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مقدمه:
امر به معروف و نهي از منكر فريضهاي الهي است كه هدف بزرگ آن رشد و تعالي انسانهاست .اين
فريضه مهم نقش تاثيرگذاري در شكلگيري رفتار ديني در بين مسلمانان داشتته و بته ونت ان وتاملي
بازدارنده و تعالي بخش ،مسير درستي در جهت دستيابي به كمال و شك فايي معن ي استت .امتا ايتن
فريضه مهم كه آيات متعدد قرآن مجيد بر اجرايي آن به صراحت تاكيد دارد و در سيره و سل ك نبي
مكرم اسالم(ص) و ائمه اطهار (ع) نيز به طرز آشكاري مشه د است ،آنچنان كه بايد در جامعه دينتي
ما بروز و تجلي نيافته و لزوم آم زش آن در وصر معاصتر كته تهتاجم فرهنبتي بته دليتل ارتباطتات
گسترده و گشادگي مرزهاي فرهنبي ،آشكارا ارزشها و هنجارهاي ديني ما را نشانه رفته است ،بيش
از پيش احساس ميش د .همانط ر كه برپايي نماز نشانه برقراري رابطه تنگاتنگ

بتين دتدا و بنتده

است ،دادن زكات ،نشان و نمادي از ايجاد رابطه سالم اقتصادي در جامعه و پتر كتردن شتكافهتا و
فاصلههاي وميق ميباشد ،امر به معروف و نهي از منكر نيز واملي براي حفت ،،گستترش و تق يتت
ارزشهاي الهي و انساني در جامعه اسالمي و اصالح نقاط آستي پتذير فترد و مستن ون و جامعته،
شمرده ميش د و از جمله و املي است كه بيشترين تاثيرگذاري را در سالمت و سعادت و طهگارت
جامعه اسالمي دارد.
روشن است كه الزمه پردادتن به امر به معروف و نهي از منكر ،شگناتت آن استت ،حركتت بتدون
شنادت در هر م ض وي ،راه رفتن در تاريكي است ،لذا اين جزوه با هدف شناساندن امر به معتروف
و نهي از منكر و م ض وات پيرام ني آن تدوين شده است و در ادتيار د انندگان قرار گرفتته استت
ليكن براي آگاهي كامل از احكام اين فريضه الهي ميت انيد به كتابهتاي فقهتي و ت ضتيل المستائل و
استفتائات فقهاي وظام نيز مراجعه نماييد.
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«جايگاه امر به معروف و نهي از منكر»
امر به معروف و نهي از منكر ،رمز پايداري و برپايي دست رات الهي و ش ر و نشاط جامعته استالمي
است .با امر به معروف و نهي از منكر بي تفاوتي از ميان مردم مسلمان برداشته ميش د و همته افتراد
در برابر يكديبر مسئول شنادته ميش ند .در قرآن كريم در س ره آل ومران آيه  104آمده است« :بايد
گروهي از شما باشند كه (ديبران را) به دير دو ت كنند و به معروف امر كرده و از منكر نهي نمايند
و آنان هستند كه رستبارانند».
پيام رساي اين آيه آن است كه آنان كه امر به معروف ونهي از منكر ميكنند بته فگال و رسگاگاري
ميرسند ،زيرا در راه فالح و رستباري جامعه د د حركت ميكنند.
روزي پيامبر گرامي اسالم(ص) براي ارشا د و هتدايت متردم بتاوي منبتر رفتته ب دنتد ،متردي از آن
حضرت پرسيد :اي رس ل ددا بهارين مردم كيست؟ حضرت در پاسخ فرم د« :آن كه بيشتر متردم را
به معروف وادار كند و از منكر بازدارد و تق اي بيشتري داشته باشد ،بهترين مردم است)1(.
بنابر اين ،امر به معروف از جايباه مهم و كليدي در اسالم بهرهمند است به گ نهاي كه دير و صتالح
و فالح جامعه اسالمي به اين اصل حيات بخش وابسته است.
معناي امر به معروف و نهي از منكر
بخشي از دين اسالم را اصول اعاقادي و بخشي از آن را فروع عملي تشكيل ميدهد .اولي در ح زه
فكر وانديشه و دومي در ح زه ومل و رفتار انسان مسلمان قرار دارد .امر به معروف و نهي از منكتر،
دو فرع از فروع وملي و از واجبها به شمار ميآيد .رفتار و گفتار د ب و پسنديده معگروف گفتته
ميش د و وادار كردن ديبران به رفتار و گفتار د ب را امر به معتروف متينامنتد ،همچنتين رفتتار و
گفتار زشت و ناپسند منكر و به بازداشتن ديبران از چنين رفتار و گفتاري نهي از منكر ميگ يند.


مسلمانها بايد يكديبر را به معروف امر كنند و از منكر نهي نمايند ،زيرا:

- 1با ت جه به اينكه انسانها داراي زندگي اجتماوي هستند ،براي اينكه زندگاني اجتماوي ثبات و
دوام داشته باشد و در جامعه هرج و مرج و بي قان ني پديد نيايد و امنيتت و آرامتش متردم
تهديد نش د ،مردم با امر به معروف و نهي از منكر ميت انند در حاكميت قانون نقش م ثري
ايفا كنند.
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- 2با امر به معروف و نهي از منكر ،زيباييها و توبيها ترويج ميش د.
- 3گناه هم چ ن ويروس و ميكروب دطرناكي است كه نته تنهتا فترد گنهكتار را بته تبتاهي و
ناب دي ميكشاند ،بلكه به ديبران سرايت كرده و جامعه را به فساد و گناه آل ده سادته و آنان
را به بي تفاوتي و بي غيرتي ميكشاند لذا امر به معروف و نهي از منكر در حف ،و سگالمت
فرد و جامعه بيشترين تأثير را دارد.

«معروفها و منكرها»
ميت ان گفت از نباه فقهي،معروفها و منكرها ،همان بايدها و نبايدها هستند .دانشتمندان استالمي و
والمان ديني ،احكام تكليفي را به چهار گروه ،تقسيم ميكنند :وج ب ،حرمت ،استحباب ،كراهت.
- 1وجوب :حكم وج ب به چيزهايي تعلق ميگيترد كته اصتطالحاه بته آن واجت

متيگ ينتد،

واج ؛ وملي است كه الزاماه بايد انجتام شت د و در صت رتي كته مكلتن آن را تترك كنتد،
معصيت و نافرماني دداوند متعال را مرتك

شده است مانند :نماز ،روزه ،امانت داري و...

