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 ۱۳۹۷ بهار)، ۱۱۶(پیاپی  اول، شمارۀ چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 سازی  ای نهادینهبررسی راهکاره
 امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ عمومی جامعه

 ٣١عباسی خان سیدعلی هاشمی  
 چکیده 
سازی امر به معروف و نهی از منکر و تبدیل آن به یـک فرهنـگ غالـب و  نهادینه

خـود های مخصوص بـه مستمر در جامعه، معلول علل و عوامل متعّدد و دارای راه
هـای دینـی، امـر بـه  اله، نقش محـوری دارد. بـر اسـاس آموزهاست که در این مق

معروف و نهی از منکر، یک فرهنگ آموختنی و موضوع تعلیمـات منـابع اصـیل 
ریزی جامع و متناسب بـا  اسالمی، از عقل و نقل است. مطابق این دو منبع، برنامه

کاران امر زمان و سطوح فراگیران، انتخاب افراد جامع الشرایط به عنوان دست اندر 
های فردی و اجتماعی و ذوق  های دینی، توجه به حاالت و ویژگی تبلیغ و آموزش

های عامـِل آمـوزش صـحیح ایـن دو اصـل فراگیران معارف الهی، از جمله مؤلّفه
هـای  هـا و روش اسالم است. تبلیغات، یکی دیگر از این عوامل است و دارای راه

سازی امر بـه معـروف و  برای نهادینهمتعدد است و شناخت آن و اجرایی کردنش 
نهی از منکر ضرورت دارد؛ مثل فضاسـازی معنـوی و تقویـت مراکـز فرهنگـی و 

های علمی و دینـی،  دینی، ایجاد زمینۀ جذب حداکثری با روش معرفی شخصیت
های ایـن عامـل  های دینی و مذهبی و جلسات دینی، از جمله نمونه تشکیل کانون

 است. 

                                                 
 .۱۶/۲/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:  - ۲۳/۱/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 ).a.hashemi1@yahoo.comشاورزی و منابع طبیعی ساری (. استادیار دانشگاه علوم ک٣١
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سازی  ی و عنصر روانی مخاطبین، از دیگر عوامل تحّقق و نهادینهتوجه به بُعد روح
های دینی است، چراکه با بحران روانی، هیچ حرکت مثبتی آغاز نشده و بـه ارزش

محوری اسـت. سازی، مقدم بر کار فرهنگی و ارزش رسد و فرهنگ سرانجام نمی
اری، عدم شغل، نبود امنیت شغلی، عدم تناسب شغل با تخصص و مسـئولیت کـ

توجهی به عدالت اجتماعی، تأمین هزینه زندگی و تحصـیل، عـدم شـفافیت و بی
کـه نظـام اجتمـاعی های روحی و روانی اسـتترین بحران صداقت، از جمله مهم

کند و گرایش او را در جهـت اندیشـیدن و پـذیرش انسان را در جامعه، مختل می
جـّدی بـه عامـل  نمایـد. همچنـین، توجـهپذیری تضـعیف مـی معارف و فرهنگ

سیاسی و اقتصادی، کنتـرل و نظـارت کـه بـدون آن، هـیچ ارزش و هنجـاری در 
شـود و نیـز، عامـل بازدارنـده و  جامعه اسـتمرار نیافتـه و ناهنجـاری برچیـده نمی

منطقی پیرامون هر عـاملی کـه موجـب از بـین رفـتن و یـا شناسی معقول و  آسیب
گـردد، در ایـن هـای الهـی مـی در گـرایش بـه ارزش رنگ شدن انگیزۀ انسان کم

 تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. 
سازی ، امربه معروف، نهی از منکـر، فرهنـگ،  راهکار، نهادینه واژگان کلیدی:

 جامعه

 مقدمه: 
هـای قرآنـی در حـوزۀ عمـل اجتمـاعی، از  امر به معروف و نهـی از منکـر در آموزه

از این رو، معتزلـه آن را در کنـار توحیـد، جایگاه بسیار باال و پرارزشی برخوردار است. 
عدل و وعد و وعید، از اصول دین برشمرده و شیعیان آن را به عنوان دو اصـل از اصـول 

اند کـه بنیـاد دیـن و شـریعت بـر  اند و گفته دهگانۀ فروع دین و از ضروریات آن دانسته
ّلی و تبـّری نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، امر به معـروف و نهـی ازمنکـر، تـو 

 است. 
این دو اصل، محافظ تمام اعمال نیک است، چراکه در صورت نبوِد این دو اصـل، 
بهترین اعمال نیک به فراموشی سپرده شده، بقیۀ احکام الهی نیز عملی نخواهد شد. به 

، ایـن دو اصـل را محـور همـۀ دیـن و شـریعت این جهت است که امام محمد بـاقر
مود آن حضرت، اگر مسلمانان به دو اصل امـر بـه معـروف و نماید. طبق رهنمعرفی می
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نهی از منکر اهتمام بورزند، دنیا و آخرت خود را آباد خواهنـد کـرد، زیـرا انجـام دیگـر 
تأمین حقوق مـردم و آبـادی شـهر و روسـتا،  واجبات، امنیت و آسایش، رفاه و آرامش، 

از منظـر وحـی، تمـام  همه و همه در گرو عمل به این دو اصل است، چراکـه معـروف
که مصلحت مردم در آن است و منکر نیز، تمام کارهای زشتی اعمال و رفتارهایی است

 است که فساد و تباهی و بی بند و باری در پی دارد. 
ای اگر اهل ایمان، به احیای معروف و جلوگیری از منکرات اهتمام بورزنـد، جامعـه

هـا بـه وجـود هـا و تضـییع حقـوق انسـانرانـیها، نگها، آلودگیسالم و به دور از زشتی
 خواهد آمد. 

سـازی در موضـوعات و  با این حال، باید توجه داشت که کار فرهنگی و یا فرهنگ
صـورت یـک بـه ها و فضائل دینی و نهادینه کـردن آن،  سازی ارزش مسائل دینی و پیاده

هنگ کار کند تا سیستم است که اجزای آن انفکاک ناپذیر و همۀ اجزای آن، باید هما
های ارشـاد، آمـوزش و پـرورش، علـوم،  نتیجۀ مطلوب عائـد شـود. بنـابراین، وزارتخانـه

آوری و تحقیقات، مجلس، قوۀ قضـائیه، شـورای انقـالب فرهنگـی، صـدا و سـیما،  فن
کشور و همۀ مراکز و محافل دینی و فرهنگی، اجزای مؤثر این  اسالمی سازمان تبلیغات

د که باید هماهنگ عمل کنند تا نتیجۀ مطلوب حاصـل شـود. نآیسیستم به حساب می
هـای فرهنگـی و دینـی، باید توجه داشت که بازدهی و تأثیرگـذاری مطلـوب از فعالیـت

مسـئولین و مـدیران سـطح عـالی کشـور تـا معلول یک عّلت جامع و مشترک بین همـۀ 
 ارشناسی. دّین و کاردانی و کتر است و آن عبارتست از تعّهد، تهای پایین رده

پیرامون امر به معروف و نهی از منکر، موضوعات خـرد و کـالن و مسـائل فراوانـی 
تواند مورد بحث قرار گیرد. مقالـۀ حاضـر، ایـن دو اصـل الهـی را بـا وجود دارد که می

های فرهنگی و رویکرد کاربردی و با استفاده از تجربیات چندین سالۀ نگارنده در حوزه
 به کتاب و سّنت، مورد توجه قرار داده است. اجتماعی و با استناد 

های مؤثر در گسترش و عینیت بخشیدن امر به معروف و نهی از منکر و نهادینـه  راه
کردن این فریضۀ بزرگ الهی و تبدیل آن به یک فرهنگ غالب در جامعۀ بشری، معلول 

 علل و عوامل زیر است: 
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 آموزش صحیح  الف.
یـک فرهنـگ آمـوختنی اسـت و بایـد از آمـوزش  امر به معـروف و نهـی از منکـر،

مطلوب برخوردار باشد. آموزش، یک سیستم است که اگر تمـام اجـزای آن هماهنـگ 
دهد. بنابراین، هر چیزی که در تحّقق این عامل مؤثر بوده عمل کند، نتیجۀ مطلوب می

و در این  صورت نرم افزاری و سخت افزاری کاربرد دارد، باید مورد توجه قرار گیردو به
ها و فاکتورهایی که ایـن سیسـتم را تشـکیل داده و نتیجـه بخـش ترین مؤّلفهمقاله، مهم

 گیرد. کند، مورد توجه و بررسی قرار می می

 ریزی . برنامه۱
هـای زنـدگی بشـر اسـت. توجـه بـه کیفیـت ریزی، یکی از امور مهم فعالیـت برنامه
هــایش یــاری نمایــد. آمــوزش هــر دفتوانــد انســان را در آرمــان و هــریزی، مــی برنامــه

ریزی  سـاز باشـد کـه از برنامـه توانـد آرمانگاه مـی موضوعی اعم از مادی و معنوی، آن
هـا و  ریزی آموزشـی بـرای تبلیـغ معـارف دیـن (معروف مطلوبی برخوردار باشد. برنامـه

 شود: هایی دارد که ذیًال به آن پرداخته میمنکرات)، ویژگی
ریزی، توجــه بــه روش تــدریجی ضــرورت دارد؛  برنامــه در الــف. روش تــدریجی:

چراکه ممکن است اوًال همه نوآموز باشند و ثانیًا، بـدآموز باشـند و در نتیجـه، ظرفیـت 
کـه جذب و هضم بایدها و نبایـدهای دیـن را نداشـته باشـند و بـر همـین اسـاس اسـت

یجی صـورت پذیری باشـد کـه بـه طریـق تـدر  ریزی مطلوب، باید به روش جامعه برنامه
اند، یـک ور شده گیرد. معموًال ما انتظار داریم کسانی که در گرداب منکرات غوطه می

آل بسازیم، در حـالی کـه تربیـت،  ها را از گرداب درآوریم و یک مسلمان ایدهدفعه آن
ها به وجـود امری تدریجی است و فضائل و رذائل، هیچ کدام یک مرتبه در جان انسان

 ت، یکی از علل نزول تدریجی قرآن، توجه به این نکتۀ مهم است. آیند. در حقیقنمی
بایـد فرهنـگ امـر بـه معـروف و نهـی از  ریزی: ب. استمرار و پیوستگی در برنامـه

وجود آمدن عادت  منکر، در ُبعد اجرایی و عملی نهادینه شود. این پیوستگی، موجب به
ای ارزشـی خواهـد بـود، شود و عادت، از جمله عوامـل مـؤثر در گـرایش بـه کارهـمی

 که در ُبعد منفی نیز مؤثر است.  چنان
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عادت، از جمله عناصر مهـم در راه سـعادت انسـان اسـت. حکیمـان بزرگـی مثـل 
کننـد: یکـی ترین عامل بـرای خوشـبختی آدمیـان معرفـی مـی افالطون، دو چیز را مهم

ر مـورد اسـتمرار در . د)۵۹، ۱۶۰، ۱۳۹۰پـور و بختیـار،  (رحمانعادت و دیگری علم و معرفت 
نقل شـده اسـت کـه در اینجـا بـه چنـد روایـت اشـاره  عمل، روایات زیادی از ائمه

 شود.  می
 فرمود:  پیامبر

های خـود را بـه رقـت  و  یعنی دل )؛۸۰/۳۵۱، ۱۳۶۳(مجلسی، ... عودوا قلوبکم الرقة 
 نرمی عادت دهید. 

