الس  ائحون الراکع  ون الس  اجاون اَلم  رون ب  المعروف و الن  اهون ع  ن ال»
 «لحاود هلل و بشر المؤمنین

کککدگانکد، عابدان، سپاس گویان، سییاحت کککیدگان، رکیوع کککیدگان، سیجده آوران،       مومکان کسانی هستکد که توبه»

 «حدود الهی و بشار  بده مومکان راآمران به معروف ونهی کککدگان از مکرر و حافظان 

 از: اند عبار ن عکوان شده که در این آیه نیز برخی از صفا  اه  ایما

عبادی، راک  بودن، سارد بودن، دعیو  کیردن میردم بیه کارهیای       های کانونتوبه، عباد ، سپاس گویی، سیاحت در 

که  تریکشان اساسیقوانین الهی که  ، مبارزه با هرگونه فساد، اررای نهی از مکرر، حفظ ورعایت حدود ومعروف امربهنیک و

 .باشد می قسو و عدل قانون حق و
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سازی و  سالم خودسازی هستکد، هم دارای وظایف حساس ارتماعی و تربیتی و آری مومکان هم دارای وظایف فردی و

نقیش سیازنده    حضور فعال و ها عرصهخالصه ایکره در همه  سازی ارتماعی وهم دارای و ظایف سیاسی و حرومتی و پاک

 دارند.

 3آیه 

  «الصاله و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکروهلل عاقبه اَلمورالذین ان مکناهم فی اَلرض اقاموا »

 پردازنید  میی زکیا  را   و دارنید  میی قدر  بخشیدیم نماز را بر پیا   ها آنیاران خدا کسانی هستکد که هرگاه در زمین به »

 «نمایکد میونهی از مکرر  معروف امربهو

نه از خودشان بکابراین به پاس سپاس الهی هرگز دچیار   دانکد میرا از خدا  یاران خدا هر گاه به قدر  برسکد آن قدر  

 بلره برعرس:  پردازند نمیعیش و نوش وبد مستی  لع  و به لهو و ،شوند نمیغفلت و غرور وقدر  زدگی وخودکامگی 

وبیا میردم  یعکیی     پردازنید  میو به اقامه نماز در سطح وسی  حوزه قدرتشان  کککد میتر  اودچ ارتباطشان را با خدا مستحرم

ودر سیطح   پردازنید  میی به پرداخت زکا  و ادای حقوق مردم  و کککد میخلق خدا و عیال نیز  رابطه عمیق و عاطفی برقرار 

 .کککد میحرومت خود به مبارزه با فقر پرداخته ، قسو و عدل ارتماعی و اقتصادی را پیاده  حوزه قدر  و

و نهیی از مکریر را بیه نحیو      معیروف  امربیه اساسی و مهم یعکی  ی هوظیفو صالح دو  سالم ی هرامعدر رهت ساختن یک 

وسای  و ابزار و شرایو  ی ههمزیرا صاحبان قدر  و تمرین  کککد میردی و عالی در همه سطوح و مرات  و مراحلش اررا 

و  هیا  زمیکیه  توانکید  میی ه سیهولت  مکاس  در رهت اررای حدود الهی و خدمت به خلق خدا را در اختیار دارند . بکیابراین بی  

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.

 1آیه 

 «لک من عزم اَلموریا بنی اقم الصاله و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان  ذ»

  «و نهی از مکرر کن و در برابر مصائ  صبر کن معروف امربهپسرم نماز را بر پا دار و »

ارتباط معکوی و عاطفی با خداوند است که موری    دهد میاین آیه نیز مانکد اکبر آیا  الهی قرآن، دستور به اقامه نماز 

 و ظایف فردی است. و از لوازم خودسازی و گردد مینورانیت و صفای باطن 

نهی از مکرر از لوازم دیگرسازی و اصالح ارتماعی است.  و معروف امربه، رسد میبعد از آن نوبت به وظایف ارتماعی 

  هیای  سیختی نهی از مکرر با مشیرال  و   و معروف امربهبدیهی است که انجام وظیفه خصوصاچ وظیفه ارتماعی آن هم انجام 

ر و استقامت وشریبایی وبردباری انجام چکین و ظایفی میسر نخواهد بود، بکابراین در این آیه فراوانی همراه است و بدون صب

و مبیانی   هیا  پاییه بیی شیک پیس از تحرییم      امر شیده اسیت.   ها آنو به داشتن  تأکیدشریفه صبر و استقامت و اراده قوی نیز 

هم اعمالی است که تکظیم کککده روابو فرد با خدا و  و برترین اعمال رسد میایمان به توحید ومعاد نوبت به عم   اعتقادی و

 ونهی از مکرر است.  معروف امربهباشد و افض  چکین اعمالی، نماز و  ها انسانبا سایر 
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 11آیه 

بسم اهلل الرحمن الرحیم * والعصر *ان اَلنسان لفی خسر *ان اَل الذین آمنو و اعملوا الصالحات و تواص وا ب الحق و »
 «صبرتواصوا بال

از : تواصی به حق یعکی دعو  همگانی و  اند عبار کد اص  برای سعاد  ونجا  انسان عکوان شده که چدر این سوره 

قرآن، اسیالم، عیدل،    ،ز مصدایق فراوانی دارد همچون خداحق نی عمومی بسوی حق و پرهیز و ستیز ودوری کردن از باط .

 ارشیاد راهی  و   را و هم نهی از مکرر و هم تعلییم  و  معروف امربههم صدق، ثبو ، ظهور، وروب و غیره اما در یک کالم 

 . شود میعم  صالح را شام   هم تشویق به نیری و هم تبلیغ دین و ایمان و تکبیه غاف  و هم بیداری و

 صیبر بیر معصییت و    استقامت در معکای وسی  کلمه هم شام  صبر بر طاعت و صبر بر بال و پایداری و سفارش به صبر و

به ح  مشرال  و معضال  پرداخیت   توان میایکگونه است که  شود میآن و نامالیما   های سختیصبر در همه مشقا  و 

طور کلی نظار  عمومی در اسیالم ییک وظیفیه مقیدس اسیت کیه دارای اقسیام ومراحی  و         ه را ربران کرد ب نآو کاستی 

 : شوند میمراتبی که به شرح ذی  بیان 

 باط . نشان دادن حق و و تعلیم، تبلیغ، ارشاد .0

 اندرز، موعظه، نصحیت و خیر خواهی، دعو  به حق ومک  از لغزش وگکاه. پکد، .8

 آلودگان به عکوان مخالفت و اعتراض عملی به اعمال بد آنان.  اعراض و روی گردانی از مکحرفان و گکاهراران و .9

 راف و آلودگی و گکاه.برخورد عملی وتریه بر نیرو وقدر  قهریه در رلوگیری از خالف و انح .3

مکریر کیه    بکابراین پیوسته باید در رامعه اسالمی از میان مردم مسلمان، گروهی خود ساخته و آشکا بیه معیروف و  

از  ، قدم به پیش نهاده مردم را به خیر ونیری دعو  وراهکمایی کککد وعام  به معروف وتاریک مکرر باشکدخود 

 باز دارند. ها زشتیو  ها بدی

رشاد و سعاد  و فالح خواهد رسید. ترک مسیئولیت مهیم امیر بیه معیرف و نهیی از مکریر        ا ای به صالح و معهچکین را

نیریی و نهیی از    . البته کسانی که دعو  بیه خییر و  گردد میمور  تسلو اشرار و ستمگران و توسعه ظلم و فساد در رامعه 

در  حیت اررای این وظیفیه مقیدس را داشیته باشیکد و    ؛ خود باید شرایو علمی، عملی و خالقی و صالکککد میفساد و بدی 

 طور دقیق حدود و مراح  و شرایطش را در نظر گرفته و کامالچ قانونمکد آن را اررا کککد.ه اررای آن ب
 

 11آیه 

رب ک ه و اعل م بم ن ض ل ع ن س بیله و  احس نانادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموع ه الحسنه و ج ادلهم ب التی ه ی »
 «مهتاینهواعلم بال

 «دعو  کن به راه خدا به وسیله حرمت  وموعظه نیرو و با آنان ردل کن به بهترین روش»

ونهی از مکرر و راهکمایی، اصالح، ارشاد و هدایت مردم بسوی خدا ودورکردن همگان از گکاه  معروف امربهدر اررای 

را روش استددل و برهان، روش موعظه ونصیحت و انحراف باید از بهترین راه و روش استفاده کرد آیه فوق بهترین روش 

تیا محتیوای    شیود  میی 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  تأثیر بگذارد.

رخاش و خشونت و تعص  وغرض باشد .باید در محیطیی  به همین رهت باید کامالچ علمی، عاطفی و به دوراز تکدی وپ

ین وظیفه مهم را انجام داد. البته مخاط  نییز بایید حیق طلی       آآرام همراه با اطمیکان خاطر و ترریم شخصیت و با آرامش 
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و میدرک   باشد و از هرگونه عکاد ولجا  پرهیز ککد و به هر صور  باید صداقت و انصاف را معیار قرار داد و در برابر سکد

 خاض  بود.  و برهان ودلی  تسلیم و
 

 ونهی از مکرر  معروف امربهچریده آیا  

 ونهی از مکرر وار  است. معروف امربه .0

 کودکان هم باید آن را اررا کککد  .8

 از اوصاف پیامبر اکرم)ص( است. .9

 .کردند میبعضی از اه  کتاب هم اررا  .3

 از اوصاف مجاهدان است. .9

 ی است.حرومت اسالم های نشانهاز  .0

 است. مؤمکیناز اوصاف  .4

  .معیار بهترین امت بودن است .2

 هماهکگی گفتار وعم  دزم است. .3

 معروف و وحد  ارتماعی است. ترین عالی .01

 دعو  مردم باید بر اساس حرمت، موعظه حسکه و ردال نیرو باشد. .00

 دعو  مردم باید بسوی خدا و براساس بصیر  باشد .08

 ن مورد مسئولیت اصلی را بر عهده دارند.علما، فقها و دانشمکدان دیکی در ای .09

 0و عرس آن یعکی نهی از معروف و امر به مکرر صفت مکافقان است. .03

 

 قرآنی از نهی از منکر  ی هنمونیک 

کیه   هیایی  مجسیمه ایین   برای باز داشتن او از این کار به او گفت : ،دید میپرست  حضر  ابراهیم که عموی خود را بت

 (لها عاکفون آلتیانتماذ قال َلبیه وقومه ما هذه التماثیل ) چه معکا دارد؟ ،اید شده ها آنشما پایبکد عباد  

 : بریم میونهی از مکرر پی  معروف امربهاز این بیان بسیار کوتاه،به چکد اص  مهم در 

 ،باید از رشد وکفایت خاصی بر خوردار باشد.ککد می معروف امربهکسی که  .0

 د.)قال دبیه(در امر ونهی شرط سکی ورود ندار .8

 امر ونهی را از نزدیران شروع ککیم.)قال دبیه( .9

 ابتدا از مکررا  بز رگ شروع ککیم.)ما هذه التماثی ( در نهی از مکرر، .3

 مردم را به کرامت وشخصیت خودشان متوره متوره سازیم.)انتم لها عاکفون( نهی، در امر و .9

 گیرد.)دبیه وقومه( گاهی باید یک نفر دربرابرگروهی قرار در نهی از مکرر، .0

 )ماهذه التماثی (را بیدار ککیم. ها وردان ،سؤال ی هشیودر امر ونهی با  .4

 8قاطعیت وصراحت داشته باشیم.)انتم و آبائرم( در امر ونهی، .2

 

                                                           
 000-090نظار  نخبگان در شکاخت امر به معروف و نهی از مکرر،ص. 0

   81-80،ص 0923از قرآن چاپ چهارم  هایی درسمرکز فرهکگی  ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از مکرر، انتشارا  قرائتی، محسن،. 8
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 معصومین)ع( ی هسیرو نهی از منکر در  معروف امربهاهمیت 

دارد و سیعاد  انسیان در گیروه فرمیانبری      اوست عظمیت واهمییت وادییی    ی هخواستهای خداوند بزرگ چون  فرمان

 ی هرکبی نییز   اخیروی و  ولی با توره به تاثیرا  و عواق  و آثار فردی وارتماعی، دنییوی و  .هاست آن ی ههمورعایت دقیق 

بیشیتری شیده    تأکیید ، هیا  آنکلیدی داشتن برخی از این قوانین، درآیا  و روایا  و سخکان معصومین)ع( نسبت به رعایت 

 .باشد میای  رای اهمیت ویژهاست ودا

برخیی دیگیر را صیغایر     نامییده شیده و   همانگونه که نا فرمانی نسبت به برخی از این دستورا  نیز گکاه کبیره )بیزرگ( 

تیا آنجیا    ای دارد، رایگاه ویژه« و نهی از مکرر  معروف امربه» در میان دستورا  اسالمی واربا  الهی نام نهادند. )کوچک(

 :فرماید می علیه السالم(که امام باقر)

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

آن  ی هواسیط بزرگیی اسیت کیه بیه      ی هفریضی  صا لحیان اسیت،   ی هیوشو نهی از مکرر راه پیامبران و  معروف امربههمانا 

دشیمکان بیه    .شیود  میی بیر طیرف و زمیین آبیاد      هیا  ستم حالل، آن پیشه روا و ی هوسیلبه  و شود میواربا  دیگر به پا داشته 

 .شود میامر )دنیا ودین( استوار  این فریضه مجبور به انصاف شده و ی هواسط

بایید بیه مقیاط  گونیاگون زنیدگی آنیان و        این فریضه در سیره معصو مین )علیه السالم(برای شکاخت اهمیت و عظمت 

 0برخورد ویژه آنان با این فریضه الهی نگریست.

 

 و نهی از منکر از دیدگاه روایات معروف امربهاهمیت 

 رانشیکان خدا در زمین هستکد. آمران به معروف، فرمود: پیامبر اکرم)ص(

مبی    معروف امربهنسبت به  تمام کارهای خیر و حتی رهاد در راه خدا، :فرماید میدر نهج البالغه  امیر المومکین علی)ع(

 رطوبت دهان است نسبت به آب دریا.

آنان را نسبت  ی هانگیزو نهی از مکرر برای عموم مردم یک مصلحت است )تا  معروف امربه :فرماید می حضر  علی)ع(

ککتیرل قیوی    ی وسییله  کرر برای افراد نا بخرد که گرایش به انحراف در آنیان زییاد اسیت،   و نهی از م به کار خیر زیاد ککد(

 است.

آن را تیرک   افیرادی هسیتکد کیه اگیر نمیاز ضیرری بیه میال ییا رانشیان بزنید،            :فرماید میدر مقام شرایت  امام باقر)ع(

بیه همیین خیاطر رهیا      واربیا  اسیت،   وشریف تیرین  ترین بزرگونهی از مکرر را که  معروف امربه،همان گونه که کککد می

 کردند.

مان  تو شودو بدترین دوست آن است که به تو تذکر  : بهترین دوست آن است که هکگام خالف،خوانیم میدر حدیث 

 مرا به من هدیه ککد. های عی :بهترین دوست من کسی است که  فرماید می ندهد.امام صادق)ع(

د را بگیرد،ولیی نگیرد،گوییا دوسیت دارد کیه خداونید متعیال معصییت        همچکین فرمود: کسی که بتوانید رلیوی مفاسی   

ولی مردم  نه شهید، شود.چکین کسی اعالم دشمکی با خدا کرده است.رسول خدا)ص(فرمود:گروهی هستکد که نه پیامبرند و

 8خورند. غبطه می اند آوردهبه مقام آنان که به خاطر امربه معروف به دست 

                                                           
 00-0944،04چاپ سوم  انتشارا  معروف، محمود، امر به معروف و نهی از مکرر دو فریضه برتر در سیره معصومین)ع( مدنی بجستانی،. 0

  03-81ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از مکرر، ص .8
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ونهی از مکرر :حسن نیت ،پاکی هدف واررای ترلیف الهی  معروف امربهبیت در رابطه با  و اه  روش پیامبر اکرم)ص(

 مهربیان و بیه دور از هیر گونیه خشیونت و      هم چون یک طی  حاذق و همراه با تقوای الهی و عدالت و محبت و دلسوزی،

آنان با نهایت لطف و محبت این  ،باشد میهدایتی آن بزرگواران  ی هسیرتکدی وبد زبانی ،از اصول ثابت اخالقی و تربیتی و 

ونهیی از مکریر میی کیر      معیروف  امربیه مالیمت و محبت  وبا کمال متانت و دادند میسکگین و حساس را انجام  ی هوظیفدو 

 ردایی پرهیز کردند. از تفرقه و و پذیرد مییردلی را  اتحاد و اخو  و دند.مسلمین صدر اسالم به موازا  ایمان وحد ،

 ونهی از مکرر در احادیث: روفمع امربه

 (1حدیث)

بیر پیا    هیا  آنفیرای  بیا    ی هبقیی بزرگ الهیی اسیت کیه     ی هفریضونهی از مکرر دو  معروف امربه» :فرماید میامام باقر)ع(

 راست و درست و کارها ی ههمو  شود میو از دشمکان انتقام گرفته  امن وآباد می گردد ها راه این دو، ی هوسیلو به  شوند می

 نهی از مکرر است. و معروف امربهصالحان  راه وطریق پیامبران و :فرماید میدر آغاز این حدیث « گردد میو به راه ر

 (2حدیث)

 ی هفرسیتاد رانشیین   ونهی از مکرر ککد رانشین خداوند در زمیین و  معروف امربهکسی که » :فرماید می پیامبر اکرم)ص(

 «است. رانشین کتاب او )قرآن( خدا و

 (3حدیث)

دهان  ونهی از مکرر چون آب معروف امربهتمام کارهای نیک وحتی رهاد در راه خدا در برابر » :فرماید می حضر  علی)ع(

 «است در برابر دریای پهکاور

 (4حدیث)

ییا میردم را بیه کیار نییک       از کیار زشیتی نهیی ککید و     اهر کس به کار نیری فرمان دهد یی » :فرماید می پیامبر اکرم)ص(

را فیراهم سیازد، در آن کیار     هیا  آنای مو ربیا  تشیویق    یا مردم را به کار نیک راهکمایی ککد و یا به گونه ککد وراهکمایی 

او نییز در   ،تشویق به کار زشت نماید، دیگیری را  شریک است و هم چکین هر کس دعو  به کار بد یا راهکمایی و سهیم و

 «سهیم است. آن کار شریک و

 (5حدیث)

به سوی حیق دعیو     افراد نادان را بگیرید و نهی از مکرر ککید و و معروف امربهباید  حتماچ» :فرماید یم پیامبر اکرم)ص(

را )بکیی   هیا  آن. همیان طیور کیه    سازد میو شما را از رحمت خود دور  ککد مینمایید واد خداوند قلوب شما را از یردیگر 

 "«اسرائی  را( از رحمت خویش دور ساخت

 (6حدیث )

مجیالس   و کارهیا را مذمت کرده هرگیز خودشیان در    ها آناین دسته از بکی اسرائی  که خداوند » :فرماید می )ع(امام صادق

 «بودند. ها آنبا  و خکدیدند میآنان  ی هچهردر  ،کردند میرا مالقا   ها آنبلره هکگامی که  گکاهراران شرکت نداشتکد،
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 (7حدیث)

نهیی از مکریر و تعیاون و     و معیروف  امربیه کیه   اره در خیر ونیری خواهکد بودامت من همو» :فرماید می پیامبر اکرم)ص(

کیه نیه در زمیین و نیه در      در حیالی  شیوند  میبر بعضی دیگر مسلو  ها آنهمراری بر نیری کککد، ولی اگر چکین برکا  از 

 «آسمان، یار و یاوری ندارند.

 (3حدیث)

را ترک نرکید زیرا در آن صور  اشرار و سیتمگران، بیر شیما     ونهی از مکرر معروف امربه» :فرماید میحضر  علی)ع( 

 «مسلو خواهکد شد.آن گاه هر چه دعا ککید مستجاب نخواهد شد.

و نهیی از مکریر را بیه مکزلیه      معیروف  امربیه پیامر اکرم )ص( نیز در حدیبی سستی و شانه خالی کردن از مسئولیت خطیر 

 اعالم رکگ با خدا دانسته است. 

 ( 1حدیث )

هسیتکد   هیا  آننگهبیانی   میأمور آگاه باشید که همه شما نگهبانید و همه در برابر کسانی کیه  »: فرماید میامبر اکرم)ص( پی

مسئول است میرد نگهبیان خیانواده خیویش اسیت و در مقابی         ها آن. امیر و فرمانروا نگهبان مردم است و در برابر اند مسئول

مسئول است آگاه باشید که همه شما نگهبانید  ها آنفرزندان است و در برابر  مسئول است زن نگهبان خانواده ،شوهر و ها آن

 .«نگهبانی آ نها هستید مسئولید مأمورو همه شما در برابر کسانی که 

 (11حدیث )

به خاطر ایین بیوده کیه    فقو  ،اند شدهکه پیش از شما به هالکت رسیدند و نابود  هایی ملت»: فرماید می( عحضر  علی)

و چیون ایین    داشیتکد  میی روحانیون و عالم دیکیشان آنان را از کار زشت، باز  شدند می، مرتر  گکاه و معاصی مردمهر گاه 

 . «و نهی از مکرر ککید معروف امربهادهی بر آنان نازل گردید، پس بر شماست که  کیفرهایوض   ادامه داشت 

 (11حدیث )

و  معیروف  امربیه را از رحمت خو دور نساخت رز به خاطر این که  خداوند مردم قرون گذشته»: فرماید میحضر  علی)ع( 

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.

 (12حدیث )

باید دارای سیه خصیلت باشید: عامی  باشید بیه        ککد میاز مکرر  و نهی معروف امربهکسی که »: فرماید می )ع(امام صادق

   «رفق  و مدارا باشد. ککد میعام  باشد در آنچه امر و نهی  ککد میو تارک باشد از آنچه نهی از مکرر  ککد میآنچه امر 

 (13حدیث )

گویکید و نهیی از مکریر     کککید و آن را تیرک   معروف امربهنفرین خدا بر آن بر کسانی که »: فرماید میحضر  علی)ع( 

 . «گویکد و خود مرتر  آن شوند
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 (14) حدیث

بیا دسیتان شماسیت سیپس رهیاد بیا        شیود  میی نخستین رهیادی کیه بیه زور از شیما سیل       » :فرماید میحضر  علی)ع( 

ت نفر  پس هر گاه کسی در دل خویش کار نیک را نیک نداند ستایش نرکد و از کار زش هایتان دلو آنگاه با  هایتان زبان

 .«نورزد واژگون شود و زیر و زبر گردد

 (15حدیث )

هر گاه کسی گکاهی آشرار و علکی انجام دهد و از اورلوگیری نشود ، به عموم مردم آسی  »: فرماید می )ع(امام صادق

 . «گیرد میو عم  او مورد الگو پذیری دشمکان خدا قرار  گردد می، زیرا با عم  او دین خدا خوار رساند می

 (16) حدیث

 . «دیگران را نهی نماید ها نیریو  ها خوبیککد و از  ها زشتیو  ها بدیوای به کسی که امر به »: فرماید می )ع(امام صادق

 (17حدیث )

 و نهی از مکرر نرککد  معروف امربهوای بر مردمی که متدین به دین خدا نباشکد و »:  فرماید می )ع(امام صادق

و نهی از مکرر  معروف امربهاست که مظهر و نشانه دیانت و تدین به دین الهی اقدام به انجام  پیام این حدیث شریف این

 . «باشد نمیاست به طوری که اگر قومی چکیین نرکد مانکد این است که متدیین به دین الهی 

 (13) حدیث

، ککید  میی و بیه او غضی     اردد میی ضعیفی را که دین ندارد دشیمن   مؤمنخداوند عزور  »: فرماید می )ص(پیامبر اکرم

 . «ککد نمیضعیفی که دین ندارد کیست؟ پیامبر)ص( فرمود: کسی که نهی از مکرر  مؤمنپرسیده شد 

 (11حدیث )

ن کیه او  آهمین کافیست که هر گاه مکرری را ببیکد، بداند کیه خداونید از    مؤمنبرای عز  »: فرماید میامام صادق)ع( 

 . «اه است، آگککد میبا قلبش آن را انرار 

 (21حدیث )

را به خودش واگذار کرده است، اما به او ارازه نداده است  مؤمنخداوند عزور  همه امور »: فرماید میامام صادق)ع( 

عیز  مخصیوص خیدا و رسیول خیدا و      »: فرمایید  میی که  اید نشکیده. آیا این سخن خدای عزور  را «که خود را ذلی  ککد

زیرا خداونید او را واسیطه اسیالم و ایمیان      پیوسته عزیز باشد و هرگز ذلی  نباشد. مؤمنپس شایسته است که  «است. مؤمکین

دارای عز  کرامت نفس اسیت و   مؤمناین است که  شود میعز  بخشیده است. پیامی که  از این روایت شریف دریافت 

ای است تربیتی، هدایت  رر روش و شیوهو نهی از مک معروف امربهدر هر شرایطی باید آن را حفظ و صیانت نماید ، بکابر این 

گر و هشدار دهکده معکویت بخش که بیا اریرای آن از سیوی فیرد و رامعیه و حرومیت، عیز  فیردی ارتمیاعی و عیز            

سیقوط در ذلیت و    هیای  راهو تمیامی   گیرد میمورد مراقبت و پاسداری و نگهبانی قرار  کامالچحاکمیت یک حرومت دیکی 

  .بخشد میو سر بلکدی دنیوی و اخروی همگان را تحقق  نماید میه مسدود نربت را بر روی آحاد رامع
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 (21) حدیث

و نهی از مکررککید رانشیین خداونید و رانشیین پییامبر و کتیاب او در زمیین         معروف امربهکسی که » پیامبر اکرم)ص(:

 .«است

 که از همیه میردم بهترکیسیت؟    سؤالدر پاسخ به این  پیامبر اکرم)ص(، .شود میوحد  مور  عز  و قدر   ایمان و

آن کیس کیه از همیه پرهیزگیارتر باشید ودر راه       و نهی از مکریر ککید و   معروف امربه)وآن کس که از همه بیشتر  فرمودند:

 خشکودی خدا از همه بیشتر گام بردارد.(

 (22حدیث )

 ککید  میی تمگری را بر شما مسیلو  نهی از مکرر ککید وگرنه خداوند س و معروف امربهباید » :می فرمایکد پیامبر اکرم)ص(

اما  طلبکد میو از خداوند یاری  شود نمیولی مستجاب  کککد میصالحان شما دعا  نیران و ،ککد میکه نه به خرد سادن رحم 

 .«گذرد نمیو خدا از گکاهشان در  کککد میو حتی توبه  ککد نمیکمک  ها آنخدا به 

 (21حدیث )

اما بعد،کسانی که پیش از شما » ثکا گفت و فرمود: خدا را شرر گزارد و ه خواند وخطب روایت است که امیرالمومکین)ع(

آنان چون به گکاه خود ادامه  و عالمان و دانایان آنان را از این کار باز نداشتکد. کردند میچون معصیت  بودند هالک شدند،

بدانیید   نهی از مکریر ککیید.   و معروف امربهپس  ند.گرفتار مجازا  شد دادند و عالمان و دانشمکدان از گکاه بازشان نداشتکد،

 ،آیید  میی خواست خدا را از آسیمان بیه زمیین فیرود      ،برد نمیرزق را  مرگ را نزدیک نررده، و نهی از مکرر، معروف امربه

 .«همچون باریدن باران به هرکس که خدا برای او زیاد یا کم را رقم زده است

 (24حدیث )

تظاهر بیه   ای هستکد ریاکار، در آخر الزمان گروهی خواهکد زیست که میانشان عده» فرمود: نق  است که از ابورعفر)ع(

مگر آنریه ایمین    نمایکد نمینررده و نهی از مکرر  معروف امربه ،اند نادانگذار و  بدعت خواندن قرآن و انجام عبادا  کرده،

های عالمان و عمی  فاسدشیان هسیتکد،     رو لغزش و کجرویو دنباله  تراشکد میبرای خود عذر و بهانه  از ضرر و زیان باشکد.

امیا اگیر نمیاز بیه امیوری کیه بیا امیوال و          که برای ران و مالشان ضرری نداشته باشید،  آورند مینماز و روزه تا وقتی به را 

 «.ودند، چکان که وادترین و بهترین واربا  را نپذیرفته بپذیرند نمیضرر رساند، نماز را  دهکد میرسمشان انجام 

 .گردد میدیگر واربا  به وسیله آن استوار  ای بزرگ بوده، فریضه و نهی از مکرر، معروف امربه

و همگیان را گرفتیار غیذابش     پیذیرد  میی صیور   ( فریضه تیرک شیود  ) غض  خدای عزور  بر مردمان،در آن را که

ادن )از آن رو کیه در برابیر گکیاه بیی     بزرگسی  ی هخانو خردسادن در  شوند میپس نیران در سرای فارران هالک  ،ککد می

که بدان واربا  برپا  باشد میای بزرگ  فریضه راه پیامبران و شیوه صالحان است، و نهی از مکرر، معروف امربه اعتکا بودند(.

 ودشی  میحق از دشمکان گرفته  نیز زمین آباد شده، .شود میمظالم برطرف  ایمن گردیده کس  و کار روا گشته، ها راه شده،

 ی هوسیلو به  از کار ناروا باز دارید( مکرر را زشت شمارید و با زبانهایتان بگویید )و هایتان دلپس با  .یابد میو کارها سامان 

 در راه خدا از سرزنش مالمتگران نهراسید. و نهی از مکرر با گکاهراران رویارویی کرده، معروف امربه

بیه نیا    بر آنان مجازاتی نیست.کیفر برای کسانی است که به مردم سیتم کیرده،   اگر پکد پذیرفتکد و به راه حق باز گشتکد،

در دل  در این حال با تمیام ورودتیان بیا ایکیان رهیاد کیرده،       برای ایکان عذاب دردناک است. .کککد میحق روی زمین ظلم 

ظفر یابید تا آن زمان کیه تسیلیم    نخواهید به ناحق پیروزی و اما قدر  طل  نبوده غارتگر اموال نباشید و دشمن آنان باشید
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وحی فرسیتاد کیه صید     افزود خدای عزور  به شعی  پیامبر)ع( امام علی)ع( خواست خدا شده در راه طاعتش سر سپردند.

اشرار که ریا   پروردگارا! عرض کرد: چه  هزار نفر از اشرار وشصت هزار از نیران را! .ککم مینفر از قومت را عذاب  هزار

 بیه رغیم خشیم مین،     ،رو کیه بیا معصییت کیاران سیازش کیرده       ه نیران چیست ؟!خداوند وحیی فرسیتاد:از آن  دارد، اما گکا

 خشمگین نگردید.

 (25حدیث)

ونهی از مکرر از  معروف امربهوای بر قومی که با » :در کافی روایت شده از ابو رعفر وابو عبداهلل)علیهما السالم( که فرمودند

 .«کککد نمیخدا اطاعت 

 (26حدیث)

پیامبر اکرم )ص(فرموده است: چگونه خواهید بود زمانی که زنانتان فاسد » نق  شده که فرمود:« از ابو عبداهلل امام صادق)ع(

حتی بدتر  فرمود:آری، ونهی از مکررنرکید؟پرسیدند:ای پیامبر خدا،چکین خواهد شد؟! معروف امربهوروانتان فاسق شوند،اما 

 .«مکرر را معروفاز این  که معروف را مکرر بدانید و

 (27حدیث )

کیه دیین نیدارد     میؤمکی  پرسییدند:  ضعیف که دین ندارد،نا خشکود اسیت.  مؤمنخدای عزور  از » پیامبر اکرم )ص(فرمود:

 .«ککد نمیآن که نهی از مکرر  فرمود: کیست؟

پس بیر   :ض شدعر نه! فرمود: ونهی از مکرر پرسیده شدکه آیا بر تمامی امت وار  است، معروف امربه ٔدربارهاز ابو عبداهلل 

بیه راه هیدایت    توانید  نمیی نه بر ضعیفی که  بر توانمکدی که از او حرف شکوی داشته باشکد، فرمود: چه کسانی وار  است،

ل تکن م نکم ام ه ی اعون ال ی الخی ر و » کتاب خدای عزور  است کیه فرمیود:   دلی  سخن، .خواند میککد، بلره از حق به باط  
 «.کرویامرون بالمعروف وینهون عن المن

عل ی » و نگفت: «ومن قوم موسی امه یهاون بالحق و به یع الون» :چکانره خدای عز ور  فرمود نه عام، این دستور خاص است،
،چکان کیه خیدای عیز وری      انید  امتبیشتر از یک  گوناگون و های امتکه امروز ایکان  بیکیم میو  «یا علی کل قوم ،موسی ةام

 «ان ابراهیم کان امه قانتا هلل»: فرمود

 (23 حدیث)

بدانکید   و نهی از مکرر را به یردیگر واگذارند، معروف امربهاگر امتم  :فرمود میرسول خدا)ص(» ابوالحسن الرضا)ع(فرمود:

 ! «اند برخاستهکه به رکگ سختی با خدای متعال 

و  روفمعی  امربهبه امام حسن و امام حسین)ع(پس از ضربت ابن ملجم آمده است  در وصیت امیرمومکان)ع( در نهج البالغه،

 .   گردد نمی. خدا را خواهید خواند اما دعایتان برآورده شوند مینهی از مکرر را ترک نرکید وگرنه اشرار بر شما چیره 

 (21حدیث)

و ایکیان میهمیان آن حضیر  بودنید .....)در      آمید  میی از علی ابن ابیطال )ع(روایت شده که پیامبر خدا )ص(نزد اه  صیفه  

که خواب ش   گیرم میو عرض کرد:خدا و رسولش و هر کسی را که حضور دارد، شاهد  دیداری (سعد بن اشج برخاست

(پیامبر )ص(فرمود:در این صور  کاری نررده ای!چگونه خواهی ککم میبر من حرام است )از بس همیشه ش  زنده داری 

گیری از مردم پس از آنریه بیا   و نهی از مکرر ککی،اگر با مردم نشست و برخاست نداشته باشی ککاره  معروف امربهتوانست 



 

 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 441

و نهیی از   معیروف  امربهسپس پیامبر خدا فرمود: قومی که  آنان حشر و نشر داشته ای کفران نعمت است امام علی)ع( افزود:

مکرر، قوم بدی هستکد کسانی که آمران به معروف و ناهیان از مکرر را مورد تهمت قیرار دهکید، بید مردمیانی هسیتکد! بدنید       

ی خدای متعال به عدل قیام نرککد! بدند کسانی که دعیو  کککیدگان بیه برپیایی عیدل و داد مییان مردمیان را        کسانی که برا

برشکد! مردمی که طالق نزدشان بهتر از عهد و پیمان خدایی )ازدوا ( باشد بدند! اگر میردم بجیای ایکریه از خیدا اطاعیت      

قومی که حرام و  ه دنیا را بردین ترریح دهکد و برگزیککد بدند!کککد از پیشوایان )ستمگر( خود پیروی نمایکد بدند! کسانی ک

 اند. بد کسانی شهوا  و شبها  را حالل شمرند،

 (31حدیث)

هرکس به کار نیری یا نهی از مکرری اقدام ککد و یا مردم را راهکمایی بیه عمی  خییر نمایید و ییا بیه       » پیامبر اکرم)ص(:

در آن عم  شریک است.وهر کس دعو  به کار بد یا راهکمایی و تشیویق بیه    را فراهم سازد، ها آننحوی موربا  تشویق 

 .«کار بد نماید او نیز در آن کار شریک است

کیه در   شیود  میی بید موری     ددلت کردن و اشاره کردن دیگران به انجام کارهای نییک و  طبق این حدیث امر کردن،

بد هیم   و حتی دعای نیک و موارد فراوان دارد سیئه معانی و و البته شفاعت حسکه نتیجه آن عم  به همان نسبت سهیم باشد.

 0.برد میاو نیز از آثار آن دعا بهره  و شود میدر مورد دیگران نوعی شفاعت شمرده 

 ها انسانپذیریروابط  پیدایش امر و نهی بر مبنای انعطاف منشأ

 :فرماید میدر سوره بقره  ها انسانقرآن رار  به آفریکش نخستین 

و یسفک الاماء و نحن نس بم بحم اک  ها فیمن یفسا  ها فیقال ربک للمالئکه انی جاعل فی اَلرض خلیفه قالوا اتعجل  واذ»
  .«اعلم ما َل تعلمون قاَلنیو نقاس لک 

م داد، گفتکید آییا کسیانی را در آن    که من در زمیین رانشییکی قیرار خیواه    آن گاه که پروردگار  به فر شتگان گفت »

دانیم آن چیه    فرمود من می گذاریم میتقدیس  ریزی ککد در حالی که ما تو را حمد وتسبیح و تباهی وخون خواهی نهاد که

 .«دانید نمیرا که شما 

معکیوی   ی هرابطی سیوم   دوم زمیین و  به دست آورد: اول انسان، توان میشریفه سه عکصر در ارتباط با رامعه  ی هآیاز این 

با هم، با مطالعیه در روامی  بشیری بیه ایین نرتیه        ها انسانمعکوی  ی هرابططبیعت و  ان وکه انسان با زمین از یک سو و با انس

 .باشد میخواهیم رسید که تمام روام  در عکاصر اول ودوم یعکی انسان وطبیعت مشترک 

 ای نیست کیه بهیره از خیاک و زمیین نبیرده      همین طور هی  رامعه ای نیست که در آن انسانی نباشد و چون هی  رامعه

ای نیز نوعی رابطه و پیونید مییان    باید گفت در هر رامعه ،ها انساناما عکصر سوم که عبار  است از عکصر رابطه میان  باشکد.

 کیفیت ساخت و بافت این پیوند در روام  مختلف با هم متفاو  است. افراد بر قرار است، اما طبیعت این رابطه و

ای این پیوند معکوی  هر رامعه پویایی در بین روام ، ن قابلیت انعطاف وبدین ترتی  عکصر سوم که عبار  است از هما

این عکصر سیوم   .شکاسد میو  سازد میآفریکش خود را به نوعی  مبدأبا  ها انسانها با طبیعت و  نانسا ها با یردیگر و بین انسان

سودگیری  ر سر نوشت نوع سود دهی ودر تحت ککترل و نظار  و شکاخت افراد قرار دارد که به رریان در آمدن این عکص

حقیقی و  های نیازمکدی ی هپایخود با دیگران و طبیعت بر  ی هرابطاز دیگران را رقم خواهد زد. روامعی که این عکصر را در 

                                                           
 098-038به معروف و نهی از مکرر،ص نظار  نخبگان در شکاخت امر .0
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خواهکد توانست هم تفسیر درستی از دیگران به دست آورند وهم تفسیر  ،اند آوردهخود شکاخته و به استخدام در  ی هرانبدو 

 مطابق با واقعیت از طبیعت و هم رهت تصرفاتشان در شئون خویش و طبیعت ساز مان دهی شده کس  نمایکد.

ای  حقیایق شیکاخته شیده    هیای  پایهدهی متقاب  او بر  بهره گیری انسان از انسان و یعکی بهره تباط معکوی، آرخطوط اصلی این 

 های متقاب  پدیدار شده است. الویت ها و مختلف نیازمکدی های زهحودر  ها انسانتباطی میان  آر های رشتهاست که به عکوان 

ییک   ،آورنید  میی با هم و با طبیعت بیه مییان    ها انسان ی هرابطمورد بحث که سخن از انسان و طبیعت و  ی هآیبا توره به 

کیه   پیذیرد  میی و صور  ا ی هواسطو آن حقیقتی است که رانشیکی انسان در زمین به  شود میساختار چهارمی را نیز متذکر 

نظام ارتمیاعی و   ی هکککدیپشتوانه  ها ستونو  ها پایهخود یری از  ،شود نمیاگر چه این حقیقت در چارچوب رامعه مالحظه 

 .آید میضامن سالمت روابو درون ارتماعی به شمار 

وریود دارد   «رانشییکی »ییده  انسان با انسان و انسان با طبیعت طرف دیگری هم در دل پد روابطیبا این حساب اضافه بر 

پس رانشین کککده خیدا و رانشیین شیده     که عبار  است از رانشین کککده. زیرا بدون او رانشیکی مفهومی نخواهد داشت.

آدمی چییزی کیه خیود را در ایین حرکیت بیر تمیام         ی همجموعبه عکوان یک  ها انسانو به تعبیر دیگر همه  ها انسانانسان یا 

ایین   ،ککید  میی را ضیمانت   ها آنو ساختار ارتباطی  خواند میو عکاصر دیگر را به تبعیت از خود فرا  دهد میروابو حاکمیت 

بیرای کی  زنیدگی انسیان متصیور نیسیت و        است که هی  سروری و هی  صاحبی و هی  مالری رز خدای تبارک و تعالی،

ای که میان انسیان بیا انسیان دیگیر و      رابطه و هر باشد میداری  نقش انسان در زندگی فقو رانشیکی و امانت شکاسی و امانت

باید در اص  و روهر و اساس خود رابطه یک امین نسبت بیا امیانتی کیه بیه      آید میانسان با طبیعت و انسان با خدا به ورود 

و هیر مقیام و موقعییت ارتمیاعی کیه       شود میدست او سپرده شده است باشد و هر پیوندی که میان انسان و برادرش برقرار 

، باید وظیفه و مسوولیتی تلقی شود که در حقیقیت تفسییر و تبییین و تفصیی  مملوکییت او در مقابی        آورد مینسان بدست ا

و ترالیف ارتماعی و عبادی و اخیالق   ها توصیهپس تمامی  دیگر. های انساننه تفسیر مالریت در مقاب   مالک حقیقی باشد.

در اسیالم تحیت عکیوان معیروف      آنچهیعکی  از این پیوند چهار رانبه است. برگرفته شده گردد میکه در اسالم متوره افراد 

است خطوط اصلی و فرعی خیود را از ایین پیونید اقتبیاس      .... ارتماعی، اقتصادی و اخالقی، اعم از معروف عبادی، فقهی،

 0.کککد می

 و نهی از منکر معروف امربهوجوب عقلی 

 و نهی از مکرر ارماع دارند. معروف امربهم فرق اسالمی بر وروب شرعی تمام مترلمین را عقیده بر این است که تما

آنیان کیه در وریوب عقلیی آن      تردید در وروب عقلی این دو عام  سعاد  بخش، نوعی شک در امور بدیعی اسیت، 

گر به زندگی ولی ا که هر فردی برای خود زندگی مستقلی دارد، نگرند می، به زندگی افراد از دیدگاه فردی کککد میتردید 

به یردیگر بسیتگی دارد و اگیر در رامعیه کیار خیوبی       کامالچ ها انساناز دیدگاه ارتماعی بکگرید و این که سعاد   ها انسان

در گفتیار خیود    قطعیاچ ، گییرد  میی دامین همیه را    و اگر کار بدی تحقق پذیرد، شوند میمکد  صور  گیرد همگان از آن بهره

 .ککد میفرد در ارتماع حد و مرز پیدا  های آزادیین وابستگی است که . به خاطر چککککد میتجدید نظر 

 های نیازمکدیها و  در تریه به الویت ها انسانبا تعام   شود میو نهی از مکرر از طرفی مر تبو  معروف امربهوروب عقلی 

 .ها آنارتماعی  های آزادیو از طرف دیگر ارتباط دارد با کس   ها آن

 که بیانگر همین حقیقت است رسول اکرم)ص( فرمود: ککد میحدیبی نق   پیامبر اکرم)ص(از  امام صادق )ع(

                                                           
 40-42ص-نظار  نخبگان در شکاخت امر به معروف و نهی از مکرر. 0
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و اگر آشرارا انجام دهید و کسیی از او انتقیاد     رساند میهرگاه انسان در خفا مرتر  گکاهی گردد، فقو به خود ضرر »

 «.افرکد مینرکد، سعاد  عموم را در خطر 

او با عم  ناهکجار خود، دین خیدا را موهیون سیاخته و دشیمکان خیدا را بیه       » :فرماید میپس از نق  این حدیث  امام)ع(

 «.نماید میپیروی از خود دعو  

که عق  و خرد برای حفظ سیعاد  ارتمیاع کیه ضیامن سیعاد  فیرد نییز هسیت، بیر لیزوم            گردد میاز این بیان روشن 

که اگر سه  انگاری شود، سعاد  رامعیه و خیود   یعکی آنجا  ،ککد میو بازداری از مکرر به طور ارمال حرم  معروف امربه

و چون تشخیص موارد آن به صور  دقیق روشن نیست از باب مقدمه در همه را باید در  گردد میانسان دستخوش اختالل 

 اررای این دو اص  کوشش کرد تا غرض اصلی تحقق پذیرد. 

 نتیجه
ارتباط دارد. سیود و زییان    ککد میه در آن زندگی ای ک سرنوشتش با سرنوشت رامعه انسان مورودی ارتماعی است و

. عالوه بر این اعمال دیگران نیز در ککد می متأثرکارهایی که از انسان سر می زند هم به خود او بازمی گردد و هم رامعه را 

ورد توره قرار داده نیست. از این رو اسالم به عکوان یک دین رام  این بعد از زندگی انسان را م تأثیرزندگی انسان خالی از 

ه و برای سالمت رامعه و ایجاد محیو مکاس  و اررا برنامه آسمانی وسعاد  بخش خود مسئولیت مشیترک بیرای عمیوم بی    

شیهروندان در مقابی     ی ههمی باشیکد.   هیا  بیدی نیابود کککیده    و هیا  فضیلتپاسدار  اند موظفورود آورده است که همه مردم 

 به یردیگر گره خورده است. زیرا سر نوشتشان اند مسئولیردیگر 

ونهی ازمکرر یک نظار  عمومی با اهداف عالیه از طیرف خداونید متعیال اسیت کیه بیرای سیالمت فیرد          معروف امربه

 ورامعه وار  گردیده است.

بایید نهاییت تیالش وکوشیش خیود را بکمایید.        الزاماچهر ایرانی یک شهروند مسئول است که برای حفظ سالمت کشور 

 ونهی از مکرر است که قرآن نیز صراحتاچ آن را بیان کرده است. معروف امربه، حفظ سالمت راه ترین مهم

 منابع
 قرآن کریم .0

انتشیارا  سیدره   -نظیار  نخبگیان درشیکاخت امربیه معیروف ونهیی ازمکریر       -علی اصغروهمراران-بیگی-بسیج احمدرضا .8

 .0924چاپ اول -المکتهی

چیاپ  -انتشارا  موسسه فرهکگی دانش واندیشه معاصیر -ونهی ازمکرر معروف امربهنظار  همگانی و -محمد حسین-روزبه .9

 0929اول 

 0943چاپ اول-انتشارا  سایه-و نهی ازمکرر از دیدگاه قرآن وسکت معروف امربه-زین العابدین-قربانی دهیجی .3

 0920چاپ هفدهم-از قرآن هایی درسمرکز فرهکگی -انتشارا -ونهی ازمکرر معروف امربه-محسن-قرائتی .9

 0923از قرآن چاپ چهارم هایی درسانتشارا  مرکز فرهکگی -ونهی ازمکرر معروف امربهده درس پیرامون -محسن-ئتیقرا .0

چیاپ سیوم   -انتشیارا  معیروف  -ونهی از مکرردو فریضه برتردر سییره معصیومین)ع(   معروف امربه-محمود-مدنی بجستانی .4

0944 

انتشیار  سیازمان وتبلیغیا     -ز دییدگاه قیرآن و رواییا    ونهی ازمکریر ا  معروف امربهپژوهشی در -محمد اسحاق-مسعودی .2

 اسالمی چاپ اول

 0923چاپ اول-انتشارا  زدل کوثر-تفسیر موضوعی نهج البالغه-حسین-عبدالمحمدی-سیدرضا-میرمعیکی .3
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 ی اخالق اجتماعی در اسالم امر به معروف و نهی از منکر جلوه
 0محمد اروری

 چکیده

 یهرچه بیرا »ه کن اص  یا یاست. اقتضا« رراز مک ینه»و « معروف امربه»در اسالم،  یعاخالق ارتما یها ن رلوهیاز بهتر

ن نباشید.  یه انسیان در انجیام معیروف و عمی  بیه آن خودخیواه و خیودب       کآن است « ز بپسکدیگران نید یبرا یپسکد یخود م

هیا را در   یوشید خیوب  ره بری کید؛ بل رن یها را اختصاص یز از زشتیو پره یخود نخواهد و دور ی  را تکها برایها و فضا یخوب

  یضیه، هی  ین فریی ن ببرد. با توره به ایکد، از بیب یه مک ییها را در هر را یها و بد یسطح رامعه و رهان گسترش دهد و زشت

ر فیرا خوانید و از شیر آگیاه     یز به خیگران را نیه دکه بر او وار  است رر خود باشد؛ بلیتواند فقو به دنبال خ ینم یمسلمان

 ازد:س

دارنید و   یککد؛ نمیاز را بیر پیا می    ک یر مراز مک یو نه معروف امربهگرند؛ یدیراور( یار و ی)و  یمان، ولیمردان و زنان با ا»

دهد؛ خداوند  یش قرار میخدا آنان را مورد رحمت خو یککد؛ به زودک یپردازند و خدا و رسولش را اطاعت م یا  را مکز

 .«8م استریتوانا و ح

گر مؤمکیان و داشیتن دغدغیه سرنوشیت     یبا د ی، داشتن رابطه دوستیقیمان حقیتوان گفت دزمه ا یه مین آیبا توره به ا

هاست و دزمه ارشاد به معروف و  یها و زشت یها و انتقاد از بد یگر به خوبیدیرگر، ارشاد یدیرآنان است و دزمه عالقه به 

فان و یاز ضیع  یرین دسیتگ یاز خداونید و فرسیتاده او و همچکی    یبردارت و فرمیان یی نماز و توسیعه معکو  ییر، برپارانتقاد از مک

 .9ان خداوند استیپا یب یها ن امور، نزول رحمتیا ( است؛ و بادخره دزمه همه اکز یمستمکدان )ادا

 معیروف  امربهن نشانه اهتمام به امور خلق و توره به مسائ  مسلمانان است. یباترین و زیر، بهترراز مک یو نه معروف امربه

 یعکی یگیران را داشیتن؛   یت و ارشیاد د یدغدغیه هیدا   یعکی یردن؛ کی ت یگران احساس مسیئول یدر برابر د یعکیر، راز مک یو نه

از  یو نهی  معیروف  امربهم. یکیت و خاموش نکشکاند، سا گران در حال افتادن در چاه ضاللت و شقاو یم دیکیب یه مک یهکگام

 قت.یت در برابر حقیاحساس مسئول یعکیر، رمک

ز وریود داشیته   یگر نیان دی، در اد«رراز مک ینه»و « معروف امربه»ه کشود  یا  قرآن، دانسته میاست با توره به آ یگفتک

 د:یفرما یم، از زبان حضر  لقمان خطاب به فرزندش میرکاست. قرآن 

ن از یی ه اکی با بیاش  ریرسید شی   یمی ه به تو ک یبین و در برابر مصاکر راز مک یو نه معروف امربهپسرم! نماز را برپا دار و »

 .«3مهم است یارهاک

 مقدمه

ه البتیه  کی گر باشد یر افراد دراز مک یو نه معروف امربهه کن است یآل محمد)ص( ا مؤمن یکا  ین خصوصیتر از مهم

رفتارش  و شر به دور بوده و تمام اعمال و ید، از هر گونه بدیباشد فرد مؤمن خود با یم یمراح  مختلف ین امر خود دارایا

 خداوند باشد .  یقید مؤمکان حقییمورد تأ

                                                           
 . هیا  علمی دانشگاه آزاد نجف آباد0

ئ  ک س  یرحمهم لوالمومن  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 او  .8
 (40(: 3. )توبه )اهلل عزیز حکیم اللهان

 .44و  40، ده گفتار، ص یمطهر یمرتض .9
 (04(:90من عزم ادمور. )لقمان ) کان ذل کما اصاب یر و اصبر علراقم الصال  و امر بالمعروف و انه عن المک یا بکی .3
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 حق انجام ندهد.  یرضا یرا مگر برا ی  عم  و گفتاریه

ا  ین خصوصی یی از ا یت  مختلف اسیالم کر باشد، در کحق بوده ، صابر و شا یبه رضا یراض یدر تمام امورا  زندگ

 ان آمده است. یار سخن به میبس

 امبر اسالم )ص(:یه در معجزه پکخصوص  ست بهیده نیس پوشک  یلت آن بر هیفض

م قیرار  یرری ار میورد ت یکد ، بسی کرا داشته باشد و به موق  و به را از آن استفاده  یتین خصوصیه چکک یم، فردیرکقرآن 

 گرفته است. 

احیث،  و مب ها حرمته کاشاره نمود  ید رضیالبالغه اثر دانشمکد بزرگ زمان، س توان به نهج یز میگر نیت  معتبر دکاز 

  یتاب بیر هی  کن ینموده و اثرا  شگفت ا یآور )ع( را در آن رم یان رهان، حضر  علیعیمام اول شا یها ن خطبهیهمچک

 ست. یده نیس پوشک

  یر، از ورود آن فرازمک یو نه معروف امربهف. به نام مراح  یآن اثر شر یها حرمتکجا با رروع به دو نمونه از یدر ا

 ر(راز مک یو نه معروف امربه) مراح   943 – 949مت رم. حیبر یم

 یکید، خیود را از آلیودگ   کار ری باشد و در دل آن را ان یرردعو  به مک را بکگرد و شاهد یس تجاوزکمؤمکان! هر  یا

ر بیه  یه با شمشکس کبرتر است و آن  یکد پاداش داده خواهد شد و از اولکار رس با زبان آن را انکسالم داشته است و هر 

، یده، گروهین در دلش تابیقیافته و نور یرا  یالم خدا بلکد و گفتار ستمگران پست گردد، او راه رستگارکزد تا یار برخران

ر ری گر، مکید یاند. گروه و را در خود گرد آوردهیرن یها خصلت یککد، آنان تمامک یار مرر را با دست و زبان و قل  انرمک

و را گرفتیه و  یری ن یهیا  خصیلت دو خصیلت از   یسی کن یبرند، پس چکی  ینم یارکرده، اما دست به کار ررا با زبان و قل  ان

ر را با زبان و رگر، مکید یاند و بعض دست آوردهه خصلت را ب یکر را تباه ساخته و رمک یرده است و بعضکرا تباه  یگرید

 ان زندگان است. یم یا از آنان، مرده یسکن یه چککاند  قل  و دست رها ساخته

میوا  و پهکیاور    یایی بیر در  یا ر، چونان قطرهراز مک یو نه معروف امربهو، و رهاد درراه خدا ، برابر یرن یارهاکو تمام 

برتیر،   هیا  نیی ااهکد و از همیه  ک یم یو نه از مقدار روز ککدک یم یکرا نزد یر، نه ارلرازمک یو نه معروف امربهاست و همانا 

 ار است.رستم یمکحا یش رویسخن حق در پ

 ر و رابطه آن با اصالحاتکمن از یو نه عروفم امربهت یاهم

 ف،یی گیر انسیان حک  یر دیی به صداقت و امانت و عدالت قائی  اسیت و بیه تعب    یش ذاتیانسان، گرا ین اسالم براین مبید

سر ین است از مربرخوردار است و لذا مم اریو اخت ین حال از آزادیر و حق دارد و در عیمال و خک  به یگرا و فطرتاچ م حق

ن یی رشید و گسیترش ا   یرد ولی یپیذ  یان موقیت می  یرر یکرا به صور   ن اشتباه و خطایخود مکحرف گردد. اسالم ا یاصل

 نیی از ا یریرلیوگ  یم بیرا یرکی ن رهیت قیرآن   یشاند به همی رب ین است رامعه را به تباهرمم زیان ناسالم و فسادبرانگیرر

دهد چکانچیه   یو اصالح رامعه م ررازمک یو نه معروف هامربجاد اتحاد و وحد  در رامعه دستور به یانحراف و انقراض و ا

 :آمده یاتیدر آ

تفرق وا  نیال ذکون وا  که م المفلح ون و َلت کر و اولئ ک نه ون ع ن المنیامرون ب المعروف و ی ر و ی الخ یاعون ال ی م ام ه کن منکولت»
دعو   ها یخوبه مردم را به کباشکد  از شما یتیرمع حتماچ یستیبا« »میلهم عذاب ع  کنات و اولئیواختلفو من بعا ماجاهم الب

ه از هم متفرق شیده  کد یباش یسانکشما مب   اند ونکرستگارانکد  ین افرادیکد و چکینما رراز مک یو نه معروف امربهککد و ک

عیذاب   ین اشخاصی یچکی  یبیرا  ثابیت شیده بیود و    ها آن ین و ادله برایه براهر( بعد از آنیهود و نصاریردند )کاختالف  و

 .خواهد بود کدردنا



 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 445

ردنید میورد سیرزنش قیرار     ک یمی  کرا تر ین وار  الهیاند و ا ر توره نداشتهرمک از یه به نهک یسانکگر ید یا هیدر آ

 یگر را نهی یدیری دادنید   یه انجیام می  کی  یاز اعمال زشیت  ها آن» «فعلونیانوا کر فعلوه لبئل ما  کتناهون عن المنیانوا َلک» دهد یم

ت یتوان اهم یرد به وضوح میصور  گ ین نظر و تأملیشا  بزرگان دیفرما اگر در« دادند. یمانجام  یارکردند چه بدک ینم

رامعیه مرسیوم    اگیر در  رنید و یگ یزد مکان قرار می ین دو اص  مورد لطف و حرمت این به ایه عاملکافت یدر ن دو اص  رایا

ر لخلق ان م ن ک المن یاَلم ر ب المعروف و النه  ان»د: یی فرما یمی  )ع(نیرالمؤمکیگردد و چکانچه ام یآن رامعه افزون م یشود روز
ه ک ر دو صفت از اوصاف پروردگارندراز مک یو نه معروف امربههمانا « نقصان م ن رِزی قربان من اجل و َلیاهلل و انهما َل خلق

و اگر در رامعه رند یگ یمورد لعن قرار م ن دو اص ین به اکیدهکد. و تار یاهش مکرا  یو نه روز کککد یم یکنه ار  را نزد

به امام حسن  )ع(نیرالمؤمکینامه ام تیه در وصکشوند همانطور  یرامعه مسلو م کت بر آنیبدط ییها انسانر نشود الف: یفراگ

 کر را تیر ری از مک یو نهی  معیروف  امربیه « مکم ش رار یکعل  یولی ر فک ع ن المن یوا اَلمر بالمعروف و النه کَلتتر »آمده ( ن)عیو حس

ن)ع( یرالمیؤمک یشود. چکانچه ام یم یاز آن رامعه نف یا  انسانیح ت ویب: هو« شوند یبر شما مسلو م شما یه بدهاکد یکرن

ر را بیا زبیان و قلی  و    رمک یبعض« »اءی ت اَلحیم کاه فذلیر بلسانه و قلبه و کار المنکَلن کتار » د:یفرما یم ن سخنیا دییتأدر 

ن قیدر  یر همراز مک یو نه معروف امربهارزش « زندگان است. انیم یا از آنان مرده یسکن یه چککاند  دست خود رها ساخته

 ه ازکی ار مهیم  یضیه بسی  ین فریی ا ایی ربال احکی ام پرخیروش  یهدف خود را از ق یکیاصالح طل  د ن)ع( آنیه امام حسکبس 

ع ن  یوف وانه اان آم ر ب المعر ی ار  یام ه ج ا یانما خرجت لط ب اَلص الح ف  ...»: شود عکوان فرمودند ین نام برده میا  دیضرور
ر و ری از مک یو نه معروف امربهام اراده دارم  ار امت ردم بپا خواستهک اصالح یدر رستجو« »یواب یره جایر بسیر و اسکالمن

نباشد اما  یارتماع ر لزوماچ مصداق اصالحرازمک یو نه معروف امربهد ید توره داشت شایبا« کمکپدرم رفتار  ر  رد ویبه س

ه خود را موظیف  کفه از آن رهت یمسلمان آشکا به وظ ر است و هرراز مک یو نه معروف امربهاق ، مصدیهر اصالح ارتماع

ن اسیالم بیر   یی د تأکیید ت بیه مطالی  فیوق    یدارد و با عکا یت خاصیحساس یاصالح ارتماع داند نسبت به ین دو اص  میبه ا

است  یارتماع یها ینابسامان از فساد و رف  یریبر اصالح رامعه و رلوگ تأکید یر در رامعه نوعراز مک یو نه معروف امربه

 یکه مکاس  برایجاد زمیه همان اصالح رامعه و اکن یه دیرسالت عال توان به هدف و یم ین اصالح ارتماعیت ایو لذا با رعا

 .دیرس تگر اسیام  در رهان درو ت یرشد معکو یان دزم برارردن امکانسان و فراهم  یبرا ش و رفاه مکاس یآسا

 رکاز من یمر به معروف و نه آت و ضرورت ین در مورد اهمینان معصومسخ

، یت یار من اهل بیتبعوااَلخیر و لم کنهوا عن المنیامروا بالمعروف و لم یو اذا لم »ه و آله و سلم: یاهلل عل یرسول خدا صل
 کر را تیر ری از مک یعیروف و نهی  هرگاه میردم امربیه م  «. له مس تجاب یفال  خیارهم ذلکاعو عنا یهم اشرارهم فیسلط اهلل عل

ککد کشان دعا ین هکگام خوبان ایگرداند، در ا ککد خداوند بدانشان را بر آنان مسلورن یرویان خاندان من پیرکد و ازنینما

 نشود.  مستجاب دعایشان یول

فعلوا یفاذا لم  آلبر یا علر وتعاونو کر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنیزال الناس بخیَل »ه و آله: یاهلل عل یرسول خدا صل
ر و یمردم همواره در خ.« السماء یاَلرض و َل ف ین لهم ناصر فیکبعض، و لم  یات و سلطبعضهم علکنزعت عنهم البر  کذل

رسانکد پس هرگاه آن را به را  کمکر یار خکگر را بر یدیرککد و کر راز مک یونه معروف امربهه کتا هر زمان  اند برکت

و  باشد زمیننه در  یاوریآنان  یه براک یگر مسلو شود به طوریبرگروه د یز آنان سل  گردد و گروها  اکاورند برین

 نه در آسمان.
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 یو جاه ا ف  کن من فعل ه بجه ا یوبا کو لسان کا یر بکر المنکن من اهله و انکو امر بالمعروف ت»السالم:  هیعل یامام عل 
ن تیا در  کی امیر   ییک ار نک]فرزندم حسن[ به .« انک ث  ی خض الغمرات للحق حلومة َلئم و  اهلل فی کاهلل حق جهاده و َل تاخذ 

وشیش خیود را دور   ککد بیا  کار ناپسکدکه کو از آن  شمار زشتار ناپسکد را کوبه دست و زبان  ییاران درآکویرشمار ن

بود  هررا دشواریحق به هر  ینداشته باش برا بیمی  گرانت مالمتد،و از سرزنش یه شاکوش، چکان ربدار. در راه خدا ب

 وارد شو.

امرون ی وت م ذعنون َل کاَلرض وه م س  یف  یعص یائ ه ان یرض م ن اولی ل م  یو تع ال کان اهلل تب ار »السیالم:   هیی عل یامام علی  
اء خییود یییهمانییا خداونیید از اول«. جه  نم یم  ن معالج ة اَلغ  الل ف   یاه  ون عل   القتال فوج اتر، ک  نه  ون ع  ن المنیب المعروف و َل 

ار را از یرککد، پس پرن رراز مک یو نه معروف امربهت و آرام باشکد و کسا ها آنو  بشود زمینت او در یه معصکده ینپسکد

 افتم.ی تر آسانرهکم  یها تحم  غ 

و  معیروف  امربهن بر یشالوده د.« الح اود اقامةر و کعن المن یعة اَلمر بالمعروف و النهیقوام الشر »السالم:  هیعل یامام عل 

 استوار است. یرپا داشتن حدودالهر و براز مک ینه

لمة ک کنقصان من رِز و افضل ذلیقربان من اجل وَل یر َل کعن المن یان اَلمر بالمعروف و النه»ه السالم: یعل یامام عل 
و برتر از همیه   کاهکد نمی یو از رزق وروز سازند نمی یکر مرگ را نزدراز مک یو نه معروف امربه.« عال عنا امام جائر

 .پیشه ستم ییشوایعاددنه است نزدپ یسخک ها این

ر ک ع ن المن یب المعروف و النه  اَلم ر لترکهمم اَل یکای ن ایب  یلعن القرن الماضیفان اهلل سبحانه لم »ه السالم: یعل یامام عل 
ش از یه پییکییهمانییا خداونیید سییبحان مییردم دوران گذشییته را .« یالتن  اه کو الحلم  اء لت  ر  المعاص  ی لرکوبفلع  ن اهلل الس  فهاء 

 خیردان  بیردند. پس خداوند ک کر را تررمک از یو نه معروف امربهه کآن  یدور نفرمود، رز برا خود رحمتکداز یشما

 .یردیگر نهی کردن و خردمکدان را به )گکاه( ترک یردبه خاطر نافرمانکآنان را لعکت 

م ة تق ام به االفرائض و ت امن الم ذاهب و تح ل یض ة ع یر فر ک ع ن المن یان اَلم ر ب المعروف و النه »السیالم:   هیی امام باقر عل 
ضه بزرگ یر دو فرراز مک یو نه معروف امربه.« م اَلم ریستقینتصف من اَلعااء و یاسب و ترد الم الم و تعمراَلرض و کالم

 ودش میار مردم حالل کس  و ک گرددو میامن  ها راه ها آنله یو به وس شوند میبر پا  ها آنگرفرائ  با یه دکاست  یاله

 هیا  آنو در پرتیو   شیود  میی  گرفتهآباد و از دشمکان انتقام  ها زمینه آن یو در سا شود می بازگرداندهشان یو حقوق افراد بد

 .گردد میارها رو به راه کهمه 

ن ل ه، ی َل د یف ال ذیبغض الم ؤمن الض عی ه و آله: ان اهلل عز و ج ل لیاهلل عل یقال رسول اهلل صل»ه السالم: یامام صادق عل 
عیز   یه و آلیه فرمیود: خیدا   یاهلل عل یرم صلکامبر ایپ«. رک ع ن المن ینهیَل  ین له  قال: الذیَل د یل له: و ما المؤمن الذیفق

دام اسیت؟ فرمیود   کن ندارد یه دک یدند: مؤمکی. پرساست خشمکاکن ندارد یه دک یف و سستیمؤمن ضع به نسبتور  

 .ککد نمیر رمک از نهیه کآن 

اهلل فق ا  یعص یو م ن اح ب ان  اهلل یعصیه فقا احب ان یقار علیره و هو کنیر فلم کالمن رأیاذا »لسالم: ا هیامام صادق عل 
ه خداوند ک، دوست داشته باشد نشمارد زشت، آن را ییکد و با داشتن توانایرا بب یار ناپسکدک یسکاگر .« بارز اهلل بالعااوة

 با خدا پرداخته است. ی، به دشمکان شودیه خداوند عصک باشد دوسته کان شود و هر یعص
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 یا نظارت همگانیر کاز من یو نه معروف امربه

 :شیده   معرفیی ر ری از مک یرم)ص(، امیر بمعیروف و نهی   کامبرایپ یاز وظائف اصل یرید، یه در قرآن مجرکیعالوه بر ا

از  یربیه قیدر  راز مک یو نهی  فمعرو امربهموضوع  یر اسالمرکش و تفیدر ب اصودچ «رک نهاهم عن المنیامرهم بالمعروف و ی»

. در قیرآن  اسیت  شیده  یمان و صالح و نفاق معرفیفر و اکشکاخت  یارهایاز مع یریه کاست  برخوردار اهمیتارزش و 

میورد  . »«انوا تعمل ونک بم ا عص وا و   کم ذلیبن مر  یسیلسان داود و ع یل علیاسرائ یفروا من بنکن  یلعن الذ»: فرماید مید یمج

زمورد یم)ع( نیبن مر یسیافر شدند و بر زبان داود)ع( و عک اسرائی  بکیه از طائفه کقرار گرفتکد، آنان  ین الهیلعن و نفر

 از نهیی  یکیان )در اریرا  یدنید و متجیاوز شیدند، ا   یان ورزیرده عصکه گکاه ک بود رهتن بدان ین واق  شدند. ایلعن و نفر

آنان را با  یه دوستکآنگا پس از آن «. شدند می  ررا مرت یعم  زشت تردید بیرا نبودند، یو پذ شدند نمی یر( متکاهرمک

خشم و غض  خدا بر آنیان  . »«خالاون همالعذاب  یهم و فیان سخط اهلل عل»: فرماید می ککد میح نموده سرزنش یفار تقبک

«. آنان فاسق هسیتکد از  یاریبس. » «را منهم فاسقونیثک....»: ککد میان یه بعد بیو سپس در آ«. خواهکد بود یو در عذاب ابد

ه م  المنافقین اننهون عن المعروف... یر و کامرون بالمنیالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض »: خوانیم میگر ید یو در را
امیر   هیا  زشیتی را  و ری کیان بیه مک  یدارنید( ا  یاررت و همیگرند )سکخید یاز بعض یمردان و زنان مکافق برخ. »«الفاس قون

ه بعید،  یی و چکید آ «. ه مکافقیان، همیان فاسیقان هسیتکد    کی  ی. به درستنمایکد می یریرلوگ ها نیریا و ه ییبایز و از کککد می

 ی، بعضمؤمنمردان و زنان (. »0) «رک نهون ع ن المنیامرون بالمعروف و یاء بعض یالمومنون والمومنات بعضهم اول» :فرماید می

و در سوره آل عمران، صالحان را «. نمایکد میر راز مک ینه و کککد می معروف امربهگرند، یدیر( یا ولی) از آنان دوستدار

نه ون ع ن یامرون ب المعروف و ی وم اَلخ ر و ی ومن ون ب اهلل والی»: فرمایید  میی  یر معرفراز مک یو نه معروف امربه یبا مشخه اررا
از  یو نهی  کککید  میی  روفمعی  امربهمان دارند و یامت ایبه خدا و ق. »«نیم ن الص الح کرات و اولئیالخ یسارعون فیر و کالمن

 یسی کرهکیگ اسیالم،   فن در یبکیابرا «. گذارنید  میی و مسیابقه   دارنید  عمی  را  سیرعت  یو خ ها نیریو در  نمایکد میر رمک

با توره  یه اررائیشکهاد و نظریشمارد. پ کوچکا آن را یداشته باشد  یوتاهک ترین کوچکن قانون، یا به نسبت تواند نمی

شیرائو و   ن قیانون، بیا حفیظ   یاز ا یو عمل یعلم ید همه مسلمانان با آگاهیه باکن یوه بر اا  و مطال  گذشته عالربه ن

شتن را مسیوول مصیالح فیرد فردمیردم،     یآن را مورد عم  و اررا بگذارند و خو را همهمرات  دزم، در تمام موارد و در 

  ای وییژه د گیروه  یی ز بایی ن یت اسیالم ومی رباشیکد، دولیت و ح   هیا  گیروه و ناظر بر اعمال آحیاد و   بدانکد حرومترامعه و 

دار رامعیه  یی کد. دائره حسبه چشیم ب ک سازماندهی رهتن یرا به ا یالتریفه به ورود آورد و تشین وظیانجام ا مخصوص

، از صیدر اسیالم، همیواره بیه عکیوان نظیار  بیر همیه مصیالح و          شیود  میر مشاهده یخ و سیا  و تواریه از رواکآنچکان 

، هیا  حرومیت خ ین نظار  را داشته و در طیول تیار  یارانشان ایهم السالم خود و ین علیم، معصومن اسالیقوان اررای حسن

ر ری از مک یو نه معروف امربهشده،  یو سازمانده یالتریه به صور  تشک شده می  ری)امور حسبه( تش به عکوان ای دائره

ن یمورد بحث قرار گرفته است. بکابرا دچارما( یومت اسالمرت و نظار  مردم در حیتاب )مسوولکمتن  در که کردند می

انیا  و شیرائو بهتیر، میابهتر     رو امیروز بیا داشیتن ام    باشید  نمیگانه هم ید و تازه و بیامر رد یکن موضوع، یشکهاد، ایپ

از  یو نهی  معیروف  امربیه و  یم. سیازمان قضیائ  یکی کا یی را اح یاتیی ن امیر ح یرده و اک  ین هدف مقدس را تعقیا توانیم می

 یو نهی  معیروف  امربیه از دائیره   یدر فرهکگ اسالم، درواق  بخشی  یال  قضائریشود، تش تأم دقت و  یه خوبراگر برمک

 یه بحیث مسیتوفا  کی  انید  کردهح یقت تصرین حقی، به ایعه و سکینامدار ش یاز بزرگان از فقها یاریو بس باشد میر رازمک

خ یشی »رد. مرحیوم  یی شیتر قیرار گ  یب تأمی    و یتحل د مورد بحث ویخود با ین مقال خار  است، و در رایت ایطرف از آن

رده، کی فیه را تقبی    ین وظیی ا یه هرگاه گروهی کاست  یفائکقضا، از واربا   یتصد: »فرماید می( الطائفه شیخ) ؛«طوسی
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آن را  یو رلیو  شوند دست همآن  کبر تر یو بلد یگران ساقطخواهد شد، پس اگر مردم شهریآن شدند، از د یمتصد

ه بر رکیگ و  کومت وقت دزم است رو بر امام و ح کارند گکهو  اند کردهخرو   اسالم حرومت  بر ضد رند، در واقیبگ

اخ ذ یهم م ن یل ف یق اس ام ه ل یان ه ق ال)ص(: ان اهلل َل : »افزاید میاستکاد رسته  یث نبویآنگاه به حد«. زدیقتال با آنان برخ
 ککید  نمیی س یتقد را یمتعال امت و ملت یه خداک یبه درست. »«رکعن المن یف حقه و َلنه من اَلمر بالمعروف و النهیللضع

از  یو نهی  معروف امربهاز  یقضاء بخش یه تصدکن یا یبرا ه حقوق ضعفا را باز ستانکد وکنباشکد  یسانکانشان یه در مک

ازمان سی  یک، یگر، سازمان قضائید یشورهاکران و یا یاسالم یومت رمهورره امروز در حکهمچکان «. باشد میر رمک

 ن صیور ، یبه هم تواند میا دائره حسبه یر راز مک یو نه معروف امربه  ومکسجم و قدرتمکد است، دائره و سازمان رمتش

از میوارد   یه بیه طیور نیاقص، در برخی    کی  ها سازمانو  ها ارگاناز  یو قدرتمکدتر وارد عم  گردد مانکد برخ تر تشریالتی

ه مطرح ک دانم میفه یشدن دارد و بر خود وظ یان عملررنده روشن است و امه به نطر نگاک. چگونه؟ آنچه کککد می عم 

د یکش، انتخاب و رذب نماین مکظور گزیرا به ا ید افرادیبا یاست: الف ( دولت اسالم گونه اینبه  م،یشکهاد نمایرده پک

 است: ها اینه از رمله شرائو، کشد  خواهد دیکی یزعما یه شرائو آنان از سوک

ه در یی علم هیای  حیوزه ان طیالب  یی ا ، حقیوق و... و در م یاله های رشتهسانس یترا و فوق لکر حد دمعلوما  د .0

 حداوائ  درس خار .

 . یتقوا وتعهد اسالم یدارا .8

 و. یمتعادل و مکزه از افراط و تفر یافراد .9

 حسن ظاهر. .3

  ده(.یوه و پسکدربا و هم با شی)هم زیشکاس و روان یفرم لباس مورد پسکد از رهت اخالق .9

 و نس . یخانوادگ اصالت یدارا .0

 ان. یخوش ب .4

ککید، هیم در   ی، به صور  آموزش ببیس و نظامیمانکد پل را ای ویژهآغاز، دوره  ن شرائو، دریعالوه بر داشتن ا .2

ن قیانون  یی ، شیرائو و مراتی  ا  هیا  روشبا  یاست و هم در بعد آشکائ یسیپل یار، نوعک، چون ینظام یسیبعدپل

 یاسالم ی، روانشکاسیاسی، سیتیترب ید در موضوعا  اخالق، علوم ارتماعیموزش باعالوه بر آن، دردوران آ

 .ببیککد آموزشام، رو اح

ن سیازمان بیا   یی ده باشیکد. ب ( ا یی ز دیی د خیود دوره آمیوزش ن  یی ه باکی پلم نباشیکد  یی متیر از د کردست، یافراد ز .3

ن گروه، در مورد ی( افراد ا مرتبو و هماهکگ باشکد.   یشور و سازمان قضائکبخصوص وزار   ها وزارتخانه

بیوده اسیت.    چکیین  گذشیته ه در دائیره حسیبه در   کی . همچکیان  کککد میاز تخلفا  و ررائم، بالفور اقدام  یبرخ

ر یرم)ص( و سیا کی ار ضیرور  دارد و رسیول ا  یه توریه بیه آن بسی   کی  یاتری از ن یری یدزم و ضرور یاخطار

ر ییی مغیرض و مکحیرف و تغ   هیای  گیروه ا ینفوذ افراد  مالاع موضوع، اند دادهز هشدار یهم السالم نیمعصومان عل

 . باشد میر رق معروف و مکیدادن مصاد

غالی    هیای  قیدر  ، انید  دانستهر را از اصول راز مک یو نه معروف امربهه مانکد معتزله ک یهکگام یخ حتیدر طول تار

ه کککد، تا آنجاک ریکتش ها مصداقمررئه( در ن قانون لطمه وارد سازند و مانکد )یگر، به ایق دیاز طر اند توانستهوغاص  

رهیا اظهیار نظرنمیوده،    رو مک ها معروفاز  یردند تا در مورد برخکرا استخدام  ی، دانشمکدانعباس بکیو  امیه بکیدر زمان 

به نحیو احسین اریراء گیردد،      یاتین امر حیه اک یست هکگامین ریردند. شک یر را معروف معرفرر و مکرمعروف را مک
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تیا   گردنید  میمجهز  یطانیبه وساوس ش یو افراد ین صور  گروهیهمه مفاسد و فاسدها گرفته خواهد شد. درا یرلو

ر ری ه مککی ن یی ن ببرند و بیه بهانیه ا  یقبح آن را از ب ای بهانهن سوژه و یترروچکککد و باکه یاز مفاسد را تور یبرخ تدریجاچ

میوارد   گونه اینن در ی. بکابراایم دیدهاز آن را  هائی نمونهن خود زما در همخ و یه هم در تارککد یج نمایست، آن را تروین

 ین الهیگر قوانیو از راه د نماید استفادهنتواند سوء  یسکککد تا کز نظار  ین امور نیت دارند تا به این امر، مسوولیمسوول

م و فس ق کاذا فس ات نس ائم ک ف بکی »ه فرمیود:  ک ککد میرم)ص( نق  کر دهد. حضر  امام صادق)ع( از رسول اییرا تغ
ف اذا کی  ک  فق ال: نع م و ش ر م ن ذل اهلل یارس ول کون ذل یک ل ل ه و ی ر  فقکم و لم تامروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکشباب

تم المعروف یم اذا راکف بکی ک  قال: نعم و شر من ذلکون ذلیکو  اهلل رسولا یل له یتم عن المعروف  فقیر و نهکامرتم بالمن
ه زنیان و روانانتیان فاسید و فاسیق شیده باشیکد و شیما        کی  یبر شما چه خواهد گذشیت هکگیام  . »«ر معروف ا کالمنرا و کمن

ن بر شیما  یو بدتر از ا ین خواهد شد؟ فرمود: آریا چکی، آاهلل رسولا ید؟ عرضه داشتکد: یرنکمائراز مک یو نه معروف امربه

 ین خواهد شد؟ فرمود: آریا چکید؟ باز عرضه داشتکد: آینمائ یر و از معروف نهرامر به مک که زمانیچه خواهد گذشت 

با( به یر)زشت( را معروف)زرد و مکیکیر )زشت( ببربا( را مکیه معروف )زکگذشت آنگاه  خواهد چهن. بر شما یبدتر از ا

م)ص( هستکد و رکرسول ا بیکی پیشن یمصداق ا اککون همه ک بیکیم میرا  هائی گروهما در رامعه افراد و «. دیحساب آور

در نظر آنان حق، نیاحق و باطی ، حیق     دقیقاچه ر، بلگیرند نمیرا  یرا  و زشترمک یدفاع و رلو یرینه تکها ازمعروف و ن

آنان بسته شیده اسیت، بیا     ید انسانیکش و دیه بکو بر اثر آن  بیککد می یبائیرا ز یو زشت یرا زشت یبائیو ز شود می شمرده

مختلف  یدواع اصودچککد. یه هست، ببکا  را آنچکان یواقع توانکد نمی طبعاچ، نگرند می یوانیت و حی، انانخودخواهی چشم

و شیرائو متفیاو     گذارنید  اثرمیی  هیا  دییدگاه غا  سوء در ین و تبلی، عاد ، تلقیتیو تربیو عل  و عوام  گوناگون، مح

، حضیر  امیام   کردنید  میی بحیث  « شیعبه بین   رهیمغ»با « اسریعمار » ی. روزآورد میشن متفاو  به ورود ید و بید بسا چه

نفس ه  یعم ا ل بل عل  یا. و عل ین اَل ما ق ار ب ه م ن ال انیاخذ من الای لم فانه»رده فرمود: او را واگذار. ک)ع( رو به عمار یعل
 «.لسقطاتهجعل الشبهات عاذرا یل

رده کی امر را بیر خیود مشیتبه     اچعمدش برساند و یایرا به دن یه وکاموخته رز آنچه ین را نیاز د یزیره( چیپس او)مغ»

 هیایش  لغیزش خطاهیا و   یرند و به حق و معروف شباهت دارند( عذر و بهانیه بیرا  ره باط  و مکک یشبها  )امور تا است

ز، همیواره حقیائق را وارونیه رلیوه     یی و متزلیزل ن  تقیوا  بیچکدچهره و  های انسان، یعالوه بر عل  و عوام  و دواع«. باشد

ر و تبدل و دگرگون سیاختن  یی، از تغین الهین در مورد حفظ قوانیککد، بکابراکه یرا تور خود ایستناش، تااعمال دهکد می

ککید.  ک یتلقی  ین هشدار و اخطار را ردیار بود و علما و دانشمکدان بزرگوار و مسوول، ایار هشید بسیر، بارمک معروف و

« . اع الهرا قلب فجعل اعاله اسفله و اس فله کر منکنیفا و لم عرف بقلبه معرو یفمن لم : »فرمایکد مین رابطه ی)ع( در ایامام عل

. تا آنجا شود مید، دلش وارونه و دگرگون یار نکماررا ان یرررا معروف نداند و مک یه در قل  خود معروفک یسکپس 

ن یبا توره به ا(«. بیکد میو حقائق را وارونه  دهد میص ی)وارونه تشخ گردد برمین او به باد ین آمده پائیاو به پائ بادی که

، بر گونه بدعت های تبدی  ور ییاز تغ یریرلوگ یام  براکو مواظبت  ین الهیاز قوان یو نگهبان یا ، ضرور  پاسداررن

 همگان محسوس خواهد بود.

 یالم مقام معظم رهبرکر در کاز من یو نه معروف امربهت و ضرورت یاهم

ردن.امر ک یبد نه یارهاکاز  را دیگران یعکیر، راز مک ینه ردن.کامر  یکن یارهاکگران را به ید یعکی، معروف بهامر 

ه مرحله قل  است و اگر آن مرحله باشید، امربیه   کقب  از زبان هم دارد  مرحله یکالبته  ؛، فقو زبان و گفتن استینه و

احسیان بیه    مبالچ ککید میمر ا یریبه ن را  مردم یبه نظام اسالم کمک یه شما براک یام  خواهد شد.وقتک، یمعروف زبان
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ه کی  ین، هکگیام رارها را بکن یا گویید می، تواض ، حلم، صبر و یکن یارهاک،یارر، محبت، همیفقرا، صدقه، رازدار

 یرا  نهررا از مک یسک ین امر شما، امرصادقانه است. وقتیداشته باشد، ا یفتگیو ش ین معروف، بستگیا به نسبت شما دل

بیه   یردن، دسیت دراز کی   یی ف و میی را ح یگیران، امیوال عمیوم   یتجیاوز بیه د   ردن،کی ن، تعرض ردکظلم  مبالچ ککید می

ردن، بیا دشیمن اسیالم    کی  کیار  اسیالمی ه نظیام  یی ردن، علکردن، توطئه ک یردن، دروط گفتن، نمامکبت ی، غمردم نوامیس

، ین نهیورود داشته باشد، ا ارها بغ کن یا به نسبتدل شما  در که ین، وقترارها را نکن یا گویید میردن و ک یاررهم

دل با زبان همراه نباشید،   نررده خدایاگر  .ککید میعم   تان نهین امر و یاست و خود شما هم طبق هم صادقانه نهی یک

، اما ککد امرمی یریه مردم را به نک یسک«.ل هن کین بالمعروف التار یلعن اهلل اَلمر » که شود مین رمله یآنگاه انسان مشمول ا

 ین شخصی یچکی  ؛شیود  میی   ری را مرت ی، اما خوداو همیان بید  ککد می ینه یمردم را از بد ؛ککد نمیه آن عم  خود او ب

 یر و حدود آن براراز مک یو نه معروف امربه یخواهد شد. اگر معکا کیخطرنا یلیزخین چیا ؛شود می خدا لعکتمشمول 

، یتعام  ارتماع های شیوه کارسازترینن و یآمدترارک، ترین شیرینن، یاز نوتر یریمعلوم خواهد شد  مردم روشن بشود،

ن یی نیه، ا «! اسیت ردن کی  ین فضیول یی آقا! ا»کد یبگو آیکد نمی درگر ید ها یر است و بعضراز مک یو نه معروف امربهن یهم

و شیر   یردن بید کبه محدود کمکن یا ؛ر استیوع خیبه ش کمکن یا ؛است ین نظار  عمومیا ؛است کردن یاررهم

روز در رامعه، گکیاه   یکه کن است ین خطرها ایبدتر .بماند  گکاهگکاه،  یه در رامعه اسالمکن است یبه ا کمک ;است

و  معیروف  امربه که وقتی عوض بشود. ها فرهکگبشود و  یار بد معرفکار خوب به عکوان ک ؛بشود معرفی صواببه عکوان 

ار کی   بیه صیواب و   یشه گکاه بمانید و تبید  یردم همنظر م در گکاهه ک شود مین مور  ی، اشد رایجر در رامعه راز مک ینه

ن به یه دک کارهایی خوب یارهاکه کککد و حرف بزنکد کار ک یه طورکن است یه مردم ایعل ها توطئه بدتریننشود. یکن

خیوب   یارهیا کبید بیه    یارهاکبد، و  یارهاکدر نظرمردم به  هاست آنشور در کرده است و رشد و صالح کامر  ها آن

، یبید  و یریی ه نکن است یر همراز مک یو نه معروف امربهده ین فاین اولیاست. بکابرا بزرگی خیلین خطر یا ؛  شودیتبد

رند، آنگاه یمکتشر بشود و مردم با گکاه خو بگ گکاه رامعهدر  یه وقتکن است یگرش ایده دیفا بماند. یو بد یریهمچکان ن

 مواریه  مشیر  ارش بیا  کی سیوق بدهید،    یریح و معروف و نر و صالیبخواهد مردم را به خ کسی همرامعه  رأساگر در 

از موربا   یریار را انجام بدهد.کن یفراوان ا هزیکه صرف با  استمجبور  ؛تواند نمی یا به آسانی ؛تواند نمی ؛خواهد شد

مکجیر شید،   بزرگوار  آن شهاد ه بادخره هم به کن راه، یبا آن قدر  و عظمت در ادامه ا امیرمؤمکان های تالش یامکنا 

س لطن اهلل یر او لک لت امرن ب المعروف و لتنه ون ع ن المن» :فرمایید  میی ؛ اسیت  یبی یان دهکیده و عج ری ت تیی ن روایا ن بود.یهم
د ید، روا  بدهیککان خودتان اقامه یررا مراز مک یو نه معروف امربهد یبا ؛«له مس تجاب یم ف ال کار یاعو خیم فک شرار علیکم

است یس امور زمام یعکی ؛ککد میرا بر شما مسلو  ها وابستهد، خدا اشرار و فاسدها و یردررناگ ؛دیبکد باشیآن پا به نسبتو 

آن قرار داشت و  رأسدر  )ع(امیرالمؤمکینه ک ی ا کوفه همانوسف خواهد افتاد! یشور به مرور به دست امبال حجا  بن ک

ر، بیه مروربیه   ری از مک یو نهی  معیروف  ربیه ام ک، بیه خیاطر تیر   خواند میودر مسجدش خطبه  کرد می یامر و نه را آندر 

ال خیود میردم را موعظیه    یی و بیه خ  خواند خطبهستاد و یآمد و در همان مسجد ا یثقف یوسف بن حجا ه کد یرس رایی آن

نداشت!  ی  تفاوتیه کگکجش یکانسان در نظر او، با خون  یکه خون کبود یسکبود؟ حجا   یسکرد! حجا  چه ک

بارحجا  دستور داد و گفیت   یک.کشت میانسان را  یکشکد، حجا  رحشره را ب یکو  وانیح یکه ک راحتی همانبه 

د نه، گردنش زده یس بگوکهر  ؛ککدکفر خودشان توبه کافرهستکد و از که ککد و شهاد  بدهکد یاید بیوفه باکهمه مردم 

ر قابی   یی و غ یی  واسیتبکا یی   و غریی عج هیای  ظلیم دچیار   گونیه  ایین ر، مردم راز مک یو نه معروف امربه ک! باترشود می

ج یانت رای، تقل  و خی، دزدیاررر نشود و در رامعه خالفرازمک یو نه معروف امربهه ک یوقت ح شدند.یف و تشریتوص
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نابیاب فیراهم خواهدشید. البتیه      هیای  آدمار آمیدن  کی  یرو یکیه بیرا  یفرهکیگ رامعیه بشیود، زم    ریزو   تدریجه بگردد و 

د میا را بیه   یی شیما با  یعکی ؛مسؤودن است حوزه مهمتریکشه باز کدارد  یگوناگون ایه حوزهر راز مک یو نه معروف امربه

 ؛تقاضیا  آن هم نه به صور  خواهش و ؛ار خوب را بخواهکدکد از مسؤودن، یمردم با .ککید نهیر رمعروف امر، و از مک

وریود دارد. در   یگونیاگون  هیای  وزهح ؛ستین حوزه اینالبته فقو  ؛حوزه است ترین مهمن یا بخواهکد. ها آند از یه باربل

روان، درس  یبرا هم هست. یکن یارهاکو  معروف بهامر  ؛ستیر نراز مک یر، فقو نهراز مک یو نه معروف امربهمساله 

ت آداب و عیادا  خیوب در   یی ح و معقول و رعای، ورزش صحیارتماع یاررهم ،یکردن، اخالق نکخواندن، عباد  

 یارهیا کف خیوب و  یوظیا  خانواده، یک یزن و برا یک یمرد، برا یک یبرا ت.خوب اس یزهایهمه رزو چ ،یزندگ

د یی د و از او بخواهییی د بیه او بگو یی کرخیوب امیر ب   کارهیای  ایین از  یریی ه شیما بیه   کی را  یسی کهیر   وریود دارد.  یبزرگ

رذهین مجسیم   د فیوراچ ر، ری از مک ینه گوییم میتا  ست.ین یاز گکاهان شخص یر هم فقو نهرمک از نهیاست.  معروف امربه

 ؛سیت ین نیفقو ا ؛کدکر راز مک ید و او را نهیایب باید یریابان رفتار و لباسش خوب نبود، ینفر در خ یکه اگر ک شود می

و انجام  رسد میدستشان  ه افراد تواناک ییارهاک مبالچ ؛مهم ورود دارد های زمیکهر در همه راز مک ین رز دهم است. نهیا

شیور، در بیاب واردا ، در بیاب    ک یدر مسیائ  عمیوم   بیازی  رفییق  همیین  ؛یز مکیاب  عمیوم  ن سو اسیتفاده ا یهم ؛دهکد می

دو نفیر تیارر و    وقت یک مسؤودن. یاز سو ها رفاقتت ین رعایهم ؛رهیو غ یدیاز مکاب  تول استفاده بابو در  ها شرکت

 یه مسؤول دولتی ک یسکه آن کوقت هست  یک ؛دارد حرم یک، آن کککد میو رفاقت  یارراس  هستکد و با هم همک

 و  ممکیوع ه کی اسیت   یزین آن چیا ؛ککد میژه برقرار ینفر رابطه و یکاست و قدر  و ارازه و امضا دردست اوست، با 

خود آن اداره، در خود آن بخش، بر مافوق  در اند فهمیدهزها را ین چیه اک یسانکاز آن بر همه  یگکاه و حرام است و نه

 شیود  میی و خانواده هم یه اه  سو استفاده است، تکگ بشود. در محک یسک یتافضا برا ؛ردست او وار  استیاو، بر ز

ت یی حقیوق روانیان رعا   هیا  خیانواده از  یدر بعضی  ؛شود نمیت یرعا زنان حقوق ها خانوادهاز  یرد.در بعضکر راز مک ینه

 هیا  آنر داد و از کتیذ  آنها به دیرا با ها این ؛شود نمیت یان رعاکودکخصوص حقوق ه ب ها خانوادهاز  یدربعض ؛شود نمی

، هیا  تربییت نیه، سیو    ؛کید رمحبیت ن  هیا  آنبیه   ه انسیان کی  نیسیت  همن یردن، فقو به اک  ییان را تضکودکخواست.حقوق 

 . هاست آنزها هم ظلم به ی  چین قبیمبود عواطف و از اک، ها نرسیدن ،ها اهتمامی بی

 رکاز من یو نه معروف امربه یبرا سازی نهیزم

ه نماز وار  اسیت،  ک گونه همان یعکی: مقدمه وار ، وار  است؛ گوید میه کاست  یه، اصطالحیعلم ایه حوزهدر 

د یی ه آب هیم خر یی ته یه آب وار  است. برایوضو گرفتن، ته یه از مقدما  آن است وار  است. براکز یوضو گرفتن ن

 ینهی  یرری ا از مکیی امر و  یبه معروف واهدخ میه ک یسک. شود میحفر چاه وار   یردن طکاب، دلو و گاهکه یا عاریآب و 

ککید، از  کمجلیس   یکیدگ یا نمایی  یاست رمهوریر یدایاندکخود را  خواهکد میه ک یسانکفراهم آورد.  ید مقدماتیکد، باک

مقالیه   ها روزنامه؛ در رسانکد میحضور به هم  ی؛ در محاف  دانشگاهکککد میت کقب  در رلسا  پرسش و پاسخ شر ها مد 

! هیر  ی. آرگیرنید  میی در نظر  یغاتیز تبلکو مرا یغاتیو وسائ  تبل کککد میه ی، بودره تهگیرند میتماس  ی، با افرادنویسکد می

مبیال سیاده    یکدارد.  سازی زمیکهاز به یر هم نراز مک یو نه معروف امربهفراهم آورد.  ید مقدماتیهدف خود، با یبرا یسک

آنیان   یککید و بیرا  ک ییروان در هر مکطقیه، روانیان را شکاسیا    یون و فضالیبزنم: اگر ائمه رمعه و رماعا ، طالب، روحان

ه در دفتر ک یشوند به طور یکآنان شر یالتشان گوش دهکد، در عزا و شادرککد و به مشکن برگزار یریو ش یرلسا  علم

ن دوسیت خودشیان را   یزترین و عزیبهتر نو نس باشد و همه  یاسالم شکاس وارسته و متق یک، شماره تلفن یتلفن هر شخص



 

 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 452

دا شود، روانان مؤمن، بیه  یپ یرا هر فسادی؛ زککد میمه یب یشور را در مقاب  هر خطرکار کن یبدانکد، ا یروان و متق یعلما

 .شوند میدست یردل و یروچه تا خو مرزها همه با هم ک. از حفظ گیرند می، رلو فساد را یمتق یعالم یرهبر

دئو، روز یی روز و ییک مرنیگ اسیت. لیذا    کار یان طالب روان و نس  نو بسی ی، رابطه ماز موارد یاریمتأسفانه در بس یول

، نسی  نیو را از   ینیوار و سیخکران   ییک  یال و گیاه رشبهه و اش یکنا اه ، روز چهارم  ییدایاندکگر ماهواره، روز سوم ید

 ن گکاه به گردن غفلت ما در زمان قب  است.ی. اگیرند میاسالم 

  مر به معروف آت یاهم

به مکاف   یضرر ها آنرا یر از حساب نماز، روزه و حج رداست؛ زراز مک یو نه معروف امربهه حساب کداست یاگفته پن

 ندارد. یمخالفت ها آنبا  یسکو لذا  زنکد نمیگران ید های هوسو 

 .کدکک میدر مقاب  آن مقاومت  یمردم است و قهراچ گروه های هوسر، مخالفت با انحرافا  و راز مک یاما نه

 یز روان شکاسی یی ست و قدر  برخورد و تمیاس بیا افیراد مختلیف ن    یس نکار هر کر ره شکاخت معروف و مککم یبگذر

، اطالعا  یعال یر، از خلق و خوران از مکیه آمران به معروف و ناهکمؤثر است  یزمان معروف امربهدزم دارد. اما  یغاتیتبل

 دزم برخودار باشکد. های آموزش، یافک

و  هیا  فییلم ر همیه  یمبیال مسی   یککید؛ بیرا  رغ نیی در یو میال  یقیانون  هیای  حماییت گر، دولت و مردم از هر گونه ید یاز سو

 ییک را  معیروف  امربیه د یی را  باشد. بعالوه، مردم بارردن مککدر رامعه و محو  ها خوبیردن کما زنده یصدا و س های برنامه

میال و نیور   ک یه مردم را به سیو کباشد  یز رمالتیوار نیر و دد یبدانکد و نه دخالت و مزاحمت. در شعارها یضه اسالمیفر

 باشد. ها بدیو محو  ها خوبیرشد  یو فضا یرامعه، اسالم یکد و فضاکدعو  

دوبیار صیور     یریی را رهیاد در تمیام عمیر    یاست؛ ز تر مهماز رهاد در راه خدا  یحت معروف امربها ، یبه فرموده روا

 .ککد می گیری رلوه  و روز در برابر چشم مردم هر ش ین وار  الهیا ی؛ ولگیرد می

گوسیاله   ییک  یمب  سیامر  یو هر روز اگر هکرمکد شود نمیمه یب یر نباشد، رامعه اسالمراز مک یو نه معروف امربهاگر 

ر ری از مک یو نه معروف امربهخود قرار دهد. به گفته همه علما،  ینس  ما را مورد تهارم فرهکگ تواند میکد، کدرست  یطالئ

و  معیروف  امربهربال، که السالم فرمود: هدف من از رفتن به ین علیه امام حسکت دارد یاست و آن قدر اهم یاز واربا  قطع

 ر است.راز مک ینه

ارد یلیم یک. اگر شود می یریر، از همه مفاسد رلوگراز مک ی. با نهشود می یتمام واربا  در رامعه عمل معروف امربهبا 

 .شود میرهان عوض  یمایککد، سک یر نهرمک یکمعروف امر و از  یکمسلمان هر روز به 

 یکیعق  نشی  ها آناد بلکد شود، یارد فریلیم یک، کککد میرا بمباران  ای مکطقها، مسلمانان یر  و آمریه اسرائک یاگر روز

 رد.کخواهکد 

ه کی ن ی؛ همی آیید  نمیی بیر   یارکی ه آب قطیر  یکاز  ی. آرایم نچشیدهام  کاد را به طور یمان و فریما هکوز مزه اتحاد و ا

و  شیوند  میی د برق یتول یبرا ای وسیلهرند، یقرار گ یها به صور  رودخانه پشت سدیها و رویقطرا  فراوان به صور  رو

 .کککد میرا روشن  ای مکطقه

اگیر   یعکیت؛ ، مسأله اتحاد مسلمانان مطرح شده اس معروف امربهه یدر قرآن، قب  از آ: »فرماید می ید مطهریمرحوم شه

 «د.یه متحد باشکد یدار ید و قدر  زمانید قدر  داشته باشید، بایرید رلو مفاسد را بگیخواست

ومت داشت، وار  است رت و حیاز به قدر  و ودیر نراز مک یو نه معروف امربه: اگر فرماید می یخ انصاریمرحوم ش

 «م.ی  دهریومت تشرم و حی  قدر  روریه به سراط تشک
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  رمفاسید امیروز، شی    ی؛ ولی کیرد  میاو را مک   یگریو فرد د شد میصادر  یه از فردکبت بود یروز دروط و غیمفاسد د

و  یکولیوژ ره اگیر از تخصیص و ت  کی  بیککید  میی  هیا  توطئه ترین بزرگدارد. امروز، ناگهان مسلمانان خود را در برابر  یگرید

 .گیرد میتخوش تهارم قرار زشان دسیبرخوردار نباشکد، همه چ یافکقدر  و وحد  و اقتصاد 

 ضرور  است. یک، یو رهان یارتماع مکررهایاز  ینه یبرا ی  نظام اسالمرین، تشیبکابرا

 در قرآن ها معروفاز  یا نمونه

ن یم و بید یکیسیخن آن بکشی   یز پیا یی ر نری ت است، دزم است در شکاخت معروف و مکیچون قرآن در همه را نور و هدا

 . آوریم یمرا بدست  ها معروفاز  یهائ هنمونمکظور با مرور در قرآن 

 و مساجد ینیز دکمرا یایاح .0

ادبود بیر میزار ریوانمردان خداپرسیت طیرح      یرا به عکوان  ییشکهاد ساختمان و بکایه پک یسانکان ی: در مفرماید یمقرآن 

ه بشر از طیاغو   ک یکانیغارنش نیبر مزار ا یادگاریباشد اگر بکا باشد ما  هدف یبادبود یگفتکد چرا ساختمان  یردند، بعضک

م بهتر اسیت آن بکیا را مسیجد    یککدر غار گذراندند، بکا  یده خود به هجر  و زندگیرا در راه حفظ عق یرده و عمرکفرار 

اش کی  یبیه نیام مسیجد سیاخته شید. ا      یسیاختمان  انید  معیروف هف که به اصحاب کن روانمردان یم و لذا بر مزار ایقرار ده

و  کردنید  یمی گاه مسجد را مشیخص  یخود اول را یها ساختمانو در   گرفتکد یماز قرآن درس  ها شهرکطراحان شهرها و 

 .دادند یمت مسجد قرار یخود را بر محور یو طراح ها یابانخسپس 

د یی با شیود  یمکه یگر هزید یه در راک یاناترکا  و امید همان مسارد آنان باشد و هر تزئیمسلمانان با یفرهکگ سراسر

شتر و مسارد خلو  تر خواهد شد به یر مسجد بیغ یها راذبهن صور  یر ایه در غکرا یکه شود زیاطراف آن هز در مسجد و

 یشیتر یت بیی د محوریی انش گذاشته شیده اسیت  با  یبک یه به قول قرآن از روز اول بر اساس تقوک یمسارد یایخصوص اح

( 929مان و شجاعت و اخالص باشکد. )یه اه  اک دهد یم یسانکه خداوند تکها به کاست  یقیمسجد توف یایداشته باشد. اح

 یمسیجد بیه قیدر    .اند بودهخادم آن  السالم یهمعلا یرک  و زیم و اسماعیر ابراهیاء خدا نظیه انبکارزش دارد  یمسجد به قدر

ر آزادش گی یار دکی ت المقیدس از هیر   یب یخادم یه نوزادش را براک ککد یمنذر  یام حاملگیم در ایه مادر مرکارزش دارد 

 کد. ک

ه از کی  یارکی اقیت آن را ندارنید در قیرآن هیر     یل یه رز افراد با تقوکاست  یت مسجدالحرام مقامیتول فرماید یمقرآن 

ن یی ا یا مراسم سوگواری یمسجد بخاطر رلسا  عزادار یم رونقکظلم شمرده است  خواه  ینتر بزرگاهد ررونق مسجد ب

ا بداخالق بودن خادم و یا نامکظم بودن او و یا محبوب نبودن امام رماعت و یر و گیمراسم د یا بخاطر برگزاریو آن باشد و 

 یبائیا نداشتن نظافت و زیو  یطودن های یسخکرانر دزم در مسارد و یا طرح مسائ  غیان و یئت امکاء و متولیا نااه  بودن هی

ن ظلیم  یاهید بیدتر  رککیدگان ب کت که از تعیداد شیر  ک یگریا هر عام  دیردن از نام و نان مسجد و کا سوء استفاده یدزم و 

 است.

ه عقد حضر  زهرا را در مسجد گرفتکید میا بیا هیر لبیاس بیه مسیجد        ک یده شده در حالرمال تأسف مسارد ما غمکبا 

ان چکید نفیر   یی در م فرماید یمه ک ید. اسالمیکککت یخود را ز روید یم ی: به هر مسجدفرماید یمه قرآن ک یدر حال رویم یم

 رد.ین آنان امامت را بپذیباتریسان هستکد زیرو سابقه  یه از نظر علم و تقوک یرماعت امام

ن یهکگام نماز از بهتر گوید یمه ک یاسالم کد.ین افراد اذان بگویان چکد مؤذن خوش صداتری: در مفرماید یمه ک یاسالم

 باشکد.کت خود را همراه داشته ین وسائ  زید و زنان بهتریککلباس و عطر استفاده 
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 یروهاین ییمحرومان و شکاسا یگران و دادرسیبه د یرسان کمکز مشور  و اعزام به ربهه و که مسجد را مرک یاسالم

 یایی در زمان میا اح  ها معروف ینتر بزرگر باشد. از یار و وارفته و ترسو و فقیرد مح  افراد بیقرار داده است نبا یهحزب ال

 است. آن یو فرهکگ یعمران یمسارد و بازساز

اذان بیه   ید افراد خوش صیدا بیرا  یباشد. در هر محله با ید از افراد محبوب و سرشکاس و از مقاما  عالیخادم مسجد با

گیان  یو به مردم خیدما  را  یدر مسجد حضور شغل یساعت یکهر مکطقه هر مقصد  یها کرده  یمسارد رذب شوند تحص

ار خود را ر، بدهبیکد یمگان مرا یرا کو پزش روم یمد ش  به مسجد یوندارد با خود بگ یه راه به رائک یضیارائه دهکد، مر

س رفیت و آمید   یا سیرو یی   خیانواده و  رسیفر دارد و مشی   یه بکاک یس هر فردرکد و برعکبا وام از صکدوق مسجد دلگرم 

 یلرتکد اگر هر مشمن هس یج و مردم مسجد ناظر بر خانه و زندگید بسیاز سرقت دارد با خود بگو یا نگرانیمدرسه فرزند و 

مسیجد   یایه احک ها معروف ینتر بزرگ ها برنامهن گونه یمن هستکد با ا یبازو یحزب الله یروهایداشتم مردم برادر من و ن

 خواهد شد. انشاءاهلل یاست عمل

 یاز خودباختگ یاستقالل و دور .2

مبی    ی: رامعیه اسیالم  فرمایید  یمی هیا قیرآن    یاز وابستگ ییاستقالل در همه ابعاد و رها استقالل است. ها معروفاز  یری

 ستد. یخود با یپا یه هر روز رو به رشد و توسعه باشد تا بتواند روکاست  یاهیگ

فیار  کردن به آداب کفار و عم  کدن لباس یا  از پوشیفار حرام است و در رواکتشبّه به  فرمایکد یمبزرگوار ما  یفقها

داده  یافرکی وار یه به دریه متوره شد ترکیه وآله همیاهلل عل یرم صلکامبر ای: پمخوانی یمخ یبه شد  انتقاد شده است در تار

 .دهد ینمگانه یوار بیه به دریه داد و فرمود: مسلمان تریت یرد و به درختکت کحر

 قصد قربت .3

 کپوشیا و  کدر خورا یحت ها یتنو  ها هدفن یارها و انتخاب بهترکدادن به  یاخالص و رنگ اله ها معروفاز  یری

ه با هر کاست  ییایمکی یو اله کت پایا دوست و همسر است نیا شغ  ی یلین و در قهر و صلح و انتخاب رشته تحصرو مس

 .نماید یم  یگوهر گران بها تبد یکهمراه باشد آن را به  یا سادهار ک

 قیتشو .4

رون آوردن مردم ی: راه بفرماید یمق آنان است. قرآن یش از اه  معروف و تشویگسترش معروف ستا ین اهرم برایبهتر

 ق است. ینور همراه با تشو یت آنان به سویاز ظلما  و هدا

ن و بیه او  کق یاو را تشو گیری یم وةک ز ه کس کاز هر  دهد یمه وآله دستور یاهلل عل یرم صلکامبر ایگر به پید یو در را

ش یند بارها از زنان و مردان نمونه در قیرآن سیتا  او آرام بخش است. خداو ین درود و صلوا  تو برایه اکصلوا  بفرست 

 رده.  ک

 لیتحص .5

و مرحمت قضیاو  و زمیان    یرهبر یست. اسالم علم را شرط اول برایه اقرأ نکه مبارین فرمان آن آیاول یتبر  میدر ه

ن یی اده اسیت و آن ا شرط قیرار د  یک  علم تکها یتحص یا دانسته و براین و ثریان را تا چر  را از گهواره تا گور و میتحص

ردن کادداشت ی  و یوه تحصیش یرده است. و براکا مضر به شد  انتقاد یده و یفا ید باشد و از علوم بید علم مفیه باکاست 

 رده است.کو نشر آن و احترام استاد و وظائف متقاب  استاد و شاگرد صدها سفارش 
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 یتوجه به مسائل اجتماع

ق فرموده است یه و تشویتوص یارتماع یها معروفرده و مردم را به ک یتوره خاصه به مسائ  رامعه یقرآن در صدها آ

 :ککیم یمان یب یه در پاورقیوار با نق  آ را فهرست ها آناز  یا گوشهه ما ک

 ن  مراق  دشمن بودنیمیعدالت در گفتار و عم   اصالح ذا  ال. 

 طرح صلح رفتنیپذ ر یار خکسبقت در  از خوبان  یرویبا خوبان  پ یهمگام. 

 زنکد یمم ه ت رامعه را بهیه امکک یه مجرمانیتکب . 

 ه مربوط به شخص انسان انجام گرفتهک ییها عفو و گذشت نسبت به خالف.  

 وام دادن. 

  ن یار و نجیا  مسیافران بی   ران بیده یردن اسیرا و زنیدان  کی و آزاد  یمال یها کمکق یگران از طرید یها دلرذب

 ا .کاز ز یق پرداخت سهمی؛ از طریراه

 ها یکینشگامان در یارج نهادن به پ

ردن متخلفان از راه حق؛ بیه  کو  یربا د.یو تهد ترس نهباشد؛  یق و دائمیرابطه متقاب  رهبر و مردم سالم و صلوا  عم

بیا آنیان    مسلمانی ی هردند و کردند اعتصاب رت نکشر یج عمومیه در بسک یه سه نفریرم همه مسلمانان علکامبر ایفرمان پ

 شد. شرسته اعتصابرده و که آن سه نفر توبه رتا آن گفت ینم سخن

 ؛ یم نوازیتیگر به صبر و رحمت؛ یدیرمشور ؛ سفارش 

 مان. ینسبت به اه  ا یدلکگذشتگان و پا یدعا برا

 اد و خاطر آنان ی  از خوبان و زنده نگاه داشتن یتجل

از  یکارفرما، شرکارگر از کر، مستأرر از مورر، زن از شوه ی)ردائ ییویرهمراه با ن یول یدر صور  ضرور  ردائ

 یمردم ،اهداف مقدس یبرا یریروگین ،یرازدار ،نجا  مستضعفان .ها ارزشاز  یخدمت خالصانه به مردم پاسدار (یکشر

به مکاطق محیروم و رفی     یشکسر یومت برارمسافر  صاحبان قدر  و ح ،ارگرکآسان گرفتن با ، کمحو آثار شر ،بودن

گران فرصت یبه د ،نداشتن چشم داشت به ارر  گرفتن از فقراء، یمردم با دولتمردان در سازندگ یاررهم ،نانال  آرمش

 بود. یارتماع یها معروفگر از ینمونه د ها دهو  ها یناقا  دادن یر و تحقرف

 ،روانیی نسیبت بیه پ   تواضی   ،نیتفقید از غیائب   ،گیران یهمه رانبه از زحما  د یقدردان ،ز با ناآگاهانیآم برخورد مسالمت

 ایرا دادن  ،ی  نوازیغر ،محرومان یدر مال خود برا ای یهسهمقرار دادن  ،یاغیوب کسر ،فار گرفتنکخواب راحت را از 

میت و  رق حیی ت در راه خیدا آن هیم از طر  کی دعو  مردم به حر ،محدود یها مرانرلسه هکگام ورود افراد تازه در  کتر

 ینشیان دادن و معرفی   ،از سیتمگران  یدور ،و و بدون مکت از میردم یرگذشت ن ،مانیپبه عهد و  یوفا ،ویرموعظه وردال ن

ه پروردگیار امیوال آنیان را نیابود     کی رد کن یان نفریبه فرعون ی)حضر  موس ،ها قدر ضربه زدن به مکاف  ابر  ،یعوام  تقو

 کد(ک

 (پذیرفتکید  ینمی آنیان   یر خود برهانکد ولی ه فقراء را از دوک کردند یمشکهاد یا پین به انبیبرر)مست ،یخود یروهایحفظ ن

 یریارگکی ه بی ، گیران اسیت  یه سیب  عبیر  د  کی حفظ آثار گذشیتگان   میگرچه مهمان را نشکاس ی  و عالیسر یمهمان نواز

ا یی خود را رو به قبلیه   یها خانهه ک دهد یم  دستور یاسرائ یخداوند به بک ،یو معمار یدر شهرساز یتبرو م یتیامک های یوهش

 .یدبساز هممقاب  
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 کمک ،خود کیریم نه علم و زیرا فض  و رحمت او بدان یاله یها نعمت ،ردستانیسعه صدر و لبخکد در برابر اهانت ز

 .گرانیماد  دکاقرار به  ،ازمکدانیبه ن یبدن

 در قرآن یخانوادگ یها معروفنه نمو
 :ککیم یمان یخانواده ب یها معروفوان از آن را به عک یا گوشهه ما کشده  یمسائ  خانواده سفارشات یدر قرآن برا

 ه. ی  و سرمارمان اوست نه شیر و اردر انتخاب همسر اص ، تف 

 او نقش دارد. یدامککخانواده همسر در پا 

 رد. یه داماد در فشار قرار نگکد یککم یتکظ یه را در قراردادها روریمهر 

 ف  مرد ربدون هدف. زن تحت ت یا شهوترانامت و نس  صالح است نه تکهیره قیذخ یبرا یا مقدمه یزش رکسیآم

 ن شود. یزن توسو مرد تأم ید زندگیاست و با

 د به نحو معروف باشد. یبا همسر با یزندگ 

 ر دهکد. یمادران دو سال فرزندان خود را ش 

 د به مکاسبت درآمد مرد باشد. یمرد به همسر با یمقدار خرر 

 د. یان نگذاریگانگان در مید و مسئله را با بی  دهریتش یدگد دادگاه خانوایدور  نگران بودکش یدایاگر از پ 

  کد. یگر را حفظ نماید همدیگرند و بایدیرزن و مرد لباس 

 ا راه رفیتن و بیا   یی رشیمه حیرف نیزدن و بیا ح    کردن و با رن یوبیرکت و پایعفت و حجاب و نشان ندادن مواض  ز

 م.یدار یحیه صری، آیکهر  یه براکمردان مختلو نشدن از سفارشا  قرآن به زنان است 

 یاسیس یها معروف یها نمونه

 رهبران معصوم؛  یعکیادمر،  یاطاعت از رسول خدا و اول 

 از هر گونه تفرقه و عوام  آن؛  یوحد  و دور 

 ؛ یچگونه سازش مکفیرفتن هیصالبت و نپذ 

 ؛ ها قدر ردن به ابر ره نریت 

  با مؤمکان؛  یفار و مهربانکخشونت نسبت به 

 یفیر؛ آمیادگ  که رهبران یرهاد عل با توطئه گران تحت هر نام و عکوان   یز توطئه و برخورد انقالبکمرا انهدام 

 ؛  ها ارزشدفاع از  یان برارحد ام ترین عالیدر 

 ن به خیدا را  یرش صلح شرافتمکدانه؛ پشتوانه قرار دادن خداوند و مؤمکین؛ قضاو  عاددنه؛ پذکیبرائت از مشر

ومیت قیرار دادن؛   رف حیرا در رأس وظیا  معیروف  امربهو  وةک ز  و غرب؛ اقامه نماز و شرق به یوابستگ یبه را

 .یبر اهداف دشمن به خصوص تهارم فرهکگ یآگاه

 معروف امربه یمایس

 ت  است.ر، نشانه عشق انسان به ممعروف امربه 

 نسان به مردم است.، نشانه عشق امعروف امربه 

 رامعه است. ی، نشانه تعهد و سوز و عالقه انسان به سالمتمعروف امربه 

 است.  یو تبرّ ی، نشانه تولّمعروف امربه 

http://maroof.blogfa.com/post-2.aspx
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 در رامعه است. ی، نشانه آزادمعروف امربه 

 ان آحاد مردم است.ی، نشانه ارتباط ممعروف امربه 

 دار است.ی، نشانه فطر  بمعروف امربه 

 ؟ ی؟ چرا روزه نگرفت یچرا نماز نخواند  اب واربا  استیضور و غ، حمعروف امربه 

 همه محرما  است. کر، ضامن ترراز مک یتمام واربا  و نه ی، ضامن اررامعروف امربه 

 اران در رامعه است.کویرق نی، تشومعروف امربه 

 ردن افراد راه  استکر و آگاه ک، تذمعروف امربه 

 ران است ارام خالفکردن کر، تلخ راز مک ینه 

 ککد میت یهدا ن رامعه رایه ماشک است یترمز ر، گاز وراز مک یو نه معروف امربه. 