- 2حرمت :حكم حرمت به ام ري تعلق ميگيرد كه به آن حرام ميگ يند و مكلتن الزمتاه بايتد
آنها را ترك كند و انجام ندهد و در ص رتي كه آنهتا را انجتام دهتد ،از دستت رات دداونتد
سرپيچي كرده است مانند :دروغ ،غيبت ،تهمت ،شراب د ري و...
- 3كراهت :حكم كراهت به كاري تعلق ميگيرد كه به آن مكروه ميگ يند ،مكروه وملي استت
كه انجام ندادن آن بهتر است اما الزامي نيست و كسي كه آن را انجام ندهتد از پتاداش الهتي
برد ردار د اهد ب د مانند :نباه كردن به ص رت ديبتران در م قتغ غتذا دت ردن ،ب ييتدن
گياهان د شب براي شخص روزهدار و...
- 4اساحباب :حكم استحباب به كاري تعلق ميگيرد كه بته آن مستتح

متيگ ينتد ،مستتح

وملي است كه انجام دادن آن د ب است اما الزامتي نيستت و انجتام دهنتده آن از ثت اب و
پاداش آن بهرهمند ميگردد .مانند :شستن دستها پيش از غتذا دت ردن و بعتد از آن ،مست اك
زدن ،نمازهاي مستحبي و...
بنابر اين ،با ت جه به ت ضيحات ذكر شده ،ميت ان گفت :معروف (كارهاي د ب و پستنديده) شتامل
واج ها و مستح ها ميش د و منكر اگر به معناي كار زشت و گناه باشد ،فقط شامل حرامها د اهد
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شد واگر به معناي (كار ناپسند) باشد شامل هم حرامها و هم مكروهها د اهد ب د بنابر اين اگر كاري
معروف واج
مستح

باشد ،امر به آن هم واج

د اهد ب د و اگر معروف مستح

باشتد ،امتر بته آن هتم

مي باشد و در م رد منكر نيز اين چنين است ،نتيجه آن كه امر به معروف و نهي از منكر ،بته

امر به معروف و نهي از منكر واج

و امر به معروف و نهي از منكر مستح

تقسيم ميش د)2(.

مراحل امر به معروف و نهي از منكر
امر به معروف و نهي از منكر داراي سه مرحله است :مرحله قلبي ،مرحله زباني ،مرحله وملي
- 1مرحله قلبي :در اين مرحله انسان م من با ديدن اين كه كار د بي ت سط ديبران انجام متي-
ش د ،سرور و شادماني از چهره او نمايان ميگردد و در دل دت د د شتحال متيشت د و در
م رد كارهاي زشت نيز باالعكس اندوهبين ميش د .امير م منان امتام ولتي(ع) متيفرماينتد:
«رس ل ددا (ص) به ما دست ر داده است كه با اهل معصتيت بتاچهرههتاي گرفتته بردت رد
كنيم)3( ».
- 2مرحله زباني :در اين مرحله فرد مسلمان با گفتن جملهاي مخاط

دت د را بته كتار دت بي

تش يق و يا از كاري نادرست باز ميدارد.
- 3مرحله عملي :در اين مرحله ،با ومل فردي را به كار د ب وادار يا از كار زشتت بتاز متي-
دارند .منظ ر اين است كه اگر با تذكر زباني ،مقص د حاصل نشد با اومتال قتدرت او را بته
كاري يا ترك آن ،وادار ميكنند مانند :اگر كارفرما از دادن حق ق كارگر د دداري ورزد و امر
به معروف زباني م ثر نيستند ،دولت ميت اند كارفرما را به پردادت حق ق كارگر ملزم سازد.

نكته ها:
- 1مراحل سه گانه امر به معروف و نهي از منكر ،به ترتيبي كه گفته شد ،بايد روايت ش د ،حتي
در هر مرحله ،آن را ميت ان درجهبندي كرد ،اگر با درجه پايينتر هدف محقق ميش د نبايتد
از درجات باوتر استفاده كرد.
- 2مرحله قلبي و زباني وظيفه همگان است ،اما برد رد وملي بر وهده دولتت استالمي استت.
رهبر معظم انقالب اسالمي ،حضرت آيت اهلل العظمي دامنهاي فرم دهاند« :در جامعه اسالمي
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تكين وامه مردم امر به معروف و نهي از منكر بالسان (زبان) است اما اگر كتار بته بردت رد
بكشد ،آن ديبر به وهده مسن لين است)4(.
- 3برد رد وملي و الزام آور در دانه ،حق پدر است .او ميت انتد جلت ي كارهتاي ناشايستت
فرزندان د د را ببيرد ليكن در انجام مستح ها و ترك مكروهها الزامي وج د ندارد.
- 4اهميت برتي از موضوعات به قدري روشن است كه جامعه اسالمي بايتد واكتنش مناست
نشان دهد و نميت ان منتظر مأم ران دولتي بماند مانند اين كه فردي بخ اهد كسي را به قتتل
برساند و اطرافيان با زبان هر چند او را از اين كار نهي ميكنند گ ش نمتيكنتد در ايتن جتا
وظيفه مردم است كه در ص رت امكان مانغ از آدم كشي آن فرد بش ند.
- 5كساني كه الگوي ديگران قرار ميگيرند بايد با رفتار و گفتتار درستت دت د ،مشت ق وملتي
ديبران باشند مانند :معلمان ،روحاني ن ،مسن ون ،نخببان وملي و...
شرايط وجوب امر به معروف
است؟

در چه ص رتي امر به معروف و نهي از منكر واج

والمان و دانشمندان اسالمي ،چهار شرط را آوردهاند كه اگر همه ايتن شترطهتاي چهارگانته وجت د
داشت ،امر به معروف و نهي از منكر واج
چهار شرط واج

ميش د ،در غير اين ص رت حتي با نب دن يكتي از ايتن

نخ اهد ب د.

آن چهار شرط وبارتاند از:
- 1علم و آگاهي به معروف و منكر :فردي كه امر به معتروف و نهتي از منكتر متيكنتد بايتد
معروفها (واج ها و مستح ها) و منكرها (حرامها و مكروهها) و نيز شرايط وجت ب امتر
به معروف و نهي از منكر را بشناسد تا در امر و نهي دچار اشتباه و يا گناه نبردد.
- 2احامال تاثير :شخص آمر به معروف و ناهي از منكر ،در ص رتي كه بداند يا احتمتال بدهتد
كه امر و نهي او در مخاط

تاثيرگذار د اهد ب د بايد او را امر به معروف و يا نهي از منكتر

كند ليكن رهبر معظم انقالب بر اين باورند كه اگر امر به معروف و نهتي از منكتر فريضتهاي
همباني و فراگير گردد ،حتماه تاثيرگذار د اهد ب د .ايشان فرم دهاند« :بعضي گفتهاند كه بايد
احتمال تاثير وج د داشته باشد ،من ميگ يم احامال تاثير همه جا قطعي است ،مبر در نزد
7