بـر کـار نیکـو را ایـن  در جایی دیگر، نتایج استمرار و مـداومت همچنین پیامبر
 فرمایند: چنین بیان می

أّما المداومة علی الخیر، فیتشعب منه: ترک الفواحش، والبعد من الطـیش، والتحـرج، 
الیقین، وحب النجاة، وطاعة الرحمن، وتعظیم البرهـان، واجتنـاب الشـیطان، واإلجابـة 

مـداومت بـر کـار  چـه ازللعدل، وقول الحق، فهذا ما أصاب العاقل بمداومة الخیر؛ آن
هـا، دور شـدن از سبکسـری، بیـرون خیزد، عبارت است از: تـرک زشـتینیک بر می

آمدن از گناه، یقـین، عشـق بـه رهـایی و رسـتگاری، فرمـانبردن از خـدای بخشـنده، 
گیری از شیطان، پـذیرش عـدل و گفتـار حـق. اینهـا چیـزی  بزرگداشت برهان، کناره

 . )۱/۱۱۷(همان، رسد  دمند میاست که از پیگیری در کار نیک به خر 

 در مورد استمرار در کارها فرمودند:  همچنین، امام علی
؛ کار انـدکی کـه )۲۷۸(نهج البالغه، حکمت قلیل تدوم علیه أرجی من کثیٍر مملوٍل منه 

 تر است.  ادامه یابد، از کار بسیاری که از آن به ستوده آیی، امیدوار کننده

 فرمودند:  امام باقر
هـیچ  ؛ )۳/۱۲۹تـا، (کلینی، بـین شیء أحّب إلی الّله من عمل یداوم علیه، وإن قّل ما م

تر از کاری نیست که بر آن مداومت شود، هر چنـد انـدک  چیز نزد خداوند، محبوب
 باشد. 

آور است. در  ها، خسته کننده و مالل نواختی در برنامهیک ج. تنوع در برنامه ریزی:
 ریزی، توجـه جـدی شـده اسـت. امـام صـادق ر برنامـهروایات اسالمی، بـه تنـوع د
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شایسته است مسلمان عاقل، ساعتی از روز خود را برای کارهایی که بین او «فرماید:  می
گیرد اختصاص دهد و سـاعتی، بـرادران ایمـانی و دوسـتان خـود را و خداوند انجام می

ی، نفس خـود را بـا مالقات کند و در امور معنوی و اخروی با آنان گفتگو کند و ساعت
ها و مشتهیاتش که گناه نباشد آزاد بگذارد و این ساعت لذت، آدمی را در انجـام لذت

 . )۸۷/ ۵، ۱۳۶۳(کلینی، کند وظایف دو ساعت دیگر کمک می
ریزی، شـرایط زمـان، مکـان و شخصـیت  در برنامـه ریزی: د. مالحظات در برنامـه

طفی، عقالنـی، اجتمـاعی، سیاسـی، های مختلف فیزیکی، روانی، عـامخاطب از جنبه
 ها و تجربیات گذشته باید به دّقت لحاظ گردد. اخالقی، آمادگی، فکری، کشش

ریزی، انسان، فرهنگ که در پرتو این برنامهتا این ها طراحی کنندبا فطرت انسان . ه
سـت امر به معروف و نهی از منکر را که امنیت و عدالت و اشتغال و رفاه به آن وابسته ا

 اش تأمین گردد. فراگرفته و در نتیجه، نیازهای فطری

 یان آموزشدست اندرکاران و متولّ  .۲
و  ۴۱، حـج /۱۵۷، اعـراف /۹۰هـای نحـل/ با توجه به آیات قرآن کـریم در سـوره

بینیم که امر به معروف و نهی از منکر، از ذات اقدس الهـی ، می۱۱۴و  ۱۱۰عمران / آل
عنوان آمـرین بـه معـروف و نـاهین از منکـر قرآن، ایشان را بهسرچشمه گرفته و آنان که 

اند؛ یعنی از انبیاء و حاکمان صالح و توصیف نموده است، از پاکان و نیکان روی زمین
های وحیـانی و های صالحه و افراد شایسته و نیک جامعه هستند. با توجه به آموزههیأت

کیدات روایی، متولیان و معلمان و دست انـدرک بایسـت اران ایـن امـر در جامعـه، مـیتأ
 های زیر برخوردارند:  افرادی باشند که از ویژگی

اولـین و مـؤثرترین شـیوه در امـر بـه  الف. مسئولیت عملی مقدم بر مسئولیت تبلیغـی:
معروف و نهی از منکر، تبلیغ عملی است. قرآن کریم، آمرین به معروف و ناهین از منکـر را 

ـاَس ِبـاْلِبرِّ َوَتْنَسـْوَن ﴿یخ و از این کار منع نموده است: که خود عامل نیستند توب ُمُروَن النَّ
ْ
َتـأ
َ
أ

ْنُفَسُکْم 
َ
کنید؟ و در دهید و خودتان را فراموش می؛ آیا مردم را به نیکی فرمان می)۴۴(بقـره/ ﴾أ

ذیَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن ما ال َتْفَعُلـوَن ﴿فرماید: آیۀ دیگر می َها الَّ یُّ
َ
ای کسـانی کـه  ؛)۲(صـف/ ﴾یا أ

 کنید.  گویید که عمل نمیاید، چرا چیزی (سخنی) می ایمان آورده
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در تـرویج و  و ائمـۀ معصـوم ترین عوامل موفقیت پیـامبر اکـرم یکی از مهم
در اغلب کارهـا از قبیـل  گسترش مکتب، توجه به این شیوه بوده است. رسول خدا

کـه نگی، تبلیغی و اجتماعی، قبل از ایـنهای فرهکندن خندق، ساختن مسجد و برنامه
بـا تأّسـی بـه  شد. امامـان معصـومخود پیشقدم می ددیگران را تشویق به این کار کن

 فرماید: می کردند. امام علیبه این طریق عمل می پیامبر
أّیها الّناس، إّنی واللِه ما أحّثکم علی طاعة الله إّال أسبقکم إلیها وال أنهاکم عن معصـیة 

؛ ای مردم، سوگند بـه خـدا شـما را بـه )۱۷۵(نهج البالغه، خطبه إّال أتناهی قبلکم عنها 
گیـرم و شـما را از معصـیتی کنم مگر آنکه به آن از شما پیشی مـیطاعتی ترغیب نمی

 ایستم. که پیش از شما از آن باز میکنم، مگر آنمنع نمی

 فرماید: و در جای دیگر می
لّناِس إمامًا، فلَیبَدأ بتعلیِم نفِسِه قبل تعلیم َغیـِرِه، ولـَیُکن َتأدیُبـُه ِبِسـیَرِتِه َمن َنَصَب َنفَسُه لِ 

بِهم  ـِم الّنـاس ومـؤدِّ (نهـج قبل تأدیِبِه بِلساِنه ومعّلُم نفِسِه ومؤّدِبها أحقُّ باإلجالِل ِمن معلِّ
ش از تعلیم ؛ هر که خود را در مقام پیشوایی مردم قرار دهد، باید پی)۷۳البالغه، حکمت 

دیگران، به تعلیم خود بپردازد و پیش از آنکه بـه زبـانش تربیـت کنـد، بـا رفتـار خـود 
تربیت نماید و کسی که آموزگار و مرّبی خود باشد، بیشتر سزاوار بزرگداشت است تـا 

 آن که آموزگار و مربی دیگران است. 

 فرماید: حضرت امام خمینی می
را بسازد، جامعه به او روی آورد و در میان مـردم  خدا نکند انسان پیش از آن که خود

 . )۵۲، ۱۳۷۲(جهاد اکبر، بازد نفوذ کند، خود را می

ب. دارا بودن قدرت تبیین و تشـریع مفـاهیم دیـن، متناسـب بـا زمـان و سـطوح 
دانـم، زیـرا درسـتی اعـالم کنـد کـه نمـی دانـد، به اگر پاسخ سـؤالی را نمی مخاطبان:

 خواهد داشت. گری، اثر منفی  توجیه
کار بـردن  یعنـی ضـمن پرهیـز از بـه ج. برخوردار بـودن از فـن بیـان و سـخنوری:

اصطالحات غامض و خسته کننده، مقتضای حال شنونده را رعایت کرده و از تنوع در 
 گفتار بهره ببرد. 

مـثًال غرائـز و  د. نباید موجب تضعیف و یا نادیده گرفتن ابعاد دیگر انسان شـود؛
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نی، نباید نادیده گرفته شود، بلکه باید مطابق موازین شرعی و الهی سوق داده امیال انسا
شده و مبتنی بر اصل تعدیل، طبیعی، منطقـی و قـانونی در مـدار خودشـان بـه حرکـت 

کـران توانـد در ایـن دریـای عمیـق و بـیوقفه استمرار یابند. بنابراین، هر کسی نمـی بی
 دار شود زیرا که:  غواصی کند و آموزش این فرهنگ را عهده
 کند با خواجگی کار غالمی کسی مرد تمام است کز تمامی
 رود ز انجام ره دیگر به آغـاز  بقایــی یابــد او بعــد از فنا بـاز

 (محمود شبستری، گلشن راز) 
یعنی هم سعادتمندی افراد را دوست داشته و عشق بـورزد  . محّب و مشفق بودن: ه

ها دل بسوزاند و این دو ویژگی را در وجودش اظهار نماید. نو هم نسبت به انحرافات آ
واجـب اسـت کـه «کنـد: زکریای رازی، به دانشجویان پزشـکی توصـیه مـیبن محمد 

تـرین دانشجوی پزشکی، طب را برای جمع مال نخواهد، بلکه متذکر باشد که نزدیـک
(روزنامـۀ جمهـوری م اسـت ها به مـردترین آنترین و مهربانترین و عادلمردم به خدا، عالم

 . )۲۹، سال ۸۳۰۰۳اسالمی، شماره 
مرتکبـان منکـر تـا  و. احترام به شخصیت افراد در امر به معروف و نهـی از منکـر:

اند، محترمنـد و طور آشکار خود را نیالودهاند و بهوقتی که متجاهر به فسق و گناه نشده
 ها پرداخت. نباید به هتک حرمت آن

یعنـی نبایـد انتظـار داشـت کـه ره صـد  ه روش و شیوه تدریجی؛ز. توجه داشتن ب
 شبه طی شود. ساله، یک

هـا و  یکی از امتیازات مکاتب الهی، تشویق بـه خوبی ها: ح. تشویق کردن به ارزش
دهـد  دسـتور می بـه پیـامبر اکـرم ۱۰۳هاست. قرآن کریم در سورۀ توبـه، آیـۀ  ارزش

ردازند بر آنهـا درود بفرسـت؛ زیـرا درود تـو پ مردمی که زکات مالشان و صدقات را می
نیز، از عامل تشویق در جهت پیشبرد اهـداف،  هاست. پیامبر اکرم مایۀ آرامش قلب

خواندنـد،  کرد. برای کسانی که دو رکعت نمـاز بـرای خـدا می های زیادی می استفاده
 . )۱۸۶، ۱۳۷۶(ره توشۀ راهیان نور، کرد  جایزه تعیین می

