
 
 
 
 
 
 
 
 

هایاجتماعیوآسيبامربهمعروفونهیازمنکر

 علی رضائی بير جندی

نْهَوْنَ عَنِ  لْم نكَرِ لَشملل ِتكَ  لَلْتَكمن مِّنكممْ شممَّةٌ يَدْع ونَ إِلَى  لْخَيْرِ لَيَأْم رملنَ بِالْمَعْرملفِ لَيَ
 1؛ه م   لْم فْلِب ونَ

بايد از ميان شما، جمعي دعو  به نيكي، و امر به معروف و نهي از منكر كننتد! و  
 .آنها همان رستگارانند

امر به معروف و نهي از منكر دو فرع مهم از فروع دين و از  تروريا  ديتن استالم    
 احكتام مشتتركي كته دارنتد همتواره در كنتار هتم مطترح        آيد و با توجه به  مي به شمار

 مورد طرح و بررسي قرارو اجتماعي  كالمي و فقهيهاي  شوند. مباحث آن در حوزه مي
 گيرد. مي

ي عينتي  ها به صور  كلي ويا مصداقي پرداخته و نمونه آنهااز قرآن به  فراوانيآيا  
ه ادر نگت  اي هو اهميت  ويت    گتاه  جايكند. اين دو اصل قرآني  مي بيان هاو تاريخي از آن

و گتاه   2گاه از اين دو اصل در كنار ايمان به خدا و آخر  يتاد شتده است     دارد،قرآني 
تر از بر پاداشتن نماز و زكا  به عنوان وي گتي اي اساستي مومنتان قلمتداد شتده       پيش
و  4ي مومنان و حاكمان و ام  نمونه عمل به آن دانسته شده اس ها و از وي گي 3.اس 

 5.ي منافقان برشمرده اس ها فقدان و يا مخالف  و يا عمل به عكس آن را از وي گي
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به عنتوان يكتي از    كه خداوند از آن دارددر اسالم  يگاه و اهميت اين اصل چنان جاي
 فرمايد: كند و مي مي ياد ي آسمانيها ي شناسايي پيامبر اسالم در كتابها وي گي

ي كسي اس  كه آنان را ده اس  كه آن رسول امّنوشته ش در كتاب تورا  و انجيل
 1دارد.  مي دهد و از منكر و زش  باز مي به معروف دستور

ي پيشين به جه  ناديده گرفتن اين دستور الهتي  ها دارد كه ام  مي آيا  قرآني بيان
و يا به گناه تر  امر بته معتروف و نهتي از منكتر از      2اند. هاز سوي پيامبرانشان لعن شد

و بر اين كه بني اسرائيل مردماني هستتند   3داوند به عذابي سخ  گرفتار شدند.سوي خ
متورد سترزنش ستخ  قترار گرفتته و       ،كه جز اندكي از ايشان از فساد باز نمي داشتند

 و حتي لقمان به عنوان يكي از مهم ترين اصول فرزنتدو را بته آن فترا    4.اند هتوبيخ شد
 گويد: خواند و مي مي

 به پا دارد و امر به معروف كن و از منكر باز دار و بر آن چه به تتو نماز  !اي پسرم
 5 !رسد شكيبايي كن مي

مهتم و اساستي ايتن اصتول      گتاه  جايچه گفته شد آياتي بود كه بر اهمي  و  همه آن
ورزند و آن را بسيار حياتي بر شمرده و خواهان مراعا  آن از سوي مومنتان و   مي تاكيد

 ود.ش مي عمل به اين وظيفه

 اجتماعی امر به معروف ونهی از منکر رسالتی

بايس  اهل معروف و دوري از  مي شايان گفتن اس  كه مومن افزون بر اين كه خود
ديگران را به سوي معتروف بخوانتد و از منكترا     موظف اس   ،باشد ها منكر و زشتي
و مستائل  توجته استالم بته امتور      مستئله به اين معنا كه اين اصتول بيتانگر    ،دور نمايد

  و اهتمام مومنان را به اجتماعي اس . در حقيق  از همان آغاز پس از خودسازي همّ
چه  انچنان كه در آيا  سوره عصر پس از بيان اين كه مومن .دهد مي ديگر سازي توجه

اجتمتاعي پرداختته و از    مستئله پردازنتد بته    متي  كساني هستند و اين كه به خودستازي 

                                                      
 .157آيه ،اعراف .1
 .79و  78آيه  ،مائده .2
 .165آيه ،اعراف .3
 .116آيه ،هود .4
 .17آيه ،لقمان. 5



 111 ◄های اجتماعی  امر به معروف و نهی از منكر و آسيب

ستفارو ديگتران    مسئلهفته و رهايي يافته و از زيان گريخته به ي مومنان راه ياها وي گي
دينتي   پردازد تا بيان كند كه اسالم مي به حق )ايمان( و عمل به كارهاي شايسته و صال 
 اس  كه به دو جنبه فردي و اجتماعي توجه دارد.