حك متهاي قلدر ،قدرتمند و سالطين .آنهايند كه البته حرف حساب به گ ششان فرو نمي-
رود و اثر نميكند ،اما براي مردم ،حرف اثر دارد)5(.
- 3اسامرار گناه :در ص رتي كه فردي در حال انجام گناهي است كه از نظر زماني تداوم مييابد
و يا اين كه گناهي را انجام داده است ولي بنا دارد براي بار بعدي نيز آن را تكرار كنتد ،بايتد
او را از اين ومل نهي كرد.
- 4امر و نهي ،مشكلساز نباشد :اگر فردي كه امر و نهي ميكند ،بداند كته از ست ي مخاطت ،
پيامدهاي دطرناكي براي او پديد د اهد آمد و ضرري بر جان و مال و يا آسيبي بر آبروي او
وارد د اهد شد ،امر و نهي بر او واج

نيست و هم چنين است اگر اين دطر و ضرر بتراي

بستبان و ديبر م منين پيش آيد.
نكته :ضررهاي پيش پا افااده و ناچيز مقصود نيست.
مسأله :بر مكلن يادگيري شرايط امر به معروف و نهي از منكر (و اين كه در كجا واج
در كجا واج
د د مرتك

نيست و در چه م ردي جايز است يا جايز نيست) واج

است و

است تا در امتر و نهتي

منكر نش د)6(.

ويژگيهاي آمران به معروف و ناهيان از منكر
فردي كه ميد اهد امر به معروف (آمر) يا نهي از منكر نمايد (ناهي) در ص رتي م فتق د اهتد
ب د كه ويژگيهاي زيرا را داشته باشد و منظ ر آن است كه وج د اين دصلتها در آمتر و نتاهي،
ميت ا ند نقش م ثري در دلنشين شدن كالم و سخن او در روح و روان مخاط

داشته باشد ،البته

اين سخن به اين معنا نيست كه اگر اين دص صيات را نداشت امر بته معتروف و نهتي از منكتر
واج

نخ اهد ب د.

- 1شناتت :آمر و ناهي بايد نسبت به معروف و منكر و مسايل پيرامت ني آن از شتنادت كتافي
بهرهمند باشد .ح زه شنادت وي را ميت ان در اين زمينهها اشاره نم د :شتنادت نستبت بته
معروف ها و منكرها ،نسبت به احكام امر بته معتروف و نهتي از منكتر ،در بتاره وملتي كته
مخاط

او انجام ميدهد ،نسبت به چب نبي برد رد و شي ه ارتباطگيري بتا متردم ،آگتاهي

وزم در باره شرايط زماني ،مكاني و روحي مخاطبان د د و مردم شناسي.
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- 2اتالص :هر چند در امر به معروف و نهي از منكر ،قصد تقرب به دداوند و ادالص معتبتر
نيست اما اگر آمر و ناهي ،امر و نهي را به قصد دشن دي و رضايت پروردگار و اصالح فترد
انجام دهد به ومل رنگ وبادت داده است.
- 3پايبندي به ارزشها :آمر به معروف و ناهي از منكر ،د د بايد بته معتروف ومتل كنتد و از
منكرها پرهيز كند تا سخن او در دلها م ثر افتد و جزء كساني نباشد كه قرآن كتريم فرمت ده
است« :آيا مردم را به نيكي امر ميكنيد و د د را «فراموش» مينمائيد؟!()7
- 4مهرباني :آمر و ناهي در امر و نهي د د از روي دلس زي و مهربتاني بتا مخاطت

دت د بته

گفت و گ بپردازد نه از م ضغ كبر و غررو يا برد رد دش نتآميز .دداوند متعال هنبتامي
كه به م سي و هارون مأم ريت ميدهد تا نزد فرو ن بروند و او را بته ت حيتد فترا د اننتد
فرم ده است« :با او به نرمي (و از سرمهرباني) سخن بب ئيد)8( ».
- 5صبوري و بردباري :آمر و ناهي ،ممكن است از س ي مخاطبين د د ،گتاهي بتا نامهربتاني،
استهزاء ،تمسخر و اهانت روبرو ش د ليكن نبايد از اين پيشامدها هراسي به د د راه دهد يتا
در ادامه د د دچار ترديد گردد بلكه با حلم و بردباري ،ايتن فريضته بتزرگ الهتي را چت ن
پيامبران و پيش ايان ديني ،جامه ومل بپ شاند.
- 6گذشت و برتورد كريمانه :آمر و ناهي اگر با استهزاء و اهانت از س ي ديبران م اجه ش د
با بزرگ اري برد رد نمايد و دصلت وف و گذشت را در د د به كمال رساند .قرآن كتريم،
ويژگيهاي پرهيزكاران را چنين ترسيم ميكند(« :پرهيزكاران) دشم د د را فرو متيبرنتد و از
مردم (در برابر كارهاي ناشايست آنان) گذشت ميكنند )9(».از اين گذشتته ،اگتر قترار شت د
پاسخ بدي ديبران را ،با بدي بدهيم ،پتس فترق متا بتا آنتان در چيستت؟ بته قت ل م ونتا:
چ ن ت با بد ،بدكني ،پس فرق چيست؟!

گر فِراق بنده از بَد بندگي است

- 7پرهيز از تود پسندي :حضرت امام دميني(ره) در اين باره سخني زيبا دارند:
«سزاوار است كه آمر به معروف و ناهي از منكر ...د يشتن را منزه از گناه و وي
برتر از كسي كه گناهي مرتك

شده است ،نپندارد ،زيرا مرتك

نبيند و د د را

گناه ،هر چند كه گناه كبيرهاي را

انجام داده باشد ،ممكن است داراي صفات و ويژگيهايي باشد كه م رد رضايت دداوندي است و
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دداوند به آن جهت او را دوست داشته باشد ،هر چند كه به داطر گناهانش ،م رد بغض و دشم
دداوند است)10(».
«روشها و شيوهها در امر به معروف و نهي از منكر»
براي آن كه مخاط

معروفي را كه كنار گذاشته انجام دهد و يا اگر منكري را مرتك

متيشت د،

رها كند ،روشهاي گ ناگ ني براي رسيدن به اين هدف وج د دارد كه مهمترين آنها وبارتند از:
- 1شيوه گفااري :در اين شي ه ،آمر و ناهي با مخاط

د د از راه گفت و گ ارتباط برقرار مي-

سازد ،در اين شي ه نكتههاي زير وزم است كه روايت گردد:
الف – اسافاده از گفاار نرم :آمتر و نتاهي ،بتراي تأثيرگتذاري در مخاطت

دت د ،از كلمتات و

سخناني كه از آن وطر دوستي به مشام ميرسد ،استفاده كند مثاله بب يد :برادر وزيتز و بزرگت ار.
امام ولي(ع) در اين راستا ،گفتار ماليم را ستنت د بتان دانستته و فرمت دهانتد« :ستنت (و راه و
روش) د بان و برگزيدگان از نرم و آشكار كردن سالم است)11(».
ب – پندآميز باشد :گفتار پندآميز در جان و روح ،ريشه دوانده و ماندگار ميش د ،زيترا فطترت
انسانها ،پذيراي آن است.
ج – مخاطب را از تود بداند :آمر و ناهي ،به گ نهاي سخن بب يد كه مخاط

احساس كند او

را از د د ميداند و ديرو صالح او را ميد اهد .آنچه را براي د د نميپسندد براي او نيز نمي-
پسندد ،در اينص رت ،احساس تقابل و جدايي در او پديد نميآيد ،بلكه احساس يبانبي و هتم-
دلي ايجاد ميش د.
 -2شيوه نوشااري:گاهي آمر و ناهي ،به دويلي شرايط را براي امر بته معتروف و نهتي از منكتر
زباني و گفتاري ،مناس

نميبيند .اما يادآوري كتبي و ن شتاري را م ثر تشخيص ميدهد و از اين

شي ه بهره ميگيرد .روشن است كه در يادداشت كتبي نيز ،نرم ب دن جمالت ،پندآميز ب دن ،حف،
كرامت و شخصيت مخاط

بايد مراوات گردد.

