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اگر در زندگی خویش با انواع عذاب ها 
و بالیا روبه رو می شــویم باید بدانیم 
کــه این عذاب هــا در حــد و اندازه 
گناهان و رفتارهای ناپســند، زشت، 
بد و نابهنجار ماســت و اگر مراعات 
تناســب و مثلیت و جزای وفاق نبود 
برابر هر گناه  انسان ها می بایست در 
و خطایی بیــش از آنچه با آن روبه رو 
می شــوند گرفتار عذاب می شــدند.

تهمــت زدن به دیگران، حســادت، 
دروغگویی، خوشگذرانی و کامرانی و 
دامن زدن به این مسائل در اجتمـاع، 
حرام خواري ،   حزب گرایي، سخن چیني، 
و  ستیزه جویي  و جدال  زنا  رباخواري، 
با اهل حق، ســخنان لهو و بیهوده بر 
زبــان جاري کردن، شــایعه پراکني، 
 ســكوت در برابر گناه و در یك کلمه 
هر گونه عمل ناپسند و زشـت که آدمي 
آن را کوچك و خوار مي شــمارد عامل 
مهـــم در گرفتاري شخص و جامعه 
به عذاب هاي دنیوي و اخروي  است.

 امــام صــادق)ع( می فرماید:
مردمــان را به غیــر گفتارتان 
به سوی اســالم و ارزش های 
دینی فراخوانید تا در رفتار شما 
پرهیزکاری و تــالش و نماز و 
نیكی ببینند، چه اینكه این گونه 

دعوت کردن، اثرگذار است. 

آمــوزش جامعه پذیری ســبك 
زندگی اســالمی، شامل آموزش 
بیانی تــا دعوت عملی اســت. 
بسیاری از آموزه های قرآن آموزش 
بیانی سبك زندگی اسالمی است. 
اما این بدان معنا نیست که اسالم 
تنها به آموزش بیانی بسنده کرده 
اســت؛ بلكه بر این باور است که 
تاثیــر عملی آمــوزش و دعوت 
 اعضای جامعه به ســبك زندگی

 بیشتر و مؤثرتر است. از این رو به 
دعوت عملی تاکید بیشتری دارد.

تردیدی نیست که یكی از بهترین 
تربیتی  روش هــای  موفق ترین  و 
و  بــه هنجارها  آموزش دیگران   و 
از  آموزش  کاربردی،  جامعه پذیری 
راه نشــان دادن الگوهای عملی و 
انجام هنجارها و پسندیده ها در مقام 
نابهنجاری ها در مقام  عمل و ترک 

قرار گرفتن در مواضع آن است.

بســیاری از مردم عادت کرده اند که دیگران را به کارهای خوب و پسندیده 
دعوت کرده و یا از منكراتی پرهیز دهند، ولی خود در مقام عمل نه تنها معروف 
را ترک می کنند بلكه مطابق با منكر عمل می کنند. دیگران را از غیبت کردن 
باز می دارند ولی خود به عنوان نقل و نبات مجلس از آن می خورند و شــكم 
خویش را آکنده از گوشــت برادران و خواهران دینی خود می کنند. خداوند 
در آیاتی چند این روش و رفتار را منافقانه یا عملی گناهكارانه برمی شمارد 
و نســبت به این رفتار هشــدار می دهد. از جمله در آیات ۲ و ۳ سوره صف 
می فرماید: ای کســانی که ایمان آورده اید، چرا چیزی می گویید که انجام 

نمی دهید؟ نزد خدا سخت ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید.

 اگر ادب الهی ندارید 
الاقل ادب انسانی داشته باشید؟!

امام حســین)ع( در روز عاشــورا پس از آنکه همه یاران و اصحاب و 
فرزندان آن حضرت به شهادت رسیدند، به تنهایی مشغول نبرد بود که 
ناگهان نگاهشان به لشــکر انبوهی می افتد که به فرماندهی »شمر ابن 
ذی الجوشن« بین امام و خیمه های آن حضرت فاصله شده و قصد حمله 
به خیمه های خانواده امام را داشتند. حضرت با دیدن این صحنه به آنها 
فرمود: »ای پیروان آل ابی سفیان! اگر دین ندارید و از قیامت نمی هراسید، 
الاقل در دنیایتان آزاده باشــید.)ادب انســانی( شمر گفت: حسین چه 
می گویی؟ امام فرمود: من با شما می جنگم و شما با من نبرد می کنید. 
این زنان گناهی ندارند. پس تا من زنده هستم از تعرض یاغیان خود به 

