
 

 

 

 (۱)رفتارشناسی جامعه در برابر گنهکاران

 اشاره
وَن» :فرمایادخداوند سبحان در قرآن کاریم مای ـاِئبو وَنالتَّ وَناْلعاِبـدو وَناْلحاِمـدو ـاِئحو السَّ

وَن اِکعو وَنالرَّ اِجدو وَنالسَّ وِفاآلِْمرو وَنَوِباْلَمْعرو اهو َُّ َكرَِعِنال ُْ وَنَواْلمو ودِلِاْلحاِفظو دو ـهِحو ـرَِواللَّ َبشِّ
ْؤِمُین  1.«اْلمو

خباکاار و فارد های رفتار با شیوه»، جامعه نیاز یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد
ایان ماورد توجاه قارار گیارد. اهمیات  ،جامت و کاملباید به طور است که « گنهکار
ه دیناداران نسبت بافراد بدبین تواند راه جذب جوانان و  میاز آن روست که موضوع 

های پلید و لکه نناگ مؤمنان ما را انسان»و آنان را از این باور غلط که را هموار نماید 
اختصااص جدا کند. البته این موضوع به جامعه بیرون از خاانواده « نندیب و جهنمی می

ا بسایاری از  الزم است این موارد در محیط خانوادگی ا که حتماً رعایت بلکه  ؛ندارد
هاای  رحام های رسمی و عاطفی و قهرها و قبات موجود ا همچون طالقهای  آسیب
و ساب   ،دیگار پیشاگیریمشاکالت از بسیاری  خواهد کرد،برطرف را ا  ساله چند

 تر خواهد نمود. نگدی « سب  زندگی اسالمی»زندگی ما را به آرمان اصیل 
تارهاایی در این مجلس و نیگ مجلس بعدی، به صورت مختصر با ده نمونه مهم از رف

 شویم.آشنا می ،اندباره به ما تعلیم دادهکه قرآن و عترت در این

                                                           
 . 553 :. توبه1



996    9318 رمضان ویژة ،نور انیراه توشه ره 

 

 رفتار اول: نداشتن سوءظن 

اجتمااعی از منظار  ادستورات اخالقای  ای از در سوره ُحُجرات که مجموعهخداوند 
» فرماید: می  ،اسالم است ـنِّ واَک یرًاِمَنالظَّ بو ُِ وااْجَت

ُو ذیَنآَم َهاالَّ َوالیاَأیُّ ِإْثـم  ـنِّ َبْعـَ الظَّ ِإنَّ
وا... سو ه کا چارا ؛دیگیها بپره ار  از گمانید! از بسیا مان آوردهیه اکسانی کا  » 1«:َتَجسَّ

 .  «دینکگران  تجّسس نیار دکها گناه است و هرگگ )در  بعضی از گمان

افاراد نسبت به همه باید ندارد و ما اختصاص گنهکار فرد این دستور الهی به اگر چه 
باشیم، ولی از آنجا که گنااه قبلای انساان، سابب تقویات رفتاری داشته جامعه چنین 

شود، آن را به عنوان اولین وظیفه جامعه در سوءظن به او برای یافتن گناه جدیدی می
 گنهکار مبرح نمودیم.فرد برابر 
ردم جویی و جستجو در امور شخصی ما عیب ،ترین پیامد سوءظن آیه فوق، مهمبنا بر 

سوءظن داشته دیگر نسبت به زندگی خصوصی شخس هر فرد است. اگر قرار باشد 
زندگی بارای  و آید می مثل بر به او نیگ در مقام مقابله د،وی عیوب او باشجو در جست

 همه افراد جامعه تلخ خواهد شد. 
بار او شوهری حامله شد، آیا باید حد زنا به این مسئله که اگر زن  بیفقیهان در پاسخ 

ما حاق بادگمانی باه چناین شخصای را ناداریم؛ زیارا  اند: گفتهجاری شود یا خیر؟ 
الوسایله در تحریار احتمال دارد از راهی غیر از گناه حامله شده باشد. اماام خمینای

اگر زنی که شوهر ندارد حاملاه شاود، حاد بار او »درباره این موضوع فرموده است: 
قرار خودش به زنا و یا شهادت چهار نفر عاادل. و شود؛ مگر با چهار بار اجاری نمی