وابســتگی  آمــوزش معــارف بــا مســائل سیاســی و جنــاحی:ط. عــدم آمیختگــی 
هـای اندرکاران امر آموزش معارف دینی به تشکیالت سیاسی و جنـاحی، گـرایش دست
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نوآموزان و مخاطبان را در تأثیرپذیری و پذیرش معارف اسالمی تحت تـأثیر قـرار داده، 
 نماید. در مواردی جبران ناپذیر می

بـر اسـاس  یت صحیح از ناصحیح و غیر مـؤثر:های اصالح و تربک. شناختن راه
که صورت سوم، منحصر بـه های اصالح و تربیت سه صورت دارد های دینی، راهآموزه

 ترین راه اصالح و تربیت نفس است: قرآن و از مؤثرترین و عالی
که گفته شـود یک. از راه توجه داشتن و توجه دادن به منافع و آثار دنیوی: مثل این

چه در اختیار دیگران است، انسـان را سـربلند و نظر کردن از آنناعت و صرفعّفت و ق
سازد و حرص و طمع، موجب خواری و تنگدستی اسـت. ایـن در انظار مردم بزرگ می

ها، علم اخالق راه، همان راهی است که دانشمندان اخالقی یونان و دیگر طرفداران آن
نظر قرآن، این راه مطلوب نیست، زیرا اقتضای این اند. ولی از  را بر پایۀ آن استوار ساخته

روش این است که تمام توجه در انتخاب صفات خوب و بد، به انظار عمـومی و پسـند 
کنـد، بـرای ایـن ای از منافع دنیایی را ذکر مـیکه قرآن اگر پارهاجتماع باشد، در حالی

 گیرد. که آن، مقدمۀ منافع و آثار اخروی قرار میاست 
شـود ماننـد وجه دادن به منافع اخروی: این معنا، کرارًا در قرآن مجید دیده میدو. ت

َه اْشَتری﴿سورۀ توبه  ۱۱۱آیۀ  ـةَ   ِإنَّ اللَّ نَّ َلُهـُم اْلَجنَّ
َ
ْمـواَلُهْم ِبـأ

َ
ْنُفَسـُهْم َوأ

َ
،  ﴾ِمَن اْلُمْؤِمنیَن أ

سـورۀ  ۲۵۷سـورۀ حدیـد و همچنـین، آیـۀ  ۲۳سورۀ ابراهیم و  ۲۲سورۀ زمر و  ۱۰آیات 
بقره،  اصالح را از راه نتایج شریف اخروی که کماالت واقعی است نه خیالی، تعقیـب 

ای که از قضـا و قـدر و متصـف کند و اساس اصالحات اخالقی را کماالت واقعیهمی
شدن به اخالق خدا و توجه به اسماء حسنی و صفات عالیۀ الهی و امثـال آن سرچشـمه 

 دهد. گیرد، قرار میمی
یک از کتب آسمانی و تعلیمات انبیاء که به دسـت مـا  راهی است که در هیچ سه.

رسیده، وجود ندارد و مختّص قـرآن اسـت: انسـان را از نظـر روحـی و علمـی، طـوری 
تربیت کنند و چنان معارف را در وجود او بپردازنـد کـه بـا وجـود آن، موضـوعی بـرای 

، یکـی از دو علـت بیشـتر نـدارد: یـا کنـدماند. مثًال کسی که ریـا مـیرذایل باقی نمی
خواهد از این راه، کسب وجه و عّزت در نظر طرف مقابـل بکنـد و یـا از قـدرت او  می
ِه َجمیعاً ﴿فرماید: شود که قرآن میترسد. چنین کسی وقتی متوجه میمی َة ِللَّ  ﴾َفِإنَّ اْلِعزَّ
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ِه َجمیعاً ﴿و  َة ِللَّ نَّ اْلُقوَّ
َ
ماند. نه از ها در او باقی نمیهرسازی، موضوعی برای ریا و ظا﴾أ

 . )۲۳و  ۲۲، ۱۳۶۳(طباطبایی، ترسد کسی امید دارد و نه از کسی می

 . مخاطبین و فراگیران معارف دین۳
سومین عنصر سیسـتم آموزشـی، فراگیـران و متعّلمـان معـارف دیـن هسـتند کـه بـه 

) دارای اقسـام و های فردی و اجتماعی اعتبارات مختلف (از حاالت، روحیات، ویژگی
 هایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. دسته

 الف. تقسیم مخاطببین به اعتبار فضای ذهنی: 
و  یک. مخاطـب خـالی الـذهن: مخـاطبی را گوینـد کـه در صـفحه و لـوح ذهـن

ها، افـرادی هسـتند کـه آمـادگی گونه شّک و تردید نقش نبسته است. اینفکرش، هیچ
ها، آمادۀ پذیرش حقایق و معارف بلند الهی است. این دسته از های آنزیادی دارند. دل

مخاطبین، بعضًا اگر به راه انحراف کشیده شده یا منحرف شوند، معلول قصور (جهـل 
ار است. مصادق این دسته، اگرچه شرائط سنی خاصی قصوری) و غفلت و یا عامل فش

 شوند. ندارند، اما کودکان، نوجوانان و جوانان از مصادیق بارز این دسته محسوب می
دو. مخاطبین مردد و شکاک: معموًال روش کاربردی برای این دسته، روش قیاسی، 

یـرون آورد، فلسفی و کالمی است و یا هر روشی که شخص مرّدد را از تردید و شـک ب
 مطلوبیت و کاربرد دارد. 

توجه به این نکته الزم است که باید کاری کرد شخص مرّدد، فضای ذهن خود را از 
شک خالی کند. بنابراین، باید این جرأت را در فرد مرّدد بوجود آورد تـا در پرتـو آزادی 

د و مشـّوش خـود چه را در ضمیر نهفته و ذهن مردّ های دیگر، آنبیان و به دور از انگیزه
آزاد نماید وگرنه چه بسا ممکن است از َمرَکب جهل و شِک بسیط پیـاده شـده و  دارد، 

 سوار بر مرکب جهل مرکب شود که در این صورت، پیاده کردنش دشوار است. 
سه. مخاطبین منکر: افراد منکر از دو حال خارج نیستند؛ یا در اثر جهـل و غفلـت، 

ها علم و معرفت است و همین کـه بـه واقعیـت علـم پیـدا کنند که داروی آنانکار می
ها ناشی از غرض و مـرض که انکار آنکشند، یا اینکنند، دست از انحراف و انکار می

که واقعیات را برای کنند، چراورزند و واقعیات را انکار میبوده و بر انکارشان اصرار می
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اید بر اسـاس ضـوابط قـانونی و حقـوقی دانند. برخورد با این افراد بمنافع خود مضر می
 انجام گیرد. 

 ب. تقسیم مخاطبین به اعتبار ذوق و حاالت روحی و روانی: 
یک. برخی از مخاطبین ذوق شعری دارنـد. بنـابراین، تشـکیل کـانون شـعر و ادب 

 برای پیشبرد اهداف مقدس، مطلوب است. 
پذیر کردن این گـروه نگدو. بعضی از افراد، ذوق هنرهای نمایشی دارند. برای فره

 باید با زبان نمایش و تئاتر، مطلوب را تعقیب کرد. 
به اعتقاد دانشمندان علوم تربیتی و نیز بر اساس نظریۀ روانشناسان تربیتی، یـادگیری 

و از ) ۶۹، شماره ۱۳۸۹(قائمی مقدم، ای از بهترین روش یادگیری و الگوپذیری است مشاهده
کنـد، تـأثیرات زیـادی به محسوس در قالب نمایش معرفی میکه هنر، معقول را آنجایی

 خصوص قشر جوان دارد.  روی مردم، به
خصوص  سه. تعدادی از افراد جامعۀ دانشگاهی هستند که ذوق فلسفی و کالمی، به

 کالم جدید دارند و مایل هستند حقایق کالمی را با زبان روز بفهمند. 
زبان قصه و رمان، اهداف را تبیـین و تحّقـق  کند که باید باچهار. گاهی اقتضاء می

 بخشید. 
پنج. کارساز نیست (که این خود، معلول علل و عواملی است کـه ذکـر آن در ایـن 

گنجد) و لیکن اردوی زیارتی و سیاحتی و مالقات با عارفـان اهـل دل بـرای مقاله نمی
 گونه دارد. ها، تأثیر معجزهآن

 . فضا و بستر آموزشی۴
عامل، به عنوان یک عامل سخت افزاری کـه بایـد در تمـامی سیسـتم  ضرورت این

فرهنگی و آموزشی رعایت شود، بر کسی پوشیده نیست. فضا، باید یک فضای معقـول 
و معنوی باشد. مقصود از فضا عبارت است از محیط و همۀ افـراد شـاغل در محـیط و 

. بنـابراین، نبایـد )۲۲، ۱۳۸۳(شـعبانی، ابزار و امکانات مرتبط با فضای آموزشی و فرهنگی 
 نقش مثبت و منفی متولیان امور در همۀ ابعاد و سطوح جامعه، نادیده گرفته شود. 
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 . منابع آموزشی۵
ترین آنهـا، راه عقـل و  هایی ارائه شده است که مهم برای تحقیق در مبانی دینی، راه

صـفات او و  نقل است. عقل، پیرامون موضوعاتی مانند اثبـات وجـود خـدا و برخـی از
اصل نبّوت و امامت و مسألۀ معاد و حسن و قبح اشیاء و نظایر آنهـا، حکـم و اسـتدالل 

الهی  به عنوان ِعدل حجت ظاهری  - های انسانیکرده و در استخراج و دریافت ارزش
کند. مقصود از نقل عبارت است از قرآن و ِعدل آن (یعنی سـّنت) و خداوند، عمل می

 اجماع. 
ترین منبع آموزشی در تبیین فرهنگ امر به معروف و نهـی از مهم کریم:الف. قرآن 

تـوان گفـت طور کلی، میمنکر برای اقشار مختلف و نسل جوان، عقل و نقل است. به
های آن که ریشه و کلیات احکام شرعی را باید در قرآن کریم و شرح و تفصیل و شاخه

نی به فریضۀ امر بـه معـروف و نهـی از های فراوارا در سّنت جست. قرآن کریم، در آیه
 پردازیم: جا به برخی از این آیات میمنکر اشاره کرده است که در این

ْحساِن َوإیتاِء ِذی اْلُقْربی﴿ - ُمُر ِباْلَعْدِل َواْإلِ
ْ
َه َیأ  ﴾...َعـِن اْلَفْحشـاِء َواْلُمْنَکـرِ   َوَیْنهی  ِإنَّ اللَّ

 . )۹۰(نحل / 
شود که به خاطر اهمیـت ایـن دو فریضـه، ذات اقـدس الهـی از این آیه استنباط می

 فرماید. عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر معرفی میخود را به
ُمُرُهْم ِباْلَمْعُروِف َوَیْنهـاُهْم َعـِن اْلُمْنَکـرِ ﴿ -

ْ
؛ در ایـن مرتبـه، خـاتم )۱۵۷(اعـراف /  ﴾...َیأ

 ده است. به این عنوان انتصاب داده ش پیامبران حضرت محمد
َمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهـْوا َعـِن ﴿ -

َ
کاَة َوأ الَة َوآَتُوا الزَّ قاُموا الصَّ

َ
ْرِض أ

َ
اُهْم ِفی اْأل نَّ ذیَن ِإْن َمکَّ الَّ

) را ؛ در این آیه، وظیفـۀ حاکمـان صـالح (امامـان معصـوم)۴۱(حـج/ ﴾...اْلُمْنَکرِ 
 نماید. منکر معرفی میاقامۀ نماز و پرداخت زکات و امر به معروف و نهی از 