 میرکر در قرآن کاز من یو نه معروف امربه

ت یود یاز نوع یآنان ناش یامر و نه ککد میت فراهم یود مقام یمسلمانان نوع یر براراز مک یو نه معروف امربهفه یوظ

 .باشد یمقام عال ید از سویبا ینه ر ورا امیدر حد خودشان است ز

ن یی ا  مربیوط بیه ا  یی م. آیکی کد از قیرآن شیروع   یرا با یگریر و هر پژوهش درمک از یو نه معروف امربهپژوهش درباره 

رابطه زن و شیوهر   شتر بهیه بکاست  یاتیه صرفاچ به معروف پرداخته و آن آکاست  یاتیاست: دسته اول آ موضوع سه دسته

 یاتیی بیالمعروف، متاعیاچ بیالمعروف و مانکید آن. دسیته دوم آ      انفسهن یما فعلن فیبالمعروف، ف کمانکد: امسا شود میمربوط 

 ه بیه کی اسیت   یا هیی دسیته سیوم، هشیت آ    «رک ع ن المن یتنه  ةالصلو  ان»ه است: ی، چهار آککد می یر را نهره صرفاچ مککاست 

 .ککیم میاشاره  ها آن ه بهکدارند  کیا  مشتریصه خصوین هشت آیر پرداخته است. اراز مک یو نه معروف امربه

ن تم ک»ه یی اسیت. مانکید آ   یار دسیته رمعی  ک یکر راز مک یو نه معروف امربه یعکیاست  یا  خطاب رمعین آیخطاب ا
نه  ون یأمرون ب  المعروف و ی ر و ی  الخ یاعون ال  ی م ام  ه کم  ن نکر و ول تک  المن رام ه اخرج  ت للن اس ت  أمرون ب  المعروف و تنه ون ع  نیخ
رده کی را مطیرح   یصیور  دسیته رمعی    ز مسئله تفقه و بهیگر نید ییهستکد. قرآن در را ه در سور  آل عمرانک «رک المن ع ن

ه کی  شیود  میی معلیوم   «ح ذرونیهم لعله م یال  نذروا قومهم اذا رجعواین و لیالا یتفقهوا فیل فرقه منهم الائفه لکفلوَل نفر من  : »است

 .مؤثر است یلیخ یرمع دعو  دسته

گاه برگردند و مردم را دعو   شوند آن نیشکاس و متفقه در د د چکد نفر بروند اسالمیبا یا و از هر مکطقه یا لهیقباز هر 

میدنظر   یتی یو رمع «ری الخ یاعون ال ی م ام ه کن م نکول ت»ه ی. در آگیرد می انجام یصور  رمع ار بهکن یککد. سپس اکو انذار 

 ها ایناگر . رده باشکدکم یارشان تکظک یبرا ینامه واحد نییاحد باشکد. آو کواحد، امام واحد و مسل هدف یه داراکاست 

 .مؤثر است یلیککد خکر دعو  یمردم را به خ

ر، ام روا ب المعروف و ک المن نه ون ع نی أمرون ب المعروف وی» فرماید میر مقدم است راز مک یا  بر نهین آیدر ا معروف امربه
 ییک دارد و  یتیۀ ارتمیاع  رن ییک ر ری از مک یبر نه معروف امربه، تقدم «رکالمن  عن یر، و أمر باَلمعروف و انهکالمن نهوا عن

ش یپی  ید ابتیدا راهی  یی کد باک ینه ار بهکانسان بخواهد مردم را از  یه وقترکیآن عبار  است از ا یته ارتماعر. نیروان تهرن

د معیروف را ارائیه   ید. اول بایمردم بگشا یه رور و سعاد  را بیراه خ دیفساد را ببکدد با های راهه رکیش بگذارد. قب  از ایپا

روحشیان اثیر    دنید، در یمعیروف را د  یبیا یمردم چهیر  ز  یه وقتکن است یز ایآن ن ید. رکبۀ روانیر نمارمک از یکد بعد نهک

قرار  ه در ظلما ک یسانکه به کهمانکد آن است  نیم؟ ایراهه برویچرا ما ب  ن راه است،یا یکد وقتیگو یو به خود م ککد می

برافروخته، فضیا   یچراغ یی؟ اگر شما در رازنید مین ظلما  دست و پا یچرا در ا ییایب رونیب یرین تارید از اییدارند بگو
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ر نیدارد. اگیر   ینباشید سیخن شیما تیأث     گونه نید. اگر اییدرآ ین روشکیبه ا یرین تارید، از اییبگو توانید مید، یککروشن  را

ه کی را  ییارهیا کن یکد اگر ایگو ی. مردم مشود نمیمردم  یباعث سرگردان ر رزراز مک یکد نهرانسان ابتدا معروف را ارائه ن

 .د دادیام د به مردمی. باککد میجاد یر  ایشان حین برایم؟ و ایککم، پس چه ی، انجام ندهککد می یما را نه

ت یکیه مسیئول  ین زمیی ه در اکی  یگروهی ن امیت و  یهم یافراد مسلمان و داق  برا یر براراز مک یو نه معروف امربهفه یوظ

د از یی با یرا امر و نهیت در حد خودشان است، زیود یاز نوع یآنان ناش ی. امر و نهککد میت فراهم یمقام ود یدارند، نوع

 یژگی یو ن مطلی  و یی ردن اکی مه یرد. با ضمیمقام صور  گ یکد از یبا یاز موعظه است. امر و نه رین غیباشد. ا یمقام عال

کد کس یر تأسراز مک یو نه معروف امربهت یفه دارد رمعیومت وظرح یه در رامعه اسالمکجه گرفت ید بتوان نتینخست شا

از  یو نهی  معیروف  امربیه ه کی د یی ن برآیا  چکین آید از ایار را داد. شایاخت نیبه همه مردم ا توان نمیار دهد. یاخت ها آنو به 

امیت و   ییک ر بیه  ری مک از یو نهی  معروف امربهن یآمده است. بکابرا یرایا  بسیا  و روایه در آکاست  ییفاک ر وار رمک

 ها آنامت به  یه در رأس رامعه اسالمک یت عظمیود صاح  دیت را باین ودیت داشته باشکد، ایه ودکاز دارد ین یتیرمع

 انجام نشیده اسیت و مین    یارکن یندارد. هکوز در رامعه ما چک ید به شما ربطیردند، نگوک یامر و نه یسکه اگر به کبدهد 

ابالط بدهکد، لباس  ها آنککد. به کن ییتع ن امت رایم امه ارن مکرولت آیهد براساس ین امر باشد. بایر اربه ف یسک ام ندیدههم 

  حرف بشکوند ها آناحترام بگذارند و از  ها آنمردم به  هکباشکد  یا داشته باشکد و به گونه یشخص

 ککید  میی  ر را مطیرح یی ابتدا دعیو  بیه خ   «رکالمن نهون عنیأمرون بالمعروف و یر و یالخ یون الاعی ن امهکن منکولت»ه یدر آ

همراه با برهیان و احتجیا  و اسیتددل     ست، دعو ، مسلم و مسالمت است، تقاضا و موعظه استین یدزمه دعو  امر و نه

ن یی از خیود نشیان دهید. ا    یافه امر و نهیابتدا، ق د از همانیدارد. انسان نبا یر مفهوم واضحیر را همه دوست دارند. خیالبته خ

میردم چشیم و    هکی گیاه   رد آنیی ، بیه خیود بگ  ککید  میی ر دعو  یه به خک یسکو  یافه داعید قیاست. اول با خشونت ینوع

 کآمیده اسیت اولئی    «ةم ام کن م نکول ت» ی هیی آ  یی رد. در ذیی به خود بگ یافه امر و نهیگوششان باز شد و دلشان راغ  شد، ق

کجا مردم را بیه  ی، اکککد میبرحذر  یاست. آنجا مردم، مردم را از بد حذر یتفقه دسته رمعی  هی  آیفلحون، اما در ذالم هم

 یفیالح و رسیتگار   رساندن میردم بیه   ی، هدف اصلیکجا رکبه مببت است و آنجا رکبه مکفیا یعکی، رسانکد می صالح و فالح

د. یشیاند یلید خیه درباره آن باکاست  یا تهرن نیا. رراز مک یو نه روفمع امربهه آن پ  کاست  یر و فالح پلین خیاست. ب

تیه  رن نیی ا  بیه ا یی من فقیو براسیاس خیود آ    یول اند گفته ییزهایباره چ نیش در ایو ب مکگر یو مفسران د یعالمه طباطبائ

 .ککدکته را دنبال رن نید ایمحققان با. دمیرس

ت أمرون ب المعروف و تنه ون  رام ه اخرج ت للن اسین تم خک»ر است: راز مک ینه معروف امربه یشاخص امت اسالم ترین بزرگ
کید؟  ک یینمیا  ومتش را بسو دهد؟ قیدر  رکد؟ حک ییشورگشاکه کن است یا یامت اسالم یا مشخص اصلیآ «رکالمن عن

خیود بیه    ها این، ریرا اصول و اهداف قرار دهد؟ خ ها اینرا باد ببرد؟  یاقتصاد ه وض کن باشد یر ارکد؟ به فکثرو  رم  

د یککد باکدعو   ا رایدن خواهکد میه کت مسلمان یه مطلوب و مشروع است حاص  خواهد شد. آن رمعک یآن حد خود تا

همه رهان مبعوث شده و مخاط  دعیو    یرحمت، برا امبریه پکگونه  ر باشد. همانراز مک یو نه معروف امربهارشان کبه 

 د رهان را مخاط  دعو  خیود قیرار دهکید. پیس    یز باین امت او نیادرحمه للعالم کاارسلک از همه مردم رهان هستکد و ما

زشت  ها امتن یاسالم را در ب ردند و چهر که یام یه بکک یارک ، بسو قدر  و رم  ثرو  باشکد،ییشورگشاک ید در پینبا

. آن کردنید  میی ام یه آنان قی، مردم بر علدندکر میه فتح کرا  هایی سرزمین از یاریبس بیکیم میه یام یخ بکیرلوه دادند. در تار

 یت عربی یقوم خواستکد می هیام یطره بودند. بکیگونه س نیه مخالف اررفته بودند بلیاسالم نبودند، اسالم را پذ مردم مخاط 

ر دهکد و شورها نشکو  ها امتن یرا در ب ها معروفه کباشد  نید ای. هدف امت باپذیرفت نمین را یاسالم ا یرا بسو دهکد ول
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 ین است نشود، وقتی رتوأم شود و مم یاسیطر  سیار با سکن ین است ار. حال ممین هدف اصلیا ن ببرند،یرا  را از برمک

ردنید،  کر ارتکاب ردند و از مکیگرو به معروف ها آنم و یردکر راز مک یو نه معروف امربهه مستق  هم هست کرا  یشورک

 .است یار مهمیته بسرن نیشد. ا خواهد یسالمآل ا دهیشور اک یکشور کخود به خود آن 

ل ی ه و اَلنجیالتور  یتوبا عناهم فکجاونه می یالذ یالنب الرسول تبعونین یالذ»اء است: یفه انبیر وظراز مک یو نه معروف امربه
، کشیر از  هیا  دلردن ک کد است و پایگسترده است، در رأس آن توح یلیخ معروف «رک المن نهاهم ع نیأمرهم بالمعروف و ی

ما او را  گوید می هرکیکد بعد از اک یرم)ص( را معرفکرسول ا خواهد میقرآن  ی  دادن به تقوا وقتیتما و ها هوسفسادها و 

ر مسیئله  ری المک کهاهم عنیأمرهم بالمعروف وی فرماید می ،ةأمرهم بالصلو ی گوید نمیم، از اول یردک ی  معرفیدر تورا  و انج

ر ری از مک ینهی  و معیروف  امربهه به مسئله کاست  یا تهرن نی. ادهکد میاء را انجام یه انبیفه اولیظو رراز مک یو نه معروف امربه

اَلرض  ین اهم ف کن ان میال ذ»ان فرمیوده اسیت:   یی ب گونه نیرا ا یام عادل اسالمرفه احیگر وظید یا هی. در آدهد میبها  یلیخ
 رکی ذ معروف امربها ، قب  از کا زیدر چکد موض  صالح را ات «رک المن بالمعروف و نهوا عن و امروا ةو کو اتوا الز  ةاقاموا الصلو 

ت یی مواریه شیدند بیا رمع    یشیور ک مردم ی. وقتککد میار آماده یبس یرش امر و نهیپذ یکه را برایار زمکن دو یشده است، ا

ه مردم امیر و  کاست  یار خوبیکه بسین زمی. ادهکد میا  کبه فقرا ز اه  عباد  هستکد. از اموال خود ها آن بیککد مین، یمسلم

ه از امیوال خیود   ک ان، اخالص دارند، نظر به مال و ثرو  ما ندارند چراین آمران و ناهیکد ایگو یم ها آن ککد،کرا قبول  ینه

د بیا نمیاز و   یم. شیا یه ما بکد  خدا هسیت ک فهمانکد میخود  ه با نماز و عباد کطره بر ما ندارند چرا ی. نظر به سدهکد میا  کز

خشونه یو  بلغون رساَلت اهللین یالذ»د خداترس باشکد و رز از خدا نترسکد: ین بایه مبلغک شود می ن مفهوم همه ارائهیت ایبودع
 .ترسکد نمی کککد می یه او را امر و نهک یسکاز  «یخشون احااً اَلاهلل آمر و ناهیوَل 

در  یگیر یتیه د رن  ن هم هسیت یام مسلمرفه حیوظ استاء یفه انبیه وظکطور  ر همانراز مک یو نه معروف امربهن یبکابرا

ه کرا  یه مسائ  مهمک. معلوم است ککد می حتیسوره لقمان است. حضر  لقمان فرزندش را نص 04ه ی  آیکه در ذین زمیا

 هکست ین نیکچکیا یعکی کما اصاب یر و اصبر علرالمک الصلوه و امرالمعروف وانه عن اقم یا بکی: گوید میبه او  داند میر یخ

 هیای  مقاومیت و  هیا  مخالفته با رزند بلیبر ت رواهریکد در پایایر همه مردم به استقبال تو براز مک یو نه معروف امربههکگام 

 ید اه  صبر باشکد. گیاه یککد باکر راز مک یو نه معروف امربه خواهکد میه ک یسانک ،یککد صبر یو با شوی میار مواره یبس

به انسیان وارد   یا باشد و صدمه ضرر نداشته معروف امربهد ی، بانویسکد می ها رسالهدر  معروف بهامرو یاز شرا یری به عکوان

 یتی ین ودیر و چکراز مک یو نه معروف امربهفه خود را یواقعاچ وظ یسکنخواهد بود. اگر  معروف امربهه ک یارکن ینشود. چک

ه کی  یسکرد. یبپذ آن را یامدهاید لوازم و پیشده است با به او داده یتین ودیو از طرف خدا و چک خودش قائ  است یبرا

 .کما اصاب یکد: و اصبر علیلرزش هم بکش ید پایبا خورد میخربزه 

ر حتمیاچ  ری معروف و مک صیتشخ یا برایست. آیر چرص معروف و مکیار تشخیه معکگر آن است یموضوع قاب  بحث د

ر داشیته  ری را مک یارکرا معروف و چه  یا  چه عملیو روا ه قرآنرکیا م بهین چه گفته است و تعبد داشته باشیم دیکید ببیبا

ه ک یسانک یش پایپ یعیدگاه وسی  و دیورود دارد و قرآن مجال وس یعیکجا مجال وسیا ه درکده بکده آن است یاست؟ عق

تاب و سکت کت یاع تربدر شع ت شده ویترب یه در رامعه اسالمک ینهاده است. مسلمان کککد میر راز مک یو نه معروف امربه

ن یی ر به او گفته شیود. ا رق معروف و مکیمصاد یکایرندارد  یست. لزومیر چرد بداند معروف و مکیت قرار گرفته بایو ود

میاده   نی. عیرف هیم از همی   دهید  میی ار قیرار  یی از موارد عرف را مع یاریه در بسی. فقککد میدا یپ ه ارتباطیدگاه فقیمسئله با د

در مسیائ    انید  کردهه قبول ک دانکد می و طبعاچ آن را خوب اند پذیرفتهو  شکاسکد میه مردم آن را ک یزیچ یعکیمعروف است 

د بیه  یی . اتفیاق با «ح باحسیان یبالمعروف او تسیر  کامسا»رفت: یعرف را پذ دیبا ییو روابو زناشو ی، مسائ  ارتماعیاقتصاد
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معلیوم   «رک المن ع ن نه ونیأمرون ب المعروف و ی ر و یالخ یت الاعو یم امه کن منکولت»ه یگر. از آیا  دیآ صور  معروف باشد و

دگاه یی ه دکی کجاسیت  یاعم از معروف است. ا یلیخ ریورود دارد. البته خ یا ر رابطهرمک کر و معروف و ترین خیب شود می

. ا  نرونید یی رزئ ه بیه سیراط  ک شود میدا یسکدگان، محققان و فقها پیر، نوران از مکیناه ،معروف امربهدر برابر وعاظ،  یعیوس

ام ری ت احیی ه تحیت ترب کی  یاسیالم  ما الگیو اسیت امیا در رامعیه     یه براکرده کر کر ذرمعروف و مک یبرا هایی نمونهقرآن 

و اوضاع  یدگاه ارتماعید از دین موضوع را بایدام است. اک ررست و مکید بدانکد معروف چیاست افراد خودشان با یاسالم

عقیال   . در رامعیه گویید  می یرامعه اسالم یر را براراز مک یو نه معروف امربهرا قرآن یز باشد رفتهیو احوال رامعه عقال پذ

ان زن و یی ، و روابیو خیاص م  یرباخوار مبال یست. برایمعروف ن یه در رامعه اسالمکمعروف باشد  ییارهاکن است رمم

گونیه   نیی ز ایی ت مسیلمانان ن یی در ذهکر اسیت و  ری دگاه اسیالم مک یاز د رفته شده و معروف است امایپذ یمرد در رامعه رهان

 .شود میر محسوب ر، مکدانکد می معروف ها آنه ک ییارهاک

ات امرون الن اس ب البر و تنس ون : »د خیودش عیالم باشید   یی ر، باری از مک یو نه معروف امربهه کگر آن است یته مهم درن یک
ر، مسیئله نمیاز و   ری از مک یو نهی  معروف امربهله قرآن قب  از مسئ هکار است. آنجا یکه بسین زمیا  در ایا  و روایآ «مکانفس 

ه امیر  ک ن موضوع استی  بر همیا  هستکد، دلکر خود اه  نماز و زراز مک ینه معروف امربه یعکی ککد میا  را مطرح کز

  کا  رمز کان انسان و خداست و زیروابو م   عبادا  وکن اسالم باشکد در قرآن نماز رمز کن دو رید عام  به ایبا یو نه

 او یست امر و نهی یه عام  نک یسککد. ک ید عام  باشد. سپس امر و نهین انسان بایبکابرا. است ها انسانن یانفاقا  و روابو ب

 .پذیرند نمیرا 

ر بیه  ری از مک یو نهی  معیروف  امربیه ه رز به آن پرداخته آنیه نیعل یاهلل تعال رضوان یه مرحوم عالمه مطهرک یگریته درن

از اصیول مذهبشیان    یریی اص  دارند پکج است. معتزله  م هم مطرحرو در علم، ح شود میما مربوط  یاز مباحث علم یلیخ

ه در کی ث یدر حید  ین موضیوع بیاب مفصی  در نقید دارد، ابیواب متعیدد      یی ا .ر اسیت ری از مک یو نهی  معیروف  امربهوروب 

 .ارتباط دارد یمگر هست، و در علم اخالق هم مطرح است و با چکد علم مهم اسالید ت کعه و یالش مسائ 

ن ره ولیت یی ح آیصر برحس  هکاست  ییفاکه است. به نظر من وار  ین فرضیا ییفاکا ی یکیته آخر مسئله وروب عرن

را بیر همیه میردم واری       یاگر قرار شود امیر و نهی   ار را ندارند وکن یت ایرا همه مردم صالحی. زآید میم امه به دست رمک

 ت رایی ن ودیی ککید و ا کسیتکد تیا بیه آن امیر     یت ندارند و همه عام  به معیروف ن یصالح را همهیز شود میجاد یم، فساد ایکک

ت دارند. یه همه صالحکمخصوص  یا و خاص و در رامعهیککد، مگر در شراکگر امر یدیره همه به کبه همه داد  توان نمی

 .است ییفاکوار   رراز مک یو نه معروف امربهم ییه بگوکن است یبهتر ا یول

 ت؟سیر چکمن

را  ری از مک ییهیا  نمونیه رد. در قیرآن  کمحدود  توان ینمرا  را رر است. مکرمک دانکد یمن بد یه عق  و دکرا  یارکهر

 ی، ولی شیود  یمی  یررانسان گرفتار مک یست. گاهین یا سادهار کرا ، رهمه مک ییردن و شکاساکشماره  یان شده است؛ ولیب

اغیذ،  کوه و لبیاس و  یی نیان و م  رویه یب: شستشو و وضو و غس ، مصرف . اسراف دردهد یمر انجام ره مکک داند ینمخودش 

ه سیب  تیرس و وحشیت    کابان، سد معبر، بوق زدن و گازدادن نابجا یختن آشغال در خی ، ریاتومب ینابجا ک، پاریپرخور

و  یسیالمت ه عیالوه بیر اسیراف و ضیرر بیه      کی  یگیر یگار و هیر دود د یدن، سیرا در خانه پوش یلباس مهمان یمردم شود، حت

دودآلیود از   ی  آن بیه هیوا  یمطلیوب و تبید   یهیوا  کیردن  آلیوده و  یکاننشی  هیم  ییم هوایتجاوز به حر یدستگاه تکفس، نوع

 .دانکد ینمر راز مردم آن را مک یاریه بسکاست  یراترمک
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ه تیازه نفیس هسیتکد و    کی صیبح   یدر هیوا  آمیوزان  دانیش را  اسیت. اگیر   ری مک ینتیر  بیزرگ غلیو از   هیای  یزیر برنامه

گیرم و مغیز خسیته و     یه هیوا کظهر  یکنزد یداشته باشکد، ول یساده و سطح یها برنامه، روند یمبه مدرسه  خورده صبحانه

ن یی و ا خورند یمست رسخت داشته باشکد، در امتحانا  ش یها درس، زبان و یاضین ریسکگ یها برنامهم گرسکه است، رش

 را  است.رمک ینتر بزرگ ها یزیر برنامه گونه ینا!  ی. آرشود یمت و اتالف عمر آنان یر شخصیباعث تحق یزیر برنامه

مکبیر،   ید رویر مفیالس، گفتن سخکان غکر استاد در یردن، تأخرن ین، بازرسیرامیدر دست افراد غ المال یتبردن کرها 

گران را با ی، دهیساختمان به خانه همسا یها پکجرهردن ک، باز شود یمه سب  خلو  شدن مسارد کطول دادن نماز رماعت 

خیتن  یابان و ریزء مکیزل آوردن، ر  یوچه و خکریردن زک یابان، خالیوچه و خکختن برف در ینام بد صدا زدن، سوءظن و ر

ردن، در کی ر از اذان صیدا را بلکید   یی گیران از خیواب، غ  یردن دکداریی و ب یتلفکی  یهیا  مزاحمتابان، یدرختان خ یر پایآب پک

گیران دادن، خیار  از   یاز دولت بیه د  یار اضافه دستمزد اضافکردن، بدون ک یاپلوسآمار دروط دادن، تملق و چ ها گزارش

 یارکر یغ یارگر براک یریار گران فرزندان، بی  میوقت تلفن زدن، ترساندن همسر و فرزند، تبع یگرفتن، ب یزینوبت چ

دن ربا، سوگکد ناحق خوردن و صدها و ه حقشان است، گرفتن و داک یسانکبه  ی، ندادن وام و بدهیما بستهه با او قرارداد ک

 دانییم  ینمر و گکاه ررا مک ها آنمتأسفانه  ی؛ ولشویم یم ها آن  را ناخواسته مرتیه شبانه روز خواسته و کگر یصدها نمونه د

 .آئیم یبرنمه و ربران هم یو تسو یو لذا در صدد عذرخواه

را  ری ه نسیبت بیه مک  کی  یدتیرا  عقردارند؛ مب  مک یدیلکو  ییربکایرکبه ز یستکد. بعضیسطح ن یکرا  در رهمه مک

 دارد. ییربکایرکبه ز یو اقتصاد یاسی، سی، ارتماعی، حقوقیاخالق

: فرمایید  یمی امر به نمیاز   یا برایو  د؟یده نداریامت عقی؟ مگر به قککید یم یم فروشک: چرا گوید یم فروشان کمقرآن به 

 ش است!  یامت در پیه قکدار  پا بهنماز 

 .یما گفتهن باره سخن یدر ا ها اهرمو  ها یوهشمردم بوده است. در بحث  یدتیا مبارزه با انحرافا  عقیار انبکن یرشتیب

  یرات اعتقادکالف. من

بیه   کشیر  م:یگر واگذارید یر آن را به فرصتیح و تفسیم و توضیمردم را برشمار یدتیرا  عقراز مک یست فهرستیبد ن

 یدتیی را  عقری رده اسیت. در قیرآن از مک  کی ان دون اللّه و دونه انتقیاد  یر خدا با بیز توره به غش از صد مرتبه، قرآن ایب خدا

ا دست یر و یامبران را فرزند خدا دانستن، فرشتگان را دختران خدا پکداشتن، خدا را فقیاز پ ینسبت فرزند به خدا دادن، بعض

لمیه  کز بیه  یی ش از هیر چ یح بی ید و تسیب ی  و تحمیر و تهلیبرت یها واژهان یخدا را بسته دانستن، بشد  انتقاد شده است. در م

ه مکحرفیان  کی  یید ناروایرا  و عقای؛ مکزه است خداوند از تعب«ِص ُفونَ یُسْبحاَن اللَِّه َعمَّا »ه شده است؛ ریت« سبحان اللّه»ه کمبار

ا یی دارند. هیدف انب  یده به مبدأ هستیردم عقرا میامدند؛ زیده نیبه ورود آوردن عق یا برای: انبخوانیم یمدارند.در نهج البالغه 

م، آورده یه گفتی کی را عالوه بر آنچیه   ییها نمونهرده است و که ریآن ت یده بوده است؛ لذا قرآن رویاصالح عق یشتر رویب

 امبریی ن نیام و نشیان پ  یشی یتی  پ ک یهیا  بشار ه از رکیردن )با اکق یتمان حقاکمبال: خود را فرزند خدا دانستن؛  یاست؛ برا

ر او شدند ؛ افتیرا  ره رسول خدا آمد مککن یهم ی، ولشکاختکد یمه حضر  را مب  فرزندشان کده بودند یاسالم را چکان فهم

ان ؛ سیوء  کی ایردن از نکی د یی خود را به خیدا نسیبت دادن؛ تقل   یها نوشته؛  یت  آسمانکردن کف ی(؛ تحر410بستن بر خدا )

از  یگیر ید یهیا  نمونیه ردن دربیاره بکیدگان خدا.  کی   قانون خیدا  و غلیو   یدف و تبین؛ تحرین از دید یعلما یاستفاده بعض

م بحث یککم به همه خرافا  اشاره ید مطرح و پاسخ داده شده است. البته اگر بخواهیه در قرآن مجکاست  یرا  اعتقادرمک

رّر مطرح شده ره میدر تغذ یتح یخرافا  رفتار یها نمونهد، یا  سوره انعام داشته باشیبه آ یاگر نگاه .شود یم یما طودن

را مخصیوص میردان و    یا قسمتیگرش را حرام و یاز گوشت گوسفکد را حالل و قسمت د یقسمت یا عدهمبال،  یاست. برا
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ا بیر خیدا   یرا داده است  ها حرفن یا خدابه شما ارازه ایه قرآن بارها فرموده است: آک دانستکد یمرا مخصوص زنان  یبخش

ام یی ق ها آنپاسخ  یبرا ین و مسئودن فرهکگید ید علمایه باکمطرح است  یدیته در زمان ما، شبها  رد؟ الببکدید یمافترا 

نفیر   یکه همواره تلفن ککم کرده سفارش ک  یبه همه اقشار تحص دانم یمکجا دزم ی. در ااند کردهام هم یه بحمدهلل قکککد ک

ار نس  نیو قیرار   یو در اخت شد یمچاپ  ها پاسخو  ها سؤال ینتر همماش هرسال ک یرا همراه داشته باشکد. ا یمتق شکاس اسالم

اش از طیرف ارشیاد و   کی  یو ا داشیت  یبرمی  تیری  یرید گیام   هیا  سؤالبرنامه پاسخ به  یما برایاش صداوسک ی. اگرفت یم

لبتیه بحمیداهلل   مردم باشیکد. ا  یها سؤال یتا پاسخگو کردند یمفراهم  یرا به صور  شبانه روز ییراها یغاتیتبل یها سازمان

ص ی:  میرض را تشیخ  گویید  ینمخجالت  خاطر به کپزش -م.یهست یتر مطلوبدر انتظار وض   یشده است، ول ییها حرکت

ستم  ید:  بلد نیبگو کشد یمخجالت  یا روحانیاستاد  -.ککد یم ی  بازیو با مال و ران مر نویسد یم یشیندادم و نسخه آزما

 .دهد یمج نشان کر را یو مس ککد یمخالف نق   یا فتوایو پاسخ نابجا 

  کککد یم یوتاهکو در فراگرفتن واربا  خود  روند یمراه انحراف  یخجالت عمر خاطر بهمردم. 

  ککد و خیود  کستکد به پدر و مادر خود مسأله خواست ازدوارشان را مطرح یا و خجالت حاضر نیح خاطر بهروانان

الس درس، کخجالت از رفتن بیه سیر   خاطر بهبزرگسال  سوادان یباز  یافراد -.کککد یمرا  آلوده ررا به انواع مک

 .مانکد یم یباق سواد یبهمچکان 

  تیر  مهیم  هیا  انسیان و  تر یکل.هرچه مسأله کککد یمخالف  یا امضایو  دهکد یمناحق  یخجالت، گواه خاطر بهمردم 

و هیر   دهکید  یمی   انجام شده قیرار  با خجالت، انسان را در برابر عم تر است: کا و خجالت آنان خطرنایباشکد، ح

ه نس  نو را از خجالت نابجا کان مدارس است ین و مربیفه والدی؛ لذا وظآورند یمه بخواهکد بر سر انسان ک یارک

و  هیا  یتمحروماز گکاهان،  یشه بعضیشود.ر یررسرچشمه هرگونه فساد و مک تواند یمرا خجالت ینجا  دهکد؛ ز

ام ره، مسائ  و احیعمل یها رسالها  و یو خجالت نابجاست. در قرآن، روا یکیبم کواربا ، مسأله خود  کا تری

ه از ک ییایو ح گیرد یمشه یه از عق  رک ییایا دو نوع است؛ حیح: »خوانیم یمث یان شده است. در حدیب پرده یب

 .« گیرد یمشه یو حماقت ر یسادگ

ه در وسیو سیوره حمید،    کی دم یستاده بودم. ناگهان دیبه نماز رماعت ا یت، پشت سر عالمیپررمع یدر مسجد داستان

ان برسیانکد. در  یی به پا یه وضو ندارد و مردم نماز خود را به طور فرادکردن نماز، به مردم اعالم نمود کامام رماعت با قط  

 .شد یمبزرگ  یررو گرفتار مک خواند یمکجا، اگر امام رماعت اه  خجالت بود، بدون وضو با مردم نماز یا

. اگر شود یمم، نماز ما قضا یکیان رلسه بکشیو اگر تا پا یما نخواندهه نماز ک شویم یمگردر وسو رلسه متوره ید یا نهنمو

 .شود یمو نماز ما قضا  شویم یمر رم، گرفتار مکیرا نداشته باش پاخواستن بهشهامت 

امضیاء،   کیردن  می   یبیرا  .دهییم  یمی ت و ریواب نادرسی   کشییم  یم! خجالت دانم ینمو ما از گفتن:  کککد یم یاز ما سؤال

قیه ریرأ  و   یه چون چکد دقک یسانکارند یچه بس .ککیم یمآن را امضا  ناحق بهو  ککیم یما یو ما ح آورند یمنزد ما  یطومار

 در اشتباه هستکد. ی، عمراند ندادهردن را به خود کرسار  سؤال 

ن یو همی  کشیکد  یمی دن خجالیت  یدارنید و از پرسی   یطالعیات از به این یزندگ یه در ابتداک یارند دختران و پسرانیچه بس

 .شود یم یراترخجالت سرچشمه مک

، هیا  یین ا   نیدارد. یذری و او ریرأ  و رسیار  ت   دهکید  یمی نسیبت   یا شخصیرا به دروط به اسالم  یزیچ ها روزنامهدر 

ا و خجالیت  یی ه چگونیه ح ری کیا یبیرا  یادیی ز یهیا  نمونیه  توانید یمد، یککر ره در ذهکم آمد. اگر شما هم فکبود  ییها نمونه

ه کی  ییها شغ امّا از انجام  خورند یمه لقمه حرام ک یسانکارند ید. چه بسیاد آوری، به شوند یمرا  راز مک یاریسرچشمه بس
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سیت.  یا و خجالت سرچشمه خالف و گکاه نیح را همهالبته  مببت یایح .کشکد یمست، خجالت یال خود در شأن آنان نیبه خ

 مببت است. یایا برخاسته از عق  و حین حیه اک زند ینمار زشت کا دست به یح خاطر بهانسان هم  یدر موارد

اگیر در   اء اسیت. ین نوع حی، مراد هم«هاست یخوبد همه یلکا یح»؛ «ری ل خکاء مفتاح  یالح»ه: ک خوانیم یمث یاگر در حد

اگر در  است.ین نوع حی، مراد هم«دارد یمار زشت باز کا انسان را از یح»؛ «میُصا عن فعل القبیاء یالح»ه: ک خوانیم یمث یحد

ا یح است.ین نوع حی، مراد هم«شتر استیشتر باشد، عفت بیا بیهرچه ح»؛ «ون العفۀراء تیقدر الح یعل»ه: ک خوانیم یمث یحد

  خود یا، عین باحانسا «ست.ین نیا نباشد، دیاگر ح»؛ «اء لهیمان لمن َل حیَل ا»ث آمده است: یه در حدکت دارد یاهم یبقدر

 .ککد ینمو به گکاه اقرار  ککد یمرا از مردم پکهان 

م، بیاز  یی ش داریه در پی کی  ی  آن میا را از هیدف  یه تفصکاست  یو ارتماع یبحث روان یکا و موارد آن یبه هر حال، ح

 .دارد یم

مبیال   ین اسیت؛ بیرا  ین دارو، تمیر یبهتیر »گفتم:  «ست؟یآن چ یمن گرفتار خجالت هستم. دارو»د: یاز من پرس یشخص

 .«رود یمن یخجالتش از ب کم کمد، ی، اگر در مکزل اذان بگوکشد یمخجالت  یه از سخکرانک یسک

کجا دزم اسیت بیه پیدران،    ید. در ایکدازید، خود را در آن بیوحشت دار یارک: از هر فرماید یم السالم یهعلر یحضر  ام

دان ید و به او میکروب نککد، او را سرکواست از خود ابراز ورود خ کیودکه هرگاه کر دهم کمدارس تذ یایمادران و اول

زمیان   یرهیا یاز تحق ی، ناشها خجالتاز  یاریرا سرچشمه بسید؛ زیکره او را نشیانجام داد، روح یار ناقصکاگر  ید؛ حتیبده

 است. کیودکدوران  های یقتشواز ررأتها،  یاریشه بسیه رک گونه هماناست؛  کیودک

، فیرار از  هیا  دروطار ی. چیه بسی  شیود  یمی  یادیی را  زرکه مکیه سرچشمه و زمکاست  یو روان یسائ  روحاز م یریترس 

 ی. تیرس از رملیه حیادت   گیرد یمشه یه از ترس رک ناحق به های یگواهناروا و  یها  ناروا، اقرارهای، تورها کتمان، ها ربهه

از  یاسالم یشورهاک. اگر ترس سران برد یمبه خدا پکاه  ماه رمضان از خطر آن یه السالم در سحرهایه امام سجادعلکاست 

ن یی ران بیه ا یی )ره( نبیود، ا یکی یه اگر شجاعت امیام خم کا همانگونه ی شدند ینمر ین تحقینبود، امروز مسلمانان چک ها ابرقدر 

 .ککد یمنبار را  را یتعب ینتر سختو ترسو  حال یببه افراد  البالغه نهجالسالم در  علیه یعل. حضر  رسید ینمعز  

 ی؛ ا«ا اش باه الرج ال و َل رج الی »: فرمایید  یمی  یروح! گیاه  یبی  یهیا  دشیه  ی؛ ا«م اش باحاً ب ال ارواحک ارا »: فرماید یم یگاه

ز یی گیر ن ید ین!  و در ریا ری :  با افراد ترسو مشیور  ن فرماید یمگر ید یید! در رایستیمرد ن ید، ولیافه مرد داریه قک یسانک

 یان حضیر  علی  یی ن بیی ه اکی داسیت  ی.  ناگفتیه پ ککید  یمانسان را متزلزل  ها آن یه رأکرا ین؛ زر  ن: با زن مشورفرماید یم

أس یی ه تیرس و  یی و در تو روح دارد یمت و ررأ  باز یه تورا از قاطعک یسکباهر یعکی؛ شود یمز ی، شام  مردان نالسالم یهعل

ن!  به ک، با او مشور  یمال دارکجربه ارشاد و تعق  و ت ی:  اگر از زنفرماید یمگر ید یدر را ین! ولر، مشور  ندَمَد یم

 ر است.راز مک یو نه معروف امربه، شرط اول یکیر  دیه و غیهر حال، داشتن روح

 یرات فرهنگکب. من

عه، وسوسیه و  یغیا ، شیا  یلم، تبلیان، هکر، فی یاست، با ابزار قلم، ب یرا  اعتقادرمعکا همان مک یک بهه ک یرا  فرهکگرمک

ر یی ؛ نظگییرد  یمی کد، صیور   کم کرا  یز مذهبکه رونق مراک یساتیو تأس ها ساختمان یالس گکاه و لهو و لع  بکاجاد مجیا

شاندند تیا در برابیر   کرا به بغداد  یز علمکا مرایم شود ککه یدر مد یرا در شام ساختکد تا رونق مسجد نبو یه مسجد امورآن

ق ماهواره و ین روزها هم از طریارشکاس و اکمستشار، مستشرق،  نام به یککد. روزک تراشی ی رقالسالم  یهعل صادقدرس امام 

 شیود  یمن( پخش ی)اوشیلم دختر ژاپکیمسجدالحرام، ف یه در چکد قدمک اند رسانده ییار را به راک یوتریامپک یها ترسید

 ست.یامبر خدا نیاز دختر پ یو نام
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کیون  کرد و اکی و مسیئودن را متوریه    کدر یسی کاز هر را قبی   یمسیأله تهیارم فرهکگی    یخوشبختانه مقام معظم رهبیر 

 انجام شده است. ییها حرکت

را دوسیت و چیه    ییزهیا یه دشیمن چیه چ  کی د ید فهمید، خواهیککلمه  وَدَّ  مرارعه کز! شما اگر در قرآن به یخوانکده عز

ماست.  یو نظام اسالم یکید یها ارزشد، اصول و یاز عقا برداشتن دستانحراف و  ی، آرزوها آن ینتر مهمدارد.  ییآرزوها

ه کی ردند ک یزیر برنامهرا  یا توطئههود یاز بزرگان  یا عدهمبال،  یشده است؛ برا یدر قرآن اشارات یداستانبه تهارم فرهکگ

ار، دو هیدف را دنبیال   کی ن یی بیا ا  هیا  آنت برگردنید.  یی هودیمان آوردند و غیروب بیه   یغمبر اسالم ایبر اساس آن، صبح به پ

ه ضبح ک ییبود، علما یاملکن ید: اگر اسالم دیفتد و با خود بگویر مسلمان شدن نربه ف یهودی  یه، هرکیا ریی :کردند یم

 . گشتکد یبرنممسلمان شدند، غروب 

. خداونید  داشیت  یم نگههود را ی یبود، علما یاملکن یه اگر اسالم دکککد کجاد ین دلهره را ایا ها مسلمانه، در رکیدوم ا

مسلمان  یهودی یها چهرهاز  یا عدهه امروز قب  از ظهر کرد  به مسلمانان بگو کامبر اعالم یئه برداشت و به پن توطیپرده از ا

ن یی ه اکی د یز دلسرد نشیو ید و از رفتن آنان نیش خود برخواهکد گشت. از آمدن آنان دلگرم نشوکیخواهکد شد و غروب به 

 توطئه است.  یک

ه کی  دانکید  یمی و  انید  یدهفهمبار را راست ینوروانان ما دشمک یارد. خوشبختانه حتّد یمیشه قدیر ین، تهارم فرهکگیبکابرا

اغیذ آدامیس،   ک؛ امّیا در  دهکید  ینمی اد یی میا   فریر  خیوش و  یرانی یان ایرا به دانشجو یماسازیهواپ یعلم یها فرمول ها آنچرا 

 .فرستکد یمما  یها بچه یمستهجن برا یها عرس

 یرات اجتماعکج. من

 هجرت کتر

آن محو شده،  یو در رامعه زشت دهکد یمر را انجام رن مکیرده ارلیه متأسفانه افراد سرشکاس و تحصک یه وارباتاز رمل

 م. ین نداشتیمسلمان در چ ها یلیونمرده بود، امروز رن هجر  نیران به چیاز ا یهجر  است.اگر هشت قرن قب ، عالم کتر

 از اسالم نبود. یشورها خبرکد امروز در آن ی، شاکردند ینمهجر   ا و زنگباریبازرگانان به تانزان یاگر از فارس رمع

کد، بسیرعت دامکیه   یهجر  نما یا مکطقهدام به کداشته باشکد تا اگر هر یادیه مسلمانان، فرزندان زکنظر اسالم آن است 

از مسیلمانان   یعضب ی؛ ولکککد یما  هجر  یادامه ح یاز پرندگان برا یه بعضکتعج  آن است  یاسالم گسترده شود. را

 د هستکد.کرا

هیدف مقیدس هجیر      یار و برایرا انسان با اختیخ قرار داد؛ زیه هجر  را مبدأ تارکارا  اسالم آن است راز ابت یری

  با هجر  ح  رست. صدها مشیانسان ن یاریاز افتخارا  اخت کدام ی هن، یره زمکا گردش یح و یالد مسی؛ وگرنه مککد یم

از  ی، سیوز، تعهید، گذشیت و آزاد   یت، هدفیدار کی حر یعکی ی؛ هجیر   یانسان یرویم عاددنه نیتقس یعکی. هجر  شود یم

رد. هجیر   کی قا روشین  یبه حبشه، چراط اسالم را در آفر خورده کتکن و زمان و ... . هجر  چکد مسلمان یزم یدوبکدهایق

 ه وآله بود.یاهلل عل یبرصلامیپ یغاتیتبل یها گامن یکه از بلکدتریه وآله به مدیاهلل عل یصل اکرمرسول 

ر داشیتکد آن را  یی هجیر  فراگ  ییک ان یی و دانشمکدان و روحان شد ینمهجر ( عم   کر بزرگ )تررن مکیاگر امروز ا

ه در ک یسانکم: گکاه تمام یده بود. روشن بگویرس را همهاسالم به  ی، صدادادند ینماز طالب روان قرار  یمکحصر به رمع

بیه خیاطر رفیاه و     یه تیوان هجیر  دارنید ولی    کی اسیت   یسانک، به دوش برند یمو فقر به سر و تفرقه  کظلما  ره  و شر

 . دارند یم خوش دل یرارراذب و تک یارهاکه و ب کککد ینمهجر   تفاوتی یب
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رده در کی   یتحصی  یروهیا یم نکز و تیرا کی ست. تمریلمه  مسافر   نکه در کنهفته است  یبلکد یلمه هجر ، معکاکدر 

  رن و مشی ر  مسی رداشیدن مشی  ی، پهیا  نیرخ شهرها و قهراچ خلو  شدن روستاها، بیاد رفیتن    یت به سوکشهرها، عام  حر

 یانر، به گردن پزشدهکد یمو دارو ران خود را از دست  کنداشتن پزش خاطر بهه در روستاها ک یسانکاست. گکاه  یکتراف

 .اند شدهبزرگ رم   یز در شهرهاکمتمر طور بهه کاست 

د هسیتکد و  کی را یمان دارند، ولیه اک یسانک: فرماید یمو  ککد یم ی، برخورد انقالبکککد ینمه هجر  ک یسانکاسالم با 

 ندارند.   یدر رامعه اسالم یت و سرپرستی  نوع حق ودی، هکککد ینمهجر  

فر کککد، هم ربهه کشور خود هجر  کبه  کککد یم یافر زندگک یشورهاکه در ک، اگر تمام متخصصان مسلمان یراست

اسالم از آب  ی. وقترود ینمن یفاسد از ب یها نظامدر  ها آن یت اسالمیو هم هو شوند یمت ی، هم مسلمانان تقوبیکد یمضربه 

متخصیص   یروهیا ین انتقادا  را هم بیه ن یدتریه شدک، حق دارد ککد یمد انتقاد که رای، از سرماککد یمد انتقاد کرا کو خا

 د داشته باشد.کرا

  همه یهجرت برا
را یی سیا عقی  نمانکید؛ ز   یلکا برسانکد و از اطالعیا   ین نقطه دنیاسالم را به دورتر یککد تا صداکد هجر  یدان باشمکندا 

 یصل اکرمامبر یه پکاست  یارکن ین آمار را دارند. ایو آخر فرستکد یمن مکاطق رهان یان خود را به دورتریهم روحان ها آن

 یو هر مسیلمان  آید یما یه به دنک یز اسالم فرمود:  هر مولودیامبر عزیه پک خوانیم یمث ی. در حدکردند یمه وآله هم یاهلل عل

 ن آمار مسلمانان آگاه باشم. ید تا هر لحظه از آخری، به من اطالع بدهرود یما یه از دنک

 انید  کردهور عم  ن دستیه به اک اند بوده ها یغرب یرده است؛ ولکن سفارش یر در زمی! قرآن بارها مسلمانان را به سیآر

را  بیکیی  یشپی ن یی . اانید  شیده مردم آگیاه   یوخوها خلقروها و یو از مکاب  و مکاف  و ن اند گشتهو تمام رهان را ور  به ور  

 اد زدند:یه فرک؛ آنجا کردند یمالسالم  علیه یعلحضر  

گران در عمی  بیه قیرآن از شیما     یخدا! مبادا د ؛ شما را به خدا! شما را به«مکر ی م بالعمل ب ه غکسبقنیفال  القران فیالّله الّله  »

 رلو افتکد. 

. انید  کیرده ش از میا بیه آن عمی     یگران بی یه دکن، سفارش قرآن است یر در زمیه فرمان هجر  و سک بیکیم یماما امروز 

ا را ن سیطره یی ه اکی خیود در آسیتانه شیهاد  فرمودنید و ادن      نامیه  یتوصی در  السیالم  یهعل یاد را علین فریه اکرال  است 

بهمین(   88)شی    یانقیالب اسیالم   یروزیی السالم )ش  قدر( و مصادف با ش  پ علیه یعل، ش  شهاد  حضر  نویسم یم

همه میردم   یبرا )ع(نیرالمؤمکیاز ام یانه و تأسفیگرا واق  بیکی یشپ یکالسالم را  علیه  یعلن ناله حضر  یکجا، ایاست. در ا

ر یو سا ها هجر  کخود و تر یطودن یها غفلت  قراردادن آن حضر  از یشف با یعل ین ش  قدر، از خدای. در ادانیم یم

 .ککیم یمو توبه  یرا  عذرخواهرمک

  محرومان یهجرت برا

، شیوند  یم، اند کردهاز هجر  به خود ستم  که با ترک یسانکگرفتن روح  یفرشتگان برا که ینهم: خوانیم یمدر قرآن 

و به  پذیرند ینمن پاسخ را یم. فرشتگان این، مستضعف بودی: ما در زمگویکد یمد؟ یبود ی: شما در چه حالپرسکد یم ها آناز 

حفیظ   یه بیرا کی دزم اسیت   ین، برهر محروم و مستضیعف ید؟ بکابرایککن خدا بزرگ نبود تا هجر  یا زمی: آگویکد یم ها آن

 کد، در آنجا نماند.کخود دفاع  یاز مبان تواند ینمفر ک یشورهاککد و اگر در مکاطق و کده خود هجر  یت  و عقرم
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  انیواع گکاهیان   ری ت و مؤسسیه مرت کا شیر یی ا شهر و مکطقه، ی کار مح  یکرشدن در یاس خاطر بهه ک یار افرادیچه بس

 ککد.ک کوار  است آنجا را تر ها آنبر  که یحال؛ در شوند یم

هجیر    ک، تیر گییرد  یمی قیرار   ییازروه در آستانه مرگ مورد بی ک یان همه گکاهان، تکها گکاهیه در مرته رال  آنرن

 ی؛ ولی   است برده کار بهلما  دو برابر، چکد برابر، ده برابر، هفتصد برابر کپاداش،  یه، قرآن برارکیگر ایته رال  دراست. ن

 (.  الّله یُه َعلفَ َقْا َوَقَع َاْجرُ از عدد برده نشده و تکها فرموده است:  ارر او با خداست؛ ) یکد، نامکه هجر  ک یسکدرباره پاداش 

بیه عبیاد     ید خاصی یم و امیو با ب کککد یماز رختخواب دور  ش  یمهنه خود را در ک یر رز درباره مؤمکان واقعین تعبیا

ة َلُه ْم ِم ْن قُ  رَّ  یفَ ال تَ ْعلَ ُم نَ ْف ٌل م اُاْخفِ »: فرمایید  یمی امده اسیت.  ی، نکککد یمداده است، انفاق  ها آنو از هرچه خدا به  پردازند یم
 در نظر گرفته شده است.  یچشم نور چه ها آن یبرا داند ینم ی: احدیعکی؛ «نیَاعْ 

َو َم ْن »: فرمایید  یمککد. قرآن کهجر  آماده  ید خود را برایهستکد، با رانبه همهشرفت و توسعه یه عالقمکد به پک یسانک
ش یار فیراخ و گشیا  یکید، هجرتگیاه بسی   که در راه خیدا هجیر    کی ؛ هر«َس َعة راً وَ یثِ کُمراَغَماً   ْاََلْرض ِفیِجْا یِل اللَِّه یَسبِ  فیَهاِجْر ی

 رد. کدا خواهد یپ رانبه همه

 غفلت از دشمن

را دربر گرفته است. قرآن در  یه متأسفانه همه امت اسالمکاست  یرا  ارتماعرآن، از مک یها توطئهاز دشمن و  غفلت

فار دوست دارنید  ک: یعکی؛ «َلًة واِح َاةیْم مَ یکُلوَن َعلَ یمِ یْم فَ کْم َو َاْمِتَعتِ کتَ ْغُفُلوَن َعْن َاْسِلَحتِ  َفُروا َلوکَن  یَودَّ الَّذِ »: فرماید یمکه ین زمیا

 ککد. کورش شما را نابود ی یکد تا با ید، غاف  باشیه دارک یاناتره شما از اسلحه و امک

دشمن نسبت بیه   ید، ولیخواب و غاف  هسته شما نسبت به دشمن ک ککم یم: تعج  فرماید یمالسالم  علیه یعلحضر  

 دار است.  یشما ب

 ورانهکورکد یتقل
و ضعف نفس اسیت. قیرآن در    یکیو د یر  ملّیت ، غرمان به می، نداشتن ایفرهکگ ی، برهکگید، نشانه خودباختگیتقل

 ی. امروز بیال دانستکد یمان کایند از یخود را تقل یپرست بته یتور پرستان بترده است. کد انتقاد ین نوع تقلیاز ا یادیا  زیآ

 نیوع  ییک ن خیود  یی را ایفار حرام است؛ زکماست. در فقه ما تشبّه به  یرا  ارتماعرمک ینتر مهماز  یو غربزدگ یزدگ شرق

 د! یکرد نیگانگان تقلید و از بیدن لباس و نوع غذا مستق  باشیدر پوش ی:  حتّخوانیم یما  یاست. در روا یخودباختگ

د ید:  شما لباس دشمکان مرا نپوشیه به مؤمکان بگوکرد ک یامبران وحیاز پ یریآمده است: خداوند به  یث قدسیدر حد

د، یشد ها آنه یه اگر شما در ظاهر شبکد یریش نگیراه و روش دشمکان مرا در پ کاری ی هد و در یدشمکان مرا نخور یو غذا

 د شد.یخواه ها آندر باطن هم مب  

 ت در جلسات گناهکشر

ا  خیدا  یه آکد یدی:  هرگاه شکفرماید یمماست. قرآن  یرا  ارتماعرو  و تماشا، از مکرتن در رلسا  گکاه و سنشس

 د.  یکک کار و مسخره قرار گرفته است، مجلس را تررمورد ان

 ه ازکی ، برتیو دزم اسیت   کککد یمردل  ناحق به یا  الهیدر آ یه گروهک یردک:  اگر مشاهده فرماید یمگر ید یدر را

در رلسیه   نشستن حقِانداخت، بعد از توره،  یطان تو را به فراموشیککد و اگر شکر بحث را عوض یتا مس یککاعراض  ها آن

 .  یرا ندار

 د؟یده شدیشکه شما به دوزخ ک شد چه:   پرسکد یمان از اه  دوزخ یامت بهشتیدر ق
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 :شمارند یمز را عام  سقوط خود یچهار چ ها آن

 نیِمَن اْلُمَصلِّ  کَلْم نَ نماز؛  کتر . 

 نکینُْطِعُم اْلِمسْ  کَو َلْم نَ نسبت به گرسکگان؛  تفاوتی یب . 

 نیّنا َنُخوُض َمَع اْلخاِئضِ کَو  مردم؛  های گویی یاوهدر  شدن غرق . 

 نیْوِم اّلاِ یذُِّب بِ کّنا نُ کَو  امت؛ ی  قیذرت  . 

 دهد یمرا  یر  به مقدسا  مذهبن و رسایررأ  هرگونه توه سرایان یاوهو  و سازش ما، به ر! سیآر. 

 یزیتهمت و آبرور

است. قیرآن   یزیبت و تهمت و آبروریر، فحش و ناسزا، غین و تحقی، بانام بد صدا زدن، توهیرا  ارتماعراز رمله مک

تمیام برخوردهیا    ست. در آنجا،یدر بهشت، سخن لغو و دروط ن «ّذابَاک َلْغَواً َو َل  ها فیْسَمُعون یَل«: فرماید یمدرباره اه  بهشت 

 یاسیت. ولی   «الً َس الَماً َس الماً یِاَلَّ ِق »ان: یان سالم و شعار سالم است. نام آنجا دارالسّالم و شیعار بهشیت  یبرخاسته از روح سالم، ب

ٌة لََّم ا َدَخلَ ْت اُمَّ ک»؛ کککید  یمن یگر لعکت و نفری، به گروه دشوند یمه به رهکم داخ  ک: هرگروه خوانیم یمدرباره اه  دوزخ 
میان  ید، میا ا یی ؛ اگیر شیما نبود  «نینّ ا ُم ْؤِمنِ کلَ وَل اَنْ  ُتْم لَ »؛ اندازنید  یمی گر یدیری در آنجا همه گکاه خود را به گردن  «َلَعَنْت ُاْختَ َها

 م. یداشت

، ککییم  یمی  یه ما در آن زندگک یا رامعها یم آیحدس بزن توانیم یمم، یاه  بهشت و رهکم آشکا شد یمایه با سککون کا

کیه و  کیا یی ر، یی ش و نیوش، مسیخره و تحق  ی، نی تفاوتی یب؟ اگر سوءظن، تجسّس، نجوا، پخش شبکامه، یا رهکمیاست  یبهشت

خانیه و مدرسیه و اداره و    یهمیان رهیکم موعیود اسیت؛ امیا اگیر در فضیا        اش یکدهآم است، کانتقام بر روابو آن رامعه حا

 .شود یمن رامعه بهشت موعود یکده ایفا باشد، آ، تعاون، اخالص و صیمان، اعتماد، دلسوزیه ایارخانه، روحک

 تیثرکاز ا یرویپ

حق را  یه وقتکاست  یسک ی، شجاع واقعدانکد یمدان رکگ یو شجاعت را تکها در م ییاراکه ک یبرخالف گمان بعض

ها را ن سیطر یی ه اکی السیالم   علییه  یعلی ن شی  شیهاد  حضیر     ینهراسد. باز هم در ا ییبا استددل و مکطق شکاخت، از تکها

 یق اله ای الر  یَل تستوحش وا ف »: فرمایید  یمی  البالغیه  نهج 810. حضر  در خطبه ککم یمنق   ی، از آن حضر  سخکنویسم یم
 د. یطرفداران نترس یمک؛ در راه حق، از «بقلَّة اهله

ه:  اگیر از  کی  اسیت  دادهه وآله هشدار یاهلل عل یامبرصلیبه پ یرده و حتکوهش رت نیبرکا یرویبار از پ ها دهد یقرآن مج

 .  کککد یم، تو را گمراه یکک یرویت مردم پیبرکا

 ییت گرایشخص

:  گویکد یمو  دانکد یم زدگی یتخصشخود را  ی  بدبختیدل ها آن: فرماید یمامت ین در قیمجرم یان گفتگوهایب قرآن در

ش به یه گراکم. ناگفته نماند یاه نشستین روز سیه به اکم یگان خود بودرو بزری؛ ما پ«الیَبرائَنا فََاَضلُّونَا اْلسَّ بِ کِانّا َااَلْعنا ساَدتَ َنا َو  »

. در کککید  یمی ت کی ؛ مردم بر راه و رسیم پادشیاهان خیود حر   «همکن ملو ید یالناس عل»هست.  یدر درون هر انسان ها یتشخص

 د از پدر و مادر است.یلش از تقید انسان از رهبران، بی؛ تقل«الناس بامرائهم اشبه من ابائهم»: خوانیم یم یگرید یرا

 وپیاش  یخیت ره بیا  کرا هم  یکد و افرادک یخدا معرف یایرا اول یواقع های یتشخصه ک  قرآن اصرار دارد ین دلیبه هم

 . دهد یمطان لق  ی، به برادران شکککد یمخود را مطرح 
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اهالن، هوسیبازان، غیافالن و   گیان، ری  یاران، فروماری ن، گکهین، مسرفیاز مفسد یرویمردم را از پ یا  فراوانیدر قرآن آ

هم را بیر  ین، شهدا و صالحان دانسته و نیام انعمیت علی   یقیاء، صدیرا انب یواقع های یتشخصس، رافران بازداشته است. برعک

 کد.کخود را از خو آنان اعالم  یرویه در هر نماز پکرده است کوار   ین بر هر مسلمانیگذاشته است. همچک ها آن

 داستان

ن صیحکه،  یدن ایبا د یربودند. شخصیالسالم و در طرف مقاب ، طلحه و زب علیه یعلحضر   طرف کیدر رکگ رم ، 

 دام است؟ کحق با  یامبرند و براستیر شد و با خود گفت: هردو طرف از اصحاب پیمتح

ر نشود. یمتح یرد تا از آن پس احدکخ روشن یتار یرا برا یان خود، چراغیشه با بیالسالم همچون هم علیه یعلحضر  

 س گرد آن بود، برحق است. ک: اوّل حق را بشکاس، سپس هریعکیالم بود:  اعرف الحق تعرف اهله؛ کن یآن چراط ا

ه کی س را کست؟ بعد هریبت چیه غکم ید بدانیمبال، اول با یبرا مردم را بر اساس حق بشکاس. نه حق را بر اساس مردم؛

 بت حالل است. ی، دبد غگوید یمت بد یون فالن شخصم: چیه بگوئرم؛ نه آنید بد بدانیرد، باکبت یغ

 بتیسوءظن و تجسس و غ

بیت،  یبیت و غ یکیه غ یکیه تجسّیس و تجسّیس، زم   یگکاه است.  سیوءظن، زم  ها گماناز  ی: بعضفرماید یمقرآن با صراحت 

 وندها و اعتمادهاست.یها، پ گسستن محبّت یعام  برا ینتر مهم

فر عاددنیه اسیت؟ پاسیخ:     کین یا ای. آشود یمبت، تمام عبادا  انسان محو یغ یک : به خاطرخوانیم یمت یسؤال: در روا

د محیو  یی انجام شده است، با ها ساله ک ی؛ لذا عباداتشود یمخته یآمده است، ر دست به ها ساله ک ییبت، آبرویرا با غیبله! ز

 است. یافکنمونه و اشاره  یتعداد یم؛ ولیککان یا  را بیا  و روایتمام آ یرره درباره هر مککم یشود. بکا ندار

  تیسعا

دور  و کی جیاد  یبید، ا  یگریانجیی ، میکیی چ سیخن ، یگیر  فتکیه ن دو مسلمان یس بک:  هرخوانیم یمسوره نساء  29ه یدر آ

 فر است.  کیاز  یاو سهم یکد، براک یدر پرده

 یتفاوت یب

را  یناله مظلوم یسک: اگر خوانیم یمث یاست. در حد یرا  ارتماعراز مک یریردن، رت نیو احساس مسؤول تفاوتی یب

 ست.  ید و به او پاسخ نداد، مسلمان نیشک

 اورده است.  یمان نیه او گرسکه باشد، به خدا ایبخوابد و همسا یریه در حال سک یسک: خوانیم یمگر ید یبیدر حد

 ی: چیرا شیما بیرا   فرمایید  یمن گفته شده است. قرآ ایمان یبهستکد،  تفاو  یبرا  ره نسبت به مکک یسانکث به یدر حد

 ؟  ککید ینمام مسلحانه ینجا  مستضعفان ق

نُْطِع ُم  کَو لَ ْم نَ »نسبت به گرسیکگان بیود؛    تفاوتی یبما،  ی  گرفتاریاز دد یریه: ک گویکد یماه  دوزخ به اه  بهشت 
 .  «نکیاْلِمسْ 

از اهی    یدند: گروهی یفرشتگان از خیدا پرسی   هک ینهمرد و کرا عذاب  یا مکطقهه خداوند، اه  ک خوانیم یما  یدر روا

 . ها آن تفاوتی یبو  و رس خاطر به؟ خداوند فرمود:  سوزند یماران ربه آتش گکه ها آنستکد، چرا یار نرمکطقه گکه

رمی    عبیاس  یبکی توبه نزدش آمده بود، فرمود:  اگر امبیال شیما گیرد     یه براک یانیعیاز ش یریالسالم به  یهعل صادقامام 

 . کردند ینم یننش خانهرا  یتب اه ما  ها آن، دیدش ینم
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ه به ک. تا آنجا ککد یمن ینفر ها آنبه  یو گاه ککد یمنبار  تفاو  یبن رمال  را به افراد یالسالم تکدتر علیه ینالمؤمکر یام

 ! شود یماشاره  یپاورق در ها آناز  یه بعضک ککد یم تفاو  یبه و یلمه تکد نبار افراد سُست عکصر، فروماکجده یاد دارم، هی

ه در برابیر  کی  ککد یمدا ینسبت به خود پ یدرون تفاوتی یب یانسان نوع ینسبت به رامعه بود؛ امّا گاه تفاوتی یبن یالبته، ا

رده اسیت؛   کی ن گروه انتقیاد  یهم ندارد. قرآن بارها از ا ری، قطره اششود یم، سکگدل گیرد ینمعبر   ها یدنیشکو  ها یدنید

 .  «رُونکذْ یرُوا َلکذُ َوِاَذا »

 تفرقه

 قرار داده است.  ها آنکار کو در  یکیو زم یتفرقه است. قرآن، تفرقه را همچون عذاب آسمان یرا  ارتماعراز مک یری

 بود.  یاز رهبر یدر رکگ احد، تفرقه و نافرمان یست مسلمانان در سال سوّم هجرررمز ش

ه وآلیه  یاهلل عل یه رسول خداصلکرخم یحدود صدهزار شاهد در غد السالم با داشتن علیه یعلساله حضر   89و  رس

ه السالم، بعد از چه  یعل یموسحضر   که ینهمحفظ وحد  بود.  خاطر بهاست.   ابیطال  بی یعلفه یفرمود:  بعد از من خل

شید و بیه    یعصبان ، بشد کککد یمو عباد   اند شدهرم   یارانش دور گوساله سامریه کد یوه طور  برگشت و دکروز از  

 ؟ ین انحراف را نگرفتیبرادرش هارون گفت: چرا رلو ا

ت یر افتادم با قاطعرشکد. به فربود مرا ب یکبه سخکم گوش ندادند و نزد ها آنردم، امّا ک یرا نه ها آنهارون گفت: من 

. لیذا  یردکی جیاد  یتفرقیه ا  سیرائی  ا یبکی ن یب یت انقالبکن حریا خاطر به، تو ییه به من بگوکدم یترس یکم؛ ولکام یق یشتریب

 من عام  تفرقه نشده باشم.  یباشکد، ول پرست گوساله یرمع ها یناه کح دادم یترر

بت، تهمت، سوءظن، ی، غیکیچ سخنمبال،  یه عام  تفرقه باشد، حرام شمرده شده است؛ براک، یکار هرگونهدر اسالم، 

ه عامی  وحید  و آرامیش قلیوب باشید،      ک یارکس، هرگونه رعم شده است و بریشد  تحره و امبال آن ب یککعه پرایشا

 ز است. ی، دروط گفتن راشود یمفتکه  یلمه راستک:  اگر با گویکد یمه کمورد سفارش قرار گرفته است؛ تا آنجا 

 حربه ینتر بزرگروز یه امروز و دکتفرقه بوده است. آنچه هم  خاطر بهن آمده، یخ اسالم بر سر مسلمیآنچه در طول تار

ن محیور  یدانسیته اسیت. قیرآن همچکی     کرا مشیر  انیدازان  تفرقیه جاد تفرقه است. قرآن، ی، اآید یمبه حساب  یبار رهانراست

ت دارد، یی ؛ البتیه آنچیه اهم  ککد ینمد یرا تهد ها آن ی  قدرتیمتحد باشکد، ه ها مسلماندانسته است. اگر  اللّه حب وحد  را 

عامی    توانکید  یمی  یسیان کانتقاد شده است. البتیه   یصور یها وحد ا  از یاا  و روی. در آیاست و نه ظاهر یوحد  قلب

 تیرین  یگرامی : فرماید یمزند. قرآن یبپره یو خودمحور ینظر تکگداشته باشکد و از  صدر سعهه روح بلکد و کوحد  باشکد 

 ن شماست.  یشما، نزد خدا، با تقواتر

طرح نماز رمعیه و رماعیت،    .گیرد یمده یرا ناد یو اقتصاد ی، سکّیمی، اقلیا مکطقه، ی، نژادیالم، مسائ  قومکن یو با ا

بیه محرومیان،    کمکد، عفو و اغماض، تعاون، یدوبازدی، درحم صلهوحد  است. سفارش به  یبرا یروز شبانهن یتمر یک

 .هاست عالقهو  یت روابو انسانیجاد محبت و وحد  و تقویا ی ، مصافحه، برایاد  مری، عدادن یههدهجر ، 

 اشاعه فحشا

، انجام شود یمدر تمام گکاهان، آنچه سب  قهر خدا  که استن یته قاب  توره اراست. ن یرا  ارتماعراشاعه فحشا از مک

ره یی بک  گکیاه  ری انسان به آن عالقه داشته باشد )ولو آنرا انجام ندهد(، مرت که ینهمدرباره اشاعه فحشا  یدادن آن است؛ ول

ه کی  ی)تیا میادام   ی  گکیاه یه عالقه به هک یاست؛ در حال یه عالقه به آن گکاه بزرگره فحشا بلنه تکها اشاع یعکیشده است؛ 

 هیا  آنو اخیتالط   یردن زن و مرد ارکبکن خلو  یکه اشاعه فحشا همیه زمکداست یست. ناگفته پیانجام نگرفته است( گکاه ن



 

 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 471

اشیاعه   یکیه بیرا  یزم ینتیر  مکاسی  ، یو بیدحجاب  یحجاب یبگر است. ید یز عمومکمارستان و مرایار و دانشگاه و بکدر مح  

ردن و بیه میردم نشیان    کی ش یی ، خیود را آرا یچرانی  چشم، بکدوباری یبه کافت یم یم، درخواهیککر رف یمکفحشا است. اگر 

و  یو اخالقی  یعلمی  یهیا  ضیربه ه کی ، فحشیا و انیواع روابیو نامشیروع خواهید شید       ها دام، ها هوس ورشدن شعلهد یلکدادن، 

 ست.یده نیپوش یسکبر آن یخانوادگ

  جاد وحشتیا

ن، اسیلحه  یق فسیاد در زمی  یاز مصیاد  یریی د است و ی، اعدام و تبعکککد یمن فساد یه در زمک یسانکفر کی: فرماید یمقرآن 

 وریود  بیه عه در رامعیه تزلیزل   یجیاد شیا  یبیا ا  کیه  یکسیان  یبیرا  یاست. قیرآن حتّی   یجاد رع  و وحشت و ناامکیدن و ایشک

 رده است. کن ییفر را تعکی نیتر سخت، آورند یم

ث یو در مضیمون حید   امیت او را خواهید ترسیاند   یرا بترسیاند، در روز ق  یه میؤمک ک یسک:  خداوند خوانیم یمث یدر حد

 ه مردم از شرّ او در امان نباشکد.  کاست  یسک، ها انسانن ی:  بدترخوانیم یم یگرید

ز یی ه مردم از دست و زبیان او درامانکید. اسیالم عز   کآن است  شود یمه به مسلمان، مسلمان گفته رکی  ایم؛ دلیراه دور نرو

ه در خانیه  کی  یسیان کد ؛ تیا  یوارد مکزل نشیو  موق  یبه ش  هکگام و کد یککم یتکظ یسفر خود را طور یها برنامه: فرماید یم

 دار نشوند.یهستکد، نترسکد و از خواب ب

 خاطره

ه شبانه وارد مشهد شد. خواست در خانیه را بزنید تیا    کبود  مقامی یلعاه یبزرگ مشهد، عارف و مفسر و فق یاز علما یری

ان، همسیرش در  ین میه افتاد، پشت در خانه نشست تا صبح شود. در اکث فوق یحد یاد بهدار شود؛ امّا یهمسرش از خواب ب

دار شید و بیه   یخواب ب به احترام همسرش پشت در نشسته است. پس از یوارد شده، ول اله یتآه کد یا دیخانه و در عالم رؤ

 د.یش را پشت در دیرد، شوهر گرامکدر را باز  که ینهمدر مکزل رفت. 

 د.  یری، آن را نپذیدا نرردهق یشما آورد، تا تحق یبرا یخبر ی:  هرگاه فاسقفرماید یمپخش اخبار دروغقرآن 

ه بیا برنامیه و بودریه    کی است  یخبار دروغن بلکدگوها و ایمسلمان، هم یشورهاکا ین افراد یجاد تفرقه بیا یها راهاز  یری

. شیود  یمی از هیم گسسیته    هیا  محبترازه یش که یطور؛ دهکد یمو بعد آن را به خورد مردم  شود یمساخته و پرداخته  یخاص

؛ اما هرگیز  شود یمسته ینگر ها آند گکاه به یمتر با دکاد است و هم یه هم در رامعه ما زکاست  یراتربا مک ییهدف ما آشکا

 .شویم یمدور  ی، از هدف اصلصور  یناه در کرا یم؛ زیستیگکاهان ن کردن شمارهدد درص

 و غلوّ یچاپلوس

از آش هسیتکد، گرفتیار    تیر  داطاسه که به اصطالح کعالقمکدان  یو غلو است و گاه یرا ، تملق و چاپلوسراز مک یری

 د:یککنه تورّه افراد باشد. به چکد نمو گونه یناد انسان مواظ  ی؛ لذا باشوند یمآن 

ه توبیه  کی پروردگار، سالم بر تو! حضر  از آنان خواست  یالسالم آمد و گفت: ا هیعل یعلنزد حضر   یگروه .0

 ککد. ک

 یاتیی رد. تمیام روا کی ه حضر  او را لعکت کردند که وآله یاهلل عل یصل اکرمامبر یر را به پین تعبیگر همید یشخص .8

د مواظی   یی سیکدگان با یکدگان و نویدن آن دارد؛ لذا شعرا، مدّاحان، گور بوراست، نظر به مک کرده ینهه از غلوّ ک

 البالغیه  نهیج در د! یی زیبر ک: بر دهیان افیراد چیاپلوس، خیا    خوانیم یمث یخود باشکد. در حد یها نوشتهو  ها گفته

 متر از حدّ، ضعف و حساد  است.  کش از حد، تملّق و یش بی: ستاخوانیم یم
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ث، عیرش  یش ستمگر شد، به گفتیه حید  یاگر ستا یاست؛ ول ینسبت به افراد، عاد یچاپلوسش و ین همه انتقاد از ستایا

 . آید یمخدا به لرزه در 

 یرات خانوادگکد. من

ت یی اهم خیاطر  بیه سرچشمه فساد و گکاه باشید. اسیالم    تواند یمه کت و تقوا باشد؛ همانگونه یاساس ترب تواند یمخانواده 

 را فرموده است؛ از رمله: ها سفارش ترین یقدقاول،  یها گامخانواده از همان 

 د. یار او باشرد و افیر عقاردر انتخاب همسر، به ف .0

 باشد.  ها زبالهآن در  یشهر کهاست  ییبایه از خانواده فاسد است، مب  گ  زک ییبایهمسر ز .8

 د. یریم بگکه را ساده و یمراسم و مهر .9

 باشد.  یامتتانقره یا  و ذخیما دردنه نور چشم شکباشد  ید نسلی، بایکش رکسیهدف از آفر .3

ن یب نگذاشتن فرقان فرزندان و ی، محبت، آموزش قرآن و شکا و هکر و علم، مساوا  میمورد نامگذار سفارش در .9

مادر تا پس از تولد و تا آخیر عمیر، انتخیاب شیغ  و صیدها       یه حالل و سالم از دوران حاملگیپسر و دختر، تغذ

ف بودن همسر و صالح بیودن خیانواده   یعف البالغه نهجبه نظام خانواده است. در  دندا یتاهمگر، نشانه یسفارش د

، ین هرزگی یالسیالم اسیت. اولی    علییه  یعلی مورد توره حضر   یاسیبزرگ س یها تیدر عزل و نص  مسؤل یحت

 کده و رامعه است.یدر آ یکار تبهدر خانواده، سرچشمه هرگونه گکاه و فساد و  ها یکار خالفو  یآلودگ

 استاند

کیار  کار کی گیزارش   یه براکجاد فساد مسابقه گذاشت. غروب یو ا یگر فتکهدر  یا حرامزادهطان با یش ی: روزگویکد یم

. ام کرده یزیانگ فتکهزنا بورود آوردم. حرامزاده گفت: من امروز چکد برابر تو  یکطان گفت: من امروز یهم رم  شدند، ش

 به ورود آمد و ... هایی یریگ رشوهو  ها یبتغو  ها سوءظن به هم ناسزا گفتکد. یبا فتکه من، افراد

ه او مب  تیو  کردم کد یتول یا حرامزادهزنا،  یکجاد یه من با اکبدان  یشتر است؛ ولیطان به او گفت: آمار تو از من بیش

 . یدیلکگکاه  یکردم؛ امّا کد یگکاه تول یک! من یکد. آرک پا بههر روز صدها فتکه 

ه، در عمی ، در عبیار  و گفتگوهیا،    یی آنان در تغذ های یانگار سه ن و یار مهم است و گکاهان والدیبسمسائ  خانواده 

 .شود یم ها آنسرچشمه صدها فتکه و فساد در نس  

ش از حید و  یفا  بی یاد، توقی  مراسیم و تشیر   یی ز هیای  یهمهره همسر، ی، سوء استفاده از سرمایرا  خانوادگرگر مکیاز د

خواسیت دختیرش را بیه حضیر       کیه  ینهمی السیالم   علیه  ی شعتگان عروس و داماد است. حضر  بس ینابجا یها دخالت

رم و تو را یه من بکاندارم بر تو سخت بگکبدان  یباشماست؛ ول یشکهادیپ های یهمهرالسالم بدهد، فرمود: انتخاب  علیه یموس

 .کدازمیبه مشقّت ب

بیا   یسی ک:  اگیر  خیوانیم  یمی دارد. در فقیه   یار شومیه آثار بسکاست  ییها ازدوا از  ی، بعضیرا  خانوادگراز مک یری

د فیوراچ از هیم ریدا    یی رد، بایصور  بگ ین ازدواریرد. اگر چکیبگ یخواهر آن پسر را به همسر تواند ینمرد، کلواط  یپسر

 ا آمده باشکد. یبه دن یگذشته باشد و فرزندان ها سالاگر  یشوند؛ حت

ن یه در قیرآن معی  کی  یر از مدتیم گذاشتن شکو  ها آنان ی  میبه فرزندان، تبع رهیتو یب، یرا  خانوادگرگر مکیاز د

ن در یوالید  یرده سخکان نارواکنا یح و خداینابجا، انتقادا  ناصح های یشوخه ک گونه هماننام برد؛  توان یمشده است را 
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ت یی در ترب یآثیار شیوم   ییک ، هرفهمید  یمی و فرزند آن را  گویکد یمگر یدیرن به یه والدک ییها دروطا یحضور فرزندان و 

 خواهد داشت. ها آنکده یفرزندان و سرنوشت آ

  رکیازه او آمید و   ییا رفت. حضر  پابرهکیه بیه تشی   یه وآله از دنیاهلل عل یصل اکرمامبر یاران پیاز  یریبا همسر یبداخالق

 دفن شد.  یو با مراسم خاص کردند یم یفرمود:  هزاران فرشته رکازه او را همراه

 یرم و فرشیتگان بیرا  کی امبر ایی بود و پ ین همه عزّ  و سربلکدیه با اک یتو مرگ ین شخص گفت:  گوارا باد برایمادر ا

ه کی  هیایی  یخیوب ن! فرزند تیو بیا همیه    رمادر، زود قضاو  ن یه وآله فرمود:  ایاهلل عل یدفن تو حاضر شدند. رسول خداصل

 بر خواهد شد.  با همسرش، گرفتار فشار ق یداشت، به خاطر بدرفتار

ن، توق  نابجیا از  ی، سقو رکیشک، فرزندگرفتن بهانهام خاص، ترساندن همسر و یدر ا یزش رکسیه، آمیردن مهرکار ران

م نابجا رنسبت به همسر و فرزند، تح عدالتی یبهمسر،  یعیطب یها خواستبه  اعتکایی یبهمسر گذاشتن،  یهمسر، نام بد رو

 است. یخانوادگ را رگر از مکینمونه د ها دهو 

ان دوهمسر و رفتار و حقوق متقاب  آنان، صدها یاز شقاق و طالق م یریهمسر و رلوگ ینافرمان یا  برایدر قرآن و روا

 دستور آمده است.

 یرات اخالقک. منه

 :ککیم یمان یب وار فهرست را آنه ما چکد نمونه کار است یبس یرا  اخالقرمک

 انید  نیداده ه انجیام  کی  یارکی  خیاطر  بیه را  هیا  آنه دوست دارند ک یسانک:  یدفرما یم؛ قرآن ییو خودستا یکیخودب 

 ککد، هرگز رستگارشان نپکدار.  کش یستا

 یا  بیرا یی . در قیرآن و روا ککید  یمی  ارزش یبی ار را کی ا، یی ر خداسیت. ر یپکهان و توره به غ کشر یا نوعیا؛ ریر 

 .خوانیم یم ییا هشدارهایاران و آثارشوم رکایر

 گر را زشیت بیردن،   یدیربه مقدسا ، نام  احترامی یب، ناسزاگفتن، گرد لغو رم  شدن، یکیچ نسخبت، یدروط، غ

 شیویم  یمی دور  یم، از موضوع اصلیاوریب یبیا حدیه ی،آیکهر یه اگر براکگر یرا  درمک ها دهمکت گذاشتن و 

 م(.یکون دور نشده باشک)اگر تا

 یرات اقتصادکو. من

 :نویسیم یماز آن را  ییها نمونهرا  است و ما رر مکیش از سایب یرا  اقتصادرتعداد مک

ج یی حیرام و متأسیفانه را   یو از درآمیدها   شیده  ینهی هود ین یدر د یه به مکزله اعالم رکگ با خداست  و حتکربا  .0

 ردن با مادر است. کدرهم ربا به مکزله زنا یکگرفتن  که یطوراست؛  شده نروهشار یاست، بسیدن

فیار، فیروش   کوب، فروش اسیلحه بیه   ی، غش در مال، فروش رکس معیفروش گران سوگکد دروط، شهاد  ناحق، .8

ش افیراد فاسید در برابیر گیرفتن     یو سیتا  یناحق، چاپلوس یفساد، گواه ی،ددلیساز شراب یانگور و امبال آن برا

 است. یرا  اقتصادرار، از مکرو احت المال یتبمال، سوء استفاده از 

 ! فروشان کمبر  ی؛ وا«نَی ٌ لِلْمُطَفِّفِیوَ»: فرماید یمه کن است یمطفف نام به یا سورهدر قرآن، : یم فروشک .9

میان بیه   ی:  مگیر ا خیوانیم  یمی بود. در قرآن  یفروش کماز  ید، نهی  بعد از دعو  به توحیحضر  شع سخن یناول

 ؟  ککید یم یفروش کمه کد یمعاد ندار

 است. یفروش کمز مب  یم و ... نیتیکز، خوردن مال ک، یماسال های یا مالارمکدان و معلمان، نپرداختن ک یکار کم
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 در آتش هستکد.   یرندهگ رشوهو  دهکده رشوه: خوانیم یمث یدر حد: رشوه .3

گیر عیوض   یا نیام د یی ق و یو تشیو  حساب حقه و ی  هدیاز قب یلماتکه اگر نام رشوه را به ک کککد یمگمان  یبعض

 .شود یمقت هم عوض یککد، حقک

 یرات نظامکز. من

 هفرار از جبه. 1

 ها آن: رز فرماید یمفرار از ربهه و رکگ است. قرآن  ها آناز  یریه کرا  مربوط به ربهه و رکگ است راز مک یبعض

کید، میورد   که پشت به دشمن ک یسک، هرروند یمگر ید یگروه یاریه به ک ها آنا ی، گردند یمسازوبرگ نبرد باز  یه براک

 است.   یگاهیاو رهکم است. رهکم بدرا گاهیو را گیرد یمخشم خدا قرار 

:  خیوانیم  یمی آن وعده دوزخ داده است. در سوره احزاب  یه خداوند براکاست  ی! فرار از رکگ، از گکاهان بزرگیآر

 ی: هرگز فرار برافرماید یمککد. سپس قرآن ره در رکگ با دشمکان اسالم فرار نکامبر اسالم عهد بسته بودند یبا خود پ یبعض

 ندارد.   یودشما س

 ها  فراریتور

 ها آنبه  وار فهرسته کآمده است  یاتر، نکککد یمه ک یهاتیدر قرآن در مورد فرار مکافقان و افراد ترسو از ربهه و تور

 :ککیم یماشاره 

 نداشتن فرمانده و رهبر

:  فرمایید  یمی اشیتکد. قیرآن   د شده است، پا به فیرار گذ یرم شهکامبر ایه پرال آنیاز مسلمانان به خ یدر رکگ اُحد، گروه

 د؟!  ید و به عق  برگردیککد شما فرار یا بایا رفت. آیا از دنید شد و یامبر اسالم شهیه پکبرفرض 

 هوا یگرم

 است. تر گرم:  آتش دوزخ فرماید یم:  ادن هوا گرم است. قرآن گفتکد یم یج صادر شد، گروهیفرمان بس که ینهم

 ادیدشمکان ز

ن یی ؛ ما امیروز تیوان مبیارزه بیا ا    «ْومی َل الاَقَة لََنا الْ »دند، گفتکد: یآنان را د یفر و سازوبرگ نظامک ررلش که ینهم یگروه

 م.  یطاغو  را ندار

و ریرأ    شیدند  یمی دند؛ و گرنیه سسیت   یم دکفار را که مسلمانان کرد ک یارک یبیدر رکگ بدر، خداوند با قدر  غ

 .  کردند ینمدا یحمله پ

 یگکاهان احتمال

فتید و  یب یر راه چشممان بیه دختیران رومی   یه در مسکم یگفتکد:  ما نگران کهکگام دعو  به رکگ تبو پرور تنانان مسلم

 و فرار از رکگ، از گکاهِ نگاه به زنان و دختران بدتر است.   یستن فرمان رهبرره شرم. غاف  از آنیگرفتار گکاه شو

 . دهکد یمخود را بهانه قرار  یها خانهبودن  حفاظ یبز ین یبعض

 انیبرخورد با فرار

 مرو!   ها آنبر سر قبر  یت در ربهه سرباز زدند، نماز مگذار و حتکه از شرک یسانک: بر رکازه فرماید یمقرآن 
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 انیه فراریتکب

ت در ربهه سرباز زدنید.  کداد، سه نفر از شر یج عمومیه وآله فرمان بسیاهلل عل یصل اسالمامبر یه پک ها رکگاز  یریدر 

 د! ین سه نفر سخن نگویبا ا ی  به همه مسلمانان فرمود:  احدحضر

ز یشان نیه همسر و فرزندان اکد یرس ییار به راکقرار داد و  یدیشد ی  متخلفان را در محاصره ارتماعرش ینا بهشان یا

 م. یگر حرف نزنیدیرز با ین سه نفر با خود گفتکد:  پس خود ما نی. اگفتکد ینمسخن  ها آنبا 

 رفته شد. یپذ شان توبهردند و کشرمکده شدند و توبه  ها آن یرد؛ ولکن بزرگ را بر آنان تکگ یعتصاب، زمن ایا

 انتیخ .2

انیت  ین عم  گرچه با اشاره باشد، خی. اککد یمرا فاش  یو رمز دهد یمبه دشمن  یسرباز اسالم در ربهه اطالعات یگاه

 و از گکاهان بزرگ است.

  داستان

 قریظیه  یبکی هود یامبر، مسلمانان یبه فرمان پ که ینهم:  خوانیم یمسوره انفال  84ه ی، در شأن نزول آیسک عه ویر شیدر تفاس

رفت و سیعدبن معیاذ را بیه    یامبر اسیالم نپیذ  یی ردنید. پ کردن به شام را مطرح کوچ کشکهاد صلح و یردند، آنان پکرا محاصره 

ان بیا او، بیا   یی هودیان را داشت، هکگام مشاوره یهودیبا  یه سابقه دوستکه یاز مسلمانان به نام ابولبا یریمأمور فرمود.  یداور

امبر خبر داد. ین اشاره را به پی  ایاست. ربرئ کشما خطرنا یسعدبن معاذ برا یه داورکخود به آنان فهماند  یاشاره به گلو

نخیورد.   یزیی د بسیت. چکید روز چ  انت خود شرمکده شد و به عکوان توبه خود را با طکیاب بیه سیتون مسیج    ین خیه از ایابولبا

 انت است.یاشاره به سود دشمن، خ یک ی! گاهیرفت. آریرا پذ اش توبهسرانجام خداوند 

 یاز فرمانده ینافرمان. 3

فرستاد و  یا مکطقهبکام اسامه به  یا ساله 02روان  یه وآله در آستانه رحلت، لشگر را به فرماندهیاهلل عل یرم صلکامبر ایپ

 کد.  که از لشگر او تخلف کس ککد هر کد لعکت فرمود:  خداون

و هرگیاه بیا رسیول     انید  آوردهمیان  یامبرش ایه به خداو پکهستکد  یسانک ی:  مؤمکان واقعخوانیم یمسوره نور  00ه یدر آ

 .  روند ینم یرند، مرخصیباشکد، تا از او ارازه نگ یرمع دستهبه طور  یارکه وآله در یاهلل عل یرم صلکا

از فرمانیده بیود.    یسیت مسیلمانان در احید، نافرمیان    ر  شیی از دد یریمان است. یه گرفتن از فرمانده، نشانه ا! ارازیآر

دن یرس یمردم، عکصر عشق و اطاعت را شرط دزم برا یر و برارفرمانده و رهبر، عکصر عدالت، تقوا، توان و تف یاسالم برا

 .داند یمخود  یبه اهداف واد

 ییمت گرایغن .4

 است. گرایی یمتغکرا  ربهه و رکگ، رمک از یری

ه در کی  یانیی هودی یسیو  بیه  یرا همیراه بیا گروهی    یه وآلیه شخصی  یی اهلل عل یصیل  اسیالم امبر یبر، پیبعد از رکگ خ داستان

 یریی کد. کا  مخصوص دعو  یمال کردن قبولا یرفتن اسالم یپذ یفرستاد تا آنان را برا کردند یم یزندگ کفد یروستاها

قیرار داد و بیا شیعار:      یوهکاز آمدن سپاه اسالم آگاه شد، اموال و فرزندان خود را در پکاه  که ینهممرداس  نام بهان یهودیاز 

ه او از ترس مصادره اموال تظاهر به اسالم کرد کال ید اله الّا اللّه، محمّداچ رسول اللّه  به استقبال مسلمانان آمد. آن شخص خ

ه یی روح خیاطر  بیه ه وآله ناراحت شید و فرمیود:  تیو    یاهلل عل یشت. رسول خداصلکرد و او را ر. لذا به شعار او اعتکا نککد یم

 . یشتکرا  ی، مسلمانگرائی یمتغک
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د:  تو ی، نگوئککد یمه اظهار اسالم ک یسکد و به یککق یرزمکدگان اسالم! دقت و تحق یسوره نساء نازل شد: ا 33ه یو آ

ه غکیائم  کی  دانیید  ینمی د. مگیر  یآور دست بهزودگذر  ید و غکائمیشراو را ب دلی  یبو شعار تو از ترس است  تا  یمان نداریا

میان  یم؟ مگیر خیود شیما قیبالچ ا    یی شت؟ مگر ما از قل  او خبر دارکمسلمان را عمداچ  توان یمبه دست خداست؟ مگر  یواقع

 د؟  یق داریمان عمیفار در لحظه اول انتظار اکه از کد یق داشتیعم

 م؛ از رمله:یریبگ توانیم یم یادیز یها درسماررا  نیما از ا ها درس

 !به نام رکگ، هر  و مر  ممکوع 

 م!یری، با آغوش باز بپذآیکد یمما  یه باشعار اسالم به سوکرا  یسانک 

   م!یبه افراد نزن دیکی یببرچس 

 م!یریم نگی، زود تصمکورنسبت به افراد مش 

 م!یکراز قدر  خود سوءاستفاده ن 

 شاند!رما را به گکاه ن یماد های یزهانگ 

  د!یکرس  غکائم نشکقداست رکگ را با 

 ککد ینمز رها ی، رزمکدگان را نیماد یها راذبه! 

 اضافه شود. ها یهسرمابه  یبه مسلمانان افزوده شود بهتر است تا اموال یفرد 

  از خطر نفوذ مسلمانان مکافق است. تر مهم یکش مسلمانخطر 

 ق داشته باشد.یمان عمید از مردم توق  ایدارد، نبا یمان سطحیا و ییاگرایه خودش سابقه دنک یسک 

 د و نه با احساسا .یککق برخورد یبا عق  و حوصله وتحق 

  د!یق دهیفار فرصت تحقکبه 

 الم خدا را بشکود! سپس او را به مح  امن برسان!  کن به تو پکاه آورد، پکاهش بده تا کیاز مشر یری: هرگاه فرماید یمقرآن 

 یالملل نیبو  یتی، امنیاسیرات سکح. من
اسیت،   یه خیود گکیاه بزرگی   ری کیعیالوه برا  یاسی یرا  سر. مکشود ینمخالصه  یو اخالق یرا  تکها در گکاهان فردرمک

اسیت  ین را از سیه دک یسانکمطرح شده است و  یاسیث در باره مسائ  سیه و حدیر گکاهان است. صدها آیسا یبرا یبستر

 یاسی یرا  سری از مک ییهیا  نمونیه کجا، به یککد. ما در اکاء را تخطئه یا  را از قرآن حذف و عم  انبیآ نید ای، بادانکد یمردا 

 :ککیم یماشاره 

 نااهالن یو رهبر ها طاغو رفتن یپذ .0

د، نباشک ها طاغو د، مبارزه با طاغو  است؛  اِن اعبدواللّه وارتکبوا الطاغو   اگر یا بعد از دعو  به توحیفه انبین وظیاول

میان بیه   یا یمیان بیه خیدا را در ورود   یفر به طاغو  قب  از اک. خداوند در قرآن روند یمد یبه سراط توح یعیطب طور بهمردم 

مان به خدا، تکهیا بیال دوم را   یفر به طاغو  و اکان دوبال یه از مکن است یا ای  امروز مسلمانان دنرخدا قرار داده است. مش

، طیاغو  بیر   خوانکید  یمه در ظاهر نماز رکی  با این دلیفر به طاغو  را ندارند. به همک ید، ولمان به خدا دارنیا یعکیدارند؛ 

 م:ی: ما دو نوع اسالم دارفرماید یم)ره( یکی. امام خمککد یمومت رآنان ح

ه از تکیه درخیت   کی  یکیه بیا ده سیتون   یو مسیجد مد  انیداخت  یمی فیار  که لیرزه بیر انیدام    کی  یاسالم ناب محمید  .0

 .کرد یمطاغو  را متزلزل  یها کاخخرماداشت، 

 . اندازد ینم یه از سکگ مرمر لرزه به اندام احدیکه با صدها پایامبر در مدیه امروز مسجد پک یائیراسالم آمر .8
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 رده است.  کان یرا طغی: به سراط فرعون برو! زفرماید یمالسالم  علیه یموسخداوند به 

شیده   یگان  با صراحت نهی ین، هوسرانان و فروماین، غافلین، مفرطین، مسرفیافران، مفسدکاران، رگکه یرویدر قرآن، پ

 ده خواهد شد.یبرچ یاسالم یشورهاکا  عم  شود، بساط تمام سران ین آیاست. اگر تکها به ا

به او، عالقه به زنده بودن او، لبخکید بیر    یار او، دعاکت بر یبه او، رضا کمکه راز طاغو  گکاه است، بل یرویپ تکها نه

 ز گکاه است. یو  در برابر او نرق او و سیعت با او، بدرقه او، تشویدار او، بید ی، احترام به او، مسافر  برااو یرو

 گانهیرفتن عوام  بیپذ. 8

رهبیران   ید!  متأسفانه امروزه بیر اثیر رهبیر   یگانگان را مستشار خود قرار ندهی:  بفرماید یممال صراحت کقرآن با  .0

ه در تیاروپود  کی ده اسیت  یرسی  ییار به راکدشمکان،  یداریرفتن مسلمانان و ب ، خوابیاسالم یشورهاک یترسو

ارشیکاس، مستشیرق و رهیانگرد، وری  بیه      کمستشیار،   نام بهگانه نفوذ دارند و ی، عوام  بیاسالم یشورهاکاداره 

 یهیا  کتیاب . انید  شیده و نوابغ ما آگیاه   یانسان یروهایو ن یعیو از مکاب  طب اند گشتهرا  یاسالم های ینسرزمور  

ش یار تا آنجیا پی  کن یو ا اند گرفتهار ر. افراد نابغه ما را به خدمت اهداف خود باند یدهدزدقه مارا یو آثار عت یخط

 .اند درآمدهو مزدوران مزدبده  اراده یب یعکاصر صور  به یاسالم یشورهاکاز  یه سران بعضکرفته 

و سازش با دشیمن   یاسالم یها ارزشداشتن از اصول و دشمکان نسبت به ما، دست بر یمداهکه و سازشاز آرزوها .8

د: حسیاب میا از حسیاب شیما     یی ت و صیالبت بگوئ یبا قاطع یرمعقولیشکهاد غی: در برابر هر پفرماید یماست. قرآن 

فار بر مسلمانان باشد، حرام است. کسلطه  اش یجهنته ک یا رابطه  قانون و یت، قرار دارد، تصوکرداست! هر حر

 بر مؤمکان قرار نداده است!   یا سلطهفار راه نفوذ و ک ی: هرگز خداوند برایدفرما یمقرآن 

ف یخدا، اهداف خیدا و راه خیدا تضیع    یایه قانون خدا، اولک یکاریکفرانس، انجمن و سمکت در هر رلسه، کشر .9

 شود، ممکوع است. 

 کید، کف یتضیع  هارا یهروحا یاندازد، رامعه را متزلزل و  وحشت بهه مسلمانان را ک یپخش هر خبر عا یپخش شا .3

 ممکوع است. 

 رده است. کن یفر را معکی ینتر سخت، کککد یمعه رامعه را متزلزل یه با شاک یسانک یاسالم برا

ح و ی  صحیککد تا بعد از تحلکه عرضه ین و فقیاست شکاسان امیارشکاسان و سکدند، به یشک ید تا خبریمسلمانان با

ز در همه ریا و  یح نیاخبار صح یبعض انی، بعالوه بهککد. کبه مردم اعالم  را آنح از دروط، یصح یص خبرهایتشخ

 شما مضرّ است.   یاز مسائ  برا یار شدن بعضر: آشفرماید یمکه ین زمیست. قران در ایدرست ن کس همه یبرا

اسیتخدام   را یمتررمیان قیو   کار ینا یا مطرح است و برایده در دنیچیمدرن و پ یها قال ه امروز در ک یراسوس .9

 است. یاسیرا  سرگر مکی، از دکککد یم

کد، ممکوع اسیت و در قیرآن   کر یز بدارد و مسلمانان را تحقیفار را عزکه ک یغاتیهرگونه تبل غا  به نف  دشمنیتبل .0

مسیلمانان   یاد اسیت. ولی  یی ز هیا  آنه عیدّه  کی د یفار بترسک: از گفتکد یمن به مسلمانان یاز مکافق یا عده:  خوانیم یم

 .  شد یممانشان اضافه یه بترسکد، بر ارآن یرا به

رده اسیت. در  کرا نص   ها آنه خداوند کاست  یسانکرفتن ی، نپذیاسیر سرمک ینتر مهم ین الهیرفتن مکصوبینپذ .4

امبرشان ی: هرچه پخوانیم یماز آن  یه در بخشکمفص  نق  شده است  طور بهسوره بقره، داستان طالو  و رالو  
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ر و یی ه او شیخص فق ری کیده اسیت، میردم بیه بهانیه ا    یشما برگز یرهبر ید رکاب طالو  را براه خداونکاد زد یفر

 ر بار نرفتکد.  یاست، ز یگمکام

 یوه طور رفته و برادرش هارون را به راکافت الواح تورا  به یدر یالسالم برا علیه یموسه حضر  ک یمب  زمان

رد، چکیان  کردند و هرچه حضر  هارون ناله کرون را رها رفتکد و ها یرده بود، مردم به سراط سامرکن یخود مع

 ش رفتکد. یشتکش پکه به گفته قرآن تا مرز کردند کفش یتضع

ر خیم در  یطال  را در غید یاب بن یعله وآله یاهلل عل ین حوادث تلخ در امت اسالم هم بوده است. رسول خداصلیا

ندبه، فرمان رسول اللّیه را   یمردم به قول دعا یولرد؛ کپس از خود مکصوب  یکیان حدود صدهزار نفر به رانشیم

 ردند. رامتکان ن

 خداست. یایاول یها قضاو م نبودن در برابر یاز گکاهان بزرگ، تسل یری یم الهکنق زدن به حا .2

دن یردند. حضر  پس از شککامبر را داور یمشارره شدو آن دو، پ یاریان دونفر از اصحاب در مسأله آبیم داستان

ه در قضاو ، حق را در نظر نگرفتیه اسیت.   کرد کامبر را متهم یوم، پررد. شخص محکطرف، قضاو  سخکان دو

 م مح  باشکد!  یدر برابر قضاو  تو تسل که یکسانمان ندارند رز یقسم، ا خدا بهه نازل شد:  یآ

 فرموده است. یه بارها قرآن از آن نهکفّار است کت یرفتن ودی، پذیاسیرا  سرمک ینتر مهماز  فارکت یود .3

ن یی د، بیه او گفیت: ا  یی خیود را بیت پرسیت د    یه عمیو کن یم همیحضر  ابراه رراز مک یاز نه ینمونه قرآن یک

 .، چه معکا دارداید شده ها آنه شما پابکد عباد  ک هایی مجسمه

 رمله: : ازبریم می یر پراز مک یو نه معروف امربهوتاه، به چکد اص  مهم درکار یان بسین بیدر ا

 برخوردار باشد. یت خاصیفاکد از رشد و ی، باککد می معروف امربهه ک یسک .0

 ه(.یورود ندارد )قالَ ِدَب یشرط سک یدر امر و نه .8

 ه(.ید. )قالَ ِدَبیککان شروع یررا از نزد یامر و نه .9

  (.ید )ما هذِهِ التَّماثیکک یرا  نهرمک ترین بزرگر، ابتدا از راز مک یدر نه .3

 فُون(کد)اَنْتُم لَها عایت خودشان متوره سازیرامت و شخصکا به ، مردم ریدر امر و نه .9

 قَوْمِه(. و دَبیهِرد )ِیقرار گ ینفر در برابر گروه یکد یبا یر، گاهراز مک یدر نه .0

  (.ید. )ما هذِهِ التَّماثیککدار یرا ب ها وردانوه سؤال، یبا ش یدر امر و نه .4

 م(.ک)اَنْتُم وَ اباءَد. یت و صراحت داشته باشی، قاطعیدر امر و نه .2

د، یی ککر مرارعیه  یا بیه تفاسی  یی د و یی ککر ری د شما اگر فیه در نگاه نخست به ذهکم آمد. شاکبود  هایی درسن اصول و یا

 د.یریز فرا گین یگریمطال  د

 رکاز من یو نه معروف امربهات کآثار و بر

 یات معنوکبر -لفا
 نجات از قهر خدا -1

دا یی د و قلباچ از آن ناراحت شد، همانا از قهیر خیدا نجیا  پ   یرا د یر و خالفرس مککد: هر ه السالم فرموین علیرالمؤمکیام

 ده است.یرد، به پاداش رسک یار خالف نهکس با زبان از کرده و تن به سالمت برده است؛ و هر ک
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  لطاف خداابهره از  -2

 ده است. یرس یالطاف اله تیکد، به واقعکام یلمۀ اهلل قکعز   یر و قو  و قدر  برایس با شمشکهر 

اگر نسبت به او نیرمش نشیان    ی؛ ولاند پرکمان یر بترساند، خداوند قلبش را از اراز مک یرا با نه یگزار س بدعتکهر 

 رده است.کر یدهد، قانون خدا را تحق

  ن بودنینشانه بهتر -3

 کد. که معروف دعو  ه مردم را بکاست  یسکن مردم یه وآله فرمود: بهتریاهلل عل یرم صلکامبر ایپ

 یت او دگرگون شده است؛ بکحوینداشته باشد، انسان ی  گونه احساسیر هردر برابر معروف و مک یسکس، اگر رو برع

 . پذیرد نمیرا  یریگر حرف خیه دک

  در خود انسان معروف امربهاثر  -4

  .ین تا اه  معروف باشک معروف امربهه السالم به فرزندش فرمود: یعل یحضر  عل

، ککد میر دعو  یه مردم را به خک یسک، شود می کز پای، دست خودش نشوید میس لباس که هر ک! همان گونه یآر

 .ککد میگران سفارش یه به دککد کعم   یارکز به آن یتا خودش ن ککد می یسع یعیبه طور طب

  ها ثوابت در همه کشر -5

کد و مردم به خاطر دعیو  او  کو سفارش و دعو   یر راهکمائیار خکس مردم را به ک: هر خوانیم میا  متعدد یدر روا

 استه شود.ک یگریه از ارر در؛ بدون آنشود می یکککده در پاداش شرکار را انجام دهکد، دعو  کآن 

ه کی  یسی کن، یاسیت. بکیابرا   یکفیر مفاسید او شیر   کیکید، در  کار خیالف و انحیراف دعیو     کی را بیه   یگریس دکهر 

 است.  یکشر دهکد میه مردم به خاطر دعوتش انجام ک ییارهاکاداش همه ، در پککد می معروف امربه

  رکاز من یمر به معروف و نه آ یات اقتصادکبر -ب

ر ری از مک یو نه معروف امربه یق تقویاز مصاد یریه کککد )کشه یمان آورند و تقوا پی: اگر مردم مکاطق ادیفرما یمقرآن 

 م گشود. یخواه یتاکن بریاست( به طور قط ، از آسمان و زم

 . شود میآباد  ها زمینحالل و  ها کس ر، راز مک یو نه معروف امربه: با فرماید میه السالم یامام باقر عل

ر ییر باران را تغیردند، خداوند مسکاگر مردم گکاه  یسان است؛ ولیر: مقدار باران در هر سال فرماید میگر ید یو در را

 ان فرمود :یرا ب یآثار یهر گکاه یشان برای. سپس ادهد می

 شود میاد یز یته و مرگ ناگهانراد شود، سیاگر در رامعه زنا ز. 

  شود میدا یپ یج شود، قحطیرا یم فروشکاگر. 

 شود میم کن یا  زمکا  پرداخت نشود، برکاگر ز. 

 شود میاد شد، دشمن غال  یز ییوفا یو ب یکرمان شیاگر پ. 

 افتد میااهالن اگر صله رحم قط  شود، اموال به دست ن. 

  شود میاثر  یادها بیه فرک ی؛ بکحویابکد میشود، اشرار بر مردم تسلو  کر ترراز مک یو نه معروف امربهاگر . 

  رکاز من یو نه معروف امربه یات اجتماعکبر -ج
 ر داشته باشد. راز مک یو نه معروف امربه یبرا ای ویژهه گروه ک داند میرا رستگار  ای رامعهقرآن، 



 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 479

 ر در آن زنده باشد. راز مک یو نه معروف امربهه کن رامعه آن است ی: نشانه بهترفرماید می یگریه دیآ در

ه کهستکد  یسانک، فرستیم میبر آنان سالم « نیعباد اهلل الصالح یکا و علیالسالم عل»ه ما در هر نماز با رمله کرا  یصالحان

 . کککد میر راز مک یو نه معروف امربه

ار و خواه افراد ره مردم خواه گکاهیو بق کککد میدا یر نجا  پران از مکی: هکگام عذاب، تکها ناهخوانیم می یرگیه دیدر آ

 تفاو  گرفتار قهر خداشوند.  یت و بکسا

 ر فرمود:راز مک یو نه معروف امربهه السالم درباره یامام باقر عل

 . ککد میکد، خدا او را خوار کخوارشان  سک. هر دهد میکد، خداوند به او عز  ک یاریس آن دو را کهر 

  رکاز من یو نه معروف امربه یاسیات سکبر -د
 ر است. راز مک یو نه معروف امربهفار، کر یله تحقیه السالم فرمود: پشتوانه مؤمکان و وسیر علیحضر  ام

ه خوبیان  کی د یخواهد رس ییراار به کم خواهکد شد و کج اشرار بر شما حایر نشود، بتدرراز مک یو نه معروف امربهاگر 

 نشکوند.  یاد زنکد، پاسخیشما هر چه فر

د، خداوند، اشرار را بر شما یرسول خدا نباش کت پایرو اه  بید و پیکرر نراز مک ی: اگر نهخوانیم می یگریت دیدر روا

 د. ککد، مستجاب نشوکه هر چه خوبان شما دعا کد گرفت یرد و چکان در فشار قرار خواهکمسلو خواهد 

 رکاز من یو نه معروف امربهمراحل 

 ر چکد مرحله دارد:راز مک یو نه معروف امربه

ن یی کد. اکت یق و حمایخوب را تشو یارهاکار خالف در دل خود متکفر باشد و کاز  یه هر مسلمانک یمرحله قلب .0

 دزم است. یطیدر هر شرا یت قلبیحما

 است. یو عادیفه عموم مردم و در شرایه وظک یمرحله گفتار .8

  :خوانیم میسوره حج  30ه یه در آک یمرحله برخورد انقالب .9

 « رکوَة َو َاَمُروا بِاْلَمْعُروِف َو نَ َهوا َعِن اْلُمنْ کْاََلْرِض اَقاُمواالصَّلوَة َو اَتوا الزَّ  یّناُهْم فِ کَن ِاْن مَ یاَلَّذِ »
از  یو نه معروف امربهو  پردازند میا  کز ،دارند مین قدر  به دست گرفتکد، نماز به پا یه در زمکن یمؤمکان هم

 .کککد میر رمک

 (.اْدَرْض فِیکّاهُمْ رانا  است )مَرهمراه با قدر  و ام یه، امر و نهین آیدر ا

 «. ز معروف باشدین اش شیوهد ی، باککد میمعروف ه امر ب یسکهر »ه و اله فرمود: یاهلل عل یرم صلکامبر ایپ ها شیوهت یاهم

شه ین است از چکد رردردسر مم یکه کباشد. همان گونه  یلین است به دلر، ممزند میسر  یاز فرده ک یهر گکاه

 داشته باشد؛ از رمله: یلین عم  او ددیه اکان دارد ربدحجاب است. ام یمبال، خانم یرد؛ برایسرچشمه بگ

 ندارد. یبیه عک ککد میر رو ف داند نمیمسأله حجاب را  .0

 .داند نمیرا  بکدوباری یبفلسفه حجاب و آثار شوم  .8

 کد.کخود را مطرح  خواهد میه کدارد  یمبودک .9

 .ککد می  عم  یو هوس و م یطبق هو .3

 عق  نماند. ها بدحجابر یاز سا خواهد می .9

 .اند بدحجابمادر و خواهر و دوستانش  .0
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 کد.که طرفدار حجاب است، مخالفت ک یبا نظام خواهد می .4

 غا  سوء در او اثر گذاشته است.یتبل .2

 است. یررو روشکف ی، رمز ترقحجابی بی ککد میر رف .3

 داشته باشد. یگران فرقیبا د خواهد می .01

 یرا نهی  یر بیدحجاب ری مک خواهکید  یمی ه کی  یسیان ک. زند ینم یسکبه  یا لطمهاست و  یا سادهگکاه  یه بدحجابک ککد یمر رف .00

 سکد.یبکو ینسخه خاص یکهر  یککد و براک یرا بررس ها شهیرن ید همه ایککد، باک

، یعلمی  یارشکاسی کاز به یاست و ن یار تخصصک یک، یفه عمومیر عالوه بر وظراز مک یه نهک شود میکجا، معلوم یدر ا

ران، مصلحان و دلسیوزان  رد از دانشمکدان، متفیر باران از مکین به معروف و ناهیدارد. آمر یو هکر یغی، تبلی، ارتماعیروان

 یرا گاهیم؛ زیکدازیار نراست، گکاه را تکها به گردن خالف اثر بیرها راز مک ینه یه گاهک ککیم میرامعه باشکد. اگر مشاهده 

 گوناگون است و شفابخش نخواهد بود. های مرض یمتکوع، مب  نسخه واحد برا یدردها یواحد برا های شیوه

 کم:کنق   یث رالبیز حدیست درباره تکوع در برخورد نیبد ن

و در  تقیوی در  یریی د. نیوارد شیو  ها خانهبه  راهه بیه از کست ین نیدر ا یری: نیدفرما می 023ه یقرآن در سوره بقره، آ

 د.یو راه آن وارد شو ها خانهه از در کن است یا

ز ی، نککد میرا رد  شوند میوارد  ها خانهه: در حال احرام در سفر حج از پشت کرا  یده خرافین عقیه ارکیه ضمن این آیا

و را در ید شیرا یی ارها باکدارد و در انجام  ای شیوهدارد؛  یدارد؛ رهبر یانردارد؛ م ید؛ زماندار یراه یارکه هرک گوید می

 ا  رال :یم به سراط روایکون بروکنظر گرفت. ا

را از راهش انجیام   یارکهر  یعکید؛ یرا از راهش وارد شو ها خانه: فرماید میه ین آی  ایه السالم در ذیامام باقر عل .0

دزم  ای وییژه مخصوص و برخیورد   ای شیوه، یررهر مک یخاص دزم است. برا ای نسخه، یهر درد ید! )برایده

 است(.

 یرد و اگر لغزشکدا نخواهد یپ یوه خودش وارد شود، لغزشیرا از ش یارک یسکه السالم فرمود: هر یامام رضا عل .8

 رد. کاو را خوار نخواهد  ها شیطکتو  ها حیلهرخ دهد، 

 رد. کار او را در انجام فلج خواهد کناشکاخته  های ریشهار را نداند، که راه ک یسکمود: ه السالم فریامام رواد عل .9

، یو هیر زمیان   یانردر هر م ی، از هر شخصیررهر معروف و مک یه براکا  در بحث ما آن است ین روایجه اینت .3

 دهد. یان دارد اثر مکفره اگر مراعا  نشود، امکخاص دزم است  ای شیوه

از  یریی مبیال،   یباشید. بیرا   یادیی ز هیای  شییوه ار ک یک یان دارد براراست، ام ای شیوه یارکهر  یبرا هکهمان گونه 

ن یی ه اری کیا یبیه میردم و انفیاق اسیت. قیرآن بیرا       کمی کشده،  یفراوان تأکیدآن  یا  رویه در قرآن و رواک هایی معروف

 ه:اربرده است؛ از رملکبه  یمتعدد های شیوهکد، کا یمعروف را در مردم اح

گاه یرا یوه، قرآن با معرفین شی. در ایا شویر دنیه تو اسکف است ی. حیین خدایم است و تو انسان و رانشکا یدن .0

 .کککد می  است، انسان را آماده انفاق یه متاع قلکا یگاه دنیفه خداست و رایه خلکانسان 

 . ککی نمیضرر ن، یمه خواهد شد. بکابرایر اموال تو بی، سایرا در راه خدا بده یاگر مال .8

ت تو را متزلزل خواهید  ریورش محرومان مالیا یرا آه فقرا ی، اموال تو نابود خواهد شد؛ زیکرن کمکاگر به فقرا  .9

 رد.  ک

 ن وعده در قرآن آمده است. یرد. اکآن را پر خواهد  ی، خداوند رایرا در راه خدا بده یزیاگر چ .3
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 . ککد میخ فرعون و قارون آن را ثابت یبه تار یهغرق شدند. نگا کردند، در آب و خارن کمکه ک یسانک .9

د در حیال مسیابقه و رقابیت    یی میاد  با ک. انسیان در  یردند. تو چرا عق  مانید کبار یدر راه خدا ا یبراحت یافراد .0

 باشکد.

ه در کی د یرون آیو از آن هفت خوشه ب شود میاشته کن یه در زمکاست  ای دانه، مبال شود میه انفاق ک یمبال مال .4

 خوشه، صد دانه است. هر 

 یو پهلیو  یشیان ی. و بیر پ کککید  میی امیت داط  ی، در قشیوند  نمیی  کمی کو بیه فقیرا    شوند میا گکج یه در دنک یاموال .2

 د. یا اندوخته بودیه در دنکاست  یزین همان چی: اشود میو به آنان خطاب  گذارند می داران سرمایه

 انفاق به فقراست. ین درآوردن مردم براریوه به تمیاست، ش یا  قرآنیه برخاسته از آکرا  فوق یتمام تعب

 منابع
 بالمعروف ادمر کتاب 0 رلد الوسیله، تحریر .0

 )ع( حسین امام سخکان العقول، تحف .8

  899 ص 04  الشیعه وسائ  .9

 890 ص 9   البیضاء محجه .3

  849ص 04 رلد الشیعه، وسائ  .9

 0 آیه مطففین، سوره فروشان( کم بر ی)وا للمطففین وی  .0

  331 ص طوسی، شیخ امالی .4

  03 ص انقالب، پیام همجل .2

  349 ص ادخالق، مرارم .3

  802 ص ادختصار، .01

 918 ص ،00   الشیعه، وسای  .00

 02 ص ،30   ادنوار، بحار .08

  300 ص ،9 رلد الشیعه، وسای  .09

  803 ص ،9   فرزانگان، یسیما .03

  840 ص حسین)ع(، امام سخکان الررامه، نهج .09

  40 ص ،40   بحارادنوار، .00

 یتبریز ملری رواد میرزا نوشته ا... لقاء کتاب هممقد .04

  883 ص ،42   ف ادنوار بحار .02

 09آیه حجرا ، سوره .03

 90آیه نور، سوره .81

  90 آیه نور، سوره .80

  29 آیه بقره، سوره .88

  99 آیه احزاب، سوره .89

  90 آیه نور سوره .83

  90 آیه نور سوره .89

  93 آیه نم  سوره .80
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  98 آیه نم  سوره .84

  090 ص الطوایف، لطایف .82

  009 ص   اللئالی، عوالی .83

  911 ص، 04 رلد الوسای ، کمستدر .91

  800 ص ،03 رلد الوسای ، کمستدر .90

  982 ص ،9   ککزالعمال، .98

  93 ص ،34   ادنوار، بحار .99

 پکجم شرط لباس، احرام المسائ ، توضیح رساله .93

  99 ص ،8   خمیکی، امام استفائا  .99

  80 ص ،8   خمیکی، امام استفائا  .90

  831 ص ،9   البیضاء، محجه .94

  00 آیه حدید، سوره .92

 980 ص ،0  البیان، مجم  .93

  983 ص 9   ادنوار، بحار .31

  29 ص 91   بحارادنوار، .30

  92 ص ،48  بحارادنوار، .38

  839 ص ،9   والسائ ، کمستدر .39

 03 ص التمهید، .33

  03 ص حجاب، کشف حرایت .39

 843ص 8   ، داو ابی سن .30

  01 آیه روم، سوره .34

 )ع(یعسگر حسن امام سخکان العقول، تحف .32

  31 ص التواریخ، مکتخ  .33

  80 ص قشقایی، رهانگیرخان حریم زندگانی .91
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 و نهی از منکر در فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری معروف امربه
 0کامران صفوی

 8علی انصاری

 9مرران پدیدار

  3رعکا ستایش

  9الهام خدادی

 0محمد عبدالهی

چکیده
1

 

اسالم،  یدر نظام اعتقادمکرر یعکی نگران سرنوشت دیگران بودن، اسالم آیین دگر گرایی است. و نهی از  معروف امربه

ر ری از مک یو نهی  معیروف  امربیه ه کی ن امت است؛ چیرا  ی، بهتریامت اسالم .دارد یگاه خاصیر، راراز مک یو نه معروف امربه

میان و  یا  ایر، از ضیرور ری از مک یو نهی  عیروف م امربیه گفیت   توان یم  یترت نیبد او است. ین عام  رستگاریو هم ککد یم

 انسیان اسیت.   یو تبیاه  یردارکرا ، نشیان بید  ری به روا  مک ییاعتکا یبر و راز مک یامت است. دست شستن از نه یرستگار

رهیایی یابید و اسیتعدادهای     هیا  یسیخت و  هیا  غیم تا از  انسان به دلی  ارتماعی بودنش، نیاز به رمعی دارد که انیس او باشکد،

دلی  زندگی انسان، شر  گروهی بیه خیود    وگرنه انسانیت انسان، بی معکا خواهد بود. به همین فعلیت برساند را به اش تهنهف

تکهیا در محییو و    هیا  انسیان عین حال، شبیه به هم را به وریود آورده اسیت و رشید و تعیالی      گرفته و ارتماعا  متفاو  در

ارتماع سالم، همانکد اعضای یک بدن، در طریق حیا  ارتمیاعی و   راد یکپذیر است. چون اف ارتماع سالم و پاک، امران

 یهیا  انیی زخود را در قبال سودها و  تواند ینمو هی  یک از آنان  اند کیشردادن به زندگی صحیح انسانی سهیم و  سازمان

ش از یپی  یه عقی  آدمی  کی ت جه گرفی ینت توان یمته رن نیاز ا .عرس العملی از خود نشان ندهد ارتماعی بی تفاو  دانسته و

از مکریر   و نهیی  معیروف  امربیه ایکجاسیت کیه مسیئله    . ککد یمدا یرها شکاخت پرو مک ها معروف یا پارهبه  مستقالچم شرع رح

آن چون خون در تمام اعضیاء و ریوارح انسیان ررییان      و موقعیت اساسی و بکیادی ککد یم)نظار  همگانی( ضرور  پیدا 

ای دارد و ایین نوشیتار    و نهیی از مکریر، بحیث گسیترده     معیروف  امربیه . موضوع ککد یمرلوه  انسانی دارد، در صحکه حیاتی

مختصر در صیدد تبییین همیه آن مباحیث نیسیت. در ایین مقالیه بیه فرازهیایی از بیانیا  مقیام معظیم رهبیری در خصیوص               

 .گردد یمو نهی از مکرر اشاره  معروف امربه

 مقدمه

ایجیاب   ارتماعی داشیته باشید،   یها تیمسؤولعه و تعهدی که باید در پذیرش تعیین سرنوشت رام نقش هر مسلمان در

مطلی  در فقیه اسیالمی تحیت عکیوان       . ایین افتید  یمی که او ناظر و مراق  همه اموری باشد کیه پیرامیون وی اتفیاق     ککد یم

؛ چکیان کیه از   رود یمی مبیانی تفریر سیاسیی ییک مسیلمان بیه شیمار         نیتیر  مهمو نهی از مکرر مطرح شده و از  معروف امربه

                                                           
 گانعضو باشگاه پژوهشگران روان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراس .0

 عضو باشگاه پژوهشگران روان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان. 8

 عضو باشگاه پژوهشگران روان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان. 9

 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان. 3

 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان. 9

 دانشگاه علمی کاربردی فرهکگ و هکر اصفهاندانشجوی رشته کتابداری، . 0
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کیریم در بییان    قیرآن  .وروب کفایی آن ضروری دین شکاخته شده و ضامن بقیای اسیالم اسیت    فرایضی است که نیتر مهم

َه ْوَن َع ِن اْلُمْنَک ِر وَ  ْلُمْؤِمنُ وَن َو اْلُمْؤِمن اُت بَ ْعُض ُهمْ َو ا:»دیی فرما یمی ممتاز مؤمکان  صفا  یُِقیُم وَن  َأْولِی اُء بَ ْع ٍض یَ ْأُمُروَن بِ اْلَمْعُروِف َو یَ ن ْ
 گرند، امربه معروف ومردان و زنان با ایمان ولی )و یار و یاور( یردی( 40توبه؛) «الصَّالَة َو یُ ْؤُتوَن الزَّکاَة َو یُِطیُعوَن اللََّه َو َرُسوَلهُ 

به مور  ایین آییه،   . کککد یماطاعت  و خدا و رسولش را پردازند یمو زکا  را  دارند یم، نماز را برپا کککد یمنهی ازمکرر 

که تخلیف   شود یممور   ها سرنوشت. پیوند باشکد یممکزله یک پیرر  به سرنوشت یردیگر عالقمکد بوده و به مؤمن افراد

به رامعه  ک  رامعه تأثیر بگذارد؛ چکان که یک بیماری واگیر در صورتی که معالجه نگردد، از فرد رو انحراف یک فرد، د

 معیروف  امربیه  :دیی فرما یمصلی اهلل علیه و آله ی در این زمیکه   : اکرم پیامبر .اندازد یمسرایت نموده و سالمت آن را به خطر 

مردم، همانکد فرد  یک انسان گکهرار در میان. و یا فرمودند: ککد یماگر نه خدای تعالی بدترین شما را بر شما مسلو  ککید و

، تبری برداشته و بیه سیوراخ   ردیگ یمدریا قرار  آن گاه که کشتی در وسو ناآگاهی است که با گروهی سوار کشتی شده و

؛ بیه  ککم یم: من در سهم خودم تصرف دیگو یماو در پاسخ  ککد یماو اعتراض  ، هر کسی بهپردازد یمنمودن رایگاه خود 

همگیی غیرق    کیه  کشید  ینمحرف احمقانه است. اگر دیگران او را از این عم  خطرناک باز ندارند، طولی  یقین این یک

و « طمی  »و نه « دلسوزی»لذا از روی  نسبت به سرنوشت دیگران بی اعتکا باشکد،  توانکد ینمدر رامعه اسالمی افراد  .شوند یم

. وریود چکیین   کید ینما یمی و نهیی از مکریر    معیروف  امربیه به اصطالح  و زندیخ یماز ضاللت به پا  ها آنبرای نجا  « کیکه»یا 

رابعیه  ) باشید  یمی در قبال هدایت رامعیه  « مسئولیت دسته رمعی»را به قبول اص  پذیرش  رامعه آرمانی ای است که  روحیه

؛ و در اصیطالح  باشیکد  یمی شیکاخته شیده و ناشیکاخته     ، در لغت به معکایاند متقاب معروف و مکرر که دو مفهوم  .(طهماسبی

بیه  . شیوند  یمی مکریر نامییده    اشکد، به ترتیی  معیروف و  شرع، شکاخته شده ب یا عق  توسو ها آنکارهایی که نیری یا زشتی 

نبایدهای دیین، بیدین لحیاظ اسیت کیه فطیر  پیاک انسیانی بیا           کارگیری لفظ معروف و مکرر در امور مربوط به بایدها و

ی وسییع  مکریر قلمیرو   بکابراین معروف و. و امور ناپسکد، بیگانه و نامأنوس است ها یزشت کارهای معروف آشکا و مأنوس و با

امیور اعتقیادی، اخالقیی، عبیادی،      . معیروف شیام   گکجکید  ینمی دارد و در محدوده عبادا  یا یک سری از گکاهیان کبییره   

انقالب اسالمی و حفظ  یها صحکهراه خدا( سیاسی )مب  حضور در  )همانکد مرزداری و پیرار در ینظامحقوقی، اقتصادی، 

فروشی و  شام  مکررا  اعتقادی، عبادی، اخالقی، اقتصادی )مانکد کمو مکرر نیز  شود یمفرهکگی  دستاوردهای آن( و امور

ربهه و رکگ، عدم رعایت سلسله مرات   احترار(، سیاسی )همانکد راسوسی و کمک به ضدانقالب(، نظامی )نظیر فرار از

  .تعبیر نمود ها ارزشو ضد  ها ارزشمعروف و مکرر، به  از توان یمدر مجموع  شود یمفرماندهی( و... 