شدن را از او سؤال کنند و درباره آن واقعاه، او  بر دیگران جایگ نیست که علت حامله
 2.«را تفتیش نمایند

 تواند به یکی از این عوامل برگردد: بدگمانی به دیگران می
 ا پلیدی درونی؛5  
 نشینی با بدان؛ ا هم3  

                                                           

 . 53: . حجرات1

 . 430، ص3 ج ؛تحریر الوسیلة ؛امام خمینی. 2
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 ا محیط فاسد؛2  
 حسادت؛ا 4  
 1ا احساآ حقارت.1  

  یمانیایو ب ییجوبیع

، پیاماد باگر  و اسات نقل کرده و امام صادق در حدیثی که زراره از امام باقر
بر لباه قرار گرفتن دادن ایمان و دست ز چشم خدا و از اافتادن ، جویی عیب خبرناک
 عنوان شده است: کفر 

ون  اْلَعْبد  ِإَلى »  ْقَرأ  َما َيك 
َ
ِتلِه أ اَّ َِ ْجِصيَ َعَلْيِه َعَثَراِتلِه َو  يِن َفي  َل َعَلى الدِّ ج  َواِخيَ الرَّ ْن ي 

َ
ْفِر أ اْلك 

َفه  ِبَها َيْومًا َما َعنِّ ترین حالت  انسان به کفار، ایان اسات کاه کسای باا  نگدی » 2«:ِلي 
ها و خباهای او را بشناسد تاا در فرصات  دیگری رفاقت کند برای اینکه لغگش

 . «او را خوار و ذلیل کندمناسب، 

سابب جویی، در بسایاری از ماوارد  برانگیختن حس جستجو و عیبضمن ظن سوء
از عالماان  مهادی نراقایمرحاوم ماالشود.  کردن و بُردن آبروی افراد نیگ می غیبت

باه وسایله : »اسات نکته قابل تاأملی را ذکار نماودهدر این زمینه بگر  علم اخالق، 
آبرو کند،  با تجربه هم روشن گشته است: کسی که دیگران را بیروایات ثابت شده و 
   3«.آبرو خواهد شد عاقبت، خودش نیگ بی

 گرانیرفتار دوم: اشاعه ندادن گناه د

دعاایی  ؛کنایم مای« جوشان کبیار»دعاای خود را مقید به خواندن  ،های قدر شبدر 
فاراز دوازدهام از . در کند ی  نام خدا را بر زبان و دل جاری می و توحیدی که هگار

ت ار  »خدا را با نام عمق وجود و با گریه و زاری  . اگار در هماین خاوانیم می «ال ُعیُوب   س 

                                                           
مکاارم ناصار مبالعاه نماییاد.  «ق در قارآناخاال». توضیح بیشتر در این باره را در تفسیر موضاوعی 1

 . 229، 2ج ؛اخالق در قرآن ؛شیرازی و دیگران

  .214، ص3ج ؛یکافال ؛کلینیمحمد بن یعقوب . 2

ح : 335، ص3ج ؛جامت السعادات ؛. مال مهدی نراقی3 ن ی فض  ن األخبار و التجربة: أن  م 
ح  م  ض  قد ث ب ت  و و 

 ی فت ض ح.
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ایم قُرب و نگدیکی به حضرت حق را که هدف هماه  ی  نام خدا بیاندیشیم، توانسته
به دست بیاوریم. متأسفانه اماروزه باا توجاه باه فضاای  ،القدر استما در احیای لیلة

کارده دامن بسیاری از افراد را بیش از گذشته آلوده « اشاعه گناه دیگران»گناه جازی، م
سگاوار است با آگاهی از عواقب سوء این گناه بگر ، روح خود را ساالم نگاه است. 
 داریم.