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکـرِ َو ﴿ -
ْ
ٌة َیْدُعوَن ِإَلی اْلَخْیِر َوَیأ مَّ

ُ
(آل  ﴾...ْلَتُکْن ِمْنُکْم أ

 های صالحه را به این عنوان، منصوب فرموده است.  ؛ در این آیه، هیئت)۱۰۴عمران / 
ْخرِ ﴿ -

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکرِ ُکْنُتْم َخْیَر أ

ْ
اِس َتأ (آل عمـران/  ﴾...َجْت ِللنَّ

؛ در این آیه، مجموعۀ امت اسالم را موظف به انجام این فریضـۀ الهـی معرفـی )۱۱۰
 فرماید. می
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ا

، اگر توجه عمیـق بـه که عبارت است از فعل، گفتار و تقریر معصوم ب. سّنت:
کامًال روشن است که ِعدل قرآن، بلکه ترجمان قرآن کریم و تفسیر آن  آن داشته باشیم،

است، چراکه هر دو از یک منبع زالل ابدی و سرمدی جریـان دارنـد. بـر ایـن اسـاس، 
برای پی بردن به اهمیت و جایگاه ارزشمند یک موضوع  به مانند امر به معروف و نهـی 

قرآن در زمینۀ این دو فریضـۀ الهـی، از منکر، الزم و ضروری است که فهم عمیق آیات 
 شود: ها اشاره میجا، به بعضی از آناز منظر سّنت مورد بررسی قرار گیرد و در این

إذ لم یأمرو بالمعروف ولـم ینهـوا عـن المنکـر... سـّلط اللـه : «... قال رسول الله -
؛ (بایـد )۵۱(ابـن شـعبه، » علیهم شرارهم، فیدعوا عند ذلك خیارهم، فال یستجاب لهم

امر به معروف و نهی از منکر کنید) اگر نه خداوند بدکاران شـما را بـه شـما مسـلط 
 شود. کنند، مستجاب نمیکند و از آن پس، نیکان شما هر چه دعا میمی

رود، در نتیجـه، مقصود این است که هیبت و شکوه آنان در نظر اشرار، از بـین مـی
 ترسند. میدهند و از آنها نها نمیاهمیتی به آن

اال أخبرکم عن أقوام لیسوا بأنبیاء وال شهداء، یغبطهم الناس یـوم : «قال رسول الله -
القیامة بمنازلهم من الّله عّزوجل، علی منابرهم من نور. قیل: من هم یـا رسـول الّلـه، 
لّله قال: هم الذین یحّببون عبادالله إلی الله ولیحّببون الّله إلی عباده. قیل: هذا حّببوا ا

إلی عباده، فکیف یحّببون عباد الله إلی الله؟ قال: یأمرونهم بما یحب الّله وینهـونهم 
گـاه )۲/۵۸۳، ۱۳۶۶(فتـال نیشـابوری، » عما یکره الّله، فإذا أطاعوهم، أحّبهم اللـه ؛ آیـا آ

نکنم شما را از گروهی که از پیامبران و شهدا نیستند، در عین حـال در روز قیامـت 
خورند، خبر بدهم؟ گفتـه شان که بر منبرهایی از نور است غبطه می یبه جایگاه اله

هـا کسـانی هسـتند کـه ها چه کسانی هستند ای رسول خدا! فرمودند: ایـنشد: این
 گردانند. کنند و خداوند را نیز محبوب بندگانش میبندگان خدا را محبوب خدا می

چگونه خواهید بود وقتی که : «نقل کرده است که فرمود ابوامامه باهلی از پیامبر -
زنان شما سرکشی کنند و جوانانتان فاسق شوند و شما جهاد را ترک کنیـد؟ عـرض 
کردند: یا رسول الّله، آیا چنین چیزی شدنی است؟ فرمود: آری، به خدایی که جان 
من در اختیار اوست، بدتر از آن خواهد شد، پرسـیدند: یـا رسـول الّلـه، بـدتر از آن 

ود: چگونه خواهید بود وقتی که امر به معروف و نهی از منکر نکنید؟ چیست؟ فرم
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شـود؟ فرمـود: آری، قسـم بـه آن  عرض کردند: یا رسول الّله، مگر چنان چیزی می
جـان مــن در دســت اوسـت، بــدتر از آن خواهــد شـد، عــرض کردنــد: بــدتر از آن 

ا معـروف چیست؟ فرمود: چگونه خواهید بود وقتی که معـروف را منکـر و منکـر ر 
ببینید؟ گفتند: یا رسول الّله، آیا چنین چیزی ممکن است؟ فرمود: آری سـوگند بـه 

که جان من در اختیار اوست، بدتر از آن خواهد شد، گفتند: بدتر از آن چیست؟ آن
فرمود: چگونه خواهد بود وقتی که امر به منکر و نهی از معروف کنید، گفتنـد: یـا 

شود؟ فرمود: آری قسم به خـدایی کـه جـان مـن در میرسول الّله، آیا چنین چیزی 
فرماید: بـه ذات مقدسـم دست اوست، بدتر از آن هم خواهد شد، خدای تعالی می

ام، آنان را به آشوبی گرفتار سـازم کـه شـخص بردبـار هـم سـرگردان  سوگند خورده
  .)۳/۱۹۲(مسند احمد، » بماند

فرموده: مبادا نـزد مـردی  دارسول خ«عکرمه از ابن عباس نقل کرده که گفت:  -
شـود کـه در آن کشد، زیرا لعنت خدا بر کسی نـازل مـیبایستید که مظلومی را می

 . )۳/۳۰۴، ۱۴۱۷(عبد العظیم المنذری، وقت حاضر باشد و از او دفاع نکند 
سزاوار نیست برای کسی که در جایی شـاهد حّقـی باشـد، «فرمود:  رسول خدا

و کند، زیرا گفتن حق نه باعث جلو آمدن اجل او می شود و مگر این که آن حق را بازگ
 . (همان)» سازدنه هرگز او را از روزی حتمی خود محروم می
ی ظالمان و فاسـقان جـایز نیسـت و  خانه این دو حدیث، دلیل آن است که ورود به

ا بینـد و تـوان از بـین بـردن آن را نـدارد، رو ها مـیحضور در جاهایی که منکر را در آن
باشد، زیرا فرموده است بر کسی که در این قبیل جاها حاضر باشد، لعنت خدا نازل  نمی
شود و مشاهدۀ منکر در جایی که نیازی به رفتن وی نبوده، با این بهانـه کـه قـدرت می

گیری را برگزیدند  جلوگیری نداشته، جایز نیست. از این رو جمعی از گذشتگان، گوشه
کـه دیدنـد، در حـالیهـا مـیهـا و انجمـنر بازارهـا و جشـنبه آن دلیل کـه منکـر را د

 توانستند جلوگیری کنند و این امر خود، دوری از مردم را می طلبید.  نمی
که هدف از قیام خود را اجرای امر  قیام سید و ساالر شهیدان حضرت امام حسین -

ت لطلـب وإّنمـا خرجـ«... فرمایـد:  به معروف و نهی از منکر معرفی نموده و مـی
(حسـینی قزوینـی، » اإلصالح فی أّمة جدی، أرید أن آمر بالمعروف وأنهی عـن المنکـر
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ا

؛ من بدین هدف (از مدینه) بیرون آمدم که امت جـد خـویش را اصـالح )۵۰، ۱۳۶۲
نمایم و تصمیم دارم امر بـه معـروف و نهـی از منکـر کـنم. ایـن سـخن نـورانی آن 

 عروف و نهی از منکر است. حضرت، بارزترین دلیل بر اهمیت امر به م

 ک آموزشی. کم۶
مثل اردو و دیدار با عارفان و اهل دالن و زیارت امـاکن متبرکـه، اجـرای مسـابقات 

های مناسب، تأسیس خانۀ فیلم، تـأمین ها و مکانفرهنگی و ورزشی، ارائه فیلم در زمان
أسیس اماکن و ، پرکردن اوقات فراغت با راه اندازی و تCDنوارهای مذهبی ویدئویی و 

های علمی، فرهنگـی، مـذهبی و ادبـی. های ورزشی، راه اندازی و تقویت کانونسالن
هـای علمـی و اگرچه در همه جا و برای همۀ افراد، قابلیت تحقق ندارد، لکن در محیط

 صرفه است.  دانشگاهی، حتی برای تعدادی از افراد هم انجام پذیرد، به

 . روش آموزش۷
ستگی به مقتضـای زمـان، مکـان و شـرایط مخـاطبین دارد. ایـن ها بکارآمدی روش

ها ممکن است قیاسی و برهانی، استقرایی و آماری، عرفانی، هنری، روش جـدلی روش
جـا بـه ای در قالب کنفرانس و گفتمان دانشجویی و خطابه باشد و مـا در ایـن و مناظره

 کنیم: ها اشاره میبرخی از این روش
در روش استدالل عقالنی، که در واقع برای تنظـیم  قالنی:الف. روش استداللی ع

گیرد سه نکته قابل ذکر های دینی و پاسخ به شبهات، مورد استفاده قرارمیو تبیین گزاره
 است: 

کارگیری شیوۀ استدالل، تعّقل و فلسفه جهت  نکتۀ اول: اگر پذیرفتیم که اهداف به
گویی به شبهات است، در ایـن ها و پاسخهای دینی، تبیین آنآموزش دین، تسنیق گزاره

سـازی بـود.  صورت نباید با اعمال این روش به دنبال تولید ایمـان، افـزایش تقـوی و آدم
بینی شده قرار ندارد. بنابراین، نبایـد از افـرادی  ها، در زمرۀ اهداف پیشآل گونه ایدهاین

کنند، توقـع داشـت کـه پذیری می شناسی و معروف آموز و معارف که با این روش، دین
نماز شب بخوانند و یا اهل ندبه شوند و در تمام مراسم مذهبی با شور و نشـاط شـرکت 

 نمایند. 
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های دین، تبیین و واژگان امر به معروف و نهـی از منکـر در ُبعـد با این روش، گزاره
شـود. در های مخاطبین، پاسخ داده مـیهای نظری و عملی توضیح داده و شبههاندیشه

که فرد مرّدد، منکر و یا غیـر مـؤمن، مـؤمن شود. اول ایناین زمینه، سه هدف دنبال می
کـه ایمـان که فرد مؤمن، ایمانش تقویـت و دوچنـدان شـود و سـوم ایـنگردد. دوم این

 شخص مؤمن کاهش نیافته، سست و متزلزل نگردد. 
د و تـاریخ شـو نکتۀ دوم: این روش، مخاطبین خاصی دارد و شامل عاّمۀ مردم نمـی

کالم و فلسفه، گواه این مّدعاست. بنابراین، متوّلیان این امر از تعمـیم مباحـث عقلـی و 
 فلسفی به سطح همۀ افراد، باید پرهیز نمایند. 