ي اجتماع اي هاز آن جايي كه امر به معروف و نهي از منكر جنبه فردي نداشته و وظيف
است  كته بته جنبته      اي هبه گون ،يابد مي اس  و در روابط انسان با ديگران معنا و مفهوم

كند و اسالم را از حوزه دين فتردي   مي لي چون والي  ارتبا  پيدائبه مسا سياسي يعني
امتر بته معتروف و نهتي از      مسئلهنمايد. در حقيق  همين  مي به شريعتي سياسي تبديل
توان بته كمتك آن استالم سياستي را      مي له استواري اس  كهدّمنكر از جمله براهين و ا

ديگتري را بته    اثبا  كرد؛ زيرا بدون سلطه و والي  امكان اين وجود ندارد تتا فتردي،  
 عمل به كارهاي پسنديده ومعروفي دعو  و يا از اعمال منكر و زش  بازدارد.

و در زمينته امتر    قرآن در آيا  چندي به والي  مومنان بر يك ديگر توجه داده اس 
پردازد سپس به وظيفته امتر    به معروف و نهي از منكر اول به رابطه والئي بين مومنان مي

كه بيانگر آن اس  كه نوعي واليت  سياستي در   دهد.  به معروف ونهي از منكر توجّه مي
رستد كته ناديتده گترفتن ايتن بعتد        متي  به نظر .حوزه دين و شريع  تجويز شده اس 

وي برخي تنها از جه  عتدم آشتنايي بتا ديتن استالم و يتا از جهت         سياسي دين از س
 تحريف و مقابله با حقايق ديني اس .

قرآن با تعبيراتي گوناگون به مو وع امتر بته معتروف و نهتي از منكتر پرداختته تتا        
 ديگتر  بعرتي تعبيراتي چون والي  برخي بتر   ؛وجوب عيني آن را بر مومنان اثبا  كند

( امتر بته   90آيته   ،امتر بته عتدل )نحتل     ،(199آيه  ،ه عرف )اعراف( امر ب71آيه  ،)توبه
نهتي از فحشتاء )نحتل آيته      ،(165آيته   ،( و نهي از سوء ) اعراف21آيه ،عمران قسط)آل

ي از اين دس  ها ( نمونه63آيه  ،( و نهي از گناه )مائده116آيه  ،نهي از فساد )هود ،(90
كند. محتواي اين آيتا    مي آن را اثبا آيا  اس  كه به اين مهم اشاره داشته و وجوب 

و آيا  ديگري از قرآن بر  رور  و لزوم امر به معتروف و نهتي از منكتر در جامعته     
دارد كته آن را تتر  كترده و بته      اشتاره  اسالمي و سرزنش و نكوهش امت  و كستاني  

 .اند هسرنوش  شومي دچار و گرفتار گشت
اديق بي شماري بيان شتده است    هم چنين براي معروف و منكر در آيا  قرآني مص

متورد بتر    48متورد و مصتاديق منكتر را     44كه برخي شمار مصاديق معروف در قترآن  
 1اند. شمرده
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 نهضت حسینی و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر

در نهرت  امتام    مستئله تاثير ايتن   ،چه در اين جا مورد توجه اين نوشتار اس  اما آن
 و رخداد طف اس . حسين

توان به آسانى و بدون تكلّف از ستخنان آن حرتر     مي را قيام امام حسينهدف 
 استنبا  كرد.

بر اثر تهاجم عمّال حكوم  ناچار شتد از مدينته ختار  گتردد، در      گاه كه امام آن
 ى، هدف حرك  خود را چنين شرح داد:ها  من نوشته

1. 