ا  توباه واقعای  وقتی بنده»فرمود:  روزی امام صادق: گوید می وهب بن یةمعاو
ا و آخاارت، گناهااان او را یاادارد؛ لااذا در دن  یرد، خداونااد او را دوساات مااکاا
حضارت پوشااند؟   یدم: خداوند چگونه گناهان را می. از حضرت پرس«پوشاند یم

کننده نوشته باشند، از توبه یل براکه دو فرشته موکخداوند هر گناهی را »فرمود: 
 رند و باهیده بگیه گناهانش را نادکند ک  یش وحی میبرد و به اعضا  یخاطرشان م

ه رو  تاو انجاام داده کند هر گناهی را ک  یوحی م ،نی که روی آن گناه کردهیزم
دا یاند، شاهد  بر گناهاان او پک یه با خدا مالقات مکلذا وقتی  .ریده بگیناد ،بود
  1.«شود ینم

ه به اطرافیاان خاود دساتور داد ای است که امام صادق اهمیت این مسئله به اندازه
ا ماانت 5به دو گروه تقسیم کنند:  آیند، می به خانه ایشان ی را کهنکنندگا تا مراجعهبود 

ا افارادی کاه 3د؛ ننشو ،آیند میامام کسانی که برای آموختن فقه و قرآن و تفسیر نگد 
 2 د.نآیند تا عیبی را که خدا پوشانده افشا کنند، دور کن میامام نگد 

  نه  يب خاق د رنم یه  مو  دش  و  مدا
 

 

 

 3خو  تا کا که تو  ی گ د   ددبا یظما به 
 

  یامام عل ییروُترش

 باه بارداری زن که است مهم ای اندازه تا آن، اشاعه عدم و دیگران گناه از پوشی چشم
 ،دنیاا عاذاب که کن پاک مرا ام، کرده زنا من کرد: عرض و آمد امیرمؤمنان محضر

                                                           
 . 420، ص3ج ؛یکافالی؛ محمد بن یعقوب کلین. 1

 . 443، صهمان. 2

ل ح  بن عبداّله . 3  .304؛ مواعظ، صسعدی اتیکل؛ سعدیُمص 
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 است. آخرت همیشگی عذاب از تر آسان
 کنم؟ پاک را تو یگیچ چه از فرمود: حضرت

 ام.کرده که زنایی از گفت: زن
 دار ؟ شوهر آیا فرمود: امام

   .بله کرد: عرض
 دور تاو از یاا بود حاضر شوهرت شد ، زنا مرتکب که زمانی آن آیا فرمود: حضرت
 بود؟
 بود. دسترآ در او ؛بله گفت: زن
 ات بّچاه وقات هر ،برو فرمود: او به شود، ثابت زن آن گناه خواست ینم دلش که امام
 کنم. پاک را تو تا بیا آورد ، دنیا به را

 خدایا! گفت: ،بشنود را کالمش زن آنکه بدون آرام خیلی حضرت رفت، می زن وقتی
 بود. اقرار و شهادت ی  این
 مرا آمد، دنیا به ام  بچه کرد: عرض و آمد امام محضر به مجّدداً  زن که نکشید طولی
 کن. پاک

 چاه از را تو فرمود: ،داند نمی چیگی ماجرا از که کسی مانند و دندکر تجاهل حضرت
 کنم؟ پاک چیگی
 کن. پاکم ام، کرده زنا من گفت:
 داد. جواب قبل مانند نیگ زن کرد. تکرار را گذشته سؤاالت حضرت باز

 کنم. پاک را تو تا   بده شیر سال دو تا را ات بچه و برو فرمود: حضرت
 این خدایا! فرمود: ،نفهمد زن که طور  به و آرامی به حضرت گشت، می بر زن وقتی
 اعتراف. بار دو

 شایر را امبچاه ساال دو من گفت: و آمد مجّدداً  زن شد، تمام سال دو :گوید یم راو 
 کن. پاک مرا پس دادم،
 او باه حضارتساپس  داد. پاساخ گذشته مانند هم زن و کرد تجاهل امام هم باز

 را آشاامیدن و خاوردن عقال   که حد  به تا کن کفالت را ات چهب برو زن! ا  فرمود:
 وقات هار .نیفتد چاهی در و نشود پرت بلند  از ،کند حفظ را خود بتواند ،کند پیدا
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 کنم. پاک را تو تا بیا رسید، حد این به فرزندت
 برگشت. گریه حالت با زن گوید: می راو 
 اقرار. بار هس این خدایا! گفت: می آرام حضرت ،حال همین در
 کناار از زنای کاه دید علی امام اصحاب از مخگومی ُحریث بن ع مرو راه، بین در