 و نهی از منکر معروف امربهاهتمام در 

َه  ْوَن َع  ِن اْلُمْنَک  ِر َو اولئ  ک ُه  »: دیییفرما یمییخداونیید عییالم   ُم َولْ  َتُکْن ِم  ْنُکْم ُأمَّ  ٌة یَ  ْاُعوَن ِالَ  ی اْلَخْی  ِر َو یَ  أُمُروَن بِ  اْلَمْعُروِف َو یَ ن ْ
ککید و نهیی از مکریر نمایکید و ایین طایفیه        معروف امربهکد و ای باشکد که مردم را به خیر بخوان ؛ باید از شما طایفه«اْلُمْفِلح ون

 (013رستگارانکد. )آل عمران، 

: ای خیانتریار! آییا از   شیود  یمی ( و بیه او گفتیه   33)بقره: « أتَْاُمُرَن اْلّناَس بِاْلِبرِّ َو تَ ْنَسْوَن اَنْ ُفَسُکمْ : »دیفرما یمخدای عزّور  

 ای؟ در آن باره خیانت کرده ای و نسبت به آن افسار گسسته که خود به خویشتن یخواه یممردم چیزی را 

ی ا اَیُّه ا الَّ ذیَن آَمنُ وا َعلَ ْیُکم »نق  شده است که ابو ثعلبه اسدی از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله رار  به این آییه پرسیید:   
و نهیی از مکریر کین و بیر      معروف امربهر صلی اهلل علیه و آله فرمود: ( پیامب019)مائده: « اَنْ ُفَسُکْم َلَیُضرُُّکْم َمْن َضلَّ ِاَذا اْهَتَایْ ُتمْ 

و هیوای نفیس را    کککید  یمی مصیبتی که بر تو وارد شود صبر کن. و هکگامی که ببیکیی میردم از حیرص و آزمکیدی اطاعیت      

 (0922،)شهروند مسئول و هرکس خود رأی و خود بین است، تو به فرر خود باش و کار مردم را رها کن. پرستکد یم

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85
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 عبارت است از:  معروف امربهشرایط وجوب 

 شناخت معروف و منکر  .1

و مکررها را از هم  ها معروفبتواند  که فرد مرلف شود یموار   یاز مکرر ،تکها در صورت یو نه معروف امربه ی هضیفر

ک یی ا شیکاخته و از هیم تفر  و مکررهیا ر  هیا  معیروف از  یبرخیوردار باشید کیه بتوانید مجموعیه ا      یاز تیوان  یعکی باز شکاسد؛

  علم یتحص ین شخصیچک یاست و برا یاو مکتف یضه براین فرین توان را ندارد ،اساساچ وروب ایا ین ،اگر کسید.بکابراینما

د تیوان  یی با از مکرر ککد، یو نه معروف امربهگران را ین که بتواند دیا یمرلف برا یعکیست؛یبه معروف و مکرر هم وار  ن

و یاز شیرا  یری ین یتیأم  یمکریر از معیروف بیرا    یبازشکاسی  یعکین توان یاما کس  ا مکرر را داشته باشد؛شکاخت معروف و 

خیود   یعمی  شخصی   یست؛ البته شکاخت معروف و مکرر بیرا یاز مکرر اساساچ وار  ن یو نه معروف امربهچهارگانه وروب 

و ی  علیم، بیا شیرا   ین وریوب تحصی  یی اواری  اسیت؛ امیا     اسیت،  یکه رزو واربا  و محرما  شرع یا انسان در محدوده

 ندارد. یاز مکرر ارتباط یو نه معروف امربه

  یر امر و نهیاحتمال تأث .2

 ی هرامعی در  یکیعم  پوشاندن به دستورا  د ی هرامو  یتوسعه و بسو احرام اله یاز مکرر، برا یو نه معروف امربهضه یفر

ده باشید؛  یی د فایی د اقدام به آن مبمر ثمر بوده و در عم  مفین، بایبراوار  شده است .بکا ها یزشتز از عم  به یو پره یاسالم

ضه وار  نخواهد یر داشته باشد ،عم  به فریکان به عدم تأثیا اطمیر بدهد؛ و گرنه اگر علم و یاحتمال تأث ید فرد آمر و ناهیبا

ر یر باشد و با ظن و گمان به عدم تیأث یتأثکان به عدم یا اطمیمکحصر است که علم  یضه تکها به صورتین فریبود .البته سقوط ا

 ضه ساقو نخواهد شد .یباشد، وروب فر ی،هر چکد قو

 ا ترک واجب یت و یاستمرار عمل به معص .3
ا تیرک  یی ن است که فرد عم  کککده بر تررار عم  بیه مکریر و   یا از مکرر، یو نه معروف امربهو وروب یاز رمله شرا 

در  بار دوم هیم داشیته باشید.    یت از او صادر شد، قصد انجام آن را برایک بار معصی یتوق یعکیوار  اصرار داشته باشد؛ 

م بیه ادامیه دادن آن نداشیته باشید،     یتصم ، اما اگر بعد از ارتراب بار اول،شود یماو وار   ین صور  است که امر و نهیا

کان حاص  شیود  یا اطمیاما علم  ست،مرتر  نشده ا یهکوز گکاه ین اگر شخصیهمچک ساقو خواهد شد. یوروب امر و نه

م بیر  یست که تصمیز دزم نیدر مقاب  ن. نمود ینه انجام آنچه اراده کرده است، دزم است او را از اقدام ککد، خواهد یمکه 

 م بر عدم استمرار بر گکاه طرف آگیاه شیود،  یاز تصم یقیبلره اگر انسان به هر طر ت را اظهار و ابراز ککد؛یعدم تررار معص

کیه از او صیادر شیده     یتیبه توبه از معصی  یالبته دزم است توره شود که امر کردن شخص از مکرر وار  نخواهد بود. ینه

 کیه کیرده اسیت،    یاز گکاه یممرن است کس یعکیمتفاو  است؛  که مرتر  شده است، یکردن او از مکرر یبا نه است،

 سیت؛ یاز مکریر کیردن او واری  ن    ین صور  نهیدر ا داشته باشد،م بر ارتراب مجدد هم نیاما تصم توبه و استغفار نررده،

را  یگکاه یه است و اگر شخصیاز واربا  شرع خود توبه از گکاهان، ن،یامر کردن او به توبه وار  خواهد بود. بکابرا یول

گیران  یبر د رار نباشد،اگر عالئم توبه از او آش د.یبر او وار  است که فوراچ توبه نما را ترک کرد، یا واربیمرتر  شد و 

ا یتوبه کرده است  شده است، یکه مرتر  حرام یاگر انسان شک ککد شخص یحت کد.یوار  است که او را امر به توبه نما

 گیر، یان دیی از مکریر، شیرط اصیرار بیر گکیاه دزم اسیت؛ بیه ب        یدر نه ن،یبکابرا باز وار  است که او را به توبه امر نمود. نه،

ت ینه تکها استمرار فاع  در معص اما در امر به توبه، ت محرز شود؛ین است که استمرار فاع  در معصیمکوط به ا یوروب نه

 امر به توبه وار  است. کان به حصول توبه محقق نشود.یبلره تا علم و اطم ست،یدزم ن
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 عدم وجود مفسده  .4

ا گمیان داشیته   یی علم و  یا ناهیاگر آمر  ود.نش یگرید ی همفسدباعث تحقق  ضه،ین است که عم  به فریا گر،یشرط مهم د

قابی    ی  مالین آسیو همچک ییو آبرو یتیبیا حی یان رانیاز مکرر ضرر و ز یو نه معروف امربه یباشد که در صور  اقدام

 یکیش بین پیاگر ا یحت ضه ساقو خواهد شد.یوروب فر گر مؤمکان وارد خواهد شد،یران و دیا نزدیتوره به خود شخص 

ضیه واری  نخواهید    یعمی  بیه فر   ،دهکید  یمی است که عقال احتمال توره ضیرر   یدر حد یعلم و ظن هم نباشد؛ ول در حد

 (0944و نهی از مکرر از دیدگاه امام خمیکی، معروف امربه)بود.

 و نهی از منکر در کالم رهبری معروف امربه

 دارید پا رابه الهی واجب این .1
و نهی از مکرر ، ایین واری  الهیی را بیر پیا بداریید و در بیین         معروف امربهکه  ما عرض کردیم به ملت عزیز ؛ و گفتیم

و نهیی از مکریر    معیروف  امربیه روانان در سراسر کشور، شور و غوغایی بورود آمد، پس پیداست ایین روانیان متمایی  بیه     

ایین واری  الهیی همیوار و فیراهم      هستکد، بکابراین وظیفه ما ، قانون گذاران و مجریان است که راه و زمیکه را برای اریرای  

 (0940،یمقام معظم رهبر) ککیم.

 و نهی از منکر معروف امربهخرد انسانی و . 2
ه آن در قرآن و گفتار پییامبر  واربا  اسالمی و توصیه ب نیتر بزرگو نهی از مکرر یری از  معروف امربههر چکد فریضه 

م نظیر و تران دهکده است. ولی اگر کسی از این همه چشم پوشی )ص( و امیرمؤمکان)ع( و دیگر امامان، دارای لحکی کخدا

ککد و تکها به ندای خرد انسانی گوش بسپرد، باز هم بی شک این عم  سازنده را فریضه و ترلیف خواهد شیمرد. بیه نیریی    

و روی برمیی  ؟ و کدام انسیان خیرخیواه و حسیاس، از ا   ککد ینمخواندن و از بدی برحذر داشتن را کدام خرد سالم ستایش 

 گرداند؟

و بی گمیان   ردیگ یمهکگامی که به این فریضه عم  شود، به تعداد آمران و ناهیان، دعو  به خیر در میان مردم صور  

 گذارد یملبیک گویان به این دعو  نیز کم نخواهکد بود. این فرا خوانی به گمان زیاد بر خود داعیان نیز نشانه نیک بر رای 

و رفتیار زشیتی کیه وی را از آن     میککی  یمکار نیری که مخاط  خود را به آن امر  سازد یمح را هموار و از دو سو راه صال

و نهیی از مکریر میا     معروف امربهیا ماندگارتر باشد،  تر ژرفو تأثیر ارتماعی یا فردی آن  تر بزرگ، هر چه میدار یمبرحذر 

کده دوام و استحرام حرومت صالحان است و رها کردن و ارزشمکدتر است و چکین است که عم  به این فریضه، تضمین کک

 (0943،یمقام معظم رهبر).سلطه اشرار و نابرارانبه فراموشی سپردن آن زمیکه ساز 

 است کارگرتر خیلی مشت، از زبان سالح .3
د. چیرا کیه ایین    و نهی از مکرر ککک معروف امربهو نهی از مکرر را اقامه ککید، روانان در محیو خودشان ،  معروف امربه

 تواند ینم هم او ؛ چه من به نگویید است؟ نشده اقامه هکوز اسالمی رامعه در –، امر به کارهای خوب معروف امربه –وار  

! بروند سراغش به مشت با باید ، شد دیده مکرری تا ، کککد یم خیال بعضی. نرکید اعتکا شما ، گفت هم اگر ؛ چه تو به بگوید

ن چیست؟ سالح زبان. زبان از مشت خیلی کارگرتر و نافیذتر و میوثرتر   آ.  است کارگرتر مشت از که مداری سالحی ما نه،

که ارازه بدهید ما با ایین تظیاهرا  مکرراتیی ، مقابلیه و      سکدینو یم. بعضی از روانان به ما نامه ککد ینماست ؛ مشت کاری 

طرف مقاب  را تره پاره ککید؟! نیه ، ایین نیسیت. حیرف بزنیید،       مبارزه ککیم . خیلی خوب ، مقابله ککید؛ اما چطور ؟ بریزید
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             شیود  یمی خالفیی مرتری     دیی کیب یمی ؛ دزم نیست یک سخکرانی برکید. کسیی کیه    خواهد ینمبگویید؛ یک کلمه بیشتر هم 

 بیه  اهانیت  مقدسیا ،  بیه  اعتکیایی  بیی  دین، محرما  و اعتکایی بی ،مؤمن برادر به نسبت ورزی کیکه تهمت، غیبت، دروط،-

 شیما  کیار  ایین : بگوییید  ؛خواهید  ینمی  بیشیتر  آسیان  کلمیه  یک -یمانی مردم ، پوشش نامکاس ، حرکت زشتا یها رفتهیپذ

. خشرید خواهد رامعه در گکاه بگویکد، هم دیگران ، بگویید شما.  باشد همراه خشم با که نیست دزم نرکید؛ است،  خالف

. یک عده هم خییال میی کککدکیه گفیتن     کککد یمس از گفتن ابا نف ضعف اثر بر عده یک ؟ کککد یم ابا گفتن از کسانی چرا

و نهیی از مکریر را اقامیه ککیید؛      معروف امربهاست.  تر مهمفایده ای ندارد. باید با دست رلو بروند ! نه ، زبان از دست خیلی 

بیرای دشیمن هیدف اسیت.      مراکیز  این برشد، سادف به کار  -ها دانشگاه در چه و ، ها مدرسه در چه-نگذارید روام  روان 

، حجیت   میؤمن بدانید که نس  روان این رامعه و این ایران اسالمی زنده است؛ دشمن این را هم بداند، با بودن شما روانان 

 (0941ی،مقام معظم رهبر)برما تمام است.

 امر و نهی صادقانه . 4
 محبت، ، رازداری صدقه، فقرا، به احسان مبالچ- دیکک یمنیری امر وقتی که شما برای کمک به نظام اسالمی، مردم را به 

 معیروف،  ایین  بیه  نسیبت  شیما  دل که هکگامی برن، را کارها این گویید می و -صبر حلم، نیک،تواض ، کارهای همراری،

ن، کیرد  ظلیم  الچمیب  -دیی کک یمی  نهی مکررا  از را کسی وقتی .است صادقانه امر شما، امر این باشد، داشته شیفتگی و بستگی

تجاوز به دیگران، اموال عمومی را حیف و می  کردن، دست درازی به نیوامیس میردم، غیبیت کیردن، دروط گفتن،توطئیه      

و می گویید این کارها را نرن، وقتی که در دل شیما   -کردن، علیه نظام اسالمی کار کردن، با دشمن اسالم همراری کردن

 تیان  ینهی اشد، این نهیت، یک نهی صادقانه است و خود شما هم طبق همیین امیرو و   نسبت به این کارها بغ  ورود داشته ب

لعین اهلل ادمیرین   »کیه   شیود  یمی . اگر خدای نررده، دل با زبان همراه نباشد، آنگاه انسیان مشیمول ایین رملیه     دیکک یمعم  

؛ میردم را از بیدی   ککید  ینمد به آن عم  کسی که مردم را به نیری امر ککد، اما خو (عهیوسائ  الش)« بالمعروف التارکین له. 

؛ این چیز خیلی خطرنیاکی  شود یم، چکین شخصی مشمول لعکت خدا شود یم، اما خود او همان بدی را مرتر  ککد یمنهی 

 (0943،یمقام معظم رهبر) خواهد شد.

 و نهی از منکر در مسائل اجتماعی  معروف امربه. 5
مسائ  ارتماعی شاید هی  خطیابی   ی هزمیک دروصیه امیرالمؤمکین)ع( است؛ اما در مسائ  فردی، تقوا خیلی زیاد، مورد ت

ر، ری ازمک ینهی  و معیروف  امربیه و نهی از مکرر نیست.  معروف امربهتر از خطاب  تر و پرهیجان تر، زنده به مردم شدیدتر، غلیظ

. شیود  ینمی ح یر درسیت تشیر  راز مک ینه و معروف امربه یه معکارکیا م ازیبخور تأسفد یالبته مابا .است یفه عمومیوظ یک

، ینه ردن. امر وک یبدنه یارهاکگران را از ید یعکیر راز مک یردن، نهکامر  یکن یارهاکگران را به ید یعکی ،معروف امربه

 معیروف  امربیه ه مرحله قل  است و اگر آن مرحله باشد، کمرحله قب  از زبان هم دارد  یکاست؛ البته  یوگفتار یفقو زبان

 فقیرا،  بیه  احسیان  میبالٌ - دیی کک یمی امیر   یریی مردم را به ن یبه نظام اسالم کمک یه شما براک یام  خواهد شد. وقتک، یزبان

 شما دل هک یهکگام ن،رب را کارها نیا دییگو یم و -حلم، صبر ، تواض ،یکن یارهاک ،یاررهم محبت، ،یرازدار صدقه،

 دیکک یم ینه را رمک از را یسک یوقت. است صادقانه امر شما، امر نیا باشد، داشته یفتگیش و یبستگ معروف، نیا به نسبت

س میردم،  یبیه نیوام   یردن، دسیت دراز ک  یف و میح را یعموم اموال ، گرانید به تجاوز ردن،ک تعرض ردن،ک ظلم مبالچ-

 نیی ا دییی گو یمی  و -ردنکی  یاررردن، با دشمن اسالم همکار ک یه نظام اسالمیردن، علکردن، دروط گفتن، توطئه کبت یغ

 خیود  و اسیت  صیادقانه  ینهی  یک ،ینه نیا باشد، داشته ورود بغ  کارها نیا به نسبت شما دردل هک یوقت ن،رن را ارهاک
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ن رملیه  یی رده، دل با زبان همراه نباشد، انگاه انسیان مشیمول ا  رن ی. اگر خدادیکک یمتان عم   ین امر ونهیشما هم طبق هم

؛ میردم  ککد ینم، اما خود او به آن عم  ککد یمامر  یریه مردم را به نک یسک« ن ل هکیمعرو الّتار ن بالیلعن اهلل اَلمر »ه ک شود یم

 یلی یز خین چی، اشود یممشمول لعکت خدا  ین شخصی. چکشود یم  ررا مرت ی، اما خود او همان بدککد یم ینه یرا از بد

 خواهد شد. کیخطرنا

ن، یاز نیوتر  یریی میردم روشین بشیود، معلیوم خواهید شید        ین بیرا حیدود آ  ر وری از مک ینهی  و معروف امربه یاگر معکا

گر یها د یر است وبعضرمک از ینه و معروف امربهن ی، همیتعام  ارتماع یها وهیشن یارسازترکن ویارآمدترک، نیتر نیریش

بیه   کمی ک نیی است؛ ا ین نظار  عمومیردن است؛ اک یاررن همینه، ا«! ردن استک ین فضولیآقا! ا»کد یبگو کدیآ ینمدر 

گکیاه، گکیاه بمانید.     یه در رامعه اسالمکن است یبه ا کمکو شر است؛  یردن بدکبه محدود  کمکن یر است؛ ایوع خیش

 یار بید معرفی  کی ار خیوب بیه عکیوان    کبشود؛  یروز در رامعه، گکاه به عکوان صواب معرف یکه کن است ین خطرها ایبدتر

ه گکیاه در  کی  شیود  یمن مور  یج شد، ایر در رامعه راراز مک یو نه فمعرو امربهه ک یها عوض بشود. وقت فرهکگ بشود و

 نشود. یکار نک  به صواب و یشه گکاه بماند و تبدینظر مردم هم

 هیا  آن به نید هک ییارهاک-خوب  یارهاکه کو حرف بزنکد  اند کارکن یه طورکن است یه مردم ایعل ها توطئهن یبدتر

  یتبید  خیوب  یارهیا ک بیه  بد یارهاک و ؛ بد یارهاک به مردم نظر در -ستها آن در شورک صالح و رشد و است ردهک امر

 زرگ است.ب یلیخ خطر نیا شود؛

بمانید. از طیرف    یبید  و یریی ، همچکیان ن یبید  و یریی ه نکن است یر همراز مک یو نه معروف امربهده ین فاین اولیبکابرا

بخواهید میردم را بیه     یسکرند، آنگاه اگر در رأس رامعه هم یدر رامعه گکاه مکتشر بشود و مردم با گکاه خو بگ یگر، وقتید

؛ مجبیور  توانید  ینمی  یا به آسیان ی؛ تواند ینم  مواره خواهد شد؛ رارش با مشک سوق بدهد، یرین معروف و ر و صالح ویخ

 -عظمت و  قدر آن با-رمومکان یام یها تالش یامکاز موربا  نا یریار را انجام بدهد. کن یکه فراوان ایاست با صرف هز

اسیت؛   یبی یان دهکیده و عج ری ت تیی ن روایی . ابیود  نیهمی  شید،  مکجر بزرگوار آن شهاد  به هم بادخره هک راه نیا ادامه در

 :دیفرما یم

 و معیروف  امربیه د یی با« س تجاب له میم فال کار یاعو خیم فکم شرار یکسلطّن اهلل علیر او لکلتامرون بالمعروف ولتنهون عن المن»

د ، خیدا اشیرار وفاسیدها و    یی ردرد؛ اگیر ن یبکید باشی  ید و نسیبت بیه آن پا  ید. روا  بدهیککن خودتان اقامه ایم ر رارمک از ینه

وسف خواهد افتیاد! همیان   یشوربه مرور، دست امبال حجا  بن کاست یزمام امور س یعکی، ککد یمرا به شما مسلو  ها وابسته

بیه خیاطر    خوانید  یمی ودر مسجدش خطبه  کرد یم یا امر ونهآن قرار داشت و در انج رأسدر  )ع(نیر المومکیه امک یا وفهک

سیتاد و  یآمید و در همیان مسجدا   یوسیف ثقفی  یه حجا  بن کد یرس ییر، به مرور به آن رارازمک ینه و معروف امربه کتر

انسان در نظر او، بیا   یکه خون کبود  یسکبود؟ حجا   یسکرد! حجا  چه کال خود مردم را موعظه یو به خ خطبه خواند

 انسیان را  ییک شیکد، حجیا    رحشیره را ب  ییک وان و یح یکه ک ینداشت! به همان راحت ی  تفاوتیه کگکجش یکخون 

فر خودشان توبه کافر هستکد و از که ککد و شهاد  بدهکد یایوفه بکبار حجا  دستور داد وگفت همه مردم  یکشت. ک یم

  یی عج یها ظلمن گونه دچار یر، مردم ارمک از یونه روفمع امربه ک! با تر شود یمد نه؛ گردنش زده یبگو یسکککد، هر ک

، یاررر نشود و در رامعه خالفرمک از ینه و معروف امربهه ک ی. وقتح شدندیف و تشریر قاب  توصیو غ یی  و استبکایو غر

فیراهم   نابیاب  یهیا  آدمار آمدن ک یرو یکه برایج رزو فرهکگ رامعه شود، زمیج گرددو به تدریانت رای، تقل  و خیدزد

 (0941،0943،یمقام معظم رهبر) .خواهد شد
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  است مؤثر و مفید بسیار وسیله الهی مهم فریضه دو .6
و نهیی از مکریر را کیه دو     معیروف  امربیه ، آحاد مردم، زن و مرد مسلمان، مؤمنهای عزیز و  که روان ککم یم تأکیدمن 

 ای برنیده  پییش  و میؤثر  و مفیید  بسییار  وسیله ما ملت رایب رهت این در توان یم که است چیزهایی رزوفریضه مهم الهی و 

 (0928،یمقام معظم رهبر) .نرککد فراموش باشد،

   و نهی از منکر معروف امربهسپاسگزاری از پژوهشگران حوزه . 7

ه بیه آن در قیرآن و   یاسیت و توصی   یواربیا  اسیالم   نیتیر  بیزرگ از  یریی ر ری از مک ینه و معروف امربهضه یفر هرچکد

ن یی از ا یسکاگر  یان دهکده است. ولرر وتیم نظک یلحک یگر امامان دارایر مومکان)ع( و دیامبر خدا)ص( و امیپ یگفتارها

ف خواهد یلرضه و تین عم  سازنده را فریا کش یگوش بسپرد، باز هم ب یخرد انسان یکد و تکها به نداک یهمه چشم پوش

حسیاس، از   رخواه ویدام انسان خک؟ و ککد ینمش یم خرد سالم ستاداکبر حذر داشتن را  یخواندن و از بد یریشمرد. به ن

 گرداند؟ یبرم یآن رو

گمیان  یو ب ردیی گ یمی ان مردم صور  یر در میان، دعو  به خیفه عم  شود، به تعداد آمران و ناهین وظیه به اک یهکگام

 گیذارد  یم یبر را یکز نشانه نیان نیداع اد بر خودیبه گمان ز ین فراخوانیم نخواهد بود. اکز ین دعو  نیان به ایگو یکلب

را از آن بر  یه وک یو رفتار زشت میکک یمه مخاط  خود را به آن امر ک یریار نک سازد یمو از دو سوء راه صالح را هموار 

میا   رری از مک یو نهی  معیروف  امربیه ا ماندگارتر باشید،  ی تر ژرفآن  یا فردی یارتماع ریتأثو  تر بزرگ، هرچه  میدار یمحذر 

ردن و کو رها  ومت صالحان استرام حرککده دوام و استحکن یضه، تضمین فریه عم  به اکن است یارزشمکدتر است و چک

ضیه  ین فریی ج ایکیون همیت بیه تیرو    که اکی . شیما دوسیتان اررمکید    ارانرکه ساز سلطه اشرار و نابیسپردن آن، زم یبه فراموش

ار، زبیان  کی ن یی در ا ید و بیا همیه رانبیه نگیر    یی ضه اسیت، پیاس بدار  یفر نیسته ایه شارار بزرگ خود را چکانک، دیا گماشته

مقیام معظیم   ) .دیبیزرگ، نجیا  بخشی    ین عمی  اصیالح  یی از ا یخبران را از فرو افتادن در ورطه ناسپاس یان و ذهن بیبدگو

 (0943،یرهبر

  و نهی از منکر در محیط خانواده  معروف امربه. 3
 هیا  خانواده، در بعضی شود ینمحقوق زنان رعایت  ها خانوادهکرر کرد. در بعضی نهی از م شود یمدر محیو خانواده هم 

خواست. حقوق کودکان را تضیی   ها آنتذکر داد و از  ها آنرا باید به  ها نیا، شود ینمبه خصوص حقوق کودکان رعایت 

، کمبیود عواطیف و   ها دنینرس، ها یماماهت، بی ها تیتربمحبت نرکد؛ نه سوء  ها آنکردن، فقو به این هم نیست که انسان به 

 (0943 ،یمقام معظم رهبر)است.  ها آناز این قبی  چیزها هم ظلم به 

 و نهی از منکر نسبت به مسئوالن  معروف امربه. 1
حیوزه مسیئودن اسیت، یعکیی شیما بایید میا را بیه          کشیتر مهمگوناگون دارد که  یها حوزهو نهی از مکرر  معروف امربه

از مکرر نهی ککید. مردم باید از مسئودن، کار خواب بخواهکد! آن هم نه به صور  خیواهش و تقاضیا، بلریه     معروف امر و

گونیاگونی وریود دارد. در مسیئله     یهیا  حیوزه حوزه است؛ البته فقو این حوزه نیست؛  نیتر مهمبخواهکد، این  ها آنباید از 

و کارهای نیک هم هست. بیرای ریوان درس خوانیدن،     معروف ربهامو نهی از مکرر، فقو نهی از مکرر نیست،  معروف امربه

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. 

است. نهی ازمکرر هم  معروف امربها که شما به یری ازاین کارهای خوب امر ککید به او بگویید و از او بخواهید، هر کسی ر
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که اگریک نفردرخیابان، رفتیار   شود یمدر ذهن مجسم  فوراچفقو نهی از گکاهان شخصی نیست، تا می گوییم نهی از مکرر، 

ز مکررککد، فقو این نیست. خدا رب اعیالی ماسیت پیس هیدایتش اعیال      و لباسش خوب نبود، یری باید بیاید و او را نهی ا

رال  اسیت کیه در    «های للت ی ه ی اق وم» ککد یماست محبتش هم اعال است کتابش نیز اعال است و به اقوم و اعلی هدایت 

یعملون الصالحات ان  و یبشر المؤمنین الذین»هر دو آیه ای که اقوم و قیم بودن قرآن کریم مطرح شده بالفاصله فرموده است 
بفرماید تا عم  نرکید اقوم بودن، قیم بیودن و د عیو     خواهد یماست گویا  و در رای دیگری )اررا حسکا ( «لهم اج را کبی را

    .دیکک ینمدرک  کامالچبودنش را  ها یف

ر ری از مک یونهی  فمعیرو  امربیه ر اسیت.  ری از مک یونهی  معیروف  امربهکم و آن نظام ک یادآوری خواهم یمته را هم رن یک

تر اسیت.   نیر سکگرمک از ینه و معروف امربهفه مان در باب یشور وظکاست، فقو من وشما به عکوان مسئودن  یحتموار  

فیه دارنید. بیا چهارتیا مقالیه در فیالن روزنامیه، واری          یم؛ اما آحاد مردم هم وظیکک  مکاس  استفاده یها و وسا وهید از شیبا

 بیه  ی هوابسیت  صیالح،  و میال ک و رشید  و. قیوام  شیود  یمساقو  اش یگذار ریتأث، نه ارزش افتد یمنه از وروب  معروف امربه

 و  سیاله   ییک سیت  یه نظیام میا ب  کی . حاد دارد یمشه روان نگه یه نظام را همک هاست نیار است؛ رمک از یونه معروف امربه

 صید  اگیر  اما است، روان هم یعیطب طور به یروشو در یستیمونک ریپ ی هسال هفتاد فرتو  نظام با سهیمقا در و است روان

 یرا در هیر شخصی   یرره اگر مککد یخودتان بدان ی هفیوظ وشما باشد معروف امربه چکانچه بگذرد، ینظام نیچک بر هم سال

 .ماند یمتازه وبا طراو  وشاداب  شه تر ویهم ین نظام اسالمید، آنگاه ایکک یر نهرن مکید، او را از ایدید

د بیه او  یی اگر در سطوح باد هم هستکد، شیما با  یستکد؛ حتیمردم ن ی هعام ی هطبقر فقو راز مک یو نه معروف امربهطرف 

د بیا حالیت   یی با یست. امر ونهی ین حرف درست نیا ایار کن ین؛ ارد: آقا نید بگوئید؛ بایککه از او خواهش رکید؛ نه ایککامر 

ان باشیکد؛ نیه،   یان بادتر از مکهیناه د بادتر از ماموران  ویه آمران حتماچ باکست ین نیش این استعالء معکایاستعالء باشد. البته ا

 کیکم  یمی ه خواهش کگفت  شود ینمست. یاست؛ مدل خواهش وتقاضا وتضرع ن ی، مدل امر ونه معروف امربهروح و مدل 

ه کی حاد بکده  -هست  یسک؟ طرف، هر یکک یمن؛ چرا اشتباه رن اشتباه را نید گفت آقا ! اید ؛ نه ، بایکرن اشتباه را نیشما ا

  .ردیگ یمر قرار راز مک یونه معروف امربه مخاط  هم او باشد، هم تر مهم بکده از -هستم یریطلبه حق

. شیود  یمی  ساقو اش یگذار ریتأث ارزش نه ،افتد یم وروب از نه معروف امربه وار  روزنامه، فالن در مقاله چهارتا با  

 (0943،یمقام معظم رهبر) .است ررمک از یونه معروف امربه به ی هوابست الح،ص و مالک و ورشد  قوام

 ن در جامعهیبه پا داشتن ستون د

بیه مبابیه   « ا کی ز»ه نوبیت بیه   کی ومت صالحان است در رتبه بعد از آن است رن ثمره و نشانه حیبر پا داشتن نماز، نخست

 هیا  یبید و بازداشتن از  ها یرینسوق دادن به  یعکیر راز مک یو نه فمعرو امربهز یردن فقر و نکن ک شهیرامعه و ر یم مالیتکظ

 (0941یمقام معظم رهبر) .«رکوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکاَلرض أقاموا الصاله واتوا الز  یناهم فکن ان میلذا.»رسد یم

 ر استکاز من یو نه معروف امربهاسالم،  یاز عوامل بقا یکی

از  یو نهی  معیروف  امربهاز عوام  بقا،  یرین عاشورا است، یاز عوام  بقا، هم یرید، یککمشاهده  عوام  بقا را در اسالم

ن یی د، ایی ایه در آن، فسیاد بوریود ن  کی ست ین ی  ارتماع بشری، هدیآ یمه در رامعه، فساد بورود کاست  یهیر است، بدرمک

ه کی کید  یجاکن یپیس مسیئول  »کید:  یگو ی، مافتد یمسان، تا چشمشان به مظاهر فساد ک ید برطرف شود؟ بعضیفساد، چگونه با

. امیا آن  رنید یگ یمی ن یو سراط از مسئول آورند یماد بر یفر دیکیب یمه به چشم کرا  یغالباچ فساد« ن ببرند؟!یکد و فساد را از بیایب

ابیان  یوچیه و بیازار و خ  کدر  یه بیا چشیم ظیاهر   کی اسیت   ییاز فسیادها  تیر  کوچک یلی، خشود یمده یه به چشم دک یفساد
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و رامعیه  یپکهان است، لیذا، محی   ها دهیدالن، اغل  از ک یه فسادهاک فهمکد یمو  دانکد یمه واردند ، ک یسانکد. ید شود ینم

م یعظی  یهیا  انیی ررن بیرود، مبی    یکد و زود از بردا نیدار شد، فرصت رشد پیپد یه اگر در آن فسادکباشد  یا د به گونهیبا

اند، خود رامعه، آن رهم در آن چ یقطره فساد یسکه اگر کد چکان زدل باشد یاشد، بان گونه بید ایو رامعه ، بایآب. مح

: دیی فرما یمی ر، قیرآن  یی ر؛ و با دعو  بیه خ راز مک یو نه معروف امربهر است؟ با یپذ انرن ببرد. چگونه امیکد و از بکرا هضم 

اء بیه  یه انبک یمتر، حکککد یممت ربه ح ریم را تعبرشه مستحیمت، اندرمت، حرمت، حرح« م هکبالح کل ربیسب یادع ال»

 یآن را نفی  توانید  ینمی  ی  ابزار عقالنیه هکاست  یمرر مستحرده و صالح است. همان فیآن ممتازند و از آن بکدگان برگز

و ن همه، اگر در رامعیه، بیه دسیتور اسیالم     یکد. با اک یآن را خکب تواند ینمهم  ی  استددل و تجربه این ببرد، هیکد و از بک

ق تر ، توره از روان  یدق یکد، به معکارب ین اثریمترک تواند ینمدام از ابزار و عوام  فساد، ک  یفرموده قرآن عم  شود، ه

رامعیه مانیدگار    ییک ،  یه رامعیه اسیالم  کی ن اسیت  یروز شود، ایدشمن پ گذارد ینمر، راز مک ینه  معروف امربهمختلف و 

 (0949)مقام معظم رهبری،است.

 گیری نتیجه
حیا  اسالم است. خیزش و  و نهی از مکرر همچون خون در پیرره دین رریان دارد و ضامن معروف امربهنتیجه این که 

و اگر مصلحان بزرگی همچون امام حسین ی علییه    باشد یمفریضه  اسالمی نیز، بازتابی از عم  به این رامعهقیام مصلحان در 

انقالب اسالمی  پیش توسو تبهراران دفن شده بود، ها قرنی از بین رفته و اسالم انسانی و اله یها ارزش، بودند ینمالسالم ی 

و حرومتی است که توسو مصیلح بیزرگ، امیام     سیاسی یها رکبهایران، خود یری از ثمرا  و نتایج با ارزش این اص  در 

انقالب اسالمی به راه خود ادامه رسید و هم اککون به زعامت رهبر معظم  اهلل علیه( رهبری شده و به پیروزی تخمیکی)رحم

 هیای  گفتیه ر بیه  ری از مک یو نیاه  معروف امربه یبکدیپا ها آن ترین مهمه کدارد  یطیر، شراراز مک یو نه معروف امربه .دهد یم

رد کس  کد شرط را یضه گردد. بایاص  فر کتر یبرا ای بهانهد یه نباکو آن است ین شرایته مهم درباره ارش است. نیخو

ف. یی لراسیقاط ت  صیرفاچ ، نیه  گییرد  میی ر صیور   یر به قصد تأثراز مک یو نه معروف امربهپرداخت.  معروف امربهبه  هگا آنو 

از « د چرا آزار دندان رایز دست بگشاکگره »رد و با توره به مکطق کت یکه مرات  و آداب آن را رعاین زمید در این بایبکابرا

ز از یی از: پره انید  عبیار  ضیه  ین فریی آداب ا تیرین  مهیم بسیت.   کیار  بیه را « سریسر فادیاد»وه یش رفت و شیآسان به دشوار پ

ضیه، نیه دخالیت در    ین فریی ا یه هدف از اریرا کار؛ چرا کدر  یز از دشکام و رفق و صبوری، پرهدری پردهز از یتجسس، پره

 یو نهی  معیروف  امربه ردکارک ترین مهمت. یه مقصود اصالح است و تربرگران، بلیافراد است و رنجاندن د یم خصوصیحر

سیالم،   یاران، ممانعت از تجاوز به محرومان، حفظ نظیام ارتمیاع  کن حقوق همگان، اصالح عامه، بازداشتن بدیر، تأمراز مک

صالحان مست قدر   تدریج بهشود،  کضه ترین فریرامعه است. اگر ا یو اخالق ینظام ارزش داشت نگهعدالت و  یبرقرار

رده که خیود کی ؛ چرا شود نمیان مستجاب یرن یدعا گاه آنو  نشیککد میران بر مسکد قدر  یا شری، گردند میو تباه  شوند می

ش یدر پی  یو راه تبیاه  گیردد  میی اساس رامعه مضمح   تدریج بهه ر، بلماند نمی ین حد باقین آفت در همیست. ایر نیرا تدب

 ترین اساسی. سازی مسئلهو  آفریکی مشر ه باشد، نه   و رف  مسئلرد به قصد ح  مشیر باراز مک یو نه معروف امربه. گیرد می

  یی بیه دل  غالبیاچ ن مردم یراربرد دارد. لک ها عرصهه در همه کر است راز مک یو نه معروف امربهن ی، همیابزار نظار  ارتماع

نیه   ضیه ین فریی ا یس در دست خدا است و ارراکو مرگ هر  یروز که آن. حال کککد می کضه را ترین فریا طم  ایترس 

. در انتها امید است با عکایت به فرمایشا  مقام معظم رهبیری بتیوانیم در   گسلد میو نه رشته رانش را  برد میرا  یسک یروز

 و نهی از مکرر و ادای این مسئولیت خطیر قدم برداریم. معروف امربهراستای فرهکگ سازی 
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 8کامران صفوی
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 چکیده 

داشیته باشید، ایجیاب     ارتمیاعی  های یتمسؤولعیین سرنوشت رامعه و تعهدی که باید در پذیرش نقش هر مسلمان در ت

. ایین مطلی  در فقیه اسیالمی تحیت عکیوان       افتید  یمی  که او ناظر و مراق  همه اموری باشد کیه پیرامیون وی اتفیاق    ککد یم

؛ چکیان کیه از   رود یمی مان بیه شیمار   مبیانی تفریر سیاسیی ییک مسیل      ینتیر  مهماز  و نهی از مکرر مطرح شده و معروف امربه

و نهیی از   معیروف  امربه. فرایضی است که وروب کفایی آن ضروری دین شکاخته شده و ضامن بقای اسالم است ینتر مهم

و نهیی از مکریر از    معیروف  امربهمکرر از فرای  بزرگ اسالمی است که اررای آن آثار و برکا  فراوانی را به دنبال دارد، 

 .شود یمم و اررای آن باعث برپا شدن واربا  و از بین رفتن مکررا  و برقراری امکیت و آسایش در رامعه فروع دین اسال

روحی و روانی است. بیر ایین    های یماریبواکسیکاسیون رامعه و رلوگیری از ابتال به  ی همکزلو نهی از مکرر به  معروف امربه

ضرور  تام دارد؛ از این رو کسانی که به اررای این فریضه الهی اقدام و نهی از مکرر برای تمام روام   معروف امربهاساس 

در دیگران اثیر بخشید، و بیا بیه کیارگیری       ها آنارزنده ای باشکد تا کالم و سخن  های یژگیو، باید خود نیز دارای کککد یم

موضیوع   فیراهم نمایکید.  را  هیا  آنصیحیح تربیتیی کیه موافیق روح و طبی  افیراد اسیت، زمیکیه هیدایت           های یوهشو  ها روش

 ای دارد و این نوشتار مختصر در صدد تبیین همه آن مباحث نیست. و نهی از مکرر، بحث گسترده معروف امربه

 ، وروباسالم ،و نهی از مکرر معروف امربه: یکلیدواژگان 

 مقدمه

 و نهی از منکر  معروف امربهمفهوم 

در اصطالح کارهایی کیه   و باشکد یممعکای شکاخته شده و ناشکاخته ، در لغت به اند متقاب معروف و مکرر که دو مفهوم 

. بیه کیارگیری لفیظ    شیوند  یمتوسو عق  یا شرع، شکاخته شده باشکد، به ترتی  معروف و مکرر نامیده  ها آننیری یا زشتی 

                                                           
 . عضو باشگاه پژوهشگران روان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 0

 . عضو باشگاه پژوهشگران روان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 8

 . عضو باشگاه پژوهشگران روان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 9

 اه آزاد اسالمی واحد خوراسگانآموخته دانشگ . دانش 3

 آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان . دانش 9

 شکاسی دانشگاه علوم و تحقیقا  زنجان . دانشجوی کارشکاسی ارشد حقوق رزا و ررم 0

 . دانشجوی رشته کتابداری، دانشگاه علمی کاربردی فرهکگ و هکر اصفهان 4
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کارهای معروف آشکا معروف و مکرر در امور مربوط به بایدها و نبایدهای دین، بدین لحاظ است که فطر  پاک انسانی با 

 و امور ناپسکد، بیگانه و نامأنوس است. ها یزشتو مأنوس و با 

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 ...

ران و کرنش در برابر آنان، کتمان حق، بخ ، قط  رحم، بیدگمانی، دروط، غیبیت،   مکرر نظیر: کفر، نفاق، دوستی با کاف

 حساد ، ریاست طلبی و ....

و این فریضه، اختصاص بیه عرصیه اخالقییا  نیدارد      باشد یم، آغاز نور است و نهی از مکرر، پایان ظلمت معروف امربه

و از ایین رهیت اهمییت     ککید  یمی رود و ظهیور پییدا   سیاسیی، فرهکگیی، اقتصیادی و ارتمیاعی و     یها عرصه ی ههمبلره در 

 ای دارد.  العاده فوق

 حکومت  ی همسألو نهی از منکر و  معروف امربه

 یآن، رلیو  ی هیسیا اسیت تیا در    یومیت اسیالم  ر  حریقت، فرمان به تشیر، در حقراز مک یو نه معروف امربهدستور به 

رد و کی قت عکاد یبا راه حق و حق یسکه اگر ک یردند؛ به طورر و صالح رهکمون گیخ یرا  گرفته شود و مردم به سورمک

م و مردم ورود داشته کخدا، حا یبرا یو اخرو یویدن ی همؤاخذان رد و امیحساب آه ار بکت یر را ادامه داد، معصرراه مک

سیت و  یر نری از مک یو نهی  معیروف  امربیه ریز   یزیی چ یومیت اسیالم  ره اصودچ حکگفت  توان یمم یشیکدیاگر خوب ب باشد.

ه را شیام   یفقو واربا  و محرّما  شرع یعکیندارد؛ « فع  حرام»و « فع  وار »ر، اختصاص به راز مک یو نه معروف امربه

ه و مراری  عظیام   یی فق یار ولی کی ؛ و از شیود  یمه دارد، یام ثانورم در احکه حاکز یص مصلحت نیه شام  تشخر؛ بلشود ینم

 آمیوزان  دانشه ک یمعلم یان امور حتیمتصد ی ههمنگهبان و  یه و شورایو قضائمقککه  ی هقوس یس رمهور، رئیگرفته تا رئ

ت خیود  یمسیئول  ی هیطی حس در کر است و هر راز مک یو نه معروف امربه ی، نوعدهد یمرشد  یما  خاصیتعل ی هیسارا در 

ر یی ت خطیبتواند بیه مسیئول  مخاطبان خود، داشته باشد تا  یاز سو یت عمومیرش و مقبولیپذ یو حت یافکد علم و قدر  یبا

را آورده اسیت و نگفتیه:   « ررمک»و « نهی»و « معروف»و « امر»ه عکوان کا  است یر آین امر نوع تعبی  ایکد و دلکخود عم  

ه خواهش لزوم اطاعت ندارد و وار  و حرام از مصطلحا  کو معلوم است «. حرام» و ترک از « وار »خواهش به انجام  

 است.  یو عرف یمطل  عقل یکر رمعروف و مک هک یاست در حال یشرع

 و نهی از منکر  معروف امربهانواع 

 تقسیم کرد:  توان یمو نهی از مکرر را از چکد رهت  معروف امربه

واری  و   معیروف  امربیه یری از رهت وروب و استحباب آن دو که از این رهت، هر کدام بر دو قسم است:  .0

  آن است که معروفی که ترک شده وار  باشد که در این صور  وار معروف امربهمستح .  معروف امربه

مستح  آن است که معروفی که ترک شده، مستح  بوده که امر  معروف امربه. و شود یمامر بدان نیز وار  

به انجام آن نیز مستح  است. و نهی از مکرر نیز بر دو قسم است: نهی از مکرر وار  و نهی از مکرر مستح . 

هی از مکرر وار ، آن است که مکرری که انجام یافته، فعی  حرامیی بیوده کیه نهیی از آن، واری        مکظور از ن

. و مکظور از نهی از مکرر مستح  آن است که مکرری که به وقوع پیوسته، مرروه بوده است که امر به شود یم

 ترک آن برای ناهی مستح  است و یا ترک نهی از مکرر برای وی، مرروه است. 

 معیروف  امربهگفت: وروب  توان یماز رهت وروب عقلی یا شرعی داشتن آن دو که از این رهت  و دیگری .8
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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  

وب و نهی از مکرر، وروب عقلی خواهکید یافیت و در معروفیا  و مکریرا  شیرعی، وری       معروف امربهعقلی، 

و نهی از مکرر، وروب شرعی خواهکد یافت و در مواردی که وروب معروفیا  و مکریران، هیم     معروف امربه

 و نهی از مکرر، عقالچ و شرعاچ وار  خواهد شد.  معروف امربهعقلی و هم شرعی باشکد، 

 در قرآن معروف امربه

مکریر پرداختیه و زواییای گونیاگونی از ایین      و نهیی از   معیروف  امربیه  ی هیضفردر قرآن آیا  زیادی ورود دارد که به 

 : شود یموار  عقلی و شرعی را بیان فرموده است که در ذی  به چکد مورد اشاره 

َه ْوَن َع ِن اْلُمنی نُتْم خَ ک» - ُهُم ی اَن خَ ک تَ اِب لَ کِر َوتُ ْؤِمنُ وَن بِاللّ ِه َولَ ْو آَم َن َأْه ُل الْ ک َر ُأمَّ ٍة ُأْخرَِج ْت لِلنَّ اِس تَ ْأُمُروَن بِ اْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ راً لَُّه م مِّ ن ْ
شما مسلمانان بهترین اّمتی بودیید کیه بیرای میردم پدییدار شیدید؛ زییرا بیه کیار نییک فرمیان            » 0«ثَ ُرُهُم اْلَفاِسُقونَ کاْلُمْؤِمُنوَن َوأَ 

! قطعیاچ را پذیرفته بودند، و به خدا ایمان آوردید. پس اگر اه  کتاب نیز دعو  خدا  داشتید یمو از کار ناپسکد باز  دادید یم

 «برایشان بهتر بود؛ ولی تکها گروهی از آنان ایمان آوردند و بیشترشان از فرمان خدا خار  شدند.

و نهی از مکرر، اودچ دلی  خیر بودن امت معرفی شده و ثانیاچ مخاط  آمر و ناهی، همه مردم هستکد و  معروف امربهدر این آیه 

و رابعاچ در ردیف ایمان به خدا ذکر شده که نشان از رایگاه  گردد یمنف  این کار به خود مردم بر  کسی استبکاء نیست و ثالباچ

 وادی آن دارد. 

َه  ْوَن َع  ِن آْلُمنیْأُمُروَن بِ  اْلَمْعُروِف وَ ی  آُء بَ ْع  ٍض ی  َوآْلُمْؤِمنُ  وَن َوآْلُمْؤِمنَ   ُت بَ ْعُض  ُهْم َأْولِ » - ُع  وَن اللّ  َه یطِ یاَة وَ ک  وَن الزَّ ْؤتُ  یُم  وَن الصَّ  اَلَة وَ یقِ یِر وَ ک  ن ْ
گرنید، همیواره   یدیرمردان و زنان مؤمن همیه سرپرسیت و مسیئول    : »یعکی  8«مٌ ک یٌز حَ یْرَحُمُهُم الّلُه ِإنَّ الّلَه َعزِ یسَ  کَوَرُسوَلُه ُأْولَ ئِ 

و از خیدا و   پردازنید  یمی کیا  را  و ز دارنید  یمی دارند و نماز را بر پیا  یار زشت باز مکککد و از کیو امر میرار نکمردم را به 

 « و خدا عزیز و حریم است. نماید یمی هستکد که خداوند به زودی به آنان ترحّم یها . ایکان همانکککد یمرسولش اطاعت 

دهید  ین نشیان می  یرده است و اک یت معرفیر را فرع بر ودراز مک یو نه معروف امربهه اودچ که رال  توره است ین آیدر ا

کد. و ثانیاچ قب  از اقامه نماز و پرداخت زکا  آمده و ک ین امر ونهیحق نداشت چک یسکار نبود، کدر  یتین ودیه اگر چکک

 این امر نشانگر اهمیت آن است.

َه ل  ُهْم َع ِن آْلُمنیْأُمُرُهم بِ اْلَمْعُروِف وَ ی ِل ی آلت َّْورَل  ِة َوآِْلنجِ  یُتوبً ا ِعن َاُهْم ِف کِجُاونَ ُه مَ ی یآلَّ ذِ  یآَْلمِّ  یتَِّبُع وَن آلرَُّس وَل آلنَّبِ یَن یآلَّذِ » - ِر ک ن ْ
امبر یی ه از فرستاده و پک ها همان: »یعکی 9«أُنِزَل َمَعُه ُأولَ لِ َک ُهُم آْلُمْفِلُح ونَ  یَن َءاَمُنوْا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َوآت َّبَ ُعوا آلنُّوَر آلَّذِ یو...فَالَّذِ 

یها را به معروف دسیتور می  ابکد؛ آنییه نزدشان است، مک یلیه صفاتش را در تورا  و انجک یامبریککد پکیم یروی، پیامّ

ه بیا او نیازل شیده    کی  یردند، و از نورکش یاریت و یمان آوردند، و حمایه به او اک یسانکپس  دارد.یر باز مردهد و از مک

 «نمودند، آنان رستگارانکد. یروی)قرآن( پ

و نهی از مکرر، یری از مصادیق دعو  انبیاء معرفی شده اسیت.که نتیجیه تبیعیت از آن رسیتگاری      معروف امربهدر این آیه 

 است. 

 یتانها خانواده! خود و یدا آوردهای کسانی که ایمان  3«... ْم نَاراً َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَةُ یکْم َوَأْهلِ کَن آَمُنوا ُقوا َأنُفسَ یَها الَّذِ یا أَ ی» -
                                                           

 . 001. آل عمران، 0

 .40، توبه. 8

 .094: اعراف .9

 .0. تحریم، 3
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 خواهکد بود، نگه دارید... ها سکگشی که هیزمش مردم و را از آت

و نهی از مکرر،  معروف امربهدر این آیه نگه داشتن اه  و عیال از آتش رهکم بر شخص وار  شده است و این کار، بدون 

 امران ندارد. 

پسرک من! نماز را به پا دار و به کیار شایسیته فرمیان ده و از کیار      ای 0...«رِ کَأِقِم الصَّاَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمن یا بُ نَ ی» -

 ناشایست نهی کن... 

 و نهی از مکرر، در ردیف نماز قرار داده شده است که نشان از اهمیت آن دارد.  معروف امربهدر این آیه 

ِر َواْلَح اِفُ وَن ِلُح ُاوِد اللّ ِه َوَبشِّ ِر کاوَن اُِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمنُعوَن السَّاجِ کالتَّائُِبوَن اْلَعاِبُاوَن اْلَحاِمُاوَن السَّاِئُحوَن الرَّا » -
توبه کککدگان، عباد  کککدگان، حمد کککدگان رابجا شوندگان برای عباد ، رکوع کککدگان، سجده کککدگان  8«نَ یاْلُم ْؤِمنِ 

 ن حدود الهی)مومککد( و به مومکان بشار  ده.و آمران به معروف و ناهیان از مکرر و حافظا

 و نهی از مکرر، از لوازم ایمان شمرده شده و به آن بشار  داده است.  معروف امربهدر این آیه 

آنیان کیه اگیر در     9«ِر َولِلَِّه َعاِقَبُة اِْلُُمورِ کْلُمناَة َوَأَمُروا بِاْلَمْعُروِف َونَ َهْوا َعِن اکاِْلَْرِض َأقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ ُوا الزَّ  ینَّاُهْم فِ کَن ِإن مَّ یالَّذِ » -

و از آنچیه   دهکید  یمی و به آنچه شایسته است فرمان  پردازند یمو زکا  را  دارند یمزمین به ایشان قدر  دهیم، نماز را به پا 

 و فررام امور به دست خداست.  کککد یمناشایسته است، نهی 

ی از مکرر، در ردیف نماز و زکا  ذکر شده است که نشان از اهمییت آن دارد و همچکیین   و نه معروف امربهدر این آیه نیز 

 به لزوم تشری  حرومت اشاره رفته تا بتوان این فرائ  الهی، رامه عم  پوشاند.

َه ل ُهُم آلرَّبَّ نِ یَلْوََل » - ْثَم َوأَ ین ْ ِِ هود، ملت یو  ینصار یچرا علما 3« ْص نَ ُعونَ یانُوا ک َل َما  ِلِهُم آلسُّْحَت لَِبئْ کوَن َوآَْلْحَباُر َعن قَ ْوِلِهُم آَْل

 ککد.کیه مکاست  یچه رفتار بد یدارند؟ راستیباز نم یگکاه و حرام خوار یخود را از گفتارها

 . کدکیح میو  آنان را در برابر اعمال زشت، تقبرکد و سکیم یعلماء را مسئول اعمال عوام از مردم معرف این آیه

ٍر ک تَ نَ اَهْوَن َع ن مُّنیانُوْا َلَ ک  *ْعتَ ُاوَن یانُوْا کِبَما َعَصوا وَّ  کَم َذلِ یاْبِن َمرْ  یسَ یِلَساِن َداُووَد َوعِ  یَل َعلَ یِإْسَرائِ  یَفُروْا ِمن بَنِ کَن  یَن الَّذِ لُعِ » -
ر زبان داوود و عیسی بن مریم لعکت شدند. این بیدان  از میان بکی اسرائی ، آنان که کافر شدند، ب 9«ْفَعُلونَ یانُوْا کفَ َعُلوُه لَِبْئَل َما  

، دادند یمو هرگز از کارهای ناپسکدی که انجام  کردند یمسب  بود که آنان نافرمانی کردند و همواره از حدود الهی تجاوز 

 ، بد بود. کردند یمی که یو به راستی، کارها ایستادند ینمباز 

 . اند شده، مستحق لعن پذیرفتکد ینممکرر را  در این آیه آنان به خاطر این که نهی از

 در سنت  معروف امربه

و نهی از مکرر در احادیث و روایا  معصومین زیاد وارد شده است و همگی ددلت دارند بر این  معروف امربه ی هفریض

ی و بلریه از افضی    و نهی از مکرر، به مصلحت عموم مردم و از فرائ  شرعی و مسلّما  و ضروریا  دیک معروف امربهکه 

 : ککیم یمدر ایکجا به چکد مورد از آن اشاره  .است ها آنفرائ  و اشرف و اعظم 

                                                           
 . 04. لقمان، 0

 . 008. توبه، 8

 . 30. حج، 9

 . 09: مائده. 3

 . 43و 42. مائده، 9
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. عرض کردند: ای رسیول خیدا!   دارد یمسست را که دین ندارد، دشمن  مؤمنپیامبر)ص( فرمود: همانا خداوند عز و ر   -

 0.ککد ینمت مک  که دین ندارد، کیست؟ فرمود: کسی است که از کارهای نا شایس یمؤمک

ان اهلل عز و جّل َلیعّذب العاّمه بعم ل الخاص ه حت ی ی روا المنک ر ب ین اه رانّیهم ق ادرون »از رسول اهلل)ص( نق  است که فرمود:  -
مگر هکگامی  ککد ینمخداوند عموم مردم را به خاطر عم  خواص عذاب  8«ان ینکروه فأذا فعلوا ذلک عّذب الخاّص ه و العام ه

 ی ههمی و نهی از مکرر نرککد که در این صیور    معروف امربهرا  را بین خود آشرار ببیککد و با ورود قدر ، که مردم مکر

 . ککد یمخاص و عام را با هم عذاب 

 9، برترین اعمال مردم است.معروف امربهفرمود:  علی)ع( -

ِلم ر ب المعروف و النه ی ع ن المنک ر اَلّ کنفث ه ف ی بح ر و ما اعمال البّر کّلها و الجه اد ف ی س بیل اهلل، عن ا ا: »فرماید یمعلی )ع(  -
ای و ررعه  و نهی از مکرر چیزی نیست رز قطره معروف امربهاعمال نیرو بانضمام رهاد در راه خدا، در نزد  ی ههم 3...«لّج ی  

 ی ههم. از کاهد یمروزی و نه از مقدار  ککد یمو نهی از مکرر، نه ارلی را نزدیک  معروف امربهای در مقاب  دریای پهکاور. 

 «برتر، گفتن سخن حق در پیش روی حاکمی ستم کار است ها ینا

 فجعل اَلیمان تطّهراً لکم من الشرک ...و اَلمر بالمعروف مصلحه للعاّمه معروف حضر  زهرا)س( آمده است:  ی هخطبدر  -
. شیود  یمی الهیی بیا آن بیر پیا      یها وار که دیگر و نهی از مکرر، واربی عظیم است  معروف امربه: فرماید یمامام باقر)ع(  -

اقامه،  ها یضهفرآن دیگر  ی هیلوسو نهی از مکرر، راه پیامبران و روش صالحان است؛ وار  بزرگی است که به  معروف امربه

 . شود یمأمن، درآمدها حالل، مظالم باز گردانده، زمین آباد و حق از دشمکان گرفته و کارها مستقیم  ها راه

ی ا رس ول اهلل اخبرن ی م ا افض ل »خبعم به پییش پییامبر آمید و گفیت:      ی هیلقبز امام صادق)ع( نق  است که فرمود: مردی از ا -
 اَلسالم  قال: اَلیمان باهلل. قال: ثّم ما ذا  قال: صله الّرحم. قال: ثم ما ذا  قال: اَلمر بالمعروف و النهی عن المنک ر. ق ال: فق ال

عم  ال أبغ  ض ال  ی اهلل  ق  ال: الّش  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 الرج  ل: ف  أخبرنی اّی اَل
  9.«بالمنکر و النهی عن المعروف

 آمرین به معروف و ناهین از منکر در قرآن 

 از:  اند عبار  اند کردهو نهی از مکرر  معروف امربهکسانی که در قرآن 

هَ یوَ  یاْلُقْربَ  یَتاء ذِ یْأُمُر بِاْلَعْاِل َواِْلْحَساِن َوإِ یَه ِإنَّ اللّ »خدا:  .0  0«ُرونَ کْم َتذَ کْم َلَعلَّ کِع ُ ی یِر َواْلبَ غْ کَعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمن ین ْ

ْأُمُرُهم بِ اْلَمْعُروِف ی ِل ی رَاِة َواِْلْنجِ الت َّ وْ  یُتوب ًا ِعن َاُهْم ِف کِجُاونَ ُه مَ ی یالَّ ذِ  یاِلُمِّ  یتَِّبُع وَن الرَُّس وَل النَّبِ یَن یالَّ ذِ : »)ص(پیامبر .8
َهاُهْم َعِن اْلُمنیوَ    4...«رِ کن ْ

 

                                                           
 . 93، ص 9. کافی،   0

  .092، ص 3. تفسیر المکار،   8

 . 0330، ص 9. میزان الحرمه،   9

 . 943. نهج البالغه، حرمت 3

 اب ادمر و الکهی. من ابو 0من باب  00، حدیث00. وسائ  الشیعه،   9

 . 31. نح ، 0

 . 004. اعراف، 4
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اَة َوَأَم ُروا ک اِْلَْرِض َأقَ اُموا الصَّ اَلَة َوآتَ  ُوا الزَّ  ینَّ اُهْم ِف کَن ِإن مَّ یالَّ ذِ : »انید  گرفتیه حاکمان صالحی که قدر  را از خیدا   .9
 0«َولِلَِّه َعاِقَبُة اِْلُُمورِ  رِ کبِاْلَمْعُروِف َونَ َهْوا َعِن اْلُمن

َهْوَن َعِن اْلُمنیْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف وَ یِر وَ یاْلخَ  یْاُعوَن ِإلَ یْم ُأمٌَّة کن مِّنکَوْلتَ »گروه خاص:  .3   8«ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  کِر َوُأْولَ ئِ کن ْ

َهْوَن َعِن اْلُمنیْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف وَ یْعٍض اء ب َ یَواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولِ »مردم:  ی هعام .9 ت یی ن ودیا یعکی 9...«رِ ک ن ْ

َر ُأمَّ ٍة ُأْخرَِج ْت لِلنَّ اِس تَ ْأُمُروَن ی ن ُتْم خَ ک: »فرمایید  یمی کد. و در رای دیگر ک یا نهیانسان را امر و  تواند یمه کاست 
َهْوَن َعِن اْلُمن  3...«رِ کبِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

و نهی از مکرر را ترک کردند، باید  معروف امربهدم: یعکی اگر حاکمان، گروه خاص، عموم مردم و ... آحاد مر .0

 : پردازد یمانسان به تکهائی در مقاب  مکرر بایستد و از همین رهت قرآن به ذکر نمونه 

: فرمایید  یمی فرعون و در دربار مسئول امیور میالی بیود. قیرآن      ٔخالهآل فرعون: که پسر عمو یا پسر  مؤمن (0

 9...«مْ کَناِت ِمن رَّبِّ یم بِاْلبَ کاللَُّه َوَقْا َجاء  یُقوَل رَبِّ یَمانَُه َأتَ ْقتُ ُلوَن رَُجالً َأن یُتُم إِ یکَوقَاَل رَُجٌل مُّْؤِمٌن مِّْن آِل ِفْرَعْوَن »

ْم فَاْس َمُعوِن کآَمنُت بِ َربِّ  یِإنِّ  ...َن یوا اْلُمْرَسلِ ا قَ ْوِم اتَِّبعُ یقَاَل  یْسعَ یَنِة رَُجٌل یاْلَماِ  یَوَجاء ِمْن َأْقصَ »آل یاسین:  مؤمن (8
وی حبیی  بین نجیار     0«نَ یَرمِ کِمَن اْلمُ  یَوَجَعَلنِ  یرَبِّ  یِبَما َغَفَر لِ  *ْعَلُموَن ی یَت قَ ْومِ یا لَ یَل اْدُخِل اْلَجنََّة قَاَل یقِ  *

د را علکی ساخت و میردم او را شیهید   کرد و سپس ایمان خو معروف امربهدر انطاکیه بود که قوم خود را 

به او دستور داده شد که به بهشت در آیید. آنگیاه    فرماید یمکردند و قرآن ضمن تمجید از حرکت وی، 

 که خدای مرا بخشید و مرا از گرامیان قرار داد.  دانستکد یمگفت: ای کاش قوم من 

و نهیی از مکریر، نیه تکهیا      معیروف  امربیه شدن در راه که کتک خوردن، بی آبروئی و حتی شهید  شود یماز ایکجا معلوم 

 اشرال ندارد؛ بلره وار  است. 

 و نهی از منکر  معروف امربهفلسفه وجوب 

و نهی از مکرر را باید در یری از ویژگیهای دنیا دانست که با عیالم آخیر  تفیاو  میاهوی      معروف امربهعلت وروب 

و  سیوزد  یمی : خشک هم به ررم تر اند گفتهو سرنوشت مشترک است به طوری که دارد و آن این که دنیا، دار تأثیر و تأثّر  

و تو بگو دوستت کیسیت   گیرد یمو اگر از میان لجکزار بگذرد، بوی لجن  گیرد یمآب اگر از میان گلزار بگذرد، بوی گ  

 مخصوص به خود اوست.  تا من بگویم تو کیستی و ....در حالی که آخر ، دار تأثیر و تأثر نیست و سرنوشت هر کسی،

که همان مبال کشتی است کیه اگیر کسیی بخواهید آن را سیوراخ       اند زدهبهترین مبال را در این زمیکه پیامبر اکرم)ص( 

مشترک است و بیا ایین کیار،     ها سرنوشت؛ چرا که آورند یمو از این کار ممانعت بعم   گیرند یمککد، دیگران دست او را 

 ، کسی کاری به کارش نداشت. بود یمص سوراخ کککد که اگر چکین نه فقو شخ شوند یمهمه غرق 

                                                           
 . 30. حج، 0

  .013. آل عمران، 8

 . 40. توبه، 9

 . 001. آل عمران، 3

 . 82، مؤمن. 9
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و نهی از مکرر این است که ضمانت اررائی احرام اسالمی باشد؛ همیانطور کیه    معروف امربهوروب  ی هفلسفیری دیگر از 

ی اسیت. وریوب   و تکبیه عاصیان و عقوبت آنان، یک نوع ضمانت اررائی قیوانین الهی   ها آنتشویق مطیعان و ثواب دادن به 

 شریعت است.  ی هکککدو نهی از مکرر، نیز تضمین کککده و احیا  معروف امربه

 و نهی از منکر  معروف امربهشرائط وجوب 

 شکاخت معروف و مکرر، حرماچ و موضوعاچ؛ که خود این شرط دو رور معکا شده است:  .0

از مکریر، بایید معیروف و مکریر را      و نیاهی  معیروف  امربیه مکظور از شکاخت معروف و مکرر این است کیه   -الف

 بشکاسد تا خدای نخواسته در امر و نهی خود اشتباه نرکد و امر به مکرر یا نهی از معروف نکماید.

و تیارک واری     شیود  یممکظور از شکاخت معروف و مکرر این است که فاع  مکرر بداند که مرتر  مکرر  -ب

رف بی خبر باشد، حرری برایش نیست. البته در چکیین ریائی،   و اد اگر خود ط ککد یمبداند که واربی را ترک 

 و نهی از مکرر نخواهد بود.  معروف امربهارشاد، تبلیغ و تعلیم، شاید دزم باشد؛ اما این لزوم، از باب 

  ورود داشته باشد. و نهی از مکرر معروف امربهاحتمال تأثیر  .8

و نهیی از مکریر    معیروف  امربه، باید ککد یمک ککیم که تأثیر البته مکظور از احتمال تأثیر این است که حتی اگر ش

و  معیروف  امربیه ککیم؛ چه رسد به این که ظن ککیم یا به قط  برسیم که تأثیر خواهد داشت. پس فقو در صورتی 

 .نهی از مکرر وار  نیست که قط  ککیم که تأثیری در طرف نخواهد گذاشت

باشد و لذا اگر واربی را در گذشته ترک کرده ولی قصد تیرک در  طرف، در فع  یا ترک خود، در آیکده مصرّ  .9

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.

و ناموسش به خطر نیفتید و اد امیر و    امر و نهی، مفسده ای برای آمر و ناهی به دنبال نداشته باشد مبالچ ران و مال .3

 ٔحادثهو نهی از مکرر امام حسین)ع( در ایجاد  معروف امربهنهی وار  نیست مگر این که مسأله ای مهم باشد مب  

 کربال. 

در روایتی از امام رضا)ع( آمده است: و ادمر بالمعروف و الکهی عن المکرر واربان اذا امرن و لم یرن خیفه علی 

 0الکفس

آمر و ناهی، عام  باشد؛ امر کککده به نیری باید خود عام  به نیری باشد و نهی کککده از بیدی بایید خیود تیارک      .9

و اد مور  بدبیکی و ضعف عقیده و ررأ  بیشتر بر  گذارد یممکرر باشد؛ چرا که در این صور  است که تأثیر 

 . شود یمگکاه 

ای کسیانی   8«بُ  َر َمْقت اً ِعن َا اللَّ ِه َأن تَ ُقولُ وا َم ا ََل تَ ْفَعلُ ونَ کُنوا ِلَم تَ ُقوُلوَن َما ََل تَ ْفَعلُ وَن )*(  َن َآمَ یَها الَّذِ یا أَ ی»در قرآن آمده است: 

که خود در مقام عم  به آن پایبکد نیستید؟ این عم  که سخکی بگوئید و  آورید یم! چرا چیزی را به زبان یدا آوردهکه ایمان 

 . آورد یمسخت خدا را به خشم خالف آن عم  ککید، بسیار 

و نهیی از مکریر ندارنید و حیق ودییت و       معیروف  امربیه که راه  عادل یا فقیه فاسق، حق  شود یماز مطال  باد روشن 

دائماچ مشغول امر و نهی باشکد، را به طریق اولی ندارند. قرآن در ایین   ککد یمسرپرستی و تصدی امور مسلمین را که ایجاب 

                                                           
 . 2، حدیث 8، باب 00. وسائ  الشیعه،   0

 . 9و  8. صف، 8
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آیا کسی که بیه سیوی    0«ُم ونَ کَف َتحْ کی ْم  کَفَما لَ  یْهاَ یِإَلَّ َأن  یِهاِّ یتََّبَع َأمَّن َلَّ یاْلَحقِّ َأَحقُّ َأن  یِإلَ  یْهاِ یَأَفَمن : »دفرمای یمزمیکه 

رز به هدایت دیگران؟ پس  شود ینم)و عالم است( به اطاعت سزاوارتر است؟ یا کسی که خود هدایت  ککد یمحق هدایت 

 ؟ککید یمه است؟ چگونه حرم بر شما چه شد

 و نهی از منکر  معروف امربهوجوب عینی یا کفائی 

 در این مسأله دو قول ورود دارد: 

ن کوَلْتت  » ٔیهآ: از رمله: اند آوردهو نهی از مکرر وار  عیکی است. ایکان برای خود ددئلی  معروف امربه: اند گفتهبرخی 

بکیا بیر ایین     8«رِ وَأُول تلتِکَ هُمُ آلْمُفْلِحُون کنْهَوْن  عَنِ آلْمُنیأْمُرُون  بِالْمَعْرُوفِ وَیوَ رِیآلْخ  یدْعُون  إِل یمْ أُمَّةٌ کمِِّن

و نهی  معروف امربههمگانی باشد؛ و همیکطور آیا  دیگر که نسبت به قیام به  ٔیفهوظتا « بعضیّه»بگیریم نه « بیانیه»را « من»که 

و لذا وار  کفائی است؛ زیرا چیه ییک    اند گرفتهی که اکبر مفسرین آن را تبعیضیّه ؛ در حالدهد یماز مکرر، دستور رمعی 

و لذا وروب کفائی  شود یمو نهی از مکرر ککد و چه همه این کار را برککد، غرض شارع حاص   معروف امربهنفر، انسان را 

 تر است.  صحیح

مستمرّه مسلمین در رمی  اعصار و امصار است کیه   ی هیرسو نهی از مکرر،  معروف امربهدلی  دیگر برای وروب کفائی 

 . اند نرردههمگی به فاع  مکرر و تارک معروف هجوم 

و نهی از مکرر، این است که آن از اقسیام رهیاد اسیت و رهیاد خیود از       معروف امربهدلی  دیگر بر وار  کفائی بودن 

 واربا  کفائی است. 

و نهیی از   معیروف  امربیه ه قابلیّت تررار داشته باشد؛ در حالی کیه در  و دلی  آخر این که وار  عیکی در رائی است ک

 مکرر، قابلیت تررار نیست.  

ر مردم و حتی حاکمان راز مک یو نه معروف امربهق نصیحت و خیر خواهی و یعموم مردم از طر ینظار  فعال و همگان

از  یو نهی  معیروف  امربیه ر، یران دعو  به خیا یماسال یدر رمهور»آمده است:  ی. در اص  هشتم قانون اساسگیرد یمانجام 

و .»گر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت،..یدیرمردم نسبت به  ی هعهدو متقاب  بر  یاست همگان یافهیر، وظرمک
مردان و زنان : »یکعی  9...«عون اهلل و رس ولهیطیر...و کنهون عن المنیأمرون بالمعروف و یاء بعض یالمؤمنون و المؤمنات بعضهم اول

 «ککد...کیامبرش را اطاعت میککد...و خدا و پکیر مراز مک یو نه معروف امربهگرند؛ یدیر یمان، ولیبا ا

 کل ربّ یس ب یادع ال » د:یی فرمایکیه می  ین زمیی گر است. قیرآن در ا یدیرف مهم مردم نسبت به یاز وظا یریر یدعو  به خ
و، به راه پروردگار  دعو  نما؛ و با یرمت و اندرز نربا ح: »یعکی  3...«احسن یه یمة و الموع ة الحسنة و جادلهم بالتکبالح

 « ن...کوتر است استددل و مکاظره یره نک یها به روشآن

انتقاد برای ساختن، برای اصالح امور دزم است.... انتقادها باید باشد؛ زیرا تا انتقاد نشیود،  : »فرمودند یمامام خمیکی)ره( 

  9«را انتقاد کرد تا رامعه اصالح شود. ها ی ع... چون سرتاپای انسان عی  است و باید این شود ینماصالح 

ما مسئولیم؛ نه مسئول برای کیار خودمیان؛ بلریه مسیئول کارهیای دیگیران هیم هسیتیم.          ی ههم: »فرماید یمو در رای دیگر 
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یم را کج گذاشتم، شما مسئولید، اگر نگویید مسئولیت من هم گردن شماست. مسئولیت شما هم گردن من است، اگر من پا

 0«که چرا پایت را کج  گذاشتی، باید هجوم ککید، نهی ککید که چرا؟

انتقیاد  : »فرمایید  یمی البته باید توره داشت که انتقاد سالم با انتقام و بدگوئی و تضعیف نیامیزد. حضر  امام)ره( در این بیاره  

انتقیاد صیحیح برکید؛ امیا اگیر قلیم کیه         توانید  یمحیح باید بشود. هر کس از هر کس غیر انتقامجوئی است. انتقاد، انتقاد ص

 8«دستش گرفت انتقاد ککد برای انتقامجوئی، این همان قلم شیطان است.

 و نهی از منکر  معروف امربهمراتب 

آن است؛ که در  ی هحلمرو نهی از مکرر، دارای مراتبی است که انرار قلبی، هم اولین مرحله و هم آخرین  معروف امربه

 : شود یمذی  مختصراچ توضیح داده 

قلبی که در قل  خود، از ترک وار  و فع  مکرر، اعراض نماید؛ هر چکد در رائی که بتواند امر و نهی  ی همرحل .0

تا بخواهد چییزی بگویید ییا     رسد ینمککد؛ چرا که بدون انرار قلبی، نوبت به زبان و سایر اعضاء و روارح انسان 

 ی انجام دهد.کار

انزریار   ی هدهکید فعلی بدون انجام کاری در مورد فاع  مکرر یا تارک معروف مبالچ کاری ککد که نشان  ی همرحل .8

 .قلبی وی از کار ناپسکد باشد

است؛ مبالچ در  یبشمارو نهی از مکرر ککد که خود دارای مرات   معروف امربهزبانی که به صور  زبانی  ی همرحل .9

. دانید  ینمی مکرر را بر وی بشکاساند؛ چرا که چه بسا فاع  مکریر ییا تیارک معیروف، حرمیش را      ابتداء معروف و 

بعیدی   ی همرحلنشد، در  مؤثرو نهی از مکرر ککد و اگر  معروف امربهسپس با سخن نرم و موعظه و ارشاد، وی را 

 نهی ککد. چهارم، با سخن درشت و تهدید او را امر و  ی همرحلککد و در  اش ینهرسماچ امر و 

عملی که با اعمال قدر ، فرد را باید به عم  نیک واداشت و یا از کار زشت بازداشت که خیود دارای   ی همرحل .3

اول با قهر و تسلو، وی را از معصیت باز داشت مب  این که شراب  ی همرحلاست مب  این که در  یبشمارمراح  

ل غصبی را از غاص  گرفته و بیه صیاحبش برگردانید.  و در    را به زمین ریخت یا آد  قمار را از بین برد و یا ما

سوم فرد عاصی را مجروح یا مقتیول سیاخت    ی همرحلدوم، فرد عاصی را با کتک کاری تکبیه کرد و در  ی همرحل

 . شود یماز حاکم شرع دارد و اد مور  هر  و مر   ی هارازاین مراح ، نیاز به اذن و  ی ههمکه انجام 

 و نهی از مکرر زبانی و عملی را ندارد.  معروف امربهقلبی آن هم در رائی که قدر  انرار  ی همرحل .9

ولی مرتبه دوم و سیوم بیا رمیی      آید یمهمه بر  ی هعهداز این مرات  پکجگانه، مرتبه اول و آخر، همگانی است یعکی از 

رد و آنگاه به کار ببرد و مرتبه چهیارم فقیو در   مرات  خودشان، نیاز به شرایطی دارد که آمر و ناهی باید ابتدا آن را یاد بگی

 صالحیت حاکم شرع است که یا خود انجام دهد و یا اذن انجام آن را به کسی صادر فرماید. 

 و نهی از منکر  معروف امربهروش 

بیا   ها آنگوناگونی است که با توره به تکاس  هر یک از  های یوهشو نهی از مکرر دارای مرات  مختلف و  معروف امربه

، زییرا همیه   گییرد  یمی روحی، فرری، عملی، اخالقی، ارتماعی، زمانی و مرانی فرد خاطی مورد استفاده قیرار   های یتموقع

 و تمام امر و نهی کککدگان نیز با یک روش موفق نخواهکد بود. شوند ینمافراد با یک روش هدایت 
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 به اصول زیر اشاره کرد:  توان یماما به طور کلی 

م ککیم تا پیوند سالمی بین ما و مخاطبمان شر  بگیرد و وی بداند که ما آرزوی سالمتی و امکییت بیرای   ابتدا سال -

 وی داریم و قصد دیگری نداریم. 

 ترغی  و تحسین طرف و نه تحقیر و توهین طرف -

« معیروف »ز و نهی از مکرر نی معروف امربه ی هیوشو نهی از مکرر، مرتر  گکاه نشویم یعکی  معروف امربهدر مسیر  -

 باشد. 

 .و نهی از مکرر، مصلحت طرف را مراعا  ککیم معروف امربهدر  -

، برتیر از مین باشید کیه قیرآن      هیا  یکیه زمخود را مکزّه از گکاه و برتر از گکاهرار ندانیم؛ چرا که چه بسا او در سیایر   -

ُهْم َوََل ِنَس اء مِّ ن نَِّس اء َعَس ی ونُوا خَ یکن أَ  یْسَخْر َقوٌم مِّن قَ ْوٍم َعسَ یَن آَمُنوا ََل یَها الَّذِ یا أَ ی: »فرماید یم راً ی نَّ خَ یک َأن  یراً مِّ ن ْ
ُهنَّ    و یا در آیکده بهتر از من شود. 0...«مِّن ْ

تعمیم ندادن عی  اشخاص به نوع و صکف؛ چرا که ممرن است طرف نسبت به نوع و صکف خود تعصّ  داشیته   -

  .باشد

 ه از گکاهرار. از گکاه بدمان بیاید و متکفر باشیم ن -

 .ککیم اش ینهطرف را ببیکیم و بگوئیم و آنگاه انتقاد کرده و امر و  های یخوبباید ابتدا  -

 در زمان و مرانی امر و نهی نرکیم که دیگران با مخاط  ما شماتت کککد و بعداچ به وی زخم زبان بزنکد.  -

لکی تذکر ندهیم تا همگان از آن مطل  شوند کیه  ع ایم یافتهدر گکاهی که مخفیانه انجام شده، ولی ما از آن اطالع  -

 .در این صور ، اصالح وی سخت تر خواهد شد

، باید امید دهیم و افراد متجری را که امید افراطی و اند شدهدر امر و نهی خود به افرادی که از رحمت خدا نا امید  -

 نا بجا به رحمت خدا دارند، از خدا بترسانیم. 

تیا مشیمول    ام ینمیائ ، عمی   ام یگیوئ خود شروع ککیم و به آنچه خیود میی    ی هخانوادد و امر و نهی را اول از خو -

: واهلل من شما را به چیزی امر نرردم مگر این که پیش از فرمود یمخطابا  تکد خدا نباشیم. امیر المومکین علی)ع( 

که خیود قبی  از نهیی شیما، آن را     امر شما، آن کار را انجام دادم و واهلل من شما را از چیزی نهی نرردم مگر این 

نصیایح   ی هالعیاد خود را به اسالم دعو  کرد. و رمز تأثیر فوق  ی هیرعشو پیامبر نیز به امر خدا ابتدا  8ترک کردم.

 امیر المومکین و پیشرفت برق آسای نهضت پیامبر در همین نرته نهفته است. 

 .ه و از آن استمداد ککیمسعی ککیم در امر و نهی خود بر وردان مخاطبمان تریه کرد -

 ینمیؤمک عیز    ی هیی مااحرام اشاره ای شود مبالچ گفتیه شیود رهیاد،     ی هفلسفدر امر و نهی گاهی مکاس  است به  -

؛ چرا که مردم همواره مکفعت طل  بوده و از ضیرر  شود یماست و یا درخواست از مردم، مور  ذلت و خواری 

 .گریزانکد

م وار  و ترک گکاه را برای مخاطبمان سیاده و آسیان رلیوه دهییم تیا آن را      در امر و نهی خود تالش ککیم انجا -

 سخت ندانسته و از آن اکراهی نداشته باشد. 
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و ییا تیرک    دادنید  یمی در امر و نهی خود به عاقبت نیروکاران و بدکاران در دنیا و آخر  که سابقاچ آن را انجیام   -

 ، اشاره ای داشته باشیم. کردند یم

که همه با هم و به صور  دسته رمعی اقدام بیه امیر و    شود یمو دزم  خورد ینمانفرادی به درد گاهی امر و نهی  -

 نهی ککیم. 

: فرماید یمو ناهی از مکرر باید در این راه صبور بوده و در برابر مشرال  آن، شریبا باشکد که قرآن  معروف امربه -

  0«ِمْن َعْزِم اِْلُُمورِ  کِإنَّ َذلِ  کَما َأَصابَ  یِر َواْصِبْر َعلَ کاْنَه َعِن اْلُمنَأِقِم الصَّاَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف وَ  یا بُ نَ ی»

 و نهی از منکر بزرگان دین  معروف امربهعینی و عملی از  یها نمونه

  و بیش از حد صحبت کرد. حضر  به او فرمود: دهان تو چکد درب دارد؟  گفت یممردی نزد پیامبر)ص( سخن

 تواند ینمرسول خدا)ص( فرمود: آیا این دو درب  .یمها دندان  و دیگری ها ل درب دارد: یری عرض کرد: دو 

 8رلوی پر حرفی تو را بگیرد؟

  ر کردنید کیه وضیوی صیحیحی     بیه پیرمیردی گیذ    بردنید  یمامام حسن وامام حسین)ع( که در زمان کودکی بسر

او گذاردند و هر دو پیش او  ی هعهد؛ برای هدایت پیرمرد بر وضوی خود نزاع کردند و قضاو  را بر گرفت ینم

وضو گرفتکد. پیرمرد گفت: هر دوی شما وضوی خوبی گرفتید و ایین پیرمیرد راهی  اسیت کیه وضیوی خیوبی        

 نگرفت.

 هایش را قط  کردند فرمود: وای  شمکان خود که ارتباط او و خیمهعلیه السالم در کربال به د حضر  سید الشهداء

، در دنییای خیود آزاد میرد باشیید و بیه      ترسیید  ینمی بر شما ای پیروان آل ابوسفیان! اگر دین نداریید و از قیامیت   

مردانگی و نس  خود بازگردید اگر از قوم عرب هسیتید. شیمر بیا صیدای بلکید گفیت: چیه میی گیویی ای پسیر           

، زنیان کیه   رکگید یمو شما هم با من  رکگم یمگویم: این من هستم که با شما  مام علیه السالم فرمود: میا فاطمه؟

مین بیاز    هیای  یمیه خمتربران ومتجاوزان لشیرر خیود را از تعیرض بیه      ام زندهگکاهی ندارند، پس تا زمانی که من 

 9دارید.

  )ران بیه محضیر ایشیان رسییدم، یریی از مسیئولین       : یک بار در رمیا گوید یمیری از ارادتمکدان امام خمیکی )ره

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       

: این آقا پدر شما هستکد؟ عرض کرد: آری. امام خمیکی )ره( فرمود: پیس چیرا   نگاهی به آن مسئول کرد و فرمود

  3رلوی او راه افتادی و وارد شدی؟

  و نهی از منکر معروف امربهنتیجه 

مکرر همچون خون در پیرره دین رریان دارد و ضامن حیا  اسالم است. خیزش و  و نهی از معروف امربهنتیجه این که 

همچون امام حسین ی علیه   و اگر مصلحان بزرگی باشد یماسالمی نیز، بازتابی از عم  به این فریضه  عهرامدر  قیام مصلحان

                                                           
 . 04لقمان:  .0

 . 819، ص 9. محجه البیضاء،   8

 . مقت  لهوف. 9

  .03پیام انقالب، ص  مجله .3
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پیش توسو تبهراران دفن شده بود، انقالب اسالمی  ها قرناسالم  انسانی و الهی از بین رفته و یها ارزش، بودند ینمالسالم ی 

امیام   سیاسی و حرومتی است که توسو مصلح بیزرگ،  یها رکبهدر ثمرا  و نتایج با ارزش این اص   ایران، خود یری از

معظم انقالب اسالمی به راه خود ادامه  اهلل علیه( رهبری شده و به پیروزی رسید و هم اککون به زعامت رهبر تخمیکی)رحم

 .دهد یم
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 و نهی از منکر در پیشگیری از جرم معروف امربهنقش 
 0رعکا ستایش

  8الهام خدادادی

 9میالد صفاری انارکی

 3علی انصاری

  9کامران صفوی

  0مرران پدیدار

 3محمد عبدالهی

 چکیده

دانکید   میی  میؤثر لیی پدییده مجرمانیه    کشکاسی عل  وعوام  مختلفی را در تحقق ررم و به طور  علمای حقوق رزا وررم

ه کی به نحوی  از عل  وعوام  بر حس  شرایو، اوضاع و احوال متفاو  خواهد بود کهری ریتأثن به نظر این دانشمکدان رلی

.این عوامی   ردیگ یمدام از این شرایو بر دیگری بازیگری نقش مجرمانه را در رامعه به عهده کهر  ریتأثفرد بر اساس میزان 

 نماید. گاهی در خود فرد ورود دارد و گاهی رامعه او را در ایفای این نقش یاری می

زا  لییه عوامی  ریرم   کاند تا ضیمن شکاسیایی    تالش نموده متکوعی یها دگاهیددانشمکدان این رشته از علم حقوق با طرح 

هیای متعیدد    ه وریود دییدگاه  کی های مختلفی را برای پیشگیری از وقوع ررم بر اساس مبانی دیدگاه خود ارائه نمایکد  روش

 باشد. ها به تکهایی در پیشگیری از ررم می از شیوه کی از رام  نبودن هریکحا

 ی از مکرر، ررم، پیشگیری از ررم، نهمعروف امربه کلیدی: واژگان

 مقدمه

بزهراری و انحراف اطفال و نوروانان از دیر باز در رامعه بشری مورد توره اندیشمکدان بوده اسیت. همزمیان بیا     مسئله

و احتیاریا    هیا  خواسیت  ینتیأم حاص  از عیدم امریان    های یتمحروم، ها یازمکدینگسترش انقالب صکعتی و وسعت دامکه 

وسیعه شیدید و دامکیه دار فسیاد، عصییان، تبهریاری، سیرگردانی، دزدی و... در اطفیال و نوروانیان شیده           زندگی موری  ت 

 )زارعی خیرآباد، عباس(است.

لیه اعمال کادصول به  پردازد، ررم علی های وقوع بزه و درمان اعمال مجرمانه می ه به علتکشکاسی، یعکی علمی  درررم

روانیی باشید ییا ارتمیاعی،      یهیا  علیت  ها آنکد، خواه مور  ک دستخوش آسی  میه رامعه را کهایی  ضدارتماعی یا تکش

 (0920)نوربها، رضا گردد اطالق می

 آن، مور  به هک شود یم قلمداد یشکاس ررم ژهیو به و ییرکا علوم یایدن در رانهیشگیپ ابزاری مکزله به امر و نهی

 بیه  یارتماع تابعان یازیدست قبال در تواند یم بازدارد، گکاه نههرگو ابرارت از را رامعه افراد تواند یم هک گونه ن هما

                                                           

  آزاد اسالمی واحد خوراسگان هدانش آموخته دانشگا. 0

  آزاد اسالمی واحد خوراسگان دانش آموخته دانشگاه. 8

  از معاونت آموزش پایگاه هوایی شهید بابایی. 9
 آزاد اسالمی واحد خوراسگان عضو باشگاه پژوهشگران روان، دانشگاه .3

  آزاد اسالمی واحد خوراسگان عضو باشگاه پژوهشگران روان، دانشگاه. 9

 دانشجوی رشته کتابداری، دانشگاه علمی کاربردی فرهکگ و هکر اصفهان .0
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 ماست استین سیع ما انتید یاسالم یرمهور نظام در چون ه،ک حیتوض نیا با. کدک فایا رانهیشگیپ ینقش زین ررم وقوع

 یاحیدود ت لیذا . اسیت  یفیر کی وصف وارد باشد، یاسالم نیادیبک یهکجارها و ها ارزش ناق  هرآنچه لذا س،ربالع و

 رامعه افراد دنینورز مبادر  یراستا در یریتدب و اقدام هرگونه مکظر، نیا از و شده یکنزد هم به ررم و مفهوم گکاه

 رهگذرآموزش از هک است یارتماع یریشگیپ ،یشکاس ررم گونه نیا یابزارها رمله از .یابد یم نمود ها ارزش نق  به

 .آید یم بر مجرمانه ی هدیپد با قابلهم درصدد یساز فرهکگ با واق  در و پرورش و

 رامعیه،  رونید  در یساز فرهکگ و آموزش قیطر از دارد یسع زین ررمک از ینه و معروف امربه ی همقول هک آنجا از

 نیی ز و یابزارها از یری باشد، داشته دنبال به را رامعه یاعتال هک دهد سوق ییسو به را یارتماع یویسکار گرانیباز

 .است نوشتار نیا نینخست موضوع هک آید یم شمار به رانهیشگیپ یشکاس ررمی  هگستر در یارتماع یریشگیپ

 ۀیی لک بیه  هکی  آیید  یمی  شیمار  بیه  یارتمیاع  کترلک حوز  در نیادیبک ریتداب و ها یاستس از یری ی همکزل به یریشگیپ

 امر، یباد در چه پردازداگر یم یجروک و بزه ،انحراف وقوع از بازدارنده میرمستقیغ و میمستق یارهارراه و اقداما 

 بیا  مقابلیه  در جیبسی  یا رسیانه  نقیش  امیا  بیود،  اسیتوار  آن ثقی   زکمر هک گرفت یم بر در را یا گستره ررم از یریشگیپ

 .ردیبرگ در را یکشکوا و یکشک ییدرقلمرورکا یاتخاذ رانهیشگیپ ریتداب گردد یم یسع یعموم ارراف در یارردست

 موردنظر اهداف لحاظ به و آن یها گونه تکوع انیب و رانهیشگیپ یشکاس ررم گاهیرا نییتب هب تیعکا با ان،یم نیا در

 نیی ا در ررمک از ینه و معروف امربه مقوله هک ردک اذعان توان یم رانه،یشگیپ یشکاس ررم گستره در یارتماع یریشگیپ

 .دارد رانهیشگیپ یشکاس ررم یایدن در مالحظه قاب  ینقش ،یارتماع یریشگیپ امر در یابزار مکزله به و گرفته قرار یواد

 یریتدب و ابزار تواند یم یمدار ضابطه و یمکد نظام صور  در ،یارتماع ینهاد مبابه به ررمک از ینه و معروف امربه

 را گکاه و ررم وقوع عدم تکها نه آن سرانجام هک باشد یفرکی و ی،ارتماعیاسالم هکجار هرگونه نق  قبال در مدبرانه

 .کدک فایا مضاعف نقش زین رامعه یساز سالم در هک آورد همراه به یکدارتماعیفرا رد

 طرف از و عق  مرح به هک است یصفات داشتن و افعال انجام به گرانید واداشتن و قیتشو از  رعبا معروف امربه

 .اند شده فیتوص یرین به شارع

 صیفا   و باطی   و زشیت  اعمال هیلک به اصطالح، در و تزشت اس ای هدیپد و ناشکاخته یمعکا به یلغو نظر از ررمک

 .شمارند یمح یقب و شکاسکد ینم تیرسم به را ها آن عق  و شرع هک شود یم اطالق یناپسکد

 مرح به و شارع طرف از هک است یاوصاف داشتن ای افعال ازانجام گرانید داشتن حذر بر یعکی ررمک از ینه پس،

 .است شده ادی یوزشت قباحت بر ها آن از عق 

 آن تیی ررمک و تیی معروف علی    یی تحل بیه  و دهید  یم آموزش نخست ر،رمک ابرارت و معروف کتر قبال در مؤمن

 یرخیواه یخ نشید،  واقی   مؤثر اگر. آید یم بر نصیحت ای اندرز و پکد مقام در و ککد یم هیتوص دوم، مرحله در. پردازد یم

 است مرحله نیا از پس. ککد یم رارف  یو  رمش دارد، ررمک کتر و معروف انجام یراستا در یلرمش اگر و ککد یم

ارشیادی   ینهی  و چیارچوب امیر   نیی ا در را ینهی  و امیر   ،یی دل نیهمی  به. رسد یم فرا یامر ای یقهر ،یعمل اقدام مجال هک

 .اند یدهنام

 همیزاد  و اههمیر  صیور   به هک است یاسالم یحقوق ینهادها و یکید  یفرا از یری ر،رمک از ینه و معروف امربه

 در آن یعمل اقتران ورود با هک است ضهیفر دو از  رخودمتش نهاد نیا واق ، در اما. اند شده تأکید و استعمال گریدیر

 .ردک یتلق کمشتر یهدف وارد یول عرض هم نهاد رادو ها آن توان یم موارد، اغل 
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 رکمن از ینه و معروف امربه نیوکت تیغا و یوجود فلسفه .1

 را یبشر عق  ورود هک اوست سرنوشت و یانسان سرشت از برخاسته و یعیطب ین قانو ر،رمک از ینه و معروف امربه

 یبرخوردار و ها انسان یاول طب  و عق  و فطر  به ساز بازگشت نیا به شیگرا. رساند یم اثبا  به یو فطر  ر کاکدر

 آن پرتو در تا شده هیهد انسان به یاله یارمغان مبابۀ به هکباشد یم اقدس شرع و کشیآفر رهان قانون و اصلح نظام از

 .ورزد امتکاع یارربزه رمله از یانحراف های یواد به ورود از و سازد راهموار شیخو یتعال ریمس بتواند

 و یزنیدگ  راه و ستیردان گرانید از رامعه افراد از یک  یه هک است نهفته نیا در ررمک از ینه و معروف امربه

 یبیرا  عقی   مری ح دادن قیرار  مبکیا  بیا  راسیتا،  نیی ا در است خورده وندیپ گریدیر با یسأئ  ارتماعم در آنان سرنوشت

 انحراف هک شده یریگ جهینت گونه نیا رامعه، انحطاط مور  و یارتماع بااهداف ریمغا یفرد یرفتارها از یریرلوگ

 .بیکد یم انیاو ز رفتار از زین رامعه ،آورد یم وارد انیز یو خود به هرکیا بر عالوه فرد یک

 دور فساد به شدن آلوده از را رامعه یعموم ارراف در یارردست با مقابله در جیبس یا رسانه نقش هک است روشن

 است. آورده شمار به واربا  ینتر مهم از را یعقل اص  نیهم زین شرع و دارند نگه

 را ررمک از ینه و معروف امربه توان یمتوان، حد در و باشکد گریدیر مراق  افراد عموم هک ککد یم مرح عق  پس

 و همگیام  آن بیا  را یانسیان  فطیر   و یبشر عق  و دانست او سرنوشت و یانسان سرشت از برخاسته یعیطب قانون یک

 و هیا  انسیان  یاولی  طبی   و عقی   و فطیر   به بازگشت ر،رمک از ینه و معروف امربه به آوردن یرو واق  در نمود. همسو

 دیی با مردم و دولت بر نظار  گر،ید عبار  .بهباشد یماقدس  شرع و کشیآفر رهان قانون و صلحا نظام از یبرخوردار

 گر،ید ییسو از باشد ورکمذ تیغا تحقق در هک باشد یا گونه به احوال و ن اوضاعیهمچک و اعمال قهیطر و نوع نظر از

 را تیغا نیا بتواند تا باشد یمقتض ویشرا و نیادیبک اوصاف هیپا بر ستیبا یارتماع کدیفرا در تیواقع نیا اعمال و اررا

 یا دهیی پد بیا  موارهیه  در ریرم  ریی نظ یارتماع یا دهیپد هکگامه، نیا در است یهیبد. باشد داشته دنبال به ارک فررام در

 در اهکیده ک یرونید  حیداق   ای دیگرا یستین به تواند یم یورود تضاد ر،ضمنرمک از ینه و معروف امربه همچون گرید

 (0940)اکبری، محمدرضا،.باشد اشتهد یپ

 رامونیپ های یومح ای فرد تیشخص یریگ  رش کدیفرا بر یرگذاریتأث رانه،یشگیپ اقداما  دسته نیا تیرعا هدف از

 هکی  است فرد رامونیپ های یومح هیلکبر مؤثر اقداما  ی هرندیدربرگ هک چکان ،بخشکد یم  رش را کدیفرا نیا هک اوست

 ییادهیا یبک تیی تقو ،ها آن تیعکا سخن، گرید به. هستکد یارتماع ردکارک یدارا و داشته نقش یریپذ رامعه کدیفرا در

. رسیانکد  یمی  یاری شان یریپذ رامعه به ها آن رامونیپ های یومح زین و خطر آستانۀ در یها گروه بر یاثرگذار با هک است

 جیه، ینت در .آورنید  یم شمار به نینخست یریشگیپ از فیتوص نیبهتر را یارتماع یریشگیپ هک است واسطه نیبههم دیشا

 از. اسیت  یارربزه مکجالب به ها آن ورود و افراد شدن مجرم از یریرلوگ مقام در میمستق طور به یارتماع یریشگیپ

 تا است آن صدد در راستا، نیا در و آورده عم  به ممانعت بالفع  ارانربزه به بالقوه ارانربزه شدن  یتبد از رو، نیا

 عوامی   و عل  یارتماع کدیفرا در یفرکی حقوق تابعان یفرهکگ و یاعتقاد ،یارتماع حقوق نیتأم و نیتضم رهگذر از

 دهد. اهشک حداق  و نک شهیر را  رمرت اراده بر مؤثر و زا ررم

 

  یاجتماع گرانیباز انیم در تیمسئول حس و تعاون هیروح جادیا .2

 نفر، یک یسو از خسار  و صدمه رادیا و است خورده گره هم به هرامع اشخاص سرنوشت ،یارتماع قرارداد در

 بیا  همواره ،یارتماع کدیفرای  هگستر در اشخاص رو، نیازا. است یگرید بر یصدمات و خسارا  رادیا به مکجر ریناگز

 یصیورت  نهما به معض  نیا رف  رهت در هک شود یم مکجر مقوله نیا و اند مواره گریدیر یها خواسته و مکاف  تضاد
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 ییرها قیطر و برهاند ضرر تحم  از را خود هک گردد محق زین یگرید است، یگرید ضرر مفهوم به یگرید نف  هک

 .است اش خواسته یاررا و مکفعت س ک از شخص آن بازداشتن امر، نیا از

 خواسته یارضا رهت در دارد یسع یارتماع کدیفرا در هک یفرد. است صادق زین ییرکا علوم یایند در مسئله نیا

 و یاخالقی  یهکجارهیا  نقی   صور  به آن کدیبرا هک ورزد اهتمام یافعال کتر ای افعال به شیخو نامشروع ای مشروع

 دهیی پد نیی ا به یو ارتراب از شیپ هک است آن مستحق یگرید ،یابد یم تبلور یفرکی یاررا ضمانت وارد یارتماع

 تکها نه ار،ک نیا با و کدک ینه امر نیازا را او ،باشد یم مرسوم مانهمجر عم  ای ییرکا فع  به یفرکی حقوق عالم در هک

 کید یفرا یسیاز  سیالم  مور  هک ،آورد یم عم  به ممانعت یفرکی تیموردحما یارتماع و یاخالق یهکجارها نق  از

 .شود یزمین یارتماع

 صیرفاچ  ارتبیاط  نیا در و است یاعارتم یویسکار فعال گریباز هک فرد مزبور، یارتماع قرارداد پرتو در همه، نیا با

 قبال در ییتکها به تواند ینم خود ،شود یم محقق شیازهاین یوارضا خواسته تداوم هک است یگروه ا یح و رامعه در

 قیدر   بیه  رامعه ی هکدینما ی همباب به دولت. دهد پاسخ است، ویسکار نیا در گرید یگریباز زین یه وک یگرید تخلّف

 و دهید  یم نشان کشکوا ن،یوز ییاررا ضمانت مانکد به قرارداد نیا در مقرر شرط هرگونه از لّفتخ زمان در و رسد یم

 است یفیالرت از یری زمره در ررمک از ینه و معروف امربه. رساند یم شیخو عم  یرزا به را یخاط شخص رو، نیا از

 یواد اهیداف  تحقیق  یبیرا  راستا نیا در یشیراندیتدب و استیس اتخاذ به موظف ،یارتماع قرارداد واسطۀ به دولت هک

 ها آن دست و ردهک باز حساب شیخو تابعان مساعد  یرو بر را رمک از ینه و ا معروف امربه با هک است خود رامعه

 .فشارد یم یگرم به را

 آن ابکارت عدم بر هیتوص و جرم و گناه شناساندن رهگذر از یفرکی حقوق تابعان آموزش.3

 یخیودم  بیه  معیروف  عکیوان  هک رامعه های یتمطلوب هک آموزد یم رامعه افراد به ررمک از ینه و معروف امربه انجام

 و مطلیوب  هیای  یکیه گز نیی ا ییشکاسیا  و نییی تع. دامکید ک شیوند  یم ادی ها آن از را رمک با هک آن یها نامطلوب و رندیگ

 هکی  ککید  یمی  آگیاه  را ارتمیاع  گرانیازب است، یفرکی و یاخالق یهکجارها از یارتماع یریتعب ما زعم به هک نامطلوب

 تیوضیع  در یارتمیاع  یها آموزه گر،ید یسو از کککد. تیرعا را قرمز خطوط خود، یها خواسته به یابیدست یدرراستا

 و گرانیبیاز  آمیوزش  از گذشیته  است، آن امبال و یاسیس و یحقوق ،یاخالق ،یکید یردهایررو بر یمبتک هک ما مورود

 نقی   هکی  یاوامر در دستبرد عدم بر وعالوه بوده مؤثر زین خود رامونیپ در هک آموزد یم ها آن به ،یارتماع یها سوژه

 بیه  و اموزنید یب را مقود  نیا کککد یم یزندگ یو دراطراف هک یافراد به هستکد، یفرکی و یکید -یاخالق یهکجارها

 ارامدک و دیمف یزمان یامر نیچک هک است یهیبد. ورزند اهتمام یبد و شر از ینه و یوخوب ریخ به امر یعکی مهم؛ نیا

 رد،یی نگ قرار استفاده سوء مورد یا عده یسو از تکها نه آن رهگذر از تا باشد یطیشرا و ضوابو بر یمبتک هک بود خواهد

 .نگردد ها آن یتجرّ جهینت در و مقوله نیا به نسبت شهروندان اعتماد سل  به مکجر هک

 گیری نتیجه
هیا   لییه مراحی  زنیدگی انسیان    کدر  ها آنریم ونقش کر در قرآن رو نهی از مک معروف امربهادیق با توره به مفهوم ومص

لیه دستورا  ایین  کاین ت آدمیان به سوی سعاد  است بکابره چون نگرش الهی بر اساس هدایکتوان به این نتیجه رسید  می

باشد به همین دلیی  تبعییت از    و ضاللت می تاب مقدس برای راهکمایی بشر با هدف رلوگیری از سقوط به حیطه گمراهیک

 ها دارد. های اطراف انسان ای در سالمت محیو ککدهک نقش تعیین ها آن
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اب ریرم  ره انسان را در معرض ارتکهایی  اهش موقعیتکریم، از طرفی در کر از مکظر قرآن رونهی از مک معروف امربه

آیا  متعددی در نهی اعمالی از قبی  نگاه به نامحرم، حضور در ریم کدهد اثرگذار است وبه همین رهت در قرآن  قرار می

انگیز، ورود به مکازل غیر بدون اریازه و... آمیده و از طیرف     مجالس گکاه، ارضای شهو  به طریق حرام، سخن گفتن هوس

واقی  بیه عکیوان    دارد ودر  کید او را از ورود بیه حیطیه ریرم بیازمی     ک ه انسان در آن زندگی میی کسازی محیطی  دیگر با سالم

ه در این خصیوص نییز   کدهد  های مجرمانه اثر گذاری خود را نشان می وین موقعیترعواملی اساسی در پیشگیری اولیه از ت

گکجید، میود     بر آیا  قرآن در ایین مقولیه میی   کخورد وشاید بتوان گفت ا تاب مقدس به چشم میکآیا  زیادی در این 

های ارتماعی  وگو، معاشر  در خصوص گفت شده ارائهحیو خانواده، آداب ورحمت بین زن وشوهر، حسن معاشر  در م

باشکد. البته پرداختن به این دو  و الگوپذیری تاریخی در محیو فرهکگی، رعایت عدالت در محیو سیاسی و...از این رمله می

میت اسالمی مبیادر  بیه ایین    که با ساماندهی حاکگیرد. فرد یا افرادی  های مربوط صور  می م الهی با شرایو و شیوهرح

گذار باشد در مواردی نییز   ریتأث ها آنرد رام باشکدتا عملرککد باید افرادی شایسته بوده و خودشان عام  به این احک امور می

ه عمی   رنماید. نهایت امر ایک ها ضروری می ومت اسالمی را ندارد رعایت شرایو و شیوهربرداری از ح ه رامعه توفیق بهرهک

ریم آمده است فرد ورامعه را به سوی رستگاری سوق خواهد دادو درواق  تبعیت که در این خصوص در آیا  قران به آنچ

میداری مصیون    جکی ام واخالقیا  از هرگونه ررا در سه حوزه اعتقادا ، اح ها آنها از اصول و فروع دین مبین اسالم  انسان

باشد و به همین ددی  از مبانی مهم پیشگیری از  ر میرونهی از مک معروف هامربدارد و این همان نتایج مورد انتظار از آثار  می

 گردند. مداری و ررم محسوب می جکهرگونه 

 منابع
 آذربایجان غربی یها زندانایکترنتی، اداره ک   ازآن، مکب : یریشگیپ یها راه ررم و)زارعی خیرآباد، عباس(،  .0

 0920تابخانه گکج دانش، ک نوربها، رضا، زمیکه حقوق رزای عمومی، تهران، .8
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 و نهی از منکر معروف  به امرعملی  های شیوه
  0الهام خدادادی

 8رعکا ستایش

  9ن صفویکامرا 

 3علی انصاری

  9مرران پدیدار 

  0محمد عبدالهی

 4محمد نوروزی

 چکیده

ن یی   بیه ا یی ن یر است. بیرا رر محقق شدن معروف و زدوده شدن مکراز مک یو نه معروف امربهدر  یهدف عمده و اساس

وه در ین شین و مؤثرتریاول .میبوده باش یعمل های شیوهارها و رن راهین و مؤثرترید به دنبال بهتریه باک رسد میهدف به نظر 

ج و یرم)ص( و ائمیه)ع( در تیرو  کی امبر ایی ت پیی عوامی  موفق  ترین مهماز  یریاست.  یغ عملیر تبلراز مک یو نه معروف امربه

کیدن خکیدق، سیاختن مسیجد و     ک  یی ارهیا از قب کرم)ص( در اغلی   کامبر ایوه بوده است. پین شیت ، توره به ارگسترش م

ه امامیان  ری ، همچکانشید  میشقدم یکد خود پکار کن یق به ایگران را تشویه درکیو .... قب  از ا یارتماعو  یفرهکگ های برنامه

 .کردند میق عم  ین طریمعصوم)ع( به ا

ر ری از مک ینهی  یه علما و دانشمکدان براک یدرره دوماست که  یر مرحله زبانراز مک یو نه معروف امربهمرات  یری از 

 ییک ر یو تحیت تیأث   ی  رهالیت و نیادان  یی است، بیه دل  یرره دچار مکک یمارین است. چه بسا آن ب، مرحلۀ زبااند کردهر کذ

بیا او   یمیال مهربیان  کرد و بیا  یی ، راهکما و معلم دارد تا با او تماس بگی، هادیا  به مربیغا  قرار گرفته است، احتیسلسله تبل

و میا در ایین    کد تا آگاه شود و بازگرددکح یش تشریبرا  و مفاسد را یان بگذارد تا معایکد، موضوع را با او در مکصحبت 

 .پردازیم میمقاله به این بحث مهم 

 مقدمه

ریم عبودیت و بکدگی است و از طرفیی وریه تمیایز انسیان بیا سیایر       که طبق بیان قرآن کبا توره به فلسفه خلقت انسان 

اهمییت و رایگیاه ایین دو فریضیه الهیی، یعکیی        ،باشد میمال کت او به سوی کمورودا  به ناطق و عاق  بودن انسان و حر

ه انسان غاف  اسیت و بیه دلیی  عیارض شیدن نسییان       ک . از آنجاییگردد میر بیشتر تبیین و روشن رو نهی از مک معروف امربه

ه در کی ر رزء ضروریاتی اسیت  رو نهی از مک معروف امربهکد بکابراین ک ه مفید برای اوست فراموش میکبسیاری از مواردی 

ان : »فرمایید  میی ه حضر  امام محمد باقر)ع( ک. به این رهت است ککد میمال برای هر انسانی ضرور  پیدا کت نی  به ره

                                                           
  آزاد اسالمی واحد خوراسگان دانش آموخته دانشگاه. 0

  آزاد اسالمی واحد خوراسگان دانش آموخته دانشگاه. 8

  آزاد اسالمی واحد خوراسگان عضو باشگاه پژوهشگران روان، دانشگاه. 9

 آزاد اسالمی واحد خوراسگان ، دانشگاهعضو باشگاه پژوهشگران روان. 3

  آزاد اسالمی واحد خوراسگان عضو باشگاه پژوهشگران روان، دانشگاه. 9

  دانشجوی رشته کتابداری، دانشگاه علمی کاربردی فرهکگ و هکر اصفهان. 0

   دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمیکی شهر .4
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ر وار  عظیم و بزرگیی  رو نهی از مک معروف امربهیعکی ...« ر فریضه ع یم بها تقام الف رائض کاَلمر بالمعروف و النهی عن المن

و نهی  معروف امربهه ک شود میچکین استفاده « بها تق ام الف رائض»گی دارد. از تعبیر ه پابررایی سایر واربا  به آن بستکاست 

 بیه  مردم داری دین که هستکد خدا احرام سرسبد گ  دیکی نهی و امر .رود میومت اسالمی به شمار رلوازم ح  ر ازراز مک

 و داده قیرار  یرد توره مورد قرآن یا آ از آیه ده حدود در را تابکده اص  دو این خداوند .گیرد می شر  ها آن ورود

 :فرماید می که گونه همان. است آورده شمار به ایمان اه  یها ویژگی از را ها آن انجام

 (40 آیه توبه سوره) «المنکر عن ینهون و بالمعروف یامرون بعض اولیاء بعضهم المومنات و المومنون و»

 .کککد می مکرر از نهی و فمعرو امربه یردیگرند یاور ایمان با زنان و مردان

 :فرماید می است نورانی حرکت دو این امیر حق به که امیرالمؤمکین خدا رسول رانشیکان سرور

 یدرییا  برابیر  در یا قطیره  مانکید  مکریر  از نهیی  و معیروف  امربیه  برابیر  در خیدا  راه در رهیاد  حتیی  و خییر  اعمال تمام

 (943البالغه، حرمت  نهجپهکاورند)

 کیه  اسیت  یرشد و آخرتی پاداش ها آن قطعی آثار: دارد احتمالی اثر دو و قطعی اثر دو مکرر از نهی و معروف امربه

 فرهکگی سالمت و رشد و خدا بکدگان هدایت آن احتمالی اثر دو و یابد می دست آن به خود عم  یپرتو در معروف امربه

 مکرر از نهی و ککد می اعالم کار خطا مؤمن به را آن های برگزیده مؤمن که است خداوند پیام معروف امربه .است رامعه

 همیین  از و گیرند می برعهده آنرا پرافتخار مسئولیت خداوند شایسته بکدگان که باشد می گکاه سیاه های شعله به دادن پایان

 را معصییت  هیای  شیعله  که است کاران گکه ران سرزمین بر باران زدل قطرا  بارش مکرر از نهی: گفت باید که روست

 . بخشد می پایان قلبش های تیرگی گسترش به و سازد می خاموش

 منکر از نهی و معروف امربه مراتب

 پیرامون کتاب این در ما بحث و است قدر  اعمال و زبانی نهی امر ، قلبی تکفر اظهار مرتبه سه یدارا دیکی نهی و امر

 .باشد می زبانی نهی امر یعکی دوم مرتبه

 قائی    ین اقسیام یر مراتی  و درریا  و همچکی   ری از مک یو نهی  معروف امربه یبرا اسالم یعلما :یقلب انزرار مرحله

ه میا بیا   کی اسیت   ین در میوارد یی است و ا یار قلبرا انیر، هجر و اعراض راز مک ین درره و مرتبه نهیاند. اول شده

او تکبیه   یرخیورد، بیرا  ن بیی م و اینشان دهی  یم و نسبت به او سردیککم قط  رابطه یت داریمیه با او صمک یشخص

ر داشته یار بد او تأثکاز  یرین عم  ما در رلوگیرد و ایقرار گ یکجه روحرزرر و ش یکتحت  یعکیشود،  یتلق

کد و آزادتیر دنبیال   کرده و او هم قط  رابطه که از قط  رابطه ما استقبال ک ین صور  چه بسا فردیر ایباشد؛ در غ

 ست.یار درست نکن یا یاردن مویزشت برود در چک یارهاکرا  و رمک

 مرحلۀ زبیان اسیت. چیه بسیا آن     اند کردهر کر ذراز مک ینه یه علما و دانشمکدان براک ی: درره دومیحله زبانمر ،

غیا  قیرار گرفتیه اسیت،     یسلسیله تبل  ییک ر یو تحت تیأث  ی  رهالت و نادانیاست، به دل یرره دچار مکک یماریب

کد، موضوع را با کبا او صحبت  یمال مهربانکرد و با یرد تا با او تماس بگ، راهکما و معلم دای، هادیا  به مربیاحت

 کد تا آگاه شود و بازگردد.کح یش تشری  و مفاسد را برایان بگذارد تا معایاو در م

 انیب و زبان نه و هجران و اعراض نه هک است یحال و درره در طرف یگاه. است عم  سوم مرحله: عم  مرحله 

زدن  کتی کست، یز راه عم  وارد شد. وارد عم  شدن نه تکها به زور گفتن نا دیبا کجایا در. گذارد ینم ریتأث او بر

 یومیت اسیالم  ره آن هم از شئون حکاست  یه عملیتکب یه راکهم هست  یست، البته مواردیردن نکو مجروح 

ه کن است یا یعمل معروف امربهها  را ندارند. ین تکبیش خود حق اعمال ایاز پ یاست و شهروندان رامعه اسالم
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 یافکی  ی. گفتن، شرط دزم است ولی شود میز را گفتن درست یم همه چیککر رکد و فکد تکها به گفتن قکاعت ینبا

 م است. یرمستقیغ یرد و آنچه مربوط به شهروندان است برخورد عملکد عم  یست. باین

 زبانی معروف امربه

 و اصالح یبرا همگانی وظیفه یک عکوان به که است مکرر از نهی و معروف امربه بخش ترین مهم زبانی معروف امربه

 هیای  محییو  و هیا  زمیان  همیه  در هیا  انسیان  همیه  یبرا خوبی اصالحی نقش از و است گردیده تشری  خدا بکدگان آگاهی

 قیدر   اعمیال  و زبیانی  نهی امر ، قلبی تکفر اظهار مرتبه سه یدارا دیکی نهی و است. امر برخوردار خانوادگی و ارتماعی

 است.

 :است مرحله سه یدارا نیز معروف امربه زبانی مرتبه

 تکد نهی امر -9  آرام نهی و امر -8 نرم گفتار و موعظه -0

 وارد دوم مرحلیه  بیه  نباید ککد عم  خود وظیفه به اول مرحله با بتواند کسی اگر و است الزامی زبانی مراح  رعایت

 مراتی   در بلیه  گیردد  سیوم  ی همرحلی  وارد نبایید  رسیاند  انجیام  بیه  را خیود  ی هوظیفی  دوم ی همرحلی  بیا  بتوانید  اگر و شود

 تیر  آسان گکهرار یبرا اول مرتبه ایکره مگر نیست الزامی دوم مرتبه از پیش اول مرتبه رعایت مکرر از نهی و معروف امربه

 قلبی تکفر اظهار از کدام هر دوم و لاو رتبه میان از نه گر و بود خواهد وار  اول مرتبه رعایت صور  این در که باشد

 تکها یا که دارد کلی قسم چهار دیکی نهی و امر بود خواهد وار  آن به عم  باشد تر آسان گکهرار بر زبانی نهی و امر و

 دارد. ها آن انجام در را یبیشتر نقش زبان یا و پوشکد می عم  رامه زبان وسیله به

 مستحبا  به امر. 0

 اظهیار  کیه  اول مرتبه زیرا ندارد سوم و اول رتبه و گیرد می انجام زبان وسیله به یعکی دوم رتبه با کهات مستحبا  به امر

 بیه  امیر  ایکریه  چیه  نیسیت  مطیرح  درآن اسیت  معروف انجام یبرا قدر  اعمال که سوم مرتبه همچکین و است قلبی تکفر

 . باشد می مستح  مستحبا 

 مرروها  از نهی .8

 بیا  امیا  هاند قرارگرفت نهی مورد مرروها  چه اگر زیرا گیرد می انجام زبانی مکرر از نهی کهامرروها  ت از نهی در

 اعمیال  و اسیت  اول مرتبیه  کیه  قلبیی  تکفیر  اظهار است گذارده آزاد ها آن انجام در را مردم نوعی به اسالم ایکره به توره

 . باشد می مستح  مرروها  زا نهی که این چه نیست مطرح مرروها  در باشد می سوم مرتبه که قدر 

 واربا  به امر .9

 است تر گسترده همه از است زبانی مرتبه که دوم مرتبه اما دارد ورود معروف امربه گانه سه مرات  واربا  به امر در

 از رتی  سکگین کار گکه یبرا است اول مرتبه که روگردانی و کردن برخورد سرد ترشرویی، نظیر قلبی تکفر اظهار غالباچ زیرا

 امر زبانی مرتبه .باشد می اول مرتبه از تر گسترده است زبانی مرتبه که دوم مرتبه نتیجه اوست در به نصیحت و مالیم سخن

 انجام زبان واسطه به واربا  از یبسیار به امر باشدزیرا می تر گسترده هم است زور به توس  که سوم مرتبه از واربا  به

 .رسد نمی قدر  مالاع ی همرحل به نوبت و گیرد می

 از زبانی مکرر از نهی اما دارد ورود دیکی نهی و امر گانه سه مرات  هم مکرر از نهی از قسم این در محرما : از نهی

 .است تر گسترده سوم و اول مرتبه دو
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 دینی نهی و امر جمالت و الفاظ یها ویژگی

 پیام تکاس  تکها تا ککیم انتخاب الهی مأموریت این انجام یبرا را کلما  ترین شایسته و ترین عالی بهترین است شایسته

 :گردد حفظ است متعال خداوند که پیام صاح  و

 و نامیانوس  کلمیا   و نیامفهومی  پیچییدگی،  هرگونیه  از و شیود  فهمییده  راحتیی  بیه  بایید  معروف امربهشیوایی:  .0

 کدر را آن یمحتیوا  سیرعت  و لتسیهو  با هرار گن که یا گونه به باشد دور به ثقی  و ناقص های بکدی رمله

 .نباشد لحظه چکد از بیش نهی و امر فرصت ایکره ویژه به ککد

 بیه  ککید  میی  پهلیو  چکید  را سیخن  گاهی و کرده دشوار را آن فهم دیکی نهی و امر کردن بیان پرده درصراحت:  .8

 .شود می آن از مختلفی های برداشت که یا گونه

 وقتیی  باشید  نداشیته  راه آن در سسیتی  و ضیعف  و باشید  استوار و محرم یعکی متین باید دیکی نهی و امرمتانت:  .9

 .برد می باد را پذیرش و اعتماد درصد باشد همراه دزم ثبا  و وقار با یارشاد کلما 

 .باشد تسامح و شوخی گونه هر از دور به و یرد باید تذکر الفاظردیت:  .3

 شود در ابالط گکهرار به دیکی نهی و امر شفاف و ویاگ کلمه چکد در و باشد مختصر و مفید باید تذکر اختصار: .9

 . نیست دزم اختصار دارد ورود مفید و دزم توضیح شرایو و زمیکه و امران که موارد برخی

 زییاد  نیه  کیم  نه ککیم بیان است شده وارد اسالم شرع در که اندازه همان به را گکاه قبح و زشتی و یبداعتدال:  .0

 را گکیاه  بیزرگ  معصییت  و نرکییم  معرفیی  کبییره  معصییت  را کوچیک  معصییت  ، یمنده رلوه حرام را مرروه.