 -3شيوه عملي :منظ ر اين است كه گاهي آمران و ناهيان با پايبندي د د به ارزشهاي دينتي و
احكام الهي بهترين امر به معروف و نهي از منكر را در رفتار د د نشان ميدهند به ويتژه اگتر از
كساني باشند كه نقش الب براي بخشهايي از جامعته را داشتته باشتند .استتاد شتهيد ،آيتت اهلل
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مطهري نيز اشاره زيبايي دارند« :شما اگر بخ اهيد ،به شكل غير مستقيم ،امر بته معتروف بكنيتد،
يكي از راه هاي آن ،اين است كه د دتان صالل و با تق ا باشيد ،د دتان اهل ومل و تق ا باشتيد،
وقتي د دتان اين ط ر ب ديد ،مجسمهاي د اهيد ب د از امر به معروف و نهي از منكر ،هيچ چيتز
بشر را بيشتر از ومل تحت تأثير قرار نميدهد)12(».
* نكاه :از آنچه بيان شد ،نبايد اينب نه برداشت ش د ،كه اگر كسي د د معروفي را ترك كرد يتا
منكري را انجام داد ،حق ندارد ،آمر به معروف و ناهي از منكر باشد ،بلكه اگر شرايط وج ب امر
به معروف و نهي از منكر فراهم باشد ،بر او نيز واج

است كه امر به معتروف و نهتي از منكتر

كند.
 -4شيوه «مساقيم و غيرمساقيم» :در جاهايي ،امر به معروف و نهي از منكر،در ص رتي اثر متي-
بخشد كه آمر و ناهي مستقيماه با مخاط

د د ،ارتباط برقرار سازد و با او به گفت و گ بنشتيند،

اما گاهي شرايط زماني ،مكاني يا اشخاص م رد دطاب به گ نهاي است كه نميتت ان بته شتكل
مستقيم ،امر و نهي كرد و شايد هم اثر منفي داشته باشد در ايتن مت ارد از شگيوه غيگر مسگاقيم،
استفاده ميش د .به ط ر نم نه حضرت امام دميني(ره) در مسايل سياستي ،بته ويتژه در مستايل
دادلي و دطاب به گروهها و جناحهاي مختلن و نيز براي تصحيل يك فكر وانديشه ،كه تبتديل
به يك جريان ميشد ،از اين روش بهره ميگرفتند)13(.
 -5شيوه «فردي» و «جمعي» :گاهي آمر و ناهي با ارتباط فردي د د با مخاط

و تذكر زباني به

او ،ميت ان تاثيرگذار باشد ولي گاه به تنهايي ،تاثيرگذار نيست ،اما اگر گروهي ،سه يا چهارنفره يا
بيشتر ،با مخاط

گفت و گ كنند ،م ثر ميافتد .در اين ص رت وزم است به شكل جمعگي ،بته

امر به معروف و نهي از منكر اقدام نمايند)14(.
 -6شيوه تدريج :آمر و ناهي ،در بردي م ارد و در باره بعضي از اشتخاص بته شترايط ويتژهاي
برد رد ميكند و تشخيص ميدهد كه در اين م رد داص بايتد فراتوان تگدرييي بته معتروف
داشته باشد يا از منكر نهي كند زيرا در غير اين ص رت يا تاثير مثبتي در مخاط
يا اثر منفي بر جاي د اهد گذاشت.
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پديد نميآيد و

 -7شيوه تكرار :آمر و ناهي ،در م اردي ممكن است با يك بار تتذكر و يتادآوري بته مخاطت
د د ،نت اند او را به انجام معروف يا ترك منكر وادار سازد ،اما ميداند كه اگر امر به معتروف يتا
نهي از منكر را تكرار كند ،در مخاط

تاثيرگذار د اهد ب د ،بايد از شي ه تكرار بهره گيرد)15(.

 -8شيوه تداوم :تداوم و استمرار از ديبر شي ههايي است كه آمر به معروف و ناهي از منكتر ،در
م اردي از آن استفاده ميكند ،منظ ر از تداوم اين است كه اگر آمر و ناهي بداند با يك مرتبه و يا
حتي چند مرتبه (تكرار) تأثيري در مخاط

پديد نميآيد ،اما اگر به شكل مستمر وپي سته او را به

معروف فرا د اند و از منكر باز دارد ،مؤثرد اهد ب د ،وزم است اين شي ه را به كار گيرد تا بته
هدف برسد.
 -9شيوه ساايش :در بردي م ارد و نسبت به بعضي از افراد ،آمر يا ناهي تشخيص ميدهتد كته
اگر از د بيهاي مخاط

د د ،مدح و ستايش كند ،او در انجام معروف يا تترك منكتر ،وتزم و

اراده بيشتري از د د نشان ميدهد و به اصالح رفتار ناشايست د د ميپردازد .مثاله به كستي كته
اهل مروت و ج انمردي است ،گفته ش د ت كه آدم ج انمردي هستتي و متيدانتي كته دداونتد
ج انمردان را دوست دارد ،چرا به اين انسان مظل م و ستمديده ،كمك نميكني؟ يا اين كته چترا
دستت را روي آدم ضعيفي ،بلند ميكني؟