 ا  کرد: سؤال او از و رفت جلو کند. یم گریه و رود یم مؤمنانامیر قضا  محکمه
 برگشتی. و رفتی مؤمنانامیر خدمت که دیدم مکّرر من کنی؟ یم گریه چرا زن!
 فرماود: مان باه ولی کند، پاک مرا تا رفتم مؤمنانامیر دنگ آر ! گفت: پاسخ در زن
 عمارو! ا  کانم. پااک را تاو تاا بیا ،شد کامل عقلش وقتی .کن بگر  را ات بچه برو
 باشم. نشده پاک گناهم از من و برسد فرا من مر  ترسم می

 ناراحات گفت: لذا باشد، کرده خدمتی زن به خواست خود خیال به حریث بن عمرو
 کند. اجرا ات درباره را خدا حکم امام تا برگرد کنم، یم بگر  را تو بچه من نباش
 حضارت باه را حریاث بان عمارو توّسط فرزندش نگهدار  پیشنهاد و برگشت زن

 کرد. عرض
 را فرزنادت کفالات چاه برای عمرو فرمود: و کرد تجاهل زن درباره علی امام باز

 است؟ شده دار عهده
 کن. پاکیگه مرا م،ا کرده زنا گفت: زن

 در گنااه زماان در او آیاا داشتی؟ شوهر آیا که: کرد تکرار را سؤاالت مجّدداً  حضرت
 بود؟ تو دسترآ

 داد. را گذشته های جواب هم زن
 کرد. اعتراف گناه به زن مجلس، چهار در و بار چهار اینجا در

کارد:  و باه پیشاگاه الهای عارض ،آنگاه حضرت سر مبارک را به طرف آسمان بلناد
 خدایا، برا  تو چهار بار شهادت و اقرار او ثابت شد.

 حضارت صاورت به گوید: یم ،بود کرده خوبی کار خود نظر به که حریث بن عمرو
 .شاد دگرگاون صورتشاان رنگ و شدند ناراحت شدت به حضرت دیدم ،کردم نگاه

-امیار ای گفاتم: و کرده دستی پیش لذا است، ناراحت من کار از حضرت که فهمیدم

 دوسات را کاارم این کردم می گمان زیرا ؛کنم کفالت را فرزندش خواستم من مؤمنان!
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 کردم. نمی را کار این شوید، می ناراحت کار این از دانستم می اگر .دارید
 خدا حکم حریث، بن عمرو سلیقگی کج و زن آن حد از بیش اصرار با حضرت نهایتاً 
   1نمود. جاری گنهکار آن بر را
من ؤمافارد کند. به  یدادن گناه آلوده م اهل ایمان را با زینت 2به فرموده قرآن،بان، شی
من بایاد ؤمافارد گوید: به اسم روشنگری، این گناه فالنی را فاش یا ترویج کان.  می

   کند؟ بیاندیشد این کار چه مشکلی را حل میو با خود  دکیّس و زیرک باش

 و ترحم یرفتار سوم: دلسوز 

مبارح کارده و فرماوده هایشاان  این وظیفه را در ابتدای یکی از خببه نامیرمؤمنا
 است: 
ْن »

َ
لََلَمِة أ وِ  ِإَللْيِهْم ِفلي السَّ ْهلِل اْلِعْصلَمِة َو اْلَمْصلن  َما َيْنَبِغي ِْلَ ْهلَل   َو ِإنَّ

َ
لوا أ وِأ َو   َيْرَحم  ن  اللذُّ

، نسابت گناهان ساالم ند و ازکوب پایسگاوار است کسانی که از ع» 3«:....اْلَمْعِصَية
 . «ت، ترحم و دلسوزی داشته باشندیبه اهل گناه و معص

ای بارای  کردن زمیناه ا فراهم3گنهکار؛ فرد کردن برای  ا دعا5دلسوزی دو راه دارد: 
 ترک گناه.