 ندهیم نشان کوچک

 و فحیش  و تیوهین  تحقیر زدن، نیش چون آفاتی از و باشد صالح و سالم باید تذکر های رمله و الفاظسالمت:  .4

 ک ان کالم ه حسن من»: فرمود )ع(امیرالمؤمکینگیرد  انجام دیکی ی هوظیف تا باشد برککار دیگران بدگویی هرگونه
 . اوست یرو پیش در یپیروز باشد نیرو سخکش که کسی(390ص، والموعظه الحرم عیون) «امامه النجم

 های بدی برابر در ما خوب رفتار باشکد آراسته مهربانی به باید دیکی نهی و امر در استفاده مورد کلما عطوفت:  .2

  .دارد همراه به دهکده تذکر یبرا را بزرگی پاداش ایکره ضمن است نه آ به روحی ترانی دیگران

 میا  احترام و است گکهرار به تفریو و افراط بدون احترام گیرد انجام دهکده تذکر یسو از باید که آنچهاکرام:  .3

 نهی آن از اسالم که مداهکه گردیم مداهکه گرفتار و شود مکتهی او برابر در حد از بیش تواض  و خضوع به نباید

 .ککید  می گکاه پروا بی که است کسی با یعاد و خوب بسیار روابو داشتن تملق، زبانی چرب نهما است کرده

 زییرا  گییریم  پییش  را مداهکیه  راه نه و ککیم توهین نه باشد معقول باید گکهرار با ما رفتار گردید بیان آنجه بکابر

 آورده لجاریت  سر بر را او ما وهینت و سازد میرسورتر  گکاه انجام در را او و است گکهرار تأیید نوعی مداهکه

 . افزاید می گکاه ارتراب در او رسار  بر و

 و فرهکیگ  و شکاسیی  روان ادبییا   یدارا دیگیر  امیور  از یبسییار  مبی   معیروف  امربیه گکهریار:   بیا  ارتباط آداب .01

 تصیمیم  کیه  کسیی  رسید  میی  موفقیت به قراردهد توره مورد را ها آن کسی اگر که است خود خاص های شیوه

 و ارتبیاط  کلیید  سیالم  ککید  می سالم او به و رود می گکهرار یسو به خدا بر توک  با ککد معروف امربه گیرد یم

 گشیوده  کار ی هادام یبرا راه و گرفته انجام مأموریت از بخشی گردید برقرار ارتباط باسالم وقتی و گفتگوست

 .گردد می

 گکهرار های گیری موض  .00
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 : ککد بروز تواند می گکهرار یسو از گیر موض  سه تذکر از پس

                  دارد همیراه  بیه  را مببیت  ویژگیی  سیه  گکهریار  بیه  ککید دعیا   دعیا  را او اسیت  شایسیته  صور  این درپذیرش:  -الف

 . تذکر بیشتر تأثیر -9 کککده نهی امر صمیمیت صداقت اثبا  -8 خداوند بیشتر کمک -0

 مأموریت صور  هر در و باشد گکهرار یناخوشکود ی هنشان یا و رضایت عالمت تواند می سرو  سرو : این -ب

  . یابد می پایان دهکده تذکر

 القاء رو این از بدهد دست از او دل از را خود سهم نیست حاضر و دارد سهم گکهرار انسان در مخالفت: شیطان - 

 از زدایی وسوسه مخاط  هدایت منض باید معروف امربه و اوست ی هشد کهکه های وسوسه از یری که ککد می مخالفت

 دهد. قرار توره مورد هم را گکهرار قل 

 گمیان  زیرا آید می حساب به ضعف موارد اکبر در گکهرار برابر در سرو )سرو دهکده:  تذکر های گیری موض 

 .ها مخالفت به کوتاه های پاسخ  -کلی های رواب  -(.است پاسخ بدون و صحیح او مخالفت ککد می

 ضروریا  اسالم از که است دیکی مسلم و قرآنی اص  یک با مخالفت زیرا است کبیره گکاهان از تذکر، اب مخالفت

 یضیرور  و مسلمان نیسیت  دین یضرور مخالف باشد نداشته قبول را معروف امربه اص  کسی اگر البته رود می شمار به

 . است اسالم رزء دانکد می همه که است یچیز دین

 و باشد می فاسق بلره نیست کافر ورزد مخالفت آن با یموارد در و باشد داشته قبول را دیکی نهی و امر اص  اگر اما

 سرو  با ما دارد و پاسخ و نیست صحیح ها آن مخالفت که بدانکد گکهراران تا دهیم می پاسخ ها مخالفت به ایکجا در ما

 ککیم نمی تأیید را ها آن خود

 زبانی نهی و امر های شیوه

 ساده معروف هامرب. 0

 مورد دارد بیشتر که روشکی یومحتوا روان خاطرادبیا  به شیوه این است ساده نهی و امر دیکی، نهی و امر ترین رایج

 . دارد همراه به هم را خود خاص یگذار وتاثیر گیرد می قرار استفاده

 امیام  .گیردد  عملیی  اسیتدعایی  روش بیه  باشد نداشته تأثیر اگر و شود انجام نهی امرو صور  به تواند می ساده تذکر

 باید ککد نمی تأثیراستدعا  و موعظه از استفاده رزبا او مکرر از نهی بداند اگر: است آورده معروف امربه احرام در خمیکی

 اسیت  واری   نیدارد  یتیاثیر  نهی و وامر دارد اثر موعظه و استدعا تکها که بداند واگر ککد نهی را او استدعا یا موعظه با

 بالمعروف( ادمر کتاب 0 رلد الوسیله، )تحریر ککد وموعظه ااستدع

 . دهد سالمتی خداوند است چطور حالت: گفت چیز هر از قب  رسید( ع)حسین امام به یعملی: مرد نمونه

 . دهد سالمتی تو به خداوند است مقدم گفتن سخن بر کردن سالم: فرمود (ع)امام

 .ککد سالم اول ات ندهید سخن ارازه کسی به: فرمود آنگاه

 صریح معروف امربه. 8

 بیه خیود   را الهیی  فریضیه  ازایین  تیورهی  قاب  بخش که است زبانی نهی و امر انواع از نیز پرده وبدون صریح تذکر

 گکهریار  بیه  صراحت تمام با گزیکد برمی را آن دهکده تذکر مصالحی بکابر که تذکر از نوع این در است داده اختصاص

 .ککد می دیکی نهی و امر
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 یتاکید معروف امربه . 9

  و ضعیف ی هاراد خاطر به یا و گیرند نمی یرد را دهکده تذکر سخن یا و ندارد خود درکار ردیتی گکهراران برخی

 ارتبیاط  در را تا گکهرار باشیم داشته یتاکید معروف امربه باید یموارد چکین در کککد می فراموش را دیگرآن علت هر یا

 .گردانیم یرد خود تذکر با

 اعتراضی معروف امربه. 3

 بیه  صیحیح و  صور ه ب اعتراض این اگر و شود می اعتراض او به گکهراران به نهی و امر یرا به اعتراضی تذکر در

 . داشت خواهد محاط  در خوبی تأثیر گیرد انجام موق 

 یتایید معروف امربه. 9

 یتاییید  ی شییوه  ظرافت. شود می نهی و امر وآنگاه گیرد یم قرار تأیید مورد گکهرار های خوبی یتایید نهی و امر در

 را هایش خوبی او که انصاف به و گردد می بین خوش دهکده تذکر به مخاط  گیرد می انجام که تأیید با که است آن در

 ماند نمی باقی او یبرا مکفی یها ذهکیت و تفاهم سوء یبرا رایی ویژگی دو این با و ککد می پیدا اطمیکان گیرد نمی نادیده

 کیه  کسیانی  یبیرا  امیا  اسیت  مفیید  همیه  یشیوه بیرا  این ککد می تذکر تسلیم را او که است خوبی بسیار های زمیکه ایکها و

 افیراد  تأییید  در نبایید  البتیه  اسیت  مفییدتر  کککد می پیدا یزیاد خاطر رضایت دیگران تأیید از یا و داشته مکفی های ذهکیت

 .آید میان به قعیوا غیر وسخکان شود یرو زیاده

 تعلیلی معروف امربه. 0

 را شیود  میی  گوشیزد  هیا  آن بیه  کیه  یومکرر معروف علت و فلسفه اگر که است یا گونه به گکهراران برخی روحیه

 بیه چکیین   و ککییم  میی  اشیاره  هیم  آن علیت  به دیکی نهی و امر دنبال به رو این از داشت خواهکد یبیشتر پذیرش بشکوند

 . گوییم تعطیلی معروف امربه یمعروف امربه

 یاخطار معروف امربه. 4

 که گکهرار است یتذکر یاخطار نهی و امر و ککد می رل  خود به را ها انسان توره که است مسائلی از خطر اعالم

 بیداخالق  انسیان : بگیوییم  ککد می بداخالقی خانه در که کسی به مبالچ. ککد می وار  کتر و حرام اعمال خطر متوره را

 .دارد رو پیش در را سختی قبر اول ش 

 انتفاعی معروف امربه. 2

 ییا ضرر و برسد او به نفعی یهرکار کتر ویا کار انجام یبرا دارد ودوست اندیشید می خود مکاب  به همواره انسان

 دور او از زییانی را  ازکیارش  بیوده  مصیالحی  مکیاب   یدارا شیود  میی  او بیه  که یامر بداند اگر رو این از گردد دور او از

 تیذکر  میورد  کیه  بید  و خوب یازکارها مکفی و مببت آثار ذکر بکابراین داشت خواهد تذکر از یبیشتر استقبال سازد می

 .است مفید گیرد می قرار

 تحریری معروف امربه. 3

 تعصبا  سالم و قبول مورد های ارزش و عواطف تحریک از استفاده با دهکده تذکر که است آن تحریری نهی و امر

 .مکررککد از نهی و معروف امربه را او ار،گکهر
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 استحیایی معروف امربه .01

 شیرایو  اگیر  و رسید  می ثمر به بهتر برخی افراد در تذکر ی هشیو گردد این گکهرار وحیا شرم سب  که یمعروف امربه

 تیذکر  ی هشییو  یین ا کیه  انجیایی  از البتیه  گرفیت  ازآن بهیره  گکهریاران  برخی با ارتباط در توان می باشد داشته ورود آن

 معروسیی  واثر بوده سازنده او شرمکدگی تا گیرد انجام دزم با کارشکاسی باید گردد می فرد شرمکدگی و خجالت مور 

 . باشد نداشته همراه به را

 قرآنی معروف امربه .00

 رو از این رسد مین آن ی هپای به کتابی هی  و ندارد ورود کتابی آن از برتر و است مسلمانان ما آسمانی کتاب قرآن

 از یگییر  بهره ما و کککد یگیر بهره یگذارتأثیر این از باید دهکدگان تذکر و دارد مسلمانان های دل در تورهی قاب  تأثیر

 قیرآن : بگیوییم  ککید  میی غیبت  که کسی به مبالچ. نامیم می قرآنی نهی و امر را مکرر از نهی و معروف امربه در قرآن آیا 

 نرکید را دیگر بعضی غیبت شما از برخی« بعضاچ بعضرم ت یغ ود: »فرماید می

 حدیبی معروف امربه .08

 و دهکیدگان امیر   تیذکر  برخیی  کیه  این ضمن دارند معصومین)ع( احادیث به نسبت خاصی یپذیر وتاثیر عالقه مردم

 مکرر یا ف باره معرو در را حدیبی توان می صور  این در کککد می بیان گویاتر و بهتر حدیث یک قال  در را خود نهی

 . بخوانیم او یبرا و کرده انتخاب نظر مورد

 فتوایی معروف امربه. 09

 تذکر دهکدگان وتوانایی ذوق اما رگیرد قرا توره مورد ها تفاو  این باید و دارد تفاو  یردیگر با گکهراران روحیه

 از فتوا یک ذکر که هستکد یا عده .دهد تذکر خود روحیه و توان به توره با باید یا دهکده تذکر هر و است متفاو  هم

 دیگیر  یهیا  شییوه  از تیر  آسیان  و بهتیر  فتیوا  بیان ییک  با معروف امربه آیا یا و گذارد می خوبی تأثیر ها آن در تقلید مرار 

 بییان  گکهراران عم  با ارتباط در را فتوایی توانیم می یچکین موارد در ککد عم  خود دیکی نهی و امر وظیفه به تواند می

 .ککیم

 ممکظو معروف امربه. 03

 یپیذیر  تأثیر شعر به نسبت ها آن مخاط  یا و دارند یبیشتر تسلو مکظوم نهی و امر بیان بر دهکدگان تذکر از یا عده

 دارد. یبیشتر

 ادبی معروف امربه. 09

 بیه صیور    را دیکیی  ونهیی  معیروف  امربیه  از مقصیود  توانید  می یدیگر گفتار هر از بهتر کوتاه ادبی رمله یک گاهی

 شییوه  ایین  بیه انجیام   دهکیده  تیذکر  ییا  و بیوده  ظرییف  و لطییف  هیای  رمله به عالقمکد مخاط  اگر ویژه هب برساند یموثر

 . ککد بیان گکهرار خطاب به دزم کارشکاسی رعایت با را خود نظر مورد رمله بتواند و ترباشد موفق معروف امربه
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 داستانی معروف امربه. 00

 بیه همیه   هیا  انسیان  ی ههمی . اسیت  برخیوردار  خاصی یگذار تأثیر لطافت واز بوده ها انسان توره مورد وارههم داستان

 بتوانید  بسیا  ککید چیه   نق  را یا سازنده داستان موفقیت با بتواند دهکده تذکر واگر عالقمکدند داستان به دارند که سالیقی

 . آورد وروده ب او دردل را تحولی

 نیخواند معروف امربه .04

 ییا  و افتاده لرکت زبان به گفتن سخن در یا و رود می بیرون دستشان از سخن ی هسررشت معروف امربه هکگام در که کسانی

 اگیر  حتیی  بخوانکد آن یاز رو نهی و امر وهکگام نوشته را خود تذکر توانکد می دهکد می دست از را بیان قدر  کم دست

 حضور گکهرار نزد در که یدیگر یبه فرد خطاب با بخواند گکهرار به مستقیم خطاب با را خود نوشته نتواند دهکده تذکر

 در کیه  یدیگیر  یها وشیوه شیوه این ودر . بشکود او هم تا ککد قرائت خود یبرا مطالعه بصور , خطاب بدون یا و دارد

 صیور   ایین  درغییر  باشید  یمی  دیکی نهی و امر او مکظور که گکهراربفهماند به دهکده تذکر باید است شده بیان کتاب این

 .است نگرفته انجام وار 

 سوالی معروف امربه. 02

 کتیر  وار  ییا  انجام که یا گونه به ککیم بیان سوالی صور  به را خود نهی و امر که است آن سوالی معروف امربه

 که است برخوردار رهیقاب  تو یوامتیازها خاص های ظرافت از سوالی شیوه به معروف امربه گردد معلوم ما سؤال از گکاه

 :ککیم می اشاره آن به

 تذکر بودن مستقیم غیر .0

 ( آییا 00 آیه حدید، سوره« )الح ق من نزل وما اهلل لذکر قلوبهم تخشع آمنواان للذین  المیان: »فرماید می قران در خداوند

 شود؟  خاش است شده نازل ازحق وآنچه خدا در برابر ذکر مومکان های دل که است نرسیده آن وقت

 سؤال پاسخ به گکهرار توره .8

 گکاه بودن یعمد نفی .9

 یانذار معروف امربه .03

 گکهراران ترساندن نیز دیکی نهی و امر در مؤثر عوام  از یری .است آمده بشمار انسان ککترل عوام  از همواره ترس

 از ترس رفته است برار اتقون اتقواربرم، اهلل، اتقوا: مختلف عبارا  با فراوانی بطور نیز قرآن در که است متعال از خداوند

. دهد می قرار اعتدال در مسیر را او آسایی معجزه صور  به گردد هرکس نصی  که است الهی بزرگ یها ازنعمت خدا

 همیت  او دیکیی  نهیی  و امیر  بیه  برآن با تریه توان می که اوست ورود در بزرگی اهرم باشد داشته خدا از ترس کسی اگر

 . رسید نتیجه به و گمارد

 استرراهی معروف امربه .81

 . سازیم متکفر حرام انجام یا وار  کتر از را گکهرار که است آن استرراهی معروف امربه

 :گکاه از تکفر ایجاد یها راه

 و یرو زیاده هرگونه از و گیرد انجام واحتیاط دقت با باید کاشترا وره : بیانبزرگ تبهراران با کاشترا بیان .0

 . باشد نداشته معروس اثر تا شود پرهیز به گکهرار توهین یا و گکاه کردن بزرگ
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 کسیی  رمیود ( فص)خدا رسول: بگوییم دهد می قرار احترامی بی مورد را که فقرا کسی به مبالچضررگکاه:   تبیین .8

  .است خشکود او از که حالی در نماید مالقا  قیامت روز در را خدا ککد احترام را یفقیر مسلمان که

 دشمن با گکهرار همراهی تفهیم .9

 ارترابی از گکاه عذاب تبیین .3

 یگکهرار عاقبت به اشاره .9

 گکاه ریشه بیان .0

 مشابه گکهراران سرنوشت بیان .4

 گکاه دادن نشان ارزش بی .2

 تحبیبی معروف امربه .80

 .معروف انجام مکاف  بزرگ و تبیین نیروکاران با کاشترا بیان: مکررا  کتر و ها معروف محبوبیت ایجاد یها راه

 نروهشی معروف امربه .88

 ریا میورد  ه بی  و دزم کارشکاسیی  بیا  نریوهش  واگر باشد نمی فحش به ینیاز و است وسازنده آور درد نروهش شالق

 .زند می بیمار بدن به که است طبی  بخش نیشترشفا مانکد قرارگیرد استفاده

 مشفقانه معروف امربه. 89

 مالییم  و صیمیمی  های بکی رمله از استفاده-8. آمیز محبت الفاظ از استفاده-0: است گونه سه به تذکر کردن صمیمی

 و قیافیه  بیا  تفریر  بییان -9. شیوید  آخیر   عیذاب  گرفتیار  شما گذر زود لذتی خاطر به که است حیف: بگوییم ایکره نظیر

 . مشفقانه آرام ی هروحی

 یاستظهار معروف امربه .83

 نهیی  و امر تسلیم عکاوین آن ورود با که دارند عکاویکی یا بادیی برخوردارند ینسک از یا که یافراد یبرا شیوه بهترین

 معیروف  امربیه  شییوه  بیه  هیا  آن بیه  میا  تیذکر  که است این برخوردارند تورهی اعتبار قاب  یا خاص مقام از یا و شود نمی ما

 روییا  مسیتقیم  غییر  بطیور  ککید  نمیی  عمی   آن به که واربی یا ککد می که گکاهی ٔدرباره او را نظر یعکی باشد می یاستظهار

 . شویم

 ذوقی معروف امربه .89

 میورد  و فیرد  گییرد  برار مکاس  های موقعیت و ها فرصت شرار در را خود وسلیقه ذوق بهترین باید معروف به آمران

 .کککد هدایت را خود نظر

 آمیز طکز معروف امربه .80

 در باط  و ولهو لغو و باشد صالح و سازنده موره، ما وشوخی زطک و نشود اهانت کسی به شخصیت باشیم مراق  باید

 . ککیم اعالم گکهرار به طبعی شوخ و لطافت با داریم آن برانجام الهی مأموریت که را خود حق وسخن راه نیابد آن
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 یتررار معروف امربه. 84

 یبرا هم مکفی تأثیر و بوده مببت تأثیر یرادا آنره شرط به شود تررار باید باشد دزم که اندازه هر به دیکی نهی و امر

 باشید  نداشته مکفی تأثیر نفر یک یسو از باشواین تررار دزم آن تررار اگر رو ازاین باشد نداشته دهکده وتذکر مخاط 

 .شود متکوع هم ها شیوه باید باشد اگر دزم که وهمانگونه گردد ایجاد تکوع معروف به آمران در باید

 اعجابی فمعرو امربه .82

 توانید  میی  تیذکر  از  هشییو  ایین  اسیت  گیذار  تیأثیر  شود می ابراز آن در گکاه عم  که از تعجبی خاطر به اعجابی تذکر

 . گیرد انجام خطاب وبدون غیر مستقیم و مستقیم بصور 

 مستقیم غیر معروف امربه .83

 کیار  گکهریار)این  نزد نیروکار تحسین -خطاب بدون نهی و امر -گکهرار غیر به تذکر: غیرمستقیم نهی و امر های راه

 .باشد( داشته او در مببت اثر بلره و نگذارد گکهرار در مکفی اثر که گیرد انجام صورتی در

 یتبشیر معروف امربه .91

 زیرا دارند یا ویژه توره آن به و عالقمکدند آن به استبکا بدون عالم های انسان ی ههم که است یامور از بشار  و مژده

 .هاست انسان کام کککده وشیرین ها دل بخش مسر  بشار  یامحتو

 یتهدید معروف امربه .90

 و زییرا سیود   اسیت  بوده گذار تأثیر ها انسان در ره هموا ها دشواری در و افتادن و مصالح مکاف  دادن دست از تهدید به

 .بگذرد آن از راحتی به بتواند که نیست یچیز انسان زیان

 : دارد مختلفی انواع تهدید

 آثار به تهدید-9 ایم گذارده او اختیار در که یها وامتیاز مکاف  تحریم به تهدید -8 گکهرار با ارتباط قط  به تهدید -0

  گکیاه  حیال  در میردن  بیه  تهدید-9 مردم میان در شدن ومفتضح آبرو ریختن به تهدید -3 گردد می آن مرتر  که گکاهی

 انتقیام  بیه  تهدید -2 است داده گکهرار به خداوند آنچه گرفتن باز به تهدید-4 وا بر شیطان ی هسلط گشترش به تهدید -0

 به تهدید -00 هکگام وزود ناگهانی های مرگ به تهدید -01 آخر  عذاب به تهدید -3 دنیا در خداوند زودرس و شدید

 .گردید بیان استرراهی یوهش در آن آیه چکانره خدا آیا  به ترذی  مستمر گکاه شدن مکتهی به تهدید -08 عذاب نزول

 تدریجی معروف امربه .98

 کککید  رارد وآن کرده لجارت آن برابر در بسا وچه شوند معروف امربه کام  بطور بار دریک که ندارند تحم  برخی

 رتذک بودن تدریجی ومرات  افراد این تشخیص. بپذیرند و کرده هضم را آن توان می شود گفته ها آن تدریج به به اگر اما

 رسید  میپایان  به دیکی نهی و امر بار یک در و گیرد می انجام سرعت با بودن تدریجی گاهی است دهکده تذکر با ها آن به

 . گردد می علمی کارشکاسانه نهی و امر بار چکد وطی برد می یبیشتر زمان وگاهی
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 آفرین امید معروف امربه .99

 بیه  را مببتیی  تحود  بیشتر موفقیت و بهتر ی هآیکد به امید زندگی، به امید به خداوند، امید خدا احرام رعایت اصودچ

 هیایی  موفقییت  بیه  و شود بیشتر خداوند احرام پرتو در او امید تا ککیم مکتق  گکهرار به را مسائ  باید این ما و دارد همراه

 . دست یابد هم

 یتدبر معروف امربه .93

 بیه  اسیت کیه   اندیشیه  تدبر این با و دارد می وا خود گکاه ی هباردر تدبر به گکهراررا که است آن یتدبر معروف امربه

 بیه  خطیاب  نیازمکید تدبراسیت   که را دقیقی و شده حساب سخکان باید هشیو چکین از یگیر بهره در. برد می پی خود یخطا

 . ککیم بیان گکهرار

 یاندرز معروف امربه .99

 صیمیمیت  یاندرز نهی و امر شیوه در .نما دعو  پروردگار  راه هب نیرو اندرز و حرمت با: فرمایکد می متعال یخدا

 را آن خیوبی  به هم وگکهرار شود می ابراز تذکردهکده یسو از یبیشتر یدلسوز و است حاکم ها ارتباط یفضا بر یبیشتر

 . بود خواهد مؤثر او باشد موعظه تر پاک دهکده تذکر نفس چه هر البته ککد می احساس

 یتمجید معروف امربه .90

 بایید  او از یعکی تعرییف  شود استفاده کام  احتیاط با باید که ماند می یا دولبه کارد مانکد گکهرار از تمجید و تعریف

 . باشد داشته تکاس  او نهی و امر با و باشد نیاز حد در و معتدل

 تاسفی معروف امربه .94

 بسییار  میوارد  از برخی در شیوه این ککیم تأسف هاراظ حرام انجام یا وار  کتر به که است آن تاسفی معروف امربه

 ییک  میؤثر  ییا  ممرن تکها سخن که است یا گونه به شرایو گاهی زیرا باشد می دیکی نهی و امر راه تکها یموار در و مفید

 . است مخاط  گکاه از تأسف اظهار

 توقعی معروف امربه .92

 معیروف  امربیه  و اسیت  توقعی نهی و امر باشد می تر محترمانه و تر آرام صریح نهی و امر نسبت به که های شیوه از یری

 . گردد مطرح دیکی نهی و امر در توق  نداشتن و داشتن یا گونه که به است آن توقعی

 حریمانه معروف امربه .93

 حریمانیه  معیروف  امربیه  و ککد می زای  را شبهه و آشرار را حق که است محرمی و صحیح سخن از عبار  حرمت

 از را شبه و تردید هرگونه و ساخته آشرار گکهرار بر را حق که برخورداراست استحرامی و صحت چکان از که تاس آن

 . گرداند می کپا او دل

 یا مکاظره معروف امربه .31

 در. پردازند می و گفتگو بحث به تذکر مورد عم  ی دربار گکهرار و معروف امربه که است آن یا مکاظره معروف امربه

 چه اگر پردازد می تذکردهکده با به ردا خود عم  از دفاع با و کرده یگیر موض  گکهرار تذکر، بیان از پس موارد برخی

 وارد رسد می ذهکش به که ددیلی و خود بیان بر با تریه گکهرار اما است باطلی دفاع مکرر انجام یا و وار  کتر از دفاع
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 مختلف های شیوه و سخکان و ها مغالطه و ترفکدها و گکهراران با با ردل یدرق باید دهکده تذکر روز این از شود می مکاظره

 به ردال و ن سلطا غیر به ردال ، بالباط  ردال به آن از قرآن که ها آن ردال در برابر بتواند تا شد با داشته آشکایی ها آن

 ایین  چیه  باشید  نیریو  و حریمانیه  دفیاع  ییک  بایید  است حق از دفاع که ما دفاع اما. ککد حق دفاع از ککد می یاد علم غیر

 و استددل است بهتر که شکی رو با ها آن با و نما دعو  پروردگار  راه به نیرو اندرز و حرمت با: است فرموده خداوند

 .است داناتر ن شدگا هدایت به او و است شده گمراه او راه از کسی چه که است تر آگاه همه از پروردگار  مکاظره کن

 گیری نتیجه

ره دین رریان دارد و ضامن حیا  اسالم است. خیزش و رر همچون خون در پیرو نهی از مک معروف امربهه کنتیجه این 

و اگر مصلحان بزرگی همچون امام حسین ی علییه    باشد میاسالمی نیز، بازتابی از عم  به این فریضه  رامعهقیام مصلحان در 

ریم کی اران دفین شیده بیود. قیرآن     رپیش توسو تبه ها قرنالهی از بین رفته و اسالم  انسانی و های ارزش، بودند نمیالسالم ی  

رده و از آنان خواسته تا آن را کمشخص « تولّی و تبرّی»را به عکوان  اصلیبرای تکظیم روابو ارتماعی وسیاسی پیروان خود، 

هیر فیرد مسیلمان بایید در برابیر صیالحان و       و روابو خود با دیگران قرار دهکد. بیه موری  ایین اصی       ها تالشپایه و محور 

  .سیاسی، موض  گیری مکاسبی اتخاذ نماید های رریاناران و در مقاب  رتبه

 منابع
  40 آیه توبه سوره قرآن مجید، .0

  943 حرمت البالغه، نهج .8

  390 ص الموعظه، و الحرم عیون .9

 بالمعروف ادمر کتاب 0رلد الوسیله، تحریر .3

   00 آیه حدید، سوره .9

  0924 چهارم چاپ/ یآزاد پیام انتشارا / مکرر از نهی و معروف امربه احیا ، ستادیاکبر زبانی، محمدرضا تذکر ی همعجز .0

و نهی از مکرر در عصر حاضر/ گردآورنده: رمعی از دانشجویان دانشیگاه آزاد اسیالمی    معروف امربهتحلیلی نو و عملی از  .4

 0920واحد خوراسگان/ زمستان 

 0944ی از مکرر از دیدگاه امام خمیکی)س(/ تبیان/ بهار و نه معروف امربه .2

 0920و نهی از مکرر از دیدگاه قرآن/ زمستان  معروف امربهعکصر  .3

10. http://www.tebyan-zn.ir 

11. http://abdoljavad.mihanblog.com 
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 و نهی از منکر معروف  به مرانقش نظام آموزشی در تبیین و گسترش فرهنگ 
 0علی انصاری

 8کامران صفوی

  9محمد عبدالهی

 3فائزه مقاره عابد

  9رعکا ستایش

 0الهام خدادادی

 4مرران پدیدار

 چکیده

 ییک  یت ملیه هوکشور پس از آموزش خواندن و نوشتن، مواردی است کف مهم نظام آموزش و پرورش هر یاز وظا

ه سیب   کی ن عوامی   یی بیا ا  ین خردسالیه در خانواده و مدرسه افراد از سککاست  یضرور. پس آورند یمکشور را به ورود 

ت یی هیا در ترب  فیه آمیوزش و پیرورش و دانشیگاه    یوظ نیتیر  مهیم ز گیردد آشیکا شیوند و    یمتمیا  یرانی یر ایی از غ یرانیا شود یم

ه از همان ابتدا خوب را از کاست ر راز مک یو نه معروف امربهآموزان و دانشجویان ما عالوه بر آموزش علم، آموزش  دانش

ای تهیه گردیده سعی شده است عالوه بر شرایو و دیدگاه سکت به  ز دهکد. در این مقاله که با استفاده از مکاب  کتابخانهیبد تم

نقیش  و  و نهیی از مکریر   معروف امربهاین فریضه مهم الهی، به نقش و وظایف معلمان و اساتید در تبیین و گسترش فرهکگ 

یک  با استفاده ازالهی  ی هضیفرگسترش و تعمیق این ، همچکین یاخالق یها ارزشگسترش  در اد آموزش و مراکز علمینه

 پرداخته شود.عزم ملّی و همگانی 

 و نهی از مکرر. معروف امربه -دانشگاه -آموزش و پرورش کلیدی: واژگان

 مقدمه 

 یها ت و تالشیسپارند و با ورود حسن ن یم یپرورش یها ویمحت فرزندان خود را به یاز ترب یا ها بخش عمده خانواده

ت یی را تربیی هسیتکد، ز  ین مهم دچار ناتوانیار در ای  بسیرا از کودکان انتظار دارند که به دد یادیز یم و رفتارهایخود مفاه

و یشیته و برچسی  شیرا   فرزندان تیداوم دا  یان دوره روانیبچه دار شدن تا پا یبرا یریم گیاست که از زمان تصم یکدیفرآ

دوره در پروسه رشد کودکان دوره ورود  نیتر مهمککد و  یرا طل  م یمتفاوت یرفتارها و برخوردها یو سک یمختلف رکس

ان یی ، مربیغکی  یپرورشی  یهیا  وین زمان ورود محیابد. در ای یت کودکان رشد و قوام مین دوره شخصیبه دبستان است.در ا

پدر  یرفتار یالگوهاککد. کودکان که تا ادن از  یفا میت کودکان ایشخص یها هیم پایردر تح ییدلسوز و آگاه نقش بسزا

آگیاه   یکککید. مربی   ین می یو مکش معلمان را راگز یرفتار یداشتکد با شروع دوره دبستان الگوها یو مادر خود نسخه بردار

                                                           
  آزاد اسالمی واحد خوراسگان هعضو باشگاه پژوهشگران روان، دانشگا. 0

   آزاد اسالمی واحد خوراسگان عضو باشگاه پژوهشگران روان، دانشگاه .8

  دانشجوی رشته کتابداری، دانشگاه علمی کاربردی فرهکگ و هکر اصفهان. 9

  دانش آموخته دانشگاه پیام نور اصفهان. 3

   آزاد اسالمی واحد خوراسگان دانش آموخته دانشگاه .9

   آزاد اسالمی واحد خوراسگان دانش آموخته دانشگاه. 0

  آزاد اسالمی واحد خوراسگان عضو باشگاه پژوهشگران روان، دانشگاه. 4



 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 523

د یق یعالقه ب، ت به موق ، عشقیککد، حماک یفا میاستعدادها و مهار  کودکان ا ییبدور از برچس  زدن نقش رشد و شروفا

ان در یی ا و مربیی رش و محبیت اول یپیذ . دهید  یکودکان را توسعه می  یو فرد یرشد ارتماع یساز انسان یدغدغه برا ،و شرط

ت خیود را  یی کککید و هو  یدا می یی ت است، همچکان که کودکیان از خیود درک پ  یآنان حائز اهم یت قویشخص یریشر  گ

توانید مبمیر ثمیر     یم ییها ن است که آموزشیقت ایشوند. حق یو مببت قائ  م یا  خود ارزش مکفیخصوص یبرا ابکد.ی یم

توانکد دسیت در دسیت    یا میا با ارتباط پوین در ککار اولیت خاطر و آرامش برساند. معلمیباشد که فرزندان را به احساس امک

 درسیازی   تواند شروعی برای فرهکیگ  یال  کودکان میاین مقط  از تحص خود برسانکد. یها ییهم کودکان را به او  توانا

آموز در این مرحله بایدها و نبایدهای زنیدگی را آموختیه و پیا بیه      امربه معروف و نهی از مکرر باشد، چرا که دانش ی هزمیک

 یاری( بسها میپاراداحاکم ) یاز الگوها یت، توره به اصول و گذر مکطقی، عقالنییعلم گرانهکد. آموزش،  مراح  بادتر می

ار یکیده کشیور بسی   یسیوق داده شیوند آ   یعق  گرا و علمی  ی. اگر روانان به سمت رامعه اککد یماز مشرال  رامعه را ح  

دار است و یتوسعه پا یرکن اصل یار بررسته است. توسعه انسانیبس و اساتید ان نقش معلمانین میدرخشان خواهد بود و در ا

شیکاخت و حی     ،در رامعیه هیا   و دانشگاهفه آموزش و پرورش یر کشور تالش شود. وظت آموزش دیفیک یارتقا ید برایبا

ف یوظیا  نیتیر  مهیم کیده از  یآ یهیا  نسی  به  یزندگ یه نفس و آموزش فلسفه معانیم و تزکیروانان است. تعل یفرر یازهاین

آمیوزش و   یفیک یباشد ارتقا یو توسعه روام  بشر ی، محور توانمکدییکه علم و دانا یاست. در رامعه ا و اساتید معلمان

و اساتید در ککار کار آمیوزش، فرهکگسیازی و    ف معلمانیاوظیری از است.  یضرور یپرسشگر و خالق امر یت نسلیترب

اسیت کیه بیه     یاستقالل و معتقد به کار گروهی  یعدالت طل ، دارا یت افرادیترب و نهی از مکرر و معروف امربهالگوسازی 

و فه رامعه معلمان یوظ نیتر مهمن و آگاه را یمتد یت نسلیترب یت اهلل خامکه ایباشد. حضر  آ یشداوریدور از تعص  و پ

کیه   یا به رتبیه اول مکطقیه   یابیرامعه و دست یو معکو یشرفت مادیپ -کشور  یبرشمردند و خاطر نشان کردند: آباداناساتید 

ژه نس  روان یرامعه و به و یکید یها زهیانگش یان و افزامیق ایه تعمیشده است در سا یکیب شیساله پ 81در سکد چشم انداز 

  بر عهده دارند. یاساس یکه نقشین زمیدر او اساتید ر است که معلمان یامران پذ

و  ا است. آمیوزش و پیرورش  یک رامعه پوی یها انسان یو اخالق یکه ساز رشد فرریزمها  و دانشگاهآموزش و پرورش 

 یروهیا یت نیی ت نقیش آمیوزش و پیرورش در ترب   یی اسیت. اهم  یسعاد  و خوشبخت ین به سوتکها راه کمال انسا ها دانشگاه

ا کیه در  یشرفته و پویده آل، پیا یدن به رامعه ایرس یت است. برایار حائز اهمید بسیمتخصص، دانشمکد و آشکا به علوم رد

 یم هر چکد برایآموزان نوپرداز هست ش و دانشیال  نو، معلمان نواندیازمکد تشریصاح  حق و حرمت باشکد، ن ها انسانآن 

 (. 09/2/0924www.mardomsalari.com ) میدار یین اهداف، کمبودهایدن به ایرس

 یایی ن را آنگونیه بفهمید و بفهمانید کیه در دن    ید کرد یمن داشت و تالش یبود که درد د یاز رمله کسان ید مطهریشه

« متکاس  با شیان انسیان آزاد باشید.    اچیثانعاددنه باشد و  اودچکه  دید یمن را آنگونه ی، دیمرحوم مطهر»کارساز باشد. امروز 

که ارتماع بشری را تهدید  ییها  یآسبرای این است که با اختالفا ، تعارضا ، انحرافا  و نیز ارسال پیامبران الهی  ٔفلسفه

. آن چیه مهیم بیه    (093)تفسیر المیزان، :انسانی در مسیر الهی خویش هدایت گردد ی همعرا، برخورد شود تا همواره ککد یم

سیعاد  رامعیه بایید     ی هکککدالهی، کیفیت ارتباط سالم و حیا  بخش و تضمین  ی هرامعآن است که در یک  دیآ یمنظر 

ارتماعی در اسیالم، دو راه کیار مهیم    الهی تبیین و تحقق یابد. بر این اساس برای ضمانت اررای احرام  یها آموزهبراساس 

و  هاسیت  آنیری ورود سازمان حرومتی اسالم که موظف به حفظ شعایر عمومی دین و حیدود  »در نظر گرفته شده است: 

روامی   .« (004: 0933)تفسییرالمیزان،  و نهی از مکرر، که بر تمام مسیلمین واری  است   معروف امربه ی هضیفردیگری انجام 

، بکیابراین راه کارهیای اسیالمی بیرای     انید  بودهزیادی روبرو  یها  یآسخ خود با مشرال ، انحرافا  و بشری در طول تاری

http://www.mardomsalari.com/
http://www.mardomsalari.com/
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.گسترش تعلیم وتربیت دیکیی و تعمییم   0از:  اند عبار قرآن کریم  یها آموزهبراساس  ها ینابساماناین انحرافا  و  ی همعالج

. تعمییق و  9 بییت بیدنی و انتظیار یرسیان از میردم نداشیتن      گذشت و ارفاق در محییو تر  ی هیروح. ورود 8 تبلیغا  مذهبی

)تفسییر  ( 012 هیی آیوسیف،   هسیور ) «اَنَ ا َوَم ن ات َّبَ َعنِ ی َبص ِیَرةٍ ُقل َه ِذِه َس ِبیلِی أُدُع واِإَلی اهلِل َعلَ ی »گسترش عکصر بصیر  و بیکایی 

رر به مورد اول یعکی گسیترش تعلییم و تربییت    ( که ما در این مقاله به تعریف امربه معروف و نهی از مک813: 0933المیزان، 

پیردازیم و سیپس بیه     و نهیی از مکریر میی    معروف امربهدیکی )آموزش( و نقش معلمان و اساتید در تبیین و گسترش فرهکگ 

 و نهی از مکرر خواهیم پرداخت. معروف امربهاقسام 

 تعریف، شرایط، مراتب، آداب و اهمیت امربه معروف و نهی از منکر: -1

 ف معروف و منکرتعری (1-1

شیود بکیابراین    گفتیه میی   مکریر  مرروهیا  و  محرمیا  معروف و بیه تمیام    مستحبا و  واربا دین، به تمام  احرامدر 

نهیی از   مریروه و  حیرام از کارهیای   ها آناشتن و بازد معروف امربه مستح و  وار واداشتن افراد رامعه به انجام کارهای 

 مسیلمان یعکی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد  معروف امربه . و در دیدگاه دیگر(820: 0923زاده،  فالحمکرر است)

ن یا توصییه  شود و نهی از مکرر یعکی دستور داد چه از نظر عق  یا شرع اسالم خوب در نظر گرفته می به دیگران به انجام آن

 شود چه به از نظرعق  یا شرع اسالم بد در نظر گرفته می کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن آن

گیران  یاز د ،ککید کبه انجام آن اقدام  -ت یفاکبه قدر  - یه اگر افرادکاست  ییفاکوار   ،رراز مک یو نه معروف امربه

واری    کتیر  هیا  آن ی ههمی  ،و آن موریود باشید  یچکانچه شیرا  ،رده باشکدک کا ترافراد آن ر ی ههم. و اگر شود یمساقو 

 (03: 00.)فقه و زندگیاند کرده

 و نهی از منکر معروف امربهشرایط  (1-2

باشید و در صیور  نبیود آن شیرایو ترلییف سیاقو        میی  واری  و نهی از مکرر بیا وریود برخیی شیرایو      معروف امربه

 از: اند عبار  ها آنو   (828-820: 0923زاده،  فالحشود) می

 واری  چه را تیرک کیرده،   است و آن حرامدهد  ککد، بداند آنچه را که دیگری انجام می کسی که امر یا نهی می .0

 دهد حرام است یا نه رلوگیری وار  نیست. داند این عم  که او انجام می است، پس هرکس نمی

 مر و نهی وار  نیست.ندارد ا ریتأثداند  دارد، بکابراین اگر می ریتأثاحتمال بدهد امر یا نهی او  .8

شخص گکاهرار اصرار بر ادامه کار خود داشته باشد، پس اگر معلوم شود، یا گمان ککد، یا احتمال صحیح بدهد  .9

 شود، امر و نهی وار  نیست. ککد، یا موفق به تررار نمی گکاهراری بکای ترک عم  را دارد و دوباره تررار نمی

رر مالی قاب  توره، به خودش یا نزدیران و همراهان، یا سیایر مومکیان   امر ونهی، سب  ضرر رانی یا آبرویی یا ض .3

 نباشد.

 (232: 1334زاده،  فالح)و نهی از منکر معروف امربهمراتب  (1-3

تر، مقصود حاص  شیود؛ عمی  بیه مرتبیه      و نهی از مکرر، مراتبی است که اگر با عم  به مرتبه پایین معروف امربهبرای   

   چکین است:بعدی رایز نیست و آن مرات

شیود مبی  ایکریه از او     بیا او ایکگونیه عمی  میی     گکاهبا معصیت کار طوری عم  شود که بفهمد به سب  انجام آن  .0

 د.روبرگرداند یا با چهره عبوس با او برخورد ککد، یا با او رفت و آمد نرک

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
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امر و نهی با زبان؛ یعکی به کسی که واربی را ترک کرده دستور دهد که واری  را بیه ریا آورد و بیه گکاهریار       .8

 دستور دهد که گکاه را ترک ککد.

 ای آییت اهلل خامکیه  استفاده از زور، برای رلوگیری از مکرر و برپیایی واری ؛ یعکیی زدن گکاهریار )بکیابر فتیوای        .9

کی باشید  یشتر از امر و نهی زبانی باشد، اگیر در سیرزم  یزی بیر متوقف بر چرو نهی از مک معروف امربهه کمواردی 

م و کا  بیه اذن حیا  یی ، احتشیود  یمی ت داده یضه اسالمی اهمین فریومت اسالمی است و به اره دارای نظام و حک

 (.898: 0929ای،  صالح دارد)خامکه یها دادگاهس محلی و یربو و پلین ذیمسئول

 (232: 1334زاده،  فالح)و نهی از منکر معروف امربهآداب  (1-4

 دلسوز و پدری مهربان باشد. طبیبیمانکد  .0

 قصد خود را خالص ککد و تکها برای رضای خدا اقدام ککد و عم  خود را از هرگونه برتری رویی پاک گرداند. .8

ای باشد کیه   خود را پاک و مکزه نداند، چه بسا همان که اککون از او خطایی سرزده است، دارای صفا  پسکدیده .9

 اککون ناپسکد و مورد غض  الهی باشد. مورد محبت الهی است، هرچکد این عم  او هم

 اتیث و روایر در احادکاز من یو نه معروف امربهت و ارزش یاهم (1-5

 دان یهم رتبه شه -1-5-1

وَ  اللَّیهُ  حِّی ُ یأْمُرُونَهُمْ بِمیا  یامَۀِ ...یوْمَ الْقِیتَغْبِطُهُمْ الکّاسُ اء وَ د شُهدَاء یسُوا بِأَنْبِیمْ عَنْ اَقْوامٍ لَکد اُخْبِرُ: »َ)ص(اللَّه رَسُولِعَنْ 

 .«رَهُ اللَّهُیرکْهَوْنَهُمْ عَمَّا ی

ه کی  یمیردم بیه مقیام    ید ولی یامبرنید و نیه شیه   یه نه پکهستکد  یگروه:رسول خدا )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( فرمودند

 (.028: 08الوسائ ،    کمستدر)خورند یمر به آنان عطا فرموده غبطه راز مک یو نه معروف امربهخداوند به خاطر 
 

 ن مردم یبهتر -1-5-2

 :دیپرس ،ه حضر  بر فراز مکبر بودک یدر حال -رم )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( آمد کامبرایخدمت پ یمرد

 .«ِر َو َأْتق  اُهْم لِلَّ  هِ ک  بِ  الَمْعُروِف َو َأْنه  اُهْم َع  ِن اْلُمنْ  آُم  ُرُهمْ » د:( فرمودنییصامبر )یسییت؟پکین مییردم یبهتییر (رُالکَّییاسِیمَیینْ خَ)

؛ 323 :0ان،   یی مجم  الب)زگارتر باشدیه از همه پرهکس ککد و آن کر راز مک یو نه معروف امربهشتر یه از همه بکس کآن 

 .(آل عمران 013ه ی  آیذ
 

 ار مردم کن یبهتر  -1-5-3

 «َاَْلَْمُر بِاْلَمْعُروِف اَْفَضُل َاْعماِل اْلَخْلقِ »(: لسّالما هیعلن )یرِالمُؤمِکیعَنْ أَم

 (.011: 8،   یم موضوعر)غرر الحباشد یم معروف امربهار مردم کن یبهتر: السّالم( فرمودند هیعل) یعل

 

 برتر از جهاد  -1-5-4

نَ ْفثَ ٍة کِر، ِإَلَّ  ک َعِن اْلُمنْ  یاللَِّه، ِعْنَا اِْلَْمِر بِاْلَمْعُروِف َوالن َّهْ  َسِبیلِ  ِفیِجَهاُد لَُّها َوالْ کالّسالم(: َوَما َأْعَماُل اْلِبرِّ   علیهن )یرِالُمؤِمنیَعْن َأم»
 .«یَبْحٍر ُلجِّ  یفِ 

ر چیون آب  راز مک یو نه معروف امربهرهاد در راه خدا در برابر  یو حت یکن یارهاکتمام : السّالم( فرمودند هیعل) یعل

 (.943: لما  قصارکنهج البالغه، )پهکاور یایدهان است در برابر در

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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 ن خدا و رسول یشجان -1-5-5

 .«َفُة َرُسوِل اللَّهِ یَأْرِضِه و َخل یَفُة اللَِّه فیِر فَ ُهو َخلکَعْن الُمنْ  ی:َمْن َاَمَر بَاْلَمْعُروِف َو نَه )ص( اللَّه  َرُسولِ َعْن »

امبر در یی ن خیدا و پ یکید رانشی  کر ری از مک یو نه معروف امربهه ک یسک:رسول خدا )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( فرمودند

 (.آل عمران 013ه ی  آی؛ ذ323 :0ان،   یر مجم  البیتفس) ن استیزم یرو

 

 و نهی از منکر معروف امربه( نقش معلمان و اساتید در تبیین و گسترش فرهنگ 2

مواقی    یه در بعضی کی  اسیت ت یی ر آنقیدر بیا اهم  ری از مک یو نهی  معروف امربهدر گسترش فرهکگ  ان و اساتیدنقش معلم

ران و یکده سازان ما هستکد و مید یه آک ان و دانشجویانکه بر دانش آموزین زمیر خود را در این تأثیشتریو ب نیتر مهم تواند یم

و  معیروف  امربیه را در گسترش فرهکگ  ان و اساتیدبگذارند. نقش معلم دهکد یم  ریکده را تشیآ در ترمل ... و ها ک ر یمد

 میدهی  یقیرار می   یمورد را به طور مختصر مورد بررس 3ن ین مقاله ایت دانست. ما در ایتوان با اهم ی  میدل 3 ر بهراز مک ینه

(09/01/0924 (http://himeibadam.blogfa.com 

توانید   یمی  هیا  آن یهیا  حتینصو  ها گفتهو  باشکد یم و دانشجویانان دانش آموز یبه عکوان الگو ان و اساتیدمعلم -الف

ای در ذهین   گاهی اوقا  رفتار خوش یک معلم و یا استاد چکان استوره ر قرار دهد.یرا تحت تأث دانشجویانان و دانش آموز

  سازد. سازد که گاهی شخصیت و مسیر زندگی آن فرد را متحول می آموز و یا دانشجو می دانش

هیا   و پیس از آن در دانشیگاه  میدارس  ابتیداعاچ در   یو معکو یاخالق یها ارزشه ککد ک یم بجاین ما ایکگ و دفره -ب

 .باشد یم ان و اساتیدن به عهده معلمیکد و اکدا یگسترش پ

و  معیروف  امربیه ج فرهکگ یه در مدارس تروککد ک یم بجایا ان و اساتیدمعلم یفه شرعیو هم وظ یفه شغلیهم وظ - 

 باشد.  ایشان یاددهی یها تیر در اولورمکاز  ینه

ه معلیم  کی  باشید  یمی  یآمیوز  شیتر در دوران دانیش  یب یمعکیو  یها ن ارزشیت دادن به ایو اهم یارتماع یرینقش پذ -د

 ان و اساتیدمعلمدر رابطه با نقش  یمقام معظم رهبر .آموزان را در رهت مببت سوق دهد ن دانشیت خود ایبا خالق تواند یم

 : کدیفرما یمر راز مک یو نه معروف امربهو گسترش فرهکگ  نییدر تب

، درس، دانشیگاه و  س ، خانیه کو یباشکد و در مح قائ خود  یر را براراز مک یو نه معروف امربهفه ید وظیهمه مردم با»

در مرحله ن مهم یر دهکد و سرانجام اکتذ ی، عم  خالف وگکاه را به خاطبا زبان خوش و لحن مکاس  یار و زندگکو یمح

 .«د انجام شودیومت بارعم  و اقدام، تکها با ارازه ح
 

 الگو  یکمعلم به عنوان  (2-2

معلیم   یبیر اوقیا  رفتارهیا   کدانید و در ا  یخود م یرفتار یالگو ش مببت دارد و معلم را به عکوانیگرا یکآموز  دانش

ن یکد. و حاد اکمب  او راه برود، مب  او صحبت مواق  دوست دارد مب  معلم لباس بپوشد  یبعض یکد حتک ید میخود را تقل

م مکحرف یکد و او را از راه مستقکآموز را گمراه  دانش تواند یمکد و هم کت یآموز را به راه راست هدا دانش تواند یممعلم 

گسیترش   معروف امربهآن  یه در پکر است یر اص  تأثراز مک یو نه معروف امربهاص  در  نیتر مهمه رکیکد، و با توره به اک

ر ری از مک یو نهی  معروف امربه یکد و او را در رهت برقرارک  یکد تبدیامر خوشا یکآموز به  ر را در ذهن دانشرشه مکیو ر

 معروف امربهدارد در رهت گسترش فرهکگ  یآموز به و ه دانشک یت و اعتمادین موقعید از این بایسوق دهد. معلم همچک

و  معیروف  امربه یر گذار در رامعه را به برقراریت و تأثین قشر پر رمعیکد و اکزان استفاده آمو ن دانشیر در براز مک یو نه

 یا امعیه ن فرهکگ را در رامعه گسترش دهکد تیا ر یه در رامعه خواهکد داشت، اک یها نقش کد، تا آنکت یر هداراز مک ینه

http://himeibadam.blogfa.com/
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ه شاگرد کن است یا یرموز آموزش نیتر بزرگاز  یری» هککد کز توره یته نرن نید به ایاما معلم با م.یر داشته باشربدون مک

  رد در واق  معلم نقش ضیبو صیو  را دارد، معلیم   یرد و نه زبان و استددلش را. اگر استددل معلم را بپذیخود معلم را بپذ

علیم از رملیه،   ر اخالق و رفتیار م یرفت تحت تأثیه پذکرد، ورود او را یه شاگرد خود او را بپذککد کعم   ید به گونه ایبا

 ز است: یهم دو چ ین مرتبه از معلمیدن به ایرد، راه رسیگ یاستددلش قرار م

ککید،   . عیین ایین میوارد بیرای دانشیجویان نییز صیدق میی        یاخالق یو وارستگ یتقو  -ب یعلم یتسلو و پختگ -الف

ته باشد در دانشگاه نیز سعی بیر  آموزی و الگوپذیری از معلمان خود را به خوبی پشت سر گذاش دانشجویی که مرحله دانش

گیری شخصیت  الگوبرداری از اساتید خود دارد. بکابراین، این اساتید هستکد که با رفتار و مکش خود نقش به سزایی در شر 

کککد، چرا که همین دانشجو به عکوان شهروندی در رامعه به مسئولیت پذیری پرداخته و قیرار اسیت خیود     دانشجو بازی می

 عهده گیرد. و ناهی از مکرر را به معروف امربهنقش 

  یاسالم -یمدارس و مباحث مذهب ینظام پرورش( 2-3

شیورها  کریچه در میدارس برتیر سا   آن د انجام شود، بایچه در مدارس ما با استاندارد آن ،مدارس یدر بحث نظام پرورش

ا  و یی ا ، خلقیی ه بیا روح کی ور ما عالوه بر آن شکدر  یز باشد. در واق  بحث پرورشیمتما یادید تا حد زیبا شود یمانجام 

ه کرود  ین انتظار میخته است. بکابرایز در آمین یاسالم -یبا مباحث مذهب یا ژهیرندگان مرتبو است، به طور ویفراگ یازهاین

ان یی اصی  در م  ییک م ری ر در حری از مک یو نهی  معیروف  امربیه ج فرهکیگ  یاز رملیه تیرو   ییهیا  در مدارس اسیتاندارد مؤلفیه  

ن معلیم  یی رود و ا یاز معلم م یاسالم - ین مباحث مذهبیج چکین انتظار در ترویشتریو ب ،ردیآموزان مورد توره قرار گ شدان

مانکید گسیترش فرهکیگ     ییها مؤلفهدر  یتواند نقش مهم ین برخورد را با دانش آموزان دارد و میشتریه در مدرسه بکاست 

آمیوزان را بیه عهیده     این معلمان هستکد که نقیش پیدران و میادران دوم دانیش     زیرا ر داشته باشد.راز مک یو نه معروف امربه

از  یو نهی  معیروف  امربیه ه در میورد  ک یضمن خدمت یها السکتواند با  یران میا یاسالم یرمهور ینظام آموزش گیرند. می

بیه دور از   یا د تیا رامعیه  بلکید بیردار   یر قیدم ری از مک یو نهی  معروف امربهج و گسترش یگذارد در ترو یمعلمان م یر برارمک

 ی  بزرگرمش یول م.یام  به سر برکت یم و در امکیرا داشته باش ستایه مورد قبول خدا و انبک یا را  و رامعهرفسادها و مک

د یی و با باشید  یمی دوره  نیتیر  مهم ییه مشخص است دوره ابتداک. همانطور باشد یم ییرش ابتدایه ورود دارد، موضوع پذک

 ککد. کفا یمعلم خوب را  بر دانش آموزان ا یکنقش تا  استخدام شوند اظ علمی و مذهبی الگو هستکدکه از لح یافراد

  یاخالق یها ارزشگسترش  ان و اساتید درفه معلمیوظ( 2-4

و  یفه شرعی، وظککد یمت یر با اهمراز مک یو نه معروف امربهرا در گسترش  ان و اساتید دانشگاهینقش معلمچه که  آن

ار کبه  و یا دانشجویان آموزان دانش یو آموزش یتیترب یواقع یازهاید بر اساس نیبا و یا استاد، معلم یک»است.  ها آن یشغل

ان و شیه معلمی  یردار و گفتیار و اند کی د و از سر تفیکن و تکیوع. در رفتیار و    ی، خوش آدیش آیپ  خود ادامه دهد و نه با هرچه

ت و یرید  بایسیتی هیوده موریود باشید و از همیه وریود      یو ب کتحیر  یت و بره یتفاو  و ب ی  بخش بید هینبا اساتید ما

 و دانشجویان آموزان را به دانش علمید مطال  نفه داریه وظرکیعالوه بر ا ان و اساتیدمعلم .«ان گرددینماها  در آن یهدفدار

ز برنامیه  یی ر نری از مک یو نهی  معروف امربهاز رمله گسترش  یو پرورش یاسالم – ید نسبت به مسائ  مذهبیبا آموزش دهکد،

ر راز مک یو نه معروف امربهگسترش  توانکد یم ها آن د.ککرن یا به موارد درسرد و فقو اتداشته باشک یالس درسکدر  یخاص

متعهید   آموختگانی نشد و داکرده باشکخود را ادا  یو شغل یفه شرعید، تا وظکخود قرار ده یاددهیه یاول یها تیرا در اولو

از ، کید الگیو قیرار ده   ییک را  ید استاد مطهیر یبا و اساتید ما معلمان د.کککت یکده تربیرامعه آ یرا برا یاخالق یها ارزشبه 



 

 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 528

شیان در حیال   یرد اکی  ینشسیت احسیاس می    یدرسش م یپا یه انسان وقتکن بود یا معلمیدر مقام  یمطهر های استاد ویژگی

 (.0943)فرهادیان، است یکیفه دیانجام وظ

 موزش و مراکز علمینقش نهاد آ( 2-5

 به راه کارهای زیر اشاره نمود:  توان یمدر این خصوص 

  اعتماد به نفس و عز  نفس در بین پسران  ی هیروحبرگزاری نشستهای علمی در مراکز آموزشی با هدف تقویت

 .و دختران روان

 رلوگیری از ترالیف تحمیلی توأم با خشونت و بدرفتاری در مراکز آموزشی. 

 الهی در خانواده، در محیو کار و آموزش یها ارزشصحیح نهادیکه کردن  یها وهیشت و آموزش کیفی. 

  و رعایت شخصیت و حقیوق الهیی    یو ورزش یبدون استددل در مراکز تفریح ها ارزشپرهیز از تحمی  عقاید و

 .روانان در رهت فراهم آوردن فضایی علمی و صمیمی

  ضیرور   بیه عکیوان    های کیالن توسیعه ارتمیاعی    برنامه ی هیته ی هعرصآموزش و توریه متخصصان و فعّادن در

 نیتیر  ارزنیده و  نیتیر  مهیم الهیی بیه عکیوان     ی هضی یفرایین  در صورتی کیه  ... رام  فرهکگی و ی هبرنامورود یک 

را بیه همیراه   آثار و برکا  ارتماعی و فردی بسییاری   به خوبی در قشر روانان رسوخ پیدا ککد ارتماعی ی هدیپد

 :میکک یماشاره  ها آنکه به برخی از  داشتخواهد 

 (.993: 00)وسای  الشیعه،  ...« ِبها تُ َقاُم الفراِئضُ »... اررای احرام و فرای  الهی  -

 (. 319: 00)وسای  الشیعه،  «...َمَع َردُّ الَم اِلِم و ُمخالفة ال اِلِم و»... تحق عدالت ارتماعی  -

)وسای  الشییعه،   گردد یمو نهی از مکرر سرزمین آباد  معروف امربه ی هلیوسبه  «ِبَها تُعَمُر اَلرض»... ی رامعه نوساز -

 00 :939.) 

و نهی از مکرر حرومت الهیی مسیتقیم و    معروف امربه ی هلیوسبه  ...«یسَتقِیُم اَلم رُ  ...ِبَها»...تببیت حرومت اسالمی  -

 (.939: 00)وسای  الشیعه،   شود یمتببیت 

و از دشمکان انتقام  گردد یمامن  ها راه ...«و ینَتِصُف من اَلع ااءِ  ...و تأَمُن المذاِهبُ ...  ِبَها.. ».تحریم امکیت ارتماعی  -

 (.939: 00)وسای  الشیعه،   ...شود یمگرفته 

ع ِن َل تُ زاُل اُمتّ ی بخی ٍر م ا َاَم ُروا بِ المعروِف و نَ َه وا نزول خیر و برکت، پییامبر اکیرم )صیلّی اهلل علییه و آلیه و سیلم(:        -
: 00)وسیای  الشییعه،    در خیر و برکیت هستکد  کککد یمو نهی از مکرر  معروف امربه؛ امت من تا زمانی که المنک رِ 

932.) 

؛ کسی که نهی از مکرر من نَهی عن المنکِر َارَغَم اُنُوَف المن افقینَ نفاق )حضر  علی )علیه السالم(:  ی هربهشرست  -

 (.939: 00)وسای  الشیعه،  مالد یمبیکی مکافقین را به خاک  ککد یم

)وسیای  الشییعه،   شود یمی آن کس  حالل  ی هلیوس؛ به ... َتحُِّل والمکاس ب ... ِبَها... گسترش راههای کس  حالل ) -

 00 :939.) 

فَ  َرَض اهلُل اَلم َر ب المعروف مص لحًة للعل وم و الّنه َی ع ن المنک ِر َردع اً »تحقق مصلحت عمومی رامعه و طیرد نیااهالن     -
( در ریای دیگیری در وصییت نامیه بیه حسیکین       عچکیان چیه امیرالمیؤمکین)    (.833البالغه، حرمت  )نهج« َفهاءِ لِلسُّ 

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 »: کدیفرما یم)علیهاالسالم( 
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و نهی از مکرر را ترک کردید، دیگیران   معروف امربهکه اگر شما  یعکی آن (90: 9)اصول کافی،  « یس تجاب له م

 . شوند یمو سیاست بازان وارد صحکه  رندیگ یمملرو  را به دست 

 ی هرامعی الهی تحقق و گسترش اخالق الهی در  ه یضیفرتحقق اخالقی الهی در رامعه. یری از آثار و برکا  این  -

« اََلم َر بِ المعُروِف َو النَّه ِی َع ِن الُمنَک ِر لُخلق ان ِم ن ُخل ِق اهللِ ِاّن » :بشری است. لذا امیرالمؤمکین )علیه السالم( فرمودنید 

 «تخلف وا ب ه اخ الِ اهلل»ما مأموریم به این که به اخالق الهی متخلیق گیردیم    ی ههمو نیز  (23: 011)بحارادنوار،  

امی  انسیانی پدیید    الهی ترک شود مشیرال  بسییاری بیرای رو    ی هضیفرچکان چه این  (083: 00)بحارادنوار،  

اهلل سبحانه لم یلعن القرن المافی بین ایایکم اَل لترکهم اَلم ر ب المعروف و النه ی ع ن المنک ر فلع ن اهلل -فان»...  .دیآ یم
زییرا خیدای سیبحان، میردم روزگیاران گذشیته را از       ...« سفهاء لرکوب المعاصی و الحلماء )الحکماء( لترک التن اهی

و نهی از مکرر، پس خدا بی خردان را بیرای نافرمیانی و    معروف امربهرای ترک رحمت خود دور نساخت، مگر ب

( هیم چکیین حضیر     039البالغیه، خطبیه    )نهیج  خردمکدان را برای ترک بازداشتن دیگران از گکیاه، لعکیت کیرد   

 ودشی  یمی بدان  ی هسلط: مور  شمارند یم بزرگ الهی را چکین بر ی هضیفراین امیرالمؤمکین)ع( آفا  مهم ترک 

( و باعیث نفیی هوییت و حییا  انسیانی      083/2(، سقوط و انحطاط ارتماعی را به همیراه دارد )خطبیه   34/4)نامه 

 (349و  943)حرمت  گردد یم

 

 و نهی از منکر( معروف امربهعزم همگانی )( 2-6

 04 ٔهیی آلقمان  ٔسورهالهی در حقیقت نیازمکد یک عزم ملّی و همگانی است چکان چه در  ی هضیفرگسترش و تعمیق این 

. براسیاس ایین   «ُم ورِ یا بُ َنیَّ اَِقِم الصَّالَة َو أمُر بِالَمعُروِف َو انَه َع ِن الُمنَک ِر َواص ِبر َعلَ ی َم ا أَص اَبَک ِانَّ َذلِ َک ِم ن َع زِم اَلُ »فرماید:  می

د. عیزم ادمیور بیه کارهیایی     را تحم  کرد و صبر پیشه نمیو  مصائ و  ها یسختکریمه الهی، در راه اررای این فریضه، باید 

که باید روی آن تصمیم و عزم داشت و به تعیین کارهای انسان از روی اراده است، اما در بعضی از کارها باید  شود یمگفته 

آن فرر و مشور  کرد و سپس تصمیم گرفت. اگر کاری مهم و ارتماعی باشد و بدون همیاهکگی مسیتمر    ی هدرباراز قب  

و نهی از مکرر، امری ملّی، مصمم و رزمی اسیت   معروف امربه، و طلبد یمگویکد این کار عزم ملّی  میهمگان حاص  نشود، 

از رایگیاه قیدر  سیخن گفیتن اسیت، نیه        معیروف  امربیه  (.013: 0920)روادی آملیی،  مردم همراه اسیت  ی ههمکه با عزم 

، صدور و دستور رلوگیری عملی معروف امربهست، سخکرانی و موعظه و اندرز یا مقاله نوشتن که این امور آسان و فراوان ا

مورد  ککد یمکسی که ندانسته گکاه  …لذا این بحث در کت  فقهی در مبحث رهاد آمده است ...هاست یزشت ها ییناروااز 

 امیا کسیی کیه فیالن کیار را عالمیاچ و عامیداچ        …و نهی از مکرر نیست بلره باید او را به حرم شرعی آگاه نمود معروف امربه

در این را باید از موان  قدر  برخورد نمود و رلوی تبه کار را گرفت، چکین کیاری نیازمکید ییک عیزم      ...شود یممرتر  

  (.013: 0920ملّی است، از این رو به عکوان وار  کفایی مطرح است که مسؤولیت همگان را به همراه دارد)روادی آملی، 

. هر کس صیبر ککید و ببخشیاید،    «َو َلَمن َصبَ َر و َغَفَر ِانَّ َذِلَک َلِمن َعزِم اَلُُمورِ »: 39ور: * شوری/آیا  دیگر درمورد عزم ادم

. اگر صبر ککید و تقوا به خیر   «ِان َتصِبُروا و تَ ت َُّقوا فِانَّ َذِلَک ِمن َعزِم اَلُُمورِ »: 020این عم  از عزم ادمور است. * آل عمران/ 

پس هر کسی که ... زم عبارتست از: تصمیم قبلی بر گذراندن و فیصله دادن به کاری، دهید، این خود از عزم ادمور است. ع

از آن صرف نظر ککیدو ایین خیود از     خواهد ینمو محافظت بر آن ردّیت دارد و  اش یقلببه امری صبر ککد، حتماچ در عقد 

 ( 989و 0: 00قدر  و شهامت نفس است)تفسیر المیزان،  
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 گیری نتیجه

شتر بیه دنبیال   ین مرحله بیرند و در ایگ یخود را م یو اخالق یارتماع یریپذ نقش یآموز ها در دوران دانش شتر انسانیب

ن فرصیت اسیتفاده   یی د از ایی ز باید و معلم ننمعلم دار ینسبت به گفتارها یادیز یریر پذیو تأث باشکد یم ین و مذهبیمسائ  د

ن سیمت  یی ت دانیش آمیوزان بیه ا   یکد تا با هداکر تالش راز مک ینهو  معروف امربهن ییان در گسترش و تبرکد و در حد امک

ن انتظار یبکابرا د.ککر آشکا راز مک یو نه معروف امربهدر رامعه بگستراند و مردم را با فرهکگ را ر راز مک یو نه معروف امربه

ان یاص  در م یکم رر در حرکاز م یو نه معروف امربهج فرهکگ یاز رمله ترو ییها ه در مدارس استاندارد مؤلفهکرود  یم

ان و اسیاتید  از معلمی  یاسیالم  - ین مباحیث میذهب  یج چکی ین انتظیار در تیرو  یشیتر یو ب ،ردیی دانش آموزان مورد توره قیرار گ 

مانکید گسیترش    ییهیا  مؤلفیه در  بسزایید نقش کتوان یم و آموز و دانشجو سرو کار دارند دانشگاهی که با قشر حساس دانش

هیای آموزشیی ضیمن     گردد بیا برگیزاری دوره   رود. در آخر توصیه می می دکر داشته باشراز مک ینهو  معروف امربهفرهکگ 

خدمت برای معلمان و اساتید با موضوعیت امربه معیروف و نهیی از مکریر و کلییه شیرایو و روانی  آن، دقیت در ریذب         

ها و رامعیه رهیت    ارس، دانشگاهها همچکین الگوسازی در مد نیروهای متخصص علمی، مذهبی در سطح مدارس و دانشگاه

 گسترش و فرهکگسازی این فریضه مهم الهی گام موثری برداشته شود.
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 رابطه آن با بهداشت روانی شهروند مسئول و
 0سعید بهشتی

 چکیده

عبار  است از ارزش قائ  شدن برای  اند پرداختهشکاسان به تبیین آن  یری از اصول اساسی در بهداشت روانی که روان

 0یگران است.د

نمودهیای احسیاس    یریی از   و در قبیال دیگیران احسیاس مسیئولیت نرکید      از نظر روانیی سیالم باشید و    تواند ینمانسان 

شیکاخت مسیئولیت     امیا پیرداختن بیه ایین امیر مسیتلزم اودچ       باشید  یمی ونهیی از مکریر    معروف امربهمسئولیت در قبال دیگران 

نهیی از مکریر اگیر در رامعیه اسیالمی       امر به معروف و لی که مؤثر واق  شود.وثانیاچچگونگی اررایی مسئولیت است به شر

ای بسیار مؤثر برای مقابله با تهیارم   شیوه و مشرال  فرهکگی مورود در ارتماع را کاهش دهد تواند یماحیاءشود به خوبی 

 اسیت کیه بایید شیکاخته شیود و      از چه چییزی نهیی نمیاییم خیود امیری      ایکره مردم را به چه چیز امر و فرهکگی خواهد بود.

 ،اند فرمودهامر به آن  یری از اموری که شاید در ارتماع ما مورد فراموشی قرار گرفته در حالی که پیامبر بکدی شود. اولویت

 رساندن پیام غدیر به دیگران است.

 پیامبر اکرم در روز غدیر فرمودند:

ونهی از مکرر برای شما این اسیت   معروف امربه)آگاه باشیدکه اساس  یقَ  ْولِ  یَأْن تَ ْنتَ ُهوا ِإلَ  َأََل َو ِإنَّ رَْأَس اِْلَْمِر بِاْلَمْعُروفِ  ...

 سخکان من را به کسیی کیه در ایین مریان حاضیر نیسیت برسیانید(        )و  ْحُض ْرهُ یَو تُ بَ لُِّغوُه َمْن َلْم  که بر گفتار من پایدار بمانید(

َهْوُه َع  فَِإنَّ ُه َأْم ٌر ِم َن اللَّ ِه َع زَّ َو  مخالفت نکمایید(  ها آنرا امر ککید که این سخکان را بپذیردوبا  او )و ْن ُمَخاَلَفتِ هِ وتَْأُمُروُه ِبَقُبوِلِه َو تَ ن ْ
   0)پس به درستی که آنچه من به شما گفتم دستوری بود از ناحیۀ خداوند ومن نیز شما را به آن امر نمودم.( یَجلَّ َو ِمنِّ 

 بهداشت روانی   رامعه سالم، مسئولیت، ند،شهرو کلیدی: گان واژه

 شهروند کیست؟ مسئولیت پذیری چیست؟بهداشت روانی یعنی چه؟

بیه   بکابراینن رامعه است. یعضو وابسته به ا یمعکاه ب «وند»و  یرامعه انسان یبه معکا «شهر»لمه ک  از دو کمر «شهروند»

 .شود یمشهروند گفته  کککد یم یامعه زندگر یکه در کو بزرگ  کوچکه افراد اعم از زن و مرد و یلک

 ککید  یمو همچکین هر فرد را که در یک شهر زندگی  دهد یمدر ککار هم یک رامعه را تشری   ها انسانزندگی کردن 

ف خود را بشکاسکد و به آن عم  یالره حقوق و تک گیرند یمرا به خود  یلق  شهروند یافراد زمان .نامکد یمرا یک شهروند 

 .ککد یمدا یو شهروند معکا و مفهوم پ شود یم  ریکه تشیه مدکست ه اگا آن ککد وک

بودن فرد در برابر اشخاص ومحیو ورامعه  ی پاسخگورپذی معکای مسئولیت از مسئولیت پذیری پاسخگویی است. مکظور

 8.باشد می؛ در لغت به معکای موظّف بودن و یا متعهّد بودن به انجام امری «مسئولیّت»است. 

 :فرماید می -علیه السّالم -مام سجّادا

ح  اٍل َحلَّته  ا َاو َمنزِلَ  ٍة نَ َزلَته  ا َاو ِاعلَ  م رََحَم  َک اهللُ َع  زَّ َو َج  لَّ َعَلی  َک ُحقوق  اً ُمحیطَ  ٌة بِ  َک ِف  ی ُک  لِّ َحرََک  ٍة َتَحرَّکَته  ا َو َس  َکَنٍة َس  َکنَتها َاو »
ُِ اهلِل تَب   ارََک َو َتع  الی َعَلی   َک م  ا َاوَج   َب َعَلی   َک لَِنفِس  ِه ِم   ن َحقِّ   ِه الّ  ذی ُه   َو اص   ُل فَ  اَ  ه   ا فیجارَِح  ٍة قَ َلبَته   ا َاو َءالَ  ٍة َتَص   رَّفَت  کَبِر ُحُق   و

 ِِ  3«الُحقو

                                                           

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد نایین. 0
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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  

فرود آیی یا در هر عضوی که بگردانی یا در هر ابزاری کیه در آن تصیرّف ککیی،     در هر حالی که باشی یا در هر مکزلی که

حقّ خدای تبارک و تعالی همان است که برای خیویش بیر تیو واری       ترین بزرگآن حقوق اطراف تو را فرا گرفته است. 

 کرده؛ همان حقّی که ریشه همه حقوق است.

و  دهید  یمی سیاسی باید در برابر کارهایی که انجیام   فرهکگی و ادی،اقتص موقعیت ارتماعی، مقام، سن، هر هر انسانی در

اشخاص غیر  دهکد ینمکسانی که دربرابررفتارها و کارهای خود مسئولیت نشان  پاسخگو باشکد. دهد که نشان می ییرفتارها

رفتارهیا و کارهیا ییاد     تفیاو  شیدن در برابیر    مسئولیتی ییا بیی   یری از عوام  عمده بی .شوند یمتفاو  خوانده  مسئول یا بی

ناپیذیری بایید راه مسیئول و پاسیخگو شیدن را       تفیاوتی و مسیئولیت   برای دوری کردن از بیی  پذیری است. نگرفتن مسئولیت

 موخت.آ

 داشته باشیم. برای مسئول شدن در برابر کارها و رفتارهایمان دزم است شکاخت کاملی از بعضی موارد زیر

 هایی است که هر فرد دارای آن است. توره به ویژگیشکاخت خود: مکظوراز شکاخت خود  .0

آنست که هر فرد باید شکاخت و آگاهی از موقعیتی کیه در آن   ها تیموقع: مقصود از شکاخت ها تیموقعشکاخت  .8

 قرار دارد بدست آورد.

اخت شک شکاخت عم  یا رفتار: مکظور از شکاخت عم  یا رفتار آنست که هر شخص باید با توره به شکاخت خود، .9

چه افراد کم سین   اگر هریک از افراد ، ،عم  یا رفتاری را که مکاس  است تشخیص داده و انجام دهد.ها تیموقع

و سال و چه افراد بزرگسال بتوانکد خود را بشکاسکد و بدانکد که در چه موقعیتی قرار دارند و رفتیار و عمی  میورد    

پذیر هستکد و برای بهتر  دهکدکه مسئول بوده و مسئولیت ن مینیاز یا مربوط به همان موقعیت خود را انجام دهد نشا

هرکس به طریقی باید به وظایف شغلی و انسانی  پذیر باشکد. و راحت تر زندگی کردن در ککار هم باید مسئولیت

محیو زندگی و رامعه و رفتارهای خود احساس مسئولیت  اطرافیان، خود بخوبی عم  ککد و باید در قبال رامعه،

 واگذار نموده است از رمله: یها تیمسئولخداوند هم در این مورد به هر فرد و گروهی  .ککد

خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند تا آنره از دانایان عهد گرفت آموزش  مسئولیت دانایان و دانشمکدان:

 9دهکد.

 که وعده نداده است آزاد است.تا زمانی  شود یمکسی که چیزی از او خواسته  مسئولیت عهد و وعده دادن:

و اقشیار میردم    هیا  گیروه مسئودن اسالمی پاسبانان خداونید در زمیین هسیتکد و بایید بیه تمیام        مسئولیت مسئودن:

عکوان عضوی از خانواده انسانی در قبال سیایر  ه رسیدگی نمایکد و عدالت را در همه مواق  برقرار نمایکد.هرکس ب

بیر ایین گونیه از     تأکیید اسیالم نییز بیا     اخالقی خاصی برعهده دارند. یها تیسئولمو همکوعان وظایف و  ها انسان

 حدود و چهارچوب کلی روابو و اخالق مسلمانان را مشخص کرده است. ها معاشر 

اگر چکانچه محیو و رامعه انسانی را به قایقی تشبیه ککیم که نوع انسان در این قایق بیر سیطح    مسئولیت اشخاص:

برای رسیدن به ساح  مقصود در  حرکتکدو افراد با سالئق، تفررا  و اعتقادا  متفیاو    ها آب موا  و پرتالطم

هرکس در رایی از این قایق نشسته باشد،و در این بین فردی از افراد بخواهد با انجام رفتیار شخصیی  خاصیی بیه     

در رواب سایرین به مران  نوعی متفاو  مضر عم  ککد، برای مبال بخواهد با میخی رای خود را سوراخ ککد و

در برابر این شخص بی تفاو  بمانکد چیرا   توانکد ینمشخصی خود استکاد ککد و این را حق خود بداند سایر افراد 

که آب تمام فضیای درون قیایق را    دیپا ینمدر محیو به نوعی بهم گره خورده است و دیری  ها آنکه سرنوشت 
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.پس حساسیت توریه هرفیرد   کشاند یمده به دریای هالکت و نابودی خواهد گرفت و تمامی مسافران را غرق کر

 . گردد یمبه رفتار سایر افراد رامعه که به نوعی در سالمت آن رامعه نقش اساسی دارد مشخص 

 .یزیا چی یسکپاسخگو بودن در برابر خودمان،  یعکی یریت پذیمسئول

 .ردیگ یمرا به عهده  ها آندر برابر  ییارها و پاسخگوکت یفرد با اخالق، مسئول یک

ه در کی  یو در هیر صیورت   دهکد یمخود را به موق  و با تمام تالش انجام  یارهاک، کککد یمرا قبول  یتیه مسئولک یافراد

 . کوشکد یمخود، در اصالح آن  یککد با تمام سعکار خود اشتباه ک

 . شود یمسوب ن رامعه محت آمبب یها یژگیواز  یریر بودن افراد رامعه ، یپذ تیمسئول

 یریپذ تیمسئول هجینتچند 

 شوند ینم یال  دچار سر در گمربا مش ییارویدر رور یپذ تیمسئول افراد . 

  له از سیر راه  ال  را با صبر و حوصررفته و مشیرا پذ یرا  زندگییر بودن، تغیپذ ن گونه افراد به خاطر انعطافیا

 . دارند یمخود بر 

 اند دهیرسن مهار  به استقالل یس  اکدارند چون با  یشتریب یو سازگاریان و محیر با اطرافیت پذیافراد مسئول . 

 است. یریت پذیج مسئولیگر نتایاو از د یاستعدادها ییوفارشخص و ش یرررشد ف 

 ارها دارند. کموق  انجام درست و به  یبرا ییر توان بادیپذ تیافراد مسئول 

 افراد است.  یریت پذی، به خاطر عدم مسئول ها برنامه یختگیو به هم ر ها ینظم یاز ب یاریبس 

 ریپذ تیشهروند مسئول

 او  یف اصیل یشیهروند و از وظیا   یریت پیذ ی، شیرط نخسیت مسیئول    یشهروند یها تیمسئولبا حقوق و  ییآشکا

 . باشد یم

 و  گذارد یمگران احترام یکد در واق  به حقوق خود و دکت یاس مسئوله نسبت به شهر خود احسک یهر شهروند

 . دانکد یمقاب  اعتماد  یگران او را فردید

  آورد یمشهرها به ورود  ی هتوسعگسترش و  یه را برایگر زمکیدیراعتماد شهروندان به. 

 یناشی  یاهش ضررهاکو  ها کهیهزاهش کاقتصاد ،  نیتأمدر  توانکد یم یتکمشار یارهاکت در کشهروندان با شر 

 باشکد.  مؤثر یشهر یاز زندگ

 ر یپذ تیشهروند مسئول یژگیوچند 

 آشکاست.  کامالچ یو مقرر  شهر نیبا قوان 

 شمارد یمگران را محترم یحقوق د . 

  گذارد یمو سالخوردگان احترام  ترها بزرگبه . 

  ککد ینم یی  رویگران تجسس و عیار دکدر . 

 ککد یمت یرا رعا یبهداشت فرد . 

 داند یمگران یخود و د یسالمت یبرا یدیگار را تهدیس . 

 خود حساس است.  یو شهرینسبت به نظافت مح 

http://www.pardad.ir/page.aspx?id=229&Page=2
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 ککد یم ییرو صرفه یدر مصرف انرژ . 

 د. یایکار مکال  آن ربرخوردار است و با مش ییباد یکیآپارتمان نش کاز فرهک 

 ککد یمل خود مراقبت مانکد اموا یانا  شهررگر امیو د ها پارکسبز ،  یاز فضا . 

  ککد یمز یپره ین عمومکدر اما یادگاریاز نوشتن . 

  رساند ینم  یآس یه عمومینقل ی هلیوسبه 

 یهیا  دگاهیی دهرچه یک شهروند شرایو مورود در رامعه را برای عضویت در تشر  مببت ارزیابی ککد وهر چیه بیین   

 .ابید ی یمی پیذیری هیم افیزایش     مسیئولیت  ته باشد مشارکت ونظام سیاسی وارتماعی احساس یرپارچگی بیشتری داش خود با

به تبی  آن در   و ککد یمایفا  ها وگروه ها مسئولیت شهروندان نقش مهمی در سالم سازی حیاط ارتماعی خانواده مشارکت و

 ایید بیرای از  لذا باید بهای بیشتری بیه آن داده شیود و ب   است و مؤثر تر بزرگاعتالی سالمت روانی در نظام ارتماع  رشد و

برای  را دارای اهمیت ویژه قلمداد کرد. ها آنانزوا خار  کردن شهروندان رامعه مشارکت ارتماعی ومسئولیت پذیری بین 

مکریر   نهیی از  و معیروف  امربهبه  ها انسانبهتر شدن شرایو وحفظ وآرامش در بین رامعه باید شهروندان ومسئودن وتمامی 

 .بیشتر از پیش اهمیت دهکد

 جامعه آشفتهویژگی  چند

 .عدم مسئولیت .خودخواهی حاکم است و هرکس بفرر خویش است .0

 .نبودن قانون مشترک.هرکس ساز خود میزند.وقتی قانون نباشد زور حاکم است .8

 .رامعه و شهر تردد دروره مشترک  خبرند. از هم بیگانه و بی کامالچ .9

 .احترامی فضا روانی مسموم به قهر و توهین و بی .3

  ی جامعه سالمویژگچند 

 پذیرش مسئولیت در هر رده و هر رایگاه .0

 مشترک گروهی یها برنامهداشتن  .8

 احترام به قوانین و مقررا  و عرف رامعه .9

 فضای رامعه مملو از احترام و گذشت وفداکاری .3

 خوب در رامعه یها انسانورود  .9

 .زدیر یمخیر راری از او +شود ینمشری از اوصادر =خوب انسانویژگی 

 خوش ببو بخاطر بوییدن هی  مخواه در ازاء بوییدن هی  مگیر.گ  باش 

فضا و شرایو تعین کککده در رشد فرد هستکد اگر لیوان آلوده و کبیف باشد هر نوشیدنی و شیربتی درآن برییزیم فاییده    

رایو و ندارد کبیف است و بدبوچرا چون ظرف کبیف است.پس این فضا را باید چگونه ساخت ودنبال چی باید گشت تا ش

خیدارو   هیا  آدمرا بگییریم همیه    ها آفتفضایی فراهم شود تاهمه خودبخودخوب بار بیایکد؟اگرموان  را برداریم اگر رلوی 

را گرفت  ها آفت.پس باید فضا سازی کرد باید رلوی ها یبداز ظلم از  دیآ یمبدشان  هستکد همه بدنبال خوب بودن هستکد

 .روند یمبسوی خدا  ها آدمهمه که در آن  ها آفتفضا سازی یعکی حذف 

و عقیال   شیرعاچ .ولذا میا  شیود  یمی آشرار  ها انسانایکجاست که ضرور  مسئول بودن و حساس بودن نسبت به رفتار سایر 

 نسبت به رفتار دیگران بی اهمیت باشیم/سعدی هم این مطل  را در شعر زیبای خود بیان کرده که: میتوان ینم
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 بکییییییی آدم اعضییییییای یردیگرنیییییید  

 عضیییوی بیییه درد آورد روزگیییار  چیییو 

 تیییو کیییز محکیییت دیگیییران بیییی غمیییی 

 

 کیییه در آفیییریکش ز ییییک گوهرنییید    

 دگیییییر عضیییییوها را نمانییییید قیییییرار   

 نشییییاید کییییه نامییییت نهکیییید آدمییییی  

 

 :آمده است قرآن کریم در و

 0.«ْن َأْحیاها َفَکأَنَّما َأْحَیا الّناَس َجمیًعاَمْن قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغْیِر نَ ْفٍل َأْو َفساٍد ِفی ْاَِلْرِض َفَکأَنَّما قَ َتَل الّناَس َجمیًعا َو مَ »

را کشیته و هیر    هیا  انسیان هر کس، فردی را بدون ارتراب قت  یا فساد در روی زمین برشد، چکان است که گویی همیه  

 کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چکان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.

 :اند فرموده امام صادق ع

لَ  ُه َس  ائُِرُه بِالسَّ  َهِر َو  یتَ  َااعَ  کیَمثَ  ِل اْلَجَس  ِا ِإَذا اْش  تَ کتَ بَ  ارِِّهْم َو تَ   َراُحِمِهْم َو تَ َع  االُِفِهْم   یَعْب  ِا اللَّ  ِه ع قَ  اَل اْلُمْؤِمنُ  وَن ِف   یَأبِ   َع  نْ »
 4 «یاْلُحمَّ 

ضوی از آن دردمکید شیود، دیگیر    مَبَ  مؤمکان در دوستی و ابراز رحمت و عاطفه به یردیگر، مب  پیرر است. هر گاه ع

 .کککد یماعضای پیرر، با بی خوابی و ت ، با آن عضو هم دردی 

 آن  یها وهیشر، مراتب و کاز من یو نه معروف امربه

ر یز انسیان بیا سیا   یوریه تمیا   یاست و از طرفی  یت و بکدگیم عبودیرکان قرآن یه طبق بکبا توره به فلسفه خلقت انسان 

 یعکی ی، یضیه الهی  ین دو فریی گیاه ا یت و رایی ، اهمباشد یممال ک یت او به سوک  بودن انسان و حرمورودا  به ناطق و عاق

ان ی  عیارض شیدن نسی   یی ه انسان غاف  اسیت و بیه دل  ک یی. از آنجاگردد یمن و روشن ییشتر تبیر براز مک یو نه معروف امربه

ه در کی اسیت   یاتیر رزء ضرورراز مک یو نه روفمع امربهن یکد بکابراک یاوست فراموش م ید برایه مفک یاز موارد یاریبس

کیه   گیردد  یمی تیر   نهی از مکرر زمانی بیشیتر و کیاربردی   ریتأثالبته .ککد یمدا یضرور  پ یهر انسان یمال براک  به یرهت ن

مشیرال   رایگزیکی برای آن نهی پیدا ککیم  تا بتوانیم افراد را به آن امر ککیم لذا نهی از مکریر بیه تکهیایی حیالل مسیائ  و      

 . باشد ینم

 یعکی ی 2.« م به ا تق ام الف رائضیض ه ع  یر فر ک ع ن المن یان اَلم ر ب المعروف و النه : »کید یفرما یمی حضر  امام محمد باقر)ع( 

بهیا تقیام   "ر یی دارد. از تعب یر واربا  به آن بسیتگ یسا ییه پابرراکاست  یم و بزرگیر وار  عظراز مک یو نه معروف امربه

 .رود یمبه شمار  یومت اسالمرر از لوازم حراز مک یو نه معروف امربهه ک شود یمه ن استفادیچک "الفرائ 

 میرکر در قرآن راز مک یو نه معروف امربه -الف

آن را  یهیا  شاخه  و یم و شرح و تفصیرکد در قرآن یرا با یام شرعرا  احیلکشه و یه رکگفت  توان یم یلکبه طور 

رده اسیت  کی ر اشاره راز مک یو نه معروف امربهضه یبه فر یفراوان یها هیآم در یرکرست. قرآن وگفتار اه  البیت در سکت 

 :میپرداز یما  ین آیاز ا ین را به برخیه در اک

ان شما، ید از میبا 3 «هم المفلحون کر و اولئکنهون عن المنیامرون بالمعروف و یر و یالخ یاعون الیم امه کن منکولت» .0

  همان رستگارانکد. ها آنککد. و کر راز مک یو نه عروفم امربه، و یریدعو  به ن یرمع

خداونید بیه عیدل و احسیان و      01«...رک عن الفحشاء و المن ینهیو  یالقرب یتاء ذیامر بالعال و اَلحسان و ایان اهلل » .8

  کد..ک یم یر و ستم، نهر؛ و از فحشا و مکدهد یمان فرمان یربخشش به نزد
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م یرکی از مکظیر قیرآن    یادیی ار زیت بسیاهم یر داراراز مک یو نه معروف امربهه ک دیآ یمن بر یا  فوق چکیاز مجموع آ

تاثیر بسیزایی در سیالم سیازی محییو رامعیه       و شود یمو همه آحاد رامعه اعم از دولتمردان و عموم مردم را شام   باشد یم

 استکتا  نمود: توان یمر را یا  زرا  فوق نیاز آ یلکبه طور  بهمراه دارد.

  .است بوده گذشته رامعه و همچکین روام  یفساد و نابود علت ررمک از ینه و معروف مربها کتر .0

 رده است.رن کاز مسلمانان در آن ش یسکا  است و یهیر از بدراز مک یو نه معروف امربه وروب .8

 .اند بوده لفرم بدان زین گذشته یها امت و بوده یاله انیاد همه در ضهیفر دو نیا وروب .9

    .است یامبریپ شئون از ررمک از ینه و فمعرو امربه .3

 .اند مسئول آن برابر در یاسالم رامعه افراد و است مسلمانان متقاب  حقوق از ررمک از ینه و معروف امربه .9

 رراز مک یو نه معروف امربه یعمل یها وهیش -ب

ن یی   بیه ا یی ن یر است. بیرا رر محقق شدن معروف و زدوده شدن مکراز مک یو نه معروف امربهدر  یهدف عمده و اساس

ر ین راستا موارد زیه در اکم یبوده باش یعمل یها وهیشارها و رن راهین و مؤثرترید به دنبال بهتریه باک رسد یمهدف به نظر 

 :گردد یمشکهاد یپ

عوامی    نیتیر  مهیم از  یریی است.  یغ عملیر تبلراز مک ینه و معروف امربه در وهیش نیمؤثرتر و نیاول: یعمل وهیش .0

رم)ص( کی امبر ایی وه بوده است. پین شیت ، توره به ارج و گسترش میرم)ص( و ائمه)ع( در تروکامبر ایت پیموفق

گیران  یه دری کیو .... قب  از ا یو ارتماع یفرهکگ یها برنامهکدن خکدق، ساختن مسجد و ک  یارها از قبکدر اغل  

ونُ وا ک» .کردنید  یمی  امیر  قیی ن طریمعصوم)ع( به اه امامان ر، همچکانشد یمشقدم یکد خود پکار کن یق به ایرا تشو
 00«نایونُوا شَ کناً َو ََل تَ یونُوا زَ کْم َو  کِر َأْلِسَنتِ یْم ِبغَ کَأنْ ُفسِ  یُدَعاًة ِإلَ 

 بیه  احتیرام  اسیت،  توریه  خور در ررمک از ینه و معروف امربه ریتأث در هک یاصل نیدوم: افراد تیشخص به احترام .8

 انید  الودهیی نار خیود را  ربه طیور آشی   و اند نشده گکاه به متجاهر هک یوقت تا ررمک بانرمرت. باشد یم افراد تیشخص

 پرداخت. ها آنحرمت  کد به هتیو نبا اند محترم

 از را هیا  آن دفعیه  ییک  انید  شیده  ور غوطه را رمک گرداب در هک یسانک میدار انتظار ما معمودچ: یجیتدر ارشاد .9

  یی   و رذایفضیا  و اسیت  یجیتیدر  یامیر  تیی ترب هک یحال در م؛یبساز آل دهیا مسلمان یک و میآور در گرداب

قرآن  یجیه از عل  نزول تدرکگفت  توان یمقت ی. در حقکدیآ ینمها به ورود  مرتبه در ران انسان یکدام ک  یه

 مال مطلوب نازلک یها به سو ت انسانیهدا یاست و برا یتیتاب تربکه قرآن کته مهم است، چرا رن نیتوره به ا

 شده است.

و شر  بیان و محبت است؛ ییر، نرمخوراز مک یو نه معروف امربهمؤثر در  و مهم یها وهیش از: محبت و یینرمخو .3

بادیی در انتقال پیام دارد بکابراین بسیار حائز اهمیت است که به شر  و شیوه ای درسیت و مکطقیی وارد    ریتأثنیز 

 م مرهون آن بوده است.یرکح قرآن یبکا به تصرامبر)ص( یت پیه موفقک یخصلت این مقوله شویم.

 از( ص)اسیالم  رمری م امبریی پ. هاست ارزش و ها یخوب به قیتشو یاله ات رم ازا یامت از یری :ها ارزش به قیتشو .9

خیدا   یعیت نمیاز بیرا   که دو رکی  یسیان ک یرد. براک یم یادیز یها داف استفادهاه شبردیپ رهت در قیتشو عام 

 نیی ا بیه  و سپرد یم یقید افراد به را ینظام و یفرهکگ ،یاسیس حساس یها پست  .کرد یم نییزه تعیخواندند را یم

ر رعکوان فرمانده لشی  به را ساله هجده دیز بن اسامه نمونه یبرا. فرمود یم دعو  کیپا و یرین به را امت  ،یترت

  .مکصوب فرمود
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  یفضا پرورش در یول ندارد ییربکایز نقش چکد هر ویمح هک ستین مسئله نیا در ریش: ینه و امر یفضا جادیا .0

 خیود  تیا  سیازند  آمیاده  یا گونیه  به را ویمح هک بود اص  نیا بر یمبتک زین ایانب رسالت. دارد یاساس نقش  یرذا و

َع ْن  ْم َمْسُئولٌ کلُّ کْم رَاٍع َو  کلُّ ک»: دیفرما یمرم)ص( کامبر ایپ نیبکابرا .«قوم الناس بالقسطیل»بر پادارند: را عدالت مردم
 08 «ِتهِ یَرعِ 

 بدون میباش نداشته نظر مد را وهیش نیا گذشته یها وهیش کارک در اگر یلک طور به: ررمک بانرمرت با یعمل برخورد .4

 09اهد ماند. خو جهینت یب ررمک از ینه و معروف امربه کش

 رراز مک یو نه معروف امربهمرات   - 

 قائی   یاقسیام  نیهمچکی  و درریا   و مراتی   رری مک از ینهی  و عروفم امربه یبرا اسالم یعلما: یقلب انزرار مرحله .0

 هک یشخص با ما هک است یموارد در نیا و است یقلب ارران ای اعراض  ر،رمک از ینه مرتبه و درره نیاول. اند شده

 شیود،  یه تلقی یی او تکب ین برخیورد، بیرا  یم و اینشان ده یم و نسبت به او سردیککم قط  رابطه یت داریمیبا او صم

ر داشیته باشید؛ در   یار بد او تیأث کاز  یرین عم  ما در رلوگیرد و ایقرار گ یکجه روحرزرر و ش یکتحت  یعکی

را  و رکد و آزادتر دنبال مککرده و او هم قط  رابطه که از قط  رابطه ما استقبال ک ین صور  چه بسا فردیر ایغ

 ست.یار درست نکن یا ین مواردیزشت برود در چک یارهاک

 آن بسیا  چه. است زبانی  همرحل ،اند کرده رکذ ررمک از ینه یبرا دانشمکدان و علما هک یدوم درره: یزبان مرحله .8

غیا  قیرار گرفتیه اسیت،     یسلسیله تبل  ییک ر یتیأث  تحت و ینادان و رهالت  یدل به است، یررمک دچار هک یماریب

کد، موضوع را با کبا او صحبت  یمال مهربانک رد و بای، راهکما و معلم دارد تا با او تماس بگی، هادیا  به مربیاحت

 کد تا آگاه شود و بازگردد.کح یش تشری  و مفاسد را برایان بگذارد تا معایاو در م

ان یه نه اعراض و هجران و نه زبان و بکاست  یطرف در درره و حال یهگا. است عم  سوم مرحله: عم  مرحله .9

زدن  کتی کست، یه عم  وارد شد. وارد عم  شدن نه تکها به زور گفتن ند از رایکجا بایگذارد. در ا یر نمیبر او تأث

 یومیت اسیالم  ره آن هم از شئون حکاست  یه عملیتکب یه راکهم هست  یست، البته مواردیردن نکو مجروح 

ه کن است یا یعمل معروف امربهها  را ندارند. ین تکبیش خود حق اعمال ایاز پ یاست و شهروندان رامعه اسالم

 یافکی  ی. گفتن، شرط دزم است ولی شود یمز را گفتن درست یم همه چیککر رکد و فکد تکها به گفتن قکاعت ینبا

 03م است. یرمستقیغ یرد و آنچه مربوط به شهروندان است برخورد عملکد عم  یست. باین

 یبهداشت روان

 . یکردن شاد، سرزنده و بدون درد سر و گرفتار یزندگ ییتوانا یعکی یبهداشت روان

شیتر بیا   یه بری ست، بلین یروان یمارینبود ب یفقو به معکا ی( بهداشت روانWHO) بهداشت یرهان سازمان فیتعر به بکا

را  ییی ، مسیائ  و تغ یبا زندگ یککد به خوبکه احساس کسالم هستکد  یاز نظر روان یارتباط دارد. افراد یسالمت ذهک ینوع

خیود بیه    یذهکی  یها ییتوانار باشکد، از یت پذیکترل داشته باشکد، مسئولکحت خود را ت یزندگ توانکد یمو  کدیآ یمکار کآن 

 سییازنده بپردازنییید.   یهییا  تییی فعالککیید و بییه   کبرقییرار   یگییران ارتبییاط خییوب و مکاسییب    یککیید، بییا د  کاسییتفاده   یخییوب 

 ییربکایست. فرض زا یزندگ یها مهار ، برنامه آموزش  یبهداشت روان یارتقا یرانه و در راستایشگیپ یها برنامهاز  یری

نشیان   هیا  پیژوهش از  یاریاست. بس یو ارتماع یروان یها  یآسانجام شده در مورد  یها پژوهشن برنامه ، یا یطراح یبرا

ن یی ا یزنیدگ  یهیا  مهار برنامه آموزش  یرابطه دارند و هدف اصل یارتباط یها مهار با  یارتماع یها  یآسه ک اند داده
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  ارتماع به طور کو  ها انسانر یاموزند و بتوانکد در رابطه با سایرا ب ییها مهار ورد تا افراد را فراهم آ ییها فرصته کاست 

 .ککدکسته و مطمئن عم  ی، شا مؤثر

روانی و سالم سازی محیو ارتماعی اسیت تیا افیراد رامعیه بتوانکید بیا        یها یماریببهداشت روانی، پیش گیری از بروز 

ان فردی را از نظر روانی رککد.روان پزشکام  محیو خود رابطه ای مکطقی و سازش برقرار برخورداری از تعادل روانی با عو

ه کی ال  ارتماعی تعادل ورود داشته باشید.با توریه بیه ایین     رکترل او در مواره شدن با مشکه میان رفتار و ک دانکد یمسالم 

بیشیتر پرداختیه شیود تیا افیراد در روابیو       باید به بهداشیت روانیی آن    شود یم  رامعه محسوب رتش نیتر کوچکخانواده 

: خانواده ای از بهداشت روانی برخیوردار  دیگو یمشهروند در این مورد  کال  موفق باشکد.یرارتماعی و رویارویی با مش

ه رابطه بین زن و شوهر دوستانه و صمیمانه باشد در نتیجه فرزندان با الگیو گیرفتن از ایین رفتیار و بیزرگ شیدن در       کاست 

: داشتن روابو ارتمیاعی خیوب موری     دیگو یمگرم خانواده، روابو ارتماعی خوبی خواهکد داشت.شهروند دیگر  انونک

از هیم گسییخته و    یهیا  خیانواده ه در کی سیانی  که اغلی   کی در حالی  شود یمموفقیت فرد در امور و افزایش امید به زندگی 

کیار زده  کو در رامعیه   انید  یمکیزو بیه نفیس کمیی دارنید و      ، اعتمادکککد یمتوره به مسائ  بهداشت روانی خانواده رشد  بی

: ورود تفاهم، محبت، احترام، صبر و تحم  برای برقراری بهداشیت روانیی در   دارد یمشهروند دیگری هم اظهار  .شوند یم

مکاس  تر خواهد به این امر بپردازند رامعه سالم تر و روابو ارتماعی افراد  ها خانوادهخانواده بسیار مهم است و هر چه  کی

با فرهکگ سیازی و اطیالع رسیانی در خصیوص      توانکد یم، آموزش و پرورش و صدا و سیما ها رسانه: دهد یمبود.وی ادامه 

میؤثری بردارنید.وی معتقید اسیت: بایید بیه        یها گامبهداشت روانی خانواده و تأثیر آن بر روابو ارتماعی و موفقیت افراد، 

یکی دارند آموزش بیشتری داده شود تا در سالم سازی و بهبود سیالمت و بهداشیت روانیی    ه سواد و تحصیال  پایکافرادی 

ه در مدرسه مکزوی، بیی انضیباط، پرخاشیگر،    ک: اغل  دانش آموزانی دیگو یممعلم هم  کوشکد.یرخانواده ورامعه خود ب

نادیده گرفته شده است و ایین   ها خانواده ه بهداشت روانی در آنک اند شدهتربیت  ییها خانوادهدر  باشکد یمسه  انگار و ... 

ال  بیشتری مواره خواهکد شد: مدارس باید با شکاسایی این دانیش آمیوزان و برگیزاری    رافراد هکگام ورود به رامعه با مش

و شور در روابی کککد تا آیکده سازان کآموزشی و مشاوره برای والدین تأثیر بهداشت روانی را برای خانواده بیان  یها کالس

ی از شیهروندان بیا   رککد.یکارتماعی خود دچار سردرگمی و یأس نشوند و نقش خود را در رامعه پر رنگ و فعال احساس 

فرصیت   ام خیانواده ردن درآمد بخور و نمیر برای ک: فراهم ککد یمابراز بی اطالعی از اهمیت بهداشت روانی خانواده عکوان 

از نظر اقتصادی تیأمین   ها خانوادهکم: وقتی کندگی فردی و ارتماعی بررسی ر و نقش آن را در زربه این موضوع ف دهد ینم

ارشکاس آموزشی، نقش خانواده و بهداشیت  ک کبه حفظ و برقراری بهداشت روانی خانواده نیز بیکدیشکد.ی توانکد یمباشکد 

مختلف شخصییتی و روانیی    ال ره در رامعه مشکسانی ک: ککد یمر و بیان کروانی را در رشد شخصیت افراد بسیار مهم ذ

ه اعضای آن روابو سرد و به دور از هر گونیه مهیرورزی داشیته    ک ییها خانواده: اند کردهناسالم رشد  یها خانوادهدارند در 

 یهیا   یآسن است رو مم شوند یمدیگر احترام نگذارند به نوعی از هم گسیخته محسوب رو عقاید ی ها خواستهباشکد و به 

ارهای مکاسی  در ایین   رککد: تأمین بهداشت روانی افراد در خانواده رایگاه مهمی دارد و اررای راهکرد زیادی به رامعه وا

و در نتیجه به رامعه و روابیو   ها آنخانواده به بهداشت روانی  کنامکاس  ارتباط افراد در ی یها روش زمیکه ضروری است.

ان خود به تعلیم و تربیت اسالمی روی آورند و بیشترین بهره زند: والدین باید برای رشد شخصیت فرزند ارتماعی صدمه می

و آن چه با دین اسالم مکافا  دارد، مور  تعادل روانی و هماهکگی با روابو  ها یناهکجارردن افراد از کرا از آن ببرند دور 

روانی و دوگانگی نمود  یها بحرانه رفتار و اعتقادا  خالف رامعه دارند، تضاد شخصیتی و ک.در افرادی شود یمارتماعی 

و حضور این افراد در ارتماع مور  مخت  شدن روابو ارتماعی و به خطر افتادن سیالمت سیایر افیراد رامعیه      ککد یمپیدا 
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ه بیا اهمییت   کو اختالد  روانی در خانواده، بی تورهی بهداشت روانی است در حالی  ها یماریب، ریشه بسیاری از شود یم

اسیت چکانچیه   کموریود در رامعیه    یهیا  یناهکجیار رد و از کی سالمت روانی خانواده را تأمین  توان یمدادن به این موضوع 

شهروندی در رامعه با چکین با زیر پاگذاشتن اخالق و قوانین بخواهد سالمت رامعه را به خطر بیکدازد واز زیر بار تریالیف  

که به شر  و شیوه درسیت و بیا رعاییت     ککد یمب شهروندی شانه خالی ککد وظیفه عقلی و شرعی هر شهروند دلسوزایجا

ادب و حسن خلق و با در نظرداشتن مرات  امربه معروف و نهی از مکرر وی را هدایت ککد. اعتالی رامعه و مکاسی  بیودن   

 و چکانچه شهروندی نسبت به اعمالمحیو خانواده و سالمت افراد دارد روابو ارتماعی بستگی به باد بودن بهداشت روانی 

تفاو  باشد نه تکها در انجام وظیفه عقلی و شرعی خود کوتاهی کرده در واقی  بیه نیاامن شیدن و      و رفتار سایرشهروندان بی

شیکاس هیم اظهیار     روان کیی  کمیک کیرده اسیت.    کککد یمای که فرزندان و خانواده خود در آن زندگی  بیمار شدن رامعه

ی  شده باشد بکابراین باید به بهداشیت روانیی خیانواده و    رالکده و سالم تشب یها خانوادهه از کای سالم است  : رامعهدارد یم

مفید  یها مهار ه کوالدیکی  روابو بین فردی در آن پرداخته شود تا بتوانیم در رامعه نیز سالمت روان خود را حفظ ککیم.

ال  زییادی را در روابیو   ره بیروز مشی  الگوی مکاسبی برای فرزندان خود باشکد و زمیکی  توانکد ینمزندگی را نیاموخته باشکد 

ارگیری کی صیحیح بیه    یهیا  روشاعضای خانواده باید از  اند رامعه یها هیسرما.فرزندان کککد یمارتماعی فرزندانشان ایجاد 

ام  ککترل استرس و هیجان، مدیریت اقتصادی خانواده و ارتباطا  برون خانوادگی و ... آگاهی کزندگی مانکد  یها مهار 

ه پرخاشگری یا بی بکدوباری و بیی مسیئولیتی   کی کودکار ببرند.کرا در تعلیم و تربیت فرزندان خود به  ها آنشکد و داشته با

و در آیکیده در روابیو    ککد یماین روش را الگو برداری  کدیب یمال  زندگی و در خانواده رپدر و مادر خود را در برابر مش

یداسیت: هیر چیه    ک. داشتن روابو صحیح و صمیمانه افراد در خانواده مورد تأبرد یمار کارتماعی خودودر رامعه  آن را به 

م تر و سالم تر و برخاسته از معکویا  باشد روابو ارتماعی افراد مطمئن تر و مکسجم تر خواهد بود. ازدوا  راین روابو مح

افی کی در انتخاب همسر خود دقت بکابراین روانان باید  شود یمی  خانواده سالم، مور  حفظ بهداشت روانی رموفق و تش

ه کی و از آن ریا   ردیگ یم  رری و نوع دوستی افراد در خانواده شرداشته باشکد: باد بودن ظرفیت، متواض  بودن، آرامش ف

راه داشیتن رامعیه سیالم و روابیو      نیتیر  کیه یهزم کنهاد ارتماعی است باید بیشتر به آن پرداخته شود:  نیتر یاساساین نهاد، 

در آن به عشق، تفیاهم، محبیت،    توان یمه کانی است رمطلوب، آموزش بهداشت روانی خانواده است.: خانواده مارتماعی 

و نظرهای همیدیگر   ها صحبت، به گذارند یمدیگر احترام رمتقاب  و پشتیبانی دست یافت. در خانواده سالم افراد به ی کدر

در ارتماع نیز بیا سیایر    ها آنو در نتیجه  کوشکد یمس فرزندان خود و پدر و مادر نیز در افزایش اعتماد به نف کککد یمگوش 

و موری    ردیی گ یمی   رککد.تقویت اعتماد به نفس و افزایش عز  نفس در خانواده شکروابو سالمی برقرار  توانکد یمافراد 

ه کی میاعی اسیت   ه انسیان موریودی ارت  کی رامعیه شیکاس بیا بییان ایین       ک.یشیود  یمی باد رفتن روابو بین فردی و ارتماعی 

دیگر تیأثیر  ری ارتمیاعی بیر ی   یهیا  ویمحی : دیی گو یمی ، ردیی گ یمی   ردر محیو ارتماعی و در قال  روابو آن ش اش یزندگ

شخصیتی فیرد   یها هیپاه کو خانواده در این زمیکه بیشترین اثرگذاری را بر رفتار اعضای آن دارد.وی با بیان این  گذارند یم

 یهیا  یناهکجیار : والدین در نوع روابو افراد خانواده تأثیر به سزایی دارند. بکیابراین  دارد یماظهار  ردیگ یم  ردر خانواده ش

و برای رلوگیری از ایین امیر بایید بیه بهداشیت روانیی        گذارد یممورود در خانواده اثرا  مکفی خود را در رامعه بر رای 

ی مکاسی  و مطلیوب باشید و پیدر و میادر الگیوی       : اگر خانواده محیطدهد یمخانواده به طور ردی پرداخته شود.وی ادامه 

: هیر رامعیه تعرییف    دارد یمی .وی اظهیار  گذارنید  یمی رفتاری خوبی داشته باشکد خود به خود تأثیر مببتی در رفتار فرزنیدان  

: در رامعیه میا   دیی افزا یمی .وی گیردد  یمی رامعه به فرهکیگ آن بیر    یها ارزشمشخصی از رفتارها و روابو ارتماعی دارد و 

ایین رفتارهیا را مییان     رود یمانتظار  ها خانوادهدیکی و اسالمی باشد بکابراین از  یها ارزشه مکطبق بر کی مطلوب است رفتار
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تطابق نداشتن  دیآ یمه در رامعه برای فرزندان به ورود کالتی ری از مشره یکفرزندان خود روا  دهکد.وی با اشاره به این 

: ایین رفتارهیا موری  چکیدگانگی فیرد در      دیی گو یمی وسای  ارتباط رمعی و ... است رفتارهای خانواده با رامعه، مدرسه و 

ه از آن به عکیوان نفیاق، دوروییی و نداشیتن تعیادل      ک دیآ یمو در نتیجه روحیاتی در فرد به ورود  شود یممحیو ارتماعی 

: محییو خیانواده بایید    دارد یمی و این فرد عضو مفیدی برای رامعه نخواهید بیود.وی اظهیار     شود یمرفتاری و شخصیتی یاد 

ه به فرزندان فرصت خودباوری و اظهار نظر دهید، در غییر ایین صیور  فیردی گوشیه گییر و        کمتعادل و به گونه ای باشد 

 هیا  کیانون ز فرهکگی، مشیاوره و  کمختلفی در مرا یها برنامهمکزوی وارد رامعه خواهد شد. برای داشتن رامعه ای سالم باید 

ردن و سیالم سیازی محییو خانیه و بهداشیت روانیی       کی دزم ارائه شود تیا در متعیادل    یها آموزشگزار و بر ها خانوادهبرای 

 خانواده تأثیر گذاشت.

 یروان یاصول بهداشت
 گرانیت خود و دیاحترام فرد به شخص 

 گریها در خود و افراد د تیشکاخت محدود 

 است یه رفتار انسان معلول عواملکقت ین حقیدانستن ا 

 ت ورود اوستیه رفتار هر فرد تاب  تمامرکیابا  ییآشکا 

 گردد. یجاد رفتار و اعمال انسان میه سب  اک ییها کارا  و محریاحت ییشکاسا 

رده و بیا وریود موانی  دلسیرد     کی مقابلیه   یزنیدگ  ال رمش با کانهیب واق  مسلماچ ردیبپذ و دهیفهم را اصول نیا هک یشخص

  وقیت  یا  فرد هی یه احتکداند  یر میپذ ش با عوام  مختلف، شخص انعطافرشمک یعکی یه زندگکداند  یرا میشود ز ینم

ا  را در نظیر  یی ارا  خیود واقع ید در برآوردن احتینما یم ین اساس سعیکد و بر اک ینم یا  زندگیام  با مقتضکمطابقت 

مقابله با آن خود  یهد افتاد و برااغل  اتفاق خوا یه تعارض روانکرد یپذ یشتر از اندازه دزم توق  نداشته باشد او میگرفته، ب

خواهید نمیود بیه عیالوه      یوافی  یسع ها آندن به یرس یدارد و برا یکیمع یها هدف ین شخص در زندگیسازد ا یرا آماده م

ه کی گیران را آنطیور   یه او دری کیکید. خالصیه ا  ک یاد می یت زیو احترام او را نسبت به بشر یکیب گران خوشیخود و د ییشکاسا

له قیادر اسیت بیه آنیان     ین وسید. بدیرا اتخاذ نما یکیب سم و واق یرئال ها آنسم در رابطه با یآل دهیا یرد و به راهستکد قبول دا

 09ش ادامه دهد.یتشو یب یزندگ یککان خاطر به یاعتماد نموده با اطم

گرفتیه اسیت.   قیرار   یارتمیاع  یاز روام  امیروز ریزء مسیائ  اصیل     یاریدر بس یمؤثر و همگان یبه بهداشت روان توره

ن یرش چکیپذ یبرا یشتریب یا  آمادگیو نشر یونیزیو تلو ییویراد یها ق برنامهیافراد از طر یعموم ییغا  مببت، آشکایتبل

 یعیوارض عصیب   به مکظور رف  کمکافت یاز افراد داوطلبانه اقدام به در یاریه غالباچ بسیررا به ورود آورده به طور یمسائل

 ککد.ک یخود م

 جینتیا  از توانید  یمی ( یارتمیاع  ارکمیدد  مشاور، ،یکیبال شکاس روان ،کروانپزش) یروان متخصص یک با وگفتگ و بحث

در دسترس همگان قیرار   دیبا یدرمان روان یها روش از استفاده. باشد برخوردار یشخص یتضادها فص  و ح  یبرا یمؤثر

ککید و  کز اسیتفاده  ین یاز روان درمان ریپزش یدرمان یها سازماننباشد. لذا بهتر است  یرد و مخصوص افراد با طبقه خاصیگ

مکد شود. تکها از  اد بهرهیز یا سرگردانیقاب  مالحظه و  یها کهیازمکد بدون صرف هزیه افراد نکرد یانجام گ یقین امر به طریا

 برداشت. یمؤثر یها گام یعموم یبهداشت روان یتوان برا یه مکق است ین طریا

ورود داشته باشید تیا    یدرمان ز روانکد مرایبزرگ با یها رستانیدب یو حت یمؤسسا  آموزش عالو  ها دانشگاهدر تمام 

ح  و  ین مسائلیو بلوط چک ین روانیمکد گردد. چه اگر در سک و مؤثر بهره یا نس  روان بتواند از معاضد  و معاونت حرفه
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آن  یگیردد. ریا   ین می یز بهتر تضیم یرد و ارتماع نکده فیآ یه سالمت روانر  برطرف خواهکد شد بلیفص  شدند نه تکها سر

را  هیا  آنتوانید   یس می کان نموده و هر یدارد را ب یاربردکه رکبه کمؤثر را  یبهداشت روان یکجا از ابعاد اصلیه در اکاست 

 مخصوص در دانشگاه و دفاتر مشاوره قرار دهد. یمرارعه به متخصص روان درمان یاساس قضاو  خود برا

ا  مببیت و  ری از ن یسازد و متضمن آگاه یقضاو  فرد را درباره خودش روشن م ی: مفهوم فردیوم فردت مفهیماه -

 یهیا  هیدف  یکی یداشته بتواند به طور ع یخود آگاه یه درباره رفتارهاکسالم است  یاز نظر روان یباشد. فرد یرفتار م یمکف

دارد.  یت خاصی یی اهم یبیو ارتکاب از خیودفر  یکیب واق  د.یت نمایفعال یشخص یها ییتوانانموده با توره به  یخود را بررس

د یی ه هست. فیرد با رش است آنچکانیشتن خویو قبول خو ییگرا تیواقع یو بهداشت روان یررن عام  در سالمت فیتر مهم

  یبه هی  را یفرد یتمکدیا رضایه مسئله قکاعت و ک ردک تأکیدد یرد. بایه هستکد بپذکخود را آنگونه  یمبودهاکو  ها ییتوانا

ورود دارنید اشیاره نمیوده     یاز افراد آدم یکه در هر ک ییمبودهاکت و یشخص یها ییتواناه تکها به ربل یستوره مطرح ن

 .شود یه میتوص یت زندگیرا با توره به واقع ها آنرش یپذ

 ییشکاساکجاست احساس یکد. در اک ی  میرا تعق ییها چه هدف یخواهد، در زندگ یست، چه مکید بداند یفرد با .0

را  یاز خودشکاسی  یگریکانه رزء دیب و واق  یکیگران به طور عید یها ارزشرش یابد. پذی یم یت خاصیاهم یفرد

 دهد. ی  مریتش

فعادنیه فیرد بیا عوامی       یریی ر اسیت، درگ ری ه نشیانه سیالمت ف  ک یگریار دی: معیطیفعادنه با عوام  مح یریدرگ .8

و رشید   یککید از نظیر عیاطف   ک یظیاهر نمی   یا فعادنیه  یریو درگ گرانکدیم مح  دیه تسلیرسانکباشد.  یم یطیمح

و  یارری داشیته باشید. هم   یرکبه سازندگ شیها کوششکد و کت ید فعالیا  دارد بایه حیر. بشر تا زماناند فیضع

 است. یاز بهداشت روان ییز رزیر افراد ارتماع نیبا سا یهمگام

دهید. بیه    ی  می ریتشی  یشخصی  یاستقالل و خودمختیار ت بالغ را یاز شخص ی: بخش مهمیاستقالل و خودمختار .9

که یاسته شده و زمکن یفرد از والد یوابستگ یها ج از رکبهیه بارها اشاره شده است ضمن رشد و نمو بتدرک یطور

داد  ی  را بیرا ین وسایبهتر یبخصوص دانشگاه و مدارس عال یلیو تحصیشود. مح یآماده م یاستقالل فرد یبرا

در  ییاری خودات یجاچ شیخص را بیه سیو   یسیازد و تیدر   یگان فیراهم می  یر از خیانواده و همسیا  یی غ یطیو ستد با مح

و لجارت  یز به خودسریش از حد نیدهکد. البته استقالل ب یسوق م یآت یما  و اتخاذ روش مطلوب زندگیتصم

 یسکن صور  یه بدن رابطه گفته شدیز در این یگریاست. عوام  د ین موارد الزامیدر ا یرو انهیانجامد. لذا م یم

گیران مهیر   یداشته باشد، قبیول محبیت نمیوده، بیه د     یعاطف یرید بتواند درگیه از سالمت فر برخوردار است باک

د ید، انحرافیا  شید  یی استفاده نکما ید ربرانیشد یها واککشکد و به مکظور رف  آن از ربورزد، احساس حقار  ن

نشان دهید و از همیه    یتمکدیکد، رضاررلوه ن یکیحد معش از یاو ب ینداشته باشد، خصومت و پرخاشگر یاخالق

همیواره   یست آدمین یدید. تردیگران ارتباط سالم برقرار نمایت با دیرا شعاد خود سازد و در نها یکیب واق  تر مهم

 رد.کخواهد  یراتییو تغیبهتر با مح یردار خود به مکظور سازگارکدر رفتار و 

 آنچه لذا. است رشد نیقوان و ویمح از متأثر مستمر طور به یآدم رفتار چون ستین یا شده تیتبب تیفکی افراد تیشخص

و  کاسیت. در  یزندگ دزمه شهیهم رییتغ با همراه شرفتیپ. ردک خواهد رییتغ فردا احتمادچ میکک یم مالحظه یفرد در امروز

و  کمی کازمکید بیه   ین امیر ن یی ا یدر اررا است یهیما است. بد یعاطف یر رفتارمان به هکگام لزوم نشانه پختگییرش و تغیپذ

 باشکد ین رمله میز از ایه مشاوران نکم یباش یگران مید یاررهم
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 یزندگ با هک چرا است، برخوردار یا ژهیو تیاهم از ن افراد رامعهیب در ها آن آموزش و یزندگ یها مهار  پرورش

بخیش   یزنیدگ  یهیا  مهار . ککد یم یاری یروان و یاعارتم ال رمش ح  در را ها آن و دارد میمستق ارتباط ها آن روزمره

 یزنیدگ  در مهیار   نیی ا یلی ک هیدف . دارد یمهم اریبس نقش شهروندان تیچگونه زیستن بوده و در ترب ی همهمی از نحو

 یریی گ میتصم ارتباط، یبرقرار هدف، داشتن و یخودآگاه بودن، مسئول شهروند ،یانتقاد و خالق ررتف یها مهار  شام 

  سطح رامعه است. در یاررهم و تکمشار و یروان و یرسم سالمت و بهداشت ئله،مس ح  و

قیوانین   بیکش این را بدهیم که چرا بایید قیوانین را رعاییت کیرد و     بخواهیم یک شهروند خوب تربیت ککیم باید اگر ما

شخص تمیام ایین    اگر رعایتش چه فوایدی دارد و افتد یموچه اتفاقی  شود رعایت نرکیم چه می شهروندی چه هست و اگر

 و هیا  پییدا خواهید کیرد بعید از گیرفتن اطالعیا  نوبیت پیرورش گیرایش          ها آناطالعا  راگرفت انگیزه برای برارگیری 

یعکی چه ککیم که عالقه و انگیزه به اررای این قوانین پیدا ککد با این روش او را به سمت ییک شیهروند خیوب     عالئقست.

ندن بعکوان یک عم  فیردی و رعاییت قیوانین و مقیررا  راهکمیایی و رانکیدگی در       برای امر به نماز خوا مبالچ .میبر یمشدن 

آنره چراهای زندگی را یافت  دیگو یمسطح شهر ،  در درره اول باید فلسفه آنرا روشن ککیم چکانره نیچه فیلسوف آلمانی 

همچکیین   کککید  یمی برار گیریش پییدا  ای برای  اگر علت و فلسفه رفتار را بیابکد انگیزه ها آدمبا هر چگونگی خواهد ساخت.

انجام قانون و  .دهم یمایکره من ندانم برای چی دارم یک کار  انجام  مجازاتی بادتر از کار بیهوده نیست. دیگو یمآلبرکامو 

 یتلخی ش را بداند مب  همیان داروی  ا فلسفه و اگر هدف ...و ترلیف رنجی در پی دارد  مب  ورزش کردن یا درس خواندن

ه بی  .ککید  یمی خوشحال هم هست که داروی تلخ را گران خرییده و دارد اسیتفاده    خورد به قیمت باد تهیه کرده میکه  است

 :عبارتی

 چییییون صییییفا بیکیییید بییییال شیییییرین شییییود  
 

 00خییوش شییود دارو چییو صییحت بییین شییود  
 

بعید پیرورش    .شیود  ینمپس ما باید ددی  و چرایی انجام اعمال و قوانین را بدانیم ددیلی قوی برای نسلی قوی که قان  

     از طریق ارائه الگوست.باید الگوهای رذاب معرفی شودتا با دییدنش گیرایش بیه انجیام پییدا کککید.                                               ها آنگرایش و عالئق 

 والسالم
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 لئوو نهی از منکر با رویکرد وظایف یک شهروند مس معروف  به امرپردازی  مفهوم
 0محمدحسین پسکدیده

 8دکتر رضا اسماعیلی

 چکیده

دین مبین اسیالم کیه در اصی  هشیتم قیانون       یها آموزهای در قرآن کریم و نظر به  آیه 31با توره به تاّکیدا  غری  به 

به همگانی بودن آن توره شده است این فریضه وار  و اثیر گیذار در رامعیه اسیالمی همچیون خورشییدی در       اساسی نیز 

 هکی ن اسیت،  یادیی اص  بک یکر راز مک یو نه معروف امربه یایشکاخت ابعاد و زوا. لذا درخشد یمدیکی  یها آموزهکهرشان 

ن یدر دام چکی  انید  شیکاخته  یخیوب  را بیه  مهیم  ن اص یه اک و آنان ککد یمآن را ردا  یها یخالص ر مسلمانان را زدل و نارتف

. هاسیت  آن دقیق وروشین از  یس  آگاهک، ها  یآسن یشکاخت ا ی هدزم ن،یبکابرا. رندیگ ینمقرار  کیخطرنا یها لغزشگاه

ییز  نییک ملیت    که حتی مکجیر بیه نیابودی    گذارد یم،عواق  واثرا  نا مطلوبی بررای ها  یآسچه بسا عدم آگاهی از این 

مکرر بیا ریذب نیروهیای     و نهی از معروف امربهکه آن هم روا   هاست علتدرمان این عواق  تکها از طریق رف  . گردد یم

مفهیوم پیردازی ایین    ه اسیت بی   یلی یتحل -یفیتوص در این مقاله که روش آن .باشد یمآگاه همراه با برنامه ریزی دراز مد  

از ر ری از مک یو نهی  معیروف  امربیه گیاه  یت ورایی آن، اهم تخصصی و یلغو یعانمو در ادامه به بررسی  پردازد یمفریضه مهم 

انجام این فریضه مهم در ارتماعی کیه همیه افیراد آن بایید ییک       یها وهیشکالم معصومین، مرات  و  ا  ویروا ،قرآن مکظر

  شهروند مسؤل باشکد پرداخته است.