* نكتهها:
 -1در مدح و ستايش افراد ،بايد ت جه ش د كه بيش از اندازه وزم ستايش نش د زيرا آثار ست ئي
ممكن است در پي داشته باشد.
 -2چ ن تمجيد و ستايش از ويژگيهاي د ب افراد ،به ن وي بتا تشت يق افتراد از نظتر معنتا و
تأثيرهمانندي و مشابهت دارد ،از آوردن ون ان تش يق به شكل جداگانه ،د دداري گرديد.
 -01شيوه «نكوهش» :در پارهاي م ارد و افراد ،آمر يا ناهي ،تشخيص ميدهد كه اگر به نك هش
و مالمت فرد ،نسبت به ترك معروف يا انجام منكر بپردازد ،م ثر د اهد ب د .مثاله بته كستي كته
نماز نميد اند بب يد؛ ت كه اين همه ادوا داري ،كه آدم پاك و پاكيزهاي هستي ،چرا نماز نمتي-
د اني؟ ت كه ميگ يي انسان بايد دلش پاك باشد ،چرا با ددا نيايش نميكني؟
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*نكتهها:
 -1قرآن كريم نيز در آيات متعددي به سرزنش و مالمت بردي انسانهاي گريزان از حق پردادتته
و با تعبيرهاي متفاوت و متن وي از آنان ياد كرده است :مرگ بر اين انسان ،چقدر كافر و ناسپاس
است( )16چرا آنها از اين تذكر ،روي گردانند؟! به دران رمندهاي ماننتد ،كته از شتيري گريتزان
شدهاند!()17
 -2سرزنش و مالمت ديبران ،از مصاديق تنبيه (و مرحلهاي از آن) به شمار ميرود (از اين رو ،از
آوردن ون ان تنبيه ،به شكل جداگانه و مستقل ،د دداري شده است).
 -3سرزنش و نك هش را نبايد با بدزباني و دشنام دادن اشتباه كرد ،زيرا دو مق له جداگانهاند.
 -4در نك هش افراد ميت ان از راهكارهاي مختلفتي همچت ن :تحريتك و اطتن و احساستات
مخاط  ،تحريك غيرت ديني يا غيرت انساني و يا ايجاد انبيزه رقابت با ديبران بهره گرفت.

 -00شيوه كنارل:
يكي ديبر از راههاي تحقق معروف و انجام آن و ترك منكر ،از س ي فرد يا افراد ،شتي ه اومتال
كنترل و مراقبت بر رفتار مخاط

است ،به گ نهاي كه د د او بداند ،كه زير نظر قترار دارد .ايتن

شي ه در ح زههاي مختلن مانند ،تعليم و تربيت فرزندان و دانشآمت زان و نيتز كنتترل افتراد در
جامعه و يا كاركنان در محيط كار (براي ارتقاء وافزايش كارايي و كتاهش تخلفتات) و ...كتاربرد
دارد.
جامعه شناسان در بحث رفتار كج روانه و انحرافآميز افراد و ن ع بردت رد بتا آن ،ديتدگاههتا و
تن ريهاي مختلفي ارائه كردهاند كه از جمله نظارت و كنارل اجاماعي است .همچنين آنها براي
اجرايي كردن نظارت و كنترل اجتماوي ،مكانيسمهتاي گ نتاگ ني را مت رد بحتث و دقتت نظتر
قراردادهاند كه وبارتند از:
الف – نظارت هاي اجاماعي دروني:
يعني درون ذهني كردن (و ملكه سادتن) هنجارها ،انسانها در نتيجه يك فراگرد م فتق اجتمتاوي
شدن ،هنجارهاي يك فرهنگ را ملكه ذهنشان ميسازند و به د دي د د از هنجارها پيروي مي-
كنند و وجدان افراد ،بهترين ناظر رفتارشان به شمار ميآيد.
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ب – نظارت هاي اجاماعي بيروني (يا تارجي):
اين نظارتها را نيز به دو قسم كنترلهاي رسمي و غيررسمي ،تقسيم كردهاند.
ب –  :1كنترل رسمي:
كنترل اجتماوي رسمي ،در برگيرنده تالشها و اقداماتي است كه جناح اقتتدار ،آن را در جهتت
مقابله با وق ع جرم و كج روي در جامعه ،وهدهدار ميش ند.
ب :2 -كنترل غيررسمي:
گ نهاي از ان اع مكانيسمهاي كنترل اجتماوي است كه در گسترهاي به فرادنتاي تمتامي جامعته،
ت سط هر يك از اوضاي آن و در محيطهاي متفاوتي مانند :دان اده ،مدرسه ،محتل كتار ،امتاكن
مذهبي و ...مجال تحقق مييابد بردي از جامعه شناسان بر اهميت ت جه به مكانيسمهاي دادلتي
(دروني)و دارجي (بروني) هر دو تاكيد دارند اما بردي ديبر چ ن دوركيم بر كنترلهاي دارجي
و تاثير آن بر پيشبيري از رفتار انحرافآميز تاكيد بيشتري دارند.



نكتهها:

- 1منظ ر از بهرهگيري از شي ه كنتترل (در راستتاي برپتايي ارزشهتا و تترك منكرهتا) كنتترل
دارجي است نه دروني ،يعني پدرها و مادرها به گ نههايي بايد مراق

رفتار فرزندان دت د،

دوستان آنان و ...باشند.
- 2جامعه شناسان ،معم وه كج روي و رفتار انحرافي را رفتارهايي كه با هنجارهتا و ارزشهتاي
اكثر اوضاي يك گروه يا جامعه ،همن ا نيستند اطالق ميكنند .از س يي هنجارهتا و ق اوتد و
اص ل پذيرفته شده ،ت سط هر جامعهاي با ج امغ ديبر متفاوت است ،در نتيجه اين هنيارها
و ارزشها ،به شكل امر نسبي در ميآيتد كته در جامعتهاي دت ب استت و مختالن بتا آن
انحراف تلقي ميش د و در جامعهاي ديبر پذيرفته شده نيست و بنابر اين مخالفت با آن ،كج
روي و انحراف به شمار نميرود .ليكن اين ديدگاه از نظر جامعهشناسان مطرح است امتا در
اسالم وزيز ،ارزشها (معروفها) و ضد آن (منكرها) نسبي نيستتند .در بيتنش استالمي ،هتر
كس مطيغ دداوند و رس ل (ص) او باشد (به دست رات و اوامر آنان ومل كند و از هتر چته
نهي كردهاند ،پرهيز كند) ،انساني د ب و ارزشي است و هركس نافرمتاني آنتان را در پتيش
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گيرد (به حرامها و منكرها ومل كند و واج ها را ترك گ يد) ،انساني بد ،منحرف و واصي
است.
 -02شيوه «يادآوري نعمتها و مسئولياها» :بردي از افراد ،گاه بر اثر غفلتت زدگتي ،در انجتام
واج ها ،سستي ميورزند يا پارهاي از گناهان را مرتك

ميش ند ،اگر كسي به آنتان يتادآوري

كندكه انسان در برابر همه نعمتهايي كه دداوند به او ارزاني داشته استت مستن ل استت و مت رد
سن ال قرار د اهد گرفت و بايد پاسخب باشد ،ميت انتد در اصتالح وي مت ثر واقتغ شت د .در
روايتي از امام صادق(ع) نقل شده است :از جمله پندهايي كه لقمان به پسرش ميداد اين ب دكته:
بدان فردا(روز قيامت) كه در دادگاه الهي ،حاضر ش ي ،از ت ،در باره چهتارچيز ،ستن ال د اهتد
شد؛ از ج انيت ،كه در چه چيزي آن را گذرانتدي و از ومرت،كته در چته چيتزي آن را فتاني و
سپري كردي و از مال و ثروتت ،كه از كجا بدست آوردي؟ و از اين كه آن متال و ثتروت را ،در
كجا درج و هزينه كردي؟ (اين پرسشها از ت د اهد شد) پس د د را بتراي آن و پاستخ دادن
به پرسشها آماده كن)18(.
 -03شيوه بيان پاداش :گاهي آمر يا ناهي ،با بيان پاداش ومل د ب ،متيت انتد مخاطت
انجام آن ترغي