لَ  ظالِمًا لَإِنَّما خَرَجُْ  لِطَلَبِ   ِْصْالحِ فى شممَّةِ إِنّى لَمْ شَخْرمجْ شَرِرو  لَ  بَطَرو  لَ  م فْسِدً  
جَتد ى لَشَبتى عَلِتىِّ بْتنِ      جَد ى، شمريد  شَنْ آم رَ بِالْمَعْرملفِ لَشَنْهى عَنِ  لْم نْكَرِ لَشَنيرَ بِسيرَةِ

 1؛طالِب شَبي
من از روى خود خواهى و خوشگذرانى و يا براى فساد و ستمگرى قيتام نكتردم،   

خواهم امر به معتروف   يم ن فقط براى اصالح در امّ  جدّم از وطن خار  شدم.م
 طال  عمل كنم. و نهى از منكر كنم و به سيره و روو جدّم و پدرم على بن ابي

امر به معتروف و   .2 ، اصالح ام .1 ه اس :در اين سخن چند نكته مهم، شايان توج
 .علىتحقّقِ سيره و روو پيامبر و  .3نهى از منكر، 

 آن حرر  در مقام ديگرى فرموده اس : .2

شَللّه مَّ إِنَّكَ تَعْلَم  ما كانَ مِنّا تَنافمسًا فى نِلْطان لَ َ ِلْتمانًا مَنْ فمضمولِ  لْب طامِ لَلكِنَّ لِنَرمدَّ 
بتادِ َ لي عْمَت َ    لْمَعالِمَ مِنْ دينِكَ لَنَظْهِرَ   ِْصْالحَ فى بِالدِ َ لَيَأْمَنَ  لْمَظْلموم ونَ مَتنْ عِ 

 ؛بِفَر ئِضِكَ لَن نَنِكَ لَشَحْكامِكَ
يابى  دانى كه آنچه از ما اظهار شده براى رقاب  در قدر  و دس  مى بار خدايا! تو

ى دين  را بته جتاى ختود    ها به كاالى دنيا نبوده، بلكه هدف ما اين اس  كه نشانه
  يابنتد و بته   بندگان  امنيم، تا ستمديدگان از برگردانيم و بالد  را اصالح نمايي

 ها و دستورهاى دين  عمل شود. واجبا  و سنّ 

برگردانتدن نشتانه و عالئتم ديتن بته       .1در اين سخن هم چند نكته قابل توجّه اس :
فتراهم   .4  بتراى متردم،  ايجتاد امنيت   .3اصالحا  در همه شتهرها،  .2جاى اصلى خود،

 هى.ا  و احكام الختن زمينه عمل به واجبا  و مستحبسا
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 در برخورد با سپاه حرّ بن يزيد رياحى فرمود: .3

شَيُّهَا  لنّاس  فَإِنَّكممْ إِنْ تَتَّقمو  هللَ لَتَعْرِفمو   لْبَقَّ  َِهْلِهِ يَكمتنْ شَرْضتى هللِ لَنَبْتنم شَهْت م بَيْتُِ      
مْ لَ لس ائرينَ بِتالْجَوْرِ  شَلْلى بِوِ يَةِ هذ    َْمْرِ مِنْ هؤم ءِ  لْم دَّعينَ ما لَيْسَ لَه  م بَمَّد

 1؛لَ لْع دْل نِ
اى مردم اگر شما از خدا بترسيد و حقّ را بتراى اهلتش بشناستيد، ايتن كتار بهتتر       

، به والي  و رهبترى،  پيامبر بي  اهلما  موج  خشنودى خداوند خواهد بود.
 .تريم از اين مدّعيانِ نااليق و عامالن جور و تجاوز، شايسته

 م ديگر فرمود:و نيز در مقا .4

 2؛إِنّا شَحَقُّ بِذلِكَ  لْبَقی  لْم سْتَبَقی عَلَيْنا مِمَّنْ تَوَ ّه 
تت   اند هت نسب  به كسانى كه آن را تصرّف كرد به حكوم  و زمامدارى بي  اهلما 

 سزاوارتريم.

شود كه آن حرر  ختود   مي نيز به و وح استفاده از اين دو بخش از سخن امام
 داند، نته يزيتد فاستد و دستتگاه جتائر او را.      يرى و زمامدارى بر مردم مرا شايسته رهب

 تحقّقِ كاملِ حقّ بوده اس . ،در اين قيام بنابراين، هدف امام حسين
كند، از قبيتل: اصتالح    مى امورى كه آن حرر  به عنوان فلسفه قيامش به آنها اشاره

، برگرداندن عالئم و على امّ ، امر به معروف و نهى از منكر، تحقّق سيره پيامبر
اجتمتاعى، فتراهم ستاختن     امني ى دين به جاى خود، اصالحا  در شهرها، ها و نشانه