 شهروند مسؤل ، نهی از مکرر،معروف امربهمفهوم پردازی،  واژگان کلیدی:

 مقدمه

بیه قیدمت انسیان برخیوردار      یکه ایشی یر از پراز مک یو نه معروف امربهه ک میابی یمگذرا به سرگذشت بشر در  یبا نگاه

 حضور. طاغو  بوده است یرویاز پ ها آند و بازداشتن یر، صالح، توحیمردم به خ ز دعو ین یاء الهیاست. هدف بعبت انب

 یاصیالح  یها حرکت ی ههم گفت توان یمه کر است یچشمگ یا به اندازه یتحود  ارتماع ی هعرصدر  یام آوران وحیپ

 )ع(ین علی یرالمیؤمک یام. افتیه اسیت  یر تحقیق  ری از مک ینهی  و معیروف  امربهدر پرتو  یسازنده در رامعه بشر یها یدگرگونو 

ر ری از مک یو نهی  معیروف  امربهعت ، یشر یورود ی هروهرقوام و  «رک نْ َعِن اْلمُ  یَعِة اَْلَْمُر بِاْلَمعروِف َو الن َّهْ یِقواُم الَشرِّ »: فرمودند

از  یدن هر بیذر، گلی  یثمر رس است تا با به یشتزار ران آدمکدر  ها یرینو افشاندن بذر  ها یخوبانتشار   معروف امربه .است

ر بیارش قطیرا  زدل   ری از مک ینه. گردد ها لتیفضو  ها یرین، ها ارزش، از یجه رامعه گلزاریفته شود و در نتردرون آن ش

و  بخشید  یمی  انیقلبش پا یها یرگیتو به گسترش  سازد یمت را خاموش یمعص یها شعلهه کار است رگکه نیباران بر سرزم

ه در رأس کی قیرآن  . ده اسیت یبیزرگ بخشی   یازیی ر فرائ  امتیرا بر سا ینوران ی هضیفرن دو یه اکاست  ییها یژگیون یچک

گونیاگون بیه    یهیا  رکبیه ر را از ری از مک یونهی  معیروف  امربیه  ی همسیئل  یآور با و شیگفت یز زاست به طر یآسمان یها کتاب

 یراز مسیائ  مهمی  ری از مک یو نهی  معیروف  امربه. ن باره آمده استیدر ا یاریا  بسیف، آیدر قرآن شر .است دهیشکریتصو

ا  یی در اخبیار و روا . شود یموب ن محسید یاصول اساس ز به آن توره خاص شده و ازیامبران نیر پیت  ساره در مکاست 

 ا  ویی ن روایی فراوان قرارگرفته است و بیا توریه بیه ا    تأکیدر، مورد توره و راز مک یو نه معروف امربهز موضوع ین یاسالم

                                                           
  . کارشکاس ارشد رشته مدیریت فرهکگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)نویسکده مسؤل(0

  دانشگاه دررشته مدیریت و برنامه ریزی فرهکگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان . عضو هیئت علمی8
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 ییک ه کی ن حیال  یر در عی ری از مک یو نه معروف امربه. میبر یم یشتر پیمسئله ب ن موضوع ویت ایدا  فراوان آن، به اهمکیتأ

ز یی ن یرهیاد ارتمیاع   ییک ان شیده اسیت،   یی شرع مقدس اسیالم ب  در یو و مقرراتیآن شرا یاررا یاست و برا یکیدستور د

 یزان اثربخشی یی ح آن، بر میاست، تا با اعمال صح یضرور ین رفتار، امریح ایصح یها روش یریفراگ کبدون ش .باشد یم

  د.استه شوک یلها ٔضهیفرن یدور از شأن ا یرفتارها یارتماع آن افزوده شده و از خطرا 

 ن موضوعییتب ف ویتعر

و نهیی از   معیروف  امربیه اثر تیرک   نیتر مهماست و  ونهی از مکرر ضامن هستی بخشی به ورود عیکی دین معروف امربه

باری کیه در تیرک ایین فریضیه بیه نظیر        ، تمام آثار و نتایج خسار باشد یمدین  مکرر خسار  و ضربه زدن به ورود عیکی

نسبت به دو ورود  اصودچ دین داری سه ورود است که. حول وحوش این ضرر و زیان عظیم و کلی استهمه در  ،رسد یم

ورود مرتبی، ورود انسانی و ورود عیکی در ورود  از اند عبار آن رامعه متدین دارای رسالت نیست. این سه گونه ورود 

آیه  در این «انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحاف ون»د: دین مکحصراچ خداوند است که فرمو مرتبی، ضامن حفاظت و پاسداران از

متعال ورود مرتبی دین را تا بیه   خداوند داند یمخداوند حفاظت از ذکر که ورود مرتبی دین است را مکحصر در خودش 

ی و سیاسیی  زنیدگانی ارتمیاع   یها  ینشکه در فراز و  ییها یناهموار و ها یناگوار ،ها چالشامروز در برابر تمام حوادث، 

ایین   احییای . تبیدی  و تغیییری در آن پدیید نیامیده اسیت      نیتیر  کوچیک آمده، حفظ کرده و حتی  است در تاریخ به ورود

تفیاوتی و بیه    سسیتی، بیی   اص  موری  رخیو  و   و فراموش کردن این دو باشد یمدواص  بیانگرحیا  وسرزندگی رامعه 

چارچوب قوانین شرع عم  به معروفا   است در مرلفی وار برهرمسلمان و  تدریج اضمحالل ومرگ رامعه خواهد شد.

مکررا  بازدارد. انسان به خاطر خلقت و آفریکش بسیار ظرییف و در عیین حیال     را توصیه کرده و دیگران را از مبادر  به

کمیال  گیرایش بیه    که دارد همواره اصطراکاتی در مسیر راه او به واسطه مصالحی قرارداده شیده و سرشیت وی   ای پیچیده

بگیرد و استعدادهای بالقوه خود را تبدی  به فع  نماید،  ... نیز است و به خاطر ایکره در مسیر اصلی قرارارویی و صعود الی 

مکریر   و نهیی از  معروف امربهخود را از  یها برنامهرهبری و هدایت فرموده و به قولی خداوند  خداوند تبارک و تعالی او را

اقدام نمایید و   ها آنبشکاسد و بر ترک  که مکاهی را دینما یمبه کمال رسیدن انسان را وادار  شروع کرده است این ضرور 

و نهی از مکریر بیه عکیوان ییک ضیرور  فیردی و ارتمیاعی قابی           معروف امربهمعارف را نیز برار بکدد. به این لحاظ بحث 

 .بررسی است

 و .شیود  ینم دارد ومربوط به زمان و مران یا مکطقه خاصیریشه در درون هرانسانی  هشدار تشویق و نهی و مسئله امر و

انحرافا  مخصوص  برابر خطرها و فریاد در هر مسئله ایکگونه فراگیر باشد نشان از فطری بودن آن است. هشدار و اخطار و

به سایر  و زدفریاد  اند حرکت درلشررش  با )ع(ای دید حضر  سلیمان : وقتی مورچهمیخوان یم انسان نیست در قرآن مجید

متوریه  « سیبا » فضیای کشیور   پیرواز خیود از   در هدهد بروید تا پایمال نشوید. هکگامی که خود یها دنهمورچگان گفت: به 

راین، بکیا ب .پرستکد نزد حضر  سلیمان آمد و از این انحیراف شیرایت کیرد    انحراف مردم شد و دریافت که مردم خورشید

ای غرییزی نییز در    ، بلریه ریشیه  هاسیت  انسیان بیرای   ای فطیری  دیگران نه تکهامسیئله  فریاد در برابر انحراف و دلسوزی برای

حسن و قبح کلی اشیاء را درک نماید و می  به کمال رویی که  تواند یمبا لذا   حیوانا  دارد. باتوره به تشخیص عق  که

طبیعیی کیه فیرد در     برساند و واککشآن تمام سعی و کوشش انسان بر این خواهد بود که خود را به مدار  عالی  به واسطه

و نهی از مکرر را ثابت کیرد اگیر چیه     معروف امربهبودن  فطری بودن و عقالنی توان یم. دهد یمبرابر افعال بد از خود نشان 

 وروب این فریضه با دلی  عقلی ثابت شده اما ادله کتیاب و سیکت بیه ایین امیر مشیروعیت       رمعی از دانشمکدان معتقدند که
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: اولین وظیفیهءانبیاء علییهم   معروف امربهبه عکوان یک فریضه وار  برای مسلمانان نمود پیدا کرده است. رایگاه  بخشیده و

 .و نهی از مکرر بوده است معروف امربهالسالم 

یریی امربیه   : وظیفیه او دوچییز بیود    کار و نیتر مهم: مادرمیان هرامتی پیامبری مبعوث کردیم که دیفرما یمقرآن حریم 

مکررهاست. این موضوع از همان  نیتر بزرگکه  ها طاغو اطاعت  و دوم نهی از هاست معروف نیتر بزرگرستی که یرتاپ

اوائ  بعبت در مره نازل شیده اسیت،    العصر که اسالم)ص(مورد عکایت اسالم بوده است. سوره و روزهای اول بعبت پیامبر

تا یردیگر را به کارهای حق  خواهد یمو از مومکان  ککد یم معروف امربه ، اشاره بهمله )تواصو بالحق وتواصو بالصبر(در ر

)ع( یاز رهاد است. امیام علی   یا از مکرر شاخه یو نه معروف امربه)ع( یراه خدا سفارش کککد. از دیدگاه عل پایداری در و

رهاد هم چهار قسمت دارد؛  عدل و رهاد... ،یقین ،ایمان چهار ستون دارد؛ صبر: دیفرما یم ،پیرامون ایمان یدر مقاب  پرسش

 .(غررالحرمدر همه شرایو حساس و مخالفت با فاسقان) یراستگوی ،از مکرر ینه ،معروف امربه

از مکریر و بیه    یو نهی  معیروف  امربیه  ،دیین  یهیدف اصیل   .«عن المنکر و اقامه الح اود یاَلمر بالمعروف و النه غایه الاین»

 یع ن معاص  یالاع ه اهلل و التن اه یاهلل و التع اون عل  یاهلل والتب اذل ف  یالتناص م ف  یل اهلل ع یاَلخ وه ف  یتبتن »پاداشتن حدود است. 
 ،همدیگر در راه خدا شده است؛ نصیحت کردن به در راه خدا برچکد چیز بکا یبرادر ،«اهلل و اخالص المحبه یف اهلل و التناصر

همدیگر در راه خدا  یخدا1 یار یدیگر از نافرمانیر بخشش به هم در راه خدا1 کمک به یردیگر بر اطاعت خدا1 باز داشتن

که پاداش همسان با اص   شود یموار  چکان ارزشمکد  یانجام امر یبرانگیختن شخص برا . گاهیو خالص بودن در دوست

کیه   یاز مکریر، زییرا در صیورت    یو یا نه معروف امربهمگر به وسیله  شود ینمو این انگیزش انجام  شود یمعطا  یبه و عم 

 بیه نقی  از   )ع(یلذا امام عل .شد ینمترک  ی، حرامشد ینم یو یا اگر نه گرفت ینمهم صور   یکار اساساچ، شد ینم یامر

کار خوب  یآن کس که برا .«الخیر کفاعله یبمعروف... فان الاال عل من شفع شفاعه حسنه اوامر»: فرمود یم (پیامبراکرم)ص

م ن ام ر »: فرمود یمو  است کککده به خیر مانکد انجام دهکده آن یبداند(که راهکمایککد... پس) معروف امربهیا  ککد یپادرمیان
کسی کیه   ،«ش ریک شریک و من امر بسوء او دل علیه او اشار به فهو فهو ،خیر او اشار به یعن منکر او دل عل یبمعروف او نه

او نییز در   ،امر یا ددلت یا اشاره ککید  یکه به بدو آن  یا اشاره ککد یراهکما یککد یا به خیر یاز مکرر ینه یا معروف امربه

 .)مکتخ  اداحادیث شیعه(.گکاه آن شریک است

 رکاز من یو نه معروف امربه مفهومی یمعان با ییآشنا

 و تخصصی: ی  از لحاظ لغویآس ،رر، معروف، مکی، امر، نهیمعکا

ه و »انید:   امرگفتیه  ی هواژدر مفهیوم  (. 0942ری،مطهی ) حادثیه  و ارکی م، ری ح، فرمان دادن، فرمان یامور، به معک رم  امر
 یعرب یسه حرف یا لمهک امر (.0921قدسی،ه مترادف با فرمان است)کاست  یا برتریامر همان خواستن  «اَلستعالء الطلب مع

دن، : فرمودن، فرمان دادن، دستوردادن، وادار نمیو یپارس آن در زبان یار برده شود معکاکه اگر به صور  مصدر به کاست 

 (.0921سالک،خواهد بود) یش، دستور و واداریآن فرمان، فرما یار برده شود معکاکصور  اسم به  واداشتن و چکان چه به

در مفهوم واژه  (.0942مطهری،ردن)ک یریاربد، رلوگکبازداشتن از ،ررازمک یردن، خالف امرنهکباز داشتن، مک   ینه

ه کی اسیت   یعرب یسه حرف یلمه اک ینه (.0921قدسی،است) یزیداشتن از چباز ینه ءیالزرر عن الش یالکه: اند گفته ینه

ا ی یا گفتاری یارکاز  یسکردن ک یریباز داشتن و رلوگ: یآن در زبان پارس یار برده شود معکاکاگر به صور  مصدر به 

 یا گفتیار ی یارکاز  یسک یریو رلوگ یآن در زبان ما، بازدار یار برده شود معکاکبه  و چکان چه به صور  اسم یردارک

 المعیروف:  (.0928امین،مکریر)  نظیر شیرع و عقی ، بیرخالف     نیریو از  معیروف: کیار  (. 0921سالک،خواهد بود) یردارک ای
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شیکاخته شیده و    یدر لغت به معکیا «: معروف»واژه  (.0938دهخدا،طاعت خدا) ،رزق،ییویرمشهور، شکاخته شده، ن )عرف(:

مفعول  و اسم یعرب یپکج حرف یا لمهکمعروف: (. 0921قدسی،است) عق  و شرعد ییه مورد تأکاست  ییارهاکمقصود آن 

، نامیدار، نیامور،   ینیام  ی. معکاهیا باشید  یمی : دانسته شده، شیکاخته شیده   یآن به زبان فارس یعرف است و معکایاز فع  عرف 

 ردهکی واری    را هیا  آن ه اسیالم کی  ییارهیا ک (.0921سیالک، )انید  نوشیته عیروف  م یز بیرا یی نامبردار، بلکدآوازه و سرشکاس ن

آن، انجام  یریه عالوه بر نک یریار نکهر، و شکاختهیرعت نی، با عق  و شر یارکهر  یه براکاست  یاسم(. 0943شروری،)

. شکاخته شده یه به زشتک یزیچ ده،نمو را حرام ها آنه اسالم ک ییارهاکررمک ،بشکاسد یرین ن وصفی، آن را به ااش دهکده

 شکاسییانده شییود یگیر یا توسییو دیییبشکاسید و   (ین وصییف)بدیییآن، خییودش آن را بیه ا  ی هدهکییده انجیام  کیی یار بییدکی هر

 (.0944نوری،)

 المکرِر: انرار کککده، کسی که چیزی یا دیگری را ناپسکد از نظر شرع زشت و رالمکرَر: کارناپسکد از نظر مردم، کاررن

قبییح کیه رمی  آن مکریرا  و مکیاکر       اخته، ناپسکد، زشیت و ناشک«: نرر» و «انرار» ه یمادمکرر: از (.0929ابراهیمی) نشکاسد

بیی  ) وهش عقی  و شیرع اسیت   ری ه میورد ن کی اسیت   ییارهیا کناشیکاخته و مقصیود از آن    یز به معکین«: ررمک»واژه . باشد می

: یزبیان فارسی   آن بیه  یر اسیت و معکیا  ری کی ،رری ان د(یی و اسم مفعیول از فع )مز  یعرب یچهار حرف یا لمهکر: رمک (.0940نا،

انجام  : امر به یعکی معروف امربه اند ر گفتهرمک یز برایسته نیح،ناشایناروا، بد، قب ینشان ... است. معکاها ینادانسته، ناشکاخته و ب

 (.0921فوددی،ست و ناپسکد)یناشا یکارها از انجام ی: نهیعکی ررمک از ینه دهیپسکد سته ویشا یکارها

 یوفتگکفتکه، خطر، گزند، آزار،  بت، بال،رتع  و رنج، مشقت، آفت، نزخم، ضرب، صدمه،  یلغت به معکا در  یآس

  و یآسیی یمعکییا (.0921عمید،اررفتییه اسییت)ک بییه گییرید یزهییایوب، ضییربه و چکییان، خسییار ، یییز (.0938 )دهخییدا،

وم مفهی . معادل و مشابه هسیتکد  یمی، مفاهیج روکا یو    و انحرافیآس یر از لحاظ اصطالحر، معروف و مک یشکاس  یآس

بیه   یالتیزام عملی   د باشید. عیدم  یی ه باکی عیدم التیزام بیه آن چیه      افت عبیار  اسیت از  ی توان یم ن دو واژهیه در اک کیمشتر

چیه  « دهایی با»ه در عمی ،  کی آن اسیت   یبه معکا یشکاس  یآس ن،یبکابرا. شود یم  شکاخته یمورد قبول رامعه، آس یهکجارها

ن ره ممک یو گزند و ناراحت هرگونه آفت و خطر رراز مک یو نه عروفم امربه ی  شکاسیآس .است دهیت نگردیزان رعایم

ف ین عم  ظریدو ایککده و اررا شونده، وارد آکاررا  ی هیناحاز  شکاخت و اررا، ی همرحل، در ین دو، وار  الهیاست به ا

 (.0942)بی نا، باشد یمکد، ک  مواره یآس و ال و گزندررا با اش

 سیت اسیت  یناشا یارهیا کردن از انجیام  کی  یسته و نهیشا یارهاک ردن به انجامک: امر یعکی ر،راز مک یو نه معروف امربه

اسالم و فقه  در یکیفرائ  د نیتر مهماسالم و از  یاز اصول عمل یریآن  یها  یآسر و شکاخت رمک از یو نه معروف امربه

مطرح شیده   یمعمول یوار  اله یکاز حدّ بادتر  عه ،یش یت  فقهکر در راز مک یو نه معروف امربهموضوع  است یاسالم

 ی هواژ (.0940بی نیا، افر شکاخته شیده اسیت)  ک، یر آن در صور  آگاهره مکک اد شدهین از آن یا  دیف ضروریو در رد

مورد قبیول   یعدم التزام به هکجارها ی؛ صدمه، خطر، آفت، زخم و ... است و در اصطالح به معکایمعکا   در لغت؛ بهیآس

ده یی ت نگردیی زان رعایی چیه م « دهایی با»ه در عم ، ک آن است یبه معکا یشکاس  ین، آسیبکابرا شود یمشکاخته   یرامعه، آس

ق عقی   یی و از طر باشید  یمی اسیت،   یه همان عقی  خیارر  کضه، مرارعه به شرع مقدس یدو فر نین راه شکاخت ایبهتر است

 تیوان  یمی ق ین طریدهد. از ا صیو بد را از هم تشخخوب  تواند یمم یرا عق  سلیرا  را شکاخت؛ زرمعروفا  و مک توان یم

 (.0949)حسامی،ستیر چردام است و مککد، معروف یفهم
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 و کالم معصومین اتیروا ،قرآن بیان ر درکاز من یو نه معروف امربهگاه یت و جایاهم

هیای خیود    تهککید تیا از برخیی خواسی     میی  انسان مورودی ارتماعی است و ضرور  زندگی ارتماعی، انسان را مجبور

، ککترل نماید، زیرا رمز بقای یک ارتماع به دلیی  وریود قواعید    ارتماع پوشی نموده و رفتار خود را در چارچوب آن چشم

اسیالم   نهی از مکرر اسیت  و معروف امربهدر دین مبین اسالم، عام  ککترل عمومی،  رفتارهای ارتماعی است ی هکککدتکظیم 

شود آرام نشیککد و متخلف را به فرمانبرداری  از قوانین عم  نمی که اگر دیدند به یری پیروان خود را موظف ساخته ی ههم

انیدازد بیی    سالمت آن را بیه خطیر میی    توان در یک رامعه از ککار مسائلی که بکابراین نمی. وادار کککد و ازنافرمانی بازدارند

را به کِشتی  پیامبر اکرم)ص(، رامعه. رامعه استضامن سالمت  نیتر بزرگو نهی از مکرر،  معروف امربهتفاو  گذشت و 

خودش در کشتی  ی هاندازمسافران کسی به ادعای آن که به  اگر در میان»فرماید:  و افراد را به مسافران آن تشبیه نموده و می

 ناپسیکد او سهم دارد و کشتی را سوراخ ککد، سرانجام کشتی و مسافران آن غرق خواهد شد، ولی اگر دیگران از این عمی   

 (.0929)قرائتی،اند لوگیری کککد خود و او را از هالکت رهایی بخشیدهر

ککید کیه در ککیار     نق  میی  (داستان قومی را به نام  اصحاب سبت000تا009اعراف،)آیا  ٔسورهخداوند در است  آمده

این که صید میاهی را در روز  ها داده شد و آن  به آن کردند و از طرف خداوند به عکوان آزمایش دستوری دریا زندگی می

 (.0949،ییطباطبا)شکبه ، تعطی  کککد

مکریر نمودنید، امیا آنیان      ها را پکد داده و نهیی از  آنان،آن قوانین شرعی را رعایت نرردند و گروه دیگر آن گروهی از

اران عیذاب دردنیاکی   کردند نجا  داد و بر گکاهری  از مکرر می و نهی معروف امربهنپذیرفتکد و لذا، خداوند گروهی را که 

نهیی از مکریر،    و معیروف  امربیه شود چیرا کیه    الهی معلوم می ی هضیفربه مطل  یاد شده، اهمیت این دو  با توره. نازل کرد

مفاسید ارتمیاعی در رامعیه، زمیانی روا  پییدا       زییرا  باشید  عالوه بر ایکره یک وظیفه فردی است یک وظیفه ارتماعی میی 

خود در انجام ایین فریضیه الهیی در هیر دو      ه یفیوظشود که انسان به  مشر  می مانی دچارککد و اررای احرام الهی ز می

 (.0942)بی نا،نورزد آن اهتمام ارتماعی شر  فردی و

تیرین واربیا  و    و نهیی از مکریر مهیم    معیروف  امربیه  ت:چکین آمده اس در برخی از سخکان امامان معصوم علیهم السّالم

 (.0943ه،فالح زاد)هاست آن نیتر فیشر

خییر،   در رمهیوری اسیالمی اییران، دعیو  بیه     : مهیم آمیده   ی هضیفرتحقق این  ی هدربار در اص  هشتم قانون اساسی 

یریدیگر، دولیت نسیبت بیه میردم و میردم        مردم نسبت بیه  ی هعهدای است همگانی، بر  و نهی از مکرر، وظیفه معروف امربه

 (.0929نمایی،ککد) عین میم نسبت به دولت، شرایو، حدود کیفیت آن را قانون

 توانید  یمم یرا عق  سلیز. را  را شکاخترمعروفا  و مک توان یمق عق  یه از طرکن است یر است اکه قاب  ذکآن چه 

حیال بیه    در هیر . سیت یر چری دام است و مککد معروف یفهم توان یمق ین طریاز ا. ص دهدیتشخ عم  خوب و بد را از هم

اسیت   ی، اصلرراز مک یو نه معروف امربهن یبکابرا. است ینظر داشتن دستورا  شرع ضرورم، در یهکگام مرارعه به عق  سل

 ،هیا  قیرن  ی ههمی ن در یی و آثار ائمه و بعید هیم بزرگیان و علمیاء د     یآمده و بعد در اخبار لغو ه در خود قرآن، با صراحتک

از  یو نهی  معیروف  امربیه  اسالم اسیت  یبقاه ضامن ک یاصل اند نوشته یگفته ومطالب ها سخنت آن ین اص  و اهمیا ی هدربار

 ردن دائیم بیه وضی    کی  یدگیسیت. رسی  ین ین اص  نباشد، اسالمیاسالم است. اگر ا یضامن بقا هکاست  یگانه اصلیر رمک

 (.0921)گلپایگانی، ن استیمسلم
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شیأن   فرمیوده  یار زشیت ، نهی  کی از هیر مفسیده و    فرمیان داده و  ییک ار نکی ه رامعه را بیه هیر مصیلحت و    کن اسالم ید

ال  ریبا  نموده و انتظام تمیام تشی  یدا  و ترغکیشمرده و رار  به آن انواع تأ ار بزرگیر را بسراز مک یو نه معروف امربه

 (.0949مطهری،رده است)کت و عظمت مسلمانان را به آن موقوف کو حفظ شو یاسیو س یارتماع

: بیه موری    دیفرما یمشدند،  کو هال یمتالش ها نیا دیگو یمو  ککد یماد یه کاز روام  گذشته را  یبعض میرکقرآن 

ن یان ایر در مراز مک یو نه معروف امربهر نبود، حس رمک از یو نه معروف امربه یرویاصالح نبود ، ن یروین ها آنه در کن یا

چطیور  ه کی دزم دارد تا روشن شیود   یخیبحث تار یکن امر یا اسالم یاین اص  در دنیت شدن ایم اهمک .مردم زنده نبود

تر شد. انصافاچ  کوچک  رفت و روز به روز یاسالم به تحل یایدن ت درین عظمت و اهمین موضوع به ایخ، ایشد در طول تار

از  ینهی  و معیروف  امربیه  ی هدرباره که چکد قرن است کشده است تا آن را  کوچک یلین مطل  خیا زیان نیعیان ما شیدر م

شیه وریود   ین بیرود ، هم یه از بی کست ین یر موضوعرمک از یو نه معروف امربه. سکدینو ینم یه مطلبیعلم یها رسالهر در رمک

 ی هضی یفر یتحقیق واقعی   یبیرا . میکی رد مطیرح شیود تیا آن را فرامیوش ن    یی شیه با یرد، همیی د در رأس مسائ  قرار گیدارد و با

ژرف تیر و   ینهیاد و بیا نگیاه    کیار ک را یو سطح یا هی، مسائ  حاشستیبا یم، یر در رامعه اسالمراز مک یو نه معروف امربه

ر، فقیو در  ری از مک یو نهی  معیروف  امربیه د گذاشت دامکیه  ینبا: »یعتیشر ترکبه قول د. ستینگر یتر به مقود  ارتماع قیعم

ه ری بل. شیود  نیدارد ... خالصیه   یاد بیا هیم فرقی   یی ز اش ینهی ه امیرش و  کی  یزینیاچ  یزهایچش و یلباس و آرا ش و پشم ویر

 یجیه، بیرا  یدر نت. میکی کم و عمی   یریی آن در نظیر بگ  یاسیالم    ویاص یدر همان معکا یستیر را باراز مک یو نه معروف امربه

 یهیا  تیشخصی علمیاء و   ، نیه تکهیا  یاسیالم  ی هرامعدر  هکن مقوله را باور داشت ید ایر باراز مک ینه و معروف امربه ییایپو

، یاسیالم  ی هرامعی  دررند و راز مک یو نه معروف هامرب مسئوول یسکر، هر رافراد زبده، روشکف ی ههمه ر، بلیاسیس یرسم

 (.0942.)مکصوری،داشته باشد، چون مسئوول است یطرف یو ب یتفاوت یحالت ب اش یزندگدر  تواند ینمس ک  یه

 در قرآن معروف امربهجایگاه 

 . بوده است از همان روزهای اول بعبت در مره مورد عکایت اسالم معروف امربهمسئله 

« َتواَص ْوا بِ الَحقِّ و َتواَص ْوا بِالصَّ ْبرِ » ی هرملی است، در  والعصر که در اوائ  بعبت در مره نازل شده هسورال در به عکوان مب

م یرکد در قرآن یرا با یام شرعرا  احیلکشه و یه رکگفت  توان یم یلکبه طور  (.3)والعصر،ککد می معروف امربهاشاره به 

ر ری از مک یو نهی  معروف امربهضه یبه فر یفراوان یها هیآم در یرکسکت رست. قرآن آن را در  یها شاخه  و یو شرح و تفص

 : میپرداز یما  ین آیاز ا ین را به برخیه در اکرده است کاشاره 

 «نیم ن الص  الح کرات و اولئ ی الخ یس  ارعون ف یر و ک نه ون ع ن المنیامرون ب المعروف و ی  وم اُخ ر و ی ؤمن ون ب اهلل و الی »
 یارهاک؛ و در انجام کککد یمر راز مک یو نه معروف امربه؛ آورند یممان ین ایبه خدا و روز واپس.(003آل عمران،) 

 از صالحانکد. ها آن؛ و رندیگ یم یشی، پیکن

 «ه به سود کد یبود ین امتیشما بهتر «ر و تؤمن ون ب اهللکر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنینتم خک

 (.001آل عمران،) د.یمان داریبه خدا ا و دیکک یم ررمک از ینه ه امربه معروف ورکیچه ا ؛اند هشدده یها آفر انسان

 « خداونیید بییه عییدل و احسییان و  «...رک  ع  ن الفحش  اء و المن ینه  یو  یالقرب   یت  اء ذیامر بالع  ال و اَلحس  ان و ای  ان اهلل

 .(31نح ،)ککد یم یر و ستم، نهرو از فحشا و مک دهد یمان فرمان یربخشش به نزد
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 در قرآن کریم رکاز من یو نه معروف امربه اشاره شده برای ژهیو یها گروه
 شتر خواسته شده اسیت یب ،ییها گروهاز  یر بر همه مردان و زنان مؤمن وار  است ولراز مک یو نه معروف امربه گرچه

َهْونَ  اْلَخْیِر َوَ یْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف وَ ِمْنُکْم اُمُِّة َیْاُعوَن ِاَلی  َوْلَتُکنْ »فرماید:  قرآن می ژه؛یگروه و از  (.013آل عمیران؛  )«اْلُمْنَک رِ َع ِن  یَ ن ْ

دعیو   »این آیه آمده  طور که در پیام همان. و نهی از مکرر شوند معروف امربهگروهی ویژه باید مسئوول  میان شما مسلمین

شکاس باشد، لذا بعضی از امت، این وظیفه را به عهده دارنید،   هشکاس و شیو شکاس، مردم به خیر و معروف باید اسالم ی هکککد

و  معروف امربهخاصی از  ی همرحلآیه  این. عمومی رداست ی هفیوظحساب این گروه از حساب « ِم ْنُکم اُمَّ ة» ها آن ی ههمنه 

دسیته بایید بیا قیدر  و     که این (. 019ه)آل عمران،گیرد را بیان کرد می نهی از مکرر که توسو گروه ویژه و رسمی صور 

رانکیدگی   مبال، برای ماشیکی که در مسیر یک طرفه بر خالف همیه، »و رلوی مکررا  را بگیرند،  امرانا  وارد عم  شوند

مخالفت خود را با کیار او اعیالم کککید، دوم     ککد، دو نوع برخورد دزم است، یری آن که تمام رانکدگان با بوق و چراط می

 (.0929)قرائتی،ا رریمه ککدآن که پلیس، رانکده ر

ما در میان هر امتیی،  »فرماید:  داند و می ر میرمک از یو نه معروف امربهانبیاء را  ی ههم ی هفیوظقرآن،اولین  :اءیالف( انب

أنِ » هاست معروف نیتر بزرگآنان دو چیز بود، یری امر به یرتاپرستی که  ی هفیوظ نیتر مهم پیامبری را مبعوث کردیم که

بِ الَمعُروِف َو   َأُمُرُهمی »... (. 90)نحی ،  اِرتَکِبوُا الطّاغو َ مکررهاست نیتر بزرگها که  ، و دوم نهی از اطاعت طاغو «دُواهللاعبُ
و  معیروف  امربیه اش  نشانش در تورا  و انجی  آمده، اولیین وظیفیه   پیامبر اسالم که نام و: »میخوان یم... « ِر کنهاُهم َعِن الُمنی

فرماید:  می قرآن (.094)اعراف،انبیاست، گرچه دیگران گوش ندهکد ی هریسو نهی از مکرر،  معروف امربه است رراز مک ینه

 .است صالحان ی هویشاء و یر راه انبراز مک یو نه معروف امربههمانا »به فرموده امام باقر:  «َو ِإذا ذُکِّروا ََل َیذُکُرون»

د! فرمیود:  یی : به طیرف عیراق نرو  گفت یمه که یبرادرش محمد حکف سخکانن)ع( در برابر یامام حس :نیب( ائمه معصوم

 (.0941)حرعاملی،رده باشمک عم (کم تا به روش ردم رسول خدا)صکر راز مک یو نه معروف امربه خواهم یم»

(. 94،)مائیده دارند ینمی باز  ییوحرام گو یرا ازحرام خوار چرا علماء، مردم: »دیفرما یمقرآن  :پ( علماء و دانشمندان

ُه مُ یَان  کوِش یفَعاِلَلَّ یِهم فَ لَ م یرَعلَ ک نیق ِار َان یِهم َم ن یوف یما ِمن قَ ْوِم َعِمُلوا بِاْلَمعاص: »دیفرما یمامبر یپ   «اهللُ ِبَع ذاِب ِم ن ِعن ِاه ُعمَّ

ککید و  کارشیان  ررده، انکی اعتیراض   هیا  آنبر اعمال  توانکد یمه کباشکد  یسانک ها آنان یه مک یککد، در حالکه گکاه ک یقوم

 (.0942)قرائتی،دیرا به عذاب معذب فرما ها آن ی ههمه خداوند کباشد  یکککد، نزدرکد و نیرو یزاریب

م،آن یی داد انا  بیه آنیان  رو ام ه قدر ک یسانکومت صالحان و رنشانه ح» :دیفرما یمقرآن  :یومتکن حیت( مسئوول

 .کککییید یمیییر ریییاز مک یو نهییی معیییروف امربیییهو  نیییدپرداز یمیییا  کییی، ز کککییید یمییین ، اقامیییه نمیییاز یه در زمیییکیییاسیییت 

«. دیکک ران آن انسان و سکگ است،حفظیه آتش گک یخود و اه  خود را از آتش دوزخ: » دیفرما یمقرآن  : نیوالدث( 

 (.0944)نوری،میککرراز مک یو نه معروف امربهمکظور آنان را 

رمردان و قدرتمکدان شیما نسیبت   یپ حتماچ بزرگان و»ت: اران خود نوشیبه  یا در نامه(امام صادق)ع :ج( بزرگان جامعه 

ن و لعکت به یرند وگرنه، نفریندارند، بگ یا ه تجربهکرا  یسانکدست  نشان دهکد و یاست طل ، از خود عطوفتیبه راهالن ر

 .دیخواهد رس همه آنان

   و نهی از منکر معروف امربهسخنان ائمه معصومین در خصوص 
 یالِبرِّ َو التَّقو  یِر َوَتعاَونوا َعلَ کٍر ما أَمروا بِالَمعروِف َونَ َهوا َعِن الُمنیزاُل الّناُس ِبخَ یه و آله(: َل ی علاهلل یقال رسول اهلل)صل 

 ؛اءِ السَّ م یاِلرِض َو َل ِف  ین َلُه م ناِص ٌر ِف یک بَع ٍض وَ لَ م  یاُت، َو ُسلَِّط بَعُض ُهم َعل کنُزَِعت ِمنُهُم البَ رَ  کفَعلوا ذلِ یفَإذا َلم 

ر و یگر بشتابکد در خیدیر یاریو تقوا به  یکن یارهاککد و در یر نماراز مک یو نه معروف امربهه مردم ک یتا زمان
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ککد و کدا یگر سلطه پیبر گروه د یاز آنان گرفته شود و گروه ها برکتککد، رن نیسعاد  خواهکد بود، اما اگر چک

 (.020، ص0ام،  ردح  ایتهذ)دارند و نه در آسمان یاورین ینه در زم

 َس لََّط یت یاَر ِم ن أه ِل بَ ی تَِّبع وا اِلخیٍر َولَ م ک نَه وا َع ن ُمنیأُمروا ِبَمع روٍف َولَ م ی ه و آله(: إذا َلم یاهلل عل یقال رسول اهلل)صل ،
ککد، و رر نراز مک یو نه وفمعر امربههرگاه )مردم(  ؛ارُُهم َفال ُتسَتجاُب َلُهمیخِ  کاعوا ِعنَا ذلِ یِهم ِشرارَُهم ، فَ یَعلَ   ُ الّله

شیان  یککید امّیا دعا  کانشان دعیا  یرکد، خداوند بدانشان را بر آنان مسلّو گرداند و نینکما یرویان خاندان من پیراز ن

 (.893ص صدوق، شیخ یامال)مستجاب نشود

 البِ  رِّ َو  یِر و َتع  اَونُوا َعلَ  ک  َه وا َع  ِن الُمنٍر م  ا أَم  ُروا بِ  الَمعُروِف و ن َ ی  زاُل النّ  اُس ِبخَ ی ه و آل  ه(: َل ی  اهلل عل یق ال رس  ول اهلل)ص  ل
و  معیروف  امربیه ه کی  یر خواهکد بود تا وقتی یشه در خیه و آله فرمودند: مردم همیاهلل عل یصل -رسول خدا ؛ یالتَّقو 

 (.0ام،  ر  األحیتهذ)رسانکد می یاریگر را یدیر یارکزیو پره یریو در ن کککد میر راز مک ینه

    ؛َع   ِن الُمنَک   ِر َأرغَ   َم َأن   َف الُمن   اِفِق َوَأِم   َن َکی   َاهُ  یالم(: َم   ن أَم   َر بِ   الَمعروِف َش   اَّ َاه   ُر الُم   ؤِمِن َوَم   ن نَه   ق   ال علی)علی   ه الس 

مکافق را به خاک مالیده و از  یاز مکرر نماید بیک یو هر کس نه بخشد میککد به مؤمن نیرو  معروف امربههر کس 

 (.910، ص8،  یکاف)ماند میمرر او در امان 

 ف ک ع ِن الُمن یاِلم ِر ب الَمعروِف والنَّه  یأْربَ ِع ُش َعٍب: عل  یالسالم(: الِجهاِد عل  هی)علیقال عل ِِ الَم وااِلِن وَش َنآِن  یِر والصِّ ْا
بییا  یرکییگ و دشییمک یهییا در ربهییه یردایییر، پارییاز مک ی، نهییمعییروف امربییهرهییاد چهییار شییاخه دارد: ؛ نَ یالفاس قِ 

 .(008ح ،همرزان الحیمکتخ  م)ارانرتبه

 لیَقرِّب اِن ِم ن َأَج ٍل َوَل یِر َل ک َع ِن الُمن یإنَّ اِلم َر بِ الَمعروِف َوالنَّه  )علیه السالم(:یعل قال ، ٍِ اِن ض اِعفین ک نُقص اِن ِم ن رِز
 ییک را نزد یر نیه ارلی  ری از مک یو نهی  معیروف  امربیه  ؛ِلَم  ُة َع اٍل ِعن َا إم اٍم ج ائِرٍ کعِ ماِن الجَر َوأفَضُل ِمنُهما  یالثَّواَب وَ 

 معیروف  امربهسازند و برتر از  یه ثواب را دو چکدان و پاداش را بزرگ مرکد، بلینما یم مک یککد و نه از روزک یم

 (.000، ص8م،  رغررالح)ستمگر یمکاست نزد حا یا ر سخن عاددنهراز مک یو نه

 اَلس الم م ع رد الم  الم و مخالف ة  یع ن المنک ر، دع اء ال  یان اِلم ر ب المعروف و النه  :(ه السالمیعل)نیقال ادمام الحس
آن از مکریر،   یو نهی  معروف امربه؛ ه ا حق یف ها وضعو  ها مواضعء و الغنائم و أخذ الصاقات من یال الم و قسمة الف

، یزیی ، بیا سیتمگر بیه مخالفیت برخ    یدگان را بیاز سیتان  ی، حقیوق سیتمد  یاست که: کافران را به اسالم دعو  کک

و در آنجا  یرید، بگی، صدقا )زکا (را از آنجا که باین اه  اش قسمت ککیت المال را عاددنه بیو ب ها غکیمت

 (.0، تحف العقول»ید، مصرف ککیکه با

و  معیروف  امربیه  یعکی ی؛ ... م به ا تق ام الف رائضیضه ع یر فر کعن المن یالم(: ان اَلمر بالمعروف و النهقال باقر العلوم)علیه الس -

ن یچکی  «به ا تق ام الف رائض»ر یی دارد. از تعب یر واربا  بیه آن بسیتگ  یسا ییه پابرراکاست  یم و بزرگیر وار  عظراز مک ینه

 .رود یمبه شمار  یومت اسالمرحر از لوازم راز مک یو نه معروف امربهه ک شود یماستفاده 

فریضه بزرگیی اسیت    و نهی از مکرر راه و روش پیامبران و شیوه صالحین است. و معروف امربهقال باقر العلوم)علیه السالم(: 

را ربیران و   هیا  ستم، ککد می، کس  و کار او را حالل گردد میامن  ها راهو  شود میکه دیگر فرای  فقو به وسیله آن اقامه 

و همیه امیور اسیتوار و در مسییر درسیت قیرار        شیود  میی وسیله این فریضه از دشمکان انتقیام گرفتیه   ه ، بسازد مین را آباد زمی

 (.00  )وسائ  الشیعه،گیرد می
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 لئوبرای شهروندان مس رکاز من یو نه معروف امربه اجرایی یها وهیش

ن یی   بیه ا یی ن یر است. بیرا روف و زدوده شدن مکر محقق شدن معرراز مک یو نه معروف امربهدر  یهدف عمده و اساس

ر ین راستا موارد زیه در اکم یبوده باش یعمل یها وهیشارها و رن راهین و مؤثرترید به دنبال بهتریه باک رسد یمهدف به نظر 

 :گردد یمشکهاد یپ

ت یعوام  موفق نیتر مهمز ا یریاست.  یغ عملیر تبلراز مک یو نه معروف امربهوه در ین شین و مؤثرتریاول :یوه عملیش

ارهیا از  کرم)ص( در اغلی   کامبر ایوه بوده است. پین شیت ، توره به ارج و گسترش میرم)ص( و ائمه)ع( در تروکامبر ایپ

کد خود کار کن یق به ایگران را تشویه درکیو .... قب  از ا یو ارتماع یفرهکگ یها برنامهکدن خکدق، ساختن مسجد و ک  یقب

 .کردند یمق عم  ین طریه امامان معصوم)ع( به ارهمچکان ،شد یمشقدم یپ

ر در خیور توریه اسیت، احتیرام بیه      ری از مک یو نهی  معیروف  امربیه ر یه در تأثک ین اصلیدوم ت افراد:یاحترام به شخص

و  انید  حتیرم م اند الودهینار خود را ر، و به طور آشاند نشدهه متجاهر به گکاه ک یر تا وقتربان مکر. مرتباشد یمت افراد یشخص

 پرداخت. ها آنحرمت  کد به هتینبا

را از گیرداب   ها آندفعه  یک اند شدهرا  غوطه ور ره در گرداب مکک یسانکم یما انتظار دار معمودچ :یجیارشاد تدر

مرتبه در  یکدام ک  ی  هی  و رذایاست و فضا یجیتدر یت امریه تربک یم؛ در حالیده آل بسازیمسلمان ا یکم و یدر آور

ته مهم است، چیرا  رن نیقرآن توره به ا یجیه از عل  نزول تدرکگفت  توان یمقت ی. در حقکدیآ ینمها به ورود  ان انسانر

 مال مطلوب نازل شده است.ک یها به سو ت انسانیهدا یاست و برا یتیتاب تربکه قرآن ک

ه کی  یو محبیت اسیت؛ خصیلت    ییرمخیو ر، نراز مک یو نه معروف امربهمهم و مؤثر در  یها وهیشاز  و محبت: یینرمخو

 م مرهون آن بوده است.یرکح قرآن یامبر)ص( بکا به تصریت پیموفق

رم اسالم)ص( از عامی   رامبر میهاست. پ ها و ارزش یق به خوبیتشو یات  الهرازا  میاز امت یری ها: ق به ارزشیتشو

زه یخواندنید ریا   یخدا می  یعت نماز براکدو ر هک یسانک یرد. براک یم یادیز یها شبرد اهداف استفادهیق در رهت پیتشو

و  یریی  ، امیت را بیه ن  یی ن ترتیی و بیه ا  سپرد یم یقیرا به افراد د یو نظام ی، فرهکگیاسیحساس س یها . پستکرد یمن ییتع

 ر مکصوب فرمود و.... رد هجده ساله را به عکوان فرمانده لشینمونه اسامه بن ز ی. برافرمود یمدعو   کیپا

  و یدر پیرورش فضیا   یندارد ولی  ییربکایو هر چکد نقش زیه محکست ین مسئله نیدر ا ریش :یامر و نه یجاد فضایا

آماده سازند تا خود مردم عیدالت را   یا و را به گونهیه محکن اص  بود یبر ا یز مبتکیا نیدارد. رسالت انب ی  نقش اساسیرذا

 .«تهیم مسئول عن رعکلکم راع و  کلک»: دیفرما یمرم)ص( کامبر این پیبکابرا (.89)حدید،«قوم الناس بالقسطیل»بر پادارند:

م بیدون  یوه را مد نظیر نداشیته باشی   ین شیگذشته ا یها وهیشکار کاگر در  یلکبه طور  ر:کبان منکبا مرت یبرخورد عمل

 جه خواهد ماند. ینت یر براز مک یو نه معروف امربه کش

 رکاز من یو نه معروف امربهمراتب 

انید.   قائ  شده ین اقسامیر مرات  و دررا  و همچکراز مک یو نه معروف امربه یاسالم برا یعلما: یر قلبمرحله انزجا

ه بیا او  کی  یه میا بیا شخصی   کی اسیت   ین در میوارد یی است و ا یار قلبرا انیر، هجر و اعراض راز مک ین درره و مرتبه نهیاول

 ییک تحیت   یعکی یشیود،   یاو تکبه تلق ین برخورد، برایو ام ینشان ده یم و نسبت به او سردیککم قط  رابطه یت داریمیصم

ن صیور  چیه بسیا    یی ر ایی ر داشته باشید؛ در غ یار بد او تأثکاز  یرین عم  ما در رلوگیرد و ایقرار گ یکجه روحرزرر و ش

ن یچکی زشیت بیرود در    یارهیا کرا  و ری کد و آزادتر دنبیال مک کرده و او هم قط  رابطه که از قط  رابطه ما استقبال ک یفرد

 ست.یار درست نکن یا یموارد
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 یماری، مرحلۀ زبان است. چه بسا آن باند کردهر کر ذراز مک ینه یه علما و دانشمکدان براک یدرره دوم :یمرحله زبان

، ی، هیاد یا  به مربیغا  قرار گرفته است، احتیسلسله تبل یکر یو تحت تأث ی  رهالت و نادانیاست، به دل یرره دچار مکک

  و یی ان بگیذارد تیا معا  یی کد، موضوع را با او در مکبا او صحبت  یمال مهربانکرد و با یمعلم دارد تا با او تماس بگ راهکما و

 کد تا آگاه شود و بازگردد.کح یش تشریمفاسد را برا

ان بر او یه نه اعراض و هجران و نه زبان و بکاست  یطرف در درره و حال یمرحله سوم عم  است. گاه مرحله عمل:

ردن کزدن و مجروح  کتکست، ید از راه عم  وارد شد. وارد عم  شدن نه تکها به زور گفتن نیکجا بایگذارد. در ا یر نمیأثت

اسیت و شیهروندان رامعیه     یومیت اسیالم  ره آن هم از شئون حکاست  یه عملیتکب یه راکهم هست  یست، البته مواردین

کید و  کد تکهیا بیه گفیتن قکاعیت     یه نباکن است یا یعمل معروف امربهد. ها  را ندارنین تکبیش خود حق اعمال ایاز پ یاسالم

رد و آنچیه مربیوط بیه    کی د عمی   یی ست. باین یافک ی. گفتن، شرط دزم است ولشود یمز را گفتن درست یم همه چیککر رف

 (.0940)مطهری،م استیرمستقیغ یشهروندان است برخورد عمل

 گیری  نتیجه

بیا عکاییت بیه اهمییت و      مکرر هم دارای ریشه فطری و هم دارای ریشه عقلیی بیوده و   و نهی از معروف امربهفریضه  دو

تحقق بخیش   ها آنترلیف انبیاء قرار داده، زیرا عم  به  رایگاه این دو فریضه الهی است که خداوند آن دو را رز وظیفه و

. گیردد  یمی کیت و میرگ رامعیه    هم مور  سقوط فرد و هم سب  هال ها آنانگاری در  کمال فرد و رامعه و ترک وسه 

شود و هم اسرار  خاص خود باشد تا هم رلوی مفسده گرفته یها وهیشو  ها روشو نهی از مکرر باید بر اساس  معروف امربه

الهی به پیا داشیته و میردم بیه اسیالم فیرا خوانیده         و نهی از مکرر است که واربا  معروف امربهمردم فاش نگردد. بر اساس 

عق  نشیکی دشکمکان دین و سب  حمایت از دیکداراناست. این عالوه بر سیالمتدنیا،   این دو فریضه مور . انجچام شوند یم

از خلقیت انسیان نییز     و هدف دهد یمآخر  را برای انسان به ارمغان آورده و آدمی را در روار رحمت الهی قرار  سالمت

، دزم است خود انسان به تقیوی و  ها یرینمعارف و  اما باید توره داشت، رهت دعو  دیگران به. چیزی غیر از آن نیست

و ضیروری   بر تن داشتن و پیشقدم شدن در امور و اعمال خیر، یریی از شیرایو دزم   اخالق آراسته باشد ، یعکی رامه پاک

و نهی از  معروف امربه ریتأث . دزم به یاد آوری است رهت بازتاب بهتر و گسترشباشد یمو نهی از مکرر  معروف امربه ریتأث

انجام گیرند عالوه بر آن نباید از تدابیر عملی و کاربردی غاف  بود،  مکرر باید این دو فریضه الهی به شر  رمعی و گروهی

ارراییی   یهیا  وهیشی  مردم را به کار نیک تشویق و از کار زشت برحذر داشت. اسالم در توان یمرفتار عملی  زیرا با طرح و

عبادی مب  نماز که انجیام آن بیه دسیتور شیرع صیور        عق  و تدبیر وانهاده، بر خالف واربا  را به ها آناین دو فریضه، 

عقلی و مکطقی است. امروزه ثابت گردیده است  یها روشچشمگیر تدابیر عملی و  ریتأثی  هکککدکه این خود بیان  ردیپذ یم

فیرد و رامعیه را بیه کمیال      توانید  یمی ی و مکطیق  عقلی  یها روشترویج عقالنیت و مکطق و تدابیر عملی و هم استفاده از  که

 رسانده و عام  ترقی و پیشرفت آنان گردد.

روامی    یر علیت نیابود  ری از مک یو نه معروف امربه کاست. تر یامبریر از شئون پراز مک یو نه معروف امربهدر پایان  و

  ؟یچرا روزه نگرفت؟  یاست. چرا نماز نخواند اب واربا ی، حضور و غمعروف امربه.گذشته بوده است

ق ی، تشیو معیروف  امربیه . همیه محرمیا  اسیت    کر، ضیامن تیر  ری از مک یواربا  و نه تمام ی، ضامن اررامعروف امربه

 یر، گاز و ترمیز راز مک یو نه معروف امربه. ردن افراد راه  استکر و آگاه ک، تذمعروف امربه. در رامعه است ارانکویرن

 .ککد یمت ین رامعه راهدایماش هکاست 



 

 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 554

برریایی   پیا . موری  سیالمت دنییا و آخیر  اسیت      .برترین اعمال اسیت  معروف امربه .برتر از رهاد است معروف امربه

فسیاد   رامعیه را از  ینهی  و معیروف  امربیه . و نهی از مکرر، نوعی از رهاداسیت  معروف امربه. مومکاناست شریعت و توانمکدی

دلی  زنده بودن رامعه   ونهی از مکرر معروف امربه. است مان افرادیر نشانه قو  اراز مک یو نه معروف امربه. دهد یمنجا  

. اسیت  ، نشیانه عشیق انسیان بیه میردم     معیروف  امربیه . تی  اسیت  رم ، نشیانه عشیق انسیان بیه    معیروف  امربهو شروفایی آن است

، معروف امربه .است یبرّو ت ی، نشانه تولّمعروف امربه. رامعه است ی، نشانه تعهد و سوز و عالقه انسان به سالمتمعروف امربه

 .دار استیفطر  ب ، نشانهمعروف امربه. ان آحاد مردم استی، نشانه ارتباط ممعروف امربه. است در رامعه ینشانه آزاد
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 و نهی از منکر معروف  هب امرشناختی در  روان های سرمایهبررسی نقش 
 0یوسفیتر زهرا کد

  8ید احمد محمودیتر سکد

 9جهیهسک ین صادقیر حسیام

 چکیده

ارتماعی در امربه معروف و نهی از مکرر بود. رامعیه آمیاری عبیار      های سرمایههدف از پژوهش حاضر بررسی نقش 

کارمکید زن و میرد بیود. روش پیژوهش از نیوع       081بود از کلیه کارککان دانشگاه صکعتی اصیفهان و نمونیه آمیاری شیام      

سیرمایه   هیای  پرسشیکامه بیه امربیه معیروف و نهیی از مکریر و       سیکج  نگیرش همبستگی چکدگانه بود. ابزارهای پژوهش شام  

تیی   تحلیی   طرییق گیردآوری شیده از    های دادهروانسکجی مکاس  برخوردار بودند.  های ویژگیارتماعی بود. که همگی از 

لی  رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد نگرش نسبت به امربه معروف و نهی از یک متغیری و تح

شکاختی و نگرش به امربه  روان های سرمایهمکرر در بین کارککان مببت بود و نتایج تحلی  رگرسیون گام به گام نشان داد بین 

ج حاکی از این است که برای پرورش روحیه امربه معیروف و نهیی از   ورود ندارد. این نتای ای رابطهمعروف و نهی از مکرر 

 مکرر به متغیرهای دیگری به رز متغیرهای روانشکاختی پژوهش حاضر باید توره کرد.

 مقدمه

ه کیی ت و تزیا را تربیرسالت انب یرا هدف اصلیت انسان است؛ زی، تربیعلوم انسانی  هها، در عرص ن بحثیتر از مهم ریی

گر بر یرا رانداران دیمال دارد؛ زکدن به یت و رسیاز را به تربین نیتر شیه بکاست  یگانه مورودیدهد و انسان،  ی  مریتش

شیان ادامیه   یرده، بیه زندگ کی ن اسیاس از خیود دفیاع    یابکید و بیر همی   ی یتولد، راهشان را م یها ن لحظهیزه از نخستیاساس غر

ه از ری ابد، بلی یمال دست نمکان از سر او برداشته شود، نه تکها به یمرب تِیست؛ اگر دست حمایگونه ن نیدهکد. اما انسان ا یم

ستن نیدارد و  یدفاع و ز توانایی برای  یه هکوان بالفع  است یرد. چکانچه نوزاد انسان حیگ یش میهمان آغاز، راه فکا را در پ

را در  یارا  آسمانیه سکرسد  یم ییات و آموزش، به ریف، با تربین مورود ضعی، همیشود؛ ول یدر او مشاهده نم یمالک

رد، یی میال قیرار گ  کر یت شیود و در مسی  یی انسان ترب چکانچهشود.  یا مسلو میر به همۀ اشرشه و فیرد و با قوه اندیگ یار میاخت

 . (0931)صداقت؛  ککد میسد و مسیر رشد و تعالی را طی ر یرد و به سعاد  میگ یروحش او  م

هیا   ن راهیی از ا یری یت او در نظر گرفته باشد، که یترب یها را برا ن راهیخداوند بهتر هکاست آن سته یشاچکین مورودی 

میر، فرمیان دادن بیه    ا (.0931)صیداقت؛   ت فرد و رامعه کاربرد فیراوان دارد یاست که در ترب« از مکرر یو نه معروف امربه»

ا نشیود.  یی است، خواه بیرآورده شیود    یارتطل  واگذاشتن ح یا نهی. و یزیردن از چک، بازداشتن و مک  یاست و نه یارک

را، یی گیردد؛ ز  یز به تبی  آن روشین می   یر نراز مک یو نه معروف امربهروشن گشت،  یر و امر و نهرمفهوم معروف و مک یوقت

ر بازداشیتن  راز مک یه در اسالم معروف شکاخته شده است و نهکاست  یکن یارهاک، فرمان دادن به معروف و معروف امربه

  (.0931)صداقت؛  ها است یها و زشت یاب بدره و ارتیدن از ممکوعا  شرعرکو مک  

                                                           

  شکاسی، اصفهان، ایران استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقا ، گروه روان. 0

  استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. 8

  ه دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایراندانشجوی کارشکاسی ارشد مشاور. 9
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(. کیه از  0922دخره عملیی )محالتیی؛   او بی  : قلبی، زبانی ییا لسیانی  شود یمبه سه روش انجام نهی از مکرر  معروف امربه

کیه بیا عمی  خیود      ای عمی  ککید   به گونه معروف امربهشخص روش عملی آن دو تفسیر متفاو  ورود دارد. در روش اول 

ای دیگیر   شیخ طوسی در کتاب نهایه این تفسیر را ذکر کرده و عیده  که الگویی ارائه ککد که در رفتار دیگران تأثیر بگذارد

تا معروف تحقق پیدا ککد و مکرر از بین برود و این  دهد یماقداما  عملی انجام  در روش دوم فرد د.نارهمین تعبیر را دنیز 

دو دامکه وسیعی دارد که حتی ممرن است به ضرب، ررح و قت  مکجر شود تیا میان  وقیوع مکریر شیود.      اقداما  عملی هم 

 (.0922و نهی از مکرر ورود دارد یری عقلی و دیگری نقلی )محالتی،  معروف امربهمبکای مهم برای 

ایین   ی.محققیین و شیهید ثیان   فخر ال ،دانکد مب  شیخ طوسی ای از فقها وروب امر به معرف نهی از مکرر را عقلی می عده

تعریف قاعده لطف طبق تقرییر مترلمیین،    در  دانکد. و نهی از مکرر را مستکد به قاعده لطف می معروف امربه بزرگان وروب

ای کیه   ، به اقتضای لطف بر خدا دزم اسیت کیه آن را انجیام دهید، البتیه بیه گونیه       نزدیک ککدبه خدا  بکده راهر عملی که 

مترلمین بعبیت انبییاء را از همیین بیاب دزم      .جاء بکده نشود؛ به عبار  دیگر سل  اختیار از انسان نرکدمور  اضطرار و ال

کککد. امر به معرف و نهی از مکرر اگر مستکد به این قاعده شود یک  اند، ضرور  امامت را هم به همین نرته مستکد می دانسته

آنچه که مقرب است البته تا رایی که عبید را بیه   »کرد و آن ایکره  توان از آن صرف نظر قیدی در این قاعده هست که نمی

کیرد چیون مقیرب     معیروف  امربیه دهد. بله بایید   و نهی از مکرر را تغییر می معروف امربهاین قید سرنوشت « حد الجاء نرساند

بیا قاعیده    .اق  خواهد بیود ای که سل  اختیار از دیگران ککد چون با قاعده لطف در تک دیگران به خداست البته نه به گونه

و نهی از مکرری کرد که اکراه و اربار در آن  معروف امربهشود  و نهی از مکرر دیگر نمی معروف امربهلطف به عکوان مبکای 

اقدام عملیی بیرای وقیوع معیروف ییا       میخواه یمو نهی از مکرر ما  معروف امربه عملیورود نداشته باشد، چراکه در مرحله 

انجام دهیم و این به معکی سل  اختیار از شخص است و با قاعده لطف سازگار نیست. لذا این مشر  ورود  عدم وقوع مکرر

و نهی از مکررعملی، عقلی باشد و هم با قاعیده لطیف    معروف امربهتوان هم  رسد دعال  باشد چون نمی دارد که به نظر می

مبکیای   .پرداخیت معروف و نهی از مکریر   دله نقلی به اثبا  امر تر این است که با کتاب و سکت و ا سازگار باشد. لذا راحت

 هیا  آننقلی برای وروب امربه معرف و نهی از مکرر در مرحله  اقدام عملی باید به سراط آیا  و رواییا  بیرویم کیه آییا از     

 معروف امربه« عکوان»سعه تو :تواند ورود داشته باشد یا خیر؟ در این شیوه دو گونه استددل می شود یمچکین چیزی استفاده 

د  ه شید . مبالچ اگر به شارب خمیر گفتی  ردیگو هم فراتر از آن ، اقدام عملی را در بر  شودو نهی از مکرر که هم شام  گفتار 

تشرب الخمر این مرحله لسانی نهی از مکرر است، اما اگر گوش نررد بایید ظیرف شیراب را از دسیت او گرفیت تیا نتوانید        

ککد ولی آیا رایی که ظیرف شیراب را    د تشرب الخمر، عکوان نهی از مکرر صدق می گفته شودی که شرب خمر ککد. رای

رهیا  و نهی از مکریر   معروف امربه« عکوان»ککد؟ راه دوم این است که  گیری آیا عکوان نهی از مکرر بر آن صدق می از او می

 معروف امربهاند. ممرن است عکوان  ز مکرر را تفسیر کردهو نهی ا معروف امربهکه چگونه شود و به مکاب  روایی مرارعه شود

مسییر   روش بررسی گردد؛ای در آن داده شده باشد. باید هر دو  و نهی از مکرر در آیا  مضیّق باشد ولی در روایا  توسعه

ام  اقیدام  صاح  رواهر، معتقد است که کلمیه امیر شی    و نهی از مکرر مشخص شود. معروف امربهاول این است بار معکایی 

نیز همین معکا را مطیرح کیرده    کفایۀادحرام، در شود و محقق سبزواری شود و نهی هم شام  ممانعت عملی نمی عملی نمی

و نهی از مکریر عملیی را در چکید ریا      معروف امربهاهلل میرزا رواد تبریزی،  تیبررسی روایا  و احادیث آ ی هزمیک در است.

و نهیی از مکریر    معیروف  امربهکه سکداچ و ددلتاچ تامّ باشد و اثبا  ککد که چیزی تحت عکوان اند: روایتی  مکرر شده و فرموده

شود. لذا ترلیف عملیاتی تحیت   . عکوان امر و نهی فرض بر این است که شام  اقدام عملی نمیدیده نشده استباشد،  عملی

ای  د دارد نسبت به برخی واربا  که شارع اهتمام وییژه استبکائاتی ورو البتهو نهی از مکرر ورود ندارد.  معروف امربهعکوان 
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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  

از مکریر بیه شیر      و نهی معروف امربهگکاه دست زد. ولی این ربطی به  شدن انسان بی به اقدام عملی رهت ممانعت از کشته

ایشیان    .رسید  و نهی از مکرر بعد از گفتار، مرحله عمی  فیرا میی    معروف امربهتوان گفت در  یک قاعده کلی ندارد. لذا نمی

شیود کیه    رواییا  اسیتفاده میی    . در ک  ازستینآنچه خودش پذیرفته این است که این مراح  ثالثه چیزی بیش از شهر  

فراتر از گفتار و دعو  نیست و قهیرا در بییرون از محییو خیانواده و      رر در محیو خانواده،و نهی از مک معروف امربهوظیفه 

 (.0922)محالتی،  ندارد ورود یشتریب نسبت به افراد بیگانه هم وظیفه

ضرور  امربه معروف و نهی از مکرر چه در قرآن و در احادیت و روایا  و چه به لحاظ عقلی همانگونه کیه در بیاد    

 یمرتبه اعراض و رو :از اند عبار ر راز مک یو نه معروف امربهمورد توره قرار گرفته است. به این ترتی  مرات   اشاره شد

گردانیدن   یمرتبه زبان: اگیر بیا رو   ت.سیز نیشود، برخورد تکدتر را یدن چهره، اصالح میشکبا در هم  یسکگرداندن: اگر 

فتیاد، انسیان،   یارگر نکی مرتبیه عمی : اگیر مراتی  بیاد       .ر دادکشیونت تیذ  و خ ید، با زبان خوش، نه با تکید یاصالح نشود، با

ه کی ن یی رد، نیه ا یی م شیرع صیور  گ  کد بیا اریازه حیا   یشود، با یتواند، دست به عم  بزند، اما اگر به ضرب و ررح مکته یم

مرتبیه   .رلیوه دهید   یفه شیرع یبزند و آن را امر مقدس و وظ یتیر، دست به هر رکاراز مک یو نه معروف امربهس به نام کهر

 یر انجیام شیود، در دل، ناراضی   ری و مک که معروف ترک نیانجام دهد، وار  است، از ا یارک  ی: اگر انسان، نتواند، هیقلب

ن یی سیر اسیت. البتیه، ا   یهمگیان و در هیر حیال م    یه براکاست  یارکن یتر مکن یکد. ارشود. تا گکاه در نظرش آسان رلوه ن

ن یست؛ در چکین یافک یار قلبرن صور ، انیته است، اگر اصول اسالم در خطر باشد، در ار و معروف بسرمراح  به نوع مک

 -ن یه امام حسکگونه  است؛ همان یگر انیستادن در مقاب  طغیت و اکگر مسلمانان، حریو د یم اسالمکفه حای، وظیطیشرا

 (.0931داقتی، )ص کدک یان میر براز مک یو نه معروف امربهام خود را یهدف ق -ه السالم یعل

مردم را بیه   ید ازشما مسلمانان گروهیبا» توبه به ترتی  فرموده است:  40آل عمران  و  001و  013 های یهآخداوند در 

 .«ن گروه رسیتگار هسیتکد  یده باز دارند ایککد و از انجام امور ناپسکدک  یترغ یکرا به انجام امور ن ها آنککد و کر دعو  یخ

د و از انجیام  یی ککق یتشو یکن یارهاک، تا مردم را به دیا شدهخته یاصالح ران مردم بر انگ یه براکد یهست ین امتیشما بهتر»

 یو از زشیت  کککید  یمی امر  یریگرند و به نیدیرمردان وزنان مؤمن دوست » .«دیمان آورید و به خدا ایزشت باز دار یارهاک

از رمله حضیر  علیی )ع(    خورد یمیادی از این دست به چشم (. در روایا  نیز احادیت ز0929)سکگانی، ...« دارند یمباز 

[ در ی]آب دهیان  یا ش از قطیره یر بی ری از مک یو نه معروف امربهو رهاد در راه خدا، در برابر  یکن یارهاکهمه  : کدیفرما یم

ا و آخیرتش  یی شد دنز در او بایه سه چک یسک: »اند فرمودهو یا ( 380، ص 900نهج البالغه ، ح ) ستیخروشان ن یایبرابر در

را  یرا باشید، و حیدود الهی   یز پیذ یی کید و خیود ن  کر ری از مک یآن باشد، و نه یرایز پذیکد و خود نک معروف امربهسالم باشد، 

  (.معروف امربه)غررالحرم ، باب  «کدک ینگهدار

و نهیی   معیروف  امربهاین نرته است که چه عواملی بر  دیآ یمیری از سئوادتی که پیش  معروف امربهبا توره به اهمیت 

و نهی از مکریر و   معروف امربهعوام  فردی باشد از رمله نگرش نسبت به  تواند یماست؟ یک دسته از عوام   مؤثراز مکرر 

 شکاختی.  روان یها هیسرما

نگرش ارزیابی خالصه و کوتاه مد  از موضوع تفرر تعریف شده است. هر نگرش دارای موضوع خاصیی اسیت کیه     

و آمادگی برای عم  نسبت به  ها احساس، ها شکاختافراد، اشیا، رویداد یا حتی خود فرد باشد. ترکی   تواند یماین موضوع 

. نگرش یک مفهوم چکید بعیدی شیام  عکاصیر شیکاختی،       ککد مییک چیز،  نگرش شخص نسبت به یک موضوع را تعیین 

. شیود  میی مورد یک موضوع، رویداد یا عم  اطالق  فرد در های دانستهعاطفی و رفتاری است عکصر شکاختی به اطالعا  و 
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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(

بیه مقیدار زییادی     هیا  نگیرش بطور کلی نگرش حالتی درونی است و عم  و رفتار نیست بلره پیش شیرط رفتیار اسیت.    

. اگیر  ککید  میی ارتماعی، چگونگی احساس، فرر و عم  ما را نسیبت بیه آن تعییین     های محرکچگونگی پاسخگویی ما به 

گفیت   تیوان  میی گیری ککیم و اگر عوام  دیگری چون هتجارهای ارتماعی  به حساب آید  را با دقت کافی اندازه ها نگرش

بیه   ککید  میحالتی بادوام در ساختار ذهکی است که فرد را آماده  و ککد میکام  پیش بیکی  رفتارهای افراد را بطور ها نگرش

شرلی شخصی به یک موقعیت واککش نشان دهد. از این رو برخورداری از نگرش مببت نسبت به امربیه معیروف و نهیی از    

 به افراد کمک ککد تا آن را انجام دهکد )؟؟؟( و بالعرس. تواند میمکرر 

ز سده بیست و یک، گروهی از روان شکاسان بیه رهبیری میارتین سیلیگمن، روان شیکاس و پژوهشیگر مشیهور در        با آغا

 هیای  یافتیه بیمارگرا که نخستین بار، مفهوم ناتوانی اکتسابی را مطرح کرد، تصمیم گرفتکید بیه بررسیی     شناسی روانرویررد 

به این نتیجه رسییدند کیه بیا وریود      ها آنری گرا بپردازند. بیما وان شکاسیپژوهشی خود در پکج دهه گذشته با نام: مرت  ر

ذهکی و رفتارهای ناکارآمید حاصی  شیده بیود، در      های بیماریبرای  مؤثر های درماندستاوردهای چشمگیری که در یافتن 

در نتیجیه، سیلیگمن و    .در ک ، توره به نسبت اندکی به رشد، توسعه و خود شروفایی افیراد سیالم شیده بیود     ،شناسی روان

ردیید را میوردنظر    کیامالچ  مأمورییت ، دو شکاختی روان های پژوهشهمرارانش در صدد برآمدند، در رهت دهی دوباره به 

کمیک بیه    بیشیتر در زنیدگی؛   وری بهیره کمیک بیه افیراد بیا شخصییت سیالم، بیرای برخیورداری از شیادی و           :قرار دهکید 

، 0)لوتانس، آویلیو و یوسیف   ایجاد شد گرا مببت شناسی روان ن ترتی  بود که مرت و بدی .انسانی های قابلیتشروفاسازی 

اسیتعداد   هیا  مد تا  پرداخت میبه بررسی بیماری روانی  روان سالمتکه در آغاز به رای مطالعه  وان شکاسیعلم ر(. 8114

ی از روان شکاسان، بیه قابلییت کمیال و    در سالهای اخیر، شمار روزافزون گرفت میبالقوه آدمی برای رشد و کمال را نادیده 

خوش  دهکد میطبیعت انسان به دست 8 مببت گرا . تصویری که روان شکاساناند آوردهدگرگونی در شخصیت آدمی ایمان 

به قابلیت گسترش، پرورش، شروفایی و کمال انسان و تبیدی  شیدن بیه آنچیه در تیوان       ها آنبیکانه و امید بخش است، زیرا 

حیاکی از آن   مببیت گیرا   رفتار سیازمانی  ی هزمیک درانجام شده  های پژوهشنتایج  .(0921دارند )شولتس، ورآدمی است، با

کارآمدی، در ککار هم، عاملی را بیا   -روانشکاختی، از قبی : امیدواری، تاب آوری، خوش بیکی و خود های ظرفیتاست که 

، برخی متغیرهیای روان شیکاختی، از قبیی : امییدواری، تیاب      . به عبار  دیگردهکد میتشری   9عکوان: سرمایه روان شکاختی

که درهر یک از این  دهکد میکارآمدی، در مجموع یک مکب  یا عام  نهفته ردیدی را تشری   -آوری، خوش بیکی و خود

 (.0923به نق  از سیمار اص  و فیاضی، 8110)آوی و همراران،  متغیرها، نمایان است

ییی تشیری  شیده اسیت کیه قابی  انیدازه گییری، توسیعه و          مببت گرا غیرهای روان شکاختیسرمایه روان شکاختی، از مت

 :از اند عبار که پیش از این اشاره شد این متغیرها،  گونه همانورود دارد.  ها آنپرورش هستکد و امران اعمال مدیریت بر 

پییدایی آن پیژوهش و    مکشأرآمدی که کا- خود(. 8113)پیج و دوناهو، آوری تاب، بیکی خوش، امیدواری، کارآمدی-خود

برای دسیتیابی بیه    هایش تواناییباور ) اطمیکان( فرد به عبار  است از  است( 0334 ,0320 بکدورا ) نظریه شکاختی ارتماعی

فراد ا. مکاب  شکاختی برای خود و نیز ایفای اقداما  دزم تأمینمعین از راه ایجاد انگیزه در خود،  ای وظیفهموفقیت در انجام 

و ایفیای وظیایفی    کککید  میی وادیی بیرای خیود تعییین     های هدف :کارآمدی باد دارای این پکج ویژگی زیر هستکد -با خود

                                                           
1. Luthans, Avolio, Youssef 

2. Positive Psychology 

3. psychological capital 
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سیخت   هیا  چیالش  و برای رویارویی با روند می ها چالشبه استقبال  .گیرند میرا بر عهده  ها هدفدشوار برای رسیدن به آن 

در  .کککید  نمیخود از هی  تالشی مضایقه  های هدفبرای دستیابی به  .  باد استبه شد ها آنانگیزه فردی . کککد میتالش 

  .(0330)پارکر، رویارویی با موان ، ثابت قدم هستکد

نیوعی حالیت قابی  توسیعه در فیرد کیه بیر اسیاس آن قیادر اسیت در           : “ شود میتاب آوری در اصطالح چکین تعریف  

و مسیئولیت بیشیتر بیه تیالش      هیا  پیشرفتزندگی و حتی رویدادهای مببت،  های تعارضو  ها مصیبت، ها ناکامیرویارویی با 

انجام شده حیاکی از آن اسیت کیه برخیی      های پژوهش. ادامه دهد و برای دستیابی به موفقیت بیشتر، از پای نکشیکد تر افزون

، حیال آنریه   گردند میلررد باز دشوار زندگی، دوباره به سطح معمولی عم های موقعیتافراد تاب آور، پس از رویارویی با 

 .ککید  مینسبت به گذشته ارتقا پیدا  ها دشواریو  ها مصیبت، ها ناکامیعملررد برخی دیگر از این افراد، پس از رویارویی با 

)لوتانس، اوی و پیاترا،   پذیرند میزندگی را به سهولت  های واقعیت :هستکد ها ویژگی، دارای این آور تابدر مجموع، افراد 

 هیای  توانیایی دارای  شود میحمایت  ها آن های ارزشبه وسیله  معمودچایمان دارند که زندگی پرمعکا است )این باور  .(8112

و  هیا  مهیار  ، گروهیی از  آوری تیاب بیرای دسیتیابی بیه      چشمگیری برای وفق دادن سری  خود با تغیییرا  بیزرگ هسیتکد   

تا در روییارویی   ککد میبه افراد کمک  سرسختی. شود میگفته سختی سر ها آنمورد نیاز است که در اصطالح به  ها نگرش

 هیای  نگیرش . (8114)لوتانس، آویلییو، اوی و نیرمن،    پر مکفعت تبدی  کککد های فرصترا به  ها دشواری، زا تکشبا تغییرا  

روییارویی بیا شیرایو    مقصود از تعهد آن است کیه فیرد در    .از: تعهد، ککترل و چالش طلبی اند عبار  دزم برای سرسختی

دشییوار، به رای ترک صحکه، ترریح دهد حضییور خود را در صحکه حفیظ کیرده، بیه افییراد درگییر در آن موقعییت، در       

خیود   هیای  توانیایی . مقصود از ککترل، آن است که فرد بیه  (8114)لوتانس و یوسف،  برطرف کییردن دشواری کمک ککد

بیه   هیا  چیالش داشته باشد و مقصود از چالش طلبی، آن است که فرد در رویارویی با برای اثرگذاری بر نتایج رویدادها باور 

همچکین در شر  گیری و  .برای رشد خود و دیگران باشد هایی فرصترای مقصر قلمداد کردن سرنوشت، در صدد ایجاد 

ارتمیاعی را نییز در    هیای  ماییت حح  مسئله و تعام  با دیگران برای تعمییق   های مهار ، فرد باید سرسختانهبروز رفتارهای 

انطبیاقی   های پاسخدر واق ، تاب آوری پدیده ای است که از (. 8101)لوتانس، اوی و آویلیو و پترسون؛  خود پرورش دهد

و علیرغم رویارویی فرد با تهدیدهای ردی، وی را در دستیابی به موفقیت و غلبه بیر تهدییدها    شود میطبیعی انسان حاص  

 (. 8119؛ لوتانس، آویلیو و والومبوا، 0339) واگکیلد و یانگ، دساز میتوانمکد 

 هیای  موفقیتو  ها شرستبر این باور است که: افراد خوش بین، در رویارویی با  ،وان شکاسی مببت گرارپدر ن سلیگم 

. گونیاگون هسیتم   هایٔ درزمیکهمن قادر به کس  موفقیت : “مبالچ ؛کککد میبر اسکادهای کلی تریه  :کککد میخود، چکین عم  

 هیای  تواناییرا به  هایشان موفقیت .به طور مستمر این موفقیت را از آن خود ککم توانم می: من مبالچپایدار است؛  اسکادهایشان

، شرست خیود را  ها ناکامیدر رویارویی با  . و تالش خودم مکجربه موفقیتم شد ها توانایی: مبالچ؛ دهکد میدرونی خود نسبت 

) لوتیانس و   گرمی هوا، باعث شد، سیخکرانیم خیوب پییش نیرود    : “ مبالچ، دهکد میویژه بیرونی و غیر پایدار نسبت به عوام  

مطرح شده این اسیت کیه افیراد خیوش     ( 8119که توسو کاور و شییر )توضیحی دیگر برای خوش بیکی (. 8110همراران، 

ن هستکد. نرته مهم آن اسیت کیه در سیرمایه روان شیکاختی،     خوشایکد در زندگیشا های اتفاقبین همواره در انتظار رخ دادن 

( 8110)رکسین و لوتیانس،    شیوند  میی خوش بیکی واقعی مورد نظر است، زیرا خوش بیکی غیرواقعی مکجر به پیامدهای مکفی 

ن نیسیت،  به دست آورد در برابر آنچه قیادر بیه کسی  آ    تواند میدرخوش بیکی واق  بیکانه در حقیقت، فرد به ارزیابی آنچه 

(. 8114)لوتیانس و آویلیو،   کارآمیدی فیرد دارد   - . بکابراین، خوش بیکی واق  بیکانه، نقش مهمی در ارتقیای خیود  پردازد می
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کیه از احسیاس   اسیت  حالیت انگیزشیی مببتیی     را به این صور  تعریف کرده است: ( امیدواری0330اسکایدر و همراران )

 .ستبرای دستیابی به هدف ناشی شده ا ریزی برنامهو  معطوف به هدف انرژیت و عاملی آمیز موفقیت

 هیای  مولفیه نگیرش بیه امربیه معیروف و نهیی از مکریر بیا         هیای  مولفیه هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط چکدگانه بیین  

 شکاختی بود. روان های سرمایه، امید و تاب آوری از بیکی خوش

 روش

 ز نوع مقطعی بود.همبستگی چکدگانه و ا های پژوهشپژوهش حاضر از نوع 

 جامعه و نمونه آماری

بیود. بیه مکظیور انجیام پیژوهش بعید از انجیام         30-31رامعه آماری کلیه کارککان دانشیگاه صیکعتی در سیال تحصییلی     

مختلف این  های سازماننفر به طور تصادفی از بین  081کارمکد رسمی، پیمانی و قراردادی  0911دزم از بین  های هماهکگی

توزیی  شید بعید از گیردآوری      هیا  پرسشیکامه دزم به توزی  به دستیار پژوهشیی،   های آموزشخاب شدند. پس از دانشگاه انت

نفیر میورد تحلیی      001مربیوط بیه    هیای  دادهپرسشکامه مخدوش در این مرحله حذف شدند و  01بررسی شد و  ها پرسشکامه

 آماری قرار گرفت.

 ابزارهای پژوهش

 ز منکرنگرش سنج امربه معروف و نهی ا

سئوال بود که افرار، احساسا  و رفتار نسبت بیه امربیه معیروف و نهیی از مکریر را ارزییابی        01این نگرش سکج حاوی 

 . سکجد میماده بعد رفتاری نگرش را 9ماده بعد فرری نگرش و 9ماده از این آزمون بعد احساسی نگرش، 3. کرد می

سانی درونی حائز اهمیت اسیت همسیانی درونیی ایین مقییاس از      برخورداری از هم ها سکج نگرشاز آنجا که در ساخت 

 محاسبه شد که به لحاظ آماری مکاس  است. 49/1طریق آلفای کرانباخ بررسی و محاسبه شد که برای ک  پرسشکامه 

 سرمایه روانشناختی های مقیاس

 آزمون امید بزرگساالن

شده  یسال به باد طراح 09ن یسک ی( برا8111ر و پترسون،دی، به نق  از اشکا0330در)ید توسو اشکایام یسؤال 08اس یمق

ت یی فاکپاسیخ دادن بیه آن    یقیه( بیرا  یدق 9تیا 8)یوتاهکو مد  زمان  باشد میزش یاس گذرگاه و انگیو شام  دو خرده مق

، 9، 9  امالچ درست( در نظر گرفته شده اسیت. سیؤاد  ک)3امالچ غلو(تاکاز) یوستاریپاسخ دادن به هر سؤال، پ ی. براککد می

 سیؤاد  اه و کاس گیذر ی، مربوط به خرده مق2، 0، 3، 8. سئود اند پرتی و مربوط به حواس شوند نمی  ی، نمره گذار00، 4

ن مجمیوع  یاس اسیت. بکیابرا  ین دو خرده مقید حاص  رم  ای، نمره امباشد میزش یاس انگیمربوط به خرده مق 8، 3، 01، 08

قیرار گرفیت و    یمورد بررسی  یدرون ی( همسان0920)یه توسو گلزارک ید. در پژوهشریقرار گ 98تا 2ن یب تواند مینمرا  

 % به دست آمد.23رونباخ ک ی  الفایضر

دارد، بیه عکیوان مبیال،     ییبیاد  ی، همبسیتگ سیکجکد  میی را  یمشیابه  یروانشکاخت یکدهایه فراک هایی مقیاسد با یاس امیمق

ن یی ن نمیرا  ا یدارد. همچکی  یارور همبسیتگ کی ر و یی  یش یکیاس خوش بیدرصد با مق 01تا91زان ید به میاس امیمق های نمره

ن یی ا ییی روا یکی%(. به عالوه طبیق نظیر متخصصیان بیال    38-%90دارد) یمکف یهمبستگ کب یافسردگ ٔسیاههاس با نمرا  یمق

 قرار گرفته است. تأییدز مورد یمحتوا ن ییاس به روش روایمق
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وپر بورگر و عز  نفس ک ی  و هال، انتظارا  زندگیت قیموفق یافته برایم یتعم انتظار های مقیاسن پرسشکامه با ین ایهمچک

 هیای  مقییاس گیر بیا   ید یمببت دارد. از طرف یز همبستگیاس ح  مساله هبپر و پترشوم نیاس عاطفه مببت و مقیروزنبرگ، مق

اس یی ر مقین پرسشکامه با زی( ا   r=  - 38/1و   r=  -90/1  یوس همبسته است)به ترتربه طور مع کب یو افسردگ یدینوم

 آونگ، ادواردز، 8114اران،ر(. ادواردز و هم0330اران،ردر و همیدارد)اسکا یمکف یز همبستگین MMPI آزمون یافسردگ

 (.8114و لوپز،

 پرسشنامه خوش بینی

ن یی اسیت. ا  شیده  ی( طراحی 0329ارور )کی ر و ی توسطشی، ها آزمودنین یب یکیخوش ب یابیپرسشکامه مزبور به مکظور ارز

 سیؤال . چهیار  ککید  میی  یابیی دارنید، ارز  یزنیدگ  یامدهایه افراد رار  به پکرا  یه انتظاراتکه است یگو 2اس مشتم  بر یمق

گیر بیا عبیارا     ید سیؤال دم شود( و چهیار  یجه عاین نتیکان انتظار دارم بهتریاس با عبارا  مببت مانکد )در زمان عدم اطمیمق

 م شده است.یتکظ خواهد داد(، یم رویخواهد داد، همان اتفاق برا یم رویبرا یه اتفاق بدک ککم میر ر)هرگاه ف رینظ یمکف

( انجیام شیده   0929و خیدابخش)  یضی یجباف، عرکدر پژوهش  یکیاس خوش بیمق یو آماده ساز یابیران، هکجار یدر ا

ن شهر اصفهان انجام یککال( از ساس 81-31یمرد، با دامکه سک 01زن و  01نفر ) 081تعداد  یه بر روکن پژوهش یاست. در ا

% محاسیبه شید.   24یی% و بیا اسیتفاده از روش بیاز آزمیا    43رونباخ،ک یاس با استفاده از روش آلفایمق ییای  پاید، ضریگرد

ج یبدسیت آمید. نتیا    489/1و  -033/1 یی ، به ترتیابیو خود تسلو  یاس افسردگیاس با مقیهمزمان مق یین، روایعالوه بر ا

 ، اشباع شده یکده و نگرش مببت به وقاید به آیاز دو عام  شام ، ام یکیاس خوش بیه مقکز نشان داد یاس نیقم ی  عاملیتحل

 است.

 دسونیویانر و دک یاس تاب آوریمق

انر و کی ه توسیو  کی شیه( اسیت   یاوقا ،اغلی  و هم  ی)هرگز،بیه نیدر ،گاه  یکیه ا یه پیکج گز یگو 89 یاس داراین مقیا

 0330-0343مکیاب    یکین پرسشیکامه را بیا بیازب   یی ( ا8119دسیون) یویانر و دکی شیده اسیت.    یطراح 8119دسون در سال یوید

 ه نمودند.یته یتاب آور ٔدرزمیکه

 دسونیویانر و دک یاس تاب آوریمق ییایو پا ییروا

س ان بیه اخیتالل اسیتر   یی شام  مبتال یاس را با استفاده از پکج گروه آزمودنیمق ییایو پا یی( روا8119دسون)یویانر و دک

 هیای  مراقبت ییماران سرپای، بریدچار اختالل روان پزش ییماران سرپایان به اختالل اضطراب مکتشر، بیپس از سانحه، مبتال

مکاسی  احیراز    یکیبیال  هیای  گیروه  یاس بیرا یی ت مقین حساسی یکردند. عالوه بر ا ی، مطلوب بررسیماریه و گروه فاقد بیاول

در پیژوهش   (.8119دسیون، یویانر و دکی اس داشیت ) یی ورود پکج عام  در مقت از یار  عام  حیج تحلین نتاید.همچکیگرد

 یایی اس گویی مق ی  عیامل یج حاص  از تحلینوروان اررا شد، نتا 811 یبر رو یاس تاب آوری( مق8101اران)رو هم یقمران

 ان داد.% را نشی 30رونبیاخ  ک ی  آلفیا یاس، ضیر یی مق یدرونی  یج حاص  از همسانیو نتا یکاز  تر بزرگ یعام  عموم یک

 .شود می یشه( نمره گذارین صفر)هرگز( تا پکج)همیب یرتیراس لیمق یکه در که دارد یگو 89دسون یویانر و دکپرسشکامه 

 نتایج

تحلی  شد. نتایج در رداول ییک   ها دادهیک متغیری و رگرسیون گام به گام  هایتی تحلی با استفاده از آمار توصیفی و 

ه مکظور بررسی نگرش افراد از تی یک متغیری استفاده شد تا وضعیت نگرش در بیین کارککیان   است.  ابتدا ب شده ارائهو دو 
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آمیده اسیت. بیرای مقایسیه مییانگین بیا مییانگین رامعیه در ایکجیا مییانگین            8و  0بررسی شود. نتایج این تحلی  در ریداول  

 ( آمده است.0ر ردول )آن  در نظر گرفته شد که د های مقیاس خردهنگرش و  آزمونمفروض، نمرا  وسو 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش -1جدول 

 تعداد انحراف معیار میانگین نام متغیر

 .33 ./.. 25/.. کل نگرش

 .33 ./.2 .3/.7 بعد رفتاری نگرش

 .33 ./.. 92/33 بعد فکری نگرش

 .33 29/2 38/.. بعد احساسی نگرش

 .33 ./.3 3./87 امید

 .33 72/2 39/.2 خوش بینی

 .33 ./3. 8./75 تاب آوری

 .دهد مییک متغیری برای متغیرهای پژوهش را نشان  نتایجتی -2جدول 

 تفاوت میانگین میانگین جامعه سطح معناداری t Df منبع تغییر

 5/.. .2 ./... 3.7 .3/.5 کل نگرش

 3/.7 7 ./... 3.7 5/.8 بعد رفتاری نگرش

 ./.. 7 ./... 3.7 5/33. بعد فکری نگرش

 2/.. .3 ./... 3.7 .3/.5 بعد احساسی نگرش

 

آن میانگین نمونه پژوهش بیادتر   های مقیاسچه در نگرش و چه در خرده  شود می( مشاهده 0همانگونه که در ردول )

تیی   ( معکیادار  و مببیت اسیت. بیه ایین تر     8از میانگین مفروض برای رامعه است و تفاو  میانگین براساس نتیایج ریدول )  

 در بین کارککان مببت است. معروف امربهنتیجه گرفت نگرش به  توان می

ارتماعی در پیش بیکی نگرش به امربه  های سرمایهدر مرحله بعد با استفاده از تحلی  رگرسیون به روش گام به گام نقش 

با نگرش به امربیه معیروف و    وریآ تابو  بیکی خوشمعروف و نهی از مکرر بررسی شد نتایج این تحلی  نشان داد بین امید، 

 آن رابطه ورود ندارد. های مقیاسخرده 

 گیری بحث و نتیجه

و نهیی از مکریر مببیت اسیت ولیی       معیروف  امربیه نتایج این پژوهش نشان داد نگرش کارککان دانشگاه صکعتی نسبت به 

رابطه معکاداری با نگیرش نسیبت بیه     ریآو تاب، امید و بیکی خوشروانشکاختی ) های سرمایهمتغیرهای روانشکاختی مربوط به 

 هیای  سیرمایه و نهی از مکریر نداشیتکد. ایین نتیایج دال بیر آن اسیت کیه برخیورداری ییا عیدم برخیورداری از             معروف امربه

همانگونه کیه   این نتایج را تبیین کرد؟ توان میروانشکاختی در پیش بیکی انجام این عم  نقش تعیین کککده ای ندارد. چگونه 

نوعی حالت قاب  توسعه در فرد که بر اساس آن قادر اسیت در روییارویی   این اشاره شد تاب آوری عبار  است از  پیش از

ادامیه   تر افزونو مسئولیت بیشتر به تالش  ها پیشرفتزندگی و حتی رویدادهای مببت،  های تعارضو  ها مصیبت، ها ناکامیبا 

خیوش   (. 8119؛ لوتانس، آویلیو و والومبیوا،  0339. ) واگکیلد و یانگ،شیکددهد و برای دستیابی به موفقیت بیشتر، از پای نک

بیر   :کککید  میی خیود، چکیین عمی      های موفقیتو  ها شرستدر رویارویی با ی نیز ایکگونه تعریف شد که افراد خوش بین بیک

در  دهکید  میی درونیی خیود نسیبت     های تواناییرا به  هایشان موفقیت. پایدار است اسکادهایشان. کککد میاسکادهای کلی تریه 
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(. و 8110)رکسین و لوتیانس،    دهکید  میی ، شرست خود را به عوام  ویژه بیرونی و غیر پاییدار نسیبت   ها ناکامیرویارویی با 

است حالت انگیزشی مببتی  :اند کردهرا به این صور  تعریف  ( امیدواری0330بادخره اشاره شد که اسکایدر  و همراران )

بیه    .سیت برای دستیابی به هیدف ناشیی شیده ا    ریزی برنامهو  معطوف به هدف انرژیت و عاملی فقیت آمیزکه از احساس مو

نتیجه گرفیت بیرای    توان میمذکور با تعریف امربه معروف مرتبو نیست به این ترتی   های سازهاین تعریف از  رسد مینظر 

 نیاز است. ها ارزش های سازهو نهی از مکرر به فرا  معروف امربهپیش بیکی 

از  ای مجموعیه و ییک سیسیتم ارزش    آیکید  میاخالقی به حساب  های فعالیتکه اساس  هایی سازهاز  اند عبار  ها ارزش

دیگیر بیر مبکیای آن تکظییم      هیای  ارزشکیه خیرده    گردد میاطالق  هایی ارزشاصلی به  های ارزشثابت است و  های ارزش

هر فرد چیزهیای   های ارزشنتیجه گرفت که  توان میبه این ترتی   (.8114)سانتراک،  شوند میو در هم یرپارچه  گردد می

. با توره به دو دسته ارزش کلی که برای افیراد  آیکد میو سرلوحه رفتار افراد به حساب  دهکد میمهم زندگی وی را تشری  

هستکد که خودشان را نشان  ها تصمیماتخاذ  ٔدرزمیکه ها ارزشو به خصوص  زنکد میدست به تصمیم گیری  ها آنورود دارد 

هکگیامی کیه افیراد بیر مبکیای       .(0393سرودرند )ایلییاد،   ها ارزشمذهبی هستکد و دسته دوم  های ارزش. دسته اول دهکد می

کمترین توره را به باورهای مذهبی دارند و بیشترین توره را بیه مکیاف  شخصیی     کککد میسرودر تصمیم گیری  های ارزش

افراد باید بین مکاف  شخصی و باورهای مذهبی دسیت بیه    گیری تصمیمبه این ترتی  به هکگام  (.8114یکز،خودشان دارند )پر

امربه معروف و نهیی از مکریر    بیکی پیشبرای  رسد میبکابراین به نظر  .(8113انتخاب بزنکد )بارتلز، بالیمن، اسریترا و مدین، 

. نتایج این پیژوهش  ها ارزشرا در بر بگیرد همچون  ها سازهرن است سایر روانشکاختی بود که مم های سازهباید به دنبال فرا 

برای زندگی سالم فرد مکاس  باشد امیا برخیورداری    تواند میو خوش بیکی  آوری تابنشان داد گرچه پرورش روحیه امید، 

ی نماید. این نتایج بدین معکا اخالقی را پیش بیک های قضاو رفتارها و  تواند نمییا عدم برخورداری از این حاد  و صفا  

نیست که سایر خرده صفا  روانشکاختی مانکد صفا  شخصیت در ارتبیاط بیا انجیام رفتیار امربیه معیروف و نهیی از مکریر         

در عیین حیال بیه     گیردد  میی توصییه   هیا  پیژوهش ادامه این  تر کام و  تر دقیقمفید باشد بلره برای رسیدن به نتایج  تواند نمی

به هیر حیال ایین نتیایج      گردد میدر انجام یا عدم انجام رفتار امربه معروف و نهی از مکرر توصیه  ها شارزخصوص بر نقش 

کییه  دهیید میییایجییاد بافییت دزم بییرای امربییه معییروف و نهییی از مکرییر نیییز مفییید فایییده خواهیید بییود و نشییان        ٔدرزمیکییه

و نهیی از   معروف امربهبتواند در توسعه رفتار در کودکان و نوروانان ممرن است  ها آنو تصریح  مذهبی های ارزش پرورش

باشد و پرورش سایر صفا  مببت روانشکاختی با هدف گسترش امربه معروف و نهی از مکرر ممرن است بیراهیه   مؤثرمکرر 

 باشد.
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 منکر نهی از به معروف و شناسی امر مفهوم
 0نجمه زارع

 8دکترمهری اذانی

 چکیده

« معیروف »هکگ اسالمی طبق مبانی اسالمی کلمیه  و نهی از مکرر در کانون تعالیم اسالمی قرار دارد. در فر معروف امربه

و نهی از مکرر  معروف امربه. شود میمکفی اسالمی  های هدفشام  همه « مکرر»مببت اسالمی و کلمه  های هدفشام  همه 

گرچه با تعبیر امر و نهی است، ولی به نص حدیث و فقه و تاریخ قطعی اسالمی، شام  هر وسیله مشیروعی اسیت کیه بیرای     

بلریه   دف ما بتوان استفاده کرد و این ساختمان را نگه داشت و توسعه داد؛ مقصود از آن تکها امر و نهی لفظیی نیسیت  این ه

اسیالمی اسیت. اسیالم از بیاب ایکریه نخواسیته موضیوع         هیای  هدفمقصود استفاده کردن از هر وسیله مشروع برای پیشبرد 

ادا ، معامال ، اخالقیا   و ... محیدود ککید کلمیه عیام آورده اسیت.      و نهی از مکرر را به امورمعیکی مب   عب معروف امربه

استفاده ازمکاب  اسکادی وکتابخانه ای گیردآوری   با و باشد میروش تحقیق براسا س هدف بکیادی وازرهت ماهیت توصیفی 

معیروف   اشیاره کیرد.   تاس ای که اسالم برای این فریضه الهی قائ  به رایگاه ارزنده توان میهای این پژوهش  یافته از شده.

آنجا که حقیایقی در   .هر چه که زشت و پلید است یعکی هر کار خیری و نیری که نقطه مقابلش هر کار زشتی است. مکرر،

و نهی از مکرر، مبارزه با مکررا  و ترویج و اشاعه آنچیه کیه اسیالم آن را نییک      معروف امربه، پای  شود میارتماع پایمال 

 و چکین دفاعی در حقوق فردی و ارتماعی افراد نیز مطرح است. آید یمدر میان  شکاسد می

 مقدمه

هیر روز بیه عمیرش     ککید  میی که بر خالف گما ن انسان کیه خییال    فهمیم می« العصر»با یک نگاه گذرا به سوره مبارکه 

ن یخ هیر لحظیه در حیال    ، به زمان سوگکد که انسان همچوشود میاز سرمایه او کاسته  گذرد می، هر روزکه  شود میافزوده 

پس در برابر هدر رفتن عمر باید چیزی بهتر از عمر به دست آورییم. آنچیه   « َو الَعصر إّن اَلنسانَ  لفی ُخس ر»آب شدن است 

و دیگران را نیز به ایمیان و عمی  صیا لیح     « إن الذین امنوا و عملوا الص الحات»، بهتر از عمر ماست ایما ن و عم  صا لح است

است  معروف امربهسفارش به حق همان «. تواص وا بالص برو »با پشترار راه را بپیماییم « و تواصوا ب الحق»ککیم  سفارش و دعو 

نشانه عشق انسا ن بیه مرتی     معروف امربه .که شام   فرر حق، حرف حق، قا نون حق، رهبر حق و حرومت حق  می با شد

و فطرتیی    دهد میتی رامعه است . ارتباط میان آن مردم را نشان است، عشق انسان به مردم و تعهد و دلسوزی انسان به سالم

 بیدار.

و نیوعی انضیباط ارتمیاعی اسیت، مسیأله       دهید  میرامعه را از سقوط نجا   هاست زشتینهی از مکرر ؛که بازداشتن از 

ای  ؛ همین کیه مورچیه  خوانیم مینیست، در قرآن  ها انسانمخصوص  ها انحرافهشدار و اخطار و یا فریاد در برابر خطرها و 

خود برویید تیا پایمیال آنیان      های دنه، فریاد زد و به سایر مورچگان گفت: به اند حرکتدید حضر  سلیمان با لشررش در 

( وهمین که هدهد در پرواز خود از فضای کشور صبا متوره انحراف مردم شد و دریافت که مردم خورشید 02نشوید)نم / 

( بکیابراین فرییاد در برابیر انحیراف و     83با ناله خود از این انحراف شیرایت کیرد )نمی /     و پرستکد نزد حضر  سلیمان آمد

 (.00ص  است بلره ریشه غریزی در حیواتا  هم دارد )قرائتی، ها انساندلسوزی برای دیگران نه تکها مسأله ای فطری برای 

                                                           

   Email:n_zare90@yahoo.comدانشجوی کارشکاسی ارشددانشگاه اسالمی واحدنجف آباد. 0

  Email:mehriazani@yahoo.comهشی زنان نجف آباد استادیار گروه رغرافیا دانشگاه آزاداسالمی نجف آباد، مسئول کمیته پژو. 8
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  در مقاب  خطر و انحراف را پسیکدیده و  و نهی از مکرر یک ضرور  عقلی است،کدام عاق  است که سرو معروف امربه

 آن را محروم ککد؟! کدام عق  است که راهکمایی، دلسوزی، تشویق به کار خیر و رلوگیری از مفاسد را دزم نداند؟!

قیرآن کلیی بییان     در و نهی از مکریر  معروف امربه؟ آیا گیرد میو نهی از مکرر چه حدودی را در بر  معروف  به امردایره 

 اسالم اهمیت دارد؟ در مکرر به معروف نهی از امر اشده؟ چر

 ضرورت پژوهش

؛ افتد میاست؛ زیرا رهاد در تما م عمر بسیار کم اتفاق  تر مهمحتی از رهاد در راه خدا   معروف امربهبه فرموده روایا   

ی از مکریر نباشید، رامعیه    و نهی  معروف امربهاگر  ککد میولی این وار  الهی هر ش  و روز در برابر چشم مردم رلوگیری 

نس  میا را میورد تهیارم     تواند میو هر روز اگر هکرمکدی مب  سامره یک گوساله مالتی درست ککد،  شود نمیاسالمی بیمه 

و نهیی از   معیروف  امربیه فرهکگی خود قرار دهد، آنقدر اهمیت دارد که امام حسین)ع( فرمود: هدف من از رفتن بیه کیربال   

 .شیود  میی و با نهی از مکرر از همیه مفاسید رلیوگیری     شود میه الهی تمام واربا   در رامعه عملی مکرر است با این فریض

 )بهروزلک(

 و نهی از منکر در اسالم  معروف  به امرجایگاه 

عال عنا ام ام ی  هالفضل الجهاد کلم» گوید میو نهی از مکرر است . اسالم  معروف امربهدر اندیشه اسالمی برترین رهاد، 
و برترین رهادها این است که انسان در برابر یک پیشوای ستمگر از عدل دم بزند و سخن عدل مطرح  ترین فضیلتبا «: جائر

که سایر  شود میای بزرگ و دارای اهمیت تلقی  و نهی از مکرر فریضه معروف امربه( از آن رهت 03ککد.) بهروزلک ،ص 

 .شود میفرائ  به وسیله آن به پا 

و نهی از مکرر باشد تا نمازی باشد، زکاتی باشد، حجی باشد، خمس باشد و معامالتی تا قانونی باشد و  وفمعر امربهباید 

 اخالقی و ...

بیه ایین    هیا  راهو  شود میپا داشته ه و نهی از مکرر راه همه پیامبران است . واربا  خدا به این وسیله ب معروف امربههمانا 

 شیود  میی . زمیین بیه ایین وسییله آبیاد      گیردد  میی وسیله حالل و مظالم  به این وسیله باز به این  ها کس ، گردد میوسیله امن 

سوره  013ددلت دارد آیه  معروف امربه(. یری از آیا  قرآن که بر خصلت بارز امت اسالمی در برپایی 03)بهروزلک ص

از شیما امیت   « نک ر و أولئ ک ه م المفلح ونو ل تکن م نکم أم ة ی اعوَن ال ی الخی ر و ی أمرون ب المعروف و ینه ون ع ن الم»آل عمران 

 و نهی از مکرر ککید.  معروف امربهچکین امتی باید ساخته شود یعکی همه شما باید چکین امتی باشید؛ 

مسیئولیت ارتمیاعی نییز     هیا  آنن، بیرای  الوه بر مسئولیت فردی برای مؤمکااهمیت دادن اسالم به این فریضه مهم و ارزشی ع

و نهیی از   معروف امربه: هر گاه مردم ککد می)علیه السالم( از پیامبر اسالم )ص  اهلل علیه وآله سلم( نق  قائ  است. امام رضا 

و نهیی از مکریر ککید در     معیروف  امربهمکرر را به عهده یردیگر بگذارند یعکی هر کس سرو  ککد به انتظار ایکره دیگری 

(. قرآن خواری و ذلت مل  گذشته 89)بهروزلک ص آماده باشکدنتیجه هی  کس قیام نرکد ، پس برای عذاب الهی مکتظر و 

اند. وقوع عذاب بر بکی اسرائی  و نجا   ناهیان  از مکرر )اعیراف   نداشته و نهی از مکرر معروف امربهبه ایکره  ککد میمستکد 

یم )ع( بیه خیاطر تیرک    (. لعن و عذاب گروهی از بکی اسرائی  به در خواست پیامبرانی چون داوود)ع( و عیسی بن میر 009/

و نهی از مکرر  معروف امربه(.  قرآن به صراحت بهترین امت را مسلمانان معرفی کرده به شرطی که 42نهی از مکرر )مائده / 

نا مشروع و توقعا  بیهوده انتقاد کرده اما از گروهی  های تعریفکککد، با آنره بارها از اه  کتاب به خاطر تعصبا  نابجا و 

 (. 001و008و نهی از مکرر ستایش کرده )آل عمران/  معروف امربهخاطر ایمان و تالو  آیا  الهی و  از آنان به



 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 569

(همانا امر به مکرر کار شییطان  31نح / «)ان اهلل یأمر بالع ال و اَلحس ان» :دهد میکاری است که خداوند انجا م  معروف امربه

( . اسیالم نگیرش رمعیی بیه ایین فریضیه دارد یعکیی همیدردی،         802/ )بقیره  « الشیطان یعاکم الفقَر و یأمرکم بالفحشاء»است 

 حقوق دانست. قدر  و نوعی  دفاع از همراری، آگاهی همبستگی،

 و نهی از منکر معروف امربهنبوت و امامت با  رابطه توحید،

به شرط آنره این  ککد میور عذاب الهی رااز انسا ن د "کلمه د اله اد اهلل "فرمود: وسلم( پیامبر اکرم)ص  اهلل علیه وآله

وسلم(پرسید : چگونه ممرین   ک  مه مبارک مورد تحقیر و استخفاف قرار نگیرد ، مردی از رسول اکرم )ص  اهلل علیه وآله

؟! فرمود : اگر گکاها ن علکی انجام گیرد و کسی گکاهرار را نهی نرکد و او  گیرد میاست کلمه توحید مورد استخفاف قرار 

و  معیروف  امربیه میردم را  :»  خیوانیم  مید ، به توحید اهانت شده . در سوره اعراف در شرح وظایف پیامبر اکرم را تغییر نده

و چه مکرری از اطاعت طاغو  بدتر است ؟!  تر مهم( چه معروفی از یرتا پرستی خداوند 094اعراف/«)ککد مینهی از مکرر 

م ،دعیو  بیه بکیدگی خیدا و دوری دادن آنیان از طیاغو  اسیت        ؛وظیفه تمام پییامبران نسیبت بیه میرد     خوانیم میدر قرآن 

و از باطی    شیود  نمیی به حیق عمی     بیکید نمی: آیا  فرماید می(. امام حسین )علیه السالم( هدف از قیام خود را چکین 90)نح /

مکریر کیکم ،    و نهیی از  معیروف  امربیه : مین بکیا دارم    فرمایید  میی (.در رای دیگر 02؟)قرائتی.ص آید نمیرلوگیری به عم  

و نهیی از مکریر    معیروف  امربیه :  فرمایید  میی در دین ردم اصالح ککم )بهروزلک(.حضر  علیی )علییه السیالم(     خواهم می

                             مصلحت عام است .                                                                                                              

 منکر نهی از و معروف  به امربرکات 

بیان علی )علیه السالم( فرمود : هر کس مکرر و خالفی را دید و قلبا از آن ناراحت شد، همانا از قهر خیدا نجیا     امیر   

اف چکیین کسیی از الطی    پیدا کرده و تن به سالمت برده است و هرکس با زبان از کار خالف نهی کرد بیه پیاداش رسییده و   

بهترین مردم کسی است که مردم را به معیروف دعیو     مکد خواهد شد. پیامبر)ص  اهلل علیه وآل وسلم(فرمود: خداوند بهره

ای که دیگر هی   ککد و اگر کسی در برابر معروف هی  گونه احساسی نداشته باشد انسانیت او دگرگون شده است به گونه

 خیر الکاس(حضر  علی )علیه السالم(در رایی به فرزنیدش  فرمیود:   2333 .)نهج الفصاحه ،رملهپذیرد نمیحرف خیری را 

(امر و نهی کککده شریک در پیاداش کیار خواهید بیود بیدون      30کن تا اه  معروف باشی )کریمی رهرمی.ص معروف امربه

 (.99آنره از ارر دیگری کاسته شود )قرائتی،ص 

و نهیی و   معیروف  امربیه تقوا پیشه کککد که یری از مصادیق تقوی اگر مردم مکاطق ایمان آورند و  :فرماید میقران کریم 

 معروف امربه: با فرماید می( (. امام باقر )علیه السالم( 30نهی از مکرر است از آسمان و زمین برکاتی خواهیم گشود.)اعراف/

 (. 92،ص9)تفسیر نمونه، شود میآباد  ها زمینحالل و  ها کس و نهی ازمکرر 

( ودر 013و نهی از مکرر داشته باشکد)آل عمران/ معروف امربهای برای  که گروه ویژه داند میا رستگار قرآن رامعه ای ر

( و بیه  001: نشانه بهترین رامعه آن است که امر و به معروف و نهی از مکرر زنده باشد )آل عمیران/ فرمایید میرای دیگری 

و بقیه مردم خواه گکاهرار و خواه افراد ساکت  کککد مینجا  پیدا هکگام عذاب ، تکها ناهیان از مکرر  دارد میصراحت بیان 

: فرمایکید  می( واز آثار سیاسی این فریضه الهی حضر  امیر)علیه السالم( 003)اعراف/ شوند میتفاو  گرفتار قهر خدا  و بی

 (.94و نهی از مکرر است.)قرائتی،ص معروف امربهپشتوانه مومکان ووسیله تحقیر کفار 
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 و نهی از منکر معروف ربهامآثار 

 

 

 

 

 

          

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                                                

                          

                                                 

                                   

                                                

                                                

                                                 

 و نهی از منکر معروف امربهآثار ترک 

(. باعیث  99)بهروز لیک،ص ککد میو نهی از مکرر ککد پس اعالن رکگ ومقابله با خداوند  معروف امربههرکس ترک 

حضیر   « شیود  نمیی ریواب داده   هیا  آنو به  خوانکد میوبان شما خ»طبق روایا  به عدم استجابت دعا  شود میتسلو اشرار 

ونهیی از مکریر را تیرک     معروف امربهعز  داشته باشید و دیگران روی شما حساب کککد  خواهید می:اگر فرمایکد میرسول 

شریک  . در گسترش گکاهگیرند میو سرنوشت را دیگر مل  به دست  رود مینرکید. ارزش و اهمیت مسلمان بودن از دست 

و لک م ف ی القص اص حی وه ی ا »: فرماییید  میی (. قرآن 94)بهروز لک،صشود میو رزء فاعالن مکرر محسوب  شود میمحسوب 
 . اید مردهوگرنه،  اید زنده(. اگر در برابر قات  ایستادید و او را به قصاص رساندید 043)بقره/« اولی الباب

 ی هگفتی تعهد نسبت به دیین و رامعیه واصیالحا  اسیت و بیه       گکاه نشانه ضعف، ترس، یاس و نداشتن راببرسرو  در 

کسانی که با ایمیان و  » :خوانیم یم« عصر»پیامبر)ص  اهلل علیه وآل وسلم( سرو  در برابر گکاه نوعی بدعت است. در سوره 

ر آییه  د«. انید  گرفتیه عم  صالح باشکد ولی ساکت باشکد و دیگیران را بیه حیق وپشیترار سیفارش نرککید در خسیار  قیرار         

اگر گروهی از مردم رلوی فتکه و فسیاد دیگیران را نگیرنید همیه زمیین بیه فسیاد کشییده         » خوانیم میسوره مبارکه بقره 890
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آمدنید ودیدنید کیه     هیا  آنخداوند فرشتگانی را برای عذاب گروهی فرسیتاد،  :» امام صادق )علیه السالم( فرمود .«  شوند می

اه  گریه و دعا هستکد ولی نسبت به  ها آند دلی  عذاب را پرسیدند خطاب آمد: زیرا از خداون اند مشغولمردم به دعا گریه 

پیشین را لعکیت نریرد مگیر بیه دلیی  رهیا        های امتخداوند » حضر  علی)علیه السالم( فرمود:«. اند تفاو مفاسد رامعه بی 

و  شیود  میی افیه بوزیکیه و خیوک ظیاهر     در قیامت ترک کککدگان این فرضییه مهیم در قی  « ونهی از مکرر. معروف امربهکردن 

 )حضر  رسول)ص  اهلل علیه وآل وسلم

(. امیام بیاقر   48ولی با گکاهراران سازش کردند. )قرائتی ص اند داشتهفرمایید: به خاطر آن است که قدر  نهی از مکرر 

 (. 92،ص9)تفسیر نمونه، دشو میآباد  ها زمینحالل و  ها کس و نهی ازمکرر  معروف امربهبا  فرماید می)علیه والسالم( 

( ودر 013و نهی از مکرر داشته باشکد) آل عمیران/  معروف امربهکه گروه ویژه ای برای  داند میقرآن رامعی را رستگار 

( و بیه  001نشانه بهترین رامعه آن است که امر و به معروف و نهی از مکرر زنده باشد ) آل عمیران/  فرمایید میرای دیگری 

و بقیه مردم خواه گکاهرار و خواه افراد ساکت  کککد میهکگام عذاب ، تکها ناهیان از مکرر نجا  پیدا  اردد میصراحت بیان 

( واز دیگر آثار سیاسی ایین فریضیه الهیی حضیر  امیر)علییه والسیالم(       003)اعراف/ شوند میو بی تفاو  گرفتار قهر خدا 

 (.94و نهی از مکرر است )قرائتی،ص روفمع امربه: پشتوانه مومکان ووسیله تحقیر کفار فرمایکد می

، پیس هیر چیه دعیا ککیید مسیتجاب       شیوند  میی و نهی از مکرر را تیرک نرکیید کیه اشیرار بیر شیما مسیلو         معروف امربه

 (.909)خرمی مشگانی صگردد نمی

 گیری نتیجه

ایگاهی ویژه و مهیم  مببت و مکفی رایگاه اسالمی بود و ر های هدف ترین مهمامربه معروف و مکرر دو تعبیر کلیدی از 

و نهی از مکرر معیار برتری امت اسالمی  تداوم و پویایی آن و خصیلت بیارز    معروف امربه در اندیشه و عم  اسالمی دارند.

 مؤمکان است. سیره معصومین )علیهما السالم( در گفتار و کردار تأ کید بر این امربوده. 

می همواره نسبت به ماهیت، شرایو و آثار و برکا  آن آگاهی اهمیت این فریضه مهم مقتضی آن است که رامعه اسال 

 کام  و صحیح داشته و خود بدان پایبکد و متصف باشد. 

و نهی از مکرر از عدم شکاخت صحیح آن و آثار و برکا   مترت  بیرآن   معروف امربهدر موارد بسیاری عدم پایبکدی به 

ت که رامعه اسالمی همواره نسبت به ماهیت، شرایو و آثار و برکیا   امر بوده است. اهمیت این فریضه مهم مقتضی آن اس

                                                                      آن آگاهی کام  و صحیح داشته و خود بدان پایبکد و متصف باشد. 