را بته

كند و با بيان كيفر و وقاب ومل زشت و منكرع او را از انجام يتا تكترار آن بتاز

دارد.
 -04شيوه تغافل :در بردي م ارد ،براي اصالح رفتتار ناشايستت فرزنتد ،دانتشآمت ز ،كارمنتد،
دوست و ،...بهترين واكنش ،تغافل در برابر ومل مخاط

است .تغافل يعنتي دت د را بته غفلتت

زدن ،يعني با اين كه آن حرف را شنيدهاي آن را نشنيده ببيري و با اين كه آن كار را ديدي ،آن را
نديده ببيري و به روي د د نياوري! اين واكنش شما سب

ميش د تا فرد از رفتار د د شترمنده

ش د و در پي اصالح رفتار د د و بازسازي آبروي از دست رفتهاش برآيد .در اين م ارد ،برد رد
صريل ،گاه نتيجه وكس ميدهد.
روانشناسان اين شي ه و روش در اصالح رفتار را ،روش تاموشي( )19مينامند و بر اين باورند
كه اگر به رفتاري كه شخص از د د بروز ميدهد ،ت جه نكنيم و آن را م رد تق يت قرار نتدهيم.
آن رفتار دام ش شده و احتمال تكرار آن كم ميش د.
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البته اگر بخ اهيم از اين روش براي كاهش رفاار نامطلوب استفاده كنيم ،بايد به نكاتي ت جه
كنيم:

- 1در درجه اول ،اين كه رفتاري را كه شخص انجام ميدهد ضرر و زيگان جستماني و روانتي
نداشته باشد ،اما اگر دطري فرد را تهديد مينمايد ،دام شي جايز نيست.
 - 2در جايي از دام شي ميت ان استفاده كترد و نتيجته گرفتت كته تق يتت كننتدههتاي رفتتار
نامطل ب تحت كنترل درآيند.
 -05شيوه ارائه جايگزين :آنچه در ح زه امر به معروف و نهي از منكتر و در محتدود شتنادت
آمر و ناهي ،بايد م رد كنكاش قرار داشته باشد ،اين است كه گاه به فردي كه ومل نادرستي انجام
مي دهد ،پيشنهاد انجام كار ديبري بدهند ،چترا كته بتا راهنمتايي كتردن افتراد بتراي شگكوفايي
اساعدادهاي تود در راه درست و تش يق آنان ،ميت ان از هدر رفتن استتعداد و ومتر آنتان ،در
كارهايي كه شايسته نيست ،پيشگيري كرد.
 -06شيوه تخليه روحي – رواني :بردي افراد كه به رفتارهاي نابهنجار گرايش دارند ،از جامعته
(دانه ،مدرسه ،محيط) طرد ميش ند ،جاي برد ردهاي واطفي و تربيت دينتي ،در زنتدگي ايتن
اشخاص ،دالي است و يا حض ر كم رنبي از آن را ميت ان مشاهده كرد ،معم وه به اين افتراد و
رفتار و گفتار آنان بي ت جهي شده است ،از اين رو عقدهاي بزرگ ،بر روح آنان سايه اندادتته و
رنيي ريشهدار با آنان ،همراه گرديده است .چنتين روح و روانتي ،در برابتر مشتكالت زنتدگي،
بسيار شكننده ميش د و يا احساس شكست ميكند ،از اين رو به بردتي اومتال نادرستت روي
ميآورد ،تا آن احساس تلخ را بپ شاند .ليكن وقت گذاشتن و گ ش دادن به سخنان آنان ،تا حتد
زيادي آنان را آرام ميكند و به تعبير د د آنان؛ با بيان كتردن ايتن درد دلهتا ستبك متيشت ند و
احساس راحاي ميكنند .لذا وزم است آمر و ناهي در برابر اين افراد با حلم و بردباري ،زمينهاي
براي گفت و گ  ،فراهم سازد و با ايجاد اوتماد ،به اصالح رفتار آنان بپردازد.
 -07شيوه اساناد به الگوها  :در هر جامعهاي ،الب هايي شايسته ،در ح زههتاي مختلتن وجت د
دارد .در م ارد بسياري ،براي اصالح رفتار افراد ،استناد به اين الب ها ،س دمند و كارستاز استت.
پروردگار متعال پيامبران(ص) و نيز پيش ايان معص م(ع) را الب و اس ه مردم قترار داده استت و
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پس از آن ،م منان حقيقي و به كمال رسيده را ،اس ه ديبران ،معرفي مينمايد .بنابر ايتن بهتتر آن
است ،انسان الب هاي رفتاري د د را ،افرادي رشد يافته و انسانهاي كامل قرار دهد كه همه رفتار
آنان بر مبناي آم زههاي الهي ب ده است ،نه از سر ه ا و ه س .به ق ل م ونا:
نيست از وي ،هست محض دلق ه

گريه او ،دند او ،نطق او

گريه و دنده و سخن گفتن چنين الب يي از او نيست ،بلكه همبي ريشه در ادالق دداوند دارد.
 -08شيوه تنظيم روابط :در اين شي ه گاهي با ايجاد ارتباط با مخاطت

و يتا كتم و زيتاد كتردن

ارتباط ،هدف از امر به معروف و نهي از منكر ميسر ميگردد .تنظيم رابطه با مخاط

با ت جه بته

شرايط – به سه گ نه شكل ميگيرد:
الف – گسترش روابط:
اين مرحله ،از ايجاد ارتباط  ،آغاز و به مراحل ت سعه و گسترش آن ميرسد .آمر و ناهي ،گتاهي
تشخيص ميدهد در ص رتي كه با مخاطبان د د ،طرح دوستي و رفاقت بريزد و ايتن دوستتي را
تداوم و ت سعه دهد ،ميت اند آنها را به انجام معروفها وادار و يا از انجام منكرها بتاز دارد .ايتن
شي ه در بسياري م ارد ،اثربخش ميباشد .بزرگان بشريت ،از اين شتي ه بتراي هتدايت انستان و
دو ت به ت حيد و دير و نيكي ،بهره فراوان گرفتهاند.
ب – محدودسازي روابط:
ن ع ديبر از تنظيم رابطه ،محدودسازي آن با مخاط