زمينه اجراى احكام، همه و همه اين امور، زمانى قابل تحقّق و اجراست  كته واليت  و    
 لذا فرمود: ؛بيفتد حكوم  در مجرا و مسير اصلى او قرار گيرد و به دس  امام

 شايسته اين مقاميم نه متصرّفانِ متجاوز و جائر.  بي اهلما 

و  پس هدف نهايى آن حرر ، تشكيل حكوم  اسالمى بر اساس ستيره پيتامبر  
ى دين آشتكار و  ها شود و نشانه مي كه در پرتو آن، احكام الهى اجرا ؛بوده اس  على

ره و ستنّ   پابرجا و امر به معروف و نهى از منكر انجتام، و ستي   امني شهرها اصالح و 
 گردد. مي متحقّق، و در نتيجه كار امّ  اصالح و على پيامبر
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نكته شايان توجّه اين كه تالو خالصانه براى تشكيل حكوم  استالمى كته منبتع و    
هم كه همتان   منشأ تمام خيرا  و بركا  اس  ت و شعبه مهّم والي  على و آل على 

غيتر از حكومت  و ستلطن      قبول حاكميّت  و پتذيرو تفستير آنتان از ديتن است  ت       
استبدادى و رياس  طلبى و كشورگشايى بر اساس هواهاى نفسانى اس  كه منشأ تمتام  

 مفاسد و شارور اس .
به اين دو وظيفه الهتي  كامل  اجرا و عملتوان گف :  با توجّه به تو ي  داده شده مي

تته او بود كته  حا ر در صحن ياران فداكار وو  از جان  امام در دوران اخير و انساني
ترين قدر  فاسد و طاغوتي منطقته از بتين    انقالب اسالمي در ايران پيروز شود و بزرگ

چرا كه باالترين درجته امر به معروف، تشكيل حكوم  اسالمي و حفظ و تتداوم   ،برود
شكل نهي ازمنكر، محو باطتل  آن و گسترو نفوذ و حيطه حاكمي  آن اس  و برتريتن 

ايجتاب   د و نامشروع اس  و امروز عمتل بته همتين دو وظيفته    و نابودي حكوم  فاس
هتا و انحرافتا     در داختل كشتور در برابتر كت ي     با حفظ ميرا  امام و شهدا كند تا مي

راستتي و صتالح و   ه تفاو  ننشينيم بلكه با آن به مبارزه جدّي برخيزيم و ب ساك  و بي
سرنوش  ديگر مستلمين  قبتتال  موج  احستاس مسئولي  دره سداد تبديل سازيم و ب

گتوو  ه بخش انقالب را ب ييتفاو  نباشيم و پيام رها مسترعفين جهان بي مظلومين و و
دولت  يتار و    ستاز  زمينته ستمديدگان مظلوم و تشنگان عدال  برسانيم و از اين رهگذر 

 .باشيم بخش جهاني اسالم به رهبري امام عصر برپائي حكوم  آزادي
ديتن وحفتظ جامعته از     هاياليف الهتي و دستتور   تامن اجتراي تكت    ،اين دو اصتل 

س  واز لوازم قطعي حكومت  اسالمتتي و   ها ي دروني وبيروني و درهمۀ زمينهها آسي 
و اگر اين دو اصل را دول  و مردم رعاي  كنند اهرم قوي و نيرومنتدي   !حفظ آن اس 

استت  بتتراي حفتتظ نظتتام از كيتتد دشتتمنان ختتارجي وجلتتوگيري از انحرافتتا  و ستتوء 
دفع و رفع و ريشته كتردن مفاستد اجتمتاعي و      ي احتمتالي و فستاد اداري وها ادهاستف

سم  صالح و فالح و گرايش به ه عامل بسيار موثر براي فراخواندن كارگزاران جامعه ب
هتا و اعمتال    اعتنا بودن و پش  پازدن به  تد ارزو  ها و توجه به معنويا  و بي ارزو

شتمار ديگتري كته بتر هتي        و آثار ارزشمند بتي  خالف اخالق و شئون انساني و نتايج
 .خردمندي پوشيده نيس 

در  «بته تتو چته؟   » «به متن چته؟  »ا اگر اين دو فريره فراموو و تعطيل شود و تز ام
 وظيفته دينتي و   و ها مقبول افتتد و رستال  و مكتبتي    رشد يابد و در قراو  ها انديشه
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هاي شتهيدان از   امام و خون انساني فراموشمان شود واحساس مسئولي  درقبال زحما 
يادمان برود و حساسي  انقالبي در جامعته ترعيف گتردد يتا از بتين رود و تدريجتتاً     

آحاد جامعه يا اكثريت    بر «آهسته برو كه گربه شاخ  نزند»و قبول تز  تفاوتي بيروحيۀ 
آن حاكم گردد و يتا براي جل  منافع شخصي، روحيۀ تملتق وچاپلوستي و بلته قربتان     

ي و تائيد و حماي  ناصواب رشد پيدا كند و مصتال  عمتومي ناديتده گرفتته شتود      يگو
چاره نباشند و در تغيير اين و عي  ناميمون وارد عمتل نشتوند    فكره وآگاهان جامعه ب

شتهيدان و رهبتري انقتالب و     آرمان مقدس امام و خطرجدّي اي براي حيا  انقالب و
  آثتار  اس  در آينده دور يا كوتتاه متد   كنانقالب و كشور اس  كه مم مديران دلسوز

اشتكال گونتاگون،    ابعتاد و  گيتر همته شتود و فستاد در     سوء و نتايج ويرانگر آن گريبان
حكوم  وجامعه را فراگيرد و اين آتش دامن همه را بگيرد و اين دود به چشم همگتان  
بته  رود و همچون ويروس سرطان ديري نپايد كته جامعته را فلتج و از پتاي بينتدازد و      

 .زندگي جمعي چهره حيواني دهد

 گسترش امر به معروف و نهى از منکر

بنتد باشتند    ترديد اگر همه مردم به اين اصل مهم امر به معروف و نهى از منكر پاي بى
از زشتى باز دارد و به كردار نيتك   كاران را و هر كس در محدوده زندگى خويش زش 

 .نخواهد ياف براى نفوذ  اي هفرمان دهد، دشمن هرگز روزن
در بخشتى از   اي هاهلل العظمتى خامنت   یةةرهبر هميشه بيدار انقالب اسالمى حرتر  آ 

 فرمايد: مى سخنان خويش به اهمي  اين حقيق  اشاره كرده و
جامعه اسالمى بته امتر بته     .هاس  تكليف هميشگى مسلمان ،امر به معروف مسئله

مى بته امتر بته معتروف و     قوام حكوم  اسال ماند. مى معروف و نهى از منكر زنده
 ...نهى از منكر

همه جا هم جاى نهى از منكر  ؛هم سياسى و هم اقتصادى اس  منكرا  هم اخالقى،
نهى از منكر كنتد. يتك كارمنتد     ،تواند در محيط درس و علم مى يك دانشجو هم ؛اس 

تواند نهى از منكر كند؛ يك كاس  مؤمن هم در محيط  مى شريف هم در حيط كار خود
توانتد نهتى    مى تواند نهى از منكر كند؛ يك هنرمند هم با وسايل هنرى خود مى ر خودكا

با تمهيداتي كه مسئوالن و دلستوزان نظتام    شود جز نمي اين مهم حاصل و از منكر كند.
 كنيم. هاي اجتماعي بينديشند كه اينك به برخي از آنها اشاره مي بايد در برابرآسي 
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 . تقویت ایمان مردم1

پيتامبران الهتى و رستتاخيز نتوعى      ،ين به حقايق با عظمتى چون آفريدگار جهانيق با
هواهتاي نفستاني و    آورد و ميزان مصوني  او را در برابر يورو مى تعهد در انسان پديد

دهد. به عبار  ديگر، تقوي  باورهاى دينى و پتى ريتزى    مى افزايش طانييي شها تزيين
تواند چون سنگرى نفوذناپذير متردم را در   مى بينشى درس  در زمينه مذه  و سياس 

را ناكتام و نااميتد    دشتمنان محافظ  نمايد و  درون وبيرون برابر بمباران فرهنگى دشمن
شتود   مى گيرى صحي  رفتارى رهنمون سازد. بى ترديد، چنين ايمانى جامعه را به جه 

جوامع ديگتر را نيتز بته     ها و بلكه انساندارد.  مى ها باز از ك  روى و ناهنجاري نه تنها و
 نمايد. مي سداد دعو  صالح و

 فرمايد: مى قرآن كريم در اين باره

 ؛إِنَّ  لَّذِينَ آمَنمو  لَعَمِلمو   لصَّالِبَاالِ يَهْدِيهِمْ رَبُّه م بِإِيمَانِهِمْ
)ولي( كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند، پروردگارشان آنها را 

 1.كند يمانشان هداي  ميدر پرتو ا

هستته مقاومت  درونتى     دنت خواه متى  ن با يورو فرهنگىنامردم بايد بدانند كه دشم
ها را با اموا  تبليغا   تد فرهنگتى ختود منهتدم ستازد قبتل از آنكته         و انسان ها مل 

گرانته وارد شتهر شتود، بته تجربته       بخواهد دروازه را با نيروى نظامى بگشايد و اشتغال 
و  هتا  هتا و انديشته   توانتد بتا زحمت  كمتتر، ابتتدا از دروازه دل      متى  كته دريافته است   

راه يابد و پتس از آن بته آستانى     ها ها بگذرد و به درون افكار و انديشه ى آدمها خواسته
و  هتا  ، فتت  آرمتان  هتا  خواهد در اختيار بگيرد. يعنى فت  مغزها و انديشته  مى آنچه را كه

دروازه را از  هتا  گتاه ختود آدم   . اگر چنين شود، آناه و در يك كالم فت  فرهنگ ها ايمان
 داخل به روى آنان باز خواهند كرد.

 زدودن فقر اقتصادى. 2

ى جامعته بته شتمار آورد. حقيقت      هتا  دستى را شايد بتوان از پليتدترين پديتده   تنگ
و دانشتمندان از آن بته عتاملى     اند هناگوارى كه پيشوايان دين آن را به كفر نزديك دانست

 .اند هاى آغاز انحراف و بزهكارى ياد كردبر
                                                      

 .10يونس، آيه .1
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ختود   ،گتدايى  ،ولگتردى  ،سترق   ى اجتماعى چونها ترديد بسيارى از ناهنجاري بى
كتاران و   آيد. نگاهى گذرا به بزه مى فروشى و... به عل  تنگدستى و بى چيزى به وجود

ارى از شود كته شتمار بستي    مى ، ما را بدين حقيق  دردآور رهنمونها گاه ساكنان ندام 
. پديتده فقتر در هتر    انتد  هپاى در ايتن راه شتوم و بتدفرجام نهتاد     ،آنان در اثر تهيدستى

كه چهره كريه ختود را بته نمتايش بگتذارد، ماننتد ستيلى بنيتان كتن تمتامى           اي هجامع
 بته ى كرامت  و شتراف  آدمتى را    هتا  كنتد و كتاخ   مى ى انسانى را از بن ويرانها ارزو
ى اجتمتاعى خطرنتاكى   هتا  كنتد و در برابتر پديتده    متى  يلى ننگ و بدنامى تبدها بيغوله

 ،حترص و طمتع   ،همچون رشوه دهتى و رشتوه گيترى فريت  و روبتاه صتفتى دزدى      
ى فرهنگتى جامعته را در كتام    هتا  كم فروشتى و... ارزو  ،اندازى به اموال ديگران دس 
 ى سركش خود خواهد سوزاند.ها شعله

 احیاى عزت نفس .3

احياى روحيه عتز  نفتس در بتين اقشتار      سلطه بيگانگان،ا ى مبارزه بها از جمله راه
باشد. بنابراين الزم اس  با تقوي  اين روحيه و زدودن احساس خود  مى مختلف جامعه

ى زنتدگى بيگانگتان بتاز    ها كم بينى مردم جامعه اسالمى را از تقليد كوركورانه از روو
 .داش 

 گرایى مبارزه با روحیه تجمل .4

م روحيه تجمل گرايى بر واردا  كاالهاى مصرفى لوكس و پيتروى  امروزه اثر مستقي
كشتند،   متى  ى غربى را يد ها از مدهاى گوناگونى كه حجم انبوهى از فرهنگ و ارزو
اين واقعي  است    درد نشانِ بر كسى پوشيده نيس  نگاهى به زندگى روزانه مرفهين بى
البتته زيتان    .پديد آورده اس كه پيروى از مد، حتى در شيوه خورا  آنان نيز دگرگونى 

ختورا  و رفتارهتاى    ،روحيه رفاه جويى و تجمل گرايى تنها در تغييتر شتيوه پوشتش   
و زيتر پتا    هتا  اجتماعى و شخصى آشكار نمى شود بلكه در باال رفتتن ميتزان بزهكتاري   

ى افراد كه در سايه چنتين  ها نهادن اصول اخالقى نيز اثرى شگرف دارد. افزايش خواسته
 رشوه و... بته شتمار   ،كالهبردارى ،نيرومند براى سرق  اي هآيد انگيز مى پديد يا هروحي
 .آيند مى

ى متردم بايتد بته    ها دودن روحيه تجمل گرايى از دلاز اين رو، در مبارزه فرهنگى، ز
جدى مورد توجه قرار گيرد. و اثرا  منفى آن براى جامعه تبيين شود تا جامعته   اي هگون
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مسائل بينديشند و از روى آوردن و تسليم بى چون و چرا در برابر با نگرشى آگاهانه به 
 اموا  ويرانگر اين شبيخون مخرب در امان باشند.

 ى مشروعها اشباع نیازهاى طبیعى انسان از راه .5

غرايزى كه پيوسته او را بته   .در هم پيچيده از غرايز گوناگون اس  اي هانسان مجموع
 اي هبته گونت   هتا   هخوانتد. ايتن خواستت    مى زندگى فرا ى پر پي  و خمها جنبش در كوچه
ى تاريك و ناشناخته انحتراف  ها توانند انسان را در پى خويش به بيغوله مى نيرومندند كه

برآورده نشدن اين غرايز در حد معقول و يا زيتاده روى   بكشانند. با توجه بدين حقيق 
نامعقول مردم در بهتره گيترى    تواند خطر ساز باشد. رها ساختن مى در كامروايى غريزى

آنتان را از تتالو در    ،هر چه بيشتر و بته هتر شتكل ممكتن از ايتن نيروهتاى مقتدس       
يتا   ،دارد و جلوگيرى از ار اى غرايز در حد مشتروع  مى سازندگى خويش و جامعه باز

ناتوانى در برآوردن نيازهاى طبيعى نيز زمينه را براى روى آوردن همه جانبته بته ستوى    
آورد؛ انبوه متردم ستوخته در آتتش غرايتز را در دام      مى ى مخرب دشمن فراهماه برنامه

 سازد. مى سركشى و گسستن بندهاى اخالق و عفاف گرفتار

 گیرى از نفوذ عوامل فرهنگى دشمن پیش .6

ى مبتتذل  هتا  فتيلم  ،ى گمراه كنندهها مطبوعا  و مجله ،عناصر خود فروخته فرهنگى
بتاره   در ايتن  . امتام امت   آينتد  متى  نگى دشمن به شتمار يى از عوامل فرهها و... نمونه

 فرمايد: مي
هتاي خبتري و مطبوعتا  و     اكنون وصي  من... آن اس  كه نگذارند اين دستتگاه 

ها، از اسالم و مصال  كشور منحرف شوند و بايد همه بتدانيم كته آزادي بته     مجله
از نظر استالم  شود،  كه موج  تباهي جوانان و دختران و پسران مي شكل غربي آن

هتا و كتت  و مجتال      و عقل محكتوم است  و تبليغتا  و مقتاال  و ستخنراني     
برخالف اسالم اس  و عف  عمومي و مصال  كشور، حرام اس  و بر همته متا و   

هتاي مخترب بايتتد    همته مستلمانان جلتتوگيري از آنهتا واجت  استت . و از آزادي    
ف مسير مل  و كشتور  جلوگيري شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخال

اسالمي و مخالف با حيثي  جمهوري اسالمي اس ، به طور قاطع اگتر جلتوگيري   
 باشند. نشود، همه مسئول مي

 استفاده از همه ابزارهاى ممکن براى دفاع فرهنگى .7

زند، ما نيتز بايتد بته حكتم      مى اگر دشمن براى شكس  ما به هر وسيله ممكن چنگ
هر نيرويي در قدر  داريد، براي مقابلته بتا    ؛ه م مَّا  نْتَطَعْتمم مِّن قموَّةٍلَشَعِدُّل  لَدستور قرآنى 
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از هتر وستيله مشتروع ستالحى بستازيم و از فرهنتگ        1[، آماده سازيد! آنها ]= دشمنان
هنترى و   ،در اين راه بايد از يك سو امكانتا  فرهنگتى   .اسالمى خويش پاسدارى كنيم

تفريحا  سالم روى آورند و از سوى ديگر بايد همته   ورزشى توسعه يابد؛ تا جوانان به
 هاي الهي هداي  شود. ي فرهنگي و... در دفاع از ارزوها كوشش

 فرمايد: باره مي در اين رهبر فقيد انقالب اسالمي امام خميني
در رژيم سابق تمام چيزها، خصوصاً فرهنگ و هنر محتتوايش عتوو شتده بتود.     

جا بايد مركز فساد و ستوء   كرد كه آن شنيد، خيال مي يعني كسي كه نام سينما را مي
اخالق و مركز مخالف  با همه چيز باشد. و يتا كلمته تئتاتر در ذهتن انستان چيتز       
مبتذلي بود كه از آن بهره فساد برده شود؛ هكذا همه چيز ديگر. و عمده اين است   

م كته متا   ها و حتي پيرها و روشتنفكرها نماهتا را آمتاده كنتي     كه ما ذهن اين جوان
طور نيس  كه در همه چيز دستمان را پيش ديگران دراز  خودمان آدم هستيم و اين

ها بايد زحم  بكشيم و باور كنتيم كته خودمتان داراي يتك      كنيم... بنابراين مد 
هاي اسالمي هستتيم. و اگتر امتروز كمبتود نيتروي       فرهنگ بزرگ انساني با ارزو

به آن طرز تفكر عتاد  كترده است ؛     انساني هس ، به خاطر همين اس  كه افكار
لذا ساختن تئاتري كه مطابق با اختالق انستاني ت استالمي باشتد، زحمت  دارد. و       
سينما هم اگر بخواهد چنين باشد، نيازمند به صرف مدتها وق  است  و هرگتز در   

 متن سينما و تئاتر نوشته نشده اس  كه بايد مركز فساد باشند.

 ابی آثار فرهنگیتدوین معیارهای نوین ارزی .8

 تالشتى همته جانبته و     ،هاى جامعه در مسير فرهنتگ الهتى   ترديد هداي  كوشش بى
 طلبد. مى دير پا

سو بته تتدوين    يابي بدين هدف، بايد از يك اندركاران امور فرهنگي براي دس  دس 
معيارهاي جديد ارزيابي آثار فرهنگي ت هنري بپردازند، زيرا هرگز معيارهاي دشتمن بتا    

سان نيس . و از سوي ديگر، بايد از نيتروي جوانتان    رهاي برآمده از فرهنگ ما يكمعيا
هاي الهي سود برد، و از منزوي ساختن آنان تنهتا بته دليتل     مؤمن در پاسداري از ارزو

 ها و جوايز غريبان بر حذر بود. كار بودن و دس  نيافتن به تشويق تازه
 فرمايد: باره مي اي در اين العظمي خامنهاهلل  آیةرهبر بيدار انقالب اسالمي، حرر  

گتوييم   خواهد براي اين مل  كار كند. ما متي  ميدان بدهيد به همه و هركس كه مي
خواهيد هنر ايتن   گويم اگر مي اجازه منزوي شدن عناصر خودي را ندهيد... من مي

                                                      
 .60انفال، آيه .1
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ند از توا كشور رشد و اعتال پيدا كند، به هنرمند جوان مؤمن تكيه بكنيد. زيرا او مي
 اسالم و انقالب و كشور دفاع كند.

در رابطه با اين دو فريرته ) ترور  امتر بته      بي  در قرآن كريم و روايا  اهل
هتا و كيفيت  اجتراي آن دو و     معروف و نهي از منكر، شرايط، مرات  و مراحتل، شتيوه  

در  نظائر اينها( رهنمودهاي ارزشمند و فراواني ارائه گرديده اس  جال  آنكته نته تنهتا   
امتر بته   »اسالم بلكه به لحاظ اهمي  و  رور  اين دو، برابر رواياتي از پيشوايان ديتن  

دو واج  الهي در اديان پيشين نيز جزء كار و رستال  انبيتاء و   « معروف و نهي از منكر
 شان بوده اس . جزء دستورالعمل مهم آسماني

ي قبتل شتهاد    ، لحظاتدر وصي  به امام حسن و امام حسين و اميرالمؤمنين
 بيان فرمود:

اگر اين دو واج  در جامعه تر  شود تدريجاً بيگانگان بر سرنوشت  و مقتدما    
گردند، آنگاه هرچه نيكان شتما دعتا كننتد نتيجته و اثتري نخواهتد        شما حاكم مي

 داش .

پيداس  كه حفظ دين و ترمين سالم  و امني  جامعه و رعاي  شتئون انستاني و   
هاي مذهبي و اجتماعي با همتۀ ابعتادو بته ايتن دو بستته       زواسالمي و حاكمي  و ار

هتا بتارور و    اس  و در سايۀ عمل به اين دو وظيفته الهتي است  كته عقتول و انديشته      
هاي دروني و بيرونتي   گردد و جامعه از خطر انحرافا  و ناهجاري استعدادها شكوفا مي

 نهد. ال ميشود و روي به كم ها صيان  مي و در نهاي  از سقو  در پرتگاه