 اساس نهضت حسیکی بر کد و متصف باشد. درشرایو و آثار و برکا  آن آگاهی کام  و صحیح داشته و خود بدان پایب    

   .گیرد می نشأ مکرربوده است و  نهی از به معروف و امر

امام حسین )علیه اسالم( با درایت برتیر خیویش بیه وظیفیه و     . بوده مکرر نهی از به معروف و اساس نهضت حسیکی برامر

و ناهییان از مکریر گردیید و ارزش و رایگیاه      مأموریت الهی خویش در زمانه خود عم  کیرده و اسیوه آمیران بیه معیروف     

سیکت الهیی بیراین قرارگرفتیه اسیت کیه        و نهی از مکرر را باد برده وفهم صیحیح آن رابیه رهانییان شکاسیانید.     معروف امربه

 مور  از ها حتی رامعه مومکان درصور  بی تورهی به این ارزش مشروط کرده و ها سرنوشت روام  رابه عملرردخودآن

رهیان تیالش    ایران و اسالمی برای رامعه امروز ی هآموز ترین مهمبدین رهت  بالیا خواهکد شد. ظهور و ها ن نعمتبین رفت

ذهین   در مطلیوب اسیالمی را   ی هرامعی نس  روان امروزکیه آرمیان    ضرور  دارد و همگانی برای پایبکدی به این اص  بود

باشید   و باشید  پیشرو اقتضائا  آن پیشگام و شرایو و اص  و شکاخت صحیح ماهیت این این زمیکه با در پروراند میخویش 
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تحقیق دولیت سراسیرمعروف امیام      در غربت ربذه ریان دادابیوذوار   در تبیعد شد و مکرر نهی از که به خاطر ابوذر که مانکد
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 به معروف و نهی از منکر و نظارت در قوانین کشورهای اسالمی شناسی امر مفهوم
 0کاویانی مبارکه ارشاد

 چکیده

 یری از اصول مترقی و ممتاز دین مبیین اسیالم اسیت. روابیو افیراد رامعیه براسیاس       مکرر  و نهی از معروف امربهاص  

رامعه اسالمی، رامعیه آرمیانی    . از این روگردد یمتر مکرر زدایی تبیین  معروف خواهی و مکرر گریزی و به عبار  صحیح

کیان درهیم آمیختیه اسیت کیه      شکاسی آحاد مردم چ و وظیفه وون آن با تعهد و احساس مسئولیتشاست که آزادی در تمام 

فریضیه  . سیازد  یمی انسیانی تحرییم    مبکیای حاکمییت الهیی بیا محورییت عیز  و حرمیت        حرومت اسیالمی را بیر   یها هیپا

فرد برخوردار است. این  های خاص و حتی مکحصر به و نهی از مکرر در میان فرای  و ترالیف الهی از ویژگی معروف امربه

زییرا   شیود  یمی ، مضیاف و دوچکیدان   شود یمشرع اداره  میت اسالم و در چارچوب قوانینای که با حاک ها در رامعه ویژگی

ان حقیوق  یی ات یر در پراز مک یو نه معروف امربه .و نهی از مکرر را بر عهده دارد معروف امربهحرومت اسالمی خود وظیفه 

م کفاسید حیا   یها انسانه رکیا یبرا سالم است. یو حقوق ی، فرهکگی، اخالقی، اقتصادیاسی، سیهمگان، حفظ نظام ارتماع

ار گرفته شیود و  کبه  ینظارت یر به عکوان ابزارراز مک یو نه معروف امربهد ینشوند و حقوق مشروع مردم فراموش نگردد، با

، حضیور  ککید  یمی ممتیاز   هیا  حرومیت گیر  یرا از د یومت اسیالم ررد. آنچه حیمان را دربر گکحا یهمه سطوح رامعه و حت

ه ری ست، بلین یضه، مکحصر به اقشار خاصین فریو ا« رراز مک یو نه معروف امربه»است به نام  یکترلکظار  و گسترده ابزار ن

اسیالمی نظیار  همگیانی بیه دلیی        یکشورهادر قوانین اساسی ککد.کو و مرات  به آن اقدام یت شرایبا رعا یستیهمگان با

 که در دهد یمنشان  ها یبررساما با این ورود،  گردد یممتبلور  مبانی مذهبی و اسالمی در ظاهر امربه معروف و نهی از مکرر

تیک بعیدی عمی  شیده اسیت و یریی از دو طیرف         غالباچ و نهی ازمکرر، معروف امربهدر رابطه با  ی اسالمیکشورهاقوانین 

 .دیگری به عمد یا به سهو تا حدودی رها شده است حرومت یا مردم مورد توره قرار گرفته و

نیز فراهم آوردن نظار  همگانی و اررایی نمودن امربه معروف ونهیی ازمکریر از طیرق     یک رامعه سالم و برای ایجاد 

 قانونی وارتماعی نیاز به دو شرط اساسی دارد:

 حرام و زمامداران، بایداز نظر اخالقی نمونه فضای  باشکد،تا سرمشق مردم قرار گیرند. اودچ:

تبداد و حاکمیت مردم در تعیین سرنوشیت خیویش باشید،تا از برکیت آزادی ،میردم      نظام سیاسی مبتکی بر محو اس ثانیاچ:

کس  شخصیت نموده و با محیو پیرامون خود مسودنه برخورد نمایکد.این امر ارتماعی یری از ترالیف شرعی همیه میردم   

 ، که ضامن سالمت رامعه و سعاد  همگان خواهد بود.   رود یمبه شمار 

 معروف و نهی از مکرر، نظار  همگانی، قوانین اساسی امربه کلیدی: گانواژ

 همقدّم 

موری    یر صفا  انسانیبر فطر  و عق  و سا یمبتک یاوست. روابو ارتماع یانسان، بعد ارتماع یاز ابعاد ورود یری

الح و صیالح آنیان و   و فی  اند حرکته در یله نقلیوس یکه در ک اند افتهیرا  یم مسافرانره همه افراد رامعه حکشده  یوندیپ

و  یشکاسی  روان یو هیم بیر اسیاس مبیان     یفلسیف  یگر وابسیته اسیت. هیم از مکظیر اصیول عقالنی      یدیری شان بیه  کنجا  و هال

 ی. البتیه، هیر فیرد   گذارند یمر یگران تأثیار درو رفتار و اف یا شرّ خود دررم در زندگیر یبا اعمال خ ها انسان، یشکاس رامعه

در خلق و  یعیطب یایه رغرافک گونه همان. در واق ، گردد یما بد، متأثّر ی، اعم از خوب و دیآ یمد یز از آنچه در رامعه پدین

                                                           

   Ershad62@yahoo.comدستیار علمی رشته حقوق دانشگاه پیام نور مبارکه  .0
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و  ی، اقتصیاد ی، فرهکگی یاسی ی، سیردارکی ، یرفتیار  یایرگذار است، رغرافیافراد تأث یو سالمت یماریردار و بکخو، رفتار و 

مال، خواست هر انسان کشتن رامعه سالم و خدامحور و رو به دا .ککد یمفا یز در فرد نقش ایفرد در رامعه و رامعه ن یمذهب

و  یو آرامیش میاد   یآحیاد رامعیه اسیت. سیالمت     یشکاس فهیوظت و یاست و تحقق آن مشروط به احساس مسئول العق  میسل

ن اسیت.  گیرا یمال باشد، در گیرو توریه بیه خیود و د    کو رو به  یآرمان یا رامعه ساز کهیزمه بتواند ک گونه آنرامعه،  یمعکو

گوناگون  یها وهیشبکد به حدود و مرزها نبوده و با یش و پایقان  به حق خو یلیه به هر دلکبوده و هستکد  ییها انسانهمواره 

ه کتوره شود؛ چرا یو ارتماع یفرد یها رکبه  به سعاد ، به ین ی، دزم است برارو نیا. از زنکد یمآرامش رامعه را بر هم 

و بیه   ی، الهیتحقق رامعه سالم انسان یام  بودنش، براکم رام  و رن اسالم به حید و قانون است.ازمکد نظم یبشر ن یزندگ

ام و ری ، احیقسیو در رامعیه انسیان    ییسیالم و برپیا   یا رامعیه دن یو به سامان رس یرشد، تعال یها کهیزممکظور فراهم آوردن 

، اند یماریباز  یریگ شیپن به مکظور ین قوانیاز ا یرامعه است. در مجموع، برخ یه مور  سعاد  و تعالک دارد یدستورات

اسیت و   یارتمیاع  یهیا  یناهکجیار و  هیا  یزشتن برنده یداشته و از ب یرکبه سلب ی ، برخیبه مکظور درمان ارتماع مر یبرخ

رملیه  . به هر حال، از گردند یممحسوب  یا  معقول بشریدر ح یانسان یصفا  عال کککده محققدارند و  یرکبه ثبوت یبرخ

مشروع است و محدود  یو معکو یماد یها تیفعالپرداختن به  یامن و آرام برا ییرامعه داشتن فضا یکحقوق مسلّم افراد 

ه در برابر هر کاست  یفیالرن امر، در گرو انجام تیگران هستکد. تحقق ای  حقوق دییه درصدد تضک یسانک یشدن فضا برا

 یسیازندگ  یه هیر رامعیه، بیرا   کت است ین واقعیانگر ایف، بیلروند حق و تیت. پگزارده اس ها انسانخداوند بر عهده  یحق

 یو انجام دستورا  اله ها نعمته بر فض  خدا و استفاده از ریخود را با ت ید اقداما  عملیخود، با یو ماد یو معکو یروح

مکریر یریی از    و نهیی از  معیروف  هامرباص  مقبول و معقول است.  یو امریمح ی، سالمتیبه سامان برساند. در حقوق اساس

معروف خواهی و مکرر گریزی و به عبار  صحیح  اصول مترقی و ممتاز دین مبین اسالم است. روابو افراد رامعه براساس

وون آن بیا تعهید و   شی رامعه اسالمی ، رامعیه آرمیانی اسیت کیه آزادی در تمیام       . از این روگردد یمتر مکرر زدایی تبیین 

مبکای حاکمیت  حرومت اسالمی را بر یها هیپاوظیفه شکاسی آحاد مردم چکان درهم آمیخته است که و  احساس مسئولیت

 .سازد یمانسانی تحریم  الهی با محوریت عز  و حرمت

فیرد   هیای خیاص و حتیی مکحصیر بیه      و نهی از مکرر در مییان فیرای  و تریالیف الهیی از ویژگیی      معروف امربهفریضه 

، مضیاف و  شیود  یمی شیرع اداره   ای که با حاکمییت اسیالم و در چیارچوب قیوانین     ا در رامعهه برخوردار است. این ویژگی

در قیانون اساسیی   . و نهیی از مکریر را بیر عهیده دارد     معیروف   بیه  امیر زیرا حرومت اسالمی خود وظیفیه   شود یمدوچکدان 

 نگریسته شده است. در اص  هشتم موضوع به خوبی توره شده و از سه بعد به اررای فریضه رمهوری اسالمی ایران به این

همگانی و متقاب  بر عهده مردم نسبت  ای است و نهی از مکرر وظیفه معروف امربهقانون اساسی آمده است: دعو  به خیر و 

این نگرش سه بعدی که مکبعث از فرهکگ اسالم بوده و ریشیه در  . دولت به یردیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به

مشیارکت عمیومی در    مردمیی کیه بییان دیگیری از     یها رکبهبوده و ریشه در تاریخ اسالم دارد، از یک سو بر  تاریخ اسالم

و نهی از مکرر کیه نیازمکید فعیالیتی     معروف امربه دارد و از سوی دیگر به صبغه حرومتی تأکیدتعیین سرنوشت رامعه است 

 . ککد یمتصریح  ،است سازمان یافته، تشریالتی و مکسجم

 قه و ضرورت انجام تحقیقساب

اسیالمی   کشیورهای و نهی از مکرر در قوانین اساسی  معروف امربهشکاسی  ق در مورد مفهومیدر رابطه با سابقه انجام تحق

و نهی ازمکریر   معروف امربهر تعریف و  شرایو کن موضوع در حدّ ذیان مباحث ایشتر به بیسکدگان، بیبر نوکه اکد گفت یبا
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 کشیورهای نظیار  همگیانی کیه در قیوانین اساسیی      ه ه دربیار کاست  ین در حالیاند و ا روایا  پرداختهاز دیدگاه قرآن و 

 ؛ مورد توره نویسکدگان قرا رنگرفته است.گردد میو نهی از مکرر متبلور  معروف امربهاسالمی در قال  

 ق یاز انجام تحق یلکاهداف 
ضرور  دارد بیه مفهیوم شکاسیی     اودچ ،باشد میرای ریشه اسالمی ونهی ازمکرر دا معروف امربهبا توره به این مطل  که 

و نهیی از   معروف امربهبا عکایت به این که  ثانیاچاسالمی پرداخته شود ؛  کشورهایو نهی از مکرر از مکظر قوانین  معروف امربه

بر  تأکیدن قوانین اساسی در اسالمی در تدوی کشورهای، رویرر قانونگذاران  باشد میمکرر دارای دو بعد مردمی وحرومتی 

دین مبین اسالمی به عکوان دین رسمی کشیور   ها آناساسی  کشورهایی که در قانون .اند نمودهاین ابعاد به چه صور  عم  

 ( از ایین رو وریه   باشیکد  یمی و )هرچکد در عم  چه بسیا مخیالف بیا اسیالم      اند دادهاسالمی  شکاخته شده و تشری  حرومت

 .سالمی دارندتشابهی با ایران ا

 اطالعات یروش گردآور

از  یبیردار  شیق فیاست. از طر یا تابخانهکبا استفاده از مطالعا   یلیی تحل  یفیق در مقاله حاضر، روش توصیروش تحق

ن موضیوع، بیه   ییی ف و تبیکیار توصی  کد. در یگرد یآور کترنت، مطال  رم یق رستجو در ایمعتبر و از طر یها تابکمطال  

ن به مفهوم شکاسی این وظیفه یاسالمی  و همچک کشورهایونهی ازمکرر در قوانین  معروف امربه یقانون یمباد  یه و تحلیتجز

مقاله  یکت به صور  یشرعی به عکوان یری از مصادیق مهم نظار  همگانی از مکظر آیا  و روایا  پرداخته شد و در نها

 د. یارائه گرد

 در اسالم رکاز من یو نه معروف امربه
بکا بر قابلیت پذیرش و استعداد  که به تدریج، رود یمونهی از مکرر از رمله قوانین ارتماعی اسالم به شمار  معروف هامرب

 -(04لقمان)آییه  یهیا  سورهبه عکوان نمونه  توان یممسلمانان و با توره به ترام  و گسترش اسالم تشریح گردیده است؛ که 

و نهیی از مکریر احادییث و     معروف امربه( را بیان نمود.در باب 43توبه )آیه -(013آل عمران )آیه -(000-008اعراف )آیه 

ونهی از مکرر  معروف امربه: دیفرما یمامام علی )ع( قب  از وفا  در وصیت خود به حسکین . روایا  فراوانی نق  شده است

را بخوانید، از شما پذیرفته نخواهید  را ترک نرکید، زیرا بدکاران رامعه بر شما مسلو خواهکد شد و پس از آن چکانچه خدا 

ر ائمّیه اطهیار   یو سیا  السیالم  هیی عل یاز نگاه حضر  عل (. 342ص  بی تا: شد و کسی به دادتان نخواهد رسید )فی  ادسالم،

و بازداشیتن از همیه    ی، فیرد یارتمیاع  یهیا  ییریو ینو  هیا  یخوبامر به همه  یعکیر، راز مک یو نه معروف امربه، السالم همیعل

سیاختن   یومیت اسیالم  ره فلسفه حک؛ چرایو فرهکگ ی، اقتصادیاسی، سیاخالق یها حوزهدر همه  یو فرد یسد ارتماعمفا

نیه مطلیوب اسیت و نیه مرغیوب.       نفسیه  یفی مال و ورود به رهان نور، وگرنه قدر  کر یتوسعه مس یاست برا یرامعه آرمان

برداشیته شیود،    یا میانع یی هموار گیردد   یه راهکت   و حضور در آن عباد  اسریارزشمکد و تش یومت زمانرقدر  و ح

 یو نیابود  هیا  معیروف ر نیه تکهیا بسیتر تحقیق     ری از مک یو نهی  معیروف  امربیه ن، یزد. بکیابرا یی بگر یرری ابد و مکیروا   یمعروف

و  یر نیه فقیو فیرد   ری از مک یو نه معروف امربهضه ی، فررو نیاز هست. از ین یومت اسالمرهدف ح اساساچه ررهاست، بلرمک

 یر در پی ری از مک یو نه معروف امربهشده، است.  یو مهکدس دار رهت، افتهی سازمان، ی، ارتماعیادیبک یا ضهیفره ر، بلیاقاتف

 یهیا  انسیان ه رکیا یسالم است. برا یو حقوق ی، فرهکگی، اخالقی، اقتصادیاسی، سیان حقوق همگان، حفظ نظام ارتماعیات

ار کی بیه   ینظیارت  یر به عکوان ابزارراز مک یو نه معروف امربهد ینگردد، بام نشوند و حقوق مشروع مردم فراموش کفاسد حا

، ککد یمممتاز  ها حرومتگر یرا از د یومت اسالمررد. آنچه حیمان را دربر گکحا یگرفته شود و همه سطوح رامعه و حت
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 یه، مکحصیر بیه اقشیار خاصی    ضی ین فریی و ا« رری از مک یو نه معروف امربه»است به نام  یکترلکحضور گسترده ابزار نظار  و 

و نهی از  معروف امربهدر کت  فقهی گذشته و حال ککد.کو و مرات  به آن اقدام یت شرایبا رعا یستیه همگان بارست، بلین

مکرر به عکوان یری از فروع مهم دین نابرده شده ،اما با ایکره تمام علمیا بیدون اسیتبکا اعتقیاد بیه وریوب ایین فریضیه الهیی          

وروب عیکی:عده ای از علما همچون شیخ طوسی قائی   -0کیفیت وروب بین فقها اختالف نظر ورود دارد:  دارند،ولی در 

قیام به این عم  برتک تک افراد رامعه وار  است بدین صور  کیه بایید    و معتقدند که باشکد یمبه وروب عیکی این امر 

در این عم  را تررار نمایکد تا فاع  مکرر و تارک معروف از افراد دیگر باید آنق نررد، ریتأثای نهی از مکرر کککد. اگر  عده

وروب کفایی:عده ای از فقها قائ  بیه وریوب کفیایی ایین امیر      -8(.833ه.ق :ص 0931عم  خود مکصرف گردد.) طوسی،

نییاز از   . لرن انجام دادن آن ، توسو بعضی از افیراد بیه انیدازه   شود یمبدین معکی که این وروب شام  همه افراد  ،باشکد یم

 (.932ه.ق:ص 0319)الموسوی الخمیکی،گردد یمعهده دیگران ساقو 

 اسالمی یکشورهاونهی از منکر در قوانین اساسی  معروف امربهجایگاه 
تیک بعیدی عمی      غالباچ و نهی ازمکرر، معروف امربهدر رابطه با  ی اسالمیکشورهاقوانین  که در دهد یمنشان  ها یبررس

دیگری به عمد یا بیه سیهو تیا حیدودی رهیا شیده        رف حرومت یا مردم مورد توره قرار گرفته وشده است و یری از دو ط

 :به سه دسته تقسیم کرد توان یماست. کشورهای اسالمی را در این 

رییزی و اقیدام    مکرر توره نموده و بر همین اساس برنامیه  و نهی از معروف امربهکشورهایی که به رکبه حرومتی  .0

 .تسعودی، سودان و کوی عربستان. مانکد کدینما یم

، ، پاکسیتان آن رونق بیشتری یافتیه اسیت مانکید مصیر     و نهی از مکرر در معروف امربهکشورهایی که رکبه مردمی  .8

 .بحرین ، اردن و بکگالدش

مانکید قطیر،    شود یمکشورهایی که به هی  یک از دورکبه مذکور توره ندارند و حد آخر ایکره موردی برخورد  .9

 .یهلیبی و سور

 

 دسته اول و نهی از منکر در کشورهای معروف امربهوضعیت  -الف
، عربستان سعودی قرار دارد که دارای تشریالتی مستق ، قانونمکد و حرومتی با وظایف مشیخص  در صدر این کشورها

 :های زیر را دارد و نهی از مکرر در این کشور ویژگی معروف امربهای است. تشریال   و اختیارا  گسترده

 شوراهای نقش آفرین و تصمیم گیرنده در کشور نیتر یعالیری از  و نهی از مکرر معروف امربههیا  یا شورای  .0

 .است

 د.گرد رئیس هیا  با رتبه وزیری توسو پادشاه مکصوب می .8

 .نهاد توسو هیا  وزیران تصوی  شده است آیین نامه این .9

 .ککد یمناهیان از مکرر این نهاد حمایت همه رانبه آمران به معروف و  دولت در چارچوب تصوی  دیحه ای از .3

 .تکگاتکگ و هماهکگی بین نیروهای انتظامی و امکیتی با هیا  مذکور ورود دارد ارتباط .9

مراکیز بیالغ بیر     و نهی از مکرر ورود دارد به نحوی که ایین  معروف امربهو مکاطق کشور، شع   ها بخشهمه  در .0

 .دارد ه بر کار آنان نظار  دقیق و فعالو امیر هر مکطق باشد یمصدها شعبه 

 .دینما یمقش اررایی، قضایی، فرهکگی و ارشادی ایفاء ناین مراکز  .4
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و امیاکن   هیا  ابیان یخ بیوده و بیا گشیت زنیی در      ریای قدر  و نفیوذ بسیی  اآمران به معروف و ناهیان از مکرر دار .2

 .کککد یمعمومی بر رعایت مظاهر اسالمی نظار  

 .شود یم نیتأماز سوی دولت  ماماچتبودره این مراکز  .3

مکرر اسیت در   و نهی از معروف امربهتشری  یافته است که وظیفه اصلی آن  «سازمان توسعه ارتماعی»تدر کشور کوی

است. در کشور مصر، نیرویی به نام پلیس آداب  تا حدودی عهده دار این وظیفه «اسالمی یها تیفعالسازمان احیاء »سودان 

 .حوزه فعالیت آن محدود است نتظامی ورود دارد کهدرون تشریال  ا

 دوم و نهی از منکر در کشورهای دسته معروف امربه وضعیت -ب

مسیارد، کیانون    . در مصیر، کککید  یمی  غیر دولتی اما تا حدودی مکسجم فعالییت  یها تیرمعدر برخی از این نهادها و یا 

وسیی  از کیارآیی    یهیا  شبره. این کککد یمدیار را سازماندهی خو دیکی یها تیرمعهستکد که  ییها شبرهو  ها هستهتشری  

الهدایه  همواره مور  نگرانی حرومت شده است. رمعیت الشعریه، انصارالسکه المحمدیه و رماعه خوبی برخوردار بوده و

. انید  داشیته ی اخوان المسیلمین نقیش بیه سیزای     گیری این رکبش . در شر باشکد یم مؤثرفعال و  یها تیرمعای از این  نمونه

. مرشیید عییام اییین رماعییت در اردن،عضییو دفتییر ارشییاد عییام  باشیید یمییآفییرین  المسییلمین در کشییور اردن نیییز نقییش اخییوان

پیس از ثبیت در    مستق  غیر دولتی ورود دارد کیه  ینهادها. در پاکستان به دلی  تعدد احزاب، باشد یم المسلمین ک  اخوان

حزبی  یها استیسنهاد بیش از هر چیز در چارچوب  . اما عملررد اینکککد یمذ از وزار  امور مذهبی مجوز اخ فرمانداری،

 .کککد یمرماعت اسالمی پاکستان عالوه بر تذکر زبانی از برخورد فیزیری نیز استفاده  وابسته به «شباب ملی»است. گروه 

 و نهی از منکر در کشورهای دسته سوم معروف امربهوضعیت -ج
ای از سیوی   نیافتیه  سیازمان  پراککده و یها حرکتمی به دلی  شرایو خاص حاکم بر رامعه، اسال یکشورها در برخی از

. در ککد یمو یا دولت بطور موردی با برخی مکررها برخورد  شود یمو نهی از مکرر ارراء  معروف امربهمردم عم  به فریضه 

 شدیدی در نظیر گرفتیه شیده و عریس میرد      برای مردی که مزاحم نوامیس مردم شود. مجازا  کشور امارا  متحده عربی

کار کارمکدان زن و مرد صادر  . در اردن بخشکامه تفریک مح شود یمچاپ  ها روزنامهمزاحم به عکوان شخصیت مکرر در 

و نهیی از   معیروف  امربیه شده است. درکشورهایی مانکد تونس،قطر،لیبی و لبکان نهاد یا گروه خاص غیر دولتیی در رمعییت   

ارشیاد   . در میواردی نییز بیه   ردیی گ یمی اررای فریضه بطور انفرادی و در برخیی میوارد خیاص صیور       ارد ومکرر ورود ند

  .شود یمو نهی از مکرر توسو ائمه رمعه نسبت به مردم خالصه  معروف امربه

 ی اعم ازهدفمکد و تشریالت رکشورهایی که نهاد مکسجم،رسید که د توان یمبا توره به مطال  فوق الذکر، به این نتیجه 

اررای مرحله زبانی، برخورد فیزیری  عالوه بر ،و نهی از مکرر ورود دارد معروف امربهدولتی و غیر از دولتی رهت اررای 

 در کشیورهایی . ابید ی یمی تشیدید  ،نهادی حرومتی و دولتی برخوردارند . این حالت در کشورهایی که ازگردد یمنیز اعمال 

که آن هم به صور   شود یمگاه تشریالتی مشخصی ندارند، بیشتر به تذکر زبانی اکتفا و نهی از مکرر رای معروف امربهکه 

و نهیی از مکریر متیولی     معیروف  امربیه که در کشورهایی که  دهد یمررسی اطالعا  نشان ب. باشد یمپراککده و خود روش 

 و بیه  شیوند  یمی ین عرصه کمتر وارد مردم در ا ،در آنجایی که صبغه دولتی پیدا کرده است مشخص نهاد گونه دارد به ویژه

حضور مردم در عرصه  ،ندارد و در کشورهایی که نهاد یا سازمانی مشخص ورود اند کردهمسوولیت  ای از خود سل  گونه

و نهی از مکرر به افتیی کیه    معروف  به امر. از این رو باید در نظام باشد یمتر  فعادنه تر و و نهی از مکرر گسترده معروف امربه

بیه مسیائ  رامعیه     و نهی از مکرر رامعه را تهدید ککد و آحاد میردم را نسیبت   معروف امربهپی دولتی شدن  مرن است درم
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آمیوزش   و نهی از مکرر تیورهی خیاص شیده اسیت.     معروف امربهدر کشورهایی که به . توره خاص نمود تفاو  سازد، بی

 .یک اص  مهم قلمداد شده استعملرردی به عکوان  نیروهای آمر و ناهی از لحاظ معرفتی و

 قوانین اساسی کشورهای اسالمیدر  و نظارت رکاز من یو نه معروف امربه شناسی مفهوم
، خداگونیه شیدن انسیان و از    ی ، از مکظر اخیرو ی  شرایت  و تشرکن اسالم و ارسال رس  و انزال ین مبیه دیاهداف عال

تَ اٌب َأنَزْلنَ اُه ک»ان شیده اسیت:   یی ب آیه ازقیرآن کیریم  ن یت. هدف اول در اکه فاضله اسینظام عاددنه و مد یی، برپایویمکظر دن
ه کی اسیت   یتابکن قرآن ی. ا(0 آیه میابراه )سوره«اِ ی ِز اْلَحمِ یِصَراِ  اْلَعزِ  یالنُّوِر بِِإْذِن رَبِِّهْم ِإلَ  یلُِتْخِرَ  النَّاَس ِمَن ال ُُّلَماِت ِإلَ  یکِإلَ 

مقتیدر سیتوده صیفا      یو بیه راه خیدا   یو به عالم نور برسان یرون آوریبه امر خدا از ظلما  ب م تا مردم رایما بر تو فرستاد

َلَق ْا َأْرَس ْلَنا ُرُس َلَنا »آمیده اسیت:    یگیر یفه دیه شیر یز در آیهدف دوم ن  (.99آیهنور)سوره «.اللَّ ُه نُ ورُ »ه کزیرا  ،یرهسپار گردان
ا یی امبران را بیا معجیزه و ادلّیه قیاط  و گو    یی پ ( ما89 آیهدیحد )سوره«ُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ یَزاَن لِ یَواْلمِ  َتابَ کَناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم الْ یبِاْلبَ 

م تا مردم به یزان را نازل نمودیرا دربردارد، و م ین عملید، اخالق و قوانیه مجموعه عقاک یتاب آسمانکم و با آنان یفرستاد

در  ییو نهیا  ی ، اساسی یه هیدف اصی  کی د یفهم توان یماز قرآن،  یگریا  دیا  و آین آیککد. با توره به اکام یعدل و داد ق

ت یی ه رعاکزیرا قسو و عدل در رامعه؛  ییام  است و هدف متوسو، برپاکشدن انسان  اللّه فهیخل، یومت اسالمرح ییبرپا

فّی  آن  رمت یالهی  فیه یخله مقیام  کشدن است  یق از فروعا  نورانیف به صور  دقیلرنظام حق و ت ییگران و برپایحقوق د

ت ادب و ین رعای، در عیو علو یو متخلّق به اخالق نبو یبه آداب اله یام  و مؤدّکخواهد بود. انسانِ دل سپرده به انسان 

ز را رلیوه و نشیانه حیق    یی . او همه چداند ینمت و پرستش یسته عبودیرا شا ی  انسانیگران، هیت دیاز حرمت انسان یپاسدار

ه کی ، یکی یو رامعیه د  یومت اسالمر.حداند یمرا تکها از آنِ حضر  حق  ییبای. عظمت و قدر  و راللت و زداند یم یتعال

 ینیور الهی   بیا  .(088 آییه  انعیام  )سیوره «النَّاسِ  یِبِه فِ  یْمشِ یَوَجَعْلَنا َلُه نُورا »فه یقرار دارد، به مصداق شر یدر رأس آن انسان اله

ه اسالم خواهد بود. از رمله یردن رامعه و تحقق اهداف عالک ی، درصدد نورانرو نیااز  .دینما یم یو زندگ ککد یمت کحر

از رملیه   .کیه فاضیله اسیت   یمد یا رامعیه ن ی. محصول چکی هاست انسانت حقوق متقاب  یعدل و داد و رعا یین اهداف برپایا

ت و یی امک یا رامعهن ی. در چکیاسیو س ی، حقوقی، صکعتی، اقتصادیاز: رشد و توسعه فرهکگ اند عبار که فاضله یاوصاف مد

آمیاده و اوصیاف و    یروح یتعال یها کهیزم. گردد یمت یو دقّت رعا یو حقوق آحاد رامعه به درست فرماست حرمآرامش 

ران یی ا یاسیالم  ینظام رمهیور  یقانون اساس کککده نیتدود خبرگان ین مطال  از دیان مطرود است. ایو انحطاط و عصیشرا

 یگیر  سلطهو  یدگاه اسالم برخاسته از موض  طبقاتیومت از درح ن آمده است:یچک یو در مقدمه قانون اساسنمانده  یمخف

تا در روند تحوّل  دهد یمه به خود سازمان کاست  فرر همش و کیهم  یملت یاسیه تبلور آرمان سرست بلین یا گروهی یفرد

انقیالب   یبا توره به محتیوا  ید... قانون اساسیاللّه( بگشا یت به سوک)حر ییهدف نها یراه حق را به سو یدتیو عق یررف

شیور  کن انقیالب را در داخی    یی کیه تیداوم ا  ین بود، زمیبررن بر مستیمستضعف یتمام یروزیپ یبرا یتکه حرکران یا یاسالم

  امت واحد ریتا راه تش کوشد یم یو مردم یاسالم یها رکبشگر یبا د یالملل نیبژه در گسترش روابو ی، به وککد یمفراهم 

و اسیتمرار مبیارزه در نجیا  ملی      آییه( 38اء یانب سوره )«مْ فَاعْبُدُونِرمْ أُمَّۀچ وَاحِدَ چ وَأَنَا رَبُّرإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُ»کد. کرا هموار  یرهان

ونیه  هرگ ینفی  گر نیتضم ین نهضت بزرگ، قانون اساسیت ایبا توره به ماه ابد.یرهان قوام  یمحروم و تحت ستم در تمام

، در سپردن سرنوشت مردم بیه  یستم استبدادیو در خو گسستن از س باشد یم یو انحصار اقتصاد یو ارتماع یرراستبداد ف

، یتبی رم ی  رامعه است بیر اسیاس تلقّی   ریه تشیه خود پاک یاسیس یادهایجاد نهادها و بکی.در اککد یمدست خودشان تالش 

 یگذار قانونو ( 019 آیهاءیانب )سوره«الصَّاِلُحونَ  یرِثُ َها ِعَبادِ یَأنَّ اِْلَْرَض » ندگرد یمت رومت و اداره مملرح دار عهدهصالحان 

ه یی از ناح یق و ریدّ یی ن، نظار  دقی. بکابراابدی یمان یاست، بر مدار قرآن و سکّت رر یت ارتماعیریمد یها ضابطهن یه مبک
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ومت، رشید دادن  راست و چون هدف از ح یوم و ضرورمحت یعادل( امر یزگار و متعهّد )فقهایعادل و پره شکاسان اسالم

اسیتعدادها بیه مکظیور     ییوفارکه بروز و شیتا زم (.82 عمران آل)«رُ یاللّ ِه اْلَمِص  یَوِإلَ »است  ینظام اله یت به سوکانسان در حر

عکاصیر   یگسیترده تمیام  ت فعّیال و  کن رز در گرو مشیار یو ا« تخلقوا باخالِ اللّ ه»د یانسان فراهم آ یگ خداگونهابعاد  یتجلّ

م اسیالم،  یدر مجموعیه تعیال   (ران، مقدّمیه یی ا یاسیالم  یرمهور یقانون اساس)باشد.  تواند ینمارتماع در روند تحوّل رامعه 

بیه گکیاه    یو نیه راضی   ککد یمه نه گکاه ک یا رامعه. ردیپذ یمو نه ستم  ککد یمه نه ستم کاست  یا رامعه یرامعه نمونه و اله

از  ها یبدز از یو پره یکن یارهاکه در ک شود یم یمعرف (039 آیه بقره )سوره«امت وسو»عکوان رامعه و گران است، به ید

قامیه نمیاز   ا (8 آییه  مائیده  )سیوره . دهکید  یمی  یاریی گر را یدیری ر یی خامیور  رد (032آیه بقره)سوره رندیگ یمگر سبقت یدیر

ر ری از مک یو نه معروف امربهقت، یدر حق (.30 آیه حج).کدیانم یمر راز مک یو نه معروف امربهو  پردازند یما  ک، زکککد یم

و اخیوّ  میردم را بیه دنبیال      ی، محبّت، دوستیت است؛ وحد  ارتماعیمحافظت رمع یبرا یپوشش ارتماع یکبه مکزله 

و اخیوّ    یر وحید ، محبّیت و دوسیت   یو مخیرّب در مسی   یعوامی  مکفی   ی، در صور  اررایانون الهکن یخواهد داشت. ا

است:  یو گروه یدو مرحله فرد یر در بُعد اررا، داراراز مک یو نه معروف امربه یقانون اله ان خواهد برد.یرا از م یعارتما

ومیت  ره از شیئون ح کی آن،  یمحدود اسیت، امیا مرحلیه گروهی     یدر شعاع یو همگان یفه عمومیوظ یکآن  یمرحله فرد

و  یاز فطیر  الهی   ی، ناشی هیا  یزشیت و  هیا  یبداز  یو نه ها یرینبه . امر باشد یم  یوس یشعاع یدارا رود یمبه شمار  یاسالم

امی  فطیر ،   ک یه هماهکگککجاست یز هست. ایم نیم و شرع قویم عق  سلره، حرکیانسان است. عالوه بر ا یوردان اخالق

، ی، فطریعی، طبهیحق اول یکر راز مک یو نه معروف امربهن مکظر، یوردان، عق  و شرع به طور رام  قاب  اثبا  است. از ا

از  یو نهی  معیروف  امربیه . باشد یمبشر  یارتماع یو روح زندگ ها سرنوشتوند یاز پ یه ناشکاست  یو شرع ی، عقلیوردان

کیه  ید تیا زم یی بیه اریرا درآ   ید در رامعه اسالمیبا« ینظار  همگان»ه به عکوان کاست  یو وار  اله یکیم درر، همان حرمک

ه آن، ین شود و در سیا یار مردم حالل گردد، حقوق افراد تأمکس  و کت برقرار شود، یامک ا گردد،یر واربا  مهیسا ییبرپا

 از دشمکان انتقام گرفته شود.

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراندر  گانهاعمال نظارت سه 

 یدارا باشد یمهدف نظار  همگانی  نیتر مهمونهی از مکرر که  معروف امربه  در قانون اساسی رمهوری اسالمی ایران

 سه رکبه است:

  .گر )نظار  مردم بر مردم(یدیرر مردم نسبت به راز مک یو نه معروف امربهاول 

  .ر دولت نسبت به مردم )نظار  دولت بر مردم(راز مک یو نه معروف امربهدوم 

  .ر مردم نسبت به دولت )نظار  مردم بر دولت(راز مک یو نه معروف امربهسوم 

 بر مردمبند اول. نظارت مردم 

 .شیود  یمی نظار  متقاب  مردم با یردیگر از طریق امربه معروف و نهی از مکرر به عکیوان ییک ترلییف شیرعی قلمیداد      

هیر   کیه در آن،  دیی نما یمی برخورداری از رامعه سالم و رعایت سالمتی رامعه، حق و ترلیف مستمری را بین همگان ایجاد 

و اعمیال نیا شایسیت را میورد      کککید  یمی یر و نیری و درسیتراری دعیو    یک از افراد با وردان پاک خود یردیگر را به خ

که نسبت بیه هیر گونیه عمی  خیوب ییا بید ارتمیاعی          ککد یمطبیعت ارتماعی همه افراد انسانی اقتضا  .دهکد یممذمّت قرار 

و  معیروف  مربیه ااین نعمت خدا داده بهترین تضمین برای حفظ سالمتی رامعه است و در واقی    واککش متکاس  نشان دهکد.

هر چکد که واکیکش   (.010:0923)احمدی،باشد یمنهی از مکرر دو وسیله نیرومکد برای انجام وظایف و رلوگیری از مفاسد 
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افراد نسبت به سرنوشت  یها یتفاوت ،اما تجربه حرایت از برخی بیرسد یمنسبت به اعمال یردیگر امری فطری به نظر  افراد

 . کشاند یمتی رامعه را به انحطاط رامعه خود دارد. این بی تفاو

 بند دوم. نظارت دولت بر مردم

اریرای   .شود یمبدین مکظور سازماندهی  اصودچمکاف  ملت است و  نیتأمهیا  زمامداری کشور مسول مستقیم حفظ  و 

و  بخشد یمبهبود  و نهی از مکرر از طریق نظار  زمامداری بر امور عمومی و ارتماعی اوضاع رامعه را معروف  به امراص  

هیا  زمامداری برای رسیدن به این اهداف، از محور رهبیری و قیوای حیاکم وظیایف سیازنده       .کاهد یماز اشاعه مکررا  

نهاد رهبری در رامعه بدان معکاست که مجاری امور در دست فقییه   سیتأس (.891ص  :0921، یهاشم)دینما یمخود را ایفا 

مختلیف از وظیایف اصیی  اسیالمی      یها سازمانخیص حالل و حرام ضامن عدم انحراف با تش وارد شرایطی قرار گیرد که

از مقام خود بهره رسته و از این طریق مردم و دولت را، در امور ارتماعی  رهبر به عکوان یک شخصیت روحانی، خود باشد.

و نهیی از مکریر برتمیام     معیروف  امربیه )به معکای عام کلمه( نیز باتوره به عمومیت  . دولتدینما یمو سیاسی، دعو  به خیر 

تقکیکیی و قضیایی    بهداشیتی،  اقتصیادی،  انتظیامی،  یهیا  نظیار  شئوون فردی و ارتماعی برای حفظ سالمت رامعه از طریق 

 .ککد یماستفاده 

 بند سوم. نظارت مردم بر دولت

انی با سلطان زورگویی مواره :ای مردم رسول خدا فرمود، هر مسلمدیفرما یمخود  یها خطبهامام حسین)ع( در یری از 

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     

 ( 811:ص 0921داوند است که این فرد را به عذاب همان طغیانگر گرفتار ککد.)هاشمی،نرکد، بر خ

،مردم نیز عضیو ذیکفی    کککد یمرامعه را اداره  ها دولتدر نظام اسالمی مسولیت افراد از مسولیت دولت ردا نیست. اگر 

. بکابراین به حرم عق ، این حق شود یمآنان متوره  ماچیمستقهمان رامعه هستکد و نتیجه خوب و بد اعمال و رفتار دولتمردان 

که بر زمامداران خود نظار  نمایکد تا از انحراف آنان از مسیر حق و عدالت وتقیوا   شود یمو ترلیف برای همه افراد ایجاد 

 یهییا انجمیین  احییزاب و ریتشیی ؛یگروهیی یهییا رسییانهمطبوعییا  و مانکیید  ییهییا راهرلییوگیری کککیید کییه اییین نظییار  از  

بیه عکیوان ابزارهیای قیدر  مهارکککیده، علییه        تیوان  یمی که  ردیپذ یمو... صور   ها ییمایراهپ  ارتماعا  و ری؛تشیاسیس

 گرایش دولت به استبداد استفاده کرد و بدین وسیله سالمت هیا  حاکمه را بیشتر تضمین نمود. 

  یریگ جهینت 

 میورد  یو اصیول و قواعید   هیا  روشهر رامعه  یساست، در حقوق اسا یه آمال هر انسانکدن به رامعه سالم، یرس یبرا

 یرشید و تعیال   یمکاس  برا یها کهیزمد و ید آیپد یروابو سالم رمع ها آن یتا در اثر اررا ردیگ یمقرار  ی رش و تصویپذ

 بیا  .ن اسالم وریود دارد ین مبین حالت در دیام  و در بهترکن به طور ین اصول و قوانیآحاد رامعه فراهم گردد. ا رانبه همه

 و یالزامی  رامعیه  در یاتین حیقوان ریسا ر همانکدرمک از ینه و معروف امربهی و همگان نظار  رکالذ فوق ا یروا به توره

 نظیار   نیبکیابرا . دانکید  یمی  اصی   نیی ا بیه  عم  نمودن گرو در را یاسالم رامعه بقاء و عز  ا ،یح و شده شمرده دزم

 و خیدا  بیه  میان یا اسیاس  بیر  و یبشیر  رامعیه  سیاختمان  یبکا ریز یت اسالمدول ر دررمک از ینه و معروف همگانی و امر

 اسالمی نظار  همگانی به دلی  مبانی میذهبی و  یکشورهادر قوانین اساسی  است. شده یزیر یپ یانسان فضائ  و ا یفطر

 قیوانین  کیه در  دهید  یمی نشیان   هیا  یبررسی اما بیا ایین وریود،     گردد یماسالمی در ظاهر امربه معروف و نهی از مکرر متبلور 
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 تک بعدی عم  شده است و یری از دو طرف حرومت ییا  غالباچ و نهی ازمکرر، معروف امربهدر رابطه با  ی اسالمیکشورها

 رکشورهایی که نهاد مکسجم،هدفمکد ود .دیگری به عمد یا به سهو تا حدودی رها شده است مردم مورد توره قرار گرفته و

اریرای مرحلیه    عیالوه بیر   ،و نهیی از مکریر وریود دارد    معروف امربهر از دولتی رهت اررای دولتی و غی تشریالتی اعم از

 تشیدید  ،نهادی حرومتی و دولتی برخوردارنید  . این حالت در کشورهایی که ازگردد یمزبانی، برخورد فیزیری نیز اعمال 

 ندارنید، بیشیتر بیه تیذکر زبیانی اکتفیا       و نهی از مکرر رایگاه تشیریالتی مشخصیی   معروف امربهدر کشورهایی که . ابدی یم

 کیه در کشیورهایی کیه    دهید  یمی ررسیی اطالعیا  نشیان    ب. باشید  یمی که آن هم به صور  پراککده و خود ریوش   شود یم

این  مردم در ،در آنجایی که صبغه دولتی پیدا کرده است و نهی از مکرر متولی مشخص نهاد گونه دارد به ویژه معروف امربه

و در کشورهایی کیه نهیاد ییا سیازمانی مشیخص       اند کردهمسوولیت  گونه ای از خود سل  و به شوند یمعرصه کمتر وارد 

. از ایین رو بایید در نظیام    باشید  یمی تیر   فعادنیه  تر و و نهی از مکرر گسترده معروف امربهحضور مردم در عرصه  ،ندارد ورود

 و نهی از مکرر رامعه را تهدیید ککید و   معروف امربهشدن پی دولتی  و نهی از مکرر به افتی که ممرن است در معروف امربه

 و نهیی از مکریر   معروف امربهدر کشورهایی که به .توره خاص نمود به مسائ  رامعه بی تفاو  سازد، آحاد مردم را نسبت

 عملرردی به عکوان یک اص  مهم قلمیداد شیده   آموزش نیروهای آمر و ناهی از لحاظ معرفتی و تورهی خاص شده است.

 .است

ناشیی از علی  گونیاگون باشید. امیا       توانید  یمی بی تفاوتی و انحطاط هر رامعیه  در پایان ذکر این نرته الزامی است که،  

قویترین علت را در انحطاط مدیریت و زمامداری هر کشور باید دانست. انحطاط و فساد اخالقی زمامداران گمراهی رامعه 

 .با این ترتی  برای ایجاد یک رامعه سالم:دارد یمبه سرو  و عدم اظهار ورود وا  را به دنبال دارد و اختکاق حاکم مردم را

 تا سرمشق مردم قرار گیرند.   باشکد،ئاز نظر اخالقی نمونه فضا حرام و زمامداران، باید اودچ:

آزادی ،میردم   تیا از برکیت   نظام سیاسی مبتکی بر محو استبداد و حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خیویش باشید،   ثانیاچ:

محورهای مذکور فراهم کککده نظیار  همگیانی و    کس  شخصیت نموده و با محیو پیرامون خود مسودنه برخورد نمایکد.

، که ضیامن  رود یماین امر ارتماعی یری از ترالیف شرعی همه مردم به شمار  .باشکد یمو نهی از مکرر  معروف امربهمتقاب  

 د بود.   سالمت رامعه و سعاد  همگان خواه

 منابع 
 قرآن کریم .0

 رانیا یاسالم یرمهور یقانون اساس .8

 دانشگاه اصفهان پکجم،اصفهان: چاپ تربیت در اسالم، یها روشاصول و  (،0923سید احد؛) احمدی، .9

 دار الرت  ادسالمیه. بیرو : الکهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ه.ق.(،0931شیخ ابورعفر؛) طوسی، .3

  8   کقی؛)بی تا(،تررمه و شرح نهج البالغه،سید علی فی  ادسالم، .9

طهران: مکشورا  مرتبه   ،8، چاپ دوم، رلدهلیرالوسیتحر  ه ق(،0319(؛ )یکیدروح اهلل )امام خمی، سیالموسو .0

 ادعتماد 

 0ران،   یا یاسالم یرمهور یحقوق اساس( 0921) ؛دمحمّدیس هاشمی، .4
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 اسالمی و ایرانیشهر « پایدار انسانی توسعه»شهروند مسئول در 
  0اسداله دیوسادر

  8معصومه حبیبی

 چکیده 

البیدی و  ک. نظیام  اسیت  گفتمان شهرسازی در فرهکگ و تمدن اسالمی ایرانی عالوه بر وروه فکیی و هکیری، اسیتعالیی          

البیدی در رهیت   کدر عین حال تأثیر فراوان نظام ، ماهیت اعتقادی و فرهکگی آن است. رباطن شهو ی، پوسته بیرونی رفیزی

هیای بیاطکی شیهر و     های اساسیی شیهر اسیالمی در دییه     آرمانار است. ربخشی به فرهکگ و ماهیت اعتقادی آن غیر قاب  ان

ه با کالبد آن نیز در این بستر و از رهت هماهکگی و رابطه متقابلی کهای شهروندی نهفته است و  م بر رابطهکهای حا ضابطه

کیاربردی و از نظیر ماهییت     -از نظر هیدف نظیری   تحقیقروش یابد و نه مستق  از آن.  ت میکد، اهمیک درون آن برقرار می

و معضیال  روز افیزون شیهرهایمان بیه خیاطر       هیا  ینابسامانتحقیق مبتکی بر آن است که  های یافتهو تحلیلی است  -توصیفی

 ویژگیهای شهر آرمیانی اسیالمی   ترین یصلایری از و فرهکگ اعتقادی است.  ها یشهرپذیرش شتابکده مدرنیته و بیگانگی از 

است. شهروندی که خود و نیازهای مادی و معکویش هم هدف است و هم راه رسیدن به این اهداف. یعکی  «شهروند مسئول»

برای دسیتیابی توسیعه پاییدار     شود یمشرط اصلی رسیدن به توسعه پایدار شهری، ایجاد شهروندان مسئول است. لذا پیشکهاد 

 رها را با انسان و برای انسان برنامه ریزی و طراحی کرد نه صرفاچ انتزاعی و کالبدی.شهری، شه

 شهروند مسئول، توسعه انسانی پایدار، شهراسالمی و ایرانیکلیدی:  واژگان

 . مقدمه 1

 ییک  شان ازیا یجه رونق اقتصادیردن علوم و درنتک یاربردکد و یان در عرصه علم ردییاروپا یها رهشو  ها شرفتیپ

از  یسلطه گیر چیون قاریار و پهلیو     یها میرژت یمکحا یها سالشور ما در ک یارتماع یو عق  ماندگ یسو و توقف علم

طرفیه وارد   ییک  یهیا  رابطیه شید.   هیا  آنما با  یو ارتماع ی، فرهکگیاسینامتعادل س یها رابطه یگر، مکجر به برقرارید یسو

سیاخت و   یسیکت  یهیا  وهیشی معمول گشیت.   یو شهر ساز یعرصه معمار از رمله در ها کهیزمککده در همه کمصرف  -ککدهک

 یها وهیش ید، دگرگونیر و تحول در نظام تولییبا تغ یهماهکگ یدزم برا کود شد و تحرکدچار توقف و ر ییفضا یسازها

وابسته به آن  یها وهیشو  ید رهانیتازه را از دست داد. نظام تول یبه زندگ ییپاسخگو ییو... توانا یی، تحود  فضایزندگ

وابسته  یمعمار یها سبکو  یواردات یزندگ یها وهیشو  یدیافت. نظام تولی یبرتر ید بومیتول یها وهیشدر امر ساختمان بر 

را مورد توریه قیرار    یستیستم، مالحظا  بوم زیمه دوم قرن بیتا دهه اول ن -ه به دوران مدرن مشهور استک _به آن دوران 

ران نداشت. به یمشابه ا یها نیسرزمران و یا یمیو اقل یو بومیدر شرا یا کهیشی  گونه پیمدرن، ه کن سبیا. عالوه بر داد ینم

 یعیشاف و تطور طبررد و از انک  خود قط  رابطه یاص یها سکتما با  یو شهرساز یمعمار یو فرهکگ ی  نظام بومین ترتیا

 د. یخود محروم گرد یخیتار

ق ژرف در آثار گذشیته بیه مکظیور    یتحق اند شدهما  یه امروزه مبتالبه شهرهاک ییها تفرق و ها تشتتبرون رفت از  یبرا

. نیه بیه مفهیوم بازگشیت بیه گذشیته      رزش اسیت؛ امیا   ا و بیا  یساخت و سازها، ضرور یمکاس  برا یالبدکافتن چارچوب ی

                                                           
 ، هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی. دکتری رغرافیا و برنامه ریزی شهری 0

 ی دانشگاه آزاد اسالمی و غیر انتفاعی، مربکارشکاسی ارشد رغرافیا و برنامه ریزی شهری .8
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 یهیا  عرصیه  نیتیر  یمحیور  یبرادارد  یارآمدک یها افتیرهانسان مسلمان،  یتعال یها عرصههمه  یه براک یتمدن کش یب

در فرهکیگ و   یشهرسیاز  ینداشیته باشید. گفتمیان مبیان     یدرخور توره یها یگفتک تواند ینمانسان،  یو معکو یست مادیز

 یاریز هست و بسین ییاستعال یه برآن مترت  است گفتمانک یارزشمکد یو هکر یما افزون بر وروه فک یرانیا یتمدن اسالم

 رد. کن خواهد ییر و تبیرا تکو یو تمدن یتوم علمرم یها عرصهاز 

آن اسیت.   یو فرهکگ یت اعتقادیشهر است؛ باطن شهر، ماه یکار رو ظاهر آش یرونی، پوسته بیریزیو ف یالبدکنظام 

 یاساس یها آرمانست. یار نرآن قاب  ان یت اعتقادیبه فرهکگ و ماه یدر رهت بخش یالبدکفراوان نظام  ریتأثن حال یدر ع

ن بستر یز در ایالبد آن نکنهفته است و البته  یشهروند یها رابطهم بر کحا یها ضابطهشهر و  یباطک یها هیددر  یمشهر اسال

 و نه مستق  از آن.  ابدی یمت ی، اهمککد یمه با درون آن برقرار ک یو رابطه متقابل یو ازرهت هماهکگ

اعتقادا   ککان آن را به آسمان مشترکه ساکت اس ید، آن شهری  تردیه یاست ب یه مطلوب فرهکگ اسالمک یشهر

رمت ردارند موربا  م تأکیدرامت و عز  نفس انسان که بر کان یقت همه ادیشتر متوره سازد و همچون حقیهرچه ب یکید

 یرا بیرا  یمکاسیب  یاست و بسترها یکید یده از نظام اعتقادیآن برتراو یه نظام شهرسازک یرا فراهم آورد. شهر ینوع انسان

 زند. یرقم م خداوندشان در صک  یدر خود و تدبر ا ها انسان تأم 

   که: دارد یمرا بیان  ضرورت موضوعددی  بیان شده در ذی 

 توسعه غیر انسانی و کالبدی صرف شهرها و ایجاد محیطی مصکوع و دور از صفا  اسالمی و سکتی.  -الف

مکاسی  یعکیی    یهیا  تیی ذهک انید  نتوانسیته ین و میدیران شیهری   مسیئول سرعت شهری شدن بسیار باد بوده است بکیابراین   -ب

د . در نتیجه ما بیشتر با روستاهایی شهر زده و با شهرهایی روستا زده روبرو هستیم تا نرا در شهرها به ورود بیاور« شهروندی»

 . مکاس  شهروندان یها تیموقعبا شهرهایی در 

دهای رهیانی  رکگیی در شیهرهای میا در حیدی بیادتر از اسیتاندا      فره -و مشیرال  ارتمیاعی    ها  یآسورود برخی از  - 

 .)مشرال  ترافیری، برخی از انحرافا  ارتماعی ...(

 تفاوتی نسبت به رامعه. کمرنگ شدن حس مسئولیت شهروندی در خود و نسبت به دیگر شهروندان و ایجاد حس بی -د

 تحقق و دستیابی به توسعه شهری انسان میدار و نییز   از این پژوهش ، بررسی تأثیر و رایگاه شهروند مسئول در  هدف

 .باشد یمشکاسایی موان  و راهرارهای دستیابی به آن در شهر اسالمی و ایرانی 

 باشد یمپژوهش نیز چگونگی دستیابی و کارکردی نمودن هدف این پژوهش  سؤال. 

 

 ها روشمواد و 
آوری مطالی  از روش   در رمی   تحلیلیی اسیت.   -فیکاربردی و از نظر ماهیت توصی-روش تحقیق از نظر هدف نظری 

 بکدی کلی از روش تحلی  زمیکه یاب استفاده شده است. رم استفاده شده و در تحلی  و  یا  کتابخانه اسکادی و

 . تعاریف و مفاهیم2

 شهر 2-1

 افیراد، فرهکیگ و   را تفری  ظرفیت شام ) انسانی و...(  و ها ابانیخ ،ها ساختمان مواد، از ای مجموعه) یعیطب پدیده یک

 فرهکییگ کمیتییه)اسییت ( اخالقییی)رمییادی یغ و( مییدنیت)مییادی  عکاصییر از یبییکیتر شییهر .اسییت ...(و زنییدگی الگوهییای

 .(8،9: 0929شهری،
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ه هیم از  کی است  «شهر» یو روام  بشر ها تمدن یدیو تول یصکاع  ،ی، هکری، فلسفیررف یدستاوردها نیتر مهماز  یری

ه بیر رفتیار انسیان اثیر     ری کیرامعیه اسیت و هیم ا    یفرهکگی  یها ارزشباورها و  ی، هم تجلباشد یمبرخوردار  ینسب یماندگار

ز یی گر نیدیرککده روابو آحاد رامعه با کم یخ است، تکظیان و تاریانظار رهان ت رامعه دریانگر هویه برو ضمن آن گذارد یم

 (Naghizadeh Mohmad.1995) .باشد یم

 میاسال شهرسازی و ماریمعاصول  2-2

 محوری عدالت اصل 

اصلی است که در آثار هکری دوران اسیالمی و شیهر و شهرسیازی میورد      ینتر مهمو  ینتر بزرگاص  عدالت محوری 

این اص  در شهر اسالمی، رعایت مسیاوا  و   ینمودهاکه یری از شود یمتوره بوده و در واق  سرچشمه سایر اصول تلقی 

 نژاد است.عدل بین تمامی ساککین یک شهر فارط از 

 کثرت در وحدت اصل 

ایین اصی     نرتیه زیبیایی شکاسیی اسیالمی در مقابی  دیگیر مراتی  زیبیایی شکاسیی اسیت.           نیتر یمحوراص  وحد ، 

. نرته مهم در درک مفهوم وحد  این اسیت کیه وحید  در    شود یماص  در هکر و معماری اسالمی محسوب  نیتر یادیبک

عکا که ارزا کبیر و گوناگون، در سایه ییک هیدف وییژه واحید، نظیم و سیامان       . بدین مککد یمهدف داری معکی پیدا  سایه

مگر با ارتباط هر یک از ارزا و در نظیر گیرفتن    گردد ینمحرکت ککد و این حاص   و از کبر  ارزا به سوی وحد  یابد

 آن به عکوان رزئی از یک کلیت.

آب انیارها و غیره به وسیله فضاهای ارتباطی چون  ،ها حمامدر گذشته مجموعه عکاصر یک شهر مانکد مسارد، مدارس، 

به طوری که هر رزء پیوندی نا گسسیتکی بیا کی  داشیت. امیا       دادند یمرا شر   «شهر»بازار و دیگر معابر، مجموعه مکسجم 

امروزه از این اص  در معماری و شهرسازی خبری نیست و نیه تکهیا اریزا و عکاصیر شیهر در پیی ارتبیاط )وحید  در عیین          

 .اند کردهر ( نیستکد بلره به یک دیگر پشت کب

 باطن به ظاهر از سیر اصل 

. در تررمان معماری، ساماندهی ارزا، همیواره بیا   باشکد یمدو مفهوم ظاهر و باطن از مفاهیم بکیادی در حرمت اسالمی 

 (0923. )ابراهیمی، باشکد یمهمراه  ها آنو یادآور شدن باطن  ها یدهپدرویررد سیر کردن از ظاهر 

 کیفی و کمی اهداف بندی رده اصل 

بکیادین در حرمت عملی اسیالم اسیت. در    یها ارزشاص  کمال گرایی و تالش مستمر در رهت رشد فرد و رامعه از 

تررمه معماری وشهرسازی، این اص  به گونه کارکردگرایی و داشتن مکطق کیاربردی همیه عکاصیر و فضیاها و کالبیدها و      

 بکدی اهداف در معماری گذشته ما این چکین بوده است: . ردهککد یم دتأکیپرهیز از بیهودگی 

 مهکدسی اهداف ساختاری: رعایت دستاوردهای فکی و 

 اهداف کارکردی: چکدگانگی در کارکرد و برآورده سازی وقوع آن کارکردها 

 گیری از تزییکا  مببت اهداف زیباشکاسانه: بهره 

  ،(0922اهداف هویت ساز )چیتگرها 
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( در معماری و شهرسازی اسالمی قاب  توره است. تالش فیراوان در  یمیان رایگاه اهداف کارکردی )عملررد در این

رهت پاسخ به کارکردها و خلق فضاهای چکدکارکردی و پرهیز از ساماندهی فضایی بر پایه هیر فضیا بیرای ییک کیارکرد      

و همیواره کارکردهیای    گرفتیه  یمی (، صیور   عکوان یک اص  در معماری نیوگرا )میدرن( مطیرح بیوده اسیت     ه ویژه )که ب

و به تکاس ، فضاها انعطاف پذیری بادیی بیرای پاسیخ بیه نیازهیای      شده یمگوناگون در یک بخش از ساختمان پاسخ داده 

 .اند داشتههمگون 

وری به طور مبال در گذشته مسجد به عکوای یری از عکاصر مهم شهر اسالمی دارای عملرردی چکدگانه بوده است به ط

ای بیرای تعیامال  ارتمیاعی امیت مسیلمان بیه شیمار         ویژگی آن نقش فرهکگی آن است؛ به طوری که عرصه نیتر مهمکه 

و به ظن خودمان از  اند داشتهاست. اما امروزه علی رغم این که مساردمان در شهر رشد چشم گیری از لحاظ کمی  رفته یم

به طوری که تکها در چکد  اند داشته، اما از لحاظ کارکردی به شد  افول اند کردهارتقا پیاده  ها آنلحاظ کالبدی نیز کیفیت 

 .شود یمرهت برگزاری مراسم استفاده  ها آنو در روزهای خاصی از سال از  اند فعالساعت از شبانه روز 

  مورد لحاظ قرار گیرد: تواند یم ها مؤلفهشهر اسالمی برخی  یریگ شر در رابطه با 

 نیتر سادهدر آثار انسانی، به عکوان یک اص   ییگرا تیمعکوانسان و توره به  ییگرا تیمعکو: برای ییگرا تیمعکوالف( 

مرتبه آن است که چون هر اثر انسانی دنبال بیان موضوعی یا در رهت پاسخگوئی به نیازی خلق شده است، آن موضوع نیاز 

که یک اثر انسانی بیه اصی  و حقیقتیی متیافیزیری      آن استه مرتب نیتر دهیچیپبه معکای آن اثر خاص، تفسیر و تعبیر شود و 

 اشاره نماید.

، در شیود  یمی اطیالق   هیا  آنبارز آثار انسانی است که تعبیر اثر هکری بیر   یها یژگیو: نوآوری و بداعت از ینوآورب( 

. ایین  ککید  یمی هین متبیادر   واق  نوآوری و هکر در واژه، دو تعبیر و دو مفهوم همراه هستکد که ذکر هر کدام دیگری را بیه ذ 

 مفهوم در شهر اسالمی به این معکا است که نوآوری مدنظر، به تفسیر شکاخت تازه حقایق و اصول ثابت متوره است.

از روحیه نمادگرایی انسان است. به ددی  متعیدد از رملیه انسیانیت، چکید بعیدی       یا رلوه: اصودچ هکر  پ( نشانه گرایی

از  یریی گ بهیره حییا  انسیانی، راز داری و خداپرسیتی، انسیان نیاگزیر از       یهیا  ساحت، تعدد ییگرابودن عالم ورود، الگو 

 . هاست نشانهترین قلمروهای استفاده از  _ که قلمرو هکر و معماری و شهر یری از اصلی هاست نشانه

متغیر شود. به ایین ترتیی     تا با توره به تعریف هکر، زیبایی نیز شود یم ( زیبایی: وابستگی تعریف زیبایی به هکر سب  

 از زیبایی ظاهری و صوری است. یا صبغهمعکوی و روحانی است و زیبایی هکر مادی  یا ورههزیبایی هکر معکوی دارای 

ث( مدنیت: شهرنشیکی، انتساب به شهر و مدیکه، تربیت، ادب و تمدن، معانی مدنیت هستکد. در واق  انواع مدنیت رابطیه  

و این در حالی است کیه   شود یماز نهادهای مدنی میسر  یریگ بهرهارند. برای نمونه مدنیت سیاسی با تکگاتکگی با یردیگر د

 ممرن نیست. ها آناین نهاد رز با رشد افراد و ارتقاء تربیت مدنیت ارتماعی و فرهکگی 

شیده  رمانشیهر معرفیی    ( عدالت ارتماعی: بحث عدالت ارتماعی به عکوان یری از ارکان انرارناپذیر مداین فاضله و آ

در  تیوان  یمی . در تفرر اسالمی نیز عدل به عکوان یری از صفا  بارز فع  الهی مطرح است و مصداق ارتمیاعی آن را  است

 (0931، شهبازی) .کرد مشاهده)ع( و دوران با عز  پیامبر مررم اسالم)ص( نیالمؤمکدوران زمامداری امیر 

 پایدار انسانی توسعه 2-3

 سیرمایه  بالکیدگی  و پاییدار  انسیانی  توسیعه  کیه  شیود  میی  قلمیداد  توسیعه  اساسیی  محور عکوانه ب انسان ر،پایدا توسعه در

 و پاییدار  توسیعه  فرایکید  در فزایکیده  اهمیتی و اساسی نقشی «پایدار انسانی توسعه» رویررد .آورد می همراه به نیز را ارتماعی

 یابد. می شهری پایدار توسعه خاصه،
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 ارتمیاعی  رفیاه »مفهیوم   بیا  را انسیانی  پاییدار  توسیعه  بیر  مبتکیی  شیهری  پاییدار  توسیعه  همبسیتگی  تیوان  می اساس این بر

 شیهری  زنیدگی  مطلیوب  شرایو ایجاد امران شهری پایدار توسعه با همگام که داد قرار توره مورد باب این از ،«شهروندی

 .آید می حساب به آن سرمایه و ابزار هدف، و «گیرد می قرار پایدار توسعه این محور در انسان» که شود می فراهم چکان

 تمام و باشد نداشته ورود کالبدی ردایی و تفریک و شود برقرار تکوع آن در که دانست شهری توان می را پایدار شهر»

 پاییدار  توسیعه  رونید  در پاییدار  شیهر . باشیکد  داشیته  را رفاهی تسهیال  و خدما  از گیری بهره امران ، ارتماعی های طبقه

 کیه  ککید  فراهم شهروندی رفاه افزایش و ارتماعی رضایت گسترش برای شهری ساختار در را مالحظاتی بایستی می یشهر

 . «داشت خواهد همراه به نیز را پایدار انسانی توسعه سطح بهبود عمومی، رفاه تحقق شک بی

 و انسیانی  پاییدار  توسیعه  سیازی  سیتر ب امران تا شود فراهم شرایطی بایست می شهری پایدار توسعه تحقق راستای در     

 اقلیمیی  طراحیی » ،«ارتمیاعی  عیدالت  برقیراری » بیه  تیوان  میی  بسیتر  ایین  در که گردد فراهم شهروندی، ارتماعی رفاه بهبود

 تقوییت  پیذیری،  مسیئولیت  و تعهید  همچیون  ارتمیاعی  همبسیتگی  سیاختارهای  تقوییت » ،«انسانی زیست محیو با هماهکگ

 ادراک بیرای  شیهری  فضیای  در سیاختاری  انتظیام  ایجیاد  ،«همگیانی  زیست محیو احیای و دگیخانوا و ارتماعی های بکیان

 بیه  بخشیی  یرپیارچگی  و شیهروندی  رضایت افزایش و شهری فضاهای از گیری بهره بهبود و شهری خوانایی و زیباشکاختی

 .کرد اشاره شهری مکظر و محیو بصری ساختار

 : گیرد می خود به کارآمدی رکبه زیر مفاهیم تروین در شهری پایدار توسعه اساس این بر

 شهروندی و ارتماعی عدالت سازی بستر( الف

 ارتماعی همبستگی و شهروندی مشارکت بسترسازی( ب

 خانوادگی بکیان و ارتماعی نهادهای بکیان تقویت بسترسازی( پ

 شهری پایدار توسعه پایداری بر استراتژیک رویررد( ث

 نشیکیشهر فرهکگ و آداب گسترش(  

 خصوصی و دولتی های ارگان سازماندهی و مساعد ( چ

  شهری کالن حوزه در گذاری سیاست های برنامه و ها سیاست کارآمدسازی( ح

 مدنی مکاسبا  سازی بهیکه و شهروندی حقوق گسترش( خ

 

 شهروند 2-4

  ن رامعه است.یسته به اعضو واب یمعکاه ب «وند»و  یرامعه انسان یبه معکا «شهر»لمه ک  از دو کمر «شهروند»

ه کککد و آنگاست کف خود را بشکاسکد و به آن عم  یالره حقوق و تک گیرند یمرا به خود  یلق  شهروند یافراد زمان

 (0923، )صالحیان  .ککد یمدا یو شهروند معکا و مفهوم پ شود یم  ریکه تشیمد

 شهروندی 2-5

شده و زندگی خود وارد تواند در یک رامعه سیاسی، اخالقی  می موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن»شهروندی 

)سایت مرکیز   .«های ارتماعی ساماندهی ککد های متقاب  و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت را بر اساس وابستگی

 (0931اطالعا  علمی تخصصی مدیریت شهری،
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 شهروند در شهر اسالمی و غیر آن 2-6

مقوله متبیاین اسیت.   دو در این « دیگران»با شهر دئیک در این امر نهفته است که زیربکای توره به تفاو  شهر اسالمی، 

ککد و بیرای اعمیال خیود     گذراند، خودش را در نظار  ذا  اقدس حق احساس می انسانی که در شهر اسالمی روزگار می

دانید   رهان که همه چیز را در سیطره قدر  خیدا میی  بیکی و طرز تلقی از انسان و  توره به این رهان  غایتی را متصور است،

بیکی را ندارد. بکابراین کسیی کیه در رامعیه     شود که رفتاری بسیار متفاو  را به او القا ککد تا کسی که چکین رهان باعث می

امیر در واقی    ککد. این  یابد، به هر نحوی که بتواند به فرر رامعه خود هست و دلسوزی در نهاد او رشد می دیکی پرورش می

ککید و سیود و زییان دیگیران را      بکابراین شهروند دیکی پیوندی بین خود و دیگر شهروندان احساس می. رزء وردان اوست

داند. در حالی که شهروند شهر دئیک چکین نگرشیی را نیدارد. پیس نظیم معکیایی حیاکم بیر شیهر          برای خود نیز صادق می

 (0924)محقق، ککد. یگانگی ایجاد می ها آنزند و بین  وند میاسالمی، شهروند را با سایر افراد شهر پی

 اسالم و حقوق شهروندی 2-7

ن یرا دارد؛ بید  یبشیر  یهیا  آل دهیی ها و ا در درون خود تمام قواعد، سکت ین الهین دیتر ام کن و یبه عکوان آخر اسالم

 باشد. یو رامعه بشر انسان یاساس یازهاین یتمام یتواند پاسخگو یه مکمعکا 

ف برابیر اسیت،   یالری رامعیه از حقیوق و ت   یعمیوم اعضیا   یبرخیوردار  یآن، بیه معکیا   یواقعی  یبه معکا ینظام شهروند

ت یرود نداشته باشد. در باب مسؤولان افراد رامعه ویم یو حقوق مدن ی، ارتماعیاسیاز لحاظ س یضی  تبعیه هک یا گونه به

( یح بخیار یصح«.)ت هیم مسؤول عن رعکلکم راع و  کلک اَل»کد: یفرما یم یان گهرباریدر ب رم)ص(کامبر ای، پیاسالمشهروندان 

 ن است.یامروز یت شده، مراد همان حقوق شهروندیهررا صحبت از رع اسالمه در ککه گفته شد ین زمیدر هم

 بدین شرح است:  اسالمن ین مبیدر د یحقوق شهروند یاندر خصوص مب دو اص  مهم 

 یرامت انسانک( 1

 یخداوند بیر رو  یفهخلعکوان ه ب یآدم یوادرامت و ارزش ک، اص  یاسالمدر نظام  یاعتقاد یها هیاز پا یری کش یب

ه بیا  کی سیازد   یمی  متصیور می   ارو ت یاز تعال ییباد یها  یها و پتانس تیبا ظرف ین اص  انسان را مورودیه اکباشد  ین میزم

رشید   یمیال الهی  کدررا   ینبادترتواند تا  یمتعال در ورود او نهاده است، م یه خداک ینامحدود خود و استعداد ییتوانا

 .ن مسأله اشاره شده استیران به ایا یاسالم یرمهور یاساسمقدمه قانون ( و 41قرآن )اسراء ابد. در یرده و ارتقا ک

انا  خود را در ره همه امکداند  یران را موظف میا یاسالم یدولت رمهور»... آمده است:  یاساسدر اص  سوم قانون 

مصیروف   یه مظاهر فساد و تبیاه یلکو مبارزه با  یمان و تقویا اساسبر یاخالق  یرشد فضا یو مساعد برایمح جادیرهت ا

 «دارد.

 ی( نظارت همگان2

ه کی  ین بقا را داشته باشد و بتواند با عواملیعوام  تضمه در درون خود کاست  ی، نظامیاسین نظام سیتر ام کد یترد یب

ن یدر برابیر چکی   یت ذاتی یسیازد و از مصیون   یش مکتفی یرا در درون خیو  یکه رشد عوام  مکفی یرزء عکاصر آن نظام است، زم

 (001در قرآن )آل عمیران  ده است. یصه پرفاین خصیا یبه وضوح دارا اسالمن ین مبیبرخوردار گردد و د یمیخطرا  عظ

اشیاره   یفیه همگیان  یوظو  و همه مسؤول هم بودن ینظار  عمومبا موضوع  یاسالماص  به این  یاساساص  هشتم قانون و 

 ( 890-830: 0902، . )عمید زنجانیشده است
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 .  نتیجه و بحث 3

 عنوی توسعه برون زا و صرفاً کالبدی شهرم یها بیآس 3-1

ما  یخیما به ارمغان آورده، محصول غفلت تار یشهرها برا یف ناشده و مکطقیه توسعه تعرک ییها یینارواو  ها ینابسامان

رش خیام و شیتاب آلیوده    یو پیذ  یو تمیدن  یفرهکگی  یهیا  راثیی مشیانه  یماست. وانهادن ساده اند یپربار تمدن یها گذشتهاز 

 فرو برد. کناباورانه و دردنا یرا از ما واستاند و ما را در غربت یزه ساز و ارزشیانگ یها پشتوانه، یررغرب ف یها آورده

ته یرش شتابزده مدرنی. پذشود یمشتر یش و بیمان بیال  شهرهارمعضال  و مش میشو یمهر چه مدرن تر  رسد یمبه نظر 

بیروز انیواع    مکشیأ متکاق  با مظیاهر توسیعه،    یبه تصور عکصر یهکگ سکتآن و طرد فر یها وهیشو  ها شهیراز  یاطالع یو ب

بیه شیهروندان    آرامیش  یبیرا  ی، مجیال یطیست محیز یها یآلودگو  یارتماع یها یناهکجاره ک ییده شد تا رایعد مسائ 

بیر   یامیروز  ه شیهر کی  ییهیا   یآسرا یز رسکد ینمست انسان مکاس  به نظر یز یگر چکدان براید یامروز ی. شهرهادهد ینم

شه در معرض انواع و یش از همیاو را ب یه ورود معکورست بلیاو ن یزندگ یماد یها عرصهتکها مختص  ککد یمانسان وارد 

در  ها  یآساهش کدر رهت  ییها تیموفقرهان،  یشرفته صکعتیپ یمتعدد قرار داده است. در شهرها یه هایاقسام بالها و بل

نظام  یطبقات ریک، تفیکی، حومه نشی، حم  و نق ، شلوغی، بصری، صوتییآب و هوا یست )مانکد آلودگیز یعرصه ماد

همچکیان   یمعکو یها  یآسوسته است اما ی، و... ( به وقوع پیشهر یردهارعمل ریک، تفیکیه نشیا همان حاشیساخت شهر 

 از:  اند عبار است و آن به طور خالصه  یبه قو  خود باق

 و فرهکگ.  یدر انتخاب نوع زندگ یار فردیختا یها عرصهت روزافزون یمحدود .0

و  یارزشی  یزنیدگ  یجیه مسیدود شیدن راههیا    یسیان و در نت یر یلی یاربار شهروندان بیه اسیتفاده از خیدما  تحم    .8

 .  مانکد قکاعت و زهد کردند یمخود به آن عم   یان ما بر اساس نظام اعتقادیکیشیه در گذشته پک؛ آنچکان یفرهکگ

سیت  یانیا  ز ربیه دسیت آوردن ام   یشیهروندان بیرا   یدر روابو و مکاسبا  ارتمیاع  ختهیورود سرعت لجام گس .9

بیزرگ   ییی شیهروندان بیه مبابیه آرزو    یآسودن و اوقا  فراغت به مرور زمان بیرا  یها لحظهن سان یمتعارف. بد

 ف گشته است. یضع یانسان یوندهایدرآمده است و پ

 ه. یرو ید و مصرف بیرآمد در چرخه تولم دکژه طبقا  ی، به ویانسان یم فروط شدن استعدادهاک .3

 . یو درون یرامونی، پیرونیب یها شبرهان تردد در یمردم در رر یو معکو یماد یها توانبه هدر رفتن  .9

و  یبزرگ اقمیار  یها قط ن مهم به خصوص در ی. ایو روان ی، عصبی، اخالقید فرهکگیشد یها ینابسامانبروز  .0

و اخیالق   یبیا رشید روانی    ها شبرهان توسعه و رشد ساخت و سازها و یدار م یکوند معید بر اثر فقدان پیرد یاقامت

 (0924) باوندیان ، حادث شده است.  یو ارتماع یفرد

د چکید اتفیاق   یی رد یدر نظام شهرسیاز  رسد یمم اما به نظر یارساز و ارزشمکد شوک یها شرفتیپر رم مکیه بخواهرآن یب

 ساخته است:  دچار بحرانرا  یه قافله شهر سازکوسته یناروا به وقوع پ

 یهیا  سیلول »ا یی خُیرد   یها مجموعهجاد شهرها را در بر گرفت؛ غفلت از یان ایه متولکاست  ین غفلتیقیبه  آن نیتر مهم

 یالن؛ گسیترش بی  کی  یهیا  مجموعیه برنامه به  یم و توره مفرط و بیست و اقلیو زیفرهکگ، مح یها عرصهدر  «تمدن یاتیح

از  تیر  مهم، و توره به کمیت به رای کیفیتفرد و اصالت رامعه به طور همزمان،  یروستاها، نف یودالن شهرها و نابکه یرو

 . یبه نف  فرهکگ مسلو رهان یبوم یها فرهکگ یهمه نابود

ه ک یدر حال اند کردهز کرا در خود متمر یادیت زیرده و رمعکه به طور غول آسا رشد کهستکد  ییان شهرهاین میدر ا

 انجام شد:  یا ن شهرها، هجوم ظالمانهیقت بر ایرده بودند. در حقرس  نکدزم را  یآمادگ یجیو تدر یعیبه طور طب
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سم و صکعت مدرن، هجوم یکیه، هجوم ماشی، هجوم سرمایواردات یادهاک، هجوم تر کوچک یهجوم از روستا و شهرها

ر یی . میا امیروزه بیا توسیعه غ    یز تجیار یت سیت یی ه و هوختیغا  لجام گسیو تبل یرسانه ا یها بمبارانگانه، یب یرفتار یها مکش

شیهر   یهیا  یناهکجیار ر مدرن و همه یشهر غ یها یینارساله هم به أن مسیه اکم یالن شهرها موارهکزا به خصوص در  درون

 مدرن مکجر شده است. 

ما  یخیمحصول غفلت تار ما به ارمغان آورده، یشهرها برا یف ناشده و مکطقیه توسعه تعرک ییها یینارواو  ها ینابسامان

رش خیام و شیتاب آلیوده    یو پیذ  یو تمیدن  یفرهکگی  یهیا  راثیی مشیانه  یماست. وانهادن ساده اند یپربار تمدن یها گذشتهاز 

فیرو بیرد. از    کناباورانه و دردنا یرا از ما واستاند و ما را در غربت یزه ساز و ارزشیانگ یها پشتوانه، یررغرب ف یها آورده

ن شد  یو با هم- یگر سویم و از دیته داشته باشیمدرن یررف یسته و ژرف از مبانیشا یلید تحلیه باکچکان م ینتوانست ییسو

 .میخود بازماندو دیکی  یفرهکگ یه هاین درونمای  راستیاز تحل -و حد 

 منابع اخالق شهروندیشناسایی  3-2

 .رسد یم نظره شکاسایی مکاب  اخالق شهروندی برای واکاوی و تقویت آن ضروری ب

 دیکی ایران ادیان  یها تیاقل. در عین حال دیآ یم: انسجام و یردستی دیکی در کشور ما نقطه مببتی به حساب  دین

 انداز مشترکی با دین اکبریت قرار دارند ابراهیمی و در چشم

 بزرگ خیود   و آداب و و رسوم داریم که هکوز در بخش ها عرفای بزرگ از رفتارها، باورها و  : ما گکجیکه سکت

. مطالعه بر پیشیکه چکد هزار ساله شهر نشیکی در ایران و اخالق انسیانی در ایین کشیور    اند نگرفتهمورد استفاده قرار 

کمری اساسی به ما برای باز آفریکی مدرنیته خود بدهد: مدرنیته در تکاق  با سکت نیست بلره باید از دل  توان یم

زا بیودن مدرنیتیه در تعرییف     برون میکیب یمه را بیشتر در تضاد و تکش با سکت آن بیرون بیاید. دلی  آنره ما مدرنیت

ککونی آن و نبود هم خوانی و همسازی آن با فرهکگ بومی است. هیر فرهکیگ و هیر کشیوری نییاز دارد و بایید       

 خود بسازد. یها سکتمدرنیته خود را بر اساس 

  محلی و قومی برای کشیور میا ییک نعمیت      یها زبانو و آداب و رسوم  ها سکتتکوع محلی، قومی، زبانی: ورود

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  

نادرست سیب  ایجیاد و افیزایش خطیر      یها یداوروم آنره مدیریت نامکاس  و مبتکی بر پیش و د دیآ یمحساب 

 پرهیز ککیم. ها آندر طول تاریخ خود از  میا توانستهکه ما همواره  شود یم ییها تفرقهتکش و 

  بگیرد و اخالق مدنی : تقویت مفاهیم و باورهای اخالقی که باید در یک روند ارتماعی شدن عقالنی شده انجام

برای این کار باید فرایکدهای موازی ارتماعی شدن )خیانواده، سیسیتم رسیمی آمیوزش، حیوزه عمیومی زنیدگی        

 ریتیأث  توانکید  ینمی شهروندان( با یردیگر هماهکگی داشته ناق  یردیگر نباشکد چه در غیر این صور  هی  یک 

ای مببت  زا هستکد باید بدل به چرخه  نامکاس  که آسی یها چرخه: ردیگ ینمچکدانی گذاشته و شهروندی شر  

 و سالم ساز شوند.

  در ذهین میردم در معکیای اصیی  آن      «دولیت »اخالق سیاسی: نقطه ضعف ما شر  نگرفتن و درونی نشدن مفهوم

در حالی که بایید آن را   شود یماست: دولت چیزی بیرونی و به مبابه نوعی حاکمیت ردا از کالبد عمومی درک 

مکاس  ایین   یها کهیزمو و اراده عمومی به شمار آورد: تقویت مشارکت سیاسی و فراهم آوردن انعراسی از رواب

اندازی کوتاه و میان مد  ما هکوز باید در راه تقویت مردم سیادری   ای اصلی است زیرا در چشم مشارکت وظیفه
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ار غیایی بیه میردم سیادری     نمایکدگی پیش برویم. با این وصف در همین حال باید فرایکدهای موازی را برای گذ

غییر دولتیی، بیاد بیردن      یها سازمانمحلی، تمرکز زدایی، تقویت  یها حرومتمشارکتی نیز فراهم کرد: تقویت 

و روابیو مبتکیی بیر زور در یین حفیظ امکییت و صیلح         هیا  تیکش نقد و نقد پذیری در رامعه و کاهش  یها تیظرف

 (0923)فروری ، .ها انسانمحور زندگی ارتماعی  نیتر مهمارتماعی به مبابه 

 گرا و غیر انسانی در زمان معاصر فرآیند شهرسازی برون 3-3

کیه   ییتوره نشده است و فضیاها  یانسان های یاسمقو به  یما داشته یو آمار ینگاه عدد یکد شهرسازیما به شهر در فرآ

سیت و ممرین اسیت شیهروندان     یازهیا ن ین نیی کککید متکاسی  بیا ا    ینتیأم شیهروندان را   یو روانی  یروح یازهاید توق  و نیبا

 یزشیت  ین مریان نمیا  یی ا ایی نظم است و  یکد، شهر شلوط و بیا بگویان کککد و یک را بیدر عرصه تراف یشهر های یسامان نابه

جیه  یو در نت انید  شیده ندارد و در شهر گم  یخوب یده شهر آدرس کککد یم  است که شهروندان احساس ین دلیدارد، به هم

 یبکید  و حس تعلق نسبت به محلیه خیود نیدارد در واقی  طبقیه      یی، ادراک، خوانایشهر یت از فضایواحساس تشخص و ه

ک محله بیه محلیه   یاز  ککد یمکس   یشتریب یکه درآمد اقتصاد یاحساس تعلق را از مردم گرفته است و هر فرد یدرآمد

از  یشهر یدر فضاها« و حس رهت یگنبود سرزند»ن یچک .همککد یمجاد یت این موضوع بحران هویکه ا رود یم یگرید

 .بیکیم یممکظر شهر  است که در ییها اغتشاشرمله 

ن ین کیه بی  یی ا یدارنید و بیرا   یگر حقیوق یردیه است و هر کدام نسبت به یدوسو یا رابطه ین شهروندان و مکظر شهریب

را  یکالبد یازهایتکها تالش شده ن غلبه دارد و یفیبه موضوعا  بر نگاه ک ین دو تعادل برقرار شود نگاه کمیا یها خواسته

 نشده است. یتوره یو معکو یو روان یروح یازهایکه به ن یم در حالیبرطرف کک

میا   ی، معمیار یشیهر  یاسیت امیا در بحیث مکظیر و نماهیا      یاسیالم  یرانی یا یا برگرفتیه از شهرسیاز  یدن یخ شهرسازیتار

ربیاره  یبود اما به  یداشت و مصالح بوم یشرل وحد  و هم یرونیب ین نمایگرا و بر داخ  بکاها متمرکز بود و همچک درون

ن یی د ایم کیه شیا  یپرتیاب شید   ییگرا به شد  برون یبه فضا ییگرا سم از درونیو آغاز دوران مدرن یبعد از انقالب صکعت

که  یا مصالحیو م ما نبود یکه متکاس  با فرهکگ و اقل ییم. به عکوان مبال نماها و فضاهاینداشت ییگرا برون یرا برا یآمادگ

م و یرنگ و تکاس  و تعادل را فرامیوش کیرد   یها بحثن یگر نداشت، همچکیرا د یآن وحد  بوم شد یمآزادانه انتخاب 

را  یکیسرعت رشد شهرنشی  ها طرحباره تکوع، مصالح، و  کیقدر اثرگذار بود که  آن یالملل نیو شهرسازی ب یمعمار سبک

و  ین نگیاه شید و از همگیون   یم و به انسیان و خانیه مانکید ماشی    ید انبوه مسرن افتادیتولت به فرر یش رمعیشتر کرد. با افزایب

م و یخودمیان دور شید   یهیا  ارزشم و یمتکاس  با اقل یکم از معمار م و نه آن، و کمین شدیم و نه ایفاصله گرفت یشرل هم

 جاد شد.یباره ا کیران به یدر ا ن تحود یم چون ایدیکرده بود نرس یرا ط یکدیغرب که فرآ یو شهرساز یبه معمار

کیرده اسیت    یدر غرب را ط یر تحول خاصیکه متکاس  با فرهکگ، اقتصاد و ارتماع غرب بوده و س یستم شهرسازیس

ن یی م و ایمیا نیدارد اریرا کیرد     یمی یو اقل یو فرهکگیبا شرا ی  تکاسبیگر که هیکه دیک زمیم و در یما همان کالبد را برداشت

 باعث تعارض شد. 

انطبیاق   هیای  یکیه زمن کیه  یی   شید و بیدون ا  یی ما تحم یبه شهرها یواردات یدر قال  الگوها یغرب یو شهرساز یمارمع

 را هم دامن زد. یو ککترل شود مسائ  امروز ین الگوها بررسیا یو اقتصاد ی، ارتماعیفرهکگ

و مکظیر   یفی یو موضوعا  ک شهرمان یو روان یبه توقعا  روح یادیتوره ز یتوسعه شهر یها طرحدر  رسد یمبه نظر 

د یی رد یلیگکجانده نشده اگر چه در شرح خدما  طرح رام  و تفض ها طرحن یدر شرح خدما  ا یو حت اند نداشته یشهر

 شود. یادیتوره ز یشهروندان و مکظر شهر یر ذهکی، تصویفی، مباحث کیشهر یشده است به موضوعا  طراح یسع
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 ییکیه کیارا   یوارد کشور ما شده است آن هیم زمیان   0934در سال  یککون  یبا شر  و شما یلیرام  و تفض یها طرح

ا ککیار گذاشیته   یی که در دن ییسال از همان الگو 98هکوز هم بعد از گذشت  . امادیدر غرب به اثبا  رس ها طرحن ینداشتن ا

امیا   دیید  یمی رپارچیه  یسم بود که ک  شهر را ین الگو محصول تفررا  مدرنیدر اص  ا یم که اررا شود ولیشد اصرار دار

و  هیا  یتمسیئول نداشیته اسیت و    یهمیاهکگ  یازها و موضوعا  پاسخگو باشد با توان و مکیاب  شیهر  ید به تمام نیکه با یطرح

سیال   89و انتظیار داشیت کیه در     کیرد  یمی همه مسیائ  ارائیه    یرا برا ییها ح  راه ها طرحن ی. اشکاخت ینمرا  ها یتمحدود

شیهرها   یو ارتمیاع  یبود و کمتر به مسائ  اقتصیاد  یکالبد صرفاچنگاه  ها طرحن یابد ایتوسعه  کده، شهر تا محدوده مدنظریآ

 را فراهم کککد. یر توسعه شهریمس یکالبد یها ح  با راه خواستکد یمتوره داشت و 

و از حرمت و احترام خاص اسیت   یدارا یت خصوصیندارد چرا که مالر یکشور ما هماهکگ یبا بستر قانون ها طرحن یا

 ی  گیاه خیود را ملیزم بیه اریرا     یو هی  کردنید  یمی رداگانه عم   ها بخشاست و هر کدام از  یساختار کشور ما بخش یطرف

 یبه عکوان ابزار ها طرحن یاررا کککد و تکها از ا ها طرحن یخود را مکطبق برا یها برنامهکه  دانکد ینم یتوسعه شهر یها طرح

و شرسیت   ککید  ینمی دا یی توسیعه شیهر تحقیق پ    یهیا  برنامیه جه افیق طیرح و   یو در نتاستفاده شده است  ها ینزمتملک  یبرا

      .خورد یم

مکاب ، امرانا   ییو شکاسا ها فرصتبر کشف  یمبتک یراهبرد یزیر د برنامهین است که بایا ایدگاه حاکم بر دنیامروز د

محیدود را بیر اسیاس     یو توان مال یابی  را ارزمشرال ینتر مهمم و یشهر را بشکاس ید مسائ  اصلیباشد و با ها یتمحدودو 

م. در یم ککی ینفی  شیهر باشید ترسی     یکیه میورد قبیول سیاککان ذ     یانیداز  د چشیم یز باین نیم و قب  از ایصرف کک ها یتاولو

موفیق   یشیهر  یزیی ر و طرح یزیر م و اگر قرار است برنامهیریم بگیتصم توانیم ینممردم  یک طرفه برایز ین ها یزیر برنامه

ن، یو قیوان  یجیاد ککید و بیا نظیام حقیوق     یتعیادل ا  یو عمیوم  ین مکیاف  خصوصی  ید مورد قبول مردم باشد و بتواند بی یشد بابا

 ینف  در نظیر گرفتیه نشیود سرنوشیت خیوب      یمکاف  همه افراد ذ یتوسعه شهر یها طرحاگر در  دزم داشته باشد. یهماهکگ

 داشت. نخواهد

ابیان آورد و میردم را بیه سیوار شیدن      ین را بیه خ یکه سلطه ماشی  یست، تفررسم ایمحصول تفرر مدرن یو فعلیشرا     

شیتر  یتیردد بیا سیرعت ب    یت را بیرا یی امک یجاد ککد حتی یا ها انسانتردد  یابان را براین که خیا یق کرد و به رایخودرو تشو

ن بیود  یآرامش، تسیر  سم بود و مسرن که در فرهکگ ما مح یمدرن یکین معاصر با سرعت شهرنشیخودروها فراهم کرد و ا

ن یی   داده شید و ا یتقل یر کرد و مفهوم مسرن به واحد مسرونییکه همان محافظت از سرما و گرماست تغ یمیبه آرامش اقل

 ن کککده مح  سرونت شد.ییتع یج شد و تکها توان مالیبا فرهکگ نداشت ترو ی  تکاسبیکار که ه

سئولیت شیهروندان نسیبت بیه یریدیگر در رامعیه اسیالمی       و همه این موارد در دراز مد  باعث کمرنگ شدن حس م

 ایران شد.

 بندی . جمع3

رد، کارکی هیا در   ین دگرگیون یتر قیر، شهرها با عمیصد سال اخیردر ایران طی ژه یسم به رهان اسالم به ویبا ورود مدرن

بحیران  ته غیرب بیوده اسیت.    ی  مدرنیو تحم یون، عام  خارریزاسین مدرنیاند. خصلت عمده ا البد مواره شدهکساختار و 

سیال گذشیته از    98 یطی  یغربی  یهیا  یالگیوبردار نیامطلوب محصیول    یشیهر  یت و برقرار نبودن رابطه انسان و فضاهایهو

 .است یغرب یشهرساز یها ستمیس

بهیم  و  یخیدما  شیهر   ارائیه و عیدم تعیادل در    یانگلی  ی، رشد شهرهایت شهری  رمعیامدها رشد سرین پیا نیتر مهم

ن شهرها بیه  یا یسکت ی، نهادهایرد و مکاسبا  ارتماعکارکر ییبوده است. با تغبو ارتماعی اسالمی و شهروندی خوردن روا
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ملهیم از  و پیریره ارتمیاعی شیهروندان    ق در چهیره شیهرها   یعم ی  و ساختارررا  شییش گذاشته و تغیج رو به فرسایتدر

 گذاشته است. یبه را یغرب یالگوها

نشیأ  نگرفتیه و    یو تحیول درونی   یو بیوم یرا  انجیام شیده از محی   ییه تغکن یبا توره به ا یوستگیو ناپ یختگین گسیا

را بیدان   هیا  آنرا موری  گردییده اسیت . و    زان یی ر ران و برنامهرمتف یاز محتواست مور  ناخرسکد یخال یلرهمچون ش

را  یو زنیدگ ینحوه ارتباط با شراد و یان ملزوما  ردیم یهماهکگ یو عمل ینظر یبه تکاس  عصر و زمان، الگوهاداشته تا 

 (0920)قالیباف، پورموسی،  ن شهرها باز گردانکد.یرا به ا یکد تا تعادل مکطقیخلق نما

برای برنامه  تواند یمشهر اسالمی مکطق فرهکگی، ارتماعی و اقتصادی در استخوان بکدی فضایی، طرح و کاربری دارد و 

زنیدگی   یاستانداردهاردید و  یعملرردهابا  تواند یمهر اسالمی به راحتی داشته باشد. ش ییها درسریزی و طراحی نوین 

فرهکگی ما حفظ ککد و در این مورد همچکان شهر  -تطبیق پیدا ککد و همخوانی خود را با محیو طبیعی، مذهبی و ارتماعی

 پذیر است.  شهری حال حاضر رامعه ما مکاس  و زیست یازهایناسالمی برای 

دلیی    تواند یمشکاسی شهرهای ککونی مسلمانان  ریخت یها یژگیوای بین اصول طراحی مسلمانان و  طهنبود هرگونه راب

کارگیری این اصول در متن رامعه نوین ه اقتصادی، ارتماعی و هویتی روام  شهری باشد . نیاز مبرمی به ب یها بحراناصلی 

 .است تا بتوانیم شهرهایمان را به زندگی اسالمی باز گردانیم

 . دارد یاتیت حینده همه ما اهمیآ یشهرها برا یساز یه انسانکن بدان معناست یا

 . پیشنهادها  4

 ارتباطی یها آموزه به توره و شهرنشیکی زندگی زندگی ساخت در «بومی» و درونزا توسعه رویرردهای به توره .0

 .رویررد این با انسانی و اخالقی اسالمی،

 بیه  سیکت  از گیذار  پیامیدهای  بیه  توریه  بیا  شهرنشیکی و شهروندی صحیح ارتباطا  شدن فرهکگی فرایکد تقویت .8

 (0923)شربتیان، . مدرنیته

 .ها آن بیان و شروفایی برای مرانی ایجاد برای ها رماعت گرفتن شر  به کمک و هویتی سکجی نیاز .9

 تضیاد  و تیکش  از رلیوگیری  و هیا  آن میان همگرایی برای ها رماعت شدن ترکیبی و یافتن تداخ  به امران ایجاد .3

 .یردیگر با ها آن یافتن

 یهیا  انسیجام  و عمیومی  یهیا  تیی هو و مکیاف   بیا  تضاد در و مکفی های گرایی رماعت گرفتن شر  از رلوگیری .9

 کیه  هیا  گراییی  رماعیت  ایین  بیا  مقابله قدرتمدارنه یها روش رساندن حداق  به و مببت راه از ارتماعی ضروری

 .شود یم مکجر ها آن یتتقو به مقاومت فرایکد طریق از اغل 

 از رویریرد  ایین  کیردن  نهادیکیه  و شیهروند و  شهر به اسالمی و فرهکگی و شکاسانه انسان رویررد و نگاه ضرور  .0

 .همایش این همچون ییها برنامه طریق

 و شکاخت برای محلی سطح به بخشیدن محوریت و نگرانه خرد یها پژوهش سوی به پژوهشی محورهای هدایت .4

 و «نزدیک» یها ح  راه یافتن برای تالش و زا بیماری یها دهیپد یافتن فرهکگی، - ارتماعی یسازوکارها درک

 .مشرال  این بردن میان از برای «درونی»

 تبدی  .(ها یشهردار) محلی حرومت نهادهای از گذار خالل از فرهکگی حوزه و سیاسی حوزه میان رابطه تقویت .2

 یها یسادر مردم به موازی و آرام گذار برای مدنی رامعه بزرگ نهاد دو به دولتی غیر یها انجمن و ها یدارشهر

 کشیور  در تأکیید  مورد عمومی فرایکدهای اصلی یها بانیپشت و کککده تقویت یها هیپا به حال عین در و مشارکتی
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 در و ارتمیاعی  و فیردی  رفتارهیای  در مفاهیم این کردن درونی و «سازی دولت» و «سازی ملت» فرایکدهای یعکی

 .مردم افرار و اندیشه

 ا،یی ارت ،هیا  هیکیحسی  مسارد،) یسکت نهاد مردم یها گاهیپا و ها گروه از تکمشار رل  و اطالعا  تبادل ،ییشکاسا .3

 یبکیید حییوزه و یتخصصیی رلسییا  و یعمییوم شیهمییا یبرگییزار قیییطر از( یقرآنیی رلسییا  و یمییذهب ئییا یه

هر و برانگیختن حس مسئولیت متقاب  شهروندی در رامعه ش امور اداره در فعال تکمشار رهت آنان یها ییتوانا

 اسالمی.

 ییا  محی   وسیرای  فرهکگیی  مراکیز  هیا،  کتابخانیه  هیا،  بوسیتان  همچیون  عمیومی  امیاکن  عمومی. یفضاها گسترش .01

 ارتمیاعی  تبیادل  و تعام  یردیگر با که کککد می پیدا را فرصت این شهروندان که هستکد هایی مران فرهکگسراها،

 ارتمیاعی  سیرمایه  ارتقاء نتیجه در و ارتماعی روابو گیری شر  امران هایی مران چکین در واق  در. دباشک داشته

 . شود می فراهم

 محور محله های گروه انواع مذهبی های هیأ  و همسادن های گروه محلی، های انجمن تقویت ارتماعا  محلی . .00

 وریود  بیه  هیا  آن میان را عمومی اعتماد و دهکد می هویت مح  اهالی به که هستکد ها گروه این. شوند می محسوب

 کیه  هسیتکد  محلیی  رامعیه  از بخشیی  آن محلی ارتماعا . کککد یمآورند و حس مسئولیت شهروندی را زنده  می

 .برشکد دوش بر را محلی توسعه اصلی بار توانکد می

 شده تعیین پیش از های سیاست و اه برنامه اررای طریق از تکها ارتماعی مشارکت ها. شورایاری اختیارا  افزایش .08

 رییزی  برنامیه  و سیازی  تصیمیم  حیق  از بتوانکید  شهروندان که یابد می تحقق زمانی واقعی مشارکت. شود نمی میسر

 محلیی  ارتماعیا   ایکره برای را مکاسبی بستر اند توانسته ها شورایاری مبال طور به. شوند مکد بهره نمایکدگان توسو

 .کککد فراهم کککد، تجربه را رکتیمشا گیری تصمیم بتوانکد

 منابع 
  ه اسراءکسوره مبار 41ه یآ .0

 ه آل عمرانکسوره مبار، صد و دهمیره یآ .8

  80 شماره سوم، سال پکجره فصلکامه - از رهانی شدن تا شهراسالمی(، 0923، نفیسه، )ابراهیمی .9

 یشهر اسالم(، 0924، علیرضا، )انیباوند .3

هویت، معماری و قم )متن سخکرانی مهکدس  یها نشستگزارش علمی از نشست چهارم از سلسله  ،(0922چیتگرها، فائزه .) .9
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 شرفت جامعه از منظر آیات و روایاتیدر توسعه و پ منکر از  معروف و نهی  به امر  نقش
 0ر آزادرمتف یتر محمد علکد

 8تر احمد اسدزادهکد

 9یخوزان یکیمحسن ام

 ده کیچ

رهت نی  به توسعه و پیشرفت با تمامی عمق، اصالت و عظمت، صیالحیت پییاده شیدن در هیر عصیر و       اقتصاد اسالمی

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    

باشد. از طرفی با اسیتکاد بیه آییا  و رواییا ، رهیت رسییدن بیه         آن مسأله توسعه وپیشرفت رامعه اسالمی با معیار الهی می

ت بسیاری است که دولت اسالمی برای بقا و دوام حرومیت اسیالمی و در رهیت    ریزی دارای اهمی پیشرفت و توسعه برنامه

باید در رهت آن گام بیردارد. از طیرف دیگیر توسیعه و پیشیرفت همیه رانبیه         نی  به اهداف وادی رشد و کمال انسانی می

یارهیای حییا  طیبیه،    ارتماعی و اقتصادی رامعه اسالمی همان رسیدن به حیا  طیبه مورد نظر قرآن کریم اسیت. بیرای مع  

ها، رستگاران و نجا  یافتگان را به شرلی بییان کیرده اسیت کیه در      های بهترین امت قرآن کریم در آیا  مختلف، ویژگی

و نهیی از مکریر و عیدل )رشید متیوازن و هماهکیگ( کیه در         معیروف  امربیه ، ایمان، تقوا، گردد میاین عکاوین کلی خالصه 

های حیا  طیبه معرفی کرد. در این تحقیق مسئولیت کلیه افراد و دولت برای  ترین شاخص ها را بررسته توان آن مجموع می

تیوان گفیت    معیارهای رامعه توسعه یافته الهی تحلی  گردییده و میی   ترین مهمتوصیه به خیر وخوبی و نهی از شر و بدی از 

ز مکریر در رامعیه اسیالمی از مسیائ  مهمیی      و نهیی ا  معروف امربه. لذا  باشد میای بر رزای احسن )سعاد  اخروی(  مقدمه

مردان در ککار دانشمکدان ککونی علوم ارتماعی و اقتصادی و با همراری اندیشیمکدان اسیالمی، فقهیا و     است که باید دولت

 های اثر بخش آن اهتمام نمایکد. پژوهشگران نسبت به تدوین و اررای برنامه

 و نهی از مکرر معروف امربهه، حیا  طیبه، اقتصاد اسالمی، پیشرفت و توسع: یکلید گانواژ

 مقدمه   - 1

باشد. این نوع حرومت ضیمن رلیوگیری از عیواملی     در حرومت اسالمی پیشرفت وتوسعه در راستای رشد وکمال می

گردد شیرایو خیدمت را در راسیتای     ها می ، سرکوب استعدادها و راکد نمودن فعالیتها آزادیکه مور  مزاحمت، سل  

نماید. تاریخ ثابیت کیرد کیه تشیری  حرومیت اسیالمی و        ای فراهم می شان به صور  عاددنه راد به حقوق طبیعیرسیدن اف

های بزرگی در راه پیاده کردن عدالت ارتماعی، اقتصادی و رل  رفاه و برقیراری زیبیاترین    اررای اقتصاد اسالمی موفقیت

ها را در ح  مشرال  اقتصیادی بدسیت آورد کیه شیاید      روزیپی ترین بزرگپذیری ارتماعی و همچکین  نمونه از مسئولیت

انید مانکید    رشیته تحرییر آورده   رانبه اوضیاع مسیلمین بیه    نویسان غیر مسلمان درباره شروفایی و پیشرفت همه آنچه که تاریخ

یق نیز ابتدا بیه  ، بهترین دلی  بر این مدعا باشد. این تحقعربزیدان در تاریخ تمدن اسالمی و گوستاولوبون در تاریخ  ررری

                                                           
 motafaker@tabrizu.ac.ir  -ز یار گروه اقتصاد دانشرده علوم انسانی و ارتماعی دانشگاه تبریدانش .0

 assadzadeh@gmail.com  -زیه علوم انسانی و ارتماعی دانشگاه تبراستادیارگروه اقتصاد دانشرد .8

 Amini_K_m@ yahoo.com- واحد دولت آباد اصفهان یدانشگاه آزاد اسالم یأ  علمیز و عضو هیاقتصاد دانشگاه تبر یترکد یدانشجو .9
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و نهیی از   معروف امربهبر  تأکیدپردازد و سپس نقش دولت اسالمی و افراد را با  لزوم تشری  دولت و حرومت  اسالمی می

 دهد.  مکرر در پیشرفت رامعه از نظر آیا  و روایا  مورد ککراش قرار می

 لزوم تشکیل حکومت و دولت اسالمی - 2

م پییامبران الهیی بیوده اسیت. آنیان در ایین مسییر تیالش بسییار نمودند.حضیر            برقراری حرومت الهی از اهیداف مهی  

. آن نمایید  میی و حرومیت برپیا    دهید  میی ککد و پس از آن قوم خود را نجیا    موسی)ع( در مقاب  حرومت فرعون قیام می

ویرپیردازان روبیاه   را تکبییه و تز  -مانکد قارون-ککد، زراندوزان پست  گزیکد، قضاو  می حضر  برای خویش رانشین برمی

ککید، لشررکشیی    دهید، قضیاو  میی    ککد.پیامبر اسالم)ص( نیز حرومت تشیری  میی   را محاکمه می -مانکد سامری- صفت

پذیری ارتماعی را  ککد، مسئولیت ستاند، مکافقان را سرکوب می نماید، داد مظلومان را می ، صلح میککد مینماید، رکگ  می

ککد و به پیشبرد بسییاری از امیور ارتمیاعی و اقتصیادی رامعیه در پرتیو        دستگیری می ، از فقرا و محروماندهد میگسترش 

دهید و همیان    گشایکد، حرومت تشری  میی  ای که راه بر او می پردازد.حضر  علی)ع( هم در برهه احرام نورانی اسالم می

 (0920ککد.)نبوی،  حرکت پیامبر)ص( را در امور ارتماعی و اقتصادی  دنبال می

ف دیگر در زمان ککونی طبق نظرا  اندیشمکدان دیکی که بر پایه آیا  و روایا  نورانی اسالم استوار است یری از طر

های ارتماعی و اقتصادی که بر اساس رفتیار   از الزاما  پیاده شدن احرام اسالمی در رامعه و ظهور تعالیم اسالمی در پدیده

است. و اگر مباحث فوق بر روی پیشیرفت و توسیعه متمرکیز گیردد     گیرد،تشری  حرومت و دولت اسالمی  افراد شر  می

توان چکین استکباط نمود که اقتصاد اسالمی صالحیت پیاده شدن در هر عصر و زمان و مرانی را دارد امیا ممرین نیسیت     می

معکیوی الهیی    که درست و کام  پیاده شود مگر در سایه حرومت و دولتی اسالمی که به تمامی مبانی اعتقادی و اخالقی و

 اسالم که اقتصاد اسالمی بر آن استوار است معتقد باشد.

 تأکیدهمچکین نطار  و تحقق مطلوب بسیاری از امور اقتصادی و ارتماعی رامعه از رمله تولید و توزی  و... که اسالم 

پییاده   عمالچیرد و قوانین را دارد مستلزم ورود دستگاهی است اررایی که تمام مسائ  اررایی را در دست بگ ها آنفراوان بر 

عملی و پیگری مسئودنه و ارشیاد و نظیار  صیحیحی بیرای ضیمانت       های قدمککد زیرا تکها سفارشا  اخالقی تا وقتی که 

رشد تولید و عدالت در توزی  نباشد ممرن نیست. البته این نقش برای حرومت اسالمی به این معکی نیست که دولت بتواند 

ای دست بزند یا در هر چه دخالت ککد بلره به این معکی است که دولت نقش ارشاد کککیده )اقتصیاد    یانهرو به هر کار سلطه

 ارشادی( را داشته باشد. 

 ریزی دولت اسالمی و برنامه - 3

انید.   ریزی بیه ایین مهیم دسیت یافتیه      تاریخ اقتصادی رهان گواه آن است که اکبر کشورهای توسعه یافته رهان با برنامه

رییزی تعیاریف    رییزی اسیت. بیرای برنامیه     های اقتصادی به بخش خصوصی و نطام بازار نیز مستلزم برنامیه  ری فعالیتواگذا

ریزی اقتصادی را تالش آگاهانیه دولیت در رهیت همیاهکگی      مختلفی ورود دارد از رمله تعریف مایر  تودارو که برنامه

در برخی موارد حتی ککترل سطح و رشد متغیرهیای اصیلی    دادن و گذاشتن، رهت تأثیرتصمیما  اقتصادی در بلکدمد  و 

 (  0944داند.)تودارو، تعیین شده توسعه می های هدفاقتصادی یک کشور برای رسیدن به یک سلسله 

ریزی دارای اهمیت بسیاری است که دولت اسالمی بیرای بقیا و دوام حرومیت     از نظر آیا  قرآن و روایا  نیز، برنامه

باید در رهت آن گام بردارد که اککیون بیه بعضیی از ایین      ی  به اهداف وادی رشد و کمال انسانی میاسالمی و در رهت ن

 شود: روایا  اشاره می



 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 597

 باشد. ریزی و چاره اندیشی در امور می مربوط به برنامه ها دولتبقای مکاص   0؛عن علی)ع(: أماراُت الاُّوِل إنشاء الحیل

رییزی   مردان و حاکمانی موفق خواهکید بیود کیه دارای قیدر  برنامیه      د که دولتشو از این روایت به خوبی فهمیده می

 باشکد و بتوانکد مشرال  را با سرانگشت اندیشه ح  کککد، واد از بین خواهکد رفت.

َج لَّ جالل ْه  عن رسول اهلل)ص(: یابن مسعود، إذا عملَت عمالً فاعمْل بعلٍم و عقٍل و إیاَک أن تعمَل عَمالً بغیر تابیر و عل ٍم فان ه
ٍة انکاثاً  ها غزلکالّتی نَ َقَضت   تُکونُواَو َل » :یَقولُ   8«من بَعَا قوَّ

فرماید: هرگاه کاری را انجام دادی از روی علم و عق  انجام ده و برحذر بیاش از ایین کیه     پیامبر)ص( به ابن مسعود می

اش را  همانکد زنی که بافته»فرماید:  می -ر  رالله-نگری و آگاهی انجام دهی. به درستی که خداوند  کاری را بدون آیکده

 «.بعد از این که محرم گردانیده بود، راهالنه باز کرد، نباشید

 توضیح: 

شیرافته   را می ها آنبافته و پس از بافته شدن،  نق  شده است که زنی نادان و احمق در قریش بوده است که چیزی را می

کککد و پس از مد  کوتاهی  رود که عملی را بدون آگاهی آغاز می ی افرادی به کار میعکوان ککایه برا است. این داستان به

ای نهیی کیرده    را از انجام دادن ییک چکیین افعیال احمقانیه     ها انسانگردند. قرآن مجید  با حالتی پشیمان سررای اول باز می

 است.

 را بدون عق  و عم  انجام ندهید. فرماید: هی  کاری پیامبر اسالم نیز با استکاد به این آیه مبارکه می

توانید در ضیرور  و اهمییت     پیامبر اسالم و روایاتی از این قبی ، کسی نمی تأکیدبا توره به تعبیر صریح قرآن مجید و 

 ریزی توسو دولت اسالمی به عکوان مقدمه پیشرفت همه رانبه رامعه اسالمی تردیدی داشته باشد. برنامه

 ریزی فواید برنامه - 4

 گردد : ریزی دارای فواید بسیار زیادی است که در ذی  با توره به روایا  به مواردی از آن اشاره می نامهبر

 مانع ندامت  -4-1

بخشید،   شود انسان با دید مشخصی وارد کار شده، هدفی را دنبال ککد؛ این امر به او آرامش میی  ریزی مور  می برنامه

و هرگز دغدغه آن ندارد کیه بیا شرسیت مواریه شیود و از انجیام دادن        نماید میبا خاطری آسوده کار را شروع و پیگیری 

مردان داشیته   زیادی در روحیه دولت تأثیرها  کارهایش پشیمان شود. این اطمیکان خاطر در حین کار و آگاهی به آیکده طرح

 ککد. و بازتابش در عملررد آنان به خوبی بروز می

ز روی تخی  و دلخوش بودن به امور غیر واقعی نیست، بلره کیاری کیه بیا طیرح و     ناگفته نماند که این آرامش خاطر ا

دقیق شروع شود، امران موفقیت آن بسیار زیاد است و احتمال شرست و پشیمانی در آن بیه قیدری نیاچیز اسیت کیه       برنامه

 فرماید: علی )ع( می امیرالمؤمکینآزارند؛ در این باره  عاق ، خاطر خویش را با آن می های انسان

 سازد. نگری قب  از شروع کار، تو را از پشیمانی ایمن می آیکده 9؛التَّابیُر قبَل العمِل یُؤمُّنَک ِمَن النَّام

 ای پیش رود که انسان از عملررد خود پشیمان نشود. شود کارها به گونه نگری قب  از شروع هر عملی مور  می آیکده

 

                                                           
 .990، ص 8میزان الحرمه،   .0

 .001، ص 43بحار ادنوار،    .8

 .992، ص 02بحارادنوار،   . 9
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 حالل مشکالت -4-2

 کسی که در چاره اندیشی کوتاهی کرد شداید او را به پا خواهکد داشت. 0؛َا عن حیلتِه قامْتُه الشِّاائاُ عن علی)ع(: َمن قَ عَ 

آورنید، امیا افیرادی کیه      در مقاب  آنان سیربر نمیی   ها سختیکسانی که توان چاره اندیشی رهت ح  مشرال  را دارند 

انید، هیر روز    حلیی نیافتیه   انید و بیرای آن راه   بیکیی نریرده   کککد، چون اشراد  کار را پییش  ، کاری را شروع میبرنامهبدون 

و کیار زییاد شیرایت     هیا  گرفتیاری ورنید و از   دهد و ایکان همیشه در دنیایی از مشرال  غوطیه  ای فرا رویشان رخ می حادثه

 تدبیری خود شروه کککد. برنامه بودن و بی دارند، اما اگر خوب توره کککد، خواهکد فهمید که باید از بی

 استفاده بهتر از امکانات -3 -4

مردان بسیاری هستکد که اگر به سب  ناتوانی در مدیریت مورد اعتراض قرار گیرنید همیه مشیرال  را از کمبیود      دولت

دهکد، امرانا  مادی هم که زبان ندارند تا از خود دفاع کککد و مقصر  دانکد و خویشتن را از ضعف مبرا نشان می امرانا  می

ریزی هستکد، در موارد بسیاری با امرانا  ناچیزی کارهای بزرگی را  ن دهکد، اما مدیرانی که دارای توان برنامهاصلی را نشا

 شوند. تر به یک چکین موفقیتی نائ  نمی برنامه با امرانا  بسیار وسی  رسانکد؛ در حالی که مدیران بی به انجام می

ای میکظم امرانیا  را در میوارد     اگر به خیوبی فریر کککید و بیا برنامیه     مردانی که از نظر امرانا  در تکگکا هستکد،  دولت

بیرداری را   توانکد بیا دراییت، بیشیترین بهیره     رای آن رلوگیری کککد، می ضروری و دزم به کار گیرند و از معط  ماندن بی

 داشته باشکد.

به کار خواهکد گرفت و نهایتاچ در رهت تحقق اما اگر این افراد برنامه نداشته باشکد، دریایی از امرانا  را در موارد غلو 

 اهداف مربوط به پیشرفت اقتصادی رامعه هی  حرکت مببتی به وقوع نخواهد پیوست.

رییزی بهتیر از    ظرافیت و دقیت در برنامیه    8؛اَلتّ َلطُُّف فی الحیل ة أج ای ِم َن الَوس یَلةِ  فرماید: علی)ع( می امیرالمؤمکیندر این باره 

 امرانا  است.

 ریزی در دولت اسالمی ازم برنامهلو -5

 هیا  آنریز در دولت اسالمی باید به چکد مساله کامالچ توره داشته باشکد کیه ذییالچ بیه بییان      ریزی، افراد برنامه در مبحث برنامه

 پردازیم: می

 الف( اعتقاد به امکان حل مشکل

حلیی دارد و   ت و معتقید بیود کیه هیر مشیرلی راه     ریزی، قب  از هر چیز باید ناامیدی و یاس را از فرر دور داش در برنامه

 علی)ع( نق  شده است که: امیرالمؤمکینتوان با یافتن راه و پیمودن آن به نتیجه رسید؛ در این مورد روایتی از  می

 ای ورود دارد. برای هر چیزی چاره 9؛ٍء حیَلةٌ یِلکلِّ ش

 های افراد مجرب ب( استفاده از روند گذشته وتوصیه

پذیر است باید اطالعاتی را که براساس تجارب گذشیته بیه    ریزی امران که انسان به این باور رسید که برنامه پس از این

 دست آمده، گردآورد و کامالچ مورد تجزیه و تحلی  قرار دهد.

                                                           
 810، ص 8غرر الحرم،   .0

 .014، ص0غرر الحرم،   .8

 .33، ص 2بحار ادنوار،   .9
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ریزی، دارای اهمیت خاصی است که بایید بیه آن توریه داشیت، زییرا در طیول        استفاده از تجارب گذشته در امر برنامه

 تاریخ، بخش عظیمی از پیشرفت روام  مرهون این مسأله بوده است.

اش کم باشد، فریی    کسی که تجربه 0؛َمن قلَّْت تجربتُه خاَع، من کُثرْت تجربَ ُتُه قَ لَّْت غرَّتُ هُ  فرماید: در این مورد علی)ع( می

 گردد. کم می هایش لغزشاش زیاد باشد،  خواهد خورد؛ کسی که تجربه

رییزی از تجربییا  اسیتفاده شیود،      نماید، حال اگر بکا شیود در برنامیه   بیان می ها انسانهمیت تجربه را برای این روایت، ا

 بکدی شده، تهیه و آماده شود. صور  اطالعا  دسته ناچار باید این تجربیا  به

اقیداما  مشیابه و   آماری و یا گزارش از سیوابق   های تحلی گفتکی است که این اطالعا  گاهی در قال  آمار و گاهی 

 گیرد. های ارشادی در دسترس افراد قرار می زمانی هم به اشرال دیگر و در قال  توصیه

رییزی کککید، گذشیتگان عیکیاچ انجیام داده و بیا        خواهکد برایش برنامیه  ای می افتد کاری که امروز عده چه بسیار اتفاق می

ضعف و ابهام آن مشخص شده است که اطالع از این موارد و امر اند و نقاط  ثمرا  تلخ و شیرین او دست و پکجه نرم نموده

 تواند بهترین یاور او باشد. بخشد و می به موارد خوب و نهی از موارد بد توسو افراد با تجربه و مصلح به انسان بیکش می

 پ( تفکر

وردنید و نسیبت بیه گذشیته     دسیت آ  ریزی دارند، اطالعیا  دزم را بیه   پس از آن که فرد یا گروهی که تصمیم به برنامه

تواند راه رسیدن به اهداف کلیی پیشیرفت را بیر مبکیای      است که می« فرر»آگاهی یافتکد، باید بکشیککد و فرر کککد، زیرا این 

 اطالعا  صحیح به آنان نشان دهد.

 .یابی و چاره اندیشی ثمره فرر کردن است راه 8؛الحیلُة فاِئَاُة الفْکر فرماید: علی )ع( می

اندیشکد، در حالی که بر این افراد دزم است درباره  کککد و رز در مواردی نمی مردانی که تکها کار می سیارند دولتچه ب

های ردید در رهت پیشبرد رامعه اسالمی به سوی اهداف متعالی آن بیکدیشکد و مطمیئن باشیکد    ح  مشرال  و ارائه طرح

اگر هیدف، الهیی باشید و کسیی بخواهید بیرای رلی  رضیای خداونید          و تفرر راه را خواهکد یافت. تأم که پس از قدری 

 فرماید: قرآن مجید می ریزی ککد امدادهای الهی هم یاور او گردیده او را کمک خواهکد کرد. برنامه

را یاری ککید خدا شما  اید اگر خدا ای کسانی که ایمان آورده 9؛یا ایُّها اّلذین امنوا إن تَ ْنُصروا اهلَل یَ ْنُصرُکم َو یُ ثَبِّْت اقااَمکم

 دارد. را استوار می هایتان گامککد و  را یاری می

های خیود   را به راه ها آنشک  آنانره در راه ما تالش کککد بی 3؛الُمْحِس ِنینَ  اّلذین جاَهُاوا ِفینا لَنَ ْهِاین َُّهم ُسبُ َلنا و إنَّ اهلَل َلَمعَ 

 ککیم و خداوند با نیروکاران است. هدایت می

نمایی و ... را از خود دور ساخته فقو برای  ای بیکدیشکد و هواهای نفسانی و ح  ریاست و بزرگ مردان لحظه لتاگر دو

 را نیز آباد خواهد ساخت. ها آنخدا فعالیت کککد خداوند آنان را یاری نموده عالوه بر موفقیت دنیا، آخر  

 اهداف دولت اسالمی -6

 گردند: و دیق باید در نظام اسالمی تعقی  کککد به دو بخش عمده تقسیم می نمؤممردان  ترین اهدافی که دولت اساسی

                                                           
 .03و  000، ص 8غرر الحرم،  .0

 80، ص 0غرر الحرم،    .8

 .4( آیه 34محمد ) .9
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 و رامعه ها انسانالف( اهداف الهی؛ در رهت رشد و کمال 

 رانبه رامعه اسالمی ب( اهداف عملیاتی؛ در رهت توسعه و پیشرفت همه

 الف( اهداف الهی

امامیان   هیای  سختیفرسای پیامبران، تحم  دردها و  مقصود از اهداف الهی، اهداف ارزشمکدی است که زحما  طاقت

بیوده اسیت.در    هیا  آنپارسیا بیرای احییای     های انسان های مشقتو  ها رنجشهیدان تاریخ بشریت و  های رانبازیمعصوم)ع(، 

باشید.اگر میا بخیواهیم حرومیت را بیا قیید اسیالمی آن         حرومت اسالمی، رعایت اهداف الهی از اهم وظایف میدیران میی  

 ها و کارهای خود رریان دهکد. مردان ما با حساسیت، این قید را در تمام برنامه ی کرامت اررا بکشانیم، باید دولتبرکرس

 باشد: شود، به قرار ذی  می اهداف مورد بحث، با توره به آنچه از قرآن استفاده می ترین مهم

 به پرستش خداوند یکتا ها انسان( هدایت 1

 فرماید: را به پرستش خداوند از اهم وظایف پیامبران الهی شمرده، می ها انسانقرآن مجید راهکمایی 

ما در هیر امتیی رسیولی فرسیتادیم کیه خیدای یرتیا را بپرسیتید و از          0؛الطّاُغوتَ  َو َلَقا بَ َعْثنا ِفی ُکلِّ اُمٍَّة أِن اعُبُاوا اهلل َو اجَتِنُبوا

 طاغو  ارتکاب ککید.

مردان دزم است که مسیاله سییر رامعیه بیه سیوی پرسیتش خداونید را از اهیم اهیداف در           در نظام اسالمی بر کلیه دولت   

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 

سازد، مبارزه و از تصیوی  چکیین    اعتکا می ککد و یا آنان را نسبت به پرستش خداوند بی لطمه وارد می ها انسانبه امر پرستش 

 ضوابطی رلوگیری کککد.

 ها طاغوت( دوری از 2

یری دیگر از اهداف پیامبر خدا برحذر داشتن مردم از طاغو  بوده است. این هدف امروزه در نظام رمهوری اسالمی 

رهت عملی شدن آن باید تالش کککد.  باشد و مدیران رامعه اسالمی در مطرح می« نه شرقی، نه غربی»در قال  شعار مقدس 

ها، اعم از اداری، صیکعتی،   ها و سازمان این امر میسر نخواهد شد، مگر آن که همه مسؤودن و همه مدیران در کلیه مجموعه

و سیتمگران ایجیاد نشیود و     هیا  طاغو فرهکگی و ... خو مشی سازمانی خود را چکان ترسیم کککد که هی  گونه گرایشی به 

 ککد، با دقت نظر شکاسایی و با قاطعیت طرد گردد. دارد و به غیر خدا رذب می را از پرستش خدا باز می ها انسانه اموری ک

 ( تعلیم کتاب و حکمت3

باشید، زییرا بسییاری از انحرافیا  فریری و اخالقیی        یری دیگر از اهداف اساسی پیامبران، تعلیم کتاب و حرمیت میی  

ان است. آگاهی و رشد علمی مردم، زمیکه پرستش خردمکدانه خداوند را به ورود آورده، به رهت نادانی و ره  آن ها انسان

 ککد. تضمین می« صراط مستقیم»ثبا  قدم آنان را در 

یِهم َو یُ َعلُِّمُهُم ا فرماید: قرآن مجید می  8؛لِکتاب َو الَحکَمةَ ُهَو الَّذی بَ َعَث ِفی اِلُمّیِیَن َرُسوَلً منُهم یَتُلوا َعَلیِهْم آیاتِِه َو یُ زَکِّ

بخوانید و   هیا  آناوست ] خداوند[ که در میان رمعیت درس ناخوانده، رسولی از خودشان برانگیخت تیا آییاتش را بیر    

 را پاکیزه ککد و کتاب و حرمت بیاموزد. ها آن

                                                           
 90( آیه00نح  ) .0
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ن وسیله زمیکه رشد و مردم بیفزایکد و بدی های آگاهیمردان نظام اسالمی باید بروشکد تا روز به روز بر  حاکمان و دولت

تزکیه آنان را فراهم سازند، زیرا حاکم اگر بخواهد براساس معارف دیکی حرکت ککد باید به رای ایجاد خفقیان و اطاعیت   

 ها، مردم را به صالح و دوری از تباهی فرا خواند. مح  و کورکورانه با رشد اندیشه

با در دست داشیتن   ها حرومتبیکیم که این  م، به روشکی میرهان بیفرکی های حرومتدر این زمیکه اگر نگاهی گذرا به 

کککد و با تمام تیوان   را گیج و مکگ می ها انسانهای گوناگون و صداهای فریبکده،  حد و حصر تبلیغاتی و با نغمه امرانا  بی

بقای خود را در گمراهی ، زیرا آنان از حقیقت گریزان بوده و فشارند میبر ره  و نادانی آنان در شکاخت حق از باط  پای 

خودشان را دانا و خردمکد پرورش داده، بدین  های امتاند که  رویکد. اما پیامبران در طول تاریخ، همیشه کوشیده می ها انسان

 وسیله آنان را در پیمودن راه حق ثابت و استوار نمایکد.