است ،به اين معنا كه آمر و ناهي ،با فرد يتا

افرادي دوستي يا پي ند د يشاوندي دارد و با آنان رفت و آمد ميكند ،بردي از آنان ،نستبت بته
انجام معروفها سهلانبارند (مثاله دمس مال د د را نميدهند يتا نمتاز نمتيد اننتد) و بردتي
ديبر پارهاي از منكرها را انجام ميدهند (مثاله دروغ ميگ يند ،وي ج يي ميكنند و يا)...
اگر آمر وناهي ،احتمال دهد كه امر ونهي زباني او تاثيرگذار است ،بايد آنان را امر بته معتروف و
نهي از منكر كند .اما اگر گفتن را كارساز نميداند ،ولي كم كردن رابطه را م ثر متيدانتد ،بايتد از
اين شي ه استفاده كند و رفت و آمدهاي د د را با آنان كمتر نمايد .ايتن روش نيتز در مخاطت ،
آثار تربيتي مثبتي بر جاي مينهد و او را نسبت به دطاها و اشتباهات د د ،آگاه ميسازد.
ج – قطغ رابطه:
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گاهي ،مخاط

يا مخاطبان ،كه معروف را ترك كردهاند و يا به منكر روي آوردهاند .نه امر و نهي

زباني را پذيرا هستند و نه با ت سعه روابط ،به راه ميآيند و نه از محدودسازي ارتباط هراسي بته
د د ميدهند! در اين ص رت ،اگر مسأله دان ادهاي است ،در درون دانه و اگر اجتمتاوي استت،
در جامعه بايد با آن فرد يا افراد ،روابط د د را قطغ نمايند و به تعبيري ديبر ،آنان را از بركت و
نعمت نشست و برداست و معاشرت و گفت و گ محروم سازند ،تا به دت د آينتد و از دطتاي
د د دست بردارند« .دور كن هم د يش و هم بيبانه را»



نكته :اگر مسلمانان ،نسبت به ارزشهاي الهي و انسانساز ،احساس مسن ليت كنند ،افراد بي
بند و بار در اقليت قرار د اهند گرفت و با روشهايي كه گفته شد ،ميت ان به اصتالح آنتان
اقدام كرد.

آمران و ناهيان در قرآن
الف – تداوند ماعال :منظ ر از ون ان آمران و ناهيان در قرآن ،اين است كته بتدانيم در قترآن ،چته
كساني امر كننده به معروف يا نهي كننده از منكر شنادته شدهاند.
فراد اندن انسانها به ارزشهاي سعادت بخش و سازنده و هشدار دادن آنان نسبت به منكرها ،نخستين
بار ت سط دداوند متعال انجام يافته است ،شايد بت ان گفت اولين امر پروردگار در باره انسان ،امتر او
به فرشتبان است كه در برابر انسان سجده كنند و نخستين نهي دداوند ،نهي او بته آدم و حت ا بت ده
است كه مبادا ثمره يك دردت مشخص را بخ رند.
از اوصاف و اسماء حسناي الهي آمر و ناهي ب دن او استت .دردوتاي جت ش كبيتر كته آن را فرشتته
وحي ،جبرئيل از س ي دداوند آورده و به پيامبراسالم(ص) تعليم داده است ،پروردگتار متعتال را بته
هزار و يك وصن و اسم ميد انيم و در بند ( )90از اين دوا ،او را به نام يا آمر يا ناهي صتدا متي-
زنيم.
ب – پيامبران:
پيامبران الهي ،از آنجا كه مام ريت داشتند ،انسانها را به راه رشد و كمال و تقرب دداوند ،راهنمايي و
هدايت كنند ،توبيها و ارزشها كه وامل رسيدن به كمال است را به آنان نشان داده و از بديها و
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زشايها كه سب

سق ط انسان ميش د ،باز داشتند .بنابر اين متيتت ان كتار انبيتاء را در يتك جملته

دالصه كرد و آن اين است كه :آنان پي سته ،مردم را به معروف امر و از منكر نهي ميكردند.
پرستش دداي يبانه ،بزرگترين معروف و شرك بزرگترين منكر به شمار ميرود .همته پيتامبران نيتز
پس از آن ،ومل به احكام و برنامههاي الهي و آراسته شدن به فضيلتها و مكارم ادالقي را به متردم
سفارش نم ده و از روي آوردن به كارهاي زشت و ناپسند برحذرداشتهاند.
ج – مؤمنان:
قرآن كريم ،يكي از ويژگيهاي مهم و برجسته افراد مؤمن به دداوند و برنامتههتاي الهتي را امتر بته
معروف و نهي از منكر آنان ميداندو در بردي از آيات به اين وصن ،آنان را مدح و ستايش ميكنتد.
در س ره آل ومران آيه  114آمده است(« :مؤمنان از اهل كتاب) به ددا و روز قيامت ايمتان دارنتد و
امر به معروف ونهي از منكر ميكنند و در انجام كارهاي نيك شتاب ميكنند و آنان از شايستبانند.


نكته :دداوند متعال در قرآن ،نماز را نيز نهي كننده (و بازدارنده) از زشتتيهتا و پليتديهتا
دانسته و فرم ده است« :نماز را برپا دار ،زيرا نماز (انسان را) از زشتيها و گناه باز ميدارد».

اگر نماز با دض ع و دش ع انجام ش د ،رابطه بندگي انسان و دداوند را تق يت ميكند و ومق متي-
بخشد .نماز يار دداست ،هر گاه انسان ياد دداوند را در دل وجان د د داشته باشد ،انديشته گنتاه و
معصيت از او ردت برميبندد.
آمران به منكر ،ناهيان از معروف!!
در نقطه مقابل پيامبران(ص) انسانهاي مؤمن و امر كنندگان به معروف و نهي كنندگان از منكتر ،قترآن
كريم از كساني نام ميبرد كه مردم را به انجام منكرها فرا ميد انند و از انجام معروفها نهي ميكنند!
آنان وبارتند از :شيطان ،كافران ،منافقان و نفس اماره كه در ذيل به بررسي ويژگيهاي آنها ميپردازيم:
الف – شيطان :واژه شيطان؛ در لغت به م ج د متمرد و سركش از فرمان دداوند ،گفته ميش د ،د اه
انسان باشد يا جن يا ديبر جنبندگان)20(.
اما غالباه ،منظ ر از شيطان ،همان ابليس است كه از فرمتان پروردگتار ،بتراي ستجده كتردن در برابتر
حضرت آدم سركشي و وصيان كرد .ابليس پس از رانده شدن از جايباه فرشتبان ،س گند دت رد كته
با تالش تمام به اغ اء و گمراه كردن انسانها همت گمارد .بنابر اين اغ اگري كار دائمي شيطان استت
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و او انديشه ديبري براي بشر در سر نميپروراند لذا انسانها بايد با تق يت نور ايمان و ياد دداونتد
و پايبندي به فرمان الهي ،د د را در برابر تهاجم بي امان ،پي ستته و همته جانبته شتيطان ،مصت نيت
بخشند.