نکتۀ سوم: در پاسخ به شبهات به روش عقلی و فلسفی، باید به این نکته توجه شـود 
، لذا بخشی از تالش متـوّلی ایـن ای، متفاوت است که شبهه و سؤال متناسب با هر دوره

ها و سؤاالت را اوًال از منابع اصلی و ثانیًا فعاالنه (نه منفعالنه) امر باید این باشد که شبهه
و ثالثًا متناسب بـا سـطح شـبهه، شناسـایی کـرده و بـا اسـتفاده از منـابع اصـیل دینـی و 

 های استوار عقلی و منطقی، پاسخ دهد. استدالل
های مهم در موضوع امر به معـروف و نهـی یکی از شیوه نقلی: ب. روش استدالل

گاهی دادن به مردم از طریـق اسـتدالل نقلـی، یعنـی قـرآن، سـّنت و اجمـاع  از منکر، آ
گاهی بـه  است، زیرا بسیاری از مردم در اثر عدم اطالع از دستورهای پروردگار و عدم آ

ا اگر به آنان کـامًال توضـیح داده کنند، امقرآن و سّنت، به سوی منکرات تمایل پیدا می
پسـندد، بسـیاری از شود که خداوند چه کارهایی را دوست دارد و چـه اعمـالی را نمـی

کنند. استدالل به آیات قرآن، در سیره و روش ائمۀ مردم، از ارتکاب منکر خودداری می
 العاده مرسوم است.  ، فوقمعصومین

نکر باید کسانی باشند کـه بـه قـرآن و سـّنت بنابراین، آمران به معروف و ناهیان از م
بهره گیرند  آشنایی داشته تا در صورت لزوم از کالم الهی و احادیث ائمۀ معصومین

گــاهی برانــداز منکــرات و رابطــۀ  هــای الزم را در زمینــۀ عواقــب دردنــاک و خانمانو آ
 د. دست آورده و به مخاطبان خود عرضه کنن گیری جامعۀ سالم به معروف با شکل

تاریخ عرفـانی اسـالمی و ایرانـی، سرشـار از مـواردی اسـت کـه  ج. روش عرفانی:
جسـتند. ایـن  بردند و از آنـان یـاری می مردمان، درمان دردهای خود را پیش عارفان می
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ترین روش است. لکن، در این روش  کار گرفته شود، زیباترین وعالی روش اگر خوب به
های بسیار متنوع ها و اندیشهاول؛ چون امروزه نحله توجه به دو نکته ضرورت دارد: نکتۀ

پوسـتی رواج  اما غیر دینی، بلکه ضد دینی مثل عرفان بودا، چینـی، شـنتو و عرفـان سرخ
یافته است، از یک طرف احساس نیاز به عرضۀ عرفان ناب اسالمی فزونی یافتـه اسـت، 

قـدم گـذاردن بـر لـب  کار شد و از سـوی دیگـر، ورود در ایـن مسـیر، لذا باید دست به
ای عمیــق اســت، لــذا بایــد احتیــاط کــرد. نکتــۀ دوم؛ در عرفــان اســالمی در کنــار  دره

ابـن «، سخنان آلوده هم کم نیست. به قـول عالمـه طباطبـائی های بلند و نورانی حرف
هـا ترین حـرف ها را در جهان اسالم مطرح کرده است، مزخرفترین اندیشه عربی، بلند

هـای لذا بایـد در تشـکیل سـخنرانی )،۱۰۳، شماره ۱۳۸۲جله پگاه، شهریور (م» هم مال اوست
 دست آورد.  عرفانی دقت کرد تا عرفان ناب را با پاالیش درونی به

های  توان برای آن نمونـه های مختلفی دارد و می روش هنری، قالب د. روش هنری:
 مختلفی بیان کرد که از جمله، زبان قصه و رمان است. 

گویی است که در آن بیش از  های زیبا و مؤثر قرآن، شیوۀ تمثیل و قصه یوهیکی از ش
قصه مربوط به انبیای الهی و احسن آنها، قصۀ حضرت یوسف و تعداد  ۲۷قصه، که  ۷۰

آیه است. در اهمیت زبان قصه و رمـان در روش هنـری،  ۱۵۰۰آیات مربوط به قصص، 
 : عنوان شاهد ذکر کردهایی را به توان نمونه می

توان محسـوس نمـود و در آموزد که مسائل اعتقادی را مییک. قرآن کریم به ما می
های هنری به مخاطبین عرضه داشت و این، دقیقـًا همـان کـاری اسـت کـه  قالب مقوله

دهنـد. آثـار افـرادی همچـون راسـل، سـارتر بکـت، کونـدرا، ها انجام میامروزه بیگانه
هایی نظیـر  دیگر، بهترین شاهد این مدعاست. کارتونها نویسندۀ  اونامونو، کوئولو و ده

کیوسان، همه حاصل یـک فرهنـگ و دراز و ایای، پینوکیو، بابا لنگ  دوقلوهای افسانه
کنـد کـه اتحـاد دو تمّدن هستند. کارتون دوقلوها، به مخاطب این اندیشـه را القـاء مـی

ا است. کارتون پینوکیو، آورد و این، خالصۀ تفکر بودجنس و تمرکز آن، قدرت می ناهم
کیوسـان، تـداعی کننـدۀ  یک دوره سیر و سلوک و عرفان مسیحیت است و کارتون ای

 . )۴۶، شماره۱۳۸۱(همان، اردبیهشتعرفان یوگا است 
شود. روایـت  جا، تنها به ذکر یک نمونه بسنده می مندی از روایات: در ایندو. بهره
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برای یکی از سرکردگان فسـاد تـالوت را » فصلت«سورۀ  شده است که پیامبر اکرم
رسـید، لـرزش شـدید سـراپای شـخص مفسـد را  ۱۶و  ۱۵، ۱۴، ۱۳کرد تا بـه آیـات  می

فراگرفت و با پریشانی و خودباختگی پیامبر را سوگند داد که از تالوت آیات بازایسـتد. 
که دیگـر آثـار عنـاد و اسـتکبار در  سپس با حالی دگرگون نزد قوم خود بازگشت، چنان

 . (همان)اش پیدا نبود  چهره
ها و... گویی ها، تعذیهخوانیها، پردهگویی، نقالی سه. فرهنگ اسالمی ایرانی: قصه

 هایی از این فرهنگ است که خاستگاهی جز دین و قرآن ندارد. نمونه
هـای مثنـوی، حکایـات چهار. شاهکارهای ادبی ایرانی اسالمی از شاهنامه، افسـانه

های بارزی از نفوذ های دیگر، نشانهای کلیله و دمنه و نمونه داستان گلستان و بوستان،
 و تأثیر عظیم فرهنگ داستان پردازی در جامعۀ دینی ما بوده و هست. 

که اهتمام به قصه تا بدان حد بود که حتی سرآمد نوابغ و فیلسـوفان، یعنـی پنچ. این
رسـالۀ «و نیز » المان و آبسالس«آورد و دو قصۀ ابن سینا، عاقبت به این روش روی می

 . (همان)نگارد را می» الطیر
تـرین و شش. بسیاری از متفّکران و اندیشمندان، دریافته بودند کـه بهتـرین، آسـان

سازی و تزکیه و پرورش، روش تمثیل است.  سودمندترین شیوۀ تعلیم و تربیت، فرهنگ
ای تعدد، چیزی نیست که عدههای مها و زبانکه، هنر به دلیل داشتن قالبخالصه این

 او را نطلبند، بلکه به مزاج و ذوق هر کسی متناسب است. 
ترین رکن در تأثیرگذاری زبان، در این است کـه مبّلـِغ معـارف  مهم روش زبانی: . ه

ها عمل کـرده باشـد. حتـی آن اسالمی، از موضوعات و مسائلی بگوید که خود، به آن
به او نبوده، در قالب امر به معروف و نهی از منکر، بتالدسته از احکامی را که تاکنون م

 به کسی نگوید. 
یکی از عوامل مهم در انحطـاط و انحـراف جامعـه، ایـن اسـت کـه مبّلغـین دیـن و 

اندرکاران امور دینی، زبان و عملشان مطابقت نکند و به قول شـهید دکتـر بهشـتی  دست
(روزنامـه » ازتـر و عمـل مـا، نارسـاتر شـدانحطاط تشیع، از زمانی پدید آمد که زبان، در «

 فرمودند:  . امام صادق)۲۱/۷/۷۰ جمهوری اسالمی، 
الَة َوالَخیَر، َفإَنّ ذِلَك  کونوا ُدعاًة ِللّناِس ِبَغیِر ألِسَنِتُکم، ِلَیَروا ِمنُکُم الَوَرَع َواإلجِتهاَد َوالَصّ



 

دينه
 نها

اي
اره

هك
ي را

رس
بر

 
كر

ز من
ي ا

و نه
ف 

عرو
ه م

مر ب
ي ا

ساز
...

۱۰۹ 

ا

بانتان به خدا دعوت کنید، زیرا ؛ مردم را به غیر از ز)۱۲/۱۴۹تـا، (مجلسی، بیداِعَیٌة... 
هرگاه آنان از شما تقوی و تالش در راه خدا و اقامۀ نمـاز و... را ببیننـد، بـه راه حـق 

 گرایش پیدا خواهند کرد. 

صورت گفتگـو مطـرح شـود،  در روش زبانی، اگر تبلیغ احکام و الگوهای دینی، به
وجـه داشـت، زیـرا در های فردی و اجتمـاعی مخاطـب تباید نسبت به  شناخت ویژگی

روش زبانی، مقصود، تحّقق امر یادگیری است. بنابراین، باید متناسب با روش یـادگیری 
 انجام بگیرد و عوامل مؤثر در یادگیری لحاظ گردد که اهم آن عبارت است از: 

 .  )۳۲۷، ۱۳۴۲(شریعتمداری، های مختلف دینی آمادگی: یعنی دارا بودن رشد کافی در زمینه -
که امر به معروف نماید، بایـد ببینـد کـه او از ه به تجربیات قبلی: یعنی قبل از آنتوج -

داند. تجربیات قبلی مخاطب که شکل یافته از عوامل متعدد معروف، چه چیزی می
زمانی، مکانی و شخصیتی اوست، عامـل مـؤثر در آمـادگی و یـادگیری اسـت کـه 

 باشد.  لدین میبیشتر، مربوط به محیط خانواده و سطح تربیت وا
توجه داشتن به موقعیت یادگیری: یعنی لحاظ کردن عوامـل مـادی و معنـوی کـه در  -

نـوع گـوش  جریان یادگیری تأثیر دارد. مثل مکان گفتگو، نوع راه رفـتن مخاطـب، 
 کردن و طرز نشستن و طرز تفکر و تمایل شخصی. 