 ( تزکیه4

را کیه   ای اخالقی و رفتاری و گفتاری بوده است، تا آنیری دیگر از اهداف پیامبران، تزکیه مردم از خطاها و آلودگیه

کشانده، از اطیرافش دور سیاخته، او را آمیاده سییر بیه سیوی        زار فساد و تباهی می که انسان را به لجن هایی پلیدیو  ها زشتی

 اند. کرده خدای بزرگ می

 باشد. مورد استکاد میدر این زمیکه همان دومین آیه از سوره رمعه که در مورد قب  به آن اشاره شد 

یِهم َو یُ َعلُِّمُهُم الِکتاب َو الَحک   َمةَ ُهَو الَّذی بَ َعَث ِفی اِلُمّیِیَن َرُسوَلً ِمنُهم یَتُلوا َعَلیِهْم آیاتِِه َو یُ زَکِّ
فرمایید:   نمایکید. سیپس میی    شود که پیامبران مبعوث شده و آییا  خداونید را بیر میردم تیالو  میی       آیه فوق متذکر می

 .اند نموده میو آنان را تزکیه « کیهمویز»

 ( قیام به قسط5

 ، یری از اهداف وادی پیامبران خدا بوده است.ها انساناررای قسو و عدالت در بین 

ما رسودن خود را با  0؛َلَقْا أرَسلنا ُرُسَلنا بِالبَ ی َِّناِت َو أنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن لَِیقُوَم الْناُس بِالِقّس طِ  فرماید: قرآن مجید می

 کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کککد. ها آنددی  روشن فرستادیم و با 

وقفیه و پیگییر آنیان در     مردان و مسؤودن دنبال و اررا شیود و بیا تیالش بیی     عدل در رامعه اسالمی باید به وسیله دولت

هیای خیود    رد اررای عدالت باید خود را متعهد بداند، نه آن که بیا تورییه  رامعه تحقق یابد. هر فرد مسوول  مدیری، در مو

خود قرار دهد. قسو و عدل هدفی است الهی که میدیریت و   های هوسالساعه این معیار بکیادی را دستخوش  پسکدانه و خلق

 ر است.بهات ترین چیزها بی شود و مکهای آن از سخیف ریاست رامعه اسالمی در رهت آن دارای ارزش می

 ب( اهداف عملیاتی

قابی  انجیام در امیور     هیای  فعالییت مکظور از اهداف عملیاتی، مجموعه اهداف دولت اسالمی که با توره بیه اقیداما  و   

 رساند. اقتصادی و ارتماعی، رامعه اسالمی را به پیشرفت همه رانبه سوق داده و به سر مکزل مقصود می

 ف( توسعه و پیشرفت اقتصادی به صورت هد1

های فراوانی انجام گرفته است. برای ورود  و بحث شده ارائهو تبیین مفهوم آن، تعاریف گوناگونی « توسعه»در خصوص 

توسعه رریانی است چکد بعدی که مستلزم تغیییرا  اساسیی در   »شود.  اساسی به سه تعریف بسکده می سؤالبه بحث و طرح 
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کین کیردن فقیر     ی و نیز تسری  رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشیه ساخت ارتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای مل

هیای   مطلق است. توسعه در اص  باید نشان دهد که مجموعه نظام ارتماعی، هماهکگ با نیازهیای متکیوع اساسیی و خواسیته    

حیالتی از  های ارتماعی در داخ  نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشیته خیار  شیده و بیه سیوی وضی  ییا         افراد و گروه

 (0944تودارو، «)است سوق یابد.« بهتر»زندگی که از نظر مادی و معکوی 

توسعه اقتصادی به زبان ساده، عبار  است از رشد اقتصادی همراه با تغییرا  و تحود  کیفی. توسعه اقتصادی هدف »

 (0948متوسلی،«) یر گام بردارند.اند در این مس و آرمانی بزرگ برای تمامی کشورهایی است که هکوز به ددیلی نتوانسته

دهید، تغیییر و تحیول )در ابعیاد سیاسیی، فرهکگیی، اقتصیادی و         آن چه اساس تعاریف گوناگون توسیعه را تشیری  میی   

ای بسیاری مطرح است. این تحول، تغییر  پایه سؤاد است. در این خصوص، « حرکت به رلو»ارتماعی( و به قول میردال، 

و  هیا  ویژگیی کظور رسیدن بیه کیدامین هیدف اسیت؟ در ایین مسییر، مقصید نهیایی کجاسیت؟          و حرکت به سمت رلو به م

 رسانکد، چه روابطی هستکد؟ معیارهای مقصد مطلوب چیست؟ روابو علی که ما را به آن مقصود می

ضعف و ناتوانی در داشتن یک هدف دقییق و  »ای نیست.  تعیین هدف، کشف عل  و عوام  رسیدن به مقصد، کار ساده

 0«اند. ها با آن مواره ها برای آن، دلی  مهم بسیاری از مشرال  است که ملت ذیرفته شده و طراحی سیاستپ

اند؟ آیا مقصدهای رایگزین برای ایین   آیا کشورهای توسعه یافته در همه ابعاد توسعه به مقصود و هدف مطلوب رسیده

از نظر ارتماعی، لزوماچ مشتم  بر تضیعیف روابیو    8راییمقصد ورود دارد؟ آیا این تحول و حرکت به رلو به اصطالح نوگ

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           

و در یک کالم، آیا حرکت به سمت رلو به معکای غربی شدن است و  داری وکس  حداکبر سود تکها هدف است ؟ یهسرما

  برای توسعه ضرور  دارد؟« تبدی  کام  اقتصاد، فرهکگ، زندگی سیاسی و ارتماعی»دیگر هی ؟ و اصودچ آیا تحول و 

ن تعیین از کجاست؟ آیا واقعاچ ریایگزیکی بهتیر   این هدف و رهت حرکت را چه کسی تعیین کرده است؟ مشروعیت ای

 برای غربی شدن ورود ندارد؟

آوری دنیای غرب، رای تحسین دارد؛ ولی آیا توسعه فقو دارای یک بعد اسیت؟ آییا    پیشرفت فکی و رشد علمی و فن

در میواردی مانکید    ها دولتدر سایر ابعاد، غرب به سر مکزل مقصود رسیده است؟ رایگاه مسئولیت پذیری ارتماعی افراد و 

و نهی از مکرر در این مدل از توسعه کجاست؟ آیا با محصور نمودن افرار دیکی )کلیسا( ورلوگیری از حضور  معروف امربه

در « تیودارو »های ارتماعی، بشر غربی بیه آخیرین حید پیشیرفت نائی  شیده اسیت؟ واقعیاچ طبیق تعرییف            آن در عرصه مؤثر

ه سوی وضعیتی که از نظر مادی و معکوی بهتر باشد، سوق یافته است؟ آیا نظریه ارتمیاعی  کشورهای توسعه یافته، زندگی ب

هیای   های سیکتی و ارزش  [ را حاکم کرد، فرهکگcash nexces« ]روابو بازاری نقد»قرن نوزدهم که نظام طبقاتی براساس 

هیا در ایین زمیکیه فیراوان و بیه بحیث ریدی         دیکی را پدید آورد، الگوی مکاسبی است؟ سیوال  قدیم را نابود کرد و فرایکد بی

ای را مطلوب، معرفی و افراد را به سمت و سوی چه نیوع زنیدگی سیوق     نیازمکد است؛ ولی قرآن کریم چه زندگی و رامعه

 دهد؟ می
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 است. 3«حیا  طیبه»و  9«نجا »، 8«فوز»، 0«فالح»قرآن به دنبال هدایت رامعه به سوی 

 ( حیات طیبه 2

هرکه از میرد    ؛9انُوا یَ ْعَملُ ونَ اِلحاً ِمْن ذََکٍر َأْو أُنْثی ّو ُهَو ُمؤِمٌن فَ َلُنحِییَ نَُّه حیاًة الَیَِّبًة َو لََنجزِیَ ن َُّهْم ّأْجَرُهم بَِأْحَسِن م ا ک َمْن َعِمَل ص»

بیه نیریوترین   طیبه[ زنده بیداریم و آنیان را     باشد او را به زندگی پاک و پاکیزه ]حیا مؤمنو زن عم  صالح انجام دهد و 

 «دهیم. اند پاداش می ورهی که عم  کرده

. از ابتدا تفاو  در ریکس را بیا   ککد میگی پاکیزه را عم  صالح و شرط آن را ایمان ذکر دقرآن کریم راه رسیدن به زن

یی است برای مومکیان،  وعده زیبا»نویسد:  گذرد. عالمه طباطبایی)ره( ذی  آیه شریفه می ککار می« ِمْن ذََک ٍر َاْو اُنث ی»های  کلمه

ها که احییاء بیه    اگر عم  صالح انجام دهکد و بشارتی است برای بانوان که خداوند در قبول ایمان آنان و اثر عم  صالح آن

  0«حیا  طیبه و پاداش به نیروترین اعمال است، فرقی بین آنان و مردان نگذاشته است.

دارند؛ بعضی، آن را به روزی حالل و برخی به قکاعت، راضی شدن تفسیرهای متعددی «  حیا  طیبه»مفسران  در معکای 

اند؛ ولیی شیاید بیه     به نصی ، رزق روزانه، عباد  همراه با روزی حالل، توفیق بر اطاعت فرمان خدا و مانکد آن تفسیر کرده

هیا،   هیا، خیانیت   هیا، سیتم   هیا اسیت. زنیدگی پیاکیزه بیه دور از آلیودگی       تذکر نیاز نباشد که مفهوم این واژه اعم از همه این

سازد. بیا توریه    ها و خالصه هرچیزی است که آب زدل زندگی را در کام انسان ناگوار می ها، انواع نگرانی ها، ذلت اسار 

حییا   »رسد کیه   به این که به دنبال این واژه در آیه، سخن از رزای الهی به نحو احسن به میان آمده است، چکین به نظر می

 ه دنیا و رزای احسن، مربوط به آخر  باشد.مربوط ب« طیبه

ای کیه تمیام    ای دارد به گونه انجامد. عم  صالح نیز مفهوم گسترده عم  صالح، مولود ایمان است که به حیا  طیبه می

شیود. از   های علمی، فرهکگی، اقتصادی، سیاسیی، نظیامی و مانکید آن شیام  میی      های مببت و سازنده را در همه زمیکه فعالیت

هیای شیهید ریان برکفیی کیه در صیحکه        کشد تا مجاهد  ها زحمت می ها، سال تراع دانشمکدی که برای کمک به انساناخ

چیون رسیالت انبییاء )ع( تیا      تیرین کارهیا هیم    ککید؛ از بیزرگ   هیای آخیر خیون خیود را نبیار میی       مبارزه حق و باط ، قطیره 

)مریارم   انید  رمی  ه، همیه در ایین مفهیوم گسیترده،     ها مانکد ککار زدن یک سکگ کوچک از وسو راد برنامه ترین کوچک

  (0900شیرازی و دیگران ، 

دولیت اسیالمی در رهیت پیشیرفت و توسیعه رامعیه        های فعالیتاستکباط نمود که مجموع اقداما  و  توان میلذا چکین 

ا  طیبه مورد نظیر قیرآن   اسالمی با اهداف الهی در هم تکیده و مکظور از توسعه و پیشرفت در این رامعه همان رسیدن به حی

 . باشد میای بر رزای احسن )سعاد  اخروی(  کریم است که در اص  مقدمه
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 حرکت به سوی حیات طیبه منشأ -7  

سیعاد  و   مکشأککد که برای یافتن  قرآن کریم رمز اصلی عز  و ذلت، سعاد  و شقاو  رامعه را بیان و یادآوری می

هیایی کیه اندیشیه     های ارتماعی خویش و در یک کالم، به خویشتن بیکدیشید. ملیت  ظامشقاو  به اعتقاد، اندیشه، اخالق، ن

خود را به کار انداختکد، اعمال صالح انجام دادنید، دسیت اتحیاد و دوسیتی بیه هیم دادنید و در راه اصیالح خیود و رامعیه           

ها  بر رامعه حاکم شد، آلودگیکوشیدند، به او  تعالی رسیدند و هکگامی که رکود و سستی رای تالش را گرفت و غفلت 

 کاری نشست؛ ایمان و عم  صالح ککار رفت و شرست، ذلت و خسران پدیدار گشت. ها به رای تقوا و درست و زشتی

امّ »توان از آن بیه   ککد که می را در ارتماع بشری تعیین می« بازگشت به خویشتن»قرآن کریم در یک قانون کلی، اص ِ 

 نام برد.« السّکن

خداونیید   ؛0ُه  ْم ِم  ْن ُدونِ  ِه ِم  ْن والٍ اهلَل َل یُ َغی ِّ  ُر م  ا ِبق  وٍم َحتّ  ی یُ َغی ِّ  ُروا م  ا بِأَنْ ُفِس  ِهْم َو ِإذا أراَد اهللُ ِبَق  وٍم ُس  وءاً فَ  ال َم  َردَّ لّ  ُه َو م  ا لَ  ِإنَّ »

و هکگیامی کیه خیدا    چه را در خودشان است تغییر دهکید   که آنان آن دهد، مگر آن سرنوشت هی  قوم ]و ملتی[ را تغییر نمی

 «اراده سوئی به قومی ]به سب  اعمالشان[ ککد، هی  چیز مان  آن نخواهد شد؛ و رز خدا، سرپرستی نخواهد داشت.

آل فرعیون بیه    ایین ]کیفیر    ؛8ذلَک بِأنَّ اهلَل َلم َیُک ُمَغیِّراً نِْعَمًة أنَعَمها علی َقوٍم َحتّ ی یُ َغی روا م ا بِأنْ ُفِس ِهْم َو أنَّ اهلَل َس میًع َعل یمٌ »

هیا خودشیان    که آن دهد، رز آن دلی  گکاهانشان[ به خاطر آن است که خداوند، هی  نعمتی را که به گروهی داده تغییر نمی

 «را تغییر دهکد؛ و خداوند شکوا و دانا نیست.

هایی  ی کرده که وقتی نعمتاین است که خداوند چکین حرم رانده و آن را حتم...«  ِانَّ اهلل َل یُ َغیِّرم ا بق وم»چریده رمله 

دهد مربوط به حاد  نفسانی و اعمال خود انسان باشد؛ اگیر حیاد ، موافیق بیا فطرتشیان و همیراه بیا اسیتفاده          به انسان می

ها باقی باشد. اگر گروهی به دلی  سالمت فطرتشان به خدا ایمان آوردند و  ها ادامه یافت آن موهبت صحیح و به را از نعمت

 های دنیا و آخر  به سویشان سرازیر شود.  نجام دادند، به دنبال آن، نعمتعم  صالح ا

شود، این است کیه در صیور  شییوع فسیاد و      استفاده می« َل یُ َغی ُِّر ما ِبَقوٍم َحّتی یّغی ُِّروا ما بِأنْ ُفِسِهمْ »بادترین چیزی که از  

است. به همیین دلیی ، سییاق آییه شیریفه تغیییر کیرده و        ها ممرن الوقوع  اتراف مترفین، نزول بالیا و مصائ  و سل  نعمت

ککید ییا    و نفرموده است: خداوند اراده میی « ...؛ هکگامی که خدا بدی قومی را اراده ککد إذا أراَد اهللُ ِبَق وٍم ُس وءٌ »فرموده است: 

 ککد.  ( این مطل  را تائید می91اراده کرده است. آیا  دیگر، شبیه )شوری، 

ای نتیجه عملررد  شایسته و ناشایسته آن است. از  گر این مطل  است که سعاد  و شقاو  هر رامعهآیا  متعددی بیان

 (.38و  30( و )روم، 093(، )بقره، 01(، )زمر، 3(، )روم، 9اشاره کرد: )اسرأ،  توان میرمله به آیا  زیر 

 «حیات طیبه»معیارهای  -3

توان در  ها، رستگاران و نجا  یافتگان را بیان کرده است که می های بهترین امت قرآن کریم در آیا  مختلف، ویژگی

هیا را   و نهیی از مکریر و عیدل )رشید متیوازن و هماهکیگ( و آن       معیروف  امربیه این عکاوین کلی خالصه کرد: ایمان، تقیوا،  

 های حیا  طیبه معرفی کرد. ترین شاخص ها یا بررسته معیارهای بهترین امت
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 و نهی از منکر  معروف امربهالف( ایمان، 

َر اُمٍَّة أخرَِجْت للناِس تَأُمُرَن بِالمعُروِف َو تَنَهْوَن َعِن الُمنَکِر َو تؤِمُنوَن بِاهلل َو لْو َاَمَن اَ » ؛ شیما  0ْهُل الِکتاِب َلکاَن خیراً َلُه مْ ُکْنُتْم َخی ْ

ککیید و بیه خیدا ایمیان      و نهی از مکرر میی  وفمعر امربهاند؛ ]چه این که[  ها آفریده شده بهترین امتی بودید که به سود انسان

ها بهتیر اسیت؛ ]ولیی تکهیا[ عیده کمیی از        دارید. و اگر اه  کتاب ] به چکین برنامه و آیین درخشانی[ ایمان آورند، برای آن

 «.] و خار  از اطاعت پروردگار[ اند فاسق ها آنتر  و بیش اند ایمانها با  آن

کوشید و افیزون بیر آن بیه      ککد که همواره برای اصیالح خیویش میی    ا امتی معرفی میها ر ترین امت آیه مبارکه، شایسته

هیا و موانی     ها، پلیدی ککد و از زشتی ها دعو  می ها و ارزش پردازد؛ دیگران را به خیر و صالح، نیری اصالح رامعه نیز می

اق ، حرکت و تالش رهت تحرک بخشیدن به ها در و ها و مبارزه با زشتی دارد. دعو  به نیری رسیدن به حیا  طیبه باز می

رامعه برای رسیدن به حیا  طیبه است. در رامعه مورد نظر قرآن، افراد نه تکها مسیوولکد بروشیکد و نیروکیار باشیکد، بلریه      

و نهیی از مکریر کککید. ایین یریی از       معیروف  امربهبرای اعتالی دین و در راه پیدایش حیا  طیبه، دیگران را نیز  اند موظف

 های حیا  طیبه با توسعه به مفهوم غربی است. رقف

و نهیی از مکریر    معروف امربهککد و معیار رستگاری را روا  دعو  به نیری،  در آیه دیگر، رامعه رستگار را معرفی می

 داند. در رامعه می

؛ باید از میان شما، رمعی 1ِن الُمْنَکِر َو اولِئَک ُهُم الُمفِلُحونَ َولتُکْن ِمنُکم اُمٍَّة َیاُعوَن إلی الَخیِر َو یَأُمُرَن بِالَمعُروِف َو یَنَهْوَن عَ » 

 «ها همان رستگارانکد. و نهی از مکرر کککد و آن معروف امربهدعو  به نیری و 

و متفیرق   ؛ همگی به رشته دیین خیدا چکیگ بزنیید    َو اْعَتِصُموا  ِبَحْبِل اهلِل َجمیعاً َو َل تَ َفرَّقُ وا»آیه پیش از این، آیه معروف 

و نهی از  معروف امربه»ککد. این که آیه  است. آیه پس از آن نیز به اتحاد و پرهیز از اختالف درون رامعه دعو  می«نشوید

دهد شاید به مکزله نوعی پوشش ارتمیاعی بیرای محافظیت     ای قرار گرفته است که دستور یرپارچگی می بین دو آیه« مکرر 

و نهی از مکرر در میان نباشد، عوام  گونیاگونی وریود دارد کیه دشیمنِ وحید        معروف بهامررامعه باشد، زیرا اگر مسئله 

ککد؛ بکابراین حفیظ وحید  ارتمیاعی، بیدون نظیار  عمیومی        های ارتماع را ککده، آن را متالشی می رامعه است و ریشه

 ممرن نیست.

انید. ایین    یافتیه و رسیتگاران دو عیالم    ککید هیدایت   های رزئی تری برای متقین بیان میی  سوره بقره، شاخص 4-8آیا  

چه خداوند روزی آنان کیرده اسیت، ایمیان بیه قیرآن و       از: ایمان به غی ، برپا داشتن نماز، انفاق از آن اند عبار ها  شاخص

« سِیکین مُح»از واژه « مُتَقییّن »به ریای   9-8کت  آسمانی و ایمان و اعتقاد کام  به معاد. مشابه این آیا ، در سوره لقمان آیه 

توان استفاده کرد که معیار پرهیزکاری و  شود، بکابراین می ها ذکر می )نیروکاران( استفاده شده است که دقیقاچ همان ویژگی

اند. یعکی نیروکاران همان پرهیزکارانکد و هر دو بیانگر یک معیار برای رامعه مطلوب و حیا   نیروکاری بر یردیگر مکطبق

هیای   ککد: اه  توبیه عبیاد  کککیده، شیاکر نعمیت      های ایمان را به این صور  ذکر می شاخص طیبه هستکد. در رای دیگر،

را  مؤمنای، مردان و زنان  در آیه ،8و نهی از مکرر و حفظ حدود الهی معروف امربهای، نماز خواندن با خضوع،  الهی، در آیه

و  معیروف  امربیه یار و یاور و اولیای یردیگراند،  ککد: های ایمان را چکین بیان می داند و شاخص مشمول رحمت خداوند می

 9کککد. پردازند و از خدا و رسولش پیروی می ، زکا  مینمایکد میکککد، اقامه نماز  نهی از مکرر می
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ها نیز از  برد که خداوند از آنان و آن ای دیگر، از ویژگی عدم انعقاد پیمان دوستی با دشمکان خدا و رسول نام می در آیه

 0اند. فرماید: رستگاران عالم این گروه خواند و می می« حِزْبُ اهلل»اند. آنان را  د راضیخداون

که رامعیه مطلیوب و زنیدگی شییرین      مؤمنشود که رامه متقی و  ها را ککار هم بگذاریم، مشاهده می وقتی این ویژگی

ککد،هم مسیئولیت   در راه خدا مبارزه می است دارای ابعاد گوناگونی است؛ هم عابد، راک  و سارد است، هم« حیا  طیبه»

ها، رشید هماهکیگ و متیوازن     ککد و هم یار و یاور یردیگرند. از این ویژگی نهی مکرر می و معروف امربهارتماعی داشته و 

 یابد. آید که در حیا  طیبه ظهور می در همه ابعاد انسانی به دست می

  ب( رشد هماهنگ و متوازن همه ابعاد انسانی
هیای   کریم هکگام بیان معیارهای رامعه مطلیوب یعکیی: مومکیان، پرهیزکیاران، صیالحان، نیروکیاران و ... گیرایش       قرآن 

هیای عبیادی را    ککد. چکان که در بحث پیشین گذشت، وقتی توبه، پرستش خدا، رکوع، سجود و رکبه انسانی را هم ذکر می

آنان که مصلح خود هستکد، همیشیه در رکیوع و   «. ِف َو الّناُهوَن َع ِن الُمْنَک رِ اَلِمُروَن بِالَمعُرو »فرماید:  ککد، بالفاصله می ذکر می

 هیا  آنایستکد و مان  نهادیکه شدن  ها می اند، مصلح رامعه خود نیز هستکد، در مقاب  ضد ارزش سجودند و تهذی  نفس کرده

رود، انفیاق در راه خیدا و    ه کیا میی  هیا بی   های صبر، استقامت کیه معمیودچ در رکیگ    شوند. در رای دیگر، وقتی شاخص می

و بدین صور ، شاخص تهجد و شی   « َو الُمستَ ْغِفرِیَن بِاِلسحار»فرماید:  سازد، بالفاصله می رسیدگی به دیگران را مطرح می

 ککد. داران را مطرح می زنده

ان بیا داشیتن ایین همیه     کمال انسیان در تعیادل و تیوازن او اسیت، یعکیی انسی      »نویسکد:  )ره( در این باره میشهید مطهری

استعدادهای گوناگون، آن وقت انسان کام  است که فقو به سوی یک اسیتعدادی گیرایش پییدا نرکید و همیه را در ییک       

ککید، ایین رشید،     یعکی در همان حال کیه همیه اسیتعدادهای انسیانی رشید میی      « وض  متعادل و متوازن همراه هم رشد دهد.

حال رشد است، هم بُعد معکوی و مادی در حال رشد باشد و هم از نظر اخالقیی و   هماهکگ نیز باشد. هکگامی که رامعه در

 فرهکگی، ارتماعی، سیاسی و اقتصادی، هماهکگ باشد.

است که تشری  و تروین براسیاس آن اسیتوارند. خداونید امیت اسیالمی را امیت       « عدل»توازن در ابعاد گوناگون همان 

 8ت.وسو )امت معتدل و هماهکگ( قرار داده اس

که همان تکاس  و توازن اسیت و رالی  ایین کیه      9«ها مواضعالّعاُل َیَضُع اَلُمُوَر »فرمایکد:  امیر مومکان)ع( درباره عدل می

؛ عاق  کسی است که هر چیزی را در رای 3هو الّذی َیَضُع الّشیَء فی موضعه»شد، فرمود:  سؤالوقتی از حضر  درباره عق  

 «.خود به کار ببرد

 و موانع رسیدن به حیات طیبه عوامل  -1

نیز اشاره شد قرآن کریم در آیا  مختلفی به عوام  موفقیت فرد و رامعیه، در رسییدن بیه سیعاد  و      قبالچهمانگونه که 

ای  ( دسیته 28ای از آیا ؛ توره، اترا بیه خداونید و عمی  صیالح )بقیره، آییه        حیا  طیبه تصریح یا اشاره کرده است. دسته

دهکید )بقیره، آییه     ( آیاتی به استعانت از نماز و روزه دستور می011نساء، آیه  30پا داشتن نماز )نح ، آیه دیگر؛ پاکی و بر 

                                                           
 .88مجادله،  .0

 .039توبه،  .8

 .394البالغه، کلما  قصار، شماره  نهج .9

 .899همان. ش  .3
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های دیگیری، مبیارزه بیا هواهیای      ( و آیه00دانکد. )رن، آیه  ( و برخی، هجر  را سب  وسعت در زندگی و سعاد  می39

؛ یوسف، آیه 93ر اطاعت از دستورهای خداوند )صف، آیه (، برخی صبر، تالش و استقامت د013عمران، آیه  آلنفسانی )

( را عامی   083و نهیی از مکریر )طیه، آییه      معروف امربهای، دعو  به خیر و  و سرانجام، دسته مؤثر( را 84و ابراهیم، آیه  89

 دانکد. می

و طیه، آییه    09و  00ه )حیج، آیی   0در قرآن کریم درباره موان  رسیدن به حیا  طیبه نیز آیا  مختلفی ورود دارد. ظلیم 

(، ترذی  یا عدم 82و ابراهیم، آیه  03و  02و  00و  4(، عدم ایمان )سبا، آیه 2و  4( اعراض از خدا، فسق )یونس، آیه 084

 عکوان مان  ذکر شده است. اعتقاد به معاد، کفران نعمت و مانکد آن به

و نهیی از مکریر نییز میان  مهمیی در عیدم         معیروف  امربیه توان استکباط نمود که تیرک   لذا از آنچه تاککون بحث شد می

 باشد.  رانبه از مکظر اسالمی می دسترسی رامعه به حیا  طیبه یا همان توسعه و پیشرفت همه

 گیری نتیجه -11

پس از هجر  پیامبر اکرم)ص( به مدیکه و تشری  دولت اسالمی، خداوند از راه وحی، انجام امور اقتصادی و ارتماعی 

آید، آنیان را بیا ایین     دهد. همراه با این فرمان وقتی سخن از یاری کککدگان دین خدا به میان می ه ایشان دستور میرامعه را ب

ککد که وقتی در رامعه، اقتدار یابکد و زمیکه اطاعت مردم از آنان فراهم گردد، )تشری  حرومت دهکید(   مضمون وصف می

 و نهی از مکرر را در رامعه، نهادیکه کککد. فمعرو امربهنماز برپا دارند و فرهکگ زکا  دهی و 

گفیت، اقتصیاد اسیالمی بیا تمیامی عمیق، اصیالت و         توان میبرای تبیین لزوم تشری  دولت اسالمی  در زمان ککونی نیز 

عظمت، صالحیت پیاده شدن در هر عصر و زمان و مرانی را دارد اما ممرن نیست که درست و کام  پییاده شیود مگیر در    

ت و دولتی اسالمی که به تمامی مبانی اعتقادی و اخالقی و معکوی الهی اسیالم معتقید باشید. ایین دولیت نقیش       سایه حروم

. باشید  میی وظایف آن توسعه و پیشرفت رامعه اسالمی  ترین مهمارشاد کککده در اقتصاد )اقتصاد ارشادی( را دارد و یری از 

سیاری بوده و دولت اسالمی برای بقا و دوام حرومت اسالمی و در ریزی دارای اهمیت ب که برای محقق شدن این امر برنامه

ریزی دارای فواید بسیار زیادی است  باید در رهت آن گام بردارد. برنامه رهت نی  به اهداف وادی رشد و کمال انسانی می

از اعتقاد به امران  اند عبار یز ریزی ن از رمله رلوگیری از پشیمانی، حالل مشرال  و استفاده بهتر از امرانا . لوازم برنامه

 ح  مشر ، استفاده از روند گذشته، تجربیا  و تفرر. 

و دیق باید در نظام اسالمی تعقی  کککد به دو بخیش عمیده تقسییم     مؤمنمردان  ترین اهدافی که دولت همچکین اساسی

 گردند: می

 و رامعه ها انسانالف( اهداف الهی؛ در رهت رشد و کمال 

 رانبه رامعه اسالمی ملیاتی؛ در رهت  توسعه و پیشرفت همهب( اهداف ع

، تعلییم کتیاب و   هیا  طیاغو  بیه پرسیتش خداونید یرتیا، دوری از      هیا  انساناز: هدایت  اند عبار اهداف الهی  ترین مهم

صیادی  هدف عملیاتی عبار  است از توسعه و پیشرفت همه رانبه ارتمیاعی و اقت  ترین مهمحرمت، تزکیه، قیام به قسو. و 

که با توره به آیا  و روایا  مکظور از توسعه و پیشرفت در این رامعه همان رسیدن به حیا  طیبه مورد نظیر قیرآن کیریم    

 . باشد میای بر رزای احسن )سعاد  اخروی(  توان گفت مقدمه است و می

                                                           
که در مقاب  عدل است و در مقاب  قوام و اعتیدال؛ از  « وض  الشیء فی غیر موضعه المختص به»ظلم به معکای عام آن، یعکی به قول راغ  اصفهانی  .0

 شود. ل و تجاوز از حد، ظلم شمرده میرو، هرگونه خرو  از اعتدا این
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رستگاران و نجا  یافتگیان   ها، های بهترین امت قرآن کریم در آیا  مختلف برای تبیین معیارهای حیا  طیبه، ویژگی

و نهیی از مکریر و عیدل )رشید      معیروف  امربیه توان در این عکاوین کلی خالصه کرد: ایمان، تقوا،  را بیان کرده است که می

و نهیی از   معیروف  امربیه های حیا  طیبه معرفی کیرد. از طرفیی  تیرک     ترین شاخص ها را بررسته متوازن و هماهکگ( و آن

رانبیه از مکظیر اسیالمی     ان  مهمی در عدم دستیابی رامعه به حیا  طیبه یا همان توسیعه و پیشیرفت همیه   م تواند میمکرر نیز  

 . باشد

مردان در ککار دانشمکدان ککیونی   و نهی از مکرر در رامعه اسالمی از مسائ  مهمی است که باید دولت معروف امربهلذا 

هیای اثیر    ، فقها و پژوهشگران نسبت به تیدوین و اریرای برنامیه   علوم ارتماعی واقتصادی و با همراری اندیشمکدان اسالمی

 بخش آن اهتمام نمایکد.

 منابع
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  رکاز من یو نه معروف  به امره بر فریض تأکیدبا  انسان معاصر یدر زندگدین نقش 
 0یلیاسماع یتر محمدمهدکد

 8یبیمحسن حبدکتر 

 ده کیچ

ن یرد و بیا وضی  قیوان   کی ن مکتقی   یه نقطه توره انسان را از آسمان به زمی ک یطره شش قرنین و سید مغرب زمیتمدن رد

 یارهیا ررغم همیه ان یی ده اسیت. عل یرس به بن بست عمالچرد، ککش دنبال یده از نقطه آفری، سعاد  انسان را بردست ساز بشر

ن مسیئله و  یی شیمکدان بیزرگ بیه ا   یاند هیای  تئیوری ، از قیرن نیوزدهم در    یاز رامعیه غربی   یهیا  صور  گرفته توسو بخش

ن را دوبیاره بیه عرصیه ارتمیاع     یی د یانقالب اسالم یروزیگر پیاز آن اشاره و اذعان شده است. از طرف د یناش های بحران

و  ی، روانی ی، معرفتی یبیزرگ اخالقی    هیای  بحیران انسیان معاصیر از    یین به عکوان عام  رهایاز د توان میبازگرداند و امروز 

 رد.کاد یاو به همراه داشته است  یبرا یه داریبرال سرمایته و نظام لیه مدرتک یفکاور

اتر اگر قرار یر گویعبآن است. به ت یام و قواعد ارتماعراح ین ، مسلتزم اررایاز د یبرکو و حدایبس ین تلقیچک طبیعتاچ

ت یمکحا د.یایآن به صحکه ب یبا همه ابعاد ارتماع یستیر بایوارد شود ناگز یرامعه بحران زده فعل ین به عکوان مکجیاست د

روامی  امیروز بیه صیحت      یگذار از بحران و ناامک تواند میر راز مک یو نه معروف امربهر ینظ یبزرگ های فریضهن وتحقق ید

 اشد.ت بیآرامش و امک

و نهیی از مکریر، رامعیه را     معروف امربهر یارتماع نظ ییایپو ییها شاخصن و یدبت یردّی که در غ های ی آساز  ریی

ز ککترل ینقش اصالحی و ن ینتر مهمو  ینتر بزرگ ن شاخص مهمیارا یمختلف ارتماعی است، ز یها بحران ککد یم یدیتهد

 .رسد ینمبه نقطه بحرانی  معروف امربهبا ورود  یکیرش دبا نگ یا رامعه ، لذاککد یمارتماعی را ایفاء 

 سم؛ بحرانیته؛ اومانیمدرن ،رراز مک ی، نهمعروف امربه ،نید ی:دیلکواژگان 

 مقدمه

پیروزی انقالب اسالمی در ایران آغاز بازگشت رسمی دین و قواعد شرعی به عرصیه ارتمیاع اسیت. علییرغم گذشیت      

ناکارآمدی دین، تحول رامعه دیکی ایران، ضمن آنره مسیر محتوم القایی مذکور را بیه  سال از دمیدن بر شیپور 911پیش از 

بن بست کشاند، مشرال  عمیق رامعه غربی را نیز عیان نمود. واقعیت فوق، بار دیگیر دیین را بیه عکیوان قاعیده حیاکم بیه        

 ینتر مهمانسان معاصر برگشت. از  عرصه زندگی برگرداند و دستورا  آن به عکوان نسخه شفابخش ونجا  دهکده به دامن

 تحقق نقش ارتماعی دین توره به ابعاد ارتماعی و ایمن بخش آن به رامعه بشری است.  یها عرصه

که به راهرارهای عیکی اداره رامعه آن توره شود. از آنجا که  گیرد یمدر رایگاه واقعی خود قرار دین  به واق ، وقتی

عامی  صییانت    ینتیر  مهیم بیه عکیوان    و نهتی از منکتر   معتروف  امربته است، به فریضه  اسالم دینمکظور از دین در این نوشتار 

. در شود یمو هکجارهای اخالقی و شرعی توره  ها ارزشارتماعا  از بحران و افزایش نظار  عمومی و همگانی در حفظ 

و  معیروف  امربیه اه دین و مفهوم بلکید  این نوشتار، تالش شده است تا ایضاح کاملی از مفاهیم مورد نظر به عم  آید و رایگ

 نهی از مکرر در نجا  بشر امروزی بیان شود.

 

                                                           
 عضو گروه علوم سیاسی دانشرده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران .0

 مدرس معارف اسالمی دانشگاه تهران .8
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 نید -1

ت ین وضیع یز از این نیرند و مفهوم دیگ یۀ آراء قرار مکه با انسان ارتباط دارند، در معرک یمیژه مفاهیبه و یم نظریمفاه

ه میا بیه   کی ست یبدان معکا ن یدگیچین پیته است. البته ادان نظرا  مختلف قرار داشی  همواره در مین دلیست. به همیمستبکا ن

ا آدم بیزرگ  یی و  یه هر بچیۀ عاقی  و بیالغ   کساده است  یا ن به اندازهید»وم یر رابر  هیم. به تعبیعارز ها آن کاز در یلک

تیامّ از آن،   یریگ ام  و بهرهکفهم  یه براکده است یچیرام  و پ یا داشته باشد و به اندازه یقیحق یکیتجربۀ د یکتواند  یم

است. در قرآن  شده ارائهن ید یمختلف برا یها با نگرش یار گوناگونیف بسین رو تعاریاز ا 0«  است.یازمکد تجربه و تحلین

 :شود یمر کمورد استفاده در قرآن ذ یاز معان ی  برخیه در ذکار رفته است کش از نود بار به ین بیم واژه دیرک

 8«نیم الاو ی کمال»و پاداش:  رزاءالف(
 9«ن هللیون الایکون فتنة و کَل ت یو قاتلوهم حت: »سلطکتو  کب( مل

 3«نید یم ولکنیم دکل»عت و قانون: ی ( شر
ام ری م در برابرمعارف و احیفه را به تسلیۀ شرین آین در اید ییمرحوم عالمه طباطبا 9«ن عنااهلل اَلس المیان الا»م: ید( تسل

 یبیز در حید یی السیالم ن  هیی عل یعلی  یرالمیؤمکین ام 0دهید.  یمال و نقص ارراع می ک  را به یارده و اختالف در شرکر یتفس یاله

ن در نیزد  یی ف در خصیوص د یظر یا تهرم نرفصوص الح یعقوبیدر فص  ی. البته ابن عرب4«میاَلس الم ه و التس ل»کد: یفرما یم

 2است یخود قاب  بررس یه در راکد یگو ین در نزد مردم میخدا و د

سلسیله معیارف    ییک ن یا»کد: یفرما یفه میه شریر آیدر تفس ییحضر  عالمه طباطبا 3«نیالا یراه فکاَل ا »   :هی ( اعتقادا

راه که اکاست  یمان از امور قلبین اعتقادا  است و اعتقاد و ایتوان گفت: د یرا به دنبال دارد. پس م یه اعمالکاست  یعلم

 01«اثر دارد. یو ماد یا  بدنکو افعال و حر یظاهر راه در اعمالککد. اک یومت نمرها ح و اربار بر آن

ن برابر است با اعتقیادا  بیه   ید»اند:  ن گفتهیف دین شکاس در تعریه عالمان دکها بوده است  ن گونه برداشتیبا ورود ا

 00«ن اعتقاد.یمتکاس  با ا یرهان وانسان و دستورا  عمل یبرا یا ککدهیآفر

پیس از   یکیتاب عق  و اعتقاد دکدر  ییایرن آمرید بزرگ فلسفه دیگراز اساتید ی  پترسون و برخیرگر ماید یاز سو

از اعتقادا ، اعمال و احساسا   یا   از مجموعهرن متشید»کد: یگو ین مین، بادخره چکیف گوناگون در باب دیطرح تعار

 08«افته است.یسامان  ییقت غایه حول مفهوم حقک( است یو ارتماع ی)فرد

                                                           
 (02، ص 0948، ی)تهران: دفتر نشر فرهکگ اسالم ،یم گواهیرهان، تررمه عبدالرح هان زندیوم، ادیرابر  ه .0

 .3ه یفاتحه، آ هسور .8

 .039ه یبقره، آه سور .9

 .0ه یافرون، آک هسور .3

 .03ه یآل عمران، آه سور .9

 .081، ص 9، رلد یزانالم، یین طباطبایمحمد حس .0

 2200ث یحد 984، ص 3مه، رلد رزان الحی، میشهر یر یمحمد محمد .4

 رو یه. بیت  العلمردارال 43م، ص ر، فصص الحیابن عرب .2

 .890ه یبقره، آه سور .3

 .939، ص 0زان، رلد ی، المیین طباطبایمدحسمح .01

 .82، صفحه 0د،   ی، آموزش عقایزدیمصباح  یمحمد تق .00

 .81، ص 0940، نشر طرح نو، یم سلطانیو ابراه یاحمد نراق ، تررمۀیکیگران، عق  واعتقاد دی  پترسون و دیرما .08
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 رکو نهی ازمنامربه معروف  -2

ایجیاب   ارتمیاعی داشیته باشید،    های مسؤولیته باید در پذیرش کسرنوشت رامعه و تعهدی  نقش هر مسلمان در تعیین

. ایین مطلی  در فقیه اسیالمی تحیت عکیوان       افتید  میی ه پیرامیون وی اتفیاق   کی ه او ناظر و مراق  همه اموری باشد ک ککد می

 ه ازکی ؛ چکیان  رود میی مسیلمان بیه شیمار     کر سیاسیی یی  ری مبیانی تف  ترین هممشده و از  ر مطرحرو نهی از مک معروف امربه

ریم در بییان  کی قیرآن  . اسیالم اسیت   فایی آن ضروری دین شکاخته شده و ضامن بقیای که وروب کفرایضی است  ترین مهم

َه ْوَن َع ِن اْلُمنْ یَ  َو اْلُمْؤِمنُ وَن َو اْلُمْؤِمن اُت بَ ْعُض ُهْم َأْولِی اُء بَ ْع ضٍ : فرمایید  میصفا  ممتاز مؤمکان   ِر َو یُِقیُم ونَ ک ْأُمُروَن بِ اْلَمْعُروِف َو یَ ن ْ
 دیگر عالقمکد بیوده و بیه مکزلیه   ربه مور  این آیه، افراد مؤمن به سرنوشت ی؛  اَه َو یُِطیُعوَن اللََّه َو َرُسوَلهُ کالصَّالَه َو یُ ْؤُتوَن الزَّ 

ه ک  رامعه تأثیر بگذارد؛ چکان کدر  فرد، کتخلف و انحراف ی هک شود میمور   ها سرنوشت. پیوند باشکد میر رپی کی

پییامبر   .انیدازد  میی نگردد، از فرد به رامعه سرایت نموده و سالمت آن را به خطر  ه معالجهکبیماری واگیر در صورتی  کی

ه بیا  کی فیرد ناآگیاهی اسیت    ار در میان میردم، همانکید   رانسان گکه کی: فرماید میرم ی صلی اهلل علیه و آله ی در این زمیکه   کا

به سوراخ نمیودن رایگیاه خیود     ، تبری برداشته وگیرد میشتی در وسو دریا قرار که کشتی شده و آن گاه کسوار  گروهی

حرف  ک؛ به یقین این یککم می: من در سهم خودم تصرف گوید میپاسخ  او در ککد میسی به او اعتراض ک، هر پردازد می

 .شوند میغرق  ه همگیک کشد نمیباز ندارند، طولی  کو را از این عم  خطرنااست. اگر دیگران ا احمقانه

ه کارهایی کو در اصطالح  ؛باشکد می، در لغت به معکای شکاخته شده و ناشکاخته اند متقاب ه دو مفهوم کر رمعروف و مک

 .شوند مییده ر نامرتوسو عق  یا شرع، شکاخته شده باشکد، به ترتی  معروف و مک ها آنی یا زشتی رنی

انسانی بیا   که فطر  پاکبدین لحاظ است  ر در امور مربوط به بایدها و نبایدهای دین،رارگیری لفظ معروف و مککبه 

ر قلمیرو وسییعی   ری بکابراین معیروف ومک . و امور ناپسکد، بیگانه و نامأنوس است ها زشتیارهای معروف آشکا و مأنوس و با ک

 . معیروف شیام  امیور اعتقیادی، اخالقیی، عبیادی،      گکجکید  نمیی بییره  کاز گکاهان  سری کدارد و در محدوده عبادا  یا ی

انقالب اسالمی و حفظ  های صحکهحضور در  ار در راه خدا( سیاسی )مب ر)همانکد مرزداری و پی نظامیحقوقی، اقتصادی، 

م فروشیی  کقی، اقتصادی )مانکد را  اعتقادی، عبادی، اخالرر نیز شام  مکرو مک شود میدستاوردهای آن( و امور فرهکگی 

ربهیه و رکیگ، عیدم رعاییت سلسیله       به ضدانقالب(، نظامی )نظییر فیرار از   کمکار(، سیاسی )همانکد راسوسی و راحت و

در فقه اسالمی . تعبیر نمود ها ارزشو ضد  ها ارزشر، به راز معروف و مک توان میدر مجموع  شود میمرات  فرماندهی( و... 

ن وظیفه مهم در نظر گرفته شده است. هرمرحله نیز خود دارای مرات  و درراتی است و در صور  مؤثر سه مرحله برای ای

 :از اند عبار مرتبه، اقدام به مرحله یا مرتبه بعدی رایز نیست. آن سه مرحله  کی مرحله یا کبودن ی

 یاظهار تکفر قلب  -الف

 امر و نهی گفتاری  -ب

  استفاده از زور و قدر   - 

دارد و ضامن حیا  اسالم است. خیزش و قیام مصلحان  ره دین رریانرر همچون خون در پیرو نهی از مک معروف بهامر

 0.باشد میبازتابی از عم  به این فریضه  اسالمی نیز، رامعهدر 

                                                           
 089، ص  یا  فقه اسالمیلکی  ینور یرضا عل یعل .0
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 انسان معاصر -3

را یی ز 0«م شیود. یو معاصر تقسم یه انسان به قدرکیبه طور قط  مکظور از انسان معاصر تکها انسان در عصر حاضر است نه ا»

ال  و رن در عصیر حاضیر بیا مشی    یی مانید. بیا وریود ا    یمی  یسان باقیرا  انسان در همه اعصار یو فطر یذات یها یژگیه وک

مواریه شیده اسیت. در     هیا  آنمتر بیا  کا یها نبوده و  ن بحرانیاز ا یا در گذشته خبریه ککد ک یدست و پکجه نرم م یمعضالت

بشیر   یر در نحیو  زنیدگ  ییی ر العقول علم و تغیشرفت محیو پ یز صکعت و فکاوریانگ ر یح یتاوردها  دسیعصر حاضر به دل

« انسان معاصیر »توان از عبار   یه مکا  و اعمال به ورود آمده است یانسان چه در بعد اعتقادا  و چه اختالق یبرا یمسائل

ه در چکید سید    کی را  یدیی تمیدن رد  های یژگیوه کاست  یرد. مقصود از انسان متجدد انسانکاستفاده « انسان متجدّد»ا یو 

دهید.   یق می یی خود را بیا آن تطب  یو فرهکگ یشتیمطلوب دانسته و نظام مع ین به ورود آمده است، اموریر، در مغرب زمیاخ

و  یگیر  یویی ، دنیزی، سکت و تعبد گریت ابزاری، اصالت عقالنییگرا سم(، تجربهی)اومان یهمچون انسان مدار ییها یژگیو

 سم. یبرالیسم و لیودررس

ه کرا یگر دارد. زید یتیارکد، اما با زبان حال حک یار مرن را انیبه د یازمکدیش، نیانسان متجدد هر چکد به زبان قال خو

بیه   یدیشید  یها  یتواند آس یم ها آند و تداوم یه تشدک یو نسبتاچ عموم یاساس یروبروست. معضالت یسترگ یها با بحران

مشیابه   یها سه با نمونهیا در مقایسابقه دارند و  ید و بیامالچ ردک یتیا هویه ک ییها ککد. بحرانکوارد  یگ انسانا  و فرهکیح

 اند. افتهیتر  کتر و خطرنا  یمه یأتیخ گذشته، هیدر تار

 انسان معاصر یها یژگیو -4

 (Rationalism): ییگرا ( عقل1-4

 یو عملی  یاربردکپردازد و نقش  یعت میرهان طب ییه به شکاساک یا هقو ین خود )عق  به معکای  نوردر ش ییگرا عق 

قیرن هفیدهم و بیا     یدر اروپا 8کد(کق پژوهش یتواند دربار  تمام حقا یبوده و م یر ابزاریه غک یو شهود یلکدارد نه عق  

( 0400-0030تس )ی  نی( و د0044-0098کوزا )یچون اسپ یلسوفانی( آغاز شد و با آثار ف0091-0930ار  )کتأمال  رنه د

از  یه عقی  نظیر  کی د یجیه رسی  ین نتیپرداخت و به ا یعق  نظر ی( به نقاد0213-0483انت )کمانوئ  یافت و سپس ایتداوم 

 9اثبا  خداوند ناتوان است. 

ن ابیزار شیکاخت   یتیر  یو اسیتددل گیر را اساسی    ییی ه عق  رزکدر عصر تجدد آن است  ییگرا عق  یعمومی  هصیخص

بیر متیون    ی)مبتکی  یانیی ا  و حیی ه الهکی د یج بدانجا رسی ین به تدریژه در مغرب زمین، به ویانه به دیگرا افت عق یداند. ره یم

 یا شییف پییارهکگییر ید یت شیید. از سییویییتقو یا  عقالنیییییاله یعکییی  آن یییمقییدس( اعتبییار خییود را از دسییت داد و رق 

اند تا تکها نشان  رو ساخت و مجبور شده روبه یکی  نوگرا را با معضال عق  به مبابه ابزار شکاخت متألهان عق  یها تیمحدود

 ی  چرایاز قرآن ه یمرژه قرائت حیه در عالم اسالم به وک یدر حال 3ست.ینامعقول ن یارک یکید یها رش آموزهیدهکد پذ

 شود. یب مدر عالم اسالم محسو یکش عقالنیب یاین از رمله مزایشود و ا یده نمید ییردا یو عقالن یاتیا  و حین الهیب

                                                           
 .9031، شماره 0929بهمن  82، چهارشکبه ی، روزنامۀ همشهریوانن اعیتر شهکد .0

و محمید رضیا    یبی یحب ی، نجفقلی یکیان ید یمی ین ابراهی، غالمحسی ین و فلسفه )غالمرضیا اعیوان  ی، گفتگو در باب نسبت د28شه، تابستان یسروش اند .8

 (.  یاسد

 .901تا صفحۀ  919صفحه    سعاد  و مکوچهر بزرگمهر،یاپلستون، رلد ششم، تررمۀ اسماعک یکفردر .9

 ، فص  سوم و هفتم.  یکیگران، عق  و اعتقاد دی  پترسون و دیرما .3
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 (Empiricism) ییگرا ( تجربه2-4

  یی از رق ینضج گرفت و سرانجام حت ییه پس از رنسانس در رهان غرب به موازا  عق  گراک یگرید یرران فیرر

 یریارگکی ( بر لیزوم بیه   0080-0900ن )یرس بیدا  فرانسکین مسئله با تأیبود. ا ییگرا ش افتاد، تجربهی( پییگرا خود )عق 

وم یی د هیی وی( و د0499-0029) یلک( ، بیار 0413-0098) کریان د  یهیا  اس آغاز شد و سپس در فلسفهیق یرااستقراء به 

در قیرن   یافراطی  ییی گرا از تجربیه  یسیم بیه عکیوان نمیود    یتویعرضه شید و بیادخره پوز   یتر ( به نحو گسترده0408-0440)

کان عموماچ یس  معرفت است. اک  یانه راه اصگی یه تجربه حسکان آن است یگرا تجربه ک( است. آموز  مشتر0381ستم)یب

قابی    یق حسی یی هیا از طر  ن آموزهیرا در نظر آنان صحت ایاند. ز   موارهران با مشیاد یعیطب یماورا یها رش آموزهیپذ در

 یمعکیا تلقی   یبی  یکی ید یهیا  باشید، پیس گیزاره    یحسی  یریق پیذ یه قاب  تحقکمعکا دارد  یا ه گزارهکست و از آنجا ین یبررس

 0ماند. ینم یباق ها آن یا نادرستی یدرست یبررس یبرا یمجال یگر حتیشوند و د یم

مسأله هم داستان هستکد: هرگونه  یکگر در یبا همد یاساس یها به رغم مخالفت ییو تجربه گرا ییان عق  گرایدو رر

 یشیهود  یهیا  و شیکاخت  یانیی معیارف وح  یبرا ینگرند و ارزش و اعتبار ید مید  تردیرا به د یو فرا حس یشکاخت فراعقل

 رند. یگ یانسان در نظر نم

 00و  09نهضیت رنسیانس در قیرون     یروزیی پ»نگیارد:   ین می یپرغصه را چکی ی  هن قصیاز ا یا گوشه ید مطهریاستاد شه

فرهکگ رهان مور  ی  هرا در صحک یرا  الحادرت تفیمکهمراه بود، حا یکیضد دی  هه با ورهکن یدر مغرب زم یالدیم

 یهیا   یی د و در قالی  تحل یگرد یتلق یپرست هکهکضد ارزش و  یو خداپرست ین باورید ییه در روام  اروپاکرا شد تا آن 

 8«  خداوند است.یرق ین بیرانش یبشر یافته است و دانش و دستاوردهایان ین پایه عصر دکشد  ارائهها  شهیدراند یعلم

 (Humanism)سم(ی)اومان یانسان محور -3-4

اطالق  یدگاهیسم بر دیو انسان محورانه است. اومان یستیاومان یها دگاهیت دیمکد، حایدوران رد یها یژگیاز و یری

کجا مد نظر اسیت،  یورزد. آنچه در ا یم تأکیدش یق و دستاوردهایگاهش در رهان،  عالیاو، را یه بر انسان و قواکشود  یم

 یانون هسیت کی خداوند، در  یرد انسان به رایرن رویر ان پا گرفت. دیه عمدتاچ پس از رنسانس در مغرب زمکاست  یافتیره

 شمرده شد. یافکعت یو تسلو بر طب یش در هستیافتن راه خوی یاو برا یانسان یها ییقرار گرفت و توانا

ن رو یی دارد، امیا مخلیوق خداونید و از ا    ییی در رهیان مکزلیت واد   ین اسالم هر چکد آدمی، آن هم دیکیدی  هشیاند در

سیم،  یاومان ی هیی کد. امیا بیر پا  ک یدا میمال او در پرتو خداوند معکا پکت و یت، هویاست و واقع یف الهیالرت لف به انجامرم

ر یه و تفسی یی د در ارتبیاط بیا او تور  یز باین نیخدا و د یز، حتیهاست و همه چ ها و ارزش تیواقعی  هانسان محور و اساس هم

سی   کندارد و مجازاسیت بیه مکظیور     یتیر از خود، مسئولیغ یمقام  یه در مقاب  هکخودمدار است  یشوند. انسان مورود

در »رنیه گکیون:   ی  هشود. بیه گفتی   یم ییزدا ز تقدسیکد. لذا از همه چک یبردار ن بهرهرز و به هر صور  ممیمکاف  از همه چ

د را در خیود خالصیه   تمدن متجدی  هش، سراسر برنامیگرفت و از پ یواژه مورد احترام و اعتبار قرار م یکدوران رنسانس، 

ن ین واژه ایداند( است. در واق ، مکظور از ا یم یار ارزش هر امریه بشر را معک یا سم )فلسفهیاومانی  هواژ ن واژه،یرد. اک یم

ن یو بیر  یه خصیلت معکیو  کی را  یقتی یمح  سیازند و هیر اصی  و طر    یر بشرین و مقادیز را محدود به موازیه همه چکبود 

                                                           
 .803تا  801همان، ص  .0
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ن، یه به بهانۀ تسلو بر زمکن بود یتوان گفت مقصود ا ی  می  تمبیبر سب یو مجرد درآورند و حت یداشت، به صور  انتزاع

 0«برتابکد. یاز آسمان رو

 انسان معاصر یها بحران -5

 هیا  آنه مجیال پیرداختن بیه    کی ( ییی طر  فردگرایسم و سیبرالیت لیمکگر )مانکد حایاز عوام  د یاد شده و شماریعوام  

تحود  مببت،  یا ه به رغم پارهکاند  را به ارمغان آورده یانسان متجدد، رهان یگر داده و برایدیردست دست به   -ست ین

ق و گسیترده اسیت   یی ، عمیرد یا ها و معضال  رهان معاصر به اندازه هاست. بحران یها و نابسامان ها، تکش کده از بحرانکآ

س ره بیرع یه چه بسا قضردانست، بل یتر از انسان سکت و خوشبخت دترمک سعاد توان انسان متجدد را  یها نم ه با نظر به آنک

 است.

و  یشرفت در گستر  دانش تجربی ید، مانکد پیمببت تمدن رد یاز دستاوردها یا ر پارهرد مکیه نباکشود  تأکیدکجا، یدر ا

 کمکن تحود  یه اککست یا مهمن موضوع یربود، ل یارآمدتر( ارتماعکاناچ یتر )و اح دهیچیپ یها نظام یا برقراری یفکاور

سه بیا قبی ، دانیاتر    یرده است. انسان معاصر، در مقارن یمال و سعاد  انسانکر یدر مس یشرویپ یبه انسان معاصر برا یچکدان

ن( شده اسیت،  یعت و ماشیحد و حصر از طب یب یریگ بهره ییتوانا یمکدتر )به معکا شتر( و قدر یدارنده اطالعا  ب ی)به معک

از  یا وتاه بیه پیاره  کهر چکد  ین مدعا، بهتر است نگاهیق ایتصد یست. برایتر شدن او ن انسان یقت لزوماچ به معکاین حقیاما ا

 بان انسان متجدد شود.یدست به گر یها بحران

 ی( بحران معرفت1-5

ش یدایی اسیت. پیس از پ   یدتیی و عق یرری ف یها کها و مسل ت رم بر غرب مکحا یعمده نظام ارزش یها از بخش یری

افیت و بیه   یروا   یسیت یالیگیرا و ماتر  یمیاد  یها ن و مذه  آغاز شد و فلسفهینسبت به د یا خصمانه یریگ رنسانس، موض 

رد را ضیعف  یری ن رویی از علی  ا  یریی  ید مطهیر یغرب شد. شیه  یایر در دنرئسم در اروپا ورهۀ  غال  تفیالحاد و اَت تبعان

 د: یگو ین میاند و چکد ین میدر مغرب زم یو فلسف یررف یها دستگاه

ن یی ه در گذشیته ا رت  درآمد و حال آنرم یکسم به صور  یالیهجدهم و نوزدهم، ماتر یها م در قرنیدان یه مرچکان»

 ییک ش بیه صیور    یدایی د پیه شیا کی ن احتمال را به ورود آورده اسیت  یا یاریبس یه براکن است ین نبوده است.... همیچک

 8«دارد. یعلم یها تشرفیم با علم و پیت ، رابطۀ مستقرم

رده و کی مطیرح   یشکاسی  و رهیان  یمختلف را در باب خداشکاسی  یها مختلف دستگاه یها ن موض ، ضعفیشان درهمیا

شیمکدان را دچیار   یدار بیودن رهیان نمیود و اند    ن هیدف یگزیرا را یآرام آرام پوچ یکگونه نواقص معرفتیا 9اند. پاسخ گفته

ه موری  شیروع سیؤال مزبیور     کته دوم رن»سد: ینو یکه مین زمیدر ا یرعفر یتقرد. مرحوم استاد محمد کال  فراوان رمش

ناخودآگیاه   یها لۀ غوطه ور شدن در عربدهیا  به وسیا ( شده است دگرگون شدن چهر  حی)پرسش از فلسفه و هدف ح

 یروانی  یمیار یبه کی  یرانی رجیه متف ین طرف رو به گسترش گذاشته اسیت و در نت یه از اواخر قرن هجدهم به اکن است یماش

ه در رهیت  کی ن یی ا یبیه ریا   دیدنید  یمی خیود   یبیرا  یکۀ مکاسیب یزم یحس شهر  پرست یارضا یا برایداد!  یاشان م کجهرش

                                                           
 همان.  .0
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ا آب مکبی  تمیام شیده    یی ه مکب  آب نیدارد!  کوشکد، ندا برآوردند ران افتاده است بیا  آدمیمکب  ح یه روک یبرداشتن سکگ

 0«جه گرفتکد.یا  را نتیح یاست! و پوچ

از اطالعیا    ین حجمی یره چکی یذخ یشوند و برا یهر ساله چکد برابر م یاطالعات یها ه در حال حاضر دادهرکیرغم ا یلع

ر  یی ن حیشه ایتوان ر یه مکفرو رفته است.  یمعرفت یرتیهستکد، اما بشر در ح یکینو یشه ساخت ابزارهایمتخصصان در اند

و متعلیق آن و سیپس در محیدود سیاختن قیدر        ییان فاعی  شکاسیا  ین میبر رد ا تأکیدار  در کانت دک یها شهیرا به اند

انداخت. به نظر او انسیان   یقیان عالم واق  و عالم شکاخت فاصلۀ عمیخود م یز در معرفت شکاسیانت نکشکاخت بازگرداند. 

ن به نوبه خود در یا 8شود. ین ذهن، حاص   میشیم و مقود  پیدر قال  مفاه کندارد و ادرا یم به رهان واق  دسترسیمستق

ر ی)دانش تفس یریانت نگاه هرمکوتکنمونه پس از  یداشتکد. برا ییانسان معاصر نقش بسزا یمعرفت یر و سرگشتگید تحیتشد

د در یی ا مطالعیا  رد یی گران داشیت. و  یا نوشته دیاز سخن  یاملکتوان فهم  ی  گاه نمیه هکجه رهکمون شد ین نتیمتن( به ا

دگاه یده است. در دیبخش یرا فزون ین سرگشتگیار صدق ایا معیهمچون معکا و  یها هیدر نظر یاسحوزه مکطق و معرفت شک

افته است. به طور ید یرد ید مفهومیرد یها دگاهیه مطابق با واق  باشد اما صدق در دکصادق است  یا مکطق، گزاره یسکت

صیدق   کشخص را مال یر باورهایبا سا گزارها ی یاهکگا همیانه( ی)عم  گرا یسکیا پراگما متیو  یهماهکگ یها هینمونه نظر

 9دانکد.  یم کرا مال یا سودمکدیرند و یگ یم

م یتقسی  یو نظیر  یهیا بیه دو دسیتۀ بید   یبیود، قضیا   (Foundationalism) یمبکاگرو یه نوعک یسکت یدر معرفت شکاس

 یا همیاهکگ یی انسیجام   یهیا  هیی بیا نظر ا  بازگردنید. امیا   یهیه بیه بید  کی اسیت   یهکگیام  ینظیر  یهیا  شوند و اعتبار گیزاره  یم

(coherence) 3است. یانسان یر باورهایآن با سا یاعتبار باور ما به هر گزاره، در گرو هماهکگ 

ه کی نگذشیت   یادیی مد  زمان ز یپکاه برد. ول یبه علوم تجرب یمدت ین بن بست معرفتیاز چک ییرها یانسان متجدد برا

ه کی سیت  ین یآن آرام گیاه  یه علیم تجربی  کاند  ردهکد اثبا  یلسوفان علم ردیفن بخش برمال شد. یقین آب یسراب بودن ا

 یده بیود. امیروزه ظهیور انحیا    یشی کخیو بطیالن    یمحابا بیا هیر گونیه شیکاخت فراتجربی      یذهن انسان معاصر در طل  آن، ب

« کانیبحران اطم»وان آنرا ت یه مکرا به ورود آورده  یاز سرگشتگ یحالت یژه در حوزه علوم انسانیناسازگار، به و یها هینظر

 د. ینام

 ی( بحران اخالق2-5

شیمکدان همیواره بیه    یرد. اندکی ف یی ز تعریی ن« یوان اخالقیح»توان انسان را به  یبا اخالق م ین آدمیادیوند بکیبا توره به پ

هیا و   گر انسیان ید خود و سپس یه به اصالح عالم درونکاند  بوده یسرشت یکرباز افراد نیاند و د شدهیا  اندیاخالق و اخالق

 اند. پرداخته یاخالق یها آموزه ی  هعرض

 یت اخالقی یی ش مادیدایرا عام  پ یت اعتقادیدر غرب پرداخته و ماد یمفاسد اخالق یکیورت یبه نقد مبان ید مطهریشه

تیوان   یلذا می شود.  یم یو اخالق یکین دیبه مواز یاعتقاد یاز موارد مور  ب یاریشهوا  در بسی  هراذب کش یب 9داند.  یم

 است. یگر یش انسان معاصر به مادیعوام  گرا ینتر مهماز  یریحد و حصر  یب ی  به شهوا  مادّیگفت م
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ه عمر خود را کخواهد  ی)انسان م 0ام ةیوم القی ان یسئل ایفجر امامه یا اَلنسان لیر یبل  :دیفرما یم میرکخداوند متعال در قرآن 

 دهد.( یار( مورد سؤال قرار مران یرا )از رو امتین رو قیکد و از اک یبه گکاه سپر

 یهیا  شیه یه اندرکیز به شهوا  ورود دارد و آن این گری  انسان دیم یز براین یگریعلت د ید مطهریشه ی هاما به نظر عالم

ز   بیه فیرار ا  یی حالیت م  یگذارد و در آدم یرا سخت در رنج و فشار م یا  و خلقت، آدمیرهان و ح ی هدربار یستیالیماتر

 8آورد. یرا  به ورود مرا مخدرا  و مسیها و  ش و عشر یآور، اعم از ع یها و پکاه آوردن به امور فراموش شهین اندیا

ار یبسی  یکیانجام شید و مجموعیه مباحیث نیو     یاریبس یورز آن تأم  یادهاید در باب اخالق و بکیهر چکد در دوران رد

در رشید و   یریتیأث  یبیزرگ علمی   یآوردهیا  ن دستین حال، ایت. با افلسفۀ اخالق به ورود آمده اسی  هارزشمکد در حوز

، یاخالقی  ییی گرا ا لیذ  یو  یی، سودگراییگرا ینسب یها شهیه اندرنداشته است. بل -یژه در بعد فردیبه و -اخالق ی هتوسع

 .اند داشته یاخالق یها یدر توسعه ناهکجار یسهم وافر

امالچ کی  ی  انسیان یهیا و فضیا   ( سیخن گفیتن از ارزش  یستیسان محور )اومانانه و انیفردگرا یها دگاهیگر در دید یاز سو

 ها آنسخن گفتن از  یروز حتیه تا دکابکد یب یاخالق یمبکا یعیافعال شک یاند تا برا افتهیرسار   یاریمعکا شده است و بس یب

بیان افیراد   یتصیاص نیدارد و گر  ن رامعیه اخ یریی تکهیا بیه اقشیار ز    یه انحطیاط اخالقی  ری ن اسیفبارتر آن یی ککده بود. ازاکمشمئز

ه ری م و به رغم آنیهم رکس باز هست ییدانشجو یها  ره امروزه شاهد رشد تشک یا ز گرفته است به گونهیرده را نک  یتحص

برخوردارنید.   یغی یانیا  تبل رهیا از ام   رر تشی یش از سایاند اما به مرات  ب ان نداشتهیدانشجو یاز سو یچکدان یهمراه ها آن

انسیان   یاز معضیال  اخالقی   یلی رتیوهم زا و مشیروبا  ال   یحد و حصر از مواد مخدر، داروهیا  یبی  هستفادپرواضح است ا

 ست.یده نیپوش یسکرانگر آن بر یه آثار وکد است یرد

عیدم   ییه. از سیو یسویراست نه  یتعامل یا اعتقادا ، رابطه یو سست یان فساد اخالقیم ی هرسد رابط یجه به نظر میدر نت

غلتید،   یم یگر هر چه بشر در گکاه و آلودگید یکد و از سوک یباز م یاخالق یها یناهکجار ین راه را برایخدا و داعتقاد به 

 د:یفرما ین خصوص میم در ایرکشود. قرآن  یش سست میاعتقاد یها هیدور  نفس، پاک  یبه دل

 9.«انستهز یانوا بها کات اهلل و  یّذبوا بآکان   ین اسأوا الّسو یان عاقبه الذکثم  »

ه کی  یارردهد و معتقد است اف یغرب را به شد  مورد اعتراض قرار م ینظام اخالق یمطهر ید مرتضیشه ی هلذا عالم

ر ین خیو مسی  یی شیود؟ آخیر ا   یم یجا مکتهکاند ... به  آن آشکا شده یکه از غرب برخواسته و روانان ما تازه با الفباین زمیدر ا

ن از یی ه دکی تجربیه نشیان داده اسیت آن ریا      3در برندارد. یزیت چیبشر یرز فکاه ادامۀ آن کاست  ین راهیجاست؟ ... اک

 9عق  مانده است. یلیاخالق ردا شده است، اخالق خ

ز بیا  یی ا نیری س رمهیور اسیبق آمر  یسون رئیرا و مشاور وقت نیردر آمر ییز تمدن و نوگراکگذار مر انیربن بککروبر  

رد ... فقیدان هیر   یی ر و عمی  قیرار بگ  ری د دور از تفین بایه دکن یمستمر با ا ی هجه مبارزینت»د: یگو ین موضوع میاشاره به هم

 0ا بوده است.یرآمر ی هاد  متحدیا یارتماع یدر زندگ یستم مکسجم اخالقیگونه س
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ر امی  بشی  رت تیی را به عکیوان غا  یعیطب یازهایو اقکاع ن یشرفت مادیبه انسان پ یستیسم با مبکا قرار دادن نگاه اومانیبرالیل

تمییدن  یهییا انسییان یاساسیی یهییا یژگیییاز و یرانیی و شییهو  ییییگرا ، مصییرفیانگارن اسییاس سییودینمییوده و بییرهم یمعرفیی

 0شد.یاند یس رز به خود نمکهر « یبرالیدر رامعۀ ل»شوند و  یدمحسوب میرد

  بیه  یی ر ذه دکی  یرد. بحرانی کی   یی د و تحلیی غیرب را خیوب فهم   یتوان مکشأ بحران اخالق یم یفا  به خوبین توصیبا ا

ف شیده،  یاز افراد توق یمیا نیرنظار  بر مواد مخدر در آمر یون ملیسیمکشود. بر اساس گزارش  یاز آن اشاره م یا گوشه

% تجاوز 04ها،  یشکچهارم خود یکها و  سوم قت  نفس یکاند.  رده بودهک یاده روی  زره در مصرف الکاند  بوده یسانک

ام کی را بیه   ییایهزار اسیپان  08  هر ساله حداق  ر  همراه بوده است. مصرف الرصرف ال% تجاوز به زنان با م93به اطفال و 

 8.اند دانستهاز تصادفا   یناش یرهایاز مرگ و م یمیش از نی  را عام  برارشکاسان الکشاند... ک یمرگ م

 یانسیان امیروز  » د:یی گو یمی  یلسیوف بیزرگ آلمیان   یفیروم ف  ییک د. ارینام« دوران اضطراب»ن دوران را یتوان ا یپس م

عصیر   9«کید. ک یمی  یگ هودهیخود احساس ب یها تیشده است ... و از فعال یشتر دچار سرگشتگیکد و بک یاحساس آرامش نم

سیم )فراتیر از   یپسیت مدرن  یاند. طبیق آمیار در عصیر میدرن و حتی      ن دوران نهادهیه روان شکاسان بر اکاست  یاضطراب نام

 3است. یماران روانیا متعلق به بیراد  متحده آمریدر ا یمارستانیب یها از تخت یاریتجدد( بس

 یاز رهان و هست یر معکویتفس یما دچار قحط یایامروز دن»کد: ک یان میکگونه بین معض  را ایا یشهررهبر معظم انقالب 

ده است اما آثار بو یدر روام  انسان یفراوان یها  یها و آس یهمواره سرمکشأ ناهکجار یو معکو یو روان یخالء روح9«است.

 یتر است. بکا بر شواهد گوناگون هیر روز بیر شیمار روانیان     تر و گسترده محسوس یرانگر آن امروزه در روام  مدرن غربیو

آورنید در غیرب و در    یمی  یجه به انواع  مواد مخیدر رو یککد و در نتک یدا میپ یدارند و عدم تعادل روح یعصب یماریه بک

شیۀ  یر یعالمیه رعفیر   0شیود.   یافزوده م یاپیککد، پک یست میز یو  غربیه به شک ییشورهاک در یلکرهان امروز و به طور 

 4داند.  یم« ا یاعراض مردم از مذه  و معکو»مسائ  را در 

 یا دا  رسیانه یاز تول یعیست. امروزه حجم وسین یپوش قاب  چشم یدر گسترش معضال  اخالق یدر ضمن نقش فکاور

ن یتیر  دارنید و مقیدس   یضید اخالقی   یتیمیاه  هیا  آناز  یاریه بسی کی است  ین در حالیرد. ایگ یقرار مار خاص و عام یدر اخت

ز ضیربه  یی ن یست ارتمیاع یه به زررده بلکت انسان را مخت  ین وض  نه تکها معکویککد. اک یدار م را خدشه یاخالق یهکجارها

 داچ دستخوش تزلزل شده است.یان خانواده شدیزده است و بک

ککید و  ک یکیتیر بیازآفر   ار گسیترده یبس ی  را در سطحین فرصت را داده تا فجایاران ارتیر ابزار مدرن به رکاگید یاز سو

و  ین مید  بسیتانکد. امیروزه بیرده فروشی     یمتیر کران صیدها هیزار انسیان را در     یطانیو ش ینفسان یها زهیزورمداران به انگ

 افته است.ین در سطح گسترده روا  قاچاق انسا یایرده و مافکن ظهور یال نوردر اش یدار برده

                                                           
 .40ان، ص یدون شای، علم اخالق، تررمۀ فرریتسی، دروبکال .0

 .091و  009، ص یانحرافا  ارتماع یرعفر سخاو ، رامعه شکاس. 8

 .03، ص یزیبر تبرکشتن، تررمۀ ایخو یفروم، انسان برا یکار .9

 .43ز و زمستان  یی، مجله رشد، سال چهارم، پایتر محمد رضا شرفکد .3

 .02/9/49 ی، سخکرانیا خامکه ید علیس .9

 .80، ص ییساکبر کا یه، سرگذشت اسالم سرنوشت انسان، تررمۀ علریروزه دوپاس .0

 .39، بن بست امروز بشر، ص یرعفر یمحمد تق .4
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 ی( بحران روان3-5

از  ین علیوم برخی  یصور  گرفته است و متخصصان ا یو روانشکاخت ریدر حوز  روانپزش یشگرف یها شرفتیامروزه پ

ن یی بیا ا ه کی ر آن اسیت  یارناپیذ رت انیاند. اما واقع ده را برمال ساختهیچیاز مسائ  پ یاریده و بسیاوکروان را  ی هابعاد ناشکاخت

توان  یه مکاست  یافته به قدریو توسعه  یژه روام  صکعتیدر روام  مختلف و به و یروان یها یها و ناهکجار یماریورود ب

اسیت بیر    یاررآشی  ی هنشان یشکبرد. باد رفتن آمار خود یرنج م یتیهو یو ب یگفت انسان معاصر به شد  از احساس پوچ

را  یشی ک، خودیسیت در زنیدگ  رو ش یامکی دند و احساس نایکد  خود ناامیبت به آاز رامعه نس یمیه قشر عظکت ین واقعیا

 آنان قرار داده است. هتکها راه چار

چیرخ از   ییک دهید، مانکید    یت خیودش را از دسیت می   یه انسیان کی  یانسان هکگیام : »نویسد یمن باب یدر ا ید مطهریشه

ه اگیر در برابیر چشیمانش    کی ده شیده اسیت   یشی ککجیا  یار بشیر بیه ا  کشود ...  یمسخ م ییگردد و تو گو ین میماش یها چرخ

 0«ر نخواهد گذاشت.یستر بشوند در او تأثکخا ییها انسان

 یندارنید. پرسیش اصیل    ییز رز تحم  بار گران تکهاین یا ابکد و چارهی ی  و تکها میغر ییاین دنیلذا مردم خود را در چک

ا درمیان  یی  یریشگیدر پ یق چکدانی( توفیشکاس روان )روانکۀ شکاخت یدر زم یدانش بشر یه چرا دستاوردهاککجاست یدر ا

 یاز عمق ورود آدم ییر واق  نماین علوم عمدتاچ تصویه اککست یدر ا ی  اساسرد مشیآ یاند؟ به نظر م ها نداشته یمارین بیا

ن یی در ا یرومی  یپردازنید. میال   یاوش می کی ت او بیه  یی ن هوییی رو یهیا  شتر در پوستهیدهکد و ب یاو ارائه نم یاساس یازهایو ن

 ن سروده است:یخصوص چک

 پکییییییهان بیییود  یگیییر بیییه ظیییاهر آن پیییر   

 ه مضمییییییییییر اسییییت کیییی ینییییزد پییییییر 

 ین آدمیییییریشیییییتن نشیییییکاخت مسییییی یخو

 ارزان فروخییییییت یشییییییتن را آدمیییییی یخو
 

 ییییییییییان بییییودیتییییر از پر پکهییییان یآدمییییییی 

 تیییر اسیییت صییید بیییار خیییود پکهیییان یآدمییییی

 یمیییییییییکآمیییید و شیییید در   یاز فییییییزون

 8ش را بییر دلییق دوخییت  یخییو بییود اطلییس، 
 

و آن  شیود  یمر کذ یروان یها یوع انواع ناهکجاریمدرن امروز به ش یایر دنیتأث یگر براید ین بخش شاهدیا یدر انتها

کگونیه معضیال    یککید ا ک یمی  ینسبتاچ سیاده زنیدگ   یارتماع یعت و در ساختارهایه در دامان طبک یان افرادیه در مککست یا

از  یاریه بسی ری   بزرگسیادن را دچیار سیاخته بل   رن مشی یی شرفته نه تکها ایده و پیچیتأسف در روام  پ مالکوع ندراد و با یش

 9مبتال هستکد.  یروان یها یز به انواع ناهکجاریان نکودک

 ی( بحران فناور4-5

 یهکر و یصکعت یها در حوزه -دارند یصکعت یاربردکو  یه ارزش علمک- یاربردکعلوم  یریارگکبه  یبه معکا یفکاور

شیده   یانیا  مختلیف رفیاه   رو ام یش تیوان میاد  یدا شد و مور  افزاین پیدر مغرب زم یده با انقالب صکعتین پدیاست. ا

بیه دنبیال    یز از نظیر روانی  یی را ن یان شد، معضیالت یه در فص  گذشته بکه است و همانگونه رس یرو یکن تکها یاست. اما ا

و یبشیر همچیون فرهکیگ، اخیالق، بهداشیت، محی       یابعاد مختلیف زنیدگ  در یرانگریج وینتا یداشته است. در ضمن فکاور

 ست و ... به بار آورده است.یز

                                                           
 .098، فلسفۀ اخالق، ص یمطهر یمرتض .0

 .900، نشر طلوع، دفتر سوم، ص یمعکو ی، مبکوین بلخیمالرالل الد .8

 .039، ص یکیعباس چ هاسترس، تررم یشکاس و، روانین کدونالد م .9
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کیان  یطرف است، به انسیان اطم  یو ب یه خکبرکیفن برخالف ا»د: یگو یستم انگلستان میر قرن بیلسوف شهیبرتراندراس  ف

ن لحیاظ فین نیاقص    ید بزنکد. از ایبا یچه اعجاز ه دست بهکد یگو ینم یتوانکد دست به اعجاز بزنکد ول یه افراد مکدهد  یم

گر مقاصد در نظیر گرفتیه   یه در گذشته هرگز نداشته است... دکافته ی یامروز رودنگاه یقدر  طلب هزین غریاست... بکابرا

ن نیوع رکیون   یتیر  کن خطرنایرکون است و درعصر ما ا ین هم نوعیارزش است ا یشود. فقو ماهرانه بودن عم  دارا ینم

 0ت...اس

از  یبیردار  حد و حصر در بهیره  یب یکد. آزادک ی  میشرفته تحمیژ  خود را بر روام  پین فرهکگ و اخالق وینو یفکاور

انده اسیت و آتیش   رآمیده، خشی   یبه شمار می  ی  اخالقیه از رملۀ فضاکز از اسراف را یو پره یقکاعت ورز هین، روحیماش

 ین آفا  اخالقیبت بارتریه از مصکور ساخته و بذر پکدار استغکا را  شعله یکونکعت را در دل انسان یطب یهوس خداوندگار

ن حالیت اسیتغکاء   یرا همی  یآدمی  یهیا  انیی طغ یشیه تمیام  یم ریرکی ه قرآن کاست  ین در حالیده است. ایانیاست در ذهن رو

 8.یان رآه استغن یطغیان اَلنسان لداند.  یم
شتر ین رز با مصرف بیاست و ا یدی  تولیها و صکا ارخانهکال بودن شرفت و توسعه در فعیرمز پ یکونک یصکعت یایدر دن

 ییاز مد و مدگرا یدار هیت روزافزون سردمداران سرمایو حما یۀ تکوع طلبیغ روحیجاد و تبلید. لذا ایآ یشتر به دست نمیو ب

 ن مطل  دارد. یشه در همیر

ن یاد داشته باشد و اکد یاز به خرین یه مشترککست یا ادیانجامد و دزمۀ مصرف ز یشترمید بیمصرف باد به تول کش یب

 یعکی یشتر ید هر چه بیه تولرد. اما غاف  از آنیآ ید به ورود نمیرد یها به مدها انسان یازمکدیاذب نکدن روح یامر رز با دم

و یو بحیران محی   ین بحران انیرژ ینو یفکاور یامدهایست. لذا از پیو زیمح هدن به محدودیازیو دست  یشتر انرژیمصرف ب

م یانسیان ترسی   یبیرا  ییک تار یا کیده یآ هیا  آناز  یه برخکده یانجام ید و نوظهوریرد یها یماریه به ظهور بکست است یز

 رده است.ک

 ی( تنزِّل مقام انسان5-5

 فةیخل، استعداد وصول به مقام یاله یکیه در مکظر رهان بکرا  یا ، آدمیح یپردازان پس از رنسانس با اعالن پوچ هینظر

امالچ کی  یابیزار  هو در انداز یصد در صد ماد یازهایت با نیهو یمورود ب یکرا در درون خود نهفته داشت تا سرحد  یالله

غرب اشاره  یایلسوفان دنیگر فیا دیار  و توماس هابز و کرنه د یها توان به فلسفه ین مطل  میا یتکزل دادند. برا یاقتصاد

ار ری میورد ان  یلی کا بیه  یت یلسوفان مفهوم غاین فیا ی هشوند. در فلسف یغرب شکاخته م دیه به عکوان پدران فلسفه ردکرد ک

را در  یشمکدان قرون وسیط یلسوفان انحراف اندین فیا یاست: تمام یناشکاختک یان عل ، علتیه از مرا آنیقرار گرفته است و 

شیرفت و  یرا رمیز پ  یان مطالی  پژوهشی  یت از میکان حذف مفهوم غایت شکاسانه بوده است. ایاشان غا ه فلسفهکدانکد  ین میا

شه به مبارزه پرداختکد و انسیان را بیه صیور     ین گونه اندیبه ردّ در سرتا سر فلسفۀ خود با ا دانستکد و یم یر بشررتوسعۀ ف

 9ردند.کتصور  یریانرامالچ مک

ه ارنسیتو  کی ده اسیت  یرسی  ییاار بیه ری  کی ، ینگرش ماد یبه سو ییو غا یاز نگرش اله یر نگرش آدمیین تغیا هدر ادام

سان در گسترش اندوهبار یرست به طور یسکست و ماریتالیاپکه پردازان یدارد: نظر یاظهار م یکیر معاصر آرژانترسابوتو، متف

                                                           
 .023، ص 8، رلد یابکدریخ فلسفه غرب، تررمۀ نجف دریبرتراندراس ، تار .0

 . 2و  4ا  یعلق، آ هسور .8

 .ی، انتشارا  الهد01تا ص  94ار ، صفحه ک، فلسفۀ دیدیب دربه یمکوچهر صانع .9
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 یریگ قاب  اندازه یشود و راز روح تا حد انتشار تشعشعات یه در آن فرد در توده ذوب مکاند  کش ناهکجار دخالت داشتهین بیا

 0شود.  یآورده من ییپا

ه انسیان از ارزش و اعتبیار   که در فلسفه غرب سالهاست کشود  یادآور می یمطهر ید مرتضیشه هن خصوص عالمیدر ا

ن یتا حید ماشی   یرد. انسان از نظر غربیگ یر قرار می، مورد تمسخر و تحقیفلسفه غرب یها ستمیافتاده است. امروزه در اغل  س

 هدیی عق ییک عیت  یو هیدف داشیتن طب   ییار واق  شده است. اعتقاد به علت غارمورد ان رده است. روح و اصالت آنکتکزل 

ن ییانسان لطمه وارد شیده و مقیام انسیان پیا     یت ذاتیبین بوده به حره ممکتا آنجا  یدر فلسفۀ غرب 8.گردد یم یتلق یارتجاع

ود آورده اسیت... و از لحیاظ وریدان و    ه او را به وری ک یش و عللیدایانسان را از لحاظ پ یغرب از طرف یایآمده است، دن

و  یرامت و شرافت ذاتی کت و یبیارزش و مقام انسان و ح هبلکد باد دربار هین آورده... آنگاه اعالمیین اندازه پایرش تا ایضم

 9 کد.ک یر قاب  انتقالش صادر میحقوق مقدس و غ

 سان معاصران یها در حل بحرانر کاز من یضه امربه معروف و نهیدین و فر( نقش 6

ه انسیان متجیدد بیا آن رو بیه روسیت. انسیان       کی است  ییها بست از معضال  و بن یا آنچه به ارمال گذشت تکها گوشه

ش یورود خو ییردن تمام ابعاد خداک یو انسان ییزدا نیر دی  و عجودنه در مسیسر ییها ر گامیاخ یها سده ی، در طیکونک

رده و کی ن انیداز  یرا در رهان طکی  یو خداباور یورز نیاستغکا از د ی همستان ی هراز امور مقدس برداشته و نع ییو تقدس زدا

ه از کی ده یم( نوبت آن فرا رسی یرست و ی)در قرن ب ککیرده است، اما اکرا اعالم  یکیت دین و معکویان عصر دیگستاخانه پا

ن مسیئله تیا   یی د. هر چکید ا ینور گشا یوبه س یا دار شود و روزنهیچکد سده او را در برگرفته ب یه براکن غفلت یخواب سکگ

 0343خ یم آن تیار یریدر نظر بگ یکیت دیهو یایاح یرا برا یخیاگر بکا باشد تار اند قائ  یدر حال تحقق است و برخ یحد

ان به وریود  یدر تمام اد یکیرا  درتف یرا برا یمیزش عظیه خکران یا یانقالب اسالم یروزیمقارن با پ یعکیاست.  یالدیم

درصد  41باچ یه تقرکدهد  یرفته نشان میصور  پذ 0331ه در سال ک یکیر درتف یاین آمارها در مورد احیاست. آخر آورده

 یکت همه از یحیمس یها سم و ... انواع فرقهیسم گرفته تا بودیان از هکدویککد. در تمام ادک یم داری دینمردم اروپا احساس 

 3در رهان گشت. یکیر درتف یایران مور  احیا یقالب اسالمدهکد و ان یخبر م یکیر درنوع بازگشت به تف

 یرری در گذشیه سیه غیول ف   »د: یی گو ین میچک یسیدنز رامعه شکاس مشهور انگلیگ یآنتون یکیا  دید حیدر مورد تجد

را بییه سییمت  یرهییان یکیید عمییومیفرا یش اختالفییاتیم و بییکییس وبییر بییا کم و مییاکیییس، دورکمییار یعکییی یرامعییه شکاسیی

ن یس ارران شاهد تحقق عیا یهشتاد و با انقالب اسالم ی هاز آغاز ده یدند ولید ین میه رفتن دیو به حاش ونیزاسیودررس

 9«رود. یش میشدن پ یکیرده و به سمت دکوس را آغاز ررهان روند مع یکد عمومیفرآ یعکیم. یه هستیقض

ن و بیه  یی پرتو بازگشت انسان بیه دامیان د  مورود در  یها از بحران یمیم همه، داق  بخش عظییرسد اگر نگو یبه نظر م

ت یی انسیان بیا معکو   ی هونید دوبیار  یو پ رری از مک یو نه معروف امربهچون  هایی یضهفرو  چون اسالم یقیام  و حقکن یژه دیو

 مرتف  خواهد شد. یکید

                                                           
 .839و، ش رونسیام یه پینشر .0

 .099، نظام حقوق زن در اسالم، ص یمطهر یمرتض .8

 .099همان، ص  .9

 .83/00/40و  89هان کیش، مصاحبه با روزنامۀ یم اتریشمکد مقی، اندین هدیپروفسور محمد حس .3

 .49ص  یمکوچهر صبور ه، تررمیدنز، رامعه شکاسیگ یآنتون .9
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 ی( حل بحران معرفت1-6

شیود،   یکاخت به حس و تجربه محدود نمش یها ، راهیان الهیاد یها ، بر اساس آموزهیستیویتیپوز یها شهیبرخالف اند

 کشوند. با تمس یز مکاب  شکاخت محسوب میاست( ن یامور فراتجرب که قادر به درک یلکژه عق  یو عق  )به و یه وحربل

ق یبیا ارائیه حقیا    یانیی ان وحیی رد. ادکی دا یی ق شیکاخت پ یتیر از حقیا   مکسیجم  تر و ام ک یا توان به مجموعه یم ین مکابعیبه چک

             یامیور  ی هنهکید. و دربیار   یار انسیان می  یی در اخت یاسیتوار  یمعرفتی  یاری ات ی هخدا، رهان و انسان نقط ی هدربار یریخطاناپذ

توان بیه   یه با حس و تجربه نمکبخشکد  ینگرش م -کده رهانیگذشته و آ ی هدربار یقیا حقای یعیطب یهمچون امور ماورا-

 داشت. یمعرفت ها آن

، یتیازه و فراعقلی   یهیا  ن بیا گشیودن افیق   یی گمیارد و در مقابی  د   یهمیت می   یکی ید یباورها ینظر یم مبانریعق  به تح

ر یی ا  غیی و تجرب یبه مشاهدا  قلبی  تواند یمن انسان یشود. در ضمن در محدود  د یادآور میرا  یعق  نظر یها تیمحدود

 ییرهیا  یمعرفتی  یت مطلق و سرگشیتگ یکاررا از ورطۀ ش یمان باشد و آدمیا یبرا یشهود ییه مبکاکبرسد  یو متعال یحس

 بخشد.

همچیون   یعی یطب یق میاورا یه قلمرو حقاکرون آمده است، چرا یر  بیسره از حیرن یرد انسان متدکتوان ادعا  یالبته نم

 ی  گاه احساس سرگشیتگ یانسان ه یکیت دیه با هداکن است یه سخن در اراست، بل ییزا ر یخدا و روح فرشته، قلمرو ح

ن و یقی یهیر گونیه    یه نیاف کن ینو یر معرفتین سازگار است، برخالف تحیقیمان و یبا ا یکیر  دیکد. حک ینمر  مطلق یو ح

 یا کد و لذا مقدمهک یه ارسطو آنرا امروزه ورود به فلسفه قلمداد مکاست  یرتیاز رکس همان ح یکید یرتیاست. ح یکانیاطم

 است. یکیقینائ  شدن به معرفت  یبرا

 یق( حل بحران اخال2-6

ن وریود  یی ، ارسیال رسی  و د  یبه وحی  یازین ها آناست و در فهم  ی، عقلیم حسن و قبح افعال اخالقیهر چکد ما معتقد

 ی هحسن و قبح افعال، به همی  ی هخود دربار یلکا  کتواند به استکاد ادرا یا انسان میه آکن است یا یاساس پرسشندارد اما 

امیور   هتواند به حسن و قبح هم ی، عق  نمیوح یکربدون پرتواف کش ی؟ بابدیاخالق مطلوب است دست  ی هآنچه در حوز

 یداده، داور یاریی  هیا  آن یاخیرو  یامیدها یژه پیی ج اعمیال، بیه و  ینتیا  ییعق  را در شکاسا یانیوح یها ابد. دادهیدزم دست 

 سازد. ین مرمم ها آن یرا برا یاخالق

ن یی . دانید  یاخالقم یتعال یکید یها از آموزه یبخش قاب  تورهاخالق بوده است و  یبرا یمرمح ی هن همواره پشتوانید

دهید   یقرار نم ییگرا و لذ  ییا سودگرایو  یارتماع یاخالق را در قراردادها یانبک یاخالق غرب یها فلسفهم و یتعال یبرخ

 یدهایدها و نبایبا یبرا یمتعال های یرزمینز، یقیمال و سعاد  حقک یدگار و معرفیح رابطۀ انسان با آفریم صحیه با ترسربل

 زد.یر یم یپ یاخالق

ها به  ف رنجیها و تخف   نزاعیه در تقلکاند  یکید یآور همراه است و تکها باورها رنج ییها انسان با چالش یویدن یزندگ

 0 ترای فاس تبقوا الخکید.  ک یه می یرا  توصی یی ن بیه سیبقت در خ  یی ن اسیاس د یرسکد. بر ا یق میو همه رانبه به توف یقیطور حق
از گکیاه و   ین با نهیگر دید ییبخشد و از سو یرا رال داده و لطافت م ی، روح آدمی  انسانیهمراه با فضا یزندگان کش یب

و گکیاه آلیود موری      ید امور نفسیان یترد یکد. بک یها اقدام م ال  و رنجر  مشیگر به تقلیاز رهت د یت از امور نفسانیتبع

 د.ینما یم میانسان ترس یبرا یبهتر یزندگ ها آناز  یشوند و دور یش و بحران مرشمک

                                                           
 .032ه یسوره بقره، آ .0
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کتیرل  کها را مورد  ومترن حیافراد رامعه و همچک کت کن تیو آن در مؤمک یدرون یردن نظارتکن با برپا یدر ضمن د

 ها آنبودن  یو حتم یا  عذاب و رحمت الهیآورد. آ یشگرف به بار م یریم تأثک یا کهیکگونه نظار  با هزیدهد. ا یقرار م

اسیت.   یشیدن  اعمال واق  یرزا کش یب 0.ن لواقعیو ان الاهستکد.  یوردان و ناظر درون هککدکت یتقو ین واقعیدر نزد مؤمک

و  ین رهیان یا یگذشت از مکاف  شخص یبرا یعال یها زهیش انگیدایمکشأ پ یکید یگر باورهاید ییاز سو 8اّنما توع اون لواق ع

 شوند. یدر رامعه م ی  اخالقیخود مور  رشد و نمو فضا نیه اک  9هستکد یتوره به مکاف  ارتماع

ۀ یی ه پاکی   روامی   یان آداب و فضیا یب»د: یگو یم ین در تمدن و فرهکگ انسانینقش د هشمکد معروف اسپکسر درباریاند

 3«ن است.یاز د ی، ناشهاست آنتمدن 

وتاه به قیرآن  ک ید و بارروعسخن ندار یه راکاست  یزیچ ین در زدودن خرافا  و تعصبا  راهلیدر ضمن نقش د

رو بیه   یستیپست مدرن یها مدرن و خرافه یها تیز با عصبیار خواهد شد. امروزه نرن امر آشیز این)ع( نیث معصومیو احاد

 یدر صیورت  ین گذشیته معرفیت اخالقی   یی سّیر اسیت. از ا  یهمچیون اسیالم م   یقیحق یکید هلیها تکها به وس ه زوال آنکم ییرو

 یهیا  شهیر»د: یفرما ین خصوص می)ره( در ایکیداشته باشد. حضر  امام خم یرا هم در پ یت اخالقیه تربکارزشمکد است 

خلیق   ییک را نور ندهید و   یقل  ظلمان یککد و رن یکنفر را به مقصد نزد یکاخالق را فهماندن و راه عال  نشان دادن، 

 9«د.یفاسد را اصالح نکما

از یی ز نیگر نیبه دو مسئله مهم د یم اخالقیکار ارائه تعالکه در کشاره دارند ن موضوع مهم اید علم اخالق به ایاسات یتمام

ن یی ژه دیی ان و به ویاند . در تمام اد شده ارائهن اسالم ین مبین وره در دین دو به بهتریه اکاست. اول موعظه و دوم ارائه الگو 

م ة والموع  ة کبالح کل ربّ یس ب یادع وا ال سیت:  م آمیده ا یرکی ه در قیرآن  کی  ییژه خود را دارد تا ریا یگاه ویاسالم موعظه را
 0.احسن یه یالحسنة و جادلهم بالت

ن بیاره بیا   یمطل  را درا 4.رسول اهلل اس وة حس نه یم فکو لاست.  شده ارائهن ین دیز در همین الگوها نیگر برترید یاز سو

 م. یبر یان می)ره( به پاید مطهریالم از شهکدو 

هیا   ز حق را محترم، عدالت را مقیدس، دل یش از هر چیه بک یزیدارد. آن چ یبو ارتماعمهم در بهبود روا یمان نقشیا»

دهید، بیه    ینفیوذ می   یسازد، تقوا و عفاف را تا عمق وردان آدم یان افراد برقرار میگر مهربان و اعتماد متقاب  را میدیررا به 

ه قادر است انسان ک یامر 2است. یمان مذهبیکد، اک یجاد میبخشد و شجاعت مقابله با ستم را ا یاعتبار م یاخالق یها ارزش

مفهیوم   ییک اسیت نیه    یمفهوم اخالقی  یکمان است. تسلو بر نفس ین و ایکد دککد و آن را رام کعت خود مسلو یرا بر طب

 3رده است.کن  یرا بهتر تأم ین مفهوم اخالقیا یمذه  اررا ی، ولیمذهب

                                                           
 .0ه یا ، آیسوره ذار .0

 .4ه یمرسال ، آ هسور .8

 .98ه یآ  سوره توبه، -94ه ینور، آ هسور .9

 .383، ص 3د الرضا، رلد یر رشیخ محمد عبده، المکار، تقریش .3

 .09ث رکود عق  و ره ، صفحه ی، شرح حدیکیامام خم .9

 .089ه یسوره نح ، آ .0

 .80ه یسوره احزاب، آ .4

 .39مان، ص ی، انسان و ایمطهر یمرتض .2

 .882ست گفتار، ص ی، بیمطهر یمرتض .3
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 تی( حل بحران معنو3-6

 داند: یرا در سه موضوع م ییگرا و پوچ یکاس معروف، سرچشمۀ احساس سرخوردگش لتون، رامعهیم همرمَل

ن مسیئله بیا   یی و ... هیر چکید ا   کشیتکا وح یهیا  مانکد میرگ، زلزلیه   یمهم زندگ یها دهین پدییدر تب ینظر یناتوان .0

 د.یآ یبه ورود م یز گاهین یمعمول یها دهیپد

 یدرد و رنجی  یسیت ولی  ین ییمعکا یمور  احساس ب ییتکهادن نامفهوم، گرفتار شدن در رنج و اندوه به یشکرنج  .8

 آورد. یبه ورود م یست احساس پوچیمت آن بر انسان مشخص نره حک

 0گان  شهیلت پیعالمان و فض یامکشگان و نایلت پیرذ یابیامک همشاهد .9

بشیر امیروز را حی      یاز معضیال  روانی   یاریال  قادرند تا بسی رن مشیهر سه ا یککده براکبا پاسخ قان   یکید یباورها 

 8. ر اهلل تطمئن القلوبکاَل بذ د: یفرما ین رو خداوند میکد. از اینما

ه کی نفر هم نبود  یکانسال من ... یماران میان تمام بیدر م»د: یگو ید میار فرورو هم یسیر سویاو شهرونگ روانیارل ک

ه کی بودنید   یزیی ه فاقد آن چکن بود یها ا همۀ آن یرمای  بیکاچ دلیقیا  نباشد. یبه ح یکینگرش د یکافتن یاش، مسأله  مسأله

 یکی یافیت نگیرش د  یها نتوانسیت بیدون باز   از آن یک  یآورند و ه یروان خود به ارمغان میپ یبرا یان زنده در هر عصریاد

  و اسیار  یاحساس در بکد بودن، بردگی  یو عاطف یال  روانراز عوام  به ورود آمدن مش کش یب 9ابد.یخود واقعاچ بهبود 

ه کی را  یرهاسیت و بشیر امیروز   یود و زنجیی ستن از قرو ش یو آزاد ییرها ی، به معکاید اسالمیو توح یقین حقیه دکاست 

 یتوان نجیا  داد. لیذا خداونید سیبحان رسیتگار      یم یواقع ین آزادگیشده با هم یو باطک یظاهر یها گرفتار انواع اسار 

 3شمارد.  یم رم اسالمرامبر میت از دستورا  پیرا در تبع یواقع

ن المرء یحول بیان اهلل د: یگو یپاسخ م ین احساس به خوبین به ایه دکاست  ییاحساس تکها یال  روانرگر مشیعام  د
 یازهیا یاز ن یریی ه کی  ییتوان به احساس تکها یم یواقع ین داری. با اعتقاد به خدا و د0ای ه من حبل الور ینحن اقرب ال، 5و قلبه

 د. یمکاس  بخش ی، پاسخهاست انسان کمشتر

 .دهد یماهش کن ترس را ین از طرق مختلف ای، ترس از مرگ است. دیجاد بحران روانیگر عوام  ایاز د

 .یستیو ن یگر و ابطال اعتقاد به نابودیبه عالم د یر مرگ به انتقال از عالمیتفس اول:

 با انتقال به آخر . یویدن یها عدالت در آخر  و ربران شدن ظلم یاررا دوم:

 انسان در پرتو مرگ. یمال واقعکت و رشد و ینها یاتصال به ب سوم:

 ابد.ی ی  میه عام  مهم ترس از مرگ است تقلکاحساس گکاه  یو دستورا  شرع یکین دیت قوانیبا رعا چهارم:

ا یالاناست.  یانسان ساز ها مقدمۀ آخر  و مدرسی، دنیکیشاند. در نگاه دک یم یور فرد را به پورکهدف و  یب یایدن پنجم:
 4. مزرعة اُخرة

                                                           
 .824تا ص  849، ص یمحسن ثالث هن، تررمید یلتون، رامعه شکاسیم همرمل .0

 .82ه یآ رعد، هسور .8

 .823روح، ص  ید در رستجویونگ، انسان ردیارل ک .9

 .094ه یسوره اعراف، آ .3

 .83ه یسوره انفال، آ .9

 .00ه یسوره ق، آ .0

 ق، باب دال.یکوز الحقاک، یمکاو .4
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 یجاد اضیطراب و نگرانی  یان شد از عوام  ایه بکن خواهد رفت. همانگونه ید از بین دیدر عالم با ا یهودگیلذا احساس ب

هیا را از   ین نگرانی یاز ا یاریها، بس ن رنجیح ایه صحین با توریاست. د یده و هدف در زندگیفا یب یها در انسان ورود رنج

 برد. ین میب

ء یم بش کو لنبل وندهد.  یال  به انسان بشار  مرصبر در برابر مش یه برارا آنیو  0مک ل خی رٌ ئاً و هو یرهوا شکان ت یو عس
 8. نیمن الخوف و الجوع و نقص من اَلموال و اَلنفل و الثمرات و بشر الصابر 

 9.سراً یسرا ان مع العسر یمع العسر فان  ورود دارد. یشی، آسایآموزد همراه با هر سخت یه به انسان مرکیو در آخر ا

صیادق  »سید:  ینو یت می یصیادق هیدا   یشکخود ه)ره( دربارید مطهریابد. استاد شهی یفرد مؤمن معکا م ین رو زندگیاز ا

ت یی فاکش از حید  یبی  یبی یه اشراف زاده بود. او پول تو رکن بود یاو ا یشکاز عل  خود یریرد؟ ک یشکت چرا خودیهدا

ار و ابلیه  کی بهره بیود. رهیان را مانکید خیود بیالهوس و گزافیه        یمان بیمکظم نداشت. او از موهبت اح و یر صحرداشت اما ف

 یباق یز رالبیگر چیها بود و از آن نوع لذ  د ن لذ یتر فیبکها آشکا بود،  شکاخت و با آن یه او مک ییها دانست. لذ  یم

 3توانست از رهان لذ  ببرد.  یگر نمید او دها را داشته باش ارزش انتشار آن یو زندگ یه هستکنمانده بود 

کانه ید انسیان را بیه رهیان خوشیب    یی ه دری شیمارد. از رملیه آن   یرا برم یمختلف یردهاکارکمان یا ید بزرگوار براین شهیا

مان انسیان رهیان را بیه    یشود. با ا یم یبخشد و مان  فشار عوام  روح یرا در درون ران ما بر ما وسعت م یسازد و زندگ یم

  یی دانید و دل  یقت و عدالت میحق و حق یمان رهان را حامیشود. فرد با ا یده میرهان یکد و از پوچیب یقت روشن میور حقن

در انسیان   یمیان میذهب  یکید. ا ک یدا می یی ابد و آرامش خاطر پی یکان میداند، اعتماد و اطم یه مؤمن خود را طرف معامله مرکیا

 9شود.  یعوض م یلکمان در نزد انسان به یمرگ با ا هکد و چهرک ین میریها را ش یکد و تلخیآفر یمقاومت م یروین

  بیه میا   یرا تبید « مین » ی  انسیان یاصی  یهیا  چشد و با ارزش یرا در قال  عباد  م یمعکو یها ه فرد مؤمن لذ رکیدر آخر ا

 0کد. ک یم

 یبند جمع 

و  معروف امربهدر رامعه است؛ به واق   یرد متعالیرن رویا یو نهی از مکرر ضامن اررا معروف امربه، نین نگاه به دیبا ا

ن در بهبیود  یی گاه دیرا یت شرع و حفظ و ارتقایمکبه نف  اخالق و حا یو فرد یعموم یها لغزشر رامعه را از راز مک ینه

 است. یم در دنکحا یت بحرانیوضع

ست که سایر فرای  به وسیله آن بیه  ا و نهی از مکرر روش پیامبران و شیوه صالحان و فریضه بزرگ الهی معروف امربه 

گرفته  گردد، از دشمکان انتقام ها آباد می و زمین تأمینها حالل، حقوق افراد  کس  امن، ها راهشود و در پرتو آن  پا داشته می

 گیرد.  شود و کارها در مسیر صحیح قرار می می

امیا   فت در راستای لقای خالق هستی اسیت، در سایه سار عبودیت و عرو  از نردبان معر هدف خلقت، رسیدن به کمال

راه بکدگان به سوی او را وظیفه سالران طرییق   این طی طریق بدان معکا نیست که خداوند سبحان رف  موان  و هموار ساختن

                                                           
 .800ه یبقره آ هسور .0

 .099ه یبقره، آ هسور .8

 . 0و  9ا  یسوره انشراح، آ .9

 .022نتشارا  صدرا، ص ، ای، عدل الهیمطهر یمرتض .3

 .33تا صفحه  92مان، ص یا  ، انسان ویمطهر یمرتض .9

 .41، انسان در قرآن، ص یمطهر یمرتض .0



 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 625

از خیود بیر ریای     حقیقت نیز همین است و ایین دو فریضیه بیه دلیی  نیوع کیارکرد و تیاثیرا  شیگرفی کیه          .حق برنشمارد

. کککید  ییاد میی  « افضی  ادسیال  »آن به عکیوان   ازاز این رو  از مقام ممتازی نسبت به دیگر فرای  بر خوردارند وگذارند،  می

و فرای  است لذا پیامبر اکرم کیه قیوانین    و نهی از مکرر در واق  راهراری برای تضمین اررای قوانین معروف امربهفریضه 

تخلف  و نهی از مکرر شد و در برابر کسانی که در پی معروف امربه ککار آن موظف به واحرام ردیدی برای بشر آورد، در

اررای  طور معصومان تمام همت خود را صرف همین .آمدند، با ابزار امر و نهی ظاهر شد از این قوانین یا تحریف آن بر می

 اند.  این دو کرده

 هیا  آنرامعه و عیدم انحیراف از    مورود در های ارزشمکیت ارتماعی به میزان زیادی به پیروی از هکجارها و ن ایهم چک

همیواره دسیتخوش    هیا  انسیان ه زنیدگی ارتمیاعی   کی ی از آن است کحا بستگی دارد. بررسی روام  مختلف در طول تاریخ

ناامکی به طرق گوناگون  ال آن مورود است وراست و در همه روام  بدون استبکا انحراف در همه اش نامالیما  و حوادث

 .تهدید نموده استارتماع بشر را 

انحرافا  و رسیدن به امکیت نسبی است.  کترل در آوردن اینکنوع رلوگیری و به  باشد میه در ایکجا مهم کته ای راما ن

گسترده  ارسازتر صور  بگیرد، میزان برقراری امکیت نیزکتر و  روام  با نیروهای قوی کترل تهدیدها وانحرافا  درکهر چه 

سیستم  کاری و انحرافا  ارتماعی، ورود یربزه ر  دیگر راه تحقق امکیت در رامعه و رلوگیری ازتر خواهد بود. به عبا

دهی بایدها و   رر فرایکد ایجاد شکاخت و شرو نهی از مک معروف امربهاست. از سویی دیگر  ارآمدکو  مؤثرکترل ارتماعی ک

و بدسیت آوردن بییکش صیحیح     هیا  آنفواید عم  بیه   ( وها ارزش) ها معروفنبایدهاست. ایجاد شکاخت و آگاهی نسبت به 

ه کی  . ایین شیکاخت  باشید  میهای آن در ساختار ارتماع  و مضرا  وآسی  ها ارزشتهدید  را  یا همان عوام رنسبت به مک

و طیرد   هیا  نیریی در رذب  ها انسانذوق فطری  بودن را در خود دارد، باعث بیدار شدن می  یا کصفت برانگیزانکده و محر

 .شود میمقبول و همکوایی اعضای رامعه در این امر  و احیا و حفاظت از هکجارهای ها بدی

به حفظ  ککد میایجاد  ها بدیو  ها نیریبه  ه در افراد رامعه نسبتکر با شکاختی رو نهی از مک معروف امربهه این ترتی  ب

 .رساند مییاری د است، ین رده گمشده تمدکرامعه و تحقق امکیت ارتماعی  و هکجارهای مورود در ها ارزش
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 و نهی از منکر و حریم خصوصی  معروف  به امر
 0رسول مظاهری

 8حسین روادی

 9سعید شریفی

 چکیده

. کککید  میی بکیدی   تقسییم بکدی کلی حقوق را به دو بخش عمده حقوق کلی و اساسی و حقیوق ارتمیاعی    در یک تقسیم

ای است که شام  کلیه حقوق از رمله حقوق فردی ارتماعی خصوصی و عمومی اسیت. از رملیه حقیوق     شهروندی مقوله

فردی هر یک از اعضاء رامعه مدنی حریم خصوصی است. حریم خصوصی شام  اموری است که فرد بتواند دسترسیی بیه   

حریم مرانی  حریم ارتباطی، صی افراد شام  چهار حوزه حریم اطالعاتی،ن را در ککترل داشته باشد. مصادیق حریم خصوآ

... است. حریم ارتباطی بیه   مالی و چون پزشری، هایی حوزهحریم اطالعاتی در بر گیرنده اطالعا   و حریم رسمانی است.

ریم مرانی در بیر گیرنیده   ح ارساد  اشاره دارد. تلفن و حفظ حریم تمامی وروه ارتباطی انسان از قبی  پست الرترونیک،

سالمتی و بهداشتی فرد است. در عصیر ککیونی و بیا توریه بیه فرایکید        مسائ مح  اسران و حریم رسمانی نیز در برگیرنده 

رامعه الرترونیری و اطالعاتی و فضای سایبری توره به حریم خصوصیی اهمیتیی دو چکیدان یافتیه اسیت. عیدم اشیکایی بیا         

 هیای  رقابیت محوری چیون رعاییت حقیوق دیگران،    های ارزشتوره به  وحیه خود نظارتی،فرهکگ حاکم بر شبره،فقدان ر

ناسالم در سطح روام  و... از رمله ددیلی است که برای افراد خاطی مجیوز ورود بیه حیریم خصوصیی دیگیران را صیادر       

و نیاتوانی در   حید بیه شیبره   اطالعا  خود،اعتمیاد بییش از    از. از دیگر سو عدم آشکایی افراد با چگونگی محافظت ککد می

چیون   هیایی  روش. سیازد  میی بکدی اطالعا  و... عاملی است که را ه را برای راهیابی به حریم خصوصیی افیراد همیوار     طبقه

بیر   تأکیید هیای نیوین بیر     رییزی فرهکگیی و سیاسیتگذاری    برنامیه  فرهکگ  سازی  در سطح کالن رامعه، مهکدسی فرهکگیی، 

ای کیه قیبح تجیاور بیه حیریم       و نهی از مکرر به عکیوان وسییله   معروف امربهساز اسالمی چون مبانی و اصول انسان  ،ها روش

تربیتی اسالم  بیه مبیارزه بیا چکیین مفاسیدی       های شیوهبا مدد گرفتن از  نماید میخصوصی دیگران را روشن ساخته و تالش 

راهرارهیایی در ایین    ارائهنی حریم خصوصی به مقاله حاضر ضمن پرداختن به مبا بپردازد در این زمیکه راه گشا خواهد بود.

 .پردازد میزمیکه با محوریت امر به معرف و نهی از مکرر 

 نهی از مکرر حقوق،حریم خصوصی، امربه معروف،: یکلید واژگان

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عضو هیا  علمی دانشگاه اصفهان . 0

 دانشگاه اصفهانحقوق دانشجوی کارشکاسی  .8

 اصفهان  دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهکگی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقا .9



 

 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 628

 زندگی شهری وجوب نظارت همگانی در
 0ها زهرا گروای

  8سمیرا سادا  کرمانی 

 چکیده

اعی و در حیطه مدیریت شهری باید در رهت رسیدن افراد به حقوق شهری و ارتمی  مخصوصاچاتخاذ ضوابو و مقررا  

 شان رامعهکه افراد پذیرای تصمیما  اتخاذ شده در مورد سرنوشت خود و  باشد میاین نرته حائز اهمیت  فردی خود باشد.

باشکد چرا که تکها در این صور  است که شهروندان سعی در فرار از قوانین نخواهکد کرد و یدیگر را نیز در رهت اچیرای  

نظار  همگانی دانست البته باید بیه ایین مسیئله نییز توریه داشیت کیه چکانچیه          توان میضوابو یاری خواهکد داد که آن را 

در  دهید  میی ضوابو نابخردانه تعیین گردند بدون شک اررایشان در رامعه همواره با ناکامی مواره خواهد بود و این نشیان  

 .باشیم می نیز نیازمکد حضور نظارتی که از به خطا رفتن مدیریت رلوگیری نماید ها گیریتصمیم 

بکابراین نظار  همگانی هم در سطوح شهروندی و هم در مدیریت شهری الزامی است.ورود نظار  همگانی بر گفتار 

شیهری و   هیای  دستگاهبازدارنده فساد  و نهی از مکرر مکجر به سالمت ارتماع و معروف امربهو رفتار افراد و به عبارتی همان 

ان عکصری فرهکگی در قال  ایجاد حس تعلق شهروندان نسبت به فضای زندگی خود و به عکو تواند میو  گردد میمدیریتی 

های خود و بسان عاملی دررهت ارتقای شهر و ساککیکش عم  نماید.آنچه در ایین   احساس نوع دوستی نسبت به هم شهری

کارگیری آن در رامعه  و  و نهی از مکرر، وروب و ثمرا  به معروف امربهنوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت تعریف 

 .باشد میتورهی به این فریضه بر زندگی شهری و شهروندان و عملررد مدیریت شهری  پیامدهای ناشی از بی

 زندگی شهری-نظار  همگانی-مدیریت شهری کلیدی: اژگانو
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 منکر و نهی از معروف  به امرمرجع بر میزان پذیرش  های گروه تأثیرشناختی  جامعه یبررس

 )بررسی موردی حفظ حجاب(
 0 یلیرضا اسماع

 8 ین قالنینسر

 9م آذریمر

 دهکیچ

توسیعه و رشید    دررا کیه افیراد    شیود  میی و مقیودتی ارتمیاعی اطیالق     ها گروهگروه مرر  به  ،رابر  مرتندگاه یاز د

ن یی مرری  اسیت. ا   هیای  وهگرموضوع مقاله حاضر .ککد میراهکمایی  شان شخصیو رفتارها و تصورا   ها نگرشو  ها ارزش

از  یو نهی  معیروف  امربهرش یزان حفظ حجاب و پذیآن بر زنان در م تأثیرمرر  و  های گروهت یوضع یمقاله در صدد بررس

بازدارنده و هدایت کککده ایفای نقیش   و به صور  شود میمحسوب  حیاء در نهادانسان یه حجاب نوعکراست.از آنجا رمک

 .ککد میق یه رابه آن تزرشد هکجارهای طردا یهکجارهای پذیرفته شده و ،مببت ومکفی یبکد ستهدا مرر  ب های گروه ؛ککد می

 یت ارتمیاع یهمچون؛ خانواده، همسادن، رسانه هاو هو های گروهثیر أت یو بررس ییدرصدد شکاسا پژوهش حاضرن، یبکابرا

ن مقاله ی.درااست مسلمان بوده یشورهاک صوصاچمخ ها ملتتوره همه مورد  از دیرباز هر  هکاست. حجاب  ی همسئلبر روی 

مطیرح و   یا  اصیل یم و در قالی  آن فرضی  یتکظ یمکاسب ی، چهارچوب مفهومیو مکاب  تجرب ینظر های دیدگاهپس از مرور 

ق از یی سال شهرستان نجف آباد انتخاب شده است. تحق 03تا  02ق حاضر زنان یتحق ینمونه آمار مورد آزمون قرار گرفتکد.

ه ک اند دادهق نشان یتحق های یافتههمبستگی استفاده شده است.  های آزمونا  از یفرض یبررس یو برا باشد می یشیماینوع پ

 هیای  واقعییت و در ساخت  کککد مید أییذهکیا  افراد را ت یه به نوعک،ها رسانهر گذار بر حفظ حجاب، یتأث متغیرهایان یاز م

و حفظ حجاب  معروف امربهرش ی، همسادن و خانواده در پذیت ارتماعی  هوین سهم و به ترتیشترید، بذهکی دخالت دارن

 . اند بودهبر خوردار  یموثر های گذاریر یاز تأث

  یت  ارتماعی، هویرمع های رسانه، ها ارزشمرر ،  های گروهحجاب،  :یدیلک واژگان



 مقدمه و طرح مساله -1

افیراد و   هیا  آنجیاب ، عیواملی چکید نقیش آفریککید کیه از رملیه        ونهی از مکرر ،بویژه حفیظ ح  معروف امربهدر رریان 

مرری  گفتیه    هیای  گروه. به این دسته گیرند میهستکد که مبکا و معیار قضاو  و ارزیابی ککشگران ارتماعی قرار  هایی گروه

کککد، حتیی اگیر بیرای    را که در رامعه اصلی مالک هستکد، رامعه پذیر  باورهاییهکجارها،  توانکد می ها گروه. این  شود می

. به طوری که استاندارها و معیارهیایی را در اختییار ککشیگران قیرار     کککد میاصلی سرپیچی  های ارزشبرخی از افراد که از 

ارتماعی افیراد در   های ککشو  ها گیری مرر  نقشی انرارناپذیر و به سزایی در تصمیم های گروههکد و بلعرس. بکابراین  می

نییاز بیه پوشیش و پرهییز از برهکگیی ریزو       ه معروف و نهی از مکریر دارد. بیه عبارتی،حجیاب کیه نیوعی      رد یا پذیرش امرب

از طرف ککشگران بیه عکیوان نمیاد اسیالمی حفیظ شیود و ییا         تواند میگرایشا  فطری انسان است در تأثیر گروهای مرر  

ارتمیاعی. دختیران و زنیان کیه       هیای  آسیی  رعایت نرردن آن برای برخی روام  بستری باشد برای بورود آمیدن  برخیی   

                                                           
 دانشگاه آزاد خوراسگان . یئت علمی، عضو هیزیو امور برنامه ر ی، معاونت فرهکگیرامعه شکاس یترکد .0

 ghalani_n@yahoo.comه.یوهپاکام نور ی، مدرس دانشگاه پیارشکاس ارشد رامعه شکاسک .8

 .یت شکاسیارشکاس ارشد رمعک .9
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، کککید  میی بخشی از رامعه هستکد و از حیث مؤثر بودن در سالمت اخالقی رامعه، موقعیت و رایگاهی ویژه در رامعه پییدا  

ای کیه دغدغیه سیاختن     . بکیابراین، در رامعیه  شیوند  میی ساز تلقی  ای به عکوان آیکده به خصوص نس  روان که در هر رامعه

ارتمیاعی اسیت کیه     های اولویتر در آن راری است پرورش روانان و بسترسازی برای رشد و هدایت آنان از ای بهت آیکده

 . رسد مینظر ه بررسی این امر، میزان حفظ حجاب، در بین زنان و دختران امری ضروری ب

و طیی   شود یمرتماعی برای مادران فردا و امروز به اصطالح ا ها ارزشپذیری است که  در فرایکدی تحت عکوان رامعه 

غکی و هویت اسیالمی نییاز بیه     یها ارزش. ایران اسالمی با داشتن شود یمتببت  ها آنهمین فرایکد است که هویت ارتماعی 

و نهیی از مکریر دارد، تیا از رکیگ نیرم دشیمن رلیوگیری ککید.          معروف امربهارشاد ککشگران ارتماعی خود، تحت عکوان 

 هیا  گیروه اب زنان و دختران است. آنچه مسلم است این است که مرار  مببت و مکفی در همه بکابراین، تکها ابزار دشمن حج

تصیویری و شیکیداری هسیتکد.این     یهیا  رسیانه این مرار  همسادن و دوسیتان، والیدین و    نیتر مهمپراککده هستکد. از رمله 

و از سیوی   رنید یگ یمی قیرار   ها آنالگوی ذهکی مرر  از یک سو مبکای مقایسه و ارزیابی رفتار روانان و  یها گروهمرار  یا 

( و از آنجیا کیه   32:0923پیذیری آنیان تیأثیر مسیتقیم دارد.)شیریفی،      و هکجارهایی بر فرایکید رامعیه   ها ارزشدیگر، با القای 

رییه  ، تانید  ارتبیاط که بیا آنیان در    ییها گروهخود بیش از آنره به خود متری باشکد، به  یها نگرشدهی به  در شر  ها انسان

( در بحث رعایت حجاب این مرار  از تیأثیر بسیزایی برخیوردار هسیتکد از سیوی دیگیر در       3:0330دارند.)هیمن و سیکگر، 

عیواملی چکید نقیش دارنید. بکیابراین، اهمییت بررسیی         گیری و کیکش افیراد در رامعیه و    گیری نگرش، تصمیم فرایکد شر 

. سدر یممرر  در میزان حفظ حجاب ضروری به نظر  یها گروه

و نهی از مکرر )بررسی موردی حفظ حجیاب(، سیوالی کیه     معروف امربهمرر  بر  های گروه تأثیردر تحلی  و بررسی ، 

و نهیی از   معیروف  امربیه در پیذیرش   توانید  میاین تحقیق به دنبال پاسخ گویی به آن است، این است که،کدام گروه مرر  

 ؟ گذارد میحفظ حجاب در بین زنان تأثیر باشد؟ و چه میزان بر  مؤثرمکرر از طرف ککشگران 

 و نهی از منکر  معروف امربهتعریف و مفاهیم مربوط به حجاب و  -8

حجاب هم به معکی پوشیدن است و هم به معکی پرده. بیشتر استعمالش به معکی پیرده اسیت. اسیتعمال کلمیه حجیاب در      

ر اصطالح فقها کلمه ستر که به معکای پوشیش اسیت   مورد پوشش زن یک اصطالح نسبتاچ ردید است. در قدیم مخصوصاچ د

( آن چیزی که ادن در گویش ارتماعی ما و در فرهکگ 00:0922کار رفته است. )راوید و دیگران،ه به رای واژه حجاب ب

فقیه   بلره در فرهکیگ قرآنیی و   شود ینم، در واق  در فقه اسالم از آن تعبیر به حجاب شود یمایرانیان از آن به حجاب تعبیر 

. پوشش و حجاب اخالقی، به معکای عدم برهکگی در عرصه عمومی است. یعکی شود یماسالم از آن به لباس و پوشش تعبیر 

زدگی رامعه و رهت حفظ امکیت اخالقی ارتماع و در رهت ترام  معکوی فرد به خصیوص کرامیت زن.    مبارزه با رکسیت

 (01:0923)پورازغدی،

رکبه روانیی دارد، بعضیی رکبیه خیانوادگی و بعضیی دیگیر رکبیه         ها آنست. بعضی از فلسفه پوشش اسالمی چکد چیز ا

. حجیاب در اسیالم از ییک مسیئله     شیود  میی ارتماعی و بعضی از یک نوع تدبیر غریزی زن برای باد بردن مقام خود ناشیی  

چه بصری و چیه لمسیی و چیه     انواع التذاذهای رکسی خواهد میو آن این است که اسالم  گیرد میتر ریشه  تر و اساسی کلی

نوع دیگر به محیو خیانوادگی و در کیادر ازدوا  قیانونی اختصیاص یابید و ارتمیاع مکحصیراچ بیرای کیار و فعالییت باشید.            