نكتهها:

- 1شيطان در اغ ا و اضالل (گمراهي) انسان ،از راههاي گ ناگ ن و روشهاي متن ع بهتره متي-
گيرد مانند :وس سه كردن ،به كار بردن مكر و حيله ،فري

دادن ،ايجاد دشمني و كينه ،تزيين

و د ب جل ه دادن كارهاي ناپسند و...
- 2شيطان ،در كار اغ اگري و گمراه سازي ،تنها نيست و ياران و همدستان فراواني دارد .او سپاه
ويژهاي را ساماندهي كرده است .اين ياران شيطان ،ممكن است از جنس د د شيطان (جتن)
باشند يا از جنس انسان.
- 3شيطان ،تنها وس سهگري ميكند و چيزهتاي بتد را دت ب جلت ه داده و كارهتاي دت ب را
غيرضروري ،بي فايده ،مضر و بد نشان ميدهد اما نميت اند انسان را به اجبتار وادار بته كتار
زشت كند.
- 4قرآن كريم ،مكر و كيد شيطان را ضعين دانسته است .اگر انسانهاي مؤمن ،دل و جان د د را
با ياد ددا ن راني كنند ،اين ن رانيت دژي مستحكم براي شخص م من ايجاد ميكنتد و او را
از آسي هاي ظلمت و تاريكي و وس سههاي شيطاني ،حف ،ميكند.
- 5انسانها ،غالباه به گناهان و لغزشهايي آل ده ميگردند ،در اين ص رت بايد فت راه راه ت بته در
پيش گيرند و در اين زمان به وس سه شيطان فريفته نبردند .شيطان از دو گ نه وس سه براي
گناهكار بهره ميگيرد:
- 1وس سه اميد دادن :هن ز ج اني ،فرصت زيادي داري ،بعداه ت به ميكني و...
- 2وس سه نااميد كردن :ت كه حاو غرق گناه شدهاي ،چه كستي تت را قبت ل دارد؟ آب كته از
سرگذشت چه يك ني ،چه صد ني و...
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ب – كافران :واژه كفر به معناي پ شاندن ،كتمان ،الحاد ،ناسپاسي و ...آمده است و به كساني كه
ت حيد ،معاد و نب ت را نميپذيرند ،كافر گفته ميش د ،منظ ر از كافر در اينجا ،مفه مي است كته
در برگيرنده مشرك نيز هست .بنابر اين ملحدان و منكران وج د دداوند متعتال ،مشتركان ،اهتل
كتاب(يه د و نصاري و )...و منكران احكام ضروري دين اسالم ،كافر شمرده ميش ند.
قرآن كريم سيماي كافران را چنين ترسيم ميكند كه آنتان :بتدترين م جت دات نتزد دداونتد و
ملع ن و دور از رحمت الهي هستند .آنان دير و س د مسلمانان را نخ استه و رنج و بدبختي آنان
را ميد اهند ،دوست دارند مسلمانان هم كافر باشند و ميد اهند آنان ،به نظام و دلق و د ي و
سنتهاي پيش از اسالم(جاهليت) برگردند .كافران در باره مسلمانان از هيچ شر و فستادي دريت
نميورزند.
آنان براي تضعين مسلمانان هر كاري بت انند ميكنند :از اهانت و تحقيتر تتا استتهزاء و تمستخر
باورها و مقدسات مسلمانان و ت طنه و طراحي قتل رهبران الهي و تاثيرگتذار در حفت ،استالم و
مسلمانان.
بنابر اين كافران براي رسيدن به مقص د د يش ،استراتژي تهاجم و شبيخ ن فرهنبي به باورها و
ارزشهاي اسالمي و رواج فساد و منكرات را برگزيدهاند و بر مبناي آن ،طراحتي و برنامته-
ريزي و تخصيص ب دجههاي هنبفت انجام ميش د و ت سط رسانههاي گروهي و تبليغاتي و
شبكههاي فساد و و امل نف ذي ،مراحل وملياتي و اجرايي كردن آن را فراهم ميآورند.
در ط ل تاريخ و در وصر ما نيز ،سه گروه مركزي از كافران و دو گروه پيرام ني به شكل سازمان
يافته ،وليه م منان فعال ب ده و هستند؛ گروههاي مركزي وبارتند از :قدرتمندان و فرمانروايان
– ثروتمندان – دانشمندان و گروههاي پيرام ني شامل :نيروهتاي اجرايتي و و امتل نفت ذي
(منافقان و )...ميش ند.
قدرت ،ثروت و دانش كافران ،مثلثي سه ضلعي است كه نقشهها و ت طنهها را طراحي ،برنامهها را
ت ليد و وملياتي ميسازند.
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ج – منافقان :منافق به كسي گفته ميش د كه در دل بته دداونتد ،معتاد ،رستالت پيتامبر(ص) و
احكام اسالم ،اوتقاد ندارد ،اما به ظاهر اسالم آورده و گاه ادواي مسلماني او از ديبران بيشتر
است.
منافقان در راه و دط شيطان و در سمت و س ي اهداف كافران حركت ميكنند ،مح ر و متالك
سياستهاي آنان شيطان است .امام ولي(ع) در نهج البالغه در باره اينان فرم ده استت « :آنتان
(منافقان) شيطان را معيار (درستي و نادرستي كار) د د گرفتند و شيطان نيز آنتان را دام (يتا
شريك) د د قرار داد و در سينههاي آنان تخم و ج جه نهاد!»()21
د – نفس امّاره  :نفس اماره انسان ،او را به روي آوردن به گناهان و زشتيها امر ميكند و چت ن
پي در پي و هم اره اين كار را ميكند آن را امّاره (بسيار امر كننده) د اندهاند.


نكتهها:
- 0در قرآن از گروهي از گمراهان ياد ميشود كه در روز قيامت ميگويند :عامل گمراهي
ما ،بزرگان ما بودند ما بي چون و چرا از آنان پيروي كرديم ،آنان نيز ما را به فسگاد و
گناه (منكرات) كشاندند.
- 2در روز قيامت ،برتي ديگر از گمراهان ميگويند عامل گمراهي ما ،دوساان ما بودند و
با افسوس ميگويند ،كاش با فالني دوست نبوديم!
بنابراين دو گروه يا دسته نيز با كشاندن انسان به كارهاي زشت و ناپستند ،او را بته گمراهتي و
تباهي ميكشانند .اما م ض ع دوست يابي از اهميت ويژه اي برد ردار است و روان شناسان و
جامعه شناسان بر تأثيرگذار ب دن دوست انسان ،در ن ع رفتاري كته از انستان بتروز متي يابتد،
تأكيد دارند .آنان دوست ناباب را در پيدايش رفتار نابهنجار در انسان و گرايش به كتج روي و
انحراف از ق انين و مقررات و ارزش هاي جامعه ،بسيار مؤثر مي دانند.
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