ت، تفّکـر و هـوش، همـۀ که حافظه، دّقـالتفات به فعالیت یادگیرنده: قابل ذکر است -
. بنابراین وقتی مربی بـا یـک جـوان، (همـان)شود ها به عوامل یادگیری مربوط میآن

کند و قصد ارشـاد و الگوپـذیری او را پیرامون موضوعات و مسائل دینی گفتگو می 
گاه های او را بشناسد و آندارد، عالوه بر لحاظ کردن عوامل یادگیری، باید ویژگی

 با او رفتار نماید. » روش یادگیری«متناسب با 
 های جوان امروزی:  ترین ویژگی و. مهم

یک. بسیاری از جوانان امروزی، از تعلیم مستقیم امور تربیتـی و اخالقـی متنفرنـد، 
خصوصًا  اگر آنان مشخصًا مورد اشارۀ گوینده باشند. این ویژگی جوان، قابل تطبیق بـا 

وهش و مـدح افـراد، اشـارۀ تصـریحی نـدارد و بلکـه زبان قرآن است. قرآن غالبًا در نک
َوْیٌل ِلُکلِّ ُهَمـَزٍة ﴿کنـد؛ دارندگان صفت پلیدی را، نکوهش و صفت نیک را، مدح می

فیَن ﴿، )۱(همزه / ﴾ُلَمَزٍة   .  ﴾َوْیٌل ِلْلُمَطفِّ
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بـرد. بـه بیشـتر لـذت مـی گـویی، دو. جوان عصر حاضر از رمز و راز و از پس پرده
کنـد تـا بـر زوایـای ها بیشتر دقـت مـیها وخواندن کتابتماشای فیلمهمین جهت، در 

ببرد. قرآن نیز، در خود راز و رمزهای فراوانی دارد. وقتی این کتاب مقدس پنهان آن پی
آید، معرفی شود، طبیعتًا هر کسی که با برای جوان امروزی که از راز و رمز خوشش می

 پذیرد. زبان قرآنی با او حرف بزند می
ای رئالیسـتی دارد. پـس بایـد بـرای او گرا و اندیشـه سه. جوان عصـر حاضـر، واقـع

درستی برای جوان  گرا است، اگر به ها را بیان کرد. زبان قرآن و سنت، چون واقعواقعیت
 کند. بیان گردد، استقبال می

کند که شـبهه چهار. جوان امروزی، اهل شبهه است. بنابراین وقتی شبهه جا باز می
گـاه گـردد. بنـابراین، ک افـرادی را  ننده، موضوع مورد شبهه را بشناسد و بـر رمـوز آن آ
طلبد که شبهات جوان امروزی را شناخته و با استدالل و روشی منطقی پاسخ دهند.  می

زبان قرآن، ما را به این ویژگی توجه داده و روش برخورد را نیز بیان فرموده است. آنجـا 
تی  ِإلیاْدُع ﴿فرماید: که می َك ِباْلِحْکَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسـَنِة َوجـاِدْلُهْم ِبـالَّ بِّ ِهـَی   َسبیِل َر
ْحَسُن 

َ
 .)۱۲۵(نحل/  ﴾أ

خواهـد در پرتـو خواه و در پی آزادی است. او مـیپنج. جوان عصر حاضر، عدالت
و آزادی اندیشه، حقایق را تحصیل و باورهای نادرست خود را اصالح و تکمیـل نمایـد 

لذا، باید به این عنصر فوق العاده توجه شود. در قرآن و سنت، از آزادی بیان و اندیشه و 
 اختیار و ارادۀ آزاد انسان، بسیار سخن گفته و توجه شده است. 

گردد. کند و به دنبال چراها میشش. جوان امروز، امور تعّبدی محض را قبول نمی
ها را به تعّبـد محـض گاه انسانزیرا قرآن هیچ  زبان قرآن نیز متناسب با این آزادی است،

دعوت نکرده است. اساسًا از نظر قرآن، ایمان مبتنی بـر معرفـت اسـت و ایمـان منهـای 
ال ِإْکـراهَ ِفـی ﴿فرمایـد: خوانیم که میپذیرد و این حقیقت را در قرآن میمعرفت را نمی

ْشُد ِمَن اْلَغیِّ  َن الرُّ یِن َقْد َتَبیَّ  .)۲۵۳بقره / ( ﴾...الدِّ
هفت. جوان عصر حاضر به برکت پیشرفت فناوری، قدرت تخّیل زیادی پیدا کـرده 

 است. 
گاهـان، از قـرائن و شـواهد خیلـی دور، هشت. جوان امروزی می خواهد چون کارآ
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 واقعیت را بیابد. زبان قرآن به این ویژگی نیز پاسخگو است. 
سال قبل  ۱۴۰۰ان کرده است. مثًال در های خیلی دور از اشیاء را بیقرآن کریم نشانه

یاَح َلواِقَح ﴿به پدیدۀ لقاح درختان اشاره کرده  ْرَسْلَنا الرِّ
َ
و حرکـت زمـین  )۲۲(حجر/  ﴾َوأ

ـحاِب ﴿ها را مطرح کرده است. و کوه  ﴾َوَتَری اْلِجباَل َتْحَسُبها جاِمَدًة َوِهَی َتُمرُّ َمـرَّ السَّ
َبْیِن َربُّ اْلَم ﴿کرویت زمین  )،۸۸ل / م(ن ْقِسـُم ﴿،  )۱۷حمن / (الرّ  ﴾ْشِرَقْیِن َوَربُّ اْلَمْغِر

ُ
َفـال أ

هـای زیـادی را بیـان کـه، واقعیـتو خالصه این )۴۰(معارج /  ﴾ِبَربِّ اْلَمشاِرِق َواْلَمغاِرِب 
  ).۵۹(انعام /  ﴾ِکتاٍب ُمبیٍن   َوال َرْطٍب َوال یاِبٍس ِإالَّ فی﴿نموده است که 

هـای جـوان ربیان و معلمان معارف الهـی، متناسـب بـا ویژگـیبنابراین، اگر روش م
باشد، بدون شـک جـوان عاشـق و مسـتعّد بـالفطره، گریـزان از دیـن و قـرآن و عتـرت 

هـای که برخی از کارشناسان امـور دینـی، بـدون شناسـایی ویژگـیشود. از آنجائی نمی
کننـد، در هـا تعلـیم مـیصورت تعّبدی و آمرانه به آنمعارف الهی را به جوانان امروزی، 

دهند و به همین جهـت نسبت به دین و معارف اسالمی رغبت نشان نمی نتیجه جوانان، 
که با دالئل مـتقن و شـواهد قـوی، ثابـت پنداریم که جوانان، دین گریزند، در حالیمی

است که ممکن است جوانان، از بسیاری از کارشناسان دین و دینداران، گریزان باشـند، 
 دین گریزان نیستند.  اما از

 تبلیغات   ب.
سـازی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در فرهنـگ دومین عامل از عوامل نهادینـه

عمومی جامعه، تبلیغات است؛ مثل فضاسازی معنوی و تقویت مراکز فرهنگی و دینی، 
های دینـی های دینی، توسعۀ کانونهای علمی و دینی، تشکیل همایشمعرفی شخصیت

 و جلسات دینی و پرسش و پاسخ. و مذهبی 

 عامل روانی و اجتماعی  ج.
فراگیری هر چیزی و انجام هر نوع عملی، وابستگی صد در صد بـه آرامـش روانـی 

رسـد. بنـابراین،  دارد و با بحران روانی، هیچ حرکت مثبتی آغاز نشده و به سرانجام نمی
ثی شود تا کار فرهنگی نتیجۀ عوامل بحران روانی و اجتماعی باید شناخته، برداشته و خن
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سازی که مقـدم بـر کـار فرهنگـی اسـت، یکـی از  مطلوب بدهد. در حقیقت، فرهنگ
وجود آوردن آرامـش روحـی، روانـی و  های مهم و درجـۀ اول آن، بـهها و شاخصهمؤّلفه

کـه هـای روحـی و روانـیتـرین بحـران های روحی است. از جملـه مهممبارزه با بحران
مــانع ایجــاد کنــد و گــرایش او را در جهــت  خصــوص جوانــان، ســان بــهتوانــد در ان می

 اندیشیدن و پذیرش معارف و فرهنگ پذیری تضعیف نماید عبارت است از: 
. عدم شغل: پایان دورۀ تحصیلی و اتمام مرحلۀ تکمیلی علم، اشتغال اسـت، زیـرا ۱

علمی خود بهره  هایگیرد تا ضمن خدمت به جامعه، از دستاورددانش فرا می دانشجو، 
ببرد. انگیزۀ شغلی و نیاز به کار و اشتغال از انسان جداناپـذیر اسـت. زیـرا زنـدگی کـه 

ای از کار و تالش است، یک واقعیت فطری و غریزی انسان است و تکاملش مجموعه
ثالثة یحتاج «فرماید: می در پرتو امنیت خواهد بود. بدین جهت است که امام کاظم

مقصود از خصب،  )۳۲۰، ۱۳۶۳(ابن شعبه حرانی، » ا، العدل واألمن والخصبالناس طرًا الیه
 یعنی اشتغال و فراوانی و تأمین معیشت. 

یافتۀ  . عدم امنیت شغلی: ناکافی بودن و یا ناکارآمدی قانون کـار و نبـود نظـام سـازمان۲
 ریزد. یتأمین شغل، در روان انسان ایجاد اختالل نموده و نظم و آرامش او را به هم م

. عدم هماهنگی شغل با تخصص: به فرض، اگر آینـدۀ شـغلی تـأمین باشـد و بـا ۳
های مختلف بتواند کاری جور کند، این کار به دلیل عدم تناسب بـا تخصـص و واسطه

کند و ایـن عـدم رغبـت، از مسئولیت کاری، روح رغبت و تمایل به کار را تضعیف می
 و روانی است. جمله عوامل تشدید کنندۀ بحران روحی 

یعنی هر چیـزی در » وضع شیء فی موضعه«. عدم عدالت اجتماعی: عدل یعنی ۴
جای خودش. اگر جوان امروزی ببیند که مدیران و مسئوالن کشور در جای خـود قـرار 
ندارند و ناشایستگان جای صالحان را اشغال نمـوده و محصـول آن، جـز قربـانی شـدن 

هـای فادۀ سوء از بیـت المـال مسـلمین در حـوزهعدالت اجتماعی، ترویج تبعیض، است
پـذیر شـده و بـه روش و  هـا، جامعهمالی و کاری نخواهد بود، در نتیجه او نیز ماننـد آن

زا و  شود در چنین محیطی بحـرانکند. طبیعی است، چگونه میها عادت میاخالق آن
شـه و جـان هـای دینـی را در اندیفضای فکری مضطرب، امر به معروف نموده و ارزش

 چنین افرادی جای داد؟ ! مگر که معجزه شود. 
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. تأمین هزینه زندگی و تحصیل: یکی دیگر از عوامل بحـران آفـرین و تشـویش و ۵
اضطراب روحی، تأمین هزینۀ زنـدگی و تحصـیل اسـت. ایـن عمـل، راه فکـر کـردن و 

و اندیشــیدن در قلمــرو معــارف و فرهنــگ دینــی را اگــر مســدود نکنــد، ایجــاد فشــار 
هـا مـوانعی اسـت کـه اگرچـه بـرای همگـان کـه، ایـنکند. خالصه ایـنتوجهی می بی

عمومیت ندارد، با این حال، عامل تقویت کنندۀ بحران روحی و روانی برای بسیاری از 
آید. با این بحران، میل و انگیزه تضعیف شده و گرایش به معنویـات افراد به حساب می

 شود. کاسته می
کی دیگر از عوامـل بحـران آفـرین روح و روان، عـدم صـداقت . عدم صداقت: ی۶

های کالن بدهند، ولی عمـل اندرکاران امر است. مثًال، وعده برخی از مسئولین و دست
شـکل دروغ پیـدا  عمـل، هـای انجـام نگرفتـه و شـعارهای بـینکنند، چه بسا که وعده

تأثیرگـذاری کالمـش بـر کند و از گناهان کبیره است و برکت را از وجود انسان در  می
 کند. روی دیگران، زایل می