حجابی به محیو خانوادگی و همسران مشروع از رکبیه روانیی بیه بهداشیت      ( از نظر اسالم محدودیت بی90:0934)مطهری،

ز رکبه خانوادگی سب  تحریم روابو افراد خانواده و برقراری صمیمیت کام  بین زوریین  و ا ککد میروانی ارتماع کمک 

کیه ارزش زن در   گیردد  میی و ضمکاچ سب   گردد میو از رکبه ارتماعی مور  حفظ نیروی کار و فعالیت ارتماع  گردد می
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ه حوذه فردی، خانواده و ارتمیاع میورد   در س توان می( به طور کلی فلسفه حجاب را 92:0934برابر مرد باد رود . )مطهری ،

 بحث قرار داد.        

و نهی از  معروف امربهدر بیان  فردی  حیا و عفت خانوادگی، تربیت فرزند، پیوند خانواده ارتماع استحرام و بکیان رامعه

است و عدم انجام آن  و نهی از مکرر ترلیفی وار  و نوعی عباد  معروف امربهگفت :  توان میآن بر حجاب  تأثیرمکرر و 

و نهی از مکرر را به عهده یردیگر  معروف امربههرگاه مردم ». در فرمایش امام رضا)ع( رود میرزوه گکاهان بزرگ به شمار 

و نهی از مکرر مور  بزرگ وعزیز شدن فرد مسیلمان   معروف امربهانجام  «بگذارند پس باید برای عذاب الهی آماده باشکد.

و از آنجیا کیه    شیود  میی و حتی مور  تسلو بیگانه و دشمن در رامعیه   شود میبه آن مور  خواری  و بی اهتمامی نسبت

مسئولیت رسمانی ومواظبت از رسم و پیرره مادی مهم است، بکابراین حفظ حجاب و پوشش برای بیانوان امیری ضیروری    

ند مسیئول را در دعیو  دیگیران بیه     نقش شیهرو  توان میمرر   های گروهکه با امر به حفظ حجاب و ککترل نقش  باشد می

 تحقق مسولیت و وظیفه شکاسی رهت سالمت ارتماعی افزایش داد.   

 گروه مرجع  -3

در واق  الگیوی رفتیار بیرای افیراد مختلیف       کککد یمو هکجارهایی که به رامعه ارائه  ها ارزشمرر  به رهت  یها گروه

بیا آن شیکاخته شیده و آرزو     ککید  یمی فیرد احسیاس   »اعی است کیه  ، بکابراین گروه مرر  گروهی ارتمشوند یمرامعه تلقی 

 یهیا  هیدف خود و نییز   یها ارزشو  ها نگرشکه هویتش با آن مرتبو باشد. هر کس از گروه مرر  خود هکجارها،  ککد یم

 ییهیا  آنارتماعی مهم را و چه  یها مقوله. همچکین شخص آورد یم، به دست کدیآ یمپدید  ها ارزشارتماعی را که از این 

)گولد .« ردیگ یم، نیز از گروه مرر  فرا ردیگ یمقرار  مقابلشانرا که به طریقی در  ییها آنانجام دهد و چه  خواهد یمرا که 

 (488:0940و کول 

ارتماعی است که فرد در سکجش ارزش خود با دیگران آن را مورد مقایسه و یا به  یها گروهگروه مرر  یری از انواع 

. موقعییت ییا مکزلیت    دهید  یمو آن را مبکای داوری خود قرار  ردیگ یمر قضاو  و در اعمال خود از ان الهام عبار  دیگر د

. به عبارتی تصور فیرد از مقیام و مکزلیت خیود     شود یمارتماعی فرد از طریق موقعیت نسبی با افراد دیگر تعریف و توصیف 

 کیه از  رنید یپذ یمی را  ییهیا  ارزشو افراد معمیودچ   ککد یمقایسه بستگی به گروه خاصی از افراد دارد که وی خود را با آن م

 یهیا  وهیشی افرادی که سعی دارند بیه ارزییابی   » 0(. از دیدگاه بروس کوئن831: 0394مرر  آموخته باشکد.)مرتن، یها گروه

 (030:0329. )کوپر ،رندیگ یممرر  را الگوی کار خود  یها گروهایفای نقش بپردازند 

 و نهی از منکر  معروف امربهبه  ارزش و نگرش -4

« گروهییی اسییت کییه فییرد بییازیگر، عضییو آن اسییت و یییا آرزومکیید عضییویت در آن اسییت.  »در حقیقییت گییروه مرریی 

( بدین ترتی  فرد با رفتار کردن مطابق نظرا  چکین گروهی به تعدی  تصویر خود پرداخته و ترریحیا   09:0940)کریمی،

حفیظ   شود یمو نهی از مکرر شاخص در نظر گرفته  معروف امربهبراین، آنچه در مسأله بکا .ککد یمارزشی خود را نیز تعدی  

که در آن بر اسیاس مییزان    شوند یم، سازماندهی ای همواره به صور  نظامی ر هر رامعهد ها ارزشرامعه است.  یها ارزش

گونیاگون   یهیا  ارزشه مراتی  مییان   نوعی حالت سلسل اند قائ متفاو   یها ارزشاهمیتی که مردم هر یک از روام  برای 

را بیه عکیوان واقعییت قبیول      ها آناصول گسترده ای هستکد که مردم درستی  ها ارزشگفت،  توان یم. بکابراین شود یمایجاد 

ای  اسیت. ایین تغیییرا  بیه گونیه      ها آنتغییرا  در سلسله مرات   نیتر مهمو  نیتر  یشا(یری از 010: 0338دارند.)فراونت، 

                                                           
1. bross kohn 
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مسیلو تبیدی  شیوند. همچکیان کیه ایکگلهیار         یهیا  ارزشمتحول گرایش به آن دارند که به  یها ارزشکه  دینما یمعم  

بیه تیدریج بیه     هیا  نسی  در مییان   ها ارزشفراگرد دگرگونی » :سدینو یمدر روام  پیشرفته صکعتی  ها ارزشدرباره دگرگونی 

که زندگی آدمیی   اند یمیمفاهدر واق   ها ارزش. بکابراین، بدای یمسیاست وهکجارهای فرهکگی روام  پیشرفته صکعتی انتقال 

( در حقیقت پشت همیه  083: 8118هستکد.)هاگکبرگ، ها انسانراهکمای مؤثری برای هدایت  ها آنو  ردیگ یممعکی  ها آناز 

یی از تصیورا  و  و رمزهیا، دنییا   هیا  نقیش ارتمیاعی،   یهیا  نشانهالگوها،  ها سازمانرمعی، همه  یها شیگراانواع رفتارها و 

، نگرش یک حالت روانیی ییا عصیبی    دهد یمبه عبارتی، این امر نگرش افراد را در رام  تغییر  رمعی قرار دارد. یها ارزش

که  ییها تیموقعفرد به همه اشیاء و  یها پاسخآمادگی است که از طریق تجربه سازمان داده شده و تأثیری هدایتی یا پویا بر 

کیه نگیرش نظیام بیادوامی از      دارد یمی ( اظهیار  0308) 0( کراچفیلید 04:0399ارد)گیوردن آلپیور ،  مربوط اسیت د  ها آنبا 

مببت یا مکفیی، احساسیا  عیاطفی و تمایی  بیه عمی  مخیالف ییا موافیق نسیبت بیه ییک موضیوع ارتمیاعی                یها یابیارزش

ترنید و غالبیاچ فاقید شییء ییا       یگسترده و انتزاعی  ییها هدف ها ارزشگفت  توان یم( در بیان کلی تر 84:0943است.)کریمی،

بییه عکییوان معیییاری بییرای قضییاو  و  هییا آن. انیید ارزش. شییجاعت، زیبییایی و آزادی انیید اررییاعموضییوع مشییخص یییا نقطییه 

و باورهیای   ها نگرشو از آن طریق،  برد یمگیری بهره  برای تصمیم ها آنکه شخص از  کککد یماستانداردهای انتزاعی عم  

هوییت ارتمیاعی فیرد را     توانکد یم ها نگرشو  ها ارزش( از سوی دیگر 99: 8111. )چاپمن،ککد یمخاصی را در خود ایجاد 

 ی هافتی یسیازمان   یهیا  نگیرش شر  دهکد. به عبارتی ، هویت ارتماعی همان خویشتن خویش است که از طریق سازماندهی 

 (0332،8.)گراهام، ردیگ یمارتماعی یا گروهی شر  

 و نهی از منکر)حفظ حجاب(              معروف امربهدر  ثرمؤمرجع  های گروهنقش   -9 

رامعه را در تمامیت خویش عام  ارتماعی کردن دانست. میان رامعه در مفهیوم گسیترده و فیرد،     توان میبه طور کلی 

عوامی  اصیلی ارتمیاعی کیردن      هیا  گیروه و در حقیقیت ایین    کککید  میی کوچک نقش واسطه را بیازی   های گروهبسیاری از 

در  میؤثر مرری    هیای  گروه. در این پژوهش خانواده، دوستان، رسانه، هویت و اعتقادا  مذهبی به عکوان شوند میسوب مح

 . اند شدهنظر گرفته 

به معکای سازگاری است که بر اساس آن یک فرد یا یک گروه خود را شکاخته و انتظار دارد دیگیران نییز او را    8هویت

مختلف تبلور مادی یافته و یک فیرد خیود را بیه     های صور ت تصویری ذهکی است که به به عبار  دیگر هوی باز شکاسکد.

. این تصویر و احساس از درون، لزوماچ با تصویر و احساس از بیرون یری نیست. بیه عبیار  دیگیر    دانکد مییک گروه متعلق 

( هویت آن چییزی اسیت   0393تارف  ). از دید شود نمیهویت از ران  صاح  آن، لزوماچ به همان گونه از بیرون احساس 

بکیابراین   (98: 0393و برای گیروه ارزش عیاطفی قائی  باشیکد.)میلز،      اند شریککه اعضای گروه در اعتقادا  و احساسا  

. خانواده عبارتست از یک گروه نسبتاچ بیادوام کیه بیه    ککد میبیشتر  معروف  به امرارزش گروهی تمای  گروه را به هدایت و 

و از  دهکید  می، واحدهای اقتصادی تشری  کککد مید، ازدوا  یا توافق به هم پیوستگی پیدا کرده و با هم زندگی وسیله اردا

( بکابراین، این گیروه عبیار  اسیت از دو نفیر ییا      909:0948.)رابرتسون،کککد میفرزندان خردسال خود مراقبت و نگهداری 

در دیگیری ییا دیگیران تیأثیر گذاشیته و از آنیان متیأثر شیوند.          وانکید ت میبیشتر که با هم تعام  دارند، به نحوی که هر یک 

زیر است: تعام  بیین افراد،داشیتن درک و تصیویر از     های ویژگیتر از این اصطالح شام   ( یک تعریف رام 9،0320)شاو

                                                           
1. krachfild 

2. identity 

3. shaw 
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"فلویید آلپیور   "ه ( به عقید0،0343متقاب  )دودماتر های نقشدیگر اعضاء، ایجاد پیوندهای عاطفی و وابستگی متقاب  یا 
8 

چییزی بییش از مجموعیه مشیترکی از      هیا  گیروه به یک گروه گیر ککید. وی عقییده داشیت کیه      تواند نمیپای شما  (0393)

که همزمان در ذهن چکد نفر حضور دارند، نیستکد. صاحبکظران دیگر به نوبه خود و به  ها عاد و  ها اندیشه، عقاید، ها ارزش

مستق  و یگانیه   های پدیدهبه صور  اشیاء یا  ها آنکه باید به  اند مستق روهرهایی  ها گروهکه  اند داشتهشرلی موره اظهار 

( از آنجیا کیه زییر بکیای شخصییت فیرد در       93-01:0902)کریمیی،  (« 3،0390واریکیر -9،0332در محیو نگریست.)دورکیم

است، پیروی والدین از ظواهر الگوهای غربی  ، رفتار والدین در این امر از اهمیت بسزایی برخوردارشود میخانواده گذارده 

و خود بهترین مشوق و مرر  برای الگو گیری از الگوهای  سازد میزمیکه را برای گرایش نوروانان به الگوهای غربی فراهم 

 . ککد میفرد را به عکوان عکصری رهت هدایت ککشگران دررامعه تبدی   ها آنغربی هستکد  در مقاب  پایبکدی 

در دراز مید  ییا    توانکید  میی  هیا  رسیانه مرر  محسوب شود. این  های گروه ترین مهمیری از  تواند میرمعی  ایه رسانه

فرهکگ و شیر  ییک رامعیه را     توانکد میکوتاه مد  تأثیر زیادی بر نگرش و رفتار مخاطبان خود داشته باشکد و به راحتی 

،از پیامیدهای مکفیی   ها ارزشبوس وحشت ناک تری، چون ضد تغییر دهکد. هرچه ترکولوژی رسانه بیشتر پیشرفت کرده، کا

از سوی دیگر این امیر سیرعت اشیاعه فرهکگیی را افیزایش       (41:0928. )مک کوای ،اند کردهوسای  ارتباطی برای ما ترسیم 

همگیانی ابیزاری    یهیا  رسیانه ( معتقید اسیت   0332)"دل" .سیازد  میی داده و یرپارچگی فرهکگی روام  را با مشر  مواریه  

واخیالق   پکدکردن فلسفه وفرهکگ ازطریق مردم وموقعیت خود نخبگان حاکم برای تداوم بخشی به قدر  ثرو  هستکدکه

کککدکیه بیدون    میی  وارد گیاهی افیراد  آدرخود به شیوه ای بیی همتیا عکاصیری را    همگانی یها رسانه گیرند. می خود(به کار

وسیای   کیه   دارد یمی اظهیار   روراف تیی. کالپیر  از سوی دیگر  (31: 0940.)دل،مدآ نمی نان پدیدآذهن  هرگز در ها رسانه

. شیوند  یمی شمار مورود در مطالعا  مربوط به اثر محییو بیر روی رفتیار بشیر در نظیر گرفتیه        رمعی تکها یری از عوام  بی

( از نظر 98: 0943توسو ککشگران رامعه انرار کرد.) دادگران، معروف امربهنقش آن را در پذیرش یا رد  توان ینمبکابراین، 

(نیز شر  گیری هویت از طریق رابطه متقاب  فرد و رامعه میسر خواهد بود و این تعام  به واسیطه اسیتفاده از   0333رکریکز)

 .شود یم، ایجاد ها رسانهنمادها، از رمله 

 مبانی نظری   -6

بارهیا از روانی  مختلیف میورد      و نهی از مکرر  و احساس نیاز به آن یری از مواردی اسیت کیه   معروف امربهتوره به  

مرر  در برقیراری ایین    یها گروهقرار گرفته است. تحقیق حاضر به دنبال تأثیر این امر بر میزان حفظ حجاب و نقش  تأکید

امر است. از این او چهارچوب تئوریک این پژوهش مبتکی بر تلفیقی از آرای چکد تن از صاحبکظران معاصر چون هابرماس، 

بر تفرر عمومی اسیت. وی معتقید اسیت     ها رسانهبر تأثیر  تأکید(0340. در دیدگاه هابرماس )باشد یمهومکز  گیدنز، کوزر و

و بلکسیبه بیه    آورنید  یمی وریود  ه ردید فرهکگی برای ککشگران فضای ارتباطی ردییدی را بی   یها میپارادادر دنیای مدرنیته 

( بیراین اسیاس در دیگیاه پیارادیم هیای      94: 8114گ،هی ولیی، .)یاندهکید  یمی ، دیدگاه هشان را تغییر مؤثر یها گروهعکوان 

و نهی از مکریر   معروف امربهرا با پذیرش  ها ارزشعقالنیت شدید را تخفیف دهد و شرایو حفظ  تواند یم ها رسانهفرهکگی 

بییان  اساسیی گییدنز    سیؤال ( در رهیان مطیرح شیده اسیت.     0323ایجاد ککد.  نظریه ساخت یابی با کارهای آنتیونی گییدنز)  

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 
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امر در سیاخت ییابی گییدنز     نیتر مهم (823:0929.)آزادارمری،انجامد یمارتماعی  یها ستمیسکه به بازتولید  هاست ساخت

، شیوند  یمی ای ارتمیاعی در پرتیو اطالعیا  تیازه اصیالح و بررسیی       توانایی باز اندیشی ککشگر است به طوریره عملرردهی 

( که این بیاز اندیشیی  در سیاخت بکیدی رامعیه      018: 0923.) ریتزر، دهکد یمدرنتیجه خصلتشان را به گونه ای سازنده تغییر 

 معیروف  امربهق پذیرش مرر  انجام شود. به عبارتی، به ککشگر اصالح رفتار یا تغییر آن را از طری یها گروهتوسو  تواند یم

. در مقاب  هومکز نیز با دیدگاه مبادله، معتقد است که مسئله اساسی مطرح در رامعه شکاسی بیان رابطه دهد یمو نهی از مکرر 

هومکز بیشتر بر چگونگی تبدی  رفتار فردی به ککش رمعی اسیت و آن را مسیئله اساسیی     تأکیدفرد و گروه و رامعه است. 

. وی تبدی  رفتار فردی به رفتار رمعی را فرآیکد ارتماعی و فهم آن را اندیشه رامعه شیکاختی قلمیداد   نددا یمرامعه شکاس 

( بر این اساس چگونگی تبدی  رفتار فردی بیه کیکش رمعیی کیه در ییک زمیان و مریان        819: 0942کرده است. ) کوزر، 

ه مطال  مطروحه در این نظریه مسئله فرد و رامعه . با توره بشود یم، به عکوان یک مسئله اساسی مطرح ککد یمخاص بروز 

مورد توره است. ولی به این صور  که عملرردهای بازتولید شده ککشگران در بستر زمان و مریان در دو سیطح خیرد بیه     

ر در و نهی از مکری  معروف امربه. بکابراین، نوع برخورد در ارائه اند یارتماع یها نظام( و در سطح کالن در ها خاطرهصور )

 ککش رمعی را به سوی پذیرش مببت یا مکفی رهت دهی ککد.  تواند یمحفظ حجاب 

که اساسش بیکش کارکردی ساختی است، چکیدین پییش فیرض را میورد توریه      ( در طرح نظریه تعادلی 0390پارسونز)

 قرار داده است 

می و نهیادی شیدن سیطوح متفیاو      ، اهمییت فرهکیگ عمیو    نهادهابا  ها نقش، ارتباط ها دهیپداهمیت نقش و کارکرد  

، نهادهیا،  هیا  نقیش بر همریاری   تأکیداز این رو پارسونز از طریق طرح نظریه تعادل بیشتر نوعی ارتماعی شدن را با واقعیت

( این نظریه پارسیکز همانکید دییدگاه لیوئیس     003: 0308و کارکردها مورد نظر داشته است.)مایکیس و ملترز، ها نرم، ها ارزش

در رامعه و بدست آوردن کارکردهای مببیت   ها ستمیس( نه تکها بدنبال بررسی عملررد مکاس  0399شیبوتانی) روزنبرگ و

به تعریف او از میوقعیتش   دهد یمبه این معکا که آن چه یک فرد انجام  ککد یممرر  را نیز تحلی   یها گروهاست؛ موضوع 

و ارتباط ارتماعی فرد و سیازمان   ها سازمانرد ناشی از عملررد ( که این عملر04: 0948بستگی دارد.) سروستانی و هاشمی،

را زیر نظر داشته باشد و رریان ارتباطی خیوبی بیا    ها رسانهمررعی چون  یها گروهاست. بکابراین، اگر رامعه به نوعی بتواند 

ریق تیأثیرش، بیرای فیرد    مرر  دیگر،چون خانواده،دوستان، هویت و اعتقادا  مذهبی از ط یها گروهککشگران برقرار ککد 

و اگیر  اییین   شیود  یمی و نهیی از مکریر بییویژه حفیظ حجیاب رامعیه پییذیر       معیروف  امربییهو اهمییت   شیوند  یمی دارای ارزش 

و ... به عوام  دیگیری کیه در رامعیه ایین نقیش را ایفیا        ها ارزشپذیری به خوبی انجام نشود افراد برای نهادی شدن  رامعه

را گروه مرری  خیود بپیذیرد . طبیق      ها گروهغریبه رروع ککد و این  یها گروهت فرد به و ممرن اس آورد یمروی  کککد یم

رامعه را  یها ارزشخود یا ضد  یها ارزشکه یری از اصول عمده نظریه تعادل است، این گروه غریبه  ها ارزشاص  تعمیم 

. در یک رامعه، ارتماعی شیدن  شود یمی اساسی، در افراد نهاد یها ارزشرریان ارتماعی شدن،  در .دهد یمبه فرد تعمیم 

. هر فرد در رامعه فردیت خیود را  ردیگ یمرمعی و .. صور   یها رسانهاز طریق نهادهایی چون: خانواده، گروه همسادن، 

. در رامعه برای طی شدن این رریان یک نوع سازگاری بین عکاصر رامعیه وریود دارد. حیال    ککد یمدر این رریان کس  

و دچیار تغیییر    شیوند  یمکس  شده توسو افراد متحول  یها ارزشصر در مسیر این رریان متحول شوند، مسلماچ اگر این عکا

( و  0340از اندیشییمکدان بررسییی شییده اسییت کییه آلبییر  )   یاریبسیی یهییا شییهیاند. تقابیی  در شییوند یمیی شییانیها ارزشدر 

آنچیه  »نظریه کوزر بیر ایین امیر اسیتوار اسیت کیه        ( در نظریه تقاب  خود بیشتر دیدگاهی کارکردگرایانه دارد.0324کوزر)

، تقاب  نیست، بلره سختی و عدم انعطاف سیستم ارتماعی است که دشیمکی را  دهد یمساخت ارتماعی را مورد تهدید قرار 
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و تقابی  کیه مفهیومی     شیود  یمی . به عبار  دیگر دشمکی به لحاظ عدم انعطیاف در سیسیتم ارتمیاعی حاصی      ککد یمایجاد 

مرری  در ررییان    یهیا  گیروه ن امیر اگیر   یبکیابرا « ز دشیمکی اسیت عامی  ناسیازگاری در سیسیتم ارتمیاعی اسیت.       متفاو  ا

ارتماعی نسیبت بیه ایین امیر بیرای       مدر سیست تواند یمدرستی شکاسایی و رهت دهی  نشوند ه و نهی از مکرر ب معروف امربه

 های خصمانه ایجاد ککد. العم  گران عرس ککش

رامعه )ساخت یابی  های ارزشبکدی شدن  گفت، درصور   ورود درره توان مینظری  های یدگاهدبراساس تلفیقی از 

در  هایشان دیدگاهگران برای ارائه  بین ککش توان می)ککش ارتباطی هابرماس( ها رسانهگیدنز( و رشد تفرر عمومی از طریق 

ارتمیاعی ایجیاد کیرد، بلریه      هیای  سیسیتم ها تعیادل در  )مبادله هومکز( نه تک ها ارزشمورد امر به مسائ  اساسی و نهی از ضد 

 کارکردی پارسکز( و امر به حفظ حجاب برای ککشگران درونی شود.  -کاردی خود را حفظ کککد)ساختی ی هرکب ها ارزش

 شناسی  روش -7

شیکامه و  آوری اطالعا  با کمک پرس در این پژوهش با توره به اهداف آن از روش پیمایشی استفاده شده است و رم 

هیای اسیتاندارد شیده میورد اسیتفاده محققیان و        مصاحبه حضوری انجام گردیده است. سکجش متغیرها نییز از طرییق گوییه   

سال شهرستان نجیف آبیاد اسیت     03تا  02صاح  نظران علوم ارتماعی صور  گرفته شده است. رامعه مورد مطالعه زنان 

 .اند گرفتهد مطالعه قرار نفر به صور  نمونه گیری تصادفی مور 923که نمونه 

 فرضیات تحقیق    

مرری    هیای  گیروه صیاح  نظیران مختلیف دربیاره موضیوع       های دیدگاهفرضیا  این مطالعه با توره به مبانی نظری و 

 از: اند عبار طراحی و  تکظیم گردیده است که 

  بین خانواده و حفظ حجاب رابطه ورود دارد. رسد میبه نظر 

  وستان و حفظ حجاب رابطه ورود دارد.بین د رسد میبه  نظر 

  بین هویت و حفظ حجاب رابطه ورود دارد. رسد میبه  نظر 

  و حفظ حجاب رابطه ورود دارد. ها رسانهبین  رسد میبه  نظر 

  بین اعتقادا  مذهبی و حفظ حجاب رابطه ورود دارد. رسد میبه  نظر 
 

 بار عاملی و متغییر مورد سنجش 

هیا در قالی     مرر  بیر حفیظ حجیاب، گوییه     های گروه تأثیرگیری  یاس ساخته شده برای اندازهسازی مقدبرای استاندار

 هیا  دادهآوری  با رمی   نفر از زنان مکطقه مورد نمونه توزی  شد. 91در رامعه آماری به شر  تصادفی بین  رسشکامه تکظیم وپ

 هیای  شیاخص حا  دزم  رواییی نهیایی و   نامه مقدماتی حذف و اصالح گردید که پیس از اصیال   پرسش سؤاد بعضی  از 

 تحقیق در ردول زیر ارائه گردیده است.   
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 متغیر ابعاد مفاهیم های دیدگاههماهنگ با  بار عاملی

 عینی  پورازغدی %.5
 ذهنی

میزان حفظ 
 حجاب

 مرجع های گروه ذهنی اعتقادات مذهبی پانتام، بوردیو %.5

   هویت گراهام ، تاجفل 59%

  اجتماعی رسانه ک لوهان، السولم 57%

  فردی خانواده و دوستان مرتون، فستینگر 95%

 

 و دادها    ها یافتهتحلیل 

 ساله رابطه وروددارد. 02-03بین میزان حفظ حجاب و خانواده زنان  رسد یمبه نظر 

 ساله 13-64همبستگی بین میزان حفظ حجاب و خانواده زنان  -1جدول 

 خانواده  

 -./r 2.2 حجاب میزان حفظ

p .../. 

بین میزان حفظ حجاب  دیکک یم. همچکان که مشاهده دهد یمنتایج بدست آمده از این پژوهش را نشان  0ردول شماره 

 .شود یم دییتأو این فرضیه  باشد یم(  معکادار =p 082/1و  =r -939/1ساله رابطه همبستگی مکفی ) 02-03و خانواده زنان 

 ساله رابطه ورود دارد. 02-03بین میزان حفظ حجاب و گروه همسادن زنان  رسد یمظر فرضیه دوم: به ن

 ساله 13-64همبستگی بین میزان حفظ حجاب و گروه همساالن زنان  -2جدول 

 گروه همساالن  

 ./.r .7 میزان حفظ حجاب

p ..9/. 

بین میزان حفظ حجاب  دیکک یمن که مشاهده . همچکادهد یمنتایج بدست آمده از این پژوهش را نشان  8ردول شماره 

 .شود یمو این فرضیه رد  باشد ینم(  معکادار =p 104/1و  =r 133/1ساله رابطه همبستگی ) 02-03و گروه همسادن زنان 

 ساله رابطه ورود دارد. 02-03رمعی زنان  یها رسانهبین میزان حفظ حجاب و  رسد یمفرضیه سوم: به نظر 

 ساله 13-64جمعی زنان  یها رسانهبین میزان حفظ حجاب و  همبستگی -3جدول 

 جمعی های رسانه  

 -./r ..8 میزان حفظ حجاب
p .../. 

بین میزان حفظ حجاب  دیکک یم. همچکان که مشاهده دهد یمنتایج بدست آمده از این پژوهش را نشان  9ردول شماره 

 دییی تأو این فرضیه  باشد یم( معکادار =p 111/1و  =r -819/1مکفی ) ساله رابطه همبستگی 02-03رمعی زنان  یها رسانهو 

 .شود یم
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 ساله رابطه ورود دارد. 02-03بین میزان حفظ حجاب و هویت زنان  رسد یمفرضیه چهارم: به نظر 

 ساله 13-64همبستگی بین میزان حفظ حجاب و هویت زنان  -4جدول 

 هویت  

 -./r .58 میزان حفظ حجاب
p .../. 

بیین مییزان حفیظ     دیی کک یمی . همچکیان کیه مشیاهده    دهد یمدست آمده از این پژوهش را نشان ه نتایج ب 3ردول شماره 

 .شود یم دییتأو این فرضیه  باشد یم(  معکادار =p 111/1و  =r -829/1ساله همبستگی مکفی ) 02-03حجاب و هویت زنان 

 

 ساله رابطه ورود دارد. 02-03و اعتقادا  مذهبی زنان بین میزان حفظ حجاب  رسد یمفرضیه پکجم: به نظر 

 ساله 13-64همبستگی بین میزان حفظ حجاب و اعتقادات مذهبی زنان  -5جدول 

 اعتقادات مذهبی  

 ./...r  میزان حفظ حجاب
p .../. 

ین میزان حفظ حجاب ب دیکک یم. همچکان که مشاهده دهد یمنتایج بدست آمده از این پژوهش را نشان  9ردول شماره 

 .شود یم دییتأو این فرضیه  باشد یم( معکادار =p 111/1و  =r 310/1ساله رابطه همبستگی ) 02-03و اعتقادا  مذهبی زنان 

 گیری بحث و نتیجه

در رامعه اسالمی رهت حفظ حجاب در مرحله اول با انعطاف که سب  دشمکی و لجاریت افیراد    توان یمبر این اساس 

با برخوردهای مکاس  اخالقی و فرهکگی، رعایت حجاب را در روانان و  باشد یمق آیه شریفه مؤلفۀ القلوبهم نشود و مصدا

مرحله شر  گیری شخصییت   نیتر مهمنوروانان به طور اخص و رامعه به طور اعم فرهکگ سازی نمود.از آنجا که روانی 

این میان اگیر اطرافییان بیا نگیرش مببیت بیا او برخیورد        افراد است که با حس استقالل رویی و دوست یابی همراه است.در 

نموده و او را در حصول و بازشکاسی هویت اش یاری کککد، دوره نفی و انرار او خیلیی زود خاتمیه خواهید یافت.امیا اگیر      

 که برای اثبا  هویت مستق  خویش به لجارت و نفیی  کدیب یمنسبت به وی پذیرش نشان ندهکد در این صور  روان دزم 

غربی به راحتی در وی  یها ارزشبزرگسادن قرار گرفته،در نتیجه  یها ارزشدیگران ادامه دهد.به این ترتی  در تعارض با 

 یهیا   یپتانسسازی با استفاده از  . و این فرهکگککد یم. از ایکجاست که مرر  ارزشی نوروانان و روانان تغییر کککد یمنفوذ 

( 0393( فسیتیکگر) 0338. همیان گونیه کیه هییمن )    باشید  یمی تیا حرومیت قابی  تبییین     مرری  از خیانواده    یهیا  گیروه تمامی 

 دانسیتکد  یمی  مؤثرداشتکد این امر را نه تکها بر افرار  تأکیدارتماعی  یها گروه(  بر فرایکئد تأثیر گذاری افرار در 0394مرتن)

اساسی هررامعیه و ارائیه    یها ارزشراین، حفظ . بکاب دانستکد یم ریتأثبلره در شر  گیری گروه و تغییر اعضای آن هم قاب  

مرر  که افرار ککشگران را  یها گروهبه طور عمده از  تواند یمو نهی از مکرر  معروف امربهالگوهای پیروی از آن در قال  

 ریأثتی کیه بیر انتخیاب افیراد      انید  مطلیوب مفیاهیمی تئورییک و    هیا  ارزشبر گرفته باشید.بکابراعتقاد پیترسیون    کککد یمتکظیم 

، بررسیی  دهید  یمی مرری  برتیری    یها گروه( از سوی دیگر،آنچه به نظریه مرتن در بحث 918: 0340.)پیترسون، گذارند یم

و نهی از مکرر را برای حفظ  معروف امربهبیگانه است همان گزیکه ای که ضرور   یها گروهنقش گروهای غیرعضویت یا 
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 : شود یمبکابراین پیشکهاد  . ککد یمحجاب در برابر رکگ نرم دشمن دو چکدان 

 و نهی از مکرر از طریق  تبلیغا  سطح شهر افزایش یابد. معروف امربهدر بین شهروند حس مسئولیت پذیری در قبال 

 ککد. تأکیدرامعه  های ارزشونهی از مکرر بیشتر بر  معروف امربهمکب  اثر گذار در پذیرش   ترین مهمرسانه به عکوان 

تبلیغاتی  بردهایو  ها رسانه، ها دانشگاههویتی رامعه در  های پایهدفاع مقدس به عکوان یری از  های ارزشبر حفظ  تأکید

 سطح شهر الزامی است.

باید از میان شما گروهی باشکد که به خییر دعیو  کککید و    » :فرمایکد میبر این آیه قرآنی که  تأکیداز افراد، با  های دسته

، با در نظر گرفتن نوع روابو ارتماعی و برخیورد بیا ککشیگر در سیطح     «وآنها رستگارانکدونهی از مکرر کککد   معروف امربه

 .باشد میشهر الزامی 
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 را به اجرا درآورد؟ امروز آن یایدر دن توان میا یست و آیر چکاز من یو نه معروف  به امر
 0ن مسعودیر غالمحستکد

 دهکیچ

گرددد  یان میو سپس ب شود میست،پرداخته یر چراز مک یو نه معروف امربهه رکیح در باره این مقاله ابتدا به توضیدر ا         

افتن)تجسیم  یاس ری انع یچگیونگ  بعیداچ و  شیود  میح داه یآن توض یآن است و آنگاه راه اررا یازمکد اررایه چرا رامعه نک

ن موضیوع اسیت مطیرح    یی ه مربیوط بیه ا  کی  یا  قرآنی یی از آ یز برخیو ن گیرد میران مورد توره قرار ین ایر قوانافتن(آن دی

ر میورد  راز مک یو نه معروف امربههر فرد مسلمان در ارتباط با  یو رهان یاسیفه سیوظ ی هدربار یحی. در آخر توضگردد می

 . گیرد میتوره قرار 

 انسان.  ر،رکم معروف، ،ینه امر، :یدیلکگان واژ

 مقدمه

و  یروحی  ین تعیال ی  ثیرو  و همچکی  یدر توز یعدالت یانسان از چکگال فقر و ظلم و ب یرهائ یه براکاست  یکیاسالم د

ه کی ن رهیت اسیت   ینظیر دارد. بیه همی    یزنیدگ  یو معکو یگر، اسالم به هر دو چهره مادیان دی. به بککد میاو تالش  یمعکو

و  یشتر به امور مادیتوره ب ی)به معک هودی یگرائ یح و مادیت مسین هر دو است و با رهبانیاز ا یزه ایه اسالم آمککد یگو یم

 تفاو  دارد.  (ییایدن

ر و ارتهیاد. امیا در   رلف است به تفرو هر انسان مسلمان م شود نمیز شمرده ید راید د ر اصول عقایعه تقلیدر مذه  ش

و  یرری میردم در تیالش ف   یه راهکمیائ کی اسیت   یعی یکد پس طبکد یتقله از مجتهد کمسلمان حق دارد  ام،رمورد فروع و اح

از میردم  یو ن ککد میدا یپ یشتریمسلمانان وار  است و ضرور  ب ی هبرهم ام است،ران احیمان و بکیا یر بکایه زک یدتیعق

ه میردم  کی اسیت   یامری حشیتر از ا یامبران، بیی بعبیت پ  یعکی یز فلسفه نبیو   یو ن رویم میجا کو به  ایم آمدهجا که ما از رکیبه ا

زه یی شترشیان از معیارف و ر  یه بکی  یککید. رامعیه درعمی  روبروسیت و مواریه اسیت بیا مردمی        کد یاز مجتهدان تقل توانکد می

 یکی ید های موضوعت یلکمان به اسالم یا ی هسابق  یاز مردم به دل یاریندارند بس ین آگاهیمربوط به دستورا  د های کاری

از به آگاه شدن و استددل دارند هرچکید  یون پذیرند نمیت یدل هدا ی هرذبه از راه کم هستکد ه یز گروهیرا قبول دارند و ن

د یی ا  دارد و نبایی آنیان احت  یو همراهی  یارررامعه و دولت به هم یاد هم نباشد ولیز یلین افراد خین است تعداد اره ممک

کیان انتظیار داشیت    یاز ا توان نمید و ینبا ضمکاچشد و  غاف  ین افرادیآل و نمونه از رذب چک دهیا یساختن رامعه اسالم یبرا

ردن و قان  کآگاه  یکیف عالمان دیاز وظا یریککد لذا کناآگاهانه اطاعت  ها فرمانا از یابکد و یرا در یم اسالمیه همه مفاهک

د یی باشید و با آگیاه اسیتوار    یمطمیئن میردم و مغزهیا    هیای  دلد بیر  یو عادل با یکیومت درح یکان یردن مردم است و بکک

 ز در خدمت خود داشته باشد. یکد و عالوه بر آن علم را نکرامعه را پر  یفضا یو معکو کپا یفرهکگ

ه ارتمیاع را بیه طیرف    کی م یریی بگ کمی ک توانیم می یه از چه موضوعکم یکید ببیاد شده بایدن به اهداف یرس یپس برا

از  یهیر مسیلمان   یعکی یر است راز مک یو نه معروف امربهس ، مکا های راهاز  یریم؟ به نظر من یانتخاب راه درست سوق ده

 زند. یو گکاهان بپره ها زشتیو  ها پلیدی یککد و از ارراکده را اررا یپسکد یارهاکن و عادا  و یه قوانکگران بخواهد ید
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اوش کی  له ترسیاندن و یا وسی یی ت اسیت  یلطیف و هیدا   ی هدزم یفیلرن تیا چکیه آک شود میگر مطرح ید یباز هم پرسش

ز هسیت  ین یشکاخت و رامعه یه وارد رکبه روان شکاختکله ین وسیاز ا توان می یکونکا در رهان یو آ د؟یش عقایردن و تفتک

 رد؟کاستفاده 

و  معیروف  امربیه سوره آل عمیران  013ه یه در آکد یم به قرآن مجیکک یابتدا دزم است اشاره ا ها سؤالن یدر رواب به ا

ن یه بیه چکی  کی را  یسیان کسوره آل عمران 001ه ید آیز در قرآن مجیو ن ککد میاعالم  «امت یتگارسب  رس» ر راراز مک ینه

 یاریی خیدا را   هیا  آن گویید  میی د یی از سوره حج در قیرآن مج  30ه یو در آ ککد میان یب« ن امتیبهتر» ،کککد میاقدام  یارک

ه کرا  یناتوان مؤمنپروردگار بزرگ » :اند فرمودهه کست امبر اسالم نق  ایز از پیو ن ککد می یاریز آنان را یو خدا ن کککد می

ر ری از مک یه نهک یسک» :دهد میپاسخ  است؟ مؤمکین چگونه یا پرسکد میه از او ک یو هکگام «دارد نمیندارد دوست  یکید

ر رییاز مک یو نهیی معییروف امربییهه کیی یسییانک» ن آمییده اسییت:یامبر اسییالم چکیییییبییه نقیی  از پ یگییریو در خبییر د«. 0ککیید نمییی

 «8شوند میگر مسلو ید یبر بعض یو بعض رود میانشان یت از مک،برکککد نمی

 یم شیرع ری ردا از  هر گونه ح یم عق  و حتره حیبر پا» :اند گفته یاسالم یاز فقها و علما یاریبس ها اینعالوه بر همه 

 . «9ر را وار  شمردراز مک یو نه معروف امربهد یگر باید

 معیروف  امربه، یم اسالمرن حیهم یجه اررایران ،نتیا یت انقالب اسالمیو تبب یرویش و پیدایه پکچه بسا بتوان گفت 

 ر است. راز مک یو نه

 دو مرحله انجام گردد: یر در طراز مک یو نه معروف امربه یعمل یاررا یبرا یساز کهیه زمک شود میشکهاد یپ

 (}ساختن خود{ی)خودساز یساز شتنیخو -1

از  یا و پاره کککد میمحسوب  یارتماع های مبارزهر را در شمار راز مک یو نه معروف امربه گاه،ن نیه در اولک یبا ورود

ان ری ام به ریز از راه مبیارزه بیا نفیس،     ین اقدام ارتماعیه اکد دانست یبا ؛3اند شمردهسکدگان آنرا از اقسام و فروع رهاد ینو

 یر خیوب معتقید باشید و بتوانید معکی     ری د و به عم  خیوب و تف را بشکاس ه آنککد ک معروف امربه تواند می یسکرا یندارد ز

 یدیی و پل یزشت یه معکککد کر راز مک ینه تواند می یسکن یکد. همچکک کبفهمد و در گران،یسعاد  د یرا برا یخودساز

کوان دزمه و ز به عیرا ن ید مرحله خودسازیکد پس باکشه یدور نگهدارد و تقوا پ کناپا یها شیآد شتن را ازیرا بداند و خو

 یعکیم به عباد  ررا حیرده است زکقت توره ین حقیز به ایر وار  دانست. اسالم نراز مک یو نه معروف امربهم رمقدمه ح

واح  شمرده  ،معروف امربههمزمان با  و خالص داشتن، کت پایگر نیخداوند. از طرف د یعکی یهست مبدأبه  یاتصال روح

گر و یدیری همراه  م،رن دو حیه مورد نظر اسالم است، اک یکده و نیپسکد یو ارتماع یدر آن نظام اخالق یعکیشده است. 

 دزم و ملزوم هم است. 

 یرد. انسیان حامی  امانیت الهی    یی م بگیتصم تواند میعت یر طبیمبارزه با نفس و تسخ یانسان اصالت دارد و برا در اسالم،

بشیر را از   ن امانیت، یی ا.« 9آن را نداشیتکد  یاقت نگهداریل ها کوهو  نیو زم ها آسمان» دیه بکابر گفته قرآن مجک یامانت است،

خ را یتیار  ،ین انسیان ی. چکی شیود  میی ن یمیران زمی  رفه خیدا ح یه به عکوان خلک ییتا را رساند می یبه مقام انسان کیمرحله خا
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گیر حیق   یو به عبار  درد یم بگیه تصمکار دارد و حق دارد یچون اخت یول ککد میش یا را مسخر خوین و دریو زم سازد می

راه » یانتخیاب اراد  یعکیانسان  یپس برنامه خودساز ز بشود،ین است ستمگر و راه  نررا دارد مم« بد»ا ی« خوب» انتخاب

 «حق

مقدمه  یه خودسازرست بلیبه ارتماع ن یاعتکائ یو و بیار اثر محران یرامت انسان به معککت و اصالت و یه بر شخصریت

. اسالم اثر متقاب  داند میآنان  ترین ناف ن مردم را یامبر اسالم بهتریه پکن رهت است یده است و به همیسالم و  پسکد یزندگ

و و مبارزه با فساد در رامعیه  یمح یسازکه از لزوم پاکن مبکاست یو بر هم پذیرد میانسان را بر ارتماع و ارتماع را بر انسان،

سیازد و همچیون    یو اعتقیادا  خیال   هیا  آرمیان ه ذهین را از همیه   کی  ککید  میی نه یهرگز به انسان توص یول ماند نمیز غاف  ین

 بگذارد.  یرمع های داوریار یکد و خود را در اختیبکش یارتماع های الهام  به انتظار یو مط یتوخال یمورود

 یشیعور رمعی   را در برابر یر و شعور فردیه ضمکسرانجام ناچارند  ،کککد میغ ین تبلیه چککهم  یشکاسان از رامعه یبرخ

ن پرسیش قیرار   یی زند و سپس در برابیر ا یار را با هم در آمیو اخت در رامعه بدانکد و ربر مؤثرز یرا ن یرند و انسان ارتماعیبپذ

 یا چه برنامیه  است، یاز عوام  تحود  ارتماع یریه حداق  ک ه شعور اوکیو تز یت وردان فردیهدا یه براک گیرند می

 دارند؟

ست ین مرحله تکها نی. انسان مسلمان در ادهد میخاص  یتیز اهمیشتن نیداده به خو یه نفس و آگاهیکاسالم به مرحله تز

خود بسیازد و   یبرا یو بد یکس بتواند نکتا هر  دهد نمیص یتشخ ییر را خود به تکهارو خدارا با خود دارد. معروف و مک

 شد. رارتماع را به هر  و مر  ب

اسیتوار نباشید و    یدرسیت  یار و مبکیا یبر اساس مع یاخالق های ارزشه کن است یا یعارتما های مصیبتن یاز بدتر یری

انسان برنامیه   یمرحله خودساز ین خطر برایدور شدن از هم یافراد. اسالم برا یقه و برداشت شخصیکد به سلکدا یپ یبستگ

واربیا  و مسیتحبا     :گیذارد  میی ار شیخص  یی در اخت «اصیول راهکمیا  » د و بیه عکیوان  کی  ین می ییر را تعردارد. معروف و مک

 «. ررمک» روها راست و محرما  و م« معروف»

امتکیاع   کش آدم،یت آفیر یاره در حردارد،چکان یاز به راهکمائیها،ن یره شدن برخود خواهیچ یدر مکطق قرآن،انسان برا

نفس و  یو هوا ها پستیها و به رز شر شود میروز یعت پیطب یه انسان بر تمام قواکه از آن است یکاکطان از سجده به آدم یش

ر پا خواهد گذاشت یز زینفس را ن یو هوا ها پستین شرها و ید همینما یاز گکاه را ط یپوش و راه چشم یارکزیالبته اگر پره

ه مظهیر  کی طان یشی  یردند ولی کبه آدم سجده  ی. همه فرشتگان الهشود میه اشرف مخلوقا  محسوب کن راست یو در هم

 ه انسان از بهشت رانده شود. کرد و سرانجام سب  شد ک یشدن به دستور خداوند خوددارم یاز تسل هاست پلیدی

 یروهیا یاز ن یاریافتیه اسیت و بیر بسی    یدسیت   هیا  آسمان. در دوران ما انسان به  بیکیم میارا رز آشیت را امروز نین واقعیا

شتر شده یب ها جه آمار ررمیو در نت ککد مید ی،همچکان او را تهدها پستیو غرور و  ها خودخواهی یره شده است ولیچ یعیطب

ه نقیاب صیلح   کی  یا د بیا چهیره  یی اران ردرتیو رکا گیرد میگکاه را  یب های انسانبت بار و تلخ، ران یمص های رکگاست و 

 ستکد. یگردان ن یرو یتی  رکایو از ه کککد میتجاوز  ها انسانبه حقوق  رده است،کن ییآن را تز ها انسانو حقوق  یدوست

انجیام دادنید بیه حیق و      ییک ن یارهاکمان آوردند و یه اک یسانکتکها » با گفته است خداوند در سوره والعصر:یو چه ز

 «0را رفتکد یردند راه رستگارکصبر سفارش 

ز در حیال توقیف اسیت    ین نظام همه چیه در اکست ین ین معکیبد ،یو حقوق یت اسالم در چارچوب قواعد اخالقیهدا

د یقیرآن شیا   یجی. نیزول تیدر  ککید  میی ار رن تیوهم را آشی  یا یاعتبار یب ارماع و عق ، یعکیحقوق اسالم  یایه مکاب  پوربل
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و  هیا  کلمیه از رامعیه اسیت    یا مورد نین و پویمواره است و ارتهاد نو یوسته با مسائ  تازه ایا پیه دنکته باشد رن نیا یایگو

 یا ا  قرآن به گونیه یاز آ یت برخیلکه تجرد و کد بتوان گفت یو شا یابکد میگوناگون  های مفهومدر ظرف زمان  ها قاعده

 .ککد میت یارآن ح ییت اررایو قابل یزمان از تازگ ییایو پو که تحرکاست 

 گران{یگران}ساختن دیت دیترب -2

ا دزم ز ابتید یی ن نیهم یو برا شود میه در اسالم دنبال کاست  هایی هدفرامعه از رمله  یسته برایشا های آدمپروراندن 

 ق باشد. یگران دیت دیترب یکد تا بتواند براکت یابتدا خودش را ترب یسکه هر کاست 

. اسالم به هیر دو وریه توریه    یوره ارتماع یگریو د یوره فرد یریاز ما، دو وره دارد  یکهر  یه زندگکم یدان یم

و هیم او را در   دهید  میی ار یا اراده و با اختمستق  و ب یتیفرد توره دارد و به او شخص یو روح یت رسمیهم به ترب :ککد می

 یانسیان  یسی کاگر » هکاست  یدر اسالم تا رائ یارتماع یرامعه مسئول شکاخته است. همبستگ یگر اعضایقبال سرنوشت د

 یانسیان بیه مکزلیه زنیدگ     ییک ردن و زنده نگاه داشت که همه را به قت  رسانده است و زنده کن است یم ارشد،در حررا ب

 «0ه همه مردم است.دن بیبخش

 ست. یسته نی( نادرست است و شایتفاوت ی)ب یاعتکائ یو ب یخودخواه ،یا ن رم  همبستهیدر چک

و  انید  مسیئول امیت   ی همیه گرسکه بخوابید   یسکو مسئول. اگر  اند شریکهم  ییگر و راهکمایدیرت یا همه در هدایگو

ه همیان اسیالم است،هسیتکد. لیذا     کرامعه  کنگهبان آرمان مشترمردم  ی همهستکد. ید در برابر آن بایشود،همه با یاگر ستم

گر را از راه یدیر یمال کمبودهایه کککد ک ید سعیه بار. بلگذارند نمیسره به دولت وا یررا  یت عمومیو ترب ینظام اخالق

میه بیه مسیاوا  و    ککید. ه کر برطیرف  ری از مک یو نه معروف امربهخود را از راه  یاخالق های زشتیردن. و نقص هاو کانفاق 

 امت شوند.  یکککد و همه ،کوشش کدن به آن یرس یدوار باشکد و برایام یبرادر

 یرویی را بیا ن  یارتمیاع  یدردهیا  خواهکید  میی ان یی ن ادیی ه چیرا ا کی  کککید  میی انتقاد  یان الهیشکاسان به اد از رامعه یبرخ

 تیوان  میدارد وچگونه  یفساد چه ضمانت اررائ از یر و نهیه طل  خک پرسکد میز یاز روانان ن یککد. گروهکاخالق،درمان 

 یاخالق های توبیخو  ها تشویقرد و به ک یز به همراه دارد،چشم پوشیدولت را ن یرویه نک یو اقتصاد یحقوق های ح از راه 

 رد؟کتفا کا

افا  ندارد و دولت مک یو اقتصاد یدا  حقوقیو تمه ها ح با راه  یاخالق های ح ه بر راه ریگفت:ت توان میدر رواب 

 . سازد میتر  قواعد آن را آسان یو اررا ککد می  یمررا ت ها آن

زحمت طاقت فرسا بیه   یککه عموم مردم آن را  آید میای به خوبی و به درستی به اررا در  شاید بتوان گفت که قاعده

. اگیر  ککید  میی جاد یدرون( مردم ا ایر )یزه ای دارد و ضمین انگیشان سخت نباشد. اخالق چکیاورند و انجام آن برایحساب ن

ن کردن اخالق یگزیس هم نباشد. رایازی به پلیرا داشته باشد که در وردان مردم رسوخ ککد چه بسا ن قاعده ای قدر  آن

ی اخیالق نتوانسیته اسیت    یی ن که هکیوز ضیمانت اررا  یف از ایکمال مطلوب است و ح ا قانون(ی) برای رامعه به رای حقوق

 ن است. یو نهی از مکرر هم معروف امربهان یی و آرمان ما از بیشود ولی هدف نها ا قانون(ی) حقوق ین ضمانت اررایرانش

ی بیه ریز اخیالق    یی روی  نیدر خیانواده هی   عمیالچ ناتوانی حقیوقی آشیرارتری وریود دارد     در برخی از روابو ارتماعی،

ککید و در روابییو آموزشییی و   تییأمینفرزنیید همگیامی و همییدلی زن و شییوهر و احتیرام پییدر و مییادر را در نظیر     توانیید نمیی 

ن گونیه از امیور از تفیاهم و اعتمیاد و راذبیه      یی ی حرومیت نیدارد. در ا  یتوانا معمودچسی یروی پلیفرهکگی،قاعده حقوقی و ن

                                                           
  98آیه ، سوره مائده، قرآن مجید. 0
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رد و  بهتر است کیه از دادگیاه و زنیدان و    کگذشت و به دادگاه واگذار  توان نمیخواهی  مان و عدالتیمعکوی و محبت و ا

ن کککیده قواعید اخالقیی و    یروی تضمیو نهی از مکرر از ن معروف امربه ی عاقالنهاستفاده نررد. برای اررای درست و  قانون

و  معیروف   به امردرست  های روشطرفدار حق، از  های انسانخصوص ه د غاف  شد. استقبال مردم بیز نبایعادا  ارتماعی ن

د باشد و حتیی  یروکاران مفیق نیبرای تشو ها آنک از یسپردن مقامی به هر  شتر از هر پاداش ویحتی ب تواند مینهی از مکرر 

 است.  مؤثرمه و زندانی یش تر از هر رریک نگاه شماتت بار و سرزنش کککده بیگاهی 

  کیرده  یی ا آنچه که اخالق و عادا  و رسوم ارتماعی بیر شیما تحم  یآ :پرسم مین مقاله است یهرکسی که خوانکده ا از

دن و یی خیوردن و خواب  ی هشییو ا یی ا قیانون و دولت؟آ یی بوده اسیت   مؤثر،ها بدیو انجام ندادن  ها خوبیت یه رعادربار است،

مسلری و  اعتقادهایو  ها بحثو  ها تعارفو  ها مهمانیک و یگر و سالم و علیدن و رابطه شما با افراد دینشستن و لباس پوش

ن قواعد و آداب و رسوم یشما ساخته هم« تیشخص»و «رهکگ ف»شخصی و ارتماعی و به طور خالصه  های هدفمذهبی و 

 کککید  میی که چرا مردم به هکگام عقد نراح،مردی روحانی را به مجلس خود دعیو    اید اندیشیده  یا هیست؟ آیارتماعی ن

ا  ید؟ و آمان  باشین پیغه ایبه وکالت از طرف زن و شوهر اررا کککده ص یفا  خا صیمذهبی بخواند و با تشر های خطبهکه 

روی اخالق و رسوم ارتماعی است که آن را بدون یرا ارباری نررده و فقو ن یارکن یچک ران،ی   قانونی در ایدکه هیدان می

 رلوه داده است؟ یکره احساس شود،ضروریا

خیالق و  ای از ا زهیی عکیی آم ی) راهای خالی قوانین را به یاری احساسی که از عدالت زمانیه خیود   دانید که قاضی، آیا می

ن در وردان قاضی و وضی   یانعراسی است از قوان ،گیریم میو آنچه که ما به نام حرم از دادگاه  ککد میپر  دارد، (ها عاد 

؟ شود میست که درباره ما اررا ین تکها قانون و دستورا  دولتی نیدارد و ا مؤثردر آن سهمی  اعتقادهااسی و یاقتصادی و س

عوامی  همبسیتگی ارتمیاعی      تیرین  مهماز  یریرسانی اخالق و عادا  و رسوم ارتماعی،یو م که شباهت یا توره داریو آ

 جاد ملت و امت اثر دارد؟یس و دولتی در ایش از هر ارتش و پلیاست و ب

ک و نهیی آنیان از فسیاد و    یق مردم به کار نیش و تشویرو برای پاسداری از رهکمودهای خوین نیاز هم خواهد میاسالم 

کیه   انتقادهیایی ا یی . آنهید  میی و بر آن ار   شکاسد میرا بخوبی  ارزشانز یاده ککد. کاری که تمدن ککونی رهان نتباهی استف

ریز   کککید  سیاها میی  یو کل مسیجدها و  هیا  دانشگاهسته در یو سخکرانان صالح و شا ها کتابو  ها روزنامهسکدگان صالح در ینو

 ست؟یو نهی از مکرر ن معروف امربه

و  سیؤال نسیبت بیه اعمیال دولیت و      بازرسی و نظار  مجلس )پارلمیان(  توان می  یکه گفته شد حت عالوه برهمه آنچه

مربوط به مبیارزه   های انجمنن یهم مبالچا یاز مکرر است و  یو نه معروف امربهکه،نوعی از یران کابیکدگان از وزیضاح نمایاست

ق دانشیمکدان و ورزشیراران   یو صالح( گوناگون بیرای تشیو  رخواه یخ« N.G.O)» یر دولتیغ های سازمانادها و یبا فساد و بک

و نهیی از مکریر    معیروف  امربهت یدر نها ها آنری از اهداف یا اگر هم دارند یو نهی از مکرر ندارند  معروف امربههدفی رز 

 است. 

ست برای مبیال ممرین   ین اعتکا و نهی از مکرر بی معروف امربهج یز نسبت به نتایا  حقوق نیگذشته ،قانون  ها این ی ههماز 

د و بیرای  ییی گو ا آزار کودکی اسیت بیه نیدای وریدان پاسیخ میی      ید که در صدد کشتن یکیاست شما در راه خود مردی رابب

د و حتیی  یی کیه متجیاوز را مضیروب و مجیروح کک     شیوید  میی و ناچار  پردازید مین مکرر به دفاع از کودک یری از ایرلوگ

را اگر  متکاس  با خطیر باشید و   « نهی از مکرر» لهیکوسیوبد ککد می  و مجازا  معاف ید. حقوق )قانون( شما را از تعقیبرش

. همیان اربیاری را کیه اسیالم در قیرون      دهید  میی قیرار   تأییید مورد  ا آبرو،یا مال یبه عکوان دفاع از نفس  نیز ضروری باشد،

. دانشمکدان غربی بیه  اند کردهدا یش پیگرا د به طرف آنیقرون رد های نظریهمقرر کرده است « نهی از مکرر»  یگذشته برا
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که مردم در برابر مکرر بی اعتکا نباشیکد و   ککد میجاب یکه زندگی ارتماعی و همبستگی اعضای آن ا اند شدهتازگی متوره 

 . کککد میدا یت پیگران نشتابکد،از نظر حقوقی مسئولیاری دیاگر به موق  به 

 ران مورد توجه قرار گرفته است؟ین اینو نهی از منکر در قوا معروف امربها یآ

 :گوید مین یران چکیاص  هشتم قانون اساسی ا

فه ای است همگانی و متقاب  به عهده میردم  یو نهی از مکرر وظ معروف امربهر،یران دعو  به خیدر رمهوری اسالمی ا»

و  :ککید  میی ن یرا قیانون معی   ت آنیی فیو و حیدود و ک یدولت نسبت به مردم،میردم نسیبت بیه دولت،شیرا     گر،یردینسبت به 
 «المومنون و المومنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر

روز شد رهبر انقالب در همان ابتدا به دولت متذکر شدند که دزم یالدی(پیم43)94ران در سال یدر هکگامی که انقالب ا

مجلسی که افراد آن مکتخی  خیود میردم باشکد،برسید تیا        یس قانون اساسی نوشته شود و سپس به تصویش نویاست که پ

سیپرده اسیت،روابگوی میردم     هیا  آنتی که قیانون بیه   ین در حوزه مسئولیک از مسئولیکشور بر مبکای قانون اداره شود و هر

ه   مجلیس مکتخی  میردم آنیرا بی     یه کرد تیا پیس از تشیر   یس قانون اساسی تهیش نویز متکی را به عکوان پیباشکد لذا دولت ن

ز پس از مدتی متکیی را آمیاده ارائیه بیه مجلیس      ی  برساند. دولت وقت نید به تصویمشور   بگذارد و در صور  صالحد

اصیلی کیه موضیوع آن     شیکهادی، یی قانون اساسی )که معروف است به مجلس خبرگان اول( نمود در آن میتن پ یبررسی نها

بیه   دانسیتکد  میی اد شده که خیود را ملیزم   یکدگان مجلس یی نماو نهی از مکرر باشد ورود نداشت ول معروف امربهمربوط به 

 شکهاد کردند. یران،آنرا به مجلس مزبور پین موضوع در متن قانون اساسی ایدن ایگکجان

ک از یی و  اریرای هیر    ن( اسالم استیری از )فروع دیو نهی از مکرر  معروف امربهح دهم که یکجا توضیدزم است در ا

 . باشد میلمانان وار  ک مسیک ین بر یفروع د

 و نهی از مکرر.  معروف امربه رهاد، حج، زکا ، خمس، روزه، ن اسالم عبار  است از: نماز،یفروع د

عکی بر هر کس دزم و ضروری است که آن را انجام دهید،اما  یک از امور ذکر شده وار  است یدرست است که هر 

  یک وار  شخصی است، از ذکر آن در قانون اساسی خیوددار یمکرر و نهی از  معروف امربهر از یغ ها آنک از یچون هر 

  یی د بیر میردم تحم  یی و نهی از مکرر هر چکد از رمله واربا  هر فرد مسلمان است اما اررای آنرا نبا معروف امربهشده ولی 

و تحم   اید کردهو باور  یدا فهمیدهن است  همه مردم آنچه را که شما ررد چون ممکد با مردم با مدارا رفتار یبا ضمکاچرد و ک

 ده و تحم  نداشته باشکد. ینفهم اید نموده

)بیا حرمیت و    «  ربک بالحرمه و الموعظه الحسیکه یادع الی سب» :فرماید مینح  که 080ه یکه اررای آ رسد میبه نظر 

 دن به هدف باشد. یراه مکاسبی برای رس ده به راه خدا دعو  کن(یرو و پسکدیپکد ن

 ی و عملی یو نهی از منکر به صورت اجرا معروف امربهط یشرا

ح کیافی  یعادی هم به توضی  های قانونو نهی از مکرر پرداخته است و  معروف امربهان ییقانون اساسی به صورتی کلی به 

ن یکی و نهی از مکرر را چ معروف امربهو یشرا توان میکی و فقهی مهم ید های کتاب همجموعولی از  اند نپرداختهن مورد یدر ا

 استخرا  کرد:

معروف کردن و نهی از مکرر نمودن را دارد از ایکره دقیقاچ چه اعمیالی مصیداق    اطالع و علم کسی که قصد امربه .0

 معروف یا مکرر  است. 
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ییا نیاهی ییا دیگیران ایجیاد       معروف یا نهی از مکرر خطر رانی یا حیبیتی بیرای شیخص آمیر    ایکره با اررای امربه .8

 شود.  نشیکد و ضرری ایجاد نمی فسادی به بار نمی ز این کار،شود و در مجموع ا نمی

معروف یا ناهی از مکرر عصبانی شود و با عصبانیت خود کاری ککد که  گاهی ممرن است خود آن شخص امربه

 بیککد بگویکد که خود این شخص نیز گکاهرار است.  مردم آن صحکه را می ی هوقتی بقی

 ی رملیه : از انید  متعیال گیران بیه خیدای    یتر از د مقرب امت،یکه در روز ق اند گروهسه » ث آمده است که یدر حد

ر دسیتان  یی اده روی نسیبت بیه ز  یمرتر  ظلم و ز در حال غض ، دا کککد،یکسانی هستکد که وقتی قدرتی پ ها آن

، در حیال غضی    افتیه اسیت،  ین قیدرتی  یاو که چک ت امر و نهی دادند،یخود نشوند و هکگامی که به کسی مسئول

 «0د.یاده روی نرکد و ظلم نکمایز

ن خشیم او را از میدار حیق    ین شید،ا یکسی است که وقتی خشمگ مؤمن» گری آمده است:یث دین در حدیهمچک

 « 8خار  نرکد.

 شیود،  اگر بدانیم که هر چه بگوئیم و عم  ککیم مؤثر واق  نمیی  معروف و نهی از مکرر: مطمئن بودن به تأثیر امربه .9

 و بهتر است که از این کار صرف نظر نماییم.  عم  ما بیهوده است

 دارد؟ یگاهیر جاکاز من یو نه معروف امربهران ین ایا در قوانیآ

ث ورودش به متن قانون اساسیی  یان شده است از حیران بیو نهی از مکرر که در اص  هشتم قانون اساسی ا معروف امربه

 اخالقی در متن قانون اساسی آمده است. های نرتهان یا بینن کشورهای دیتازگی دارد و در کمتر قانون اساسی در ب

و نهیی از مکریر را    معیروف  امربهت یفیو و حدود و کیکره در متن اص  هشتم قانون اساسی اشاره شده است که شرایبا ا

ن یی ونی در ان قیان ی  قانون اساسی هکوز به تیدو یان طودنی از تصویران پس از گذشت سالیقانونگذار ا ،ککد مین یقانون مع

ه کککده ررم ورود داشت در یعکوان رفتار توره ران بیدر  قانون مجازا  ا قبالچارتباط همت نگمارده است و آنچه را هم که 

 د. یمحو گرد د،یگذاری رد با قانون 0941سال 

 و نهی از مکرر، قانون ورود دارد: معروف امربهران تکها در دو مورد، رار  به یو امروزه در ا

ن وزارتخانیه  یی ف ایکه از رمله وظیا  0900ف وزار  آموزش و پرورش مصوب سال یمربوط به شرح وظاقانون  .0

 . شمارد میو نهی از مکرر  معروف امربه را،

کیه از رملیه    0901و احزاب مصیوب سیال    ها گروهو  های رمعیتاسالمی و  های انجمن  یقانون مربوط به تشر .8

 کرر است. و نهی از م معروف امربهمذکور  های انجمن

و  معیروف  امربهبرای اررای  شان انگیزهبرای کسانی که  توان میدر ایکجا مطرح کرد این است که  توان میکه  یا هیتوص

این کار آنان  را به  ،ها آنبا توره به انگیزه شرافتمکدانه  زنکد مینهی از مکرر،حق است ولی با این کار دست به عم  مجرمانه 

 .میینماقی عکوان یک ررم سیاسی تل

تجدیید   هیا  ترلییف در چگونگی انجام ایین   شود میگاهی باعث  ها هدفترالیف عبادی در اسالم اهدافی دارد که این 

به نماز خواندن دعو  ککیم  صرفاچنظر صور  گیرد. برای مبال نماز به عکوان یک ترلیف وار  هدفی دارد اگر ما مردم را 

و هم دین به هیدف نهیایی خیود     اند نرردهنرکد،هم مردم انجام وظیفه  تأمینا ولی برگزاری آن طوری باشد که آن هدف ر

                                                           
  معروف و نهی از مکرر رضا استادی، شیوه صحیح امر به . 0

  . همان8
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باشد. اگر ما نماز بخوانیم و مردم را به آن دعو  ککیم ولی در عم   ها پلشتیو  ها بدینرسیده است. نماز باید نهی کککده از 

نیست که خداوند خواسته اسیت هرچکید کیه    آن  خوانیم مینمازی را که  شود میببیکیم که فحشاء و مکرر ورود دارد معلوم 

 صور  و ظاهر نماز را هم داشته و انجام وظیفه شده باشد. 

ککد: باید فساد را از رامعه ریشیه کین    تأمینو نهی از مکرر هم به عکوان یک ترلیف وار  باید هدفی را  معروف امربه

سبی در بعضی از موارد به آن عم  کردیم ولی دیدیم که را روا  دادیم یا به طور ن معروف امربهککد یا کاهش دهد. اگر ما 

ید نظر ککیم و ببیکیم با چه طرزی اگر انجام شود آن هدفی که دین اسیالم  دآن نتیجه مکاس  را ندارد باید در کیفیت آن تج

 . رسد میبه نتیجه مطلوب  ،اند کردهو اص  هشتم قانون اساسی بیان 

. این ارشیاد و راهکمیایی    کردند میتشری  حرومت نداده بودند مردم را ارشاد تا هکگامی که  )ص(حضر  پیامبر اکرم

کمیی فیرق دارد و پییامبر اکیرم      معیروف  امربهو نهی از مکرر را داشته ولی چگونگی اررای آن با  معروف امربههمان هدف 

 . نمودند مینهی از مکرر  و معروف امربهو هم  کردند میصلی اهلل علیه و آله و سلم پس از تشری  حرومت هم ارشاد 

و نهی از مکرر داریم  معروف امربه( در بسیاری از موارد،هدفی را که از ییما نیز شایسته است که ببیکیم اگر ارشاد)راهکما

 صیرفاچ ( یی. تفیاو  ایین دو آن اسیت کیه ارشیاد)راهکما     معیروف  امربیه ،از ارشاد استفاده ککیم و نیه خیود   ککد می تأمینبهتر 

 ایکگونه نیست.  لزوماچ معروف امربهآگاه کردن است ولی راهکمایی و 

 و نهی از منکر معروف امربهریشه وجودی 

 :هاست آنو نهی از مکرر مربوط به  معروف امربهورودی  هریشبخشی از آیا  قرآن مجید که 

 آل عمران: 013و  019 ا آی -0

ف الف ب ین قل وبکم فاص بحتم بنعمت ه اخوان ا و   عل یکم اذ کن تم اع ااء و َل تفرق وا و اذک روا نعم ه اهلل جمیعاً و اعتصموا بحبل اهلل »
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

او را نسبت به خود،هکگامی که دشمن یردیگر  های نعمت و متفرق نشوید و به یاد آورید،به ریسمان الهی چکگ بزنید »

او بیرادر شیده بودیید و در     هیای  نعمیت شما را به یردیگر نزدیک کرد. و صبح کردید در حالی که بیا   های قل بودید و او 

تا ایکره  خود را آشرار ساخت، های نشانهسراشی  آتشی از رهکم بودید و او شما را نجا  داد پروردگاراین چکین آیا  و 

 «و نهی از مکرر نمایکد که ایکان رستگارانکد معروف امربهای به نیری دعو  کککد و  باید از بین شما عده حتماچهدایت شوید و 

 ،توره بیه ایین نعمیت الهیی را کیه امیری قلبیی و       ککد میقرآنی بعد از آنره سفارش به اتحاد و همبستگی مردم ه آیاین 

ه در زمان قب  از بعبت پیامبر اکرم صلی اهلل علییه و آلیه و سیلم    کزیرا اختالفی  ،داند میخداوند  های عکایتاز  معکوی است،

در  کیرده و  تأکیید لیذا بیر حفیظ آن     رامعه را به سقوط و انحطاط کشانده بود و خداوند آنان را نجیا  داد،  ورود داشت،

دار دعو  به نیری و نهی از پلییدی باشیکد و ایکیان رسیتگار خواهکید       عهده عی از شما،باید رم حتماچ» :فرماید میآن  ی هادام

 «بود.

 توبه: هسور 02و  04 ا آی -8

المنا فقون المنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینهون عن المعروف و یقبضون ایایهم و نسواهلل فنسیهم ان المنا فقین »
 «المنافقات و الکفار نار جهنم خالاین فیهاهی حسبهم و لعنهم اهلل و لهم عذاب مقیم هم الفاسقون،وعا اهلل المنافقین و

 معکی آیه مزبور از این قرار است:
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بسیته اسیت و هرگیز انفیاق      هیا  آنو همواره دست  کککد میو نهی از مکرر  معروف امربهمردان و زنان مکافق به یردیگر »

خداوندا نیز ایشان را به فراموشی سپرده است. بی تردید مکافقان فاسدند. خداونید  و  اند کردهخدا را فراموش  ها آن کککد نمی

آنان و کافران را به آتش رهکم وعده داده است که برای همیشه در آن باقی خواهکید مانید و همیان آتیش آنیان را کفاییت       

 «عذاب قرار داده شده است. ها آنو خداوند آنان را لعکت کرده است و برای  ککد می

 سوره حج: 30و  31و  93 ا آی -9

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 »
ه ان اهلل لق وی اس م اهلل کثی را و لینص رن اهلل م ن ینص ر  ه ا فیاهلل الناس بعضهم بیعض لهامت صوامع و بیع و صلوات و مساجا یذکر 

 «عزیز الذین ان مکناهم فی اَلرض اقامو الصلوه و اتوا الزکوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و هلل عاقبه اَلمور

اهلل پروردگار ماست از دیار خود رانده شدند ارازه داده شده  اند گفتهو به ررم ایکره  اند شدهبه کسانی که مظلوم واق  »

پیروزند و اگیر نبیود کیه خداونید بوسییله بعضیی از بکدگان،شیر         قطعاچو  ککد میرا یاری  ها آنو خداوند است که قیام کککد 

. خداونید  شد میو نماز مکهدم  شود میبسیار  ها آنکه یاد خدا در  مسجدهاو  ها ککیسهو  کلیساها حتماچدیگران را از بین ببرد 

کسیانی هسیتکد کیه اگیر      هیا  آنهمانا خداوند نیرومکد و عزییز اسیت    و نماید میکمک  ککد میبه کسی که او را یاری  حتماچ

و سیرانجام تمیامی    کککد میو نهی از مکرر  معروف امربهو  دهکد میزکا   دارند میحرومت را در دست بگیرند نماز را برپا 

 «کارها با خداست

 سوره لقمان: 04در آیه  -3

 «منکر و اصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم اَلموریا بنی اقم الصلوه و امر به المعروف و انه عن ال»

و نهیی از مکریر کین و در برابیر      معیروف  امربیه :پسیرم نمیاز را بیر پیای دار و     گوید میلقمان در وصیت خود به پسرش »

 «استقامت کن که این یری از کارهای مهم و اساسی است. رسد میهایی که به تو  مصبیت

 سوره اعراف: 094در آیه  -9

 «هم عن المکرر ها ینرهم بالمعروف و یام»

 . «دارد میباز  ها بدیو از  دهد میدستور  ها نیریمردم را به » از صفا  پیامبر اسالم این است که

 سوره اعراف: 033در آیه  -0

 «خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین»

 « دان.دعو  نما و از راهالن روی بگر ها نیریای پیامبر گذشت کن و به »

در زمره صفاتی کیه بیرای    ککد میسوره توبه هکگامی که از خصوصیا  توبه کککدگان خداپرست شده یاد  008در آیه 

 :شود میو نهی از مکرر از طرف آنان نیز اشاره  معروف امربهبه اررای  شمارد میآنان بر 

 «عروف و الناهون عن المنکرالتائبون العاباون الحاماون السائحون الراکعون الساجاون اَلمرون بالم»

پرسیتش   هیا  ایین  کککد میو فقو از او اطاعت  شوند میبازگشت کککدگان به حق پس از توبه است که پرستکدگان خدا »

کیه در   هیا  آنسییر کککیدگان در رهانکید.     ،اند تاریخمطالعه کککدگان در  کککد نمیگرند. رز خدا مورود دیگری را پرستش 

معکوی صالحیت آن را دارند که مصیلح ارتمیاع    های توشهایکان با چکان  کککد میود را تسبیح حال رکوع و سجود خدای خ

و نهیی از   معیروف  امربیه  دیگران را نییز بیه رسیتگاری دعیو  کککید،      خواهکد میو سپس  اند شدهکه ابتدا صالح  ها آنباشکد 

رکوع کککده و سجود کککده نسیبت بیه    سائح، خداوند،بکده  که اگر توبه کار، شود میمکررند. در ایکجا به مومکان نوید داده 
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را داشیتکد ولیی    هیا  آنآنگاه موفق خواهکد شد. اما اگیر همیه    و نهی از مکرر گردیدند، معروف امربهخداوند شدند و پس از 

 «به رایی نخواهکد رسید. و نهی از مکرر نرردند، معروف امربه

 یریگ جهینت

خود را پرورش دهیم و سپس به پیرورش دیگیران اقیدام     اودچز مکرر این است که و نهی ا معروف امربههرچکدراه عملی 

بلریه دزم اسیت هیر     شیود  نمیی مسلمان با ساختن خود )خودسازی( و ساختن دیگران )دیگرسازی( تمیام  ی  هوظیفککیم اما 

درست ایین کیار بیه او ییاری     برای اررای  مسلمانی هر یک از مردم را به مقاومت کردن در برابر ظلم و ستم تشویق ککد. و

باید دانست که در نظام اسالمی حرومت اصلی، حرومت خداوند است ولی حق خالق هستی در اراده میردم   ضمکاچرساند و 

در  نشییکد  میی ره(، یی ا پارلمان و غیمجلس  ی هکدیا نمایس رمهور یو هر کسی که به هر مسکد و مکصبی)مب  رئ یابد میتجلی 

داری دلسوز و مسئول  امانت داری باید چون امانت ی هوظیفانت دار خداوند است پس در اررای این ام هر مقامی که باشد،

عم  ککد و مردم حق دارند که به عکوان صاحبان اصلی قدر  بر کار او نظار  کککد،از وی بخواهکد که مطیابق دسیتورا    

در  انید  سیپرده را کیه بیه او     یآن مکصیب  ضیمکاچ و شرع مقدس عم  ککد یعکی به معروف عم  ککد و از اررای مکرر بپرهیزد 

 از او بستانکد.  رسد میزمانی که مد  امانت داری او به پایان 

ن هر مسلمانی همانگونه که در میان امت خویش چه بسا از خود بگذرد تا به خدا برسد، در سطح رهانی نیز تکهیا  یهمچک

و به بشریت و سیعاد  او   برد میای از رهان که باشد رنج  ر هر نقطهبه ملت خاصی نظر ندارد چکین انسانی از ظلم و فساد د

. و هر مسلمانی که به عباد  و نییایش در  کککد میبسیاری از مردم رهان از آن استقبال  تقریباچ. این رهان بیکی را ککد میفرر 

نسبت بیه سرنوشیت    تواند نمیو  ورزد میعشق  دار او در زمین هستکد، که امانت ها انسانبه رهان او و  پردازد میمقاب  خالق 

در حصیار   توان نمیو نهی از مکرر را  معروف امربهبی اعتکا بماند. برای او برپا داشتن عدل مهم است پس دامکه  ها انسانسایر 

 مرزهای معین و محدودی در نظر گرفت و دزم است که از این دستور شایسته شرع در سطح رهانی استفاده کرد و مردم را

 مانیم نمیدغدغه سرنوشت یردیگر را داشته باشیم هم از حال هم بی خبر  ها انساناز آن بهره مکد نموده چرا که اگر همه ما 

تا اگر کسی در گمراهی است او را نجا  دهیم  و اگر کسی نیازمکد به هیدایت و رهبیری    ککیم میو هم به یردیگر کمک 

 یم.یم از این کار دریغ نورزاست و هر یک از ما توان هدایت او را دار
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 بر مدیریت فراملیتی تأکیدمدیریت چند فرهنگی با  های شیوهو نهی از منکر در  معروف امربهتبیین نقش 
 0نرگس عطریان

 چکیده

و فرهکگ را بهترین راه  اند بستههمت  ها پستیبه انواع گکاهان و رذالت و  ها انسانزمانی است که شیاطین به آلوده کردن 

عظیم نمود تا با ییک سیویه کیردن     های گذاری تالش کرد و سرمایه ها سال. غرب اند یافتهه کردن افرار و نظرا  برای آلود

رریان فرهکگی، کشورهای اسالمی و شرقی را پای بکد عادا  مادی و بی هویت سازد و راه چپاول ثرو  و تسلو بر مکیاب   

اما صیدور فریر و اندیشیه انسیانی در انقیالب اسیالمی اییران عزییز         انرژی این کشورها را برای همیشه بر خود هموار سازد. 

حقوق شایسته رامعه انسانی  ترین بزرگبیداری وسیعی در رهان اسالم و به نسبت در سایر مل  به ورود آورد. حال یری از 

حیق دارنید    ها انساناست. به عبارتی « و نهی از مکرر معروف امربه»حقوق انسانیت است و از رمله این حقوق فرهکگ عظیم 

در رامعه روا  داشته باشد و مکررا  یعکیی آنچیه شییطان     پسکدد میدر رامعه ای زندگی کککد که معروف یعکی آنچه خدا 

مببیت   هیای  هیدف : کلمه معروف شیام   فرماید میدر آن متروک، مکفور و مطرود باشد. به عبارتی شهید مطهری  پسکدد می

 .گردد میمکفی و غیر اسالمی  یها هدفاسالمی و کلمه مکرر شام  

ارتماعی و  های گروهیری از اقشاری که تأثیر گذاری فراوانی بر رامعه اسالمی و همگرا سازی نیروهای انسانی در بین 

موفقی بیرای حی     های ح راه  توانکد میمدیریتی خویش  های سبکرامعه مدیرانی است که با  ککد میحتی بین المللی ایفا 

 گروهایبرسر راه تطابق بیرونی و انسجام درونی اعالم دارند. یه عبارتی امروزه شاهد این ماررا هستیم که مشرال  مورود 

ریذب   کچکد فرهکگی به مکظور افزایش و بهبود عملررد با تکوعا  قومی و فرهکگی فراوان و با ساختار غیر متمرکیز وسیب  

ریتی که از نظر فرهکگی مکاس  باشید بیرای رهبیری وظیایف و     مدی های استراتژیو باید  آیکد مینیروهای ناهمگون تشری  

تیا   دهید  میی ز بیه اعضیای گیروه امریان     یچکد فرهکگی و تا حد چکد ملیتی ن های گروهفرایکد محوله طراحی و اتخاذ گردند. 

تر و خالق تیر   چیدهرا درک کککد و بپذیرند این غکای تکوع، پویایی گروه را پی ها آنالمللی و وابستگی متقاب  بین  مسائ  بین

و البته مور  بروز تعارضا  ارتباطی نیز خواهد شد. آنچه در مقاله حاضر مورد بررسی است این که به چه مییزان   سازد می

» عظییم  ریام  و   ی همقولی در اعمیال  سیبک خیود از     توانکید  میی  نمایکید  میت یریمد یچکد فرهکگ های گروهه بر ک یمدیران

 بهره رویکد؟«  و نهی از مکرر معروف امربه

 .ی، ارتباطا  فرهکگیت چکد فرهکگیریر، مدرازمک ی، نهمعروف امربه :یدیلکواژگان 

 مقدمه

روز  آورنید  میپویا و پیچیده عصر حاضر به تشری  گروه روی  های محیوکه برای مدیریت  هایی شرکتامروزه تعداد 

. این مهم از رود میمشرال  ناشی از تطابق بیرونی به شمار  . اککون گروه سازی راه حلی برای مقابله باشود میبه روز بیشتر 

طریق گردآوری افرار و نظرا  مختلف و البته ایجاد گاهاچ وحد  فرری میسر است. از این نگاه سهم عکاصیر دیکیی بسییار    

راترین بخیش  . کیه البتیه یریی از کیا    باشیکد  می ها گروهوروه عکاصر فرهکگی  ترین مهمیری از  یکیزیاد است. چون عکاصرد

 خواهد بود.« نهی از مکرر»و « معروف امربه»دیکی توره به امر مهم 

 دین و ارتباط میان فرهنگی

                                                           
 Na.Atrian@gmail.com  ،13090180123دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهکگی . 0

 

mailto:Na.Atrian@gmail.com


 

 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 652

 هیای  فرهکیگ ، معانی و کادهیای فرهکگیی مییان مردمیانی از     ها اندیشهارتباطا  میان فرهکگی عبارتست از فرایکد مبادله 

معیانی   ی هداییر المللیی یریی شیوند و     تباطا  ارتماعی و بیین مختلف این نوع ارتباطا  گرچه ممرن است در مواردی با ار

المللیی فرایکید ارتبیاطی مییان روامی  و       روی هم افتد ولی اصودچ با هم تفاو  دارند. چرا که ارتباطا  ارتماعی و بین ها آن

گ واحید قیرار   ییک فرهکی   هیا  ملیت و  هیا  دولیت که لزوماچ فرهکگی نیستکد یا لزومیاچ در دل آن روامی  و    هاست ملت -دولت

ارتباطا  میان فرهکگیی صیور  گییرد و در چکید کشیور نییز        ها فرهکگ. در یک کشور ممرن است به دلی  توع گیرد نمی

ممرن است به دلی  قرار گرفتن یک حوزه فرهکگی و انزوا ارتباط میان فرهکگی رخ ندهد. ارتباطا  میان فرهکگیی چیه در   

 هیای  حیوزه نگیاری، آمیوزش و تحقیقیا  در     خاصی مب  رهانگردی، روزنامه ایبسترهابعاد نظری و چه در ابعاد علمی در 

عمیدتاچ   شیود  میی مختلف برقرار  های فرهکگ. در این را پیوندهایی که میان افراد از دهکد میعلمی، دین و هکر خود را نشان 

یگری نیز با یردیگر پیوند وره فرهکگی دارد. برخالف ارتباطا  فرهکگی در درون یک فرهکگ واحد که افراد از رها  د

 انید  داشیته دارند. ادیان بزرگ رهان نقش بکیادین در انواع ارتباطا  میان فرهکگی، میان گروهی، میان دیکیی و درون دیکیی   

. مکش پیام دهکدگان و پیام گیران عمدتاچ دیکی بوده یا وره دیکی بر اند بودهدر نقاط مختلف رهان پخش  ها آنچون معتقدان 

وحد  گرایانیه در بیاب امیور     های نظریهبا یردیگر قو  گرفتن  ها فرهکگبه داشته است. دزمه ارتباطا  گسترده غل ها آن

است. حتی افرادی که بیه دیین بیه عکیوان ییک امیر        ها فرهکگدیکی است. البته از الزاما  دیگر وقوف به نقش دین در بین 

و در رهت حفظ هویت فرهکگی، فرهکگ مبتکیی بیر دیین را     ها هکگفردر برابر دیگر  کککد نمیایدئولوژیک یا معکوی نگاه 

به دست دهد و مبدأ فرهکیگ   ککد میو مراسمی را که مردم را یرپارچه  ها افسانهنهادها،  تواند می. امور دیکی کککد میلحاظ 

 دیگر قرار گیرد. های فرهکگمشترک و آموزش مشترک در نهایت همگکی و وحد  ملی در برابر مل  و 

باید در یک فرهکگ رام  گرد آیکد و عوام  غیر مشیترک نقیش فرعیی یابکید البتیه در دنییای امیروز         ها فرهکگرده خ

. دین زمانی ظهور و بروز بیشتری دارد کیه وریه تمیایز آن بیا     اند آمیختهای و رهانی در هم  محلی، ملی، مکطقه های فرهکگ

 باشد. ها فرهکگدیگر 

 مدیریت چند فرهنگی

 ترین دزمو  ترین مهمکه سطح میان کارگزاری یری از  باشکد میان فرهکگی در سطوح مختلف قاب  بررسی ارتباطا  می

 . گردد میسطوح است. به عبارتی در سطح میان کارگزاری عمدتاچ مدیریت روایو فرهکگی مطرح 

ن ابیزار ایجیاد   و دیین در ایین مییا    ککید  میی مدیریت فرهکگی معمودچ در رهت حفیظ و تقوییت هوییت فرهکگیی عمی       

 (41، ص0928مشروعیت برای آن مدیران و عام  هویت بخشی به فرهکگ است. )محمدی، 

روز  آورنید  میپویا و پیچیده عصر حاضر به تشری  گروه روی  های محیوکه برای مدیریت  هایی شرکتامروزه تعداد 

. این مهم از طریق رود میتطابق بیرونی به شمار  . گروه سازی راه حلی برای مقابله با مشرال  ناشی ازشود میبه روز بیشتر 

بیا تشیویق    تیوان  میپاسخی مکاس  برای پیچیدگی محیو باشد.  تواند میگردآوری افرار و نظرا  مختلف میسر است. تیم 

بیرای   یهیای  ح گیری، نسبت به تغییرا  پویا اقداما  دزم را انجام داد. پیدا کردن راه  به مشارکت فعال در تصمیم ها گروه

فردی و گروهی است. تجربه نشان داده است که گیروه   های تالشمشرال  ناشی از انجام درونی نیز نیازمکد هماهکگی بین 

چکید فرهکگیی    هیای  گروهوری شود هم مور  کاهش آن گردد و البته این مطل  درباره  هم مور  افزایش بهره تواند می

چکد فرهکگیی معمیودچ عملریرد بسییار بهتیر ییا بسییار بیدتری نسیبت بیه            های گروه دهد می تحقیقاتشان. ککد میبیشتر صدق 

 (901: 0922تک فرهکگی دارند. )شکایدر،  های گروه
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 هیا  شیرکت مرز بین کشورها نامرئی شده و  اند گشتهکه چکد فرهکگی ملی و بین المللی  ها سازماناما گذشته از نوع خود 

فیردی و سیازمانی بیا هیم      های ویژگیشار شده است این نیروهای کاری از نظر از تکوع مشهود و نامشهود در نیروی کار سر

نظییر افیراد بیا     هیایی  گیروه طیی تیاریخ زنیدگی سیازمانی،      دهد می( شواهد نشان 8118تفاو  دارند. )ساماتیکو و همراران، 

عضویت در رایی دور هسیتکد   ای از موقعیت قدر ، یعکی از ، زنان و غیره به طور گستردهها اقلیتذهکی متفاو ،  های مدل

( هر چه محیو تکوع بیشتری 8112را دارند. )فاست و ریوز،  ها استراتژیکه توانایی بیشترین تأثیرگذاری بر رفتار سازمانی و 

 .یابد میایجاد ککد مسئولیت ظرفیت سازی سازمانی افزایش 

ر نژاد، رکس، سن و کمتر مشهود مانکد سطح مشهود نظی های ویژگی( تکوع سازمانی را ترکی  مختلفی از 0330توماس )

تعام  این موارد بر عملریرد سیازمانی اثیر     ککد میشخصی تعریف  های ارزشتفرر، سیستم باورها و  های سبکتحصیال ، 

خود انجام دهد به عبیارتی   های سبکتا فرد با سبری ویژه فرر و عم  ککد و وظایف کاری را با  شود میو مکجر  گذارد می

 (8119. )فلکستر، رکسن، آورد میمتفاوتی را با خود به سازمان  های ارزشکه  شود میرا شام   افرادی

اما برای توسعه سازمانی سیاستگذاران، رهبران و مدیران چکد گروهی نقش اساسی و محوری را بر عهده دارند که دزم 

مهار  تفرر اسیتراتژیری فرهکگیی، مهیار  تکیوع     از:  اند عبار مجهز شوند که عمدتاچ  هایی شایستگیو  ها مهار است به 

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،         

 (0924)سلوانی، مهار  فکی و ترکولوژیری 

در ادامه باید گفت در رامعه سازمانی که در آن عکاصر و نهادهای ارتماعی فاقد هر گونه پیوند تصیور شیود رامعیه از    

غامضی برخیوردار اسیت تیک شیرلی در      های ویژگیهم گسیخته و نابسامانی خواهد شد به عبارتی رامعه چکد فرهکگی از 

المللیی و چکید فرهکگیی دزمیه همگراییی وحید  بخشییدن و بیه          بیین  هیای  تیمدر  این تیم مطورد است و تکوع محبوب. اما

دیکیی از ابزارهیای اصیلی و     های چارچوبو  ها ارزشخصوص در بین مسلمانان ریشه در اشتراکا  دارد و حفظ و صیانت 

 .باشد میچکد گروهی  های انجمنمهم ایجاد 

متکیوع بایید بیا     هیای  گیروه بیه راه حی  مشیترکی رسیید؟      تیوان  می اما چگونه باید بر اختالف نظرها غلبه کرد یا چگونه

ذهکی و فرری، انتظیارا  و حتیی زبیان     ی هپیشیک، ها تجربه، رفتارها، ها ارزش، ها دیدگاهمشرال  ناشی از ورود تفاو  در 

 (910: 0928مقابله پیدا کککد. )شکایدر، 

حاکم بر کشورهای مح  فعالیت شکاسایی گردند هکگامی  های ارزشباید فرهکگ و  ها ارزشالبته باید گفت در تدوین 

روبیه رو   هیا  اولوییت و  هیا  ارزشای از  با مجموعه گیرد میاول ملتی قرار  های سیاستمجموعه ای در  های فعالیتکه توسعه 

 (088، 0942بکدی نماید و رذب نماید. )پیرزو رابیکسون،  لویتورا ا ها آنکه باید  شود می

. میدیران و کارککیان بایید تکیوع را بیه      آید میری سبک مدیریت تکوع هم بحث نگرش و هم عم  پیش البته در برارگی

اعضیای   هیای  مشیارکت عکوان یک چالش و یک فرصت تلقی کککد نه به عکوان مشرلی که باید ح  شود و باید از نیازها و 

نیست بلره باید اقداما  خاصی انجام شود نیا از  متکوع سازمانی آگاه شوند. البته ایجاد نگرش و آگاهی هم به تکهایی کافی 

رف  تبعی ، سیستم مکاب  انسانی بدون سوگیری و حق انتخیاب اطمیکیان حاصی      های شیوهورود نیروی کار آموزش دیده، 

 (303: 0921شود. )اقدم، 

امعه حضور دارند بیه  و از این رو بر افرادی که با این مالک وحد  در ر داند میاسالم مالک وحد  را ایمان به خدا 

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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و نهیی از مکریر در اسیالم     معروف امربهبه نقشی که در تشری  سیستم دارند توره کککد و به این وحد  خدشه وارد نشود. 

و برای فرد مسلمان با معکاست. اما در رامعه و فرهکگ غربی اصالچ چکین مفهومی ورود ندارد و چکین ماهیتی دارد و از این ر

حداکبر بر حد ضرور  که نیازهای رامعه را تأمین ککد مسئولیت دارد و دیگر هی  مسئولیتی برای افراد در برابیر یریدیگر   

هی  معکایی ندارد بلریه دارای ارزش مکفیی نییز هسیت و     و نهی از مکرر نه تکها  معروف امربهمعتقد نیستکد. در فرهکگ غرب 

. اسالم درست نقطه مقاب  دیدگاه مرسوم غرب را پی می گرد و بر آن است که هیر فیردی را در   پکدارد میمکافا  با آزادی 

رابیر نیروهیا و   برابر فرد دیگر و نیز هر گروه بر گروه دیگر، و هر رامعه ای در برابر رامعه دیگر، هیر رهبیر و پیشیوایی در ب   

 (2، روزنامه کیهان: معروف امربه. )رایگاه اند مسئولحتی افراد در برابر رهبر و پیشوای خود 

 معیروف  امربهاست.  معروف امربهکه در اسالم برای تشویق و ترغی  افراد به انجام امور به کار رفته  هایی روشاز رمله 

است بیش از موعظیه و نصییحت و حتیی وصییت در اسیالم میورد        که عبار  از طل  و درخواست انجام امور خیر و نیک

اما اصودچ مرم   آیکد میو نهی از مکرر با همدیگر  معروف امربهقرار گرفته است و رزء واربا  است گرچه همواره  تأکید

دارنده است که هر و نهی از مکرر روشی باز ککد میبه عکوان روشی که فرد را وادار به انجام کاری  معروف امربهیردیگرند. 

 دو دزمه عملررد صحیح مدیران چکد فرهکگی است.

و دزم است با عم  توأم گردد  به وسیله عم  یعکی این که خود فرد عام  به  شود نمیتکها با گفتار، عملی  معروف امربه

شیرکت داشیته    معیروف  امربیه در کار خیر باشد تا مردم به او اقتدا کککد و او را سر مشق قرار دهکد وقتی عم  و زبان هر دو 

خودش به آن عم  ککد آنگاه در شکونده تأثیر فراوان خواهد داشت. ایین امیر در خصیوص     گوید میباشکد و آنچه که فرد 

 عملررد مدیران چکد گروهی بسیار صادق است.

ه عملریرد  ( که معتقد است بیشترین درصد ریشه تعارضیا  و مشیرال  و البتیه محاسین بی     29-09طبق اص  وهلیکگ )

اخالقی در بیین   های ارزش. و از آنجا که یابد میزیر دست ؟  های گروهمدیران برمی گردد هر آنچه مدیر انجام دهد درون 

. البته رکبه ارشادی هم دارد و برای هدایت فرد به صراط مستقیم و راه گروند میمشترک است همگان به کار نیک  ها انسان

تحرم  معروف امربهبه قول معروف نیز تعبیر شده است و بیانگر این موضوع است که  وفمعر امربهدرست در زندگی است. 

. و بیه آنیان کیه تحیت     و ُقولُ و َلُه م ق وًَل معروف اً . در سوره نساء آمیده اسیت:   نشیکد مینیست بلره گفتار نیری است که بر دل 

 بخوانید.سرپرستی شما هستکد با گفتار نیرو سخن بگوئید و آنان را به راه درست 

 هیا  گیروه چیرا کیه تکوعیا      گردد میاما آنچه بر همه مبرهن است مسئولیت مدیر چکد فرهکگی در این را چکدین برابر 

و این فهم و ایجاد حس مشترک و آگاهی رمعی ریشه در این احساس دارد کیه   باشد میتکوعا  دیکی، مذهبی، قومی و... 

و افراد خواهد بیود. و احسیاس نمایکید و در رامعیه      ها گروهازمان و تک تک به نف  س دهد میو انجام  گوید میآنچه مدیر 

 دهید  میی ارزش و اعتبار داده شود تا حس سرخوردگی ایجاد نشود اما آنچه خدا فرمان  ها فرهکگچکد فرهکگی باید به تمام 

 اخالقی به حس برتر و ورود افراد مبدل نمود. های سیاسترا با 

بلره افراد را واقیف   ککد نمیاکتفا  معروف امربهوظائف مدیریتی نیز به موعظه، تذکر و حتی اسالم برای گوشزد نمودن 

. امر بیه  دارد میرا از اعمال نادرست نهی کرده و باز  ها آنو  دهد میهشدار  ها آنو به  ککد میبه نتیجه کار نادرست خویش 

و نهیی از مکریر دو وسییله     معیروف  امربیه امیور اسیت.    خوبی و نهی از بدی در اسالم رزء واربا  وبرای نظار  بر ررییان 

یک نظاره گر بیی طیرف باشید. امیور      تواند نمینیرومکد برای انجام وظائف اداری و رلوگیری از مفاسد اداری است. مدیر 

( وریود نخواهید داشیت. امیام بیاقر)ع      هیا  آنسازمانی اگر بدون نظار  و ککترل انجام گیرد ضمانتی بر درستی یا نادرسیتی  

 و نهی از مکرر فرمودند: معروف امربهدرباره 
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)به  سَتقیُم اَلُمورِبها تُقاُم الَفراِئُض و تَاَمُن المشذاهب و َتِحلُّ الَمکاسُب و ُتردُّ الَم الم و تُعَمُر اََلرُض و یُنَتُصُف من اََلعااء و یَ 

 (92نق  از ده گفتار شهید مطهری، ص 

حیالل   هیا  کسی  ، شیود  میی امین   ها راه، گیرد میمکرر سایر واربا  و دستورا  انجام و نهی از  معروف امربهو به وسیله 

و کارها رو بیه   گیرند میاز دشمکان انتقام  ،شود برمی گرددف زمین آباد می اصلیان، مظالم و اموال مردم به صاحبان شود می

 .شود میراه 

 :گوید میو  دهد میهمچکان که قرآن به نظار  اهمیت فراوان 

)سوره آل عمران، آییه   َتُکن منُکک اُُمه َیاعوَن ِالَی الَخیِر و یَأمروَن بِالَمعروِف و یَنهوَن َعن المنکری و اولئَک ُهم الُمفلح ونَ َول

013) 

ای به نظار  رریان امور بپردازند و دعو  به خوبی نمایکید و میردم را زا کیار زشیت بازدارنید.       و باید از بین شما دسته

 گارند.چکین مردمی رست

)سیوره آل عمیران،    نُتم َخیَر اُمَّه ُاخرَجت للّناس تَأُمروَن بِالَمعروِف و تَنَهوَن َعن الُمنکِر و ُتؤمنوَن بَاهللِ ک: فرماید میو آیه دیگر 

 (001آیه 

ه خیدا  اگر شما امر به خوبی ککید و مردم را به امور درست تشویق و ترغی  نمایید و از امور ناپسکد بازدارید و میؤمن بی  

 باشید آنگاه بهترین رامعه در بین روام  خواهید بود.

و نهی از مکرر محقق شدن معروف و زدوده شدن مکرر است. بیرای نیی  بیه ایین      معروف امربههدف عمده و اساسی در 

وارد زییر  عملی باشییم کیه در ایین راسیتا می      های شیوهکه باید به دنبال بهترین و مؤثرترین راهرارها و  رسد میهدف به نظر 

 :گردد میپیشکهاد 

عوامی    تیرین  مهیم و نهی از مکرر تبلیغ عملی است. یریی از   معروف امربهشیوه عملی: اولین و مؤثرترین شیوه در  .0

موفقیت پیامبر اکرم)ص( و ائمه)ع( در ترویج و گسترش مرت ، توره به این شیوه بوده است. پییامبر اکیرم)ص(   

فرهکگی و ارتماعی و... قب  از این کیه دیگیران    های برنامهساختن مسجد و در اغل  کارها از قبی  ککدن خکدق، 

 .کردند میبه این طریق عم  ع( ، همچکانره امامان معصوم)شد میتشویق به این کار ککد خود پیشقدم 

و نهی از مکرر در خور توریه اسیت، احتیرام بیه      معروف امربهاحترام به شخصیت افراد: دومین اصلی که در تأثیر  .8

 انید  نییالوده ، و به وطر آشیرار خیود را   اند نشده. مرتربان مکرر تا وقتی که متجاهر به گکاه باشد میشخصیت افراد 

 پرداخت. ها آنو نباید به هتک حرمت  اند محترم

را از  هیا  آنییک دفعیه    انید  شیده ور  ارشاد تدریجی: معمودچ ما انتظار داریم کسانی که در گرداب مکررا  غوطیه  .9

آل بسازیم؛ در حالی که تربیت امری تدریجی است و فضائ  و رذای  هیی    وریم و یک مسلمان ایدهگرداب درآ

گفت که از علی  نیزول تیدریجی قیرآن      توان می. در حقیقت آیکد نمیبه ورود  ها انسانکدام یک مرتبه در ران 

به سوی کمال مطلوب نازل  اه انسانتوره به این نرته مهم است، چرا که قرآن کتاب تربیتی است و برای هدایت 

 شده است.

خویی و محبیت اسیت؛ خصیلتی     و نهی از مکرر، نرم معروف امربهمهم و مؤثر در  های شیوهنرمخویی و محبت: از  .3

 که موفقیت پیامبر)ص( بکا به تصریح قرآن کریم مرهون آن بوده است.

. پیامبر مررک اسالم)ص( از هاست ارزشو  ها خوبی: یری از امتیازا  مرات  الهی تشویق به ها ارزشتشویق به  .9

. برای کسیانی کیه دو رکعیت نمیاز بیرای خیدا       کرد میزیادی  های استفادهعام  تشویق در رهت پیشبرد اهداف 
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و به  سپرد میحساس سیاسی، فرهکگی و نظامی را به افراد دیقی  های پست( 81. )کرد میرایزه تعیین  خواندند می

. برای نمونه اسامه بن زید هجده سیاله را بیه عکیوان فرمانیده     فرمود میو پاکی دعو  این ترتی ، امت را به نیری 

 لشرر مکصوب فرمود و...

ایجاد فضای امر و نهی: شری در این مسئله نیست که محیو هر چکد نقش زیر بکایی ندارد ولی در پرورش فضای   .0

ای آمیاده سیازند تیا خیود      که محیو را به گونیه  و رذای  نقش اساسی دارد. رسالت انبیا نیز مبتکی بر این اص  بود

کلک م راع و کلک م : »فرمایید  میی ( بکیابراین پییامبر اکیرم)ص(    80«)لیق وم الن اس بالقس ط» مردم عدالت را برپا دارند: 
 «.مسئول عن رعیته

اشیم بدون گذشته این شیوه را مدنظر نداشته ب های شیوهبرخورد عملی با مرتربان مکرر: به طور کلی اگر در ککار  .4

 و نهی از مکرر بی نتیجه خواهد ماند. معروف امربهشک 

 و نهی از منکر معروف امربهمراتب 

و نهیی از مکریر مراتی  و درریا  و همچکیین اقسیامی قائی          معروف امربهمرحله انزرار قلبی: علمای اسالم برای  .0

است و ایین در میواردی اسیت کیه میا بیا        . اولین درره و مرتبه نهی از مکرر، هجر و اعراضد یا انرار قلبیاند شده

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 

سا فردی که از قط  رابطه ما استقبال کرده و او هم قط  رابطه ککد و آزادتیر دنبیال   باشد؛ در غیر این صور  چه ب

 مکررا  و کارهای زشت برود و در چکین مواردی این کار درست نیست.

، مرحله زبیان اسیت. چیه بسیا آن     اند کردهمرحله زبانی: درره دومی که علما و دانشمکدان برای نهی از مکرر ذکر  .8

ری است، به دلی  رهالت و نادانی و تحت تیأثیر ییک سلسیله تبلیغیا  قیرار گرفتیه اسیت،        بیماری که دچار مکر

احتیا  به مربی، هادی، راهکما و معلم دارد تا با او تماس بگیرد و با کمال مهربانی با او صحبت ککد، موضوع را با 

 دد.او در میان بگذارد تا معای  و مفاسد را برایش تشریح ککد تا آگاه شود و بازگر

مرحله عم : مرحله سوم عم  است. گاهی طرف در درره و حالی است که نه اعراض و هجران و نه زبان و بیان  .9

. در ایکجا باید از راه عم  وارد شد. وارد عم  شدن نه تکها به زور گفتن نیست، کتیک زدن  گذارد نمیبر او تأثیر 

ملی است که آن هم از شئون حرومیت اسیالمی   و مجروح کردن نیست، البته مواردی هم هست که رای تکبیه ع

عملیی اسیت کیه     معیروف  امربیه است و شهروندان رامعه اسالمی از پیش خود حق اعمال این تکبیها  را ندارند. 

. گفتن، شرط دزم است ولیی کیافی   شود مینباید تکها به گفتن قکاعت ککد و فرر ککیم همه چیز را گفتن درست 

 (034د مطهری: یمربوط به شهروندان است برخورد عملی غیر مستقیم است. )شهنیست. باید عم  کرد و آنچه 

 یریگ جهینت

کون کهم ا ها سازماناز  یاریکده ندارند وبسیبه رز متکوع شدن درآ یراه ها سازمانشتر یب دهد مینشان  یتیرمع یروندها

 یبیردار  ش داده و ازآنهیا بهیره  یافیزا  آید میست متکوع به د یروین یکه از کرا  یازاتیتا امت کککد میار ک هایی سبک یبررو

 یزان وعمیق اعتقیاد وپیا   یی سازمان اسیت تیا م   انسجام در، یپارچگیرجاد یا یران چکد فرهکگیاز الزاما  مهم مد یریککد. ک

 ت حس احتیرام و یاثربخش رهت تقو های شیوهن یازبهتر یرید.یاد نماین افرادزیرادرب یوانسان یفرهکگ های ارزشبه  یبکد
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مهم  و یاساس یه عاملکاست « ررازمک ینه» و« معروف امربه»ج فرهکگ یوترو یبرخوردار   یت روابو انسانیتقو و یگانگی

 .باشد می یچکد فرهکگ یروهاین نیب در ییجاد همگرایا در

 منابع
 یفرهکگ های پژوهش( مدیریت در پهکه فرهکگ، انتشارا  دفتر 0928شکایدر، سوزان سی و بارسوژان لوئی ) .0

 ( انسجام ملی و تکوع فرهکگی، انتشار  کمی 0923صالحی امیری، سیدرضا ) .8

 ( نگاهی به مدیریت اسالمی، انسیتو ایزایران0928نایه، مهدی ) .9

 ( مدیریت راهبردی انتشارا  سمت10924پیرز، ران  .3

 ( دین و ارتباطا  انتشارا  کویر0928محمدی، مجید ) .9

 تشارا  آوای نور( ارتباطا  سازمانی ان0921اقوم، رسول ) .0

 813، ماهکامه تدبیر؛ سال نوزدهم شماره ها مهار و  ها شایستگی( مدیران فرهکگی 0922سلطانی، ایر  ) .4

 89سوره حدید، آیه  .2

 034-039مطهری، مرتضی تلخیصی از رلد دوم حماسه حسیکی، ص  .3

10. Sammartino, Anderio. Flynn, Janine, Nicholas stephwn (2002).Magnaging Diversity 

work teams. Available on the Diversity world wide web. www.eoom . unlmelbe.edu. 
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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 valdani
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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 (ibne-

manzoor,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 quran
1
 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-maroof-

wa-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. 

 

 

 



 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 665

 

Table 1 

                       

Social, economic, literacy and GBV profile of the participants 

S no. Variable Group Number percentage 

1. Age 18-30 

31-45 

197 

103 

65.7% 

34.3% 

2. Marital status married 238 79.3% 

  Unmarried 24 8% 

  Widows 27 9% 

  Diverse 11 3.7% 

3. Education illiterate 42 14% 

  Presecondary edn. 174 58% 

  Secondary edn. 46 15.3% 

  Religious edn. 38 12.7% 

4. 0ccupation agriculture labour 132 44% 

  Vegetable sellers 39 13% 

  Petty business 48 16% 

  Cattle work 43 14.3% 

  House servants 38 12.7% 

5. Income level below Rs.25000 168 56% 

  Rs.25000-Rs.35000 89 29.7% 

  Above Rs.35000 43 14.3% 

6. Victims of GBV physical abuse   

  exerience 68 22.7% 

  sexual abuse   

  experience 96 32% 

  psychological   

  abuse experience 84 28% 

  Free from GBV exp. 48 16% 

 

                                                                                          

Table 2 

                    

Health related profile of the participants 

s no. Parameter access No access 

1. Reproductive health   

 Services and knowledge 68 232 

2. Spiritual health 104 196 

3. Primary health care 41 259 

4. Social health 47 253 

5. Clean drinking water 112 188 

6. Sanitation facilities 97 203 

 

 

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 

and practice 

3.8 6.9                3.1      1.648 0.05                            

                                                                          

 

Table 4 
Results of economic status interventions 

Increase in income number mean  SD paired‘t’value 

Before joining SHG's 300   1965-00     2436-97  

   1.682   

After joining SHG's 300 2472-52    1954-65   

Significant at 0.05 levels      

 

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: 

1. Sindhuja.p and Sridevi.v, (2010) “self health goups and economic empowerment", 

Indian journal of population education, 53, april-june, 2011. 

2. TeSoriero.f, 2006."Strengthning communities through women’s self health groups in 

south India", community development journal, vol 41, no 3, 

3. Ahmad and Anis,"women and social justice", royal publishers New Delhi, 1996. 

4. claudiagarcia-Moreno addressing violence against women and achieving the 

millennium development goals, World Health Organization, France 2005. 

 

                                                                            

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 667
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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-ol- 

Balagheh 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: 

 ...«یاْلَوال یِه َعلَ یِه َو الرَّعِ یالرَّعِ  یَعلَ  یاْلُحُقوِِ َحُق اْلَوال کَو َاْعَ ُم َما افْ َترَض ُسْبحانَُه ِمْن تِلْ »
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, 40
th
 

sermon) 

Another statement of Imam Ali: 

 «هِ یُه ِاَلَ ِبَصالِح الُوَلِه َو َل َتْصَلم الُوَلُه ِاَلّ بِاْسِتَقاَمِه الرَّعیَسْت َتْصَلُم الرَّعیفَ لَ »
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, 216
th
 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') 

 «َبْل َاْشَفَق ِمْن َغَلَبِه الُجهَّاِل َو ُدَوِل الضَّالِل... نَ ْفِسهِ  یَفًه َعلَ یِه السَّالُم خیَعل یوِجْل ُموسیَلْم »
Moses didn't fear himself; his fear was of victory of the ignorant and people being misled. 

(Nahj-Ol-Balagheh, 4
th
 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: 

 «طُقوَم النَّاُس بالقسیَزاَن لِ یَتاَب َواْلمِ کَناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم الْ یَلَقْا َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَ »
 

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. 

ِه بُوُجوِد الّناِصِر َو َما َاَخَذ اهللُ َعلَ یَلْو ََل ُحُضوٌر اْلَحاِضِر َو قِ » َت ی َِّه اَاِلٍم َو َلَ َسَغِب َمْ ُلوٍم ََلَْلقَ ک یَعل یَقارُّوا َاناْلُعَلَماِء ِاَلّ  یاُم اْلُحجَّ
 ...«ها اّولِس أْ کُت آِخَرَها بِ یَغارِِبَها َو َلَسقَ  یَعلَ  ها حبل

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, 126
th
 sermon) 

He also wrote a letter to Yamane's statesman and recommended him to be just to people and 

said: 

 ....«کتِ کَمْملَ  یَو اَِلحساِن ف کتِ یَرعِ  یبِالَعْاِل ف یکُاوص یفَِانّ »
"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, 131
st
 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: 

 «َما تَ ْعَلُمواکیْم  کبُ یال َتْجَهُلوا َو تَأدکیْم  کمُ ی.... َتعل یْم َعلَ کفَاًمَّا َحقُّ »
"It means: and now, your right to me is learning and teaching so that you aren't ignorant". 

(Nahj-Ol-Balagheh, 34
th
 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: 

َو  کنِ یْن لَِنردَّ اْلَمَعاِلَم ِمْن دکٍء ِمْن فُضوِل الُحطاِم َولَ یُسْلطَاِن َو َلَ اْلِتَماَس شَ  یاَن ِمّنا ُمَناَفَسًه فک یِن الَّذیکنَُّه َلْم تَ ْعَلُم اَ  کاَللَُّهمَّ ِانَّ »
 ...«کِبالدِ  ینُْ ِهَر اَِلْصالَح ف

"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: 

 ...«ْم کَحُه لَ یفَالنَّص یْم َعلَ کفَاَمَّا َحقُّ »
"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. 

َلِغ ُجهِاِهمْ یالِعَباِد النَّص یْن ِمْن َواِجِب ُحُقوِِ اهلِل َعلَ یکَول»  « َحُه ِبَمب ْ
"One of the God's rights to people is advice and recommendations"(Nahj-Ol-Balagheh, 216

th
 

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: 

 «ٌم یَن َرُاوٌف رَّحِ یم بِاْلُمْؤِمنِ یکٌص َعلَ یِه َما َعِنتُّْم َحرِ یٌز َعلَ یْم َعزِ کْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفسِ کَلَقْا َجاء »
"In deed, your prophet cares about you, because he should worry about you and be kind to 

you"(Tobeh Sura, 128
th
 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 اْلَمالِ یِه ِمْن بَ یبُ َر َو َعَجَز َمنَ ْعُتُموُه، اَْنِفُقوا َعلَ کِاْذ   یِاْستَ َعَمُلوُه َحت»
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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-Ol-

Balagheh, 40
th
 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: 

 ....«کأَمُن اْلَمْ ُلوُموَن ِمْن ِعَبادِ یفَ  کِبالدِ  یَو نُْ ِهَر اَِلْصالَح ف کنِ یْن لَِنردَّ اْلَمَعاِلَم ِمْن دکَولَ »
  "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) 

اء َعلَ  نَ یمَُّحمٌَّا رَُّسوُل اللَِّه َوالَّذِ »  (Fath sura  , 29 tradition)«نَ ُهمْ یفَّاِر رَُحَماء بَ کالْ  یَمَعُه َأِشاَّ

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, 6
th
 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: 

 «َمانٍ یِمْن ِاْدَهاٍن و َلَ ا یِقَتاِل َمْن َخاَلَف اْلَحقَّ، و َخاَبَط الغَ  ِمنْ  یَما َعلَ  یَلَعْمر »
I swear I won't be frail against oppressors and misleaders."  

(Nahj-Ol-Balagheh, 24
th
 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: 

 «ثَاِقِه...یْهَا اللَِّه ِمن بَ ْعِا مِ نُقُضوَن عَ یَن یَن * الَّذِ یِضلُّ ِبِه ِإَلَّ اْلَفاِسقِ یَوَما »
"Some one who breaks God's promises will be misled…" 

(Bagareh Sura, 26, 27
th
 traditions) 

 

And, in contrary, Quran said that fulfilling promises is a good specification and for honest 

people: 

 «ِإَذا َعاَهُاوْا  َواْلُموُفوَن ِبَعْهِاِهمْ »
"When you give a promise, you should fulfill" (Bagareh Sura, 177

th
 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-Ol-

Balagheh, 3th sermon) 

He says that fulfilling promises, by people, is statesmen right: 

 « َعِه.....یْم فَالَوفَاُء بِاْلبَ یکَعلَ  یَو َامَّا َحقّ »
"And, my right to you is, fulfilling your promise …."(Nahj-Ol-Balagheh, 34

th
 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, 97
th
 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: 

 « ُب ِاَذا َدَعْوتُ یجیُع ِاَذا َاَمْرُت َو َلَ یطیُت ِبَمْن َل یُمن»
 

"I invited you, you refused, I'm getting in to difficulty with you…"(Nahj-Ol-Balagheh, 39
th
 

sermon) 

Another place, he said warning Khavarej:  

 ..«ْم کَهَوا  یإلَ  ییَصَرْفُت رَا یَن َحتّ یابَاِء اْلُمناِبذ یُتْم َعلَ یوَمِه فَاَبَ کْم َعْن َهِذِه اْلحُ کتُ یْنُت نَ هَ کَو َقْا  »
"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:  

َجابَُه حْم ...... وَ یکَعلَ  یَو َامَّا َحقّ »  «مْ کَن آُمرُ یْم َو الطّاَعُه حکَن َاْدُعو یاَْلِ
"And my right to you ……. when I ask you, and when I give you orders, you should obey" 

(Nahj-Ol-Balagheh, 34
th
 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: 

 «بِ یاْلَمْشَهِا َو اْلَمغ یَحُه فِ یْم ..... َوالنَّصیکَعلَ  یَو َاّما َحقّ »
 

"And your right to me is to advice me and to be benevolent to me, in clear and 

secretly"(Nahj-Ol-Balagheh, 34
th
 sermon). He said, in Saffein war, after mentioning statesmen 

rights to people:  
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 «هِ یَو ُحَسِن الَتعاُوِن َعلَ  کَذلِ  یْم بَالتَّناُصِم فیکفَ َعلَ »
"Then, it is necessary to advice each other and be competitor in it." (Nahj-Ol-Balagheh, 216

th
 

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:  

 «زِْدُه اهللُ ِاَلَّ ِعّزاَ یْنِصُف النَّاَس ِمْن نَ ْفِسِه َلْم یَاَل ِانَُّه َمْن »
"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: 

راً َو َل ک ُمنْ  یرُوا َعلکِنَصاِبِه َو اهلِل َما اَنْ  یْرَجَع اْلَبااِلَل ِالَ یَاْوالَانِِه و  یُعوَد اْلُجوَر ِالیُه و اْسَتْجَلَب َجَلَبه لِ طَاَن َقْا َذمََّر ِحْزبَ یَاًَل و ِانَّ الشَّ »
 «نَ ُهْم َنِصفاً یَو بَ  ینیَجَعُلوا بَ 

"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, 22
nd

 

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: 

 « َأْهِلَها یْم َأن ُتؤدُّوْا اَِلَمانَاِت ِإلَ کْأُمرُ یِإنَّ الّلَه »
"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: 

ُت َان یقَ ْع  ٍب َلَخَش   یْم َعلَ  کْن  ُت َاَح  اَ ْم فَ َلوِائْ َتمَ کِباَلِدِه  ْم َو َفَس  ادِ  یْم، َو ِبَص  الِحِهْم ف  کانَتِ ی  َص  اِحِبِهْم َو خِ  یو بِ  َادائُِهْم اََلمانَ  َه ِال  ».... 
 «ْذُهَب بَ َعالقَِتِه....ی

"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, 25
th
 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 reach-

ed 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: 

 «ْم.....کْم َعْن َحقِّ کبااِلِلِهْم َو تَ َفرُّقِ  یْم بِاْجِتَماِعِهْم َعلَ کاالُوَن ِمنْ یِانِّ َو اهلِل ََلَُانَّ َانَّ َهؤَلِء الَقْوَم سَ َمَن َو یاُنِْبْئُت ُبْسراً َقْا االََّلَع الْ »
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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, 25
th
 sermon) 

Also, when he heard that Mavieh took over "Tabar" city, said: 

 «ْم...کْم َعْن َحقِّ کَفرُّقِ بَااِلِلِهم َو ت َ  یْجِلُب اْلَهمَّ ِمْن اْجِتَماِع هُؤَلِء اْلَقْوِم َعلَ یُت اْلَقْلَب َو یمیا َعَجباًا َعَجباً   َواهلِل   یفَ »
"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, 27
th
 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: 

 «َلهً یَلًه َو غیَن ..... اََلْم تَ ُقوُلوا ِعْنَا رَْفِعِهْم اْلَمَصاِحَف حیْم َشِهَا َمَعَنا ِصفَّ کلُّ کاَ »
Weren't that you when you took Quran over your head and people of Sham ceased fire with 

you? (Nahj-Ol-Balagheh, 122
nd

 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, 97
th
 

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.  

 

Bibliography  

1. Quran  
2. Nahjol-Balageh; Shahidi,  Seyyed Jafar. 

3. Nahjol-Balageh; Imami, Mohammad Jafar and Ashtiyani, Mohammad Reza; 

publication Imam Ali school-print:11, 1980. 

4. The introduction customs of Nahjol-Balageh; Dashti; Mohammad; publication by 

Amir al momenin survey organization; first print, 1979. 

5. The subjects of Nahj-Ol-Balagheh;  Dashti, Mohammad; publication by Amir-Al-

Momenin surrey organization; first print. 



 

 المللی شهروند مسئول مجموعه مقاالت همایش بین 676

6. Al-Moajam-Al Mofhrs-Le-AlLafaz Nahj-Ol-Balagheh; Dasht, Mohammad and 

Mohammadi, Seyyed Kazem; publication by Amir-Al-Momenin survey organization; 6 

copy,1986 

7. Vasayel-Al shieh, Horre Amoli, Sheikh Mohammad-Ebn-Hassan  

8. Usool Kafi;  Kolini Mohammad Ebn-Jacob; translation by Mostafavi- seyyed javad; 

publication by cultural office. 

9. Seyi dar Nahj-Ol-Balagheh; by Motahari, Mortaza; publication by sadra, fourth copy, 

1989 

10. Morooj-Al-Zahab; Masudi, Ali-Ebn-Hossein; translation by Payandeh; Abolgasem; 

publication science and cultural; fifth copy, 1985. 

11. Ali who is right mirror, by Hosseini Saidi Seyyed Ebrahim, publicatiob by Azar 

Abadegan; first copy; 1979 

12. Ali in front of enemies; Nori, Jafar; translation by Eradati, Mohammad Saleh; 

publication by Egbal; first copy, 1973. 