کاار  نیاا رایشان سرزنش کرد؛ ز آنان را به سبب گناه دیمواجهه با افراد گنهکار نبا در
شادن آناان در انجاام گنااه  تار یبلکه سبب جار کند، یز گناه دور نمنه تنها آنان را ا

گفتاه و  ریاآنان خ یشده است که برا هیتوص اتیروست که در روا نی. از همشود یم
بگرگاوار  یتیکوفه و شخص یلااه ازُجندب، بن درخواست توبه شود. عبداّله  شانیبرا

بوده است.  م کاظم و امام رضاامام صادق، اما یعنی ،و عابد و از شاگردان سه امام
 تیاباهل روانیپبه او و در واقت به همه  بایجامت و ز ییهاسفارش امام صادق

پیاروان  ارانکاای پسار جنادب! دربااره گنه»: اسات هاست، از جملاه فرماود هداشت
ق یااو بااا تضاارع و زار ، از خداونااد توف ییاادر نگویاا، سااخنی جااگ خبیاات اهل
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 1.«دینکشان درخواست توبه یراد و بیاصالحشان را بخواه

 گنهکاران  یدعا برا

بارایم  ،ایمان و شایساته باود ف روه که از زنان با مادرم أم» ه است:فرمود امام صادق
 کاه بیات پیاروان اهلفروه! مان بارای  فرمود: ای أم نقل کرد که پدرم امام باقر

 2.«کنم بار دعا می روز هگار، هر شبانهندگنهکار

  یاقدام عمل

گنهکار، آساتین همات فرد کسی است که عالوه بر درخواست اصالح  ،دلسوز واقعی
 انجام دهد.  ،آید می باال زده و هر کاری که از او بر

 ریشهردار با تدب

 مرحوم استاد شهید مبهری ماجرای زیبایی را در همین راببه نقل نموده است: 
الت فیالدلفیا )امریکاا  چندین سال پیش در یکی از شهرهای کوچ  واقت در ایا

خبباا و  ،هاا ناویس روزناماه ،ها شده بودند. ابتدا کشیشمبتال ها به قماربازی زن
ها گفتند و نوشتند، ولی  بدی قمار خصوصاً برای زندرباره توانستند  فصحا تا می

گردو روی گنبد ُسر خورد و پایین افتاد و »های خودمانی مانند:  مثل همین حرف
. تا آنکه شهردار محل به فکر افتاد که یکی دو باشاگاه اثر بود بی «دبه جایی نرسی

از قبیال  ؛های مناسب در آنجا فراهم کند و نمایشگاه هنری زنانه دایر و سرگرمی
دادن باه ماادران کااردان و کارهاای  و جاایگه  های چاق و تندرست نمایش بچه

آورد. دو  را سر  ذوق می های خاصی داشت و مردم کدام برنامه دستی و...، که هر
کلای قماار را فراماوش های آن شاهر باهزن ،از این جریان گذشتکه سه سالی 
 3کردند.

ترین وظایف افراد و نهادهای فرهنگای، بسترساازی بارای تارک گنااه  یکی از اصلی
های مردم مانند مجلس عگا یا ی   ما نباید توقت داشته باشیم عروسیبرای مثال است. 
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الزم اسات  .مولی و خش  برگگار شود، مردم این کاار را نخواهناد کاردمیهمانی مع
هاای برگاگاری متولیان فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسالمی با تهیاه الگاو و گاروه

 به پیشگیری از این گناه فراگیر بپردازند.  ،«مجالس عروسی شاد و حالل»

 از منکر یرفتار چهارم: نه

 نسابت باه دورتفاوت نباودن  بیدلسوزی برای او،  داشتن ی  انسان و دوستالزمه 
نوع خود را که در مواردی که همچنان است؛ از خدای متعال و فبرت بشری او شدن

بینیم، همان حس، ما را به یادآوری  شدن به پرتگاهی مالی یا جانی می در حال نگدی 
دلیل اصالی و اولیاه برخی از فقیهان ما،  از همین روست کهدارد.  می و تذکر به او وا

منکر را عقلی دانسته و آیات و روایات )دالیل نقلای  را تأکیادی  از بودن نهی واجب
شاهید اول و شاهید  1اند؛ مانند بگر  شیعه جناب شیخ طوسای، بر حکم عقل دانسته

 علیهم.  اّله  رضوان 2ثانی
 و گددم بيدد ی کدده ی بي دد  و چدد   دشدد   

 

 3دگددم خدد  وش ب  ددي یم گ دد   دشدد    
 

 هاسرنوشت وندیپ

تاوان  پوشی کنیم، از مصلحت جامعاه بشاری نمای از مصلحت فرد گنهکار چشماگر 
یاا باا واسابه  بیزیرا بسیاری از گناهان، عالوه بر پیامدهای شخصی،  ؛نظر کرد صرف