جوانی که مخاطب ماست، یک انسان است با کانونی از احساسات، غـرور جـوانی 
دارد و با جوان عصر جاهلیت و دیـروزی، تفـاوت بسـیار زیـادی دارد. جـوان امـروزی، 
ر روی قول و وفا و تعهدات بسیار حساس اسـت. او سـخن بـدون پشـتوانۀ اجرایـی را د

گرا و اهـل وفـا و  پذیر و عقل پذیرذ، او انسان دلیلهای قصه، رمان و حماسی نمیقالب
ریز، مدیر صداقت است. عدم صداقت، عاملی است که نه تنها شخص گوینده، برنامه

کند، بلکه اثر مخرب برای دین و معـارف اسـالمی دارد. و مسئول فرهنگی را ضایع می
؛ چـرا )۲(صـف /  ﴾ِلـَم َتُقوُلـوَن مـا ال َتْفَعُلـوَن ﴿یـد: فرمااین است کـه قـرآن کـریم مـی

 کنید؟!گویید چیزی را که عمل نمی می
مردم  (مجلسی، همان)؛» کونوا دعاة الناس بغیر ألسنتکم«فرماید: می و امام صادق

را با عمل خود به معارف الهی دعـوت کنیـد نـه بـا زبـان. بنـابراین، هرگـاه مسـئولین و 
از نظر ایمان، اعتقاد و صداقت به جـایی رسـیدند کـه مقـرون بـه بیـان اندرکاران،  دست
صورت آنچـه بگوینـد، تعریـف و مصداق قرآن و سّنت نبوی شدند، در این معصوم

هـا های دینی را در جامعه تبلیـغ نماینـد، نوعـًا از آنسازی نمایند و ارزش کنند، فرهنگ
 شوند. پذیرفته و حمایت نیز می
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تسخیر ای فـالن خود ناکرده نفِس 
ـــد کـــن  ـــرو در بن نفـــس را اول ب
ــت  ــود نخس ــر خ ــذار به ــر بگ منب
ـــی  ـــروز آنگه ـــر دل براف ـــش ب آت
ــاب  ــن نگــردد دل کب ــا زســوز دی ت
ــو را ســوزی نباشــد در جگــر ــا ت ت

 

ــِس   ــی تســخیر نف دیگــران؟  چــون کن
ــد کــن ــرو آهنــگ وعــظ و پن پــس ب
وانگــی برجــه بــه منبــر تنــد و چســت 
ــی  ــظ ای ره ــه وع ــن هنگام ــرم ک گ
دم نگــردد گــرم ای عــالی جنــاب دم 
مـــزن کانــــدرد دمـــت نبــــود اثــــر

 )۲۸۲، ۱۳۸۱(مال احمد نراقی،                       
سـاز کـه آرامـش روانـی را بـه هـم  . عدم اخالص: یکـی دیگـر از عوامـل بحران۷
های دینی را به دیگران معرفـی و تبلیـغ عدم اخالص است. کسانی باید ارزش ریزد،  می

» إّنـی أریـدکم الّلـه«ها را برای خدا بخواهند، نه برای خود، یعنی مصـداق نکنند که آ
شـوند. جاست که کالم گوینده، طیب و محیط و مخاطبین کلمه، طیبه مـیباشند. این
که حقیقت جمال و جالل الهی از دل چه از دل برآید، الجرم بر دل نشیند، چراآری، آن

شـود و ایـن سـخن، سـنگ را نـرم انش جـاری مـیانسان متعّهد، متدّین و عاشق، بر زب
 کند تا چه رسد به دل آدمی ! می

صافیست که مرا جمالست و جالل دل
 قــــــه حــــود آیینــــارف بـــدل ع

جلوه گاه ملکوت ازلی و ابدیسـت 
 قــها گردد محق ن دل گفتهـــاز ای

نی اسـت کـه بتوانـد های روحی انسان، نیافتن مرکـز و کـانو . یکی دیگر از بحران۸
هـای عقیـدتی دیگـران بـه خـودش را های دل خود را باز کرده و عقایـد و دیکتـهعقده

 پاالیش کند و برای سؤاالت پیچیدۀ خود، پاسخ بیابد. 

 عامل سیاسی   د.
ــر و  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــگ ام ــی فرهن ــق عین ــل در تحّق ــارمین عام چه

ان این امر، نبایـد گـروه خـاص و یـا تشـّکل سازی آن، عامل سیاسی است. متولی نهادینه
ها هرچند که در ظاهر، اظهار برادری و عالقـه نسـبت که، تشکّل خاصی باشند. چه این

به یکدیگر نمایند، اما به دلیل وابستگی سیاسی و تشکیالتی، محدود بوده و آزاد نیستند 
هـای هو بدین جهت، ممکن اسـت آن عالقـه و اظهـار دوسـتی، تحـت الشـعاع خواسـت
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سیاسی و خارجی قرار گیرد. آزادی اندیشه، معلول استنباطات عقالنـی اسـت و تـاریخ 
ها نشان داده است که هـیچ تشـّکل و گـروه سیاسـی وجـود ها و حکومتسیاسی نظام

احساسات، تخـّیالت، توّهمـات،  ندارد که عقل خود را از همۀ قید و بندهای عواطف، 
، آزاد کرده باشد تا در استنباطات به نتیجۀ مطلوب، تعّصبات و عقاید افراطی و تفریطی

گـردد تبلیـغ و تـرویج مؤثر و مفید به حال فـرد و جامعـه برسـد. بنـابراین، پیشـنهاد مـی
صـورت فراجنـاحی و های دینی و فرهنـگ امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، بـه ارزش

ی که متشـکل از فراتشّکلی انجام بگیرد و در محیط دانشگاهی، به عهدۀ شورای فرهنگ
های فرهنگی و سیاسی و مـدیریت فرهنگـی و نهـاد رهبـری اسـت، گـزارده  همۀ گروه

 شود. 

 اقتصادی  . ه
هـا، ترین عوامـل در تحّقـق و عینیـت بخشـیدن ارزش رسد، از جمله مهمبه نظر می

فضائل دینی، عامل اقتصادی است. منـابع معتبـر اسـالمی یعنـی قـرآن، سـنت و عقـل، 
ای مورد تأیید قرار داده است که مادی و بهبود اقتصاد جامعه را به اندازه اهمّیت زندگی

شناسی، نخست به شناخت مسـائل و اصـول اقتصـادی  اگر کسی برای مطالعه در اسالم
اسالم وارد شود، گمان خواهد کرد که اسالم یک دین اقتصادی محض است و تنها بـه 

عنـوان وسـیلۀ زنـدگانی در ظیم مالکیـت بـهدهد. بدون تنها اهمیت میُبعد ماّدی انسان
اجتماع و بدون تفسیر ماهیت و توجیه صحیح پول، خوراک، پوشاک و لباس، مسکن، 
دارو و سایر لوازم حیات و فراهم کـردن اسـباب زنـدگی مشـترک، چـه اخالقـی و چـه 

تــوان توقــع داشــت؟ ! هــا مــیمعنــوی!، کــدامین عبــادت و اعــتالی روحــی را از انســان
گیـرد، ، وقتی زمام حکومت را در دست مـیت که شخصیتی مثل امام علیجاس این

دارد که شما را بر من حّقی است از جمله (حّقـی کـه به مردم و اّمت خویش اعالم می
حائز درجۀ اول است) تنظیم مسـائل اقتصـادی شماسـت. اهمّیـت مسـائل اقتصـادی و 

در دعاهای روزانۀ خود این  رمای برخوردار است که پیامبر اکمعیشتی از چنان مرتبه
اللهم بارك لنا الخبز فإّنه لوال الخبز ما صلینا وال صمنا وال أّدینا فرائض «خواند: دعا را می

؛ یعنی بار خدایا، نان را برای ما مبارک کـن، زیـرا اگـر نـان )۳/۲۹۱، ۱۳۸۰(حکیمی، » رّبنا
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ض پروردگارمـان را انجـام گیـریم و نـه فـرائخـوانیم و نـه روزه مـینباشد، نه نمـاز مـی
 دهیم.  می

بنابراین، حیات که بدون مادیات و وسایل معیشـت، حتـی یـک لحظـه توانـایی بقـا 
خواهد انسان را در گذرگاه حیات، به رسـیدن بـه که میندارد، پس آن مکتب و نظامی

روح انسانی الهی نایل سازد، اولین قانون ضروری آن عبارت اسـت از تنظـیم مادیـات و 
ئل اقتصادی جامعه. مشـکل اقتصـادی، راه تفّکـر و اندیشـه را مسـدود کـرده و یـا مسا

کند. آری، فرهنگ دینی مکتب عشق است که جز دل، چیزی را یارای آن منحرف می
گذرد. عشق حقیقـی، یکـی از نبوده و دستی بر آن نیست، اما راه دل، از راه اندیشه می

چنین است، لکـن مقـام عشـق فراتـر از  مراحل تکاملی نفس است و عقل و ادراک نیز
تواند پیش رود که جمال اش تا جایی می مقام اندیشه است، یعنی نفس در مسیر تکاملی

 نوشد. بیند و از دست او شراب مییار می
 جمــال یـار نــدارد حجــاب           غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 

 ل هیج مرهم نیست جز مرهم وص   زخـــم دل عـاشـق باکـش را
 . )۲۱، ۱۳۷۷(دلنامه و خداینامه، 

کند که وقتی راه اندیشه بسته شود، راه تخیالت، توّهمات و جهل و نادانی بروز می
 کند. های نفس شوم و پلید شیطانی میانسان را غافل خواسته

 عامل کنترل و نظارت  و.
را به یک دهکـدۀ  کنیم، عصر ارتباطات است و جهانعصری که در آن زندگی می

های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، علمـی و... جهانی تبدیل نموده است و تمام فعالیت
هـای مختلـف از جملـه شـبکۀ اینترنـت، کشورهای اروپـایی، آمریکـایی و غیـره از راه

تلگرام، اینستاگرام و غیره در همـۀ کشـورهای جهـان، از جملـه کشـور ایـران اسـالمی 
های انحرافـی و که، فیلمعالوه این ترس قرار گرفته است. بهمحسوس و مشهود و در دس

ها، همه عواملی هسـتند کـه های مختلف در دسترس جوانان قرار دارد. اینمبتذل از راه
درصد تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه، بسیار تنـزل داده و بعضـًا 

ین، ضـمن برخـورد فعاالنـه بـا ابتـذال خنثی کنندۀ این فرهنگ نیـز خواهـد بـود. بنـابرا



 

دينه
 نها

اي
اره

هك
ي را

رس
بر

 
كر

ز من
ي ا

و نه
ف 

عرو
ه م

مر ب
ي ا

ساز
...