خانواده من جلوگیری کنید و به خیمه ها حمله نکنید؟! )1(
____________

1- بحاراالنوار، ج 45، ص 51

راهکارهای تحصیل ادب انسانی)۳(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی، برای رسیدن به ادب انسانی 
و تحصیل کماالت انسانی چه راهکارهایی وجود دارد؟

پاسخ:
در دو بخش قبلی پاسخ به این سؤال، ضمن اشاره به انواع ادب 
یعنی ادب الهی و ادب انســانی، راهکارهای تحصیل ادب انسانی 
شامل راه عقل و علم را مطرح کردیم. اینک در بخش پایانی دنباله 

مطلب را پی می گیریم.
2- تکرار عمل تا رسیدن به ملکه

بعد از شناخت مرزهای انســانی، آنچه به عنوان محور اصلی 
پیدایش روش رفتاری و ادب انسانی مورد تأکید است، تکرار عمل 
و انجام مکرر آن است. لذا یکی دیگر از راهکارهای اصلی و محوری 
برای تحصیل ادب انسانی این است که انسان با تکرار عمل و انجام 
مکرر کارهایی که مطابق با شناخت عقل عملی است، مؤدب شود. 
توضیح اینکه شناخت و هدف گیری انسان درباره احکام عقل عملی 
و مرزهای انسانی،  در ابتدا بر طبق فطرت است، اما او می تواند با 
تکــرار و انجام مکرر اعمال برطبق احکام عقل عملی، عمل را به 
روش رفتاری ملکه تبدیل کند تا در ضمیر و باطنش ثابت شــود. 
لذا وقتی انسان کارهای خوب و بد را با ادراکات شناختی تشخیص 
دهد، یا ببیند یا خبرشــان را بشنود، نسبت به اعمال نیکو و زیبا 
راغب می شود که آنها را انجام دهد، و از کارهای زشت و ناشایست 
متنفر می گردد و از آنها اجتناب می کند. اما با تکرار عمل در این 
رابطه، حالت ثابت یا ملکات نفسانی نسبت به این مرزبندی پیدا 
کرده و کم کم مؤدب به ادب انسانی می شود. به بیان دیگر ادراکات 
شــناختی عقل عملی، یا رؤیت کار خوب یا خالف دیگران کافی 
نیســت که انسان مؤدب به ادب انسانی شود، بلکه باید عمل کرد 
و خود را به سختی انداخت تا این ملکات نفسانی در انسان شکل 
بگیرد، و ادب انســانی در روح او تثبیت شود. البته این سختی و 
مشقت همیشگی نیست، بلکه وقتی ملکه ادب در نفس انسان با 
تکرار عمل شکل بگیرد و ثابت شود، بقیه مسیر سرازیری خواهد 

شد، و رفتار مؤدبانه خیلی آسان و خواستنی خواهد بود.
3- راهکار سمعی و بصری

یکی دیگر از راهکارها و روش های مؤدب شدن، روش معاشرت 
و مصاحبت است که از آن به روش سمعی و بصری تعبیر می کنیم. 
یعنی اگر انسان بخواهد به آداب انسانی و الهی مؤدب شود، باید با 
کسانی که مؤدب به آداب انسانی و الهی هستند،  مصاحبت داشته 
باشد. امام علی)ع( می فرماید: »جالس العلماء یزدد عملک و یحسن 
ادبک« با دانشمندان مجالست کن تا بر علمت اضافه شود و ادبت 
نیکو گردد. )تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص430( قسمت اول 
روایت در روش سمعی و قسمت دوم آن در روش بصری ظهور دارد.

تاثیرناخودآگاهمجالست
انسان به هر شــکلی که رفتار کند، بدون آنکه قصد تربیت و 
تادیب دیگران را داشته باشد، آنها از راه سمعی و بصری و به دلیل 
مصاحبت و معاشــرت با او، اثر تأدیبی خود را خواهد گرفت، چه 
انســان بخواهد و چه نخواهد. یکی از محیط هایی که انســان را 
ناخودآگاه و با توجه به جهات سمعی و بصری تأدیب می کند، محیط 
خانوادگی است. این تأدیب همیشگی است و به اصطالح وقفه ندارد.
امام صادق)ع( می فرماید: »الیزال العبد المومن یورث اهل بیته 
العلم و االدب الصالح« بنده مومن همیشه برای خانواده و خاندانش، 
علــم و ادب به ارث می گذارد. )دعائم االســالم، ج1، ص82( علم 
سمعی و ادب بصری است. البته تاثیر مصاحبت و معاشرت منافی 
اختیار انسان نیست، و او با عقل عملی که در فطرت همه انسان ها 
وجود دارد، می تواند با تالش خود در محیطی که فاقد ادب الهی 
و انسانی است، باز هم خود را مؤدب سازد. بنابراین محیط تربیتی 

چه خوب و چه بد از انسان سلب اختیار نمی کند.