نکاردن  ای کاه باا رعایات همانند رانناده ؛دهد واسبه، جامعه را مورد هدف قرار می
هاای دیگار را باه سرنشینان ماشین خود یا ماشاین و هم خود هم مقررات رانندگی، 
قابل انکار نیست و حاق طبیعای هار فاردی « هاپیوند سرنوشت»برد.  مرز هالکت می

جاگ از طریاق  نیاگ اصالح جامعاه .است که بتواند بر جامعه خود نظارت داشته باشد
ن جاایگگینی پذیر نبوده و هیچ نیروی نظامی و اطالعاتی، توا امکان« نظارت همگانی»
پیوند سرنوشت فارد »با ذکر مثالی،  را ندارد. پیامبر اسالم« منکر از سیستم نهی»با 
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 را چنین بیان کرده است: « و اجتماع
شاود،  کار در میان مردم، همانند کسی است که با جمعای ساوار کشاتی مای گنه»

کردن جایی گیرند، تبری را بردارد و به سوراخ  هنگامی که در وسط دریا قرار می
گاه دیگر سرنشینان کشتی به او اعتاراض کنناد،  نشسته بپردازد و هر که در آنجا

کنم!اگر دیگران او را از این عمال در جواب بگوید: من در سهم خود تصرف می
کشد که آب دریا به داخال کشاتی نفاوذ کارده و  خبرناک باز ندارند، طولی نمی

 1.«همه آنها غرق خواهند شد

 تمحب یچاشن

 از معروف و نهی به ، یکی از سه شرط اساسی امردر حدیث زیبایی از امام صادق
 خویی و مالطفت معرفی شده است:  منکر، نرم

ر  َعاِلٌم » م 
ْ
ٌو َعاِلٌم ِبَما َيَ َْ ِفيِه َثََلث  ِخَصا ْنَكِر َمْن َكاَن وِف َو َيْنَهى َعِن اْلم  ر  ِباْلَمْعر  م 

ْ
َما َيَ ٌٌ  ِبَما َينْ ِإنَّ َهى َعلاِد

ر  َ ِفيٌق ِبَما َيْنَهى م 
ْ
ٌٌ ِفيَما َيْنَهى َ ِفيٌق ِبَما َيَ ر  َعاِد م 

ْ
معاروف و باه تواناد امار یم یکس» 2«:ِفيَما َيَ
ناد و از آنچاه نهای ک باه آنچاه امار مای :باشد او در یژگیکند که سه ومنکر از  ینه
 .«ندکهربانی و محبت، امر و نهی با م د ویآگاه باشد؛عادالنه امر و نهی نما ،دینما می

 یانینکته پا
دهاد کاه آن  نشاان مای ،در روز عاشاورا ها و سخنان امام حسین نگاهی به خببه

ای سپاه یگید را مورد خبااب  چگونه و با چه عبوفت و مهربانی ،الگوی نهی از منکر
   اد:دقرار 
وَن »  د  َعِن الْ   َدِمي  ِبَم َتْسَتِجلُّ ِِ ا

ِبي الذَّ
َ
اِد   َعِن اْلَملاِء َو َو أ َذاد  اْلَبِعير  الصَّ ود  َعْنه  ِ َجاًا َكَما ي  َجْوِ  َيدًا َيذ 

ي َيْوَم اْلِقَياَمة ه پادرم کابا آن ،دیدان ختن خونم را حالل مییچرا ر» 3:«؟ِلَواء  اْلَجْمِد ِفي َيِد َجدِّ
از  ،رانناده شاتر را از آب بکاچناان  مدافت حوض است و ماردم را آن ،امتیفردا  ق

 .«امت به دست جدم باشد؟ی  در روز قشی)پرچم ستا حوض براند و لواء الحمد
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 ولی در عوض  پندگرفتن و لبی  به حجت خدا، با سنگ جوابش را دادند.
 بد تدو  ریري د   دل گدوش  بده  که  ی ن

 

 بد تددو ریريبشدد دل اردد  بدده و بنت ددر 
 

 آدیدر  ميد ت د د   بدم  کده  کوبدالن  ن
 

 1 بد تددو ریددر یر مو دد بدم تددو ریددر د 
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