۱۱۷ 

ا

های اینترنتـی و نظـایر وارداتی (اعم از ارادی و غیر ارادی)، باید مراکز فرهنگی و سایت
آن تحت کنترل باشد. ممکن است گفته شود، اگر فرهنگ با لحاظ کردن همۀ عوامـل 

ای ارتباط ه ذکر شده به نحو مطلوب انجام بگیرد، دیگر چه اصرار داریم بر کنترل رسانه
ای؟! آری، هـای مـاهوارهها و گیرنـدههای اینترنت و ایستگاهها و شبکهجمعی و سایت

آیـد، از عوامـل که از عوامل سازندگی و تکاملی به حساب مـیچنانمحیط و زمینه، هم
افـراد زیـر را  شوند، اما این محیط و زمینۀ ابتذال، ها نیز محسوب میانحراف و کجروی

 دهد: أثیر قرار میشدیدًا تحت ت
تـر طعمـۀ نخست؛ کسانی که جاهل و غافل هستند. انسـان جاهـل و غافـل، آسـان

گیـرد. چنـین فـردی، عینیـت آن، تـابع محـیط شکارچی ابتذاالت و انحرافات قرار می
خواهد بود. اما اگر عالم باشد و در وجودش، شناخت واقعی به اثرات دنیوی و اخروی 

؛ »العالم بزمانه، ال تهجـم علیـه اللـوابس«فرمودند  صادق که امامحاکم باشد، چنان
 . )۱/۲۷، ۱۳۶۷(کلینی، گردد شود و امور بر او مشتبه نمییعنی گرفتار شبهه نمی

کارهـای ظالمـان و هـا و راهشـناس باشـد و از رازهـا و حیلـه یعنی، عالمی کـه زمان
گاه باشد، در دام نهنـد، ها برایش مـیکه آنهایی ستمگران و جهانخواران و ستمگران آ

سازند تا او حیران و گمراه گردد، او را به حیرانی و ها مشتبه میافتد و اموری که آننمی
بیند ها را از پس وقایع میشناسد و دست آنها را میهای آناندازد و نقشهگمراهی نمی

انحرافی حاکم  ها و افکار شیطانی، رسالت و پیام مکاتب التقاطی وو تهاجمات، اندیشه
بر محیط، در وجود او تۀثیرگذار نیست. نمونۀ آن از مـردان و زنـان، در تـاریخ اسـالم و 
ادیان الهی زیاد است و افالطون، حکیم یونان باستان چه زیبا گفته است که سـعادت و 
خوشبختی، تنها یک معیار ثابـت و مطلـق دارد و آن علـم و معرفـت اسـت. پـس علـم 

حساب آید. البته مقصود از کنترل، عاملی اسـت کـه وامل کنترل، بهتواند یکی از ع می
دهد و هـر های او را تحت کنترل قرار میبیرون از وجود انسان است و اعمال و فعالیت

که به کمال برسـد و موجـودی ایمـانی شـود، عامـل کنتـرل بـرای او انسانی، قبل از آن
وجودی ایمانی شده است، او دیگر نیـاز که تکامل یافته و مضرورت دارد. اما بعد از آن

 به عامل کنترل بیرونی ندارد، بلکه خود در درونش، چنین عاملی را پرورانده است. 
دوم؛ افرادی که زمینۀ مذهبی ندارند: برای ایـن افـراد، قبـل از پـرداختن بـه تبلیـغ و 
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ل و هـای دینـی، ایجـاد بسـتر و فضـا بـرای توسـعه و تـرویج حـالتعلیم معارف و ارزش
از  و ائمـۀ معصـوم مباحات ضـرورت دارد، چراکـه سـنن الهـی و سـنت پیـامبر

که اغراض و منافع شخصی در میان نیست، به حکم عقل، بایدهایش مصـلحت آنجائی
که به نبایدها بپردازد، اول بایدها را آور است. دین، قبل از آن آفرین و نبایدهایش مفسده

هـا را رواج و رمـات را بـه زبـان آورد، قـبًال مأموربـهکه محبیان فرموده است. قبل از آن
معرفی فرموده است و قبل از ذکـر حـرام و بیـان احکـام آن، اول حـالل را مشـخص و 

اش را بیان فرموده است، چراکه همیشه و در همه جا، چیـزی کـه اصـالت دارد، فلسفه
وجودی دارند و تقدم وجودی دارد. بنابراین، مصالح و حقایق اصالت دارند، پس تقدم 

هـای پوشـیده شـده روی طـالی های روی آب و یا کـفمفاسد و شرور، به مثابۀ کف
شـود، باطـل و مفسـده بـروز و جا که حق و مصلحت توجه نمـیذوب شده است و آن

 کند.  ظهور پیدا می
بنابراین، نظارت و کنترل به معنای این نیست که با چشم تیـزبین و مسـلح، همـواره 

طور که در های نظارت، همانر افراد تحت نظر قرار گیرد، بلکه یکی از راهرفتار و کردا
های الهی و بند الف ذکر شد، آموزش و شناخت افراد است و راِه دیگر آن توسعۀ حالل

 مباحات دینی است. 

 عامل بازدارندگی  ز.
که در پرتـو ای برخوردار باشند،  ها، باید از آنچنان پشتوانه نامه قانون و ضوابط و آئین

ها  آن، نیازهای ضروری انسان، یعنی عدالت و امنیت و آزادی معقـول و مشـروع انسـان
سعادت و سالمت جامعه و افراد آن را در پرتو سه اصـل بیـان  تأمین شود. امام هفتم

(مجلسـی، » إّن أهل األرض لمرحومون، ما تحابوا وأّدوا األمانة وعملـوا الحـق«فرماید:  می
اول؛ دوست داشتن یکدیگر، اصل دوم؛ رعایت و ادای امانت و خیانت  . اصل)۷۵/۱۱۷

ای که به  نکردن در مال و حقوق دیگران، اصل سوم؛ عمل به حق و قانون است. جامعه
خطا و جرم عمدی و یا شبیه به عمد یک فرد خاطی و مجرم، حساسـیت نشـان ندهـد، 

تـرین  سب با جرم ارتکـابی، از مهمگیرد. برخورد قاطعانه و متنا حرج و مرج او را فرا می
 های اسالمی است.  سازی و تحقق فرهنگ دینی و ارزشفاکتورهای فرهنگ
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های دینی، فرع بر برچیدن و نبودن  پذیری و گرایشات به فضائل و آرمان بنابراین، فرهنگ
، زمینۀ فساد و آلودگی است. در نهی از منکر، باید به تمام مراحـل آن (مرحلـۀ انزجـار قلبـی

، خصوصًا مرحلۀ زبانی و مرحلۀ عمل) توجه کنیم و نیز، به شیوۀ نهی از منکر معصومین
دقت کرده و خود را به سیره و روش آن بزرگواران، متعّهد نمـاییم. مـثًال،  حضرت فاطمه

به شیوۀ استداللی، قهر و سکوت، تـوبیخ و تهدیـد  وجود مقدس حضرت صدیقۀ طاهره
ها، بـه  بینیم که همـۀ ایـن مراحـل و شـیوه کردند. می از منکر میو هشدار و افشاگری، نهی 

 نوعی بیانگر عامل بازدارندگی هستند. 

 ایجاد انگیزه و تحقق آن  ح.
هـای اسـالمی، سـازی ارزش از جمله عوامل مؤثر در گسترش فرهنگ دینـی و پیاده
مبلغین و متولیان  شود، یعنیایجاد انگیزه است. هنگام تبلیغ و یادگیری، انگیزه ایجاد می

کارگیری شرایط الزم و با استناد به الگوهای  هایی که ذکر گردید و با بهفرهنگی با روش
دینی و علمی و بیان نتایج و بازتاب اعمال مثبت و منفی، بایـد در وجـود افـراد جامعـه، 

د خود را تولید انگیزۀ مشروع و مؤّثر نمایند. بنابراین، مراکز فرهنگی و متصّدیان امر، بای
به تأمین امکانات (تا حد ممکن) و ایجـاد زمینـه بـرای تحّقـق انگیـزه موّظـف نماینـد، 
چراکه اگر انگیـزۀ مشـروع و معقـول از بـین بـرود، جـایش را انگیـزۀ نـامطلوب و شـر 

سـان، امنیـت و  گیرد و در نتیجه، تأثیر منفی و بسیار خطرناک خواهد داشت و بدین می
 دد. گر سالمت جامعه مختل می

تـرین و بنابراین، همۀ ما مسئول هستیم تا سخنان قـرآن و عتـرت را، بـه عنـوان عـالی
الگوهای انسان در وجود خود و در جامعۀ اسالمی، جامـۀ عمـل بپوشـانیم. ترین مترّقی

آور است. در غیر  باشد، به عنوان سنت، الزام» حکم اولی«اگر با عنوان  خصوص که به
در جامعه، به صورت یـک افسـانۀ  های معصومیندیشهصورت، خدای نکرده اناین

ای در خواهد آمد که از آن، صـرفًا در محافـل و تکایـای سـنتی و مسـاجد، در اسطوره
شود و حال آن که، همه گرایی استفاده میهای حماسی و مویهمقاطع خاص و در جنبه

لسفۀ اسکوالسـتیک معتقدیم که دین اسالم، مانند آئین مسیحی و فلسفۀ اسالم، مانند ف
 نیست، بلکه در تمام شئون زندگی در متن جامعه است. 
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 گیری نتیجه

سازی و نهادینه کردن فرهنگ امر به معـروف و نهـی از منکـر، یعنـی  معرفی و پیاده
هـا از یـک فرهنـگ جـامع، کـه سـازندۀ ایـن ها و زیبـائیمعرفی و آموزش همۀ خوبی

و خوهـای پسـندیده و اعمـال صـالحه و  فرهنگ، عقاید و باورهای صحیح، اخالقیات
به نسل جدید است که  های مقّدس الهی و همۀ انبیاء و ائمۀ معصومخالصه، آرمان

 در ابتدای راه بوده یا هنوز خارج این راه است. 
این دو عامل، که قابلیت اجرایی آن، از خون پاک و سرخ تکامل یافتگان و کبوتران 

کـه در سحر، امضا و تضمین یافته است، در صـورتی سفید و پرستوهای عاشق و مرغان
همۀ زوایای زندگی فردی و اجتماعی و در یک جمله، در جامعۀ بشری اجرا گـردد، آن 

 جامعه برخوردار از سه اصل اساسی و بنیادی مورد نیاز جوامع بشری که امـام هفـتم
کید فرمودند، خواهد شد و آن سه اصل عبارتند از تحّقق عدالت و د ادگری، امنیت و تأ

 آسایش و اشتغال و تنظیم اقتصاد. 
خصـوص بـه قشـر های دینی به جامعۀ بشـری، بـهها و معروفتبلیغ و آموزش ارزش

کـه بـه طـرق زبـانی، عملـی و اسـتداللی و هنـری صـورت فرهیختۀ جامعه، ضمن ایـن
 گیرد، پذیرش و تأثیرپذیری آن تابع شرایط زیر است:  می

های فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، دن احکام و مؤّلفهباید شناختن و شناسان
ریزی دقیق صورت بگیرد و متصّدیان و تـرویج کننـدگان آن،  به نحو مطلوب و با برنامه

عامل باشند. مخاطبین و فراگیران این فرهنگ، زمینۀ الزم و شرائط یـادگیری و عوامـل 
 ا دارا باشند. فرهنگ پذیری (آمادگی، موقعیت و تجربیات قبلی)، ر 

فضای فرهنگـی، مناسـب باشـد و زمینـۀ الزم را جهـت تأثیرپـذیری دارا باشـد و از 
چـه باشـد، زا در کار نباشـد و اگـر چنـانتبلیغات مناسبی برخوردار باشد. عوامل بحران

حدالمقدور کم و خنثی گردد. از دخالـت عامـل سیاسـی پرهیـز شـود و نیـز از لحـاظ 
ار نباشد. عوامل کنترل و نظارت، دقیقًا اجرا شود و عامل اقتصادی، مشکل حادی در ک

 بازدارندگی، تقویت و بر اساس قانون و ضابطه اجرا شود. 
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  نامه کتاب
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