تأدیب عملی، مهم ترین راه تحصیل ادب
ادب شــدن هم راه علمی دارد و هم راه عملی، تا انســان بتواند به 
وســیله این دو، آنچه را در ضمیرش وجود دارد شــکوفا سازد، و خود را 
تأدیب نماید. اما بهترین راه تأدیب، تأدیب عملی است و باالترین درجه 

اثرگذاری هم مربوط به راه بصری است.)1(
____________

1- ادب الهی، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی)ره(، کتاب یکم، ص 88

لزوم تأدیب نفس در جوانی
قال االمام علی)ع( االمام الحســن)ع(: »و انما قلب الحدث 
کاالرض الخالیه، ما القی فیها من شیئ قبلته، فبادرتک باالدب 

قبل ان یقسو قلبک و یشتغل لبک«.
امام علی)ع( در نامه ای به امام حسن)ع( فرمود: دل جوان و نوجوان 
مانند یک زمین خالی است که هر بذری در آن کاشته شود، می پذیرد. 
پس من پیش از آنکه دلت سخت شود و عقل و خردت گرفتار شود، به 

ادب کردن تو مبادرت  ورزیدم.)1(
____________

1- نهج البالغه- نامه 31

دعوت دیگران به کارهــای نیک و خوب، عملی 
بســیار انســانی و در برخی از موارد می توان گفت 
وظیفه و تکلیف بشری و دینی است. اما میزان تاثیر 
آن بستگی به چگونگی دعوت دارد. نویسنده در این 
نوشتار بر آن است تا بر اساس آموزه های قرآنی این 
چگونگی را بررسی و بهترین و تاثیرگذارترین آن را 

که دعوت عملی است، بیان کند. 
***

ریشههاواصولوحدتاجتماعیجوامع
هر جامعه ای بر اساس اهدافی شکل می گیرد. این اهداف 
در امور اصلی یکســان می باشد؛ زیرا همه جوامع در اندیشه 
دستیابی به آرامش و آســایش هستند که متضمن مفهوم 
خوشــبختی است. با این همه با توجه به تفاوت های محیط 
زیستی و امور دیگر، شیوه های خاصی را برای دستیابی به این 
اصل در پیش می گیرند که از نظر آنها دارای کمترین هزینه 

و کوتاه ترین و آسان ترین راه دسترسی به هدف می باشد.
جوامع بشری پس از تعیین هدف اصلی و غایی خود به 
تعیین اولویت هایی اقدام می کند که از آن به اهداف ابتدایی 
و میانــی یاد می شــود. به عنوان نمونــه آزادی و عدالت را 
می توان به عنوان ابزار، روش و هدف ابتدایی و میانی معرفی 
کرد؛ زیرا این امور از جمله چیزهایی است که می تواند هدف 
غایی یعنی آسایش و آرامش را تا  اندازه ای تامین کند. البته 
بــا توجه به اختالف جوامع ابزارها، روش ها و اهداف ابتدایی 
و میانــی تفاوت معناداری می یابد. در برخی از جوامع اصوال 
آزادی، مثال دغدغه افراد جامعه نیست؛ زیرا این آزادی را به 
طور طبیعی داشــته و حفظ کرده اند؛ اما در برخی از جوامع 
به اسبابی بیرونی ناچار می شوند تا دوباره حق طبیعی خود 
را احیــا کنند. از این رو این تفاوت ها در روش ها و ابزارها و 

عذاب  به معنای مجازات و عقوبت و ایجاد درد و رنج 
از راه شکنجه، زمانی که از سوی خداوند اعمال شود، 
به معنا و مفهوم عقوبت دنیوی و اخروی مجرمانی است 
که از راه هدایت، دور افتاده و به مخالفت با ربوبیت و 
عبودیت وی اقدام می کنند. عذاب هایی چون ذلت و 
خواری در دنیا، محرومیت از امدادهای الهی، مســخ، 
نابودی محصوالت و کشاورزی و انواع و اقسام شکنجه ها 
با آتش و آب های بدبو و سوزان در قیامت از نمونه های 
عذاب هایی است که قرآن به عنوان کیفر مجرمان از 

آن یاد می کند.
برخی از این عذاب ها دنیوی اســت و انسان با هر 
گناه زمینه خشم و غضب الهی و در نتیجه گرفتارهای 
مختلف را فراهم می آورد. از این رو، حتی اگر انســان 
بخواهد در دنیا از عذاب ها درامان بماند می بایســت 
از برخی از کارها و گناهان پرهیز کند. همان گونه که 
عذاب ها دنیوی و اخروی اســت می توان گناهان را به 
دو دســته فردی و اجتماعی و نیز بینشی و نگرشی 
دســته بندی کرد. قرآن به همه این موارد به تفصیل 
پرداخته و آیات بســیاری در این باره فرو فرســتاده 
شده است. با این همه آنچه در این نوشتار مورد توجه 
اســت، تنها عوامل اجتماعی است که موجب بروز و 
ظهور عذاب های دنیوی و اخروی می شود و زندگی را 
حتی در این دنیا سخت و توانفرسا می کند، نویسنده 
به برخی رفتارها و ناهنجاری های اجتماعی که موجب 
پدید آمدن عذاب های الهی می شود اشاره کرده است.

* * *
تناسبعذابواعمال

در قرآن پاداش هایی برای اعمال مثبت و پسندیده بیان 
شــده و نیکوکاران به پاداش هــای مضاعف و چندبرابر وعده 
داده شده و به عنوان تمثیل از یک دانه که خوشه های بسیار 
می روید ســخن به میان آمده اما در عین حال بر تناسب در 
عذاب  و کیفر نیز تاکید شده است. به این معنا که نوعی تناسب 
میان گناه و عذاب  در نظام مجازات های الهی برقرار اســت و 
این گونه نیست که شخص به سبب گناهی، چند برابر عذاب  
شود. از این رو در آیاتی چون 14 و 15 سوره بقره از برابری 
کیفر اســتهزاگران و در آیه 67 سوره بقره از برابری فراموش 
شدن و در یک کلمه از جزاء وفاق )پاداش و کیفر متناسب( 
ســخن به میان آمده است. در آیه 40 سوره غافر ضمن بیان 
اینکه پاداش کیفر، مثل و برابر اســت، در همانجا از افزایش 
بی حساب پاداش اعمال نیک سخن گفته شده تا معلوم شود 
که تناسب میان اعمال و پاداش تنها درباره پاداش های کیفری 

است نه پاداش های تشویقی و مثبت.
بنابرایــن اگر در زندگی خویش بــا انواع عذاب ها و بالیا 
روبه رو می شــویم باید بدانیم که این عذاب ها در حد و اندازه 
گناهان و رفتارهای ناپسند، زشت، بد و نابهنجار ماست و اگر 

مراعات تناسب و مثلیت و جزای وفاق نبود، انسان ها می بایست 
در برابر هر گناه و خطایی بیش از آنچه با آن روبه رو می شوند 

گرفتار عذاب می شدند.
رفتارهاییکهموجبعذابمیشود

بســیاری از رفتارهای نابهنجار انسان در زندگی روزمره، 
آثار و تبعاتی دارد که نوعی عذاب الهی است و انسان بی توجه 
به آن پیامدها عمل می کند و حتی متنبه نمی شود و بر ادامه 

کار زشت خویش نیز پافشاری می کند.
در آیه 19 سوره نور خداوند به هتک آبروی افراد جامعه 
از ســوی برخی اشاره می کند و آبروریزی را یکی از موجبات 
کیفرهای اخروی و دنیوی شخص برمی شمارد. این هشدار از 
آن روست که بسیاری از مردم ناآگاهانه یا آگاهانه به آبروریزی 
اقدام می کنند و حتی آن را رفتاری پســندیده شمرده و به 
عنوان نوعی تفریح و سرگرمی قلمداد می کنند. دست  انداختن 
دیگران با هتک آبروی آنان عملی است که به شکل نابهنجار 
در برخی از جوامع متداول شده است و حتی برخی از رسانه ها 

بدان دامن می زنند.
در دنیای امروز به ســبب افزایش تأثیرگذاری و کارایی 
رســانه های مختلف و به خصوص در فضای مجازی و وجود 

هنرهای هفتم و هشتم، بازی کردن با آبروی مردم بسیار رایج 
شده است. از گذشته های دور تاکنون برخی از مردم در محور 
توجه افکار عمومی بوده اند که از جمله آنها سیاستمداران و در 
حال حاضر هنرمندان هستند. توجه عمومی به این دسته از 

اقشار موجب می شود که برخی برای درآمدزایی و بهره مندی 
از عناصر تبلیغاتی به شکل فاجعه آمیزی با آبروی دیگران در 
رسانه های جمعی بازی کنند و به هتک آبروی دیگران اقدام 
کننــد تا فروش و درآمد خویــش را افزایش دهند. این  گونه 
اعمال و رفتار از نظر قرآن نه تنها در آخرت موجب بدبختی و 
شقاوت ابدی می شود بلکه تبعات و پیامدهای آن به سرعت 
دامــن این گونه افراد هتاک را می گیــرد و آنان را به انواع و 
اقسام بالیا دچار می گرداند که کمترین آن هتک آبروی خود 

این اشخاص است.
ایجــاد اختالف و تفرقه افکنــی از دیگر علل و موجبات 
عذاب های مختلفی اســت که انســان ها و جوامع در دنیا و 
 آخــرت بدان مبتال می شــوند. خداوند در آیه 105 ســوره
آل عمران با اشــاره به این عامل به بشر هشدار می دهد که 
دســت از اختالفات اجتماعی بردارند و با این عمل خویش 
زندگــی فردی و اجتماعی خود در دنیا و آخرت را ســخت 
نکننــد و مردم را به جان هم نیندازند که آثار آن دامن خود 

آنان را نیز بگیرد، افزون بر این که دچار خشم الهی گردند.
از آنجا که دین و مذهب همواره محور توجه افکار عمومی 
بشر بوده است، سوءاستفاده در این حوزه نیز بیشتر و افزون تر 

است، از این رو هشدار نسبت به این بخش نیز در آیات قرآن 
فزونی بیشتری دارد و خداوند هشدارهای موکد و بسیاری را 
نســبت به این گونه رفتار بیان داشته است. آیات 110 سوره 
هود و آیه 45 ســوره فصلت و آیات 63 و 65 ســوره زخرف 

برخی از این نمونه هاست.
آواره سازی مردمان از دیگر رفتارهای نابهنجار اجتماعی 
است که تبعات و آثار آن در دنیا و آخرت بروز می کند. برخی 
از مردم این کار را به روش بســیار ساده ای انجام می دهند و 
بی آنکه خود را در جرگه آواره سازان بدانند بدان اقدام می کنند.

باور عمومی از آواره سازی آن است که جنگ و جدالی رخ 
دهد و گروهی از مردم گروهی را از منطقه ای و یا خانه و کاشانه 
خود بیرون کنند؛ این در حالی اســت که مراد از آواره سازی 
تنها این گونه اقدامات نیست؛ زیرا برخی از مردم با همسایگان 
خویش رفتاري را در پیش مي گیرند تا او را به ســتوه آورند 
و وي ناچار شود تا خانـه و کاشانه خویش را بفروشد و یا به 
منطقه و یا حتي شهري دیگر منتقـل شـود و این گونه آواره 
شود. بارها این مسئله در اجتماع اتفاق می افتد و شخص گمان 
می کند که کاري انجام نداده و تنها شخصي را به ستوه آورده 
تا کوچ کند ، در حالي که اقدام بـــه آواره سازي کرده است و 

مي بایست پیامدهاي عذاب آن را به اشکال مختلف تحمل کند.
خداوند در آیات 85 سوره بقره با اشاره به رفتار یهود بیان 
مي کند که آنان حتی به اقوام خویش رحم نمی کردند و آنان 
را به بند می کشیدند و برده مي ساختند و یا از ســـرزمین و 
کاشانه هایشان آواره می ساختند. از آنجا که آواره سازي دیگران 

در حکم خزي و ذلت است ، خداوند به کیفر همین رفتار، آنان 
را دچار خزي و ذلت مـي کند.

اذیت و آزار رهبران و نخبگان جامعه )توبه آیه 61 و احزاب 
آیه 57( از دیگر علـل و عوامل خواري اشخاص و امت هاست 
که خداوند نسبت به آن هشدار مـی دهـد و خـواهـان بازسازی 

رفتاری نسبت به نخبگان و رهبران جامعه می شود.
اســرافگري از دیگر علل و عواملی است که در آیه 127 
سوره طه و نیز آیـات 31 تا 34 سوره ذاریات به عنوان عامل 

عذاب مطرح شده است.
خداوند در آیه 7 و 9 ســوره انبیاء و نیز 13 تا 29 سوره 
پس اسرافگري را عامل هالکت و نابودي جوامع چندي دانسته 
اســت که با در پیش گرفتن چنین رفتار نابهنجار و زشــت 
خود و جامعه را به هالکت افکