352
فصلنامه علمی – پژوهشی تاريخ اسالم

سال پانزدهم ،شماره دوم
تابستان  ،3131شماره مسلسل 85

؛ 

بايستههايتمدنيسبکزندگياسالميازديدگاهاهلبیت

بررسيمورديجايگاهنظارتاجتماعي 

تاریخ دریافت23/8/5 :

تاریخ تأیید22/22/23 :

محمد برادران
محمدرضا موسوی شوشتری

*1

**2

یکی از شاخصههای مهم تمدن اسالمی ،اسالمی بودن سبک زندگی است که
نظارت اجتماعی میتواند به تحقق آن کمک کند .نظارت اجتمااعی کاه در فقاه
اسالمی با عنوان امر به معروف و نهی از منکر شناخته میشود باهعناوان ضاامن
بقای اسالم و واجبی که به سبب آن ،اجرای همه واجباات واورت مایپايیرد،
معرفی شده است .این مقاله با رویکرد کاربردی میکوشد رابطهای منطقای بانن
نظارت اجتماعی و ظهور ،استمرار و انحطاط تمدن برقرار کند و با اثبات اهمنت
و نقش تعننن کنندة آن در هر یک از این حوزههای ساهگاناه ،شاواهد قرآنای و
روایی داللت کننده بر این موضوع را ارائه کند.

واژههايکلیدي :تمدن ،سبک زندگي اسالمي ،نظارت اجتماايي ،اما با مرا ، ،
نهي از منک .
* دانشجوي کارشناسيارشد تفسير قرآن کريم دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم مشهد
** استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم مشهد
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مقدمه 

خدا،ند مترال ،آخ ین کتاب آسماني  ،مرجزه جا،یدان رسول خادا

؛ یرناي را آن

ک یم را ب اي هدایت انسانها نازل ک ده است .یکي از نیازهاي ض ،ري م دم با اي رداد
مرنوي  ،به ه،ري از هدایت ر آن ،فهام مصواود آیاات ا هاي اسات .خدا،ناد با منظاور
به همندي بهت  ،درست م دم از ر آن ک یم ،رسول خویش را ب ينوان مباین ایان کاالم
مر في ميکند ، 1يلم ب تأ،یل ر آن ک یم را مختص خویش  ،راسخان در يلم ميداناد.
ب استناد بسیاري از ر،ایتها ،راسخان در يلم ،رساول خادا
هستند.

2

 ،اماماان مرواوم

3

با توج ب يوامل پیدایش ،دکوفایي  ،ف ،پادي تمدنها در ر آن ک یم  ،ر،ایاتهااي
اهلبیت

 ،ميتوان در جهت پویایي ،صیانت  ،پیشگی ي از ف ،پادي تمادن اساالمي

چارهاندیشي ک د .نظارت اجتمايي ک در ف ،ع اسالمي با ينوان ام ب مرا  ، ،نهاي از
منک از آن یاد ميدود در ظهور ،استم ار  ،يدم ف ،پادي جوامع  ،تمدنها ماثر اسات ،
ضامن بصاي اسالم4ب ينوان تمدني ف اگی خوانده ميدود.
در اینجا ،این پ سش مط ح ميدود کا جایگااه نظاارت اجتماايي ،در بایسات هااي
تمدني زندگي اسالمي از دیدگاه اهلبیت

چیست؟  ،نصش  ،رابط نظاارت اجتماايي

در ظهور ،استم ار  ،نابودي تمدن اسالمي ب چ میزان است؟
این مصا ميکودد ضمن اداره ب جایگاه نظارت اجتمايي در سبک زندگي اسالمي از
نگاه اهلبیت

 ،نصاش نظاارت اجتماايي را در پیادایش ،اساتم ار  ،ف ،پاداي تمادن

اسالمي با ر،یک د ر آني ا ر،ایي  ،با ر،ش کارب دي ،ب رساي  ،تحلیال کناد .جماعآ،ري
اطاليات این پژ،هش ،ب ر،ش کتابخان اي است.
تا آنجا ک جست،جو دد ،مسئل نظارت اجتمايي ،یکي از بایست هاي تمدني زنادگي
اسالمي از دیدگاه اهلبیت

 ،در پیدایش  ،استم ار تمدن اسالمي با صاورت مساتصل
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بحث  ،ب رسي نشده است .بااینحال در سالهاي اخی  ،ب خي از کتابهااي حاوزه سابک
زندگي اسالمي  ،نظارت همگاني ام ب مر  ، ،نهي از منک  ،یا مصا هااي تخوواي،
ب صورت کلي ب این موضوع پ داخت اند .ب خي از این آرار يباارتاناد از :يبادا جاوادي
يحالحياۀ؛ 5حسین مروومي هماداني ،نظارتوکنترلازديدگاا اسدم ؛ 6يلاي
آملي ،مفات 
رائمي ،جوانونظارتاجتماعي(امربهمعروفونهيازمنکر)؛ 7ف هاد امامجمر  ،ديگاا 

جامعهشناختيدربار نظارتاجتماعيامربهمعروفونهيازمنکر  ،اب اهیم سید يلاوي،

نظارتعمومياسممي.

8


.1مفاهیم 

پیش از د ،ع ،بحث درباره س ،اژه سبک زندگي ،تمادن  ،نظاارت اجتماايي در سا
را ب مفاهیم ،چیستي نظارت  ،اهمیت نظارت ،ض ،ري ب نظ مي رسد.
الف)سبکزندگياسالمي 

سبک زندگي مفهومي است ک آد آن را اباداع کا د ، ،اي پیا ،ان ا ، ،دیگا ان با
تفویل آن پ داخت اند .سبک زندگي ،دیوهاي ب نسبت رابت است ک ف د ،اهادا خاود را
ب آن ط یق دنبال ميکند؛ یرني راهي است ب اي رسیدن با اهادا  .با يباارت دیگا ،
سبک زندگي ،بُرد يیني  ،کمیتپذی دخویت اف اد است.

9

سبک زندگي اسالمي از آن جهت ک سبک است ب رفتار مايپا دازد  ،باا داناخت ،
يواطف ،ارتباط مستصیم ندارد  ،ي از آن جهت ک اسالمي است ،نميتواناد بايارتبااط باا
يواطف  ،دناختها بادد .سبک زندگي اسالمي نميتواند ب نیتها کاري ندادت باداد ،
10

دريینحال ک تأکید آن ب رفتار است ،ب يواطف  ،دناخت توج دارد.

جامر دناسان  ،ر،اندناسان ،تراریف گوناگوني از سبک زندگي ارائ ميدهند .نکت اي
ک در بیشت تر یفها موجب تمیز مفهوم سبک زندگي از مفاهیم مشاب مانند ف هنا

یاا

پاره ف هن  ،هویت ،دخویت  ،محد،دسازي آن ميدود ،خالران  ،گزینشي بودن اجزا ،
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يناص سبک زندگي است .در نتیج  ،سبک زندگي ،مجموي يناصا ي اسات کا کام ،
بیش ب طور نظاممند با هم ارتباط دارند  ،یاک کال را پدیاد مايآ،رناد .هماین اتحااد ،
11

نظاممندي ،این کل را از کلهاي دیگ متمایز ميکند.

در ،ارع مفهوم سبک زندگي در ردت مطا رات ف هنگي ب مجموي رفتارها ،مدلهاا ،
ا گوهاي کنشهاي ه ف د اطالق ميدود ک مرطو ب ابراد هنجاري ،رفتاري  ،مرنایي
زندگي اجتمايي بادد ،ضامن آنکا نشااندهناده چگاونگي نظاام با،رهاا  ،کانشهاا ،
،اکنشهاي ف د  ،جامر است .ب يبارت دیگ  ،سبک زندگي دال ت ب ماهیت  ،محتاواي
ر،ابط ،ترامالت  ،کنشهاي م دم در ه جامر دارد.
ب)تمدن 

تمدن در غت ،مفهومي در تصابل با بدا،ت  ،بادی نشایني اسات .مراادل آن در ي باي،
حضارة است 12.دهخگا تمدن را ب مرناي ترلق ب اخالق ده  ،انتصال از خشونت  ،جهل
ب حا ت ظ افت ،انس  ،مر فت ،مرنا ميکند، 13.یل د،رانت در این باره مينویسد:
تمدن به شکل کلي آن ،عبارت است از نظمي اجتماعي که در نتيجهه وجهدد
آن ،خالقيت فرهنگي امکانپذير ميشدد و جريان پيدا ميکند.

،ي ب اي تمدن ،چهار رکن اساسي ب ميدمارد:
پيشبيني و احتياط در امدر اقتصادي ،سازمان سياسي ،سنن اخالقي ،کدشش
در راه معرفت و بسط هنر.

14

ب خي دیگ  ،تمدن را در مرناي کلي آن ،مجموي ساخت ها  ،اند،ختا هااي مرناوي ،
مادي جامر انساني ميدانند 15.در ه حال ،نظاممندي ،ب ،ز تمدن در م حل مترا ي حیاات
ف هنگي یک جامر  ،ر ین بودن آن با نظامهاي مشخص سیاسي ،اجتمايي  ،ده نشیني،
16

ب خي از مواردي است ک ميتوان در هم تمدنها مشاهده ک د.
ج)نظارتاجتماعي 

نظارت ،اسم مودر از ریش نظ است .نظ ؛ یرني تأمل در چیزي با چشم یا حسک دن
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با چشم ، 17توج دادن چشم ظاه  ،چشم باطن ب اي دیدن  ،ادراک چیزي ک مصوود از
این يمل ،تأمل  ،تحصیق درباره آن است .همچنین مصواود از دیادن  ،تأمال ،با دسات
18

آ،ردن مر فت  ،دناختِ پس از تحصیق است  ،آن را ر،ی ؛ یرني اندیشا  ،تادب گویناد.

این غت در مرناهاي متفا،تي ک دريینحال نزدیک ب هم هساتند ،با کاار رفتا اسات.
مرناي اصلي آن ،نگاه دریق ب چیزي ايم از مادي  ،مرنوي است ک یا با چشم س یاا باا
اندیش صورت ميگی د 19.بناب این نظارت؛ یرني یک نوع م اربت  ،دیادهبااني از کااري ،
ج یان امور را زی نظ دادتن.
در انواع تر یفهاي ارائ دده از نظارت  ،کنت ل ،تنها نصط ادت اک موجود این اسات
ک نظارت ،يبارت است از مصایس میان آنچ هست  ،آنچ باید بادد 20.ام با مرا ، ،
نهي از منک ک مرادل آن در جامر دناسي ميتواند نظارت اجتمايي تر یف دود ،در ،ارع
گست ش ف اگ د اجتمايي ددن است ک با استفاده از ر،شهایي ،اف اد یاد ميگی ند خود را
با ارزشها  ،با،رهاي پذی فت دده جامر اي خاص ،هماهن

سازند  ،اگ این ساز،کار با

درستي يمل کند ،اف اد با تأری  ،تأر ب یکدیگ ميتوانند ب یک ترادیل  ،تاوازن دسات
21

یابند.

نظارت اجتمايي در ادام ف اگ د جامر پذی ي ر ار ميگی د تا میاان ا گوهااي رفتااري
رایج در جامر با هنجارهاي ف هنگي موجود در آن ،ترادل ب ر ار کند .ب این اساس ،دیان
اسالم یکي از هنجارهاي جاري را ام ب مر  ، ،نهي از منک ر ار داده کا در د ،را اب
هنجار تجویزي  ،تحذی ي نمود یافت است .نبود این ينوا اساساي ،موجاب ناابودي یاا
بيساماني نظام اجتمايي مسلمانان مايگا دد .چناانکا در آیا هااي  242ا  224ساوره
22

آليم ان چنین تر یف دده است.

ب خي دیگ  ،آن را مجموي ابزارها  ،ر،شهایي ک ب ،سیل آن ،فا د ،ادار مايداود،
خود را با گ ،ه مرین یا تمام جامر  ،منطبق  ،هم اه نماید ،تر یاف مايکنناد .با يباارت
دیگ  ،نظارت اجتمايي ب ساز،کارهایي اطالق ميدود ک جامر ب اي ،ادادتن ايضاا با
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سازشکاري  ،جلوگی ي از ناسازشکاري ب کار مايبا د 23.در نتیجا  ،اصاطالح نظاارت
24

اجتمايي در مرناي ،سیع ،يبارت است از ه گون ار ي ک جامر ب اف اد ميگذارد.

.2چیستينظارت 

نظارت ،اِيمال م اربت  ،يملاي انتخاابي  ،آگاهانا اسات کا آداکارا یاا پنهااني در
حوزههااي مختلاف زنادگي فا دي ،اجتماايي  ،سیاساي با منظاور آگااهي از يملکا د
نظارتدونده  ،جلوگی ي از انح ا  ،ادتباه  ،حفاظت  ،صایانت از حصاوق  ،آزاديهاا ،از
25

راه ابزارها  ،دیوههاي مختلف انجام ميدود.

ارکان نظارت يبارت هستند از :ناظ  ،هد  ،نظارتدونده ،ب نام  ،را ب 26.سی نظارت
29

در اسالم ،از ذات پاک خدا،ند 27د ،ع ميدود  ،پیامب ان ،امامان ،28ايضاي بدن انساان،
زمین ، 30زمان 31م احل بردي این سی هستند.

نظارت در نظام سیاسي  ،حصوري اسالم ،هم حق  ،هم تکلیف است .ب هماین سابب،
هیچ ف دي در جامر اسالمي نميتواند ايمال این حق را از خود بگی د  ،بگوید من از حق
نظارتي خویش ب د ،ت  ،چگونگي ج یان امور ص

نظ ميکنم؛ زیا ا در ایان صاورت،

چنین دخوي ب تکلیف ا هي خویش يمل نک ده است 32.نظارت سیاسي در متاون دیناي
ب طور مشخص ب د ،محور ام ب مر  ، ،نهاي از منکا  ،از،م نوایحت حاکماان ،
33

خی خواهي آنان استوار است.

.3اهمیتنظارت 

ف د مسلمان ب اساس آموزههاي ر آني ،34همواره خود را زی نظ خدا،ند مايداناد .در
اسالم ب ام نظارت  ،م اربت ،چ در برد ف دي ک م اربت  ،مواظبت ب خویشتن است ،
چ در برد اجتمايي  ،سیاسي ک درگی با پدیاده رادرت اسات ،هماواره با يناوان یاک
ض ،رت انکارناپذی توج ميدود .ب این اساس ،ردرت بد،ن کنتا ل  ،م اربات ،با فسااد
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خواهد انجامید .در ر آن ک یم ب برد ف دي 35،اجتمايي ، 36سیاسي 37نظارت ادااره داده
است.
توج ب د ،ف یض ام ب مر  ، ،نهي از منک  ،کمهزین ت ین ر،ش اصاالح جامرا
است .هیچ سازمان  ،دستگاه گست دهاي با ص

باالت ین هزین هاا با اصاالح جامرا ،

کنت ل اف اد موفق نخواهد دد اما این د ،ف یض ب ينوان د ،تکلیف حیاتي  ،اساساي ،باا
حاظ د ایط  ،م اتب آن ،ميتوانند با کمت ین هزین از خانواده تاا کال جامرا را اصاالح
38

کنند.

بدین ت تیب ض ،ري است ،مدی ان جامر  ،ب نوع نظارت  ،کنت ل از دیادگاه مادی یت
اسالمي  ،توصی هاي مدی یتي امی ا مثمنین حض ت يلي

ب ما ک ادت  39توج کنناد

 ،نظارت خدا ب ايمال  ،ک دار انسان  ،خود نظارتي در جامر  ،جايگزین ر،شهاي غ بي
40

گ دد.


.4بايستههايتمدنيزندگياسالمي 

اگ تمدن را دامل مجموي پیچیدهاي از پدیدههااي اجتماايي جاايگازین داونده ،
درب دارنده جنب هاي مذهبي ،اخالري ،زیبادناختي ،فني یا يلمي  ،مشت ک در هم اجزاي
یک جامر ،سیع  ،یا چندین جامر م تبط با یکادیگ بادانیم ،بایاد بایسات هااي تمادني
زندگي اسالمي را در احکام  ،ر،ابط اجتمايي آموزههاي اسالمي جست،جو کنیم.

41

يحالحياۀ ،دئون دنیایي ب ،یژه امور اجتمايي بندگان را باا
آیتا جوادي آملي در مفات 
آموزههاي ،حیاني ب رسي ميکند .صل رحم ،ريایت حصوق ب ادران دیني ،دیوه ترامال باا
اهل کتاب ،حمایت ما ي از مستضرفان ،حُسن خُلق  ،مرادا ت ،يیاادت از بیماار ،ح مات
نهادن ب پی ان ،یتیمنوازي ،ر ض دادن ،یاري رساندن ب آسیبدیادگان حاواد طبیراي،
کمک ب مساف ان ،اتحاد  ،همبستگي مسلمانان ،امنیات يماومي  ،د،ري از ها ،ما ،
ریام در ب اب ظا م ،رانونگ ایي ،ديوت ب خی  ،نیکي ،دهادت دادن ،میانجيگ ي در کاار
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خی  ،دفاع از مظلومان ،ام ب مر  ، ،نهي ازمنک (نظارت اجتمايي) ،امانتداري ،صدر ،
حفظ  ،بهدادت محیط زیست ،ب خي از بایسات هااي تمادني زنادگي اساالمي از دیادگاه
اهلبیت

42

است.

در این میان ،ام ب مر  ، ،نهي ازمنک  ،جایگاهي ،یژه دارد ک در ادام  ،با رابطا
آن با پیدایش ،استم ار  ،ف ،پادي تمدن ميپ دازیم.
.نقشنظارتاجتماعيدربايستههايتمدنيزندگياسالمي 

5

ه مسلمان ب سبب نصشي ک در تریین س نودت جامر دارد باید ناظ  ،م ارب هما
اموري بادد ک پی امون ،ي اتفاق ميافتد .این مطلب در فص اسالمي باا يناوان اما با
مر  ، ،نهي از منک  ،مط ح ميداود  ،از مبااني مهام سیاسات یاک مسالمان خواناده
ميدود 43.همچنین از مهمت ین ف یض هایي است ک ،جوب کفایي آن ،از ض ،ریات دیان
46

دناخت ميدود ، 44ضامن بصاي اسالم 45است.

بایست هاي تمدني زندگي اسالمي ،بیشت ناظ ب احکام اجتماايي اساالم اسات؛ زیا ا
تمدن در بست ده نشیني ،حکومت  ،اجتماع تحصق ميیابد .م دم ب هماان د یال کا از
حق حاکمیت ب خوردارند ،حق نظارت ب حاکمان را دارند؛ زی ا حکومت ب ينوان امانات در
اختیار اف اد ر ار ميگی د.
ام ب مر  ، ،نهي از منک  ،نويي ر نطین ر،حي در ب اب يیبها  ،گناهان سا ایت-
کننده است .این د ،ف یض  ،نويي انضباط اجتمايي هستند؛ یرني محد،د ب گا ایشهااي
ادخاص در ب اب موا ح جامرا  ،باا منک هاایي بسایار نکوهیاده چاون غیبات یاا در، ،
بدرفتاري با دیگ ان نميدود .در زندگي اجتمايي ،هاد از نظاارت ،ساا مساازي محایط
زندگي ،خی خواهي ،ردد  ،با ندگي است ک از نظ اسالم ،یک ،ظیف  ،از نشان هاي اما
ب مر  ، ،نهي از منک خوانده ميدود  ،یکي از امتیازهاي امت اساالمي رلماداد ماي-
گ دد 47.در نتیج  ،نظارت اجتمايي را ميتوان از احکام ،االي اسالم  ،ب ينوان داه کلیاد
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اج اي احکام دانست ک ن تنها رفل بایست هاي تمدني زندگي اسالمي با آن باز مايداود،
بلک در بست آن ،پیدایش ،استم ار  ،يدم ف ،پادي تمدن اسالمي رخ خواهد داد.

سهگانهتمدناسالمي 
دگرگونيهاي 

.6رابطهنظارتاجتماعيبا

مجموي مرار اسالمي  ،مباني نظارت را در س بخاش ايتصاادات ،اخاالق  ،احکاام
ميتوان جست،جو ک د .در جامر اسالمي ب خال جوامع غی دیني ،يوامل نظاارت ،پیا ،
جامر يمل نخواهند ک د  ،در مواردي ،حتي با هنجارها  ،روايدي ک بیشت جامر ب آنها
يمل ميکنند ب مبارزه ب ميخیزند  ،آنها را تغیی ميدهند.
در ،ارع ،هد از نظارت اجتمايي در جامر اسالمي ،مبارزه ،اصالح  ،تغییا راوانین ،
هنجارهاي ا مغای با سرادت ،ارراي انساان  ،تشاویق  ،ت غیاب با اجا اي هنجارهااي
متناسب با این هد است 48.در ادام با اداره ب آی ها  ،ر،ایتها ،نصش نظاارت اجتماايي
را در ظهور ،استم ار  ،انحطاط تمدن اسالمي ،تبیین  ،تحلیل ميکنیم.
الف)ظهورتمدن 

ب طورکلي اگ آی هاي ر آن را در موضوع ام ب مر  ، ،نهي از منک ب رسي کنایم،
ب سی منطصي آن دست خواهیم یافت .این د، ،اجب ا هي ،از ذات پاک خدا،ند صادر دده
است 49.پس از آن ،پیامب ان 50،حاکمان صا ح (امامان

) 51،هیئتهاي ام ب مرا ، ،

نهي از منک  ، 52مجموي امت 53،حلص هاي بردي این سی در ر آن هستند.
اگ ظهور تمدن اسالمي را همزمان با برثت رسول اک م

بدانیم ،نظارت اجتمايي

ب مرناي يام خود ،همانگون ک در آی «الَّذِينَ يَتَّبِعُدنَ الرَّسُدلَ النَّبِهي الأهمِّمَّي الَّهذِي يَجِدُونَههُ
مَکأتِّدباً عِنأدَهُمْ فِي التَّدْراۀِ وَ الأإِنأجِيلِ يَمأمُرِّهُمْ بِالأمَعْرِّوفِ وَ يَنأهاهُمْ عَنِ الأمُنأکَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الََّّيَّبهاتِ وَ
يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الأخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنأهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأمَغأاللَ الَّتِي کانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنِّدا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ

نَصَرِّوهُ وَ اتَّبَعُدا النُّدرَ الَّذِي أِّنأزِلَ مَعَهُ أِّولئِكَ هُمُ الأمُفألِحُهدنَ» 54آماده اسات ،یکاي از ،ظاایف ،
دئون رسا ت ب اي ایجاد تمدن اسالمي است.
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ب اي نهادینا کا دن دیان  ،اماور دا يي یاا

گ اميدادت هنجارها  ،ارزشهاي منطبق باا آماوزههااي ر آناي ،اجا اي دریاق نظاارت
اجتمايي بود .رسول اک م

با د ،ر،ش یا اردام رسامي  ،غی رسامي با ایجااد نظام

اجتمايي مبتني ب هنجارهاي مناسب اسالمي  ،ب تبع آن ،اج اي نظارت اجتمايي موفاق
دد.
پیامب اک م

با خلق ارزشهااي اساالمي  ،ایجااد هنجارهااي اجتماايي ،ضامن

تبدیل ر،حی ف دگ ایي ب جمعگ ایي اسالمي ،يوامل مهم کنتا ل فا دي  ،جمراي  ،با
55

دنبال آن ،نظارت ف دي  ،اجتمايي را محصق نمود.
ب)استمرارتمدن 

چنانک اداره دد ،نظارت اجتمايي ن تنها در ایجاد ،بلک در استم ار تمادن اساالمي
نصش بسزایي دارد ک آرار آن در د ،حوزه ف دي  ،اجتمايي تأمل ب انگیز است.
حوزه فردي

ام ،زه ،خود ارزدیابي ،یکي از م اتب خوددناسي در آموزههاي اسالمي است .این اما
ميتواند انسان را در جهت کمال یاري دهد  ،ا ،را ب مصام ،ارري خود ارتصا بخشد .يباارت
«فَحَاسِبُواأَنْفُسَکُمْقَبْلَأَنْتُحَاسَبُوا» 56،ناظ ب این مرنا است .بناب این ر،ش ،انساان بایاد
در مسی ردد  ،تکامل خویش ،ب ايمال  ،رفتارش نظارت  ،کنت ل دادت بادد.
این کنت ل ک نتیج نظارت ا هي است ،کنت ي در،ني است ک از آن ب نفس واما

57

تربی ميدود .منظور از نفس وام  ،نفس مثمن است ک هماواره در دنیاا ا ،را با خااط
58

گناهان  ،س پیچي از اطايت خدا س زنش ميکند  ،در ر،ز ریامت ب ا ،سود مايرسااند.
سالمتي دین  ،دنیا 59،فالح  ،رستگاري 60،جانشیني رسول خادا

 61،دا کت در راواب

دیگ ان ، 62نجات از بال  ،يذاب 63از آرار حوزه ف دي نظارت اجتمايي هستند.
حوزه اجتماعي

مطا ر در تاریخ حسب  ،احتساب مرلوم ميکند در ردیم ،دراع دید مسالمانان ،امتاداد
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بیشت ي دادت است  ،ام ب مرا  ، ،نهاي از منکا  ،محاد،د با چناد مسائل يباادي
نميدده است .بلک این اصل ،ضامن يملي هم اصالحات اخالراي  ،اجتماايي داناخت
ميدده است.
در اصل هشتم رانون اساسي جمهوري اسالمي ای ان ،با اداره ب آی « وَالْمُؤْمِنُدونَوَ

الْمُؤْمِناتُبَعْضُهُمْأَوْلِياءُبَعْضٍيَأْمُرُونَبِالْمَعْرُوفِوَيَنْهَوْنَعَنِالْمُنْکَر» 64مص ر دده است ک
ديوت ب خی  ،ام ب مر  ، ،نهي از منک ، ،ظیف اي همگاني  ،متصابل ب يهده م دم در
ب اب یکدیگ  ،د ،ت در ب اب م دم  ،م دم در ب اب د ،ت است .در اداما با ب خاي از آراار
يمل ب د ،ف یض ام ب مر  ، ،نهي از منک اداره ميکنیم.
ارزشها 

.1احیاي

نظارت اجتمايي فرال  ،مستم  ،ن تنها از کمرن

ددن ارزشها در جامر پیشگی ي

ميکند ،بلک زمین گست ش هم جانب آن را ف اهم ميسازد 65.ر،ایتهاي اهالبیات
داهد این ام است.امی ا مثمنین حض ت يلي

در این باره ميف ماید:

آنگاه که اين فريضه ادا و به پا داشته شدد ،تمامي واجبات آسهان و سهخت،
برپا داشته خداهد شد.

همچنین امام بار

66

 ،ام ب مر  ، ،نهي از منک را ف یض بزرگي مر في ميکناد
67

ک ب ،سیل آن ،دیگ ف یض ها ب پا ميدود.
.2عدالتاجتماعي 

نظارت يمومي ب حسن اج اي احکام اسالم ،زمین ف اگی ي يدا ت اجتمايي را ف اهم
ميسازد؛ چ اک با نظارت جدي  ،همگاني ،ر ،ت در جامر تردیل  ،زندگي يادالن با اي
رش هاي مختلف جامر تأمین ميگ دد 68.امی ا ماثمنین حضا ت يلاي

در ایان بااره

ميف ماید:
اين فريضه با برگرداندن مظالم به صاحبان حقيقي آن و مخالفت با سهتمکاران

بايستههاي تمدني سبک زندگي اسالمي از ديدگاه اهل

322

...

زورگد همراه است و به تقسيم عادالنه بيتالمال و غنايم ميانجامد ،همچنان کهه
اين فريضه ،زمينه جمعآوري صدقات شرعي ه ماليات ه مصهرف آن در مداعهع
خدد را فراهم ميآورد.

69

.3اقتدارجامعه 

دکلگی ي خودجوش گ ،ههایي در میان مسلمانان ب اي اج اي ام ب مر  ، ،نهاي
ازمنک  ،70زمین ساز ،حدت  ،همد ي است ک یکي از رم ههاي آن ،ارتدار  ،يازت جامرا
اسالمي خواهد بود .امی ا مثمنین حض ت يلي

آم ب مر  ،را تصویتکننده ماثمن ،
71

ناهي از منک را مانند کسي ميداند ک بیني کاف را ب خاک ما یده است.
.4آبادانيوسازندگي 

هنگامي ک نظارت اجتمايي  ،ام ب مر  ، ،نهي ازمنک در جامرا صاورت گیا د،
آباداني ،یکي از نتایج آن خواهد بود .تربی «ترم األرض» 72در ب خي ر،ایاتهااي ما تبط
با این د ،ف یض  ،ناظ ب این موضوع است.
.5برقراريامنیت 

امنیت در،ني  ،بی ،ني ا د ،برد ب ر اري امنیات در جامرا اسات .ها جامرا در اما
پویایي خود ،نیاز ب آرامش  ،امنیت در حوزههاي ايتصادي ،ف هنگي ،سیاساي  ،ارتواادي
دارد .مهمت ین راه تأمین امنیت در جامر اسالمي ،اج اي صحیح  ،مستم ام ب مرا ،
 ،نهي از منک است؛ زی ا در پ تو اندیش هاي صحیح اسالمي ،ف هن

 ،ايتصادات م دم از

انح ا ها در امان ميماند  ،دست چپا،لگ ان از بیتا مال کوتاه خواهاد داد  ،در نتیجا
73

امنیت ارتوادي ب ر ار ميگ دد .همچنین م زهاي کشورهاي اسالمي حفظ خواهد دد.
امام بار

در حدیثي جامع ،ضمن بیان نتایج د ،ف یض یاد دده ،ب مسئل ب را اري
74

امنیت ،داد  ،ستد حالل  ،انتصام از ددمنان اداره ميکند.
ج)عدمانحطاطتمدن 

رابط منطصي ت ک د ،ف یض ام ب مر  ، ،نهي از منک با انحطاط تمدنهاا در د،
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حوزه ف دي  ،اجتمايي ب رسي  ،تحلیل ميدود اما چون مباحثي ک درباره تمادن مطا ح
ميدود ،از جنس اجتماع است  ،ام ب مر  ، ،نهي از منک از احکاام اجتماايي اساالم
خوانده ميدود ،پس از ادارهاي گذرا ب حوزه ف دي ،ب حوزه اجتمايي ميپ دازیم.
حوزه فردي

نصش ه مسلمان در ترین س نودت جامر  ،ترهدي ک باید در پذی ش مسئو یتهاي
اجتمايي دادت بادد ،سبب ميدود ک ا ،ناظ  ،م ارب هم اموري بادد ک م بوط با ا،
است  ،پی امون ،ي اتفاق ميافتد .ر آن ک یم در بیان صفات ممتاز مثمنان ميف ماید:
وَ الأمُؤأمِنِّدنَ وَ الأمُؤأمِناتُ بَعْضِّهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَمأمُرِّونَ بِالأمَعْرِّوفِ وَ يَنأهَهدْنَ عَهنِ
الأمُنأکَرِ وَ يُقِيمُدنَ الصالۀَ وَ يُؤأتِّدنَ الزَّکاۀَ وَ يَُِّيعُدنَ اللَّهَ وَ رَسُدلَهُ75.

ب اساس این آی  ،اف اد مثمن ب س نودت یکادیگ يالرا مندناد  ،مانناد یاک پیکا
هستند .پیوند س نودتها سبب ميدود س پیچي  ،انح ا یک فا د ،در کال جامرا ارا
بگذارد .چنانک یک بیماري ،اگی دار در صورتي ک درمان نشود ،از ف د ب جامر سا ایت
76

 ،سالمت آن را تهدید ميکند.

با توج ب مرنایي ک از تمدن ارائ دد ،ت ک د ،ف یض ام ب مر  ، ،نهي از منکا
در حوزه ف دي سبب بيتوجهي اف اد ب یکدیگ ميدود  ،در نتیجا تمادن اساالمي با
انحطاط نزدیک ميگ دد.
انحطاط دخویت 77،تضریف ایمان 78 ،مح ،م ددن ازرا ب ا هاي 79،دا کت در گنااه
دیگ ان ، 80محکوم ددن ب رن  ،نف ین خدا 81از دیگ پيآمدهاي فا دي تا ک ایان د،
82

ف یض است ک بیشت ناظ ب حوزه آخ تي تمدن است.
حوزه اجتماعي

بناب آموزههاي دیني درباره د ،اصل ام ب مر  ، ،نهي از منک  ،ميتوان گفات کا
اسالم با نگ دي جامر گ ایان ميخواهد هم اف اد جامر اسالمي ب گون اي ت بیت داوند
ک در ب اب یکدیگ احساس مسئو یت کنند؛ زیا ا مواا ح  ،سارادت دنیاا  ،آخا ت افا اد
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جامر ب یکدیگ م تبط است 83.جامر ، ،احدي ب هم پیوست است  ،بادیهي اسات ناوع
رفتارها در ،احدي اجتمايي ،اخالق يمومي جامر را ب ،جود ميآ،رد؛ چ اک تأری  ،تاأر
84

متصابل در ،احدهاي اجتمايي ،ام ي گ یزناپذی است.

یکي از آسیبهاي بزرگ اج اي ام ب مر  ، ،نهي از منک  ،موانع ف اگیا ي آن در
جامر اسالمي ،تواکل است .امام رضا

در این باره ميف ماید:

کَانَ رَسُدلِّ اللَّهِ 6يَقِّدلِّ إِذَا أِّمتي تَدَاکَلَتِ الأمَمْرَ بِالأمَعْرِّوفِ وَالنَّهْيَ عَهنِ الأمُنأکَهرِ
فَلأيَمأذَندا بِدِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَي85.

تواکل درباره ام ب مر  ، ،نهي از منک  ،ب مرناي موکول ک دن انجام دادن ،ظیفا
ام ب مر  ، ،نهي از منک ب یکدیگ  ،ب هم سپ دن ،یکدیگ را نماینده ر ار دادن  ،ب
هم حوا دادن است 86.اکنون ب ب خي از پيآمدهاي ت ک این د ،ف یض  ،ارتباط آنها باا
انحطاط تمدنها ميپ دازیم.
 .1تسلط اشرار

ت ک کنت ل اجتمايي ،ا،ل موجب ردد نی ،هاي کجر ، ،ناهمنوا در الی هاي مدی یتي
جامر ميدود  ،د،م سبب بيتوجهي ب همنوایاان مايگا دد  ،در نتیجا  ،آنهاا مناز،ي
ميدوند 87.ب اي تبیین این موضوع ب کالم امی ا مثمنین حض ت يلي
آسیبهاي اجتمايي ت ک نهي از منک اداره ميدود .آن حض ت

درباره یکاي از

در این باره ف مود:

امر به معروف و نهي از منکر را رها نکنيد ،درغير اين صدرت ،بدترين شهما
بر شما حاکم ميشدند.

88

با استفاده از این کالم امی مثمنان حض ت يلي

 ،تأری مستصیم ت ک این د ،ف یض

را در حوزه اجتمايي  ،حکومت ک اداره امور يمومي اجتماع را در دست دارد ،درميیاابیم.
حاکمان ظا م  ،فاسق ،بزرگت ین يامل منک ها  ،س منشأ هم بديها هساتند .در چناین
جامر اي ،منک اساسي ،خود حاکم است ک پیش از ه منک جزئي ،بایاد با ایان منکا
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پ داخت.
ب اي نمون  ،در جامر اي ک ارتواد با توج ب ف ماانهااي حکومات ،با اسااس رباا
ميچ خد ،نهي ک دن م دم از ح امخواري ،نتیج مطلوب ندارد .در نتیج  ،تمدن اساالمي
ک ب ت ین داخو آن ،اسالمي بودن سبک زندگي  ،روانین آن است ،ف اموش ميداود ،
انحطاط تمدن اسالمي را دکل ميدهد .بدین ت تیب ،نظام یک جامر باید اصالح دود تاا
در سای آن بتوان ب منک ها  ،مر  ،ها پ داخت  ،راه اصالح نظام ،انتخاب فا دي اصالح
جهت حکمراني  ،اداره جامر است.
 .2زوال نعمت و برکت

دنیاي آف ینش با اجزاي گوناگون خود، ،احدي ب هم پیوسات اسات  ،مانناد ايضااي
یک پیک  ،بیماري  ،سالمت ه يضوي در دیگ ايضاي آن تأری دارد .چناانکا اگا در
ح کتِ بخشي از اجزاي این پیک  ،اختال ي پیش آید ،ار ش در دیگا ايضااي آن نمایاان
ميگ دد .ر آن ک یم در آی «وَلوأنّأهلَالقُريآمنواواتّقدوالَفَتحنداعَ َديهِمبَرَکداتمِدنَ

السّماءواالرض» 89،ب پیوند تأری ایماان  ،مجمويا رفتارهااي خداپساندان انساان با
ح کت زمین  ،آسمان اداره ميکند .نصط مصابل آن؛ یرني ت ک ام ب مرا  ، ،نهاي از
منک  ،ب مح ،م ددن از ب کات ا هي ميانجامد 90.رسول اک م

در اینباره ميف ماید:

ال يزال الناس بخير ما أمروا اال بالمعروف و نهدا عن المنکر و تعهاوندا علهي
البرّ ،فإذا لم يفعلدا ذلك نزعت عَنهُم البَرکات91.
 .3عذاب و هالکت همگاني

از آیات «فَ َوْلَاکاَنَمِنَالْقُرُونِمِنقَبْ ِکُمْأُوْلُواْبَقِيَّةٍيَنهَوْنَعَنِالْفَسَادِفيالْأَرْضِإِلَّاقَ ِي ًا
مِّمَّنْأَنجَيْنَامِنْهُمْوَاتَّبَعَالَّذِينَظَ َمُواْمَاأُتْرِفُواْفِيهِوَکاَنُواْمجْرِمِينَ»« ،وَمَاکَانَرَبُّکَلِيُهْ ِکَ

الْقُرَيبِظُ ْمٍوَأَهْ ُهَامُصْ ِحُون» 92،فهمیده ميدود ک خدا،ند ،جامر اي را تا آن هنگام کا
ب دنبال اصالح خویش بادند ،هاالک  ،ناابود نخواهاد سااخت اماا زمااني کا ،یژگاي
اصالحگ ایي ر ،ب نابودي نهاد ،نابودي جامر را درپي خواهد دادت.
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این سنت در هم ر نها  ،جوامع جااري اسات .جامرا با کشاتياي مايماناد کا
س نشینان آن ،س نودتي یکسان دارند .اگ یکي از س نشینان آن ،رود خ اب ک دن آن را
دادت بادد ،ب هم آسیب ميرساند .ارتکاب گناهان  ،نهي نشدن اماتهااي گذدات با
،سیل يلما  ،پایمال ک دن ام ب مر  ، ،نهي از منک  ،از يوامل نز،ل يذاب  ،هالکات
همگاني است 93.پیامب اک م

در این باره ميف ماید:

إنّ المعصية إذا عمل بهاالعبد سرّاً لم يضرُّ إلّا عاملها ،فإذا عَمِلَ بها عالنية و لم
يُغيّر عليه أعرّت بالعامّة94.

بناب این حدیث ،حض ت رسول

 ،نظارت همگاني را تکلیف همگان ميداناد کا
95

از پیوند س نودت اف اد در جامر س چشم ميگی د .داستان راوم رماود در را آن کا یم
بیانکننده مجازات همگاني است .امی ا مثمنین حض ت يلي

ميف ماید:

أيهاالنَّاس إنّما يجَمَع النَّاس الرَعِي و السَخط و إنّما عَقر ناقة ثَمدد رَجُل واحِد
فعمهم اهلل بِالعَذابِ لما عمّده بالرَعِي فَقالَ فَعَقَروها فَمصْبَحدا نادِمِين.96
 .4طمع بيگانگان

هنگامي ک با ت ک ام ب مر  ، ،نهي از منکا  ،زمینا سالط ناااهالن با جامرا
ف اهم آید ،ددمنان  ،بیگانگان ک هماواره طماع در سا مای کشاورهاي اساالمي دارناد،
ا،ضاع را مسايد ميبینند  ،ب بهان هاي گوناگون ،کشور  ،م دم را اساترمار ماينمایناد ،
ف هن  ،يصاید  ،ارتواد م دم را چپا،ل ميکنند 97.امی ا مثمنین حض ت يلي

در ایان

باره ميف ماید:
أَيُّهَا النَّاسُ لَدْ لَمْ تَتَخَاذَلِّدا عَنأ نَصْرِ الأحَقِّ وَ لَمْ تَهِنِّهدا عَهنأ تَهدْهِينِ الأبَاِِهلِ لَهمْ
يََّأمَعْ فِيکِّمْ مَنأ لَيْسَ مِثألَکِّمْ وَ لَمْ يَقأدَ مَنأ قَدِيَ عَلَيْکِّمْ98.

در این يبارت ،حض ت
بین ب دن باطل ميداند.

يلت این د ایط را در سستي مخاطبان در یاري حاق  ،از
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 .5دگرگوني ارزشها

یکي از آرار خط ناک ت ک ام ب مر  ، ،نهي از منک  ،تضریف ،نابودي  ،دگ گاوني
ارزشهاي اسالمي است .این موضاوع باا تهااجم ف هنگاي  ،دابیخون ف هنگاي رابطا
تنگاتنگي دارد؛ زی ا تهاجم  ،دابیخون ،باا هاد ضا ب زدن با ارزشهاا  ،در نهایات،
دگ گوني آن  ،در نتیج  ،نفوذ ددمنان  ،حکومت اد ار دکل ميگی د 99.پايبند نبودن ب
ارزشها  ،با،رها ،يامل بازدارنده پویایي  ،توسر جامر است  ،در ایان صاورت ،سااز،کار
نظارت اجتمايي ام ب مر  ، ،نهي از منک ميتواند مانع اف ادي دود ک پايبند نیستند
100

 ،توسر  ،پویایي را ب اي جامر اسالمي ب ارمغان آ،رد.
زمينههاي دگرگوني ارزشهاي اسالمي

همانگون ک اداره دد ،تاأری  ،تاأر متصابال در اجتمااع ،اما ي گ یازناپاذی اسات.
رفتارهاي نادایست ،هواي مسموم ب فضاي زندگي  ،سبک زندگي م دم تحمیل ميکناد
 ،نیاز ب نهي ازمنک را آدکار ميسازد؛ زی ا با ب ،ز منک در جامر  ،پیشگی ي نکا دن از
آن ،زدتي گناه ميریزد  ،با تادریج ،جساارت ما دم در دامان زدن با گناهاان افاز،ن
ميگ دد 101.رابط اجتمايي با يدم پايبندي با ارزشهاا  ،با،رهااي اساالمي ،رابطا اي
دیا کتیک است  ،ار متصابل ب یکدیگ دارد .در صورت ،جود نظارت اجتمايي ،پايبنادي
102

ب ارزشها  ،با،رها ،جود دارد  ،با رکس.
زوال قبح گناه

از بین رفتن زدتي گناه ب ار گ ایش تدریجي ب سامت گناهاان  ،ج ئات یاافتن با
انجام گناه دکل ميگی د؛ زی ا با ت ک ام ب مر  ، ،گ ایش ب سمت گناه کا ریشا در
103

نفس اماره انسان دارد،

تصویت  ،تشویق ميگ دد  ،با حضاور نیاافتن نی ،هااي مادافع
104

ارزشهاي مکتبي ،ج ئت ب انجام گناه ،ایجاد  ،تصویت ميدود.
گرايش به فرهنگ بيگانگان و از خود بيگانگي

چنانک در مرناي تمدن گفتیم ،رابط تنگاتن

آن با ف هن

انکارناپذی است  ،حتاي

ب خي این د ،را ب یک مرنا ميدانند 105.دره حال ،خالریت ف هنگي  ،مجموي مشات کي
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از اندیش ها  ،دستآ،ردهاي جامر انساني ،در مرناي ف هن

...

نهفتا اسات کا در بسات

تمدن تجلي ميیابد .در الی بندي ابرااد جامرا از محساوس با نامحساوس با ت تیاب،
ارتواد ،سیاست ،اجتماع  ،ف هن

ر ار دارد .الی زیا ین جامرا  ،ف هنا

مرنویااات نزدیااکت ا از مادیااات اساات .بناااب این ،اگ ا اصااالح ف هن ا

اسات کا با
صااورت گی ا د،

سرادتمندي جامر را تضمین خواهد کا د .با هماین د یال ،در ،ابساتگي کشاورها با
106

ردرتهاي جهاني ،يمیقت ین نوع ،ابستگي، ،ابستگي ف هنگي است.

ر آن ک یم ب مسلمانان هشدار ميدهد ،ددمنان اسالم را ب يناوان د،سات  ،رفیاق
انتخاب نکنند  ،ب سمت آنها نگ ایند 107.ر آن ک یم يلت این ام را ددمني پایدار  ،نباود
هیچگون منفرت ب اي اسالم  ،مسلمانان ميداند 108.توج ،یژه ر آن ک یم ب يدم گ ایش
ب ف هن

بیگان  ،نشان دهنده جلوگی ي از انحطاط تمدن اسالمي است؛ زی ا این گ ایش،

زی بناي هم ارکان تمدن اسالمي ،مانند یکتاپ ساتي ،يادا ت  ،آزادي ترصال را باا ت دیاد
مواج ميسازد  ،مسلمانان را ب ضد بودن با مباني  ،چهارچوب فک ي اندیش اساالمي ،ا
ميدارد .در نتیج  ،تمدن اسالمي ب انحطاط در،ني خواهد رسید.
ب این ت تیب ،پی ،ي از ف هن

بیگان از یکسو  ،ر ین باودن تمادن باا نظاامهااي

اجتمايي  ،سیاسي از سویي دیگ  ،تضاریف ايتصاادي  ،سیاساي جامرا را در با خواهاد
دادت 109.نتیج اینک نداداتن ب ناما ریازي مناساب با اي اساتم ار اجتماايي دادن ،
نظااارتهاااي اجتمااايي ،راه را ب ا اي ف اگی ا ي  ،گساات ش نابهنجاااريهااا  ،در پااي آن
جايگزیني ف هن

110

بیگان ف اهم ميسازد.

عيب نهادن بر تعهد و پايبندي به ارزشهاي مکتبي

بدیهي است هنگامي ک ربح گناه از بین ب ،د  ،با سامت ف هنا

ددامنان اساالم

گ ایش پیدا دود ،پايبندي ب ارزشهاي اسالمي مانند ام با مرا  ، ،نهاي از منکا ،
نابود ميگ دد  ،این ترهد  ،پايبندي ،يیب  ،زدت خوانده ميدود 111.ب ایان مطلاب در
112

ر،ایتها تأکید دده است.
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بدت اینک در چنین صورتي ن تنها از نظ ايتصادي ،ام ب مر  ، ،نهاي از منکا را
ت ک ميکنند  ،زدت ميخوانند ،بلک يکس آن يمل ميکنند  ،ام با منکا  ،نهاي از
مر  ،مينمایند .ر آن ک یم این يمل را از خووصیات منافصاان مايداناد 113.هامچناین
ر آن ،دیطان را ک ددمن آدکار انسان است 114،آم با منکا مر فاي مايکناد ، 115با
116

انسان دستور ميدهد ک از ا ،پی ،ي نکند.

نتیجه 

مهمت ین دستآ،ردهاي این پژ،هش ،يبارت هستند از:
 .2ام ب مر  ، ،نهي از منک کا مراادل آن در جامرا دناساي ،نظاارت اجتماايي
تر یف ميدود ،گست ش ف اگ د اجتمايي ددن است ک اف اد با استفاده از ر،شهایي یااد
ميگی ند ،خود را با با،رها  ،ارزشهاي پذی فت دده جامر اي خاص تطبیق دهند .اگ این
ساز،کار ب درستي يمل کند ،اف اد با تأری  ،تأر با یکادیگ با ترادیل  ،تاوازن دسات
ميیابند.
 .3اگ ظهور تمدن اسالمي را همزمان باا برثات رساول اکا م

بادانیم ،نظاارت

اجتمايي ب مرناي يام خود ،همانگون ک در آی  252سوره اي ا آماده اسات ،یکاي از
،ظایف  ،دئون رسا ت ب اي ایجاد تمدن اسالمي است .مهامتا ین ارادام ا ،یا حضا ت
رسول

ب اي نهادین ک دن دین  ،امور د يي یا گ اميدادت هنجارها  ،ارزشهااي

منطبق با آموزههاي ر آني ،اج اي دریق نظارت اجتماايي باود .رساول اکا م

باا د،

ر،ش یا اردام رسمي  ،غی رسمي ب ایجاد نظم اجتماايي مبتناي با هنجارهااي مناساب
اسالمي  ،ب تبع آن ،اج اي نظارت اجتمايي موفق دد.
 .2سالمت دین  ،دنیا ،فالح  ،رستگاري ،جانشیني رسول خدا

 ،د کت در راواب

دیگ ان  ،نجات از بال  ،يذاب ،از آرار حوزه ف دي اسات ، .هامچناین ،احیااي ارزشهاا،
يدا ت اجتمايي ،ارتدار جامر  ،يم ان ،سازندگي  ،ب ر اري امنیت از آرار اجتمايي نظاارت
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اجتمايي در استم ار تمدن است.
 .2ر،یک د ر آني ا تاریخي ب مسئل ت ک ام ب مر  ، ،نهي از منک  ،ر،ایات اهل
بیت

 ،نشان دهنده اهمیت فا ا،ان ایان مسائل در انحطااط تمادنهاا اسات .ب خاي

ر،ایتها ،تنها يامل د،ري از رحمت اماتهااي گذدات را تا ک ایان د ،ف یضا يناوان
ميکند.
بيتوجهي اف اد ب یکدیگ  ،از دست دادن دخویت انساني  ،دیناي ،تضاریف ایماان،
مح ،م ددن از ر ب ا هي ،د کت در گناه دیگ ان  ،محکوم ددن ب رن  ،نف ین خادا از
پيآمدهاي ف دي ت ک د ،ف یض ام ب مر  ، ،نهي از منکا اسات  ،بیشات نااظ با
حوزه آخ تي تمدن است .همچناین تسالط ادا ار ،ز،ال نرمات  ،ب کات ،ناز،ل ياذاب ،
هالکت همگاني ،افزایش طمع بیگانگان  ،دگ گوني ارزشها از پيآمدهاي اج ا نشادن د،
،اجب ا هي ام ب مر  ، ،نهي از منک در حوزه اجتمايي است.
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حوز و دانشاا  ،1337 ،ص .11
 .11همان ،ص .35
 .17محمد بن مکر ابنمنظور ،لسان العرب ،چا سو  ،بيدرو ::دار صدادر 1414 ،هدد  .ق،
ج ،4ص .132
 .13علي اکبر دهخدا ،لغت نامه ،به کوشش غالمرضا ستود و دیاران ،تاران :دانشاا تادران،
 ،1315ج ،1ص .214

322

بايستههاي تمدني سبک زندگي اسالمي از ديدگاه اهل

...

 .14ویليا جيمز دورانت ،تاريخ تمهدن ،ترجمده احمدد آرا و دیادران ،تادران :انتشدارا :و
آموزش انقالب اسالمي ،1352 ،ج ،1ص .3
 .15علي شریعتي ،تاريخ تمدن ،تاران :دفتر تدوین و تنظيم آثار دکتر علدي شدریعتي،1353 ،
ج ،1ص .5 ،5
 .15علي الايتبار ،علل انحَّاط مسهلمين از ديهدگاه شههيد مَّههري و دکتهر شهريعتي ،قدم:
معارف ،1331 ،ص .74
 .12ابنمنظور ،پيشين ،ج ،5ص .715
 .11حسين بن محمد راغب اصفااني ،مفردات الفاظ القرآن ،بيرو ،:دارالقلدم 1417 ،هدد  .ق،
ص .117
 .13حسن مصطفوي ،التحقيق في کلمات القرآن ،چا سو  ،بيرو ،:قاهر  ،لنددن :دارالکتدب
العلميه 1434 ،هد  .ق ،ج ،17ص .155
 .74ابوطالب ودمتي« ،نظار :و بازرسدي در اسدال » ،نشهريه معرفهت ،1322 ،شدمار ،72
ص 42د  .55

 .71علي نقي ایازي« ،سازمان نظار :اجتماعي در سير رضوي» ،مجمدعه مقاالت برگزيهده
همايش بررسي جلدههاي عملي و نظري امربه معروف و نهي از منکر در سهيره رعهدي،1331 ،
ص .37
 .77همان ،ص .34 - 33
 .73بروس کوئن ،درآمدي بر جامعهشناسي ،ترجمه غال عباس توسلي و رضا فاضدل ،تادران:
نشر ني ،1315 ،ص .157 - 151
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 .74سعيد اميرکاو  ،نظار :اجتماعي ،معرفت ،1325 ،شمار  ،71ص .43
 .75حسين جوان آراسته ،چا ششم ،حقدوق اجتمداعي و سياسدي در اسدال  ،قدم :معدارف،
 ،1311ص111؛ همد ،گزينش رهبهر و نظهارت بهر او در نظهام جمههدري اسهالمي ايهران ،قدم:
پژوهشاا حوز و دانشاا  .1311 ،
 .75محمدحسن روزبه ،نظار :همااني و امر بده معدروف و نادي از منکدر ،تادران :مؤسسده
فرهناي دانش و اندیشه معاصر ،1313 ،ص .47
 .72بقر ( )7آیه .714
 .71نساء ( )4آیه .41
 .73ق ( )54آیه .71
 .34زلزال ( )33آیه .4 ،1
 .31کليني ،پيشين ،ج ،7ص .573
 .37حسين جوان آراسته ،پيشين ،ص154و  .155
 .33نهج البالغه ،وطبه  .34
 .34انعا ( )5آیه .53
 .35علق ( )35آیه 5و  .2
 .35آل عمران ( )3آیه .114 ،144
 .32توبه ( )3آیه .145
 .31احمدرضا بسيج و دیاران  ،نظارت نخبگان ،شارکرد :سدرة المنتاي ،1312 ،ص .137
 .33نهجالبالغه ،نامه  .53
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 .44محمدعلي تصدیقي ،الاوي نظار :در جامعه دیني بدا تککيدد بدر نظدار :همااني(امربده
معروف و ناي ازمنکر) ،مهندسي فرهنگي ،1311 ،شمار  31و  ،37ص .31
 .41فقااي اماميه در کتابهاي فقاي به احکا عبادي د فردي و اجتماعي در ابواب گونداگون

از طاار :تا دیا :پرداوتهاند .براي نمونه ،آیتاهلل محمدحسن نجفي در جهداهرالکالم فهي شهر
شرائعاالسالم در  43جلد ،همه ابواب فقه را بررسي کرد است .احکا ابوابي مانند ومس ،زکا،:
جااد ،بيع ،دیون ،وصيت ،ارث ،نکاح ،غصب ،قصاص ،دیا :و حدود و تعزیرا ،:بروي از احکدا
اجتماعي اسال است که به ابعاد تمدني زندگي اسالمي ارتباط دارد .
 .47ن.ک :عبداهلل جوادي آملي ،پيشين ،ص .534 ،743
 .43احمدرضا بسيج و دیاران ،پيشين ،ص .143 ،145
 .44محمدحسن نجفي ،جداهرالکالم في شر شرائع االسالم ،تحقيق عبداس قوچداني ،چدا
سو  ،تاران :دارالکتب االسالميه ،1357 ،ج ،71ص .353
 .45کليني ،پيشين ،ج ،5ص .55
 .45محمد فرد و دیاران ،همراه قرآن ،تاران :همراهان جوان ،1313 ،ص .341
 .42آلعمران ( )3آیه .114
 .41اميرکاو  ،پيشفرضها و اصول کلي نظار :اجتماعي ،معرفت ،1321 ،شمار  ،34ص .54
 .43اعراف ( )2آیه .33
 .54همان ،آیه .152
 .51حج ( )77آیه .41
 .57آلعمران ( )3آیه .144
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 .53همان ،آیه .114
 .54اعراف ( )2آیه .152

 .55فاطمه جاناحمدي« ،تحليلي جامعهشناوتي از نظار :اجتماعي در عصدر نبدوي» ،نامهه
تاريخپژوهان ،1315 ،شمار  1و  ،3ص .77
 .55کليني ،پيشين ،ج ،1ص .143
 .52قيامت ( ،)25آیه .7
 .51محمدحسين طباطبایي ،الميزان في تفسهيرالقرآن ،چا پنجم ،قم :دفتر انتشارا :اسدالمي
جامعه مدرسين حوز علميه قم 1412 ،هد .ق ،ج ،74ص .143
 .53شيخ مفيد ،االمالي ،تصحيح حسين ولي و علياکبر غفاري ،قم :کنار شديخ مفيدد1413 ،
هد ..ق ،ص .113
 .54آلعمران ( )3آیه .144
 .51حسدين بددن محمدددتقي نددوري ،مسههتدرا الدسههائل و مسههتنبط المسههائل ،قددم :مؤسسدده
آلالبيت

 1441 ،هد .ق ،ج ،17ص .123

 .57محمد بن علي ابنبابویه ،الخصال ،تصحيح علياکبر غفاري ،قم :جامعده مدرسدين،1357 ،
ج ،1ص .131
 .53اعراف ( )2آیه .155
 .54توبه ( )3آیه .21
 .55جواد ایرواني و دیاران ،فرهنگ روابط اجتماعي در آمدزههاي اسهالمي ،چدا چادار ،
مشاد :دانشاا علو اسالمي رضوي ،1311 ،ج ،7ص .132

328

بايستههاي تمدني سبک زندگي اسالمي از ديدگاه اهل

...

 .55حسن بن علي ابنشعبه حراني ،تحف العقدل ،چا دو  ،قم :جامعه مدرسدين 1444،هدد .
ق ،ص .732
 .52کليني ،پيشين ،ج ،5ص .55
 .51جواد ایرواني و دیاران ،پيشين ،ج ،7ص .131
 .53ابنشعبه حرّاني ،پيشين ،ص .732
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 .21شيخ مفيد ،پيشين ،ص .721
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 .17جواد ایرواني و دیاران ،پيشين ،ج ،7ص 747د  .744
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 .13محمد عليني ،سهرمايه اجتمهاعي در آمهدزهههاي اسهالمي ،قدم :بوسدتان کتداب،1331 ،
ص .713
 .14جواد ایرواني و دیاران ،پيشين ،ج ،7ص .743
 .15کليني ،پيشين ،ج ،5ص .53
 .15محمدرضا جواهري« ،چيستي و آثار تواکل در کال امدا رضدا

» ،مجمدعهه مقهاالت

برگزيده همايش بررسي جلدههاي عملي و نظري امربه معروف و نهي از منکر در سيره رعهدي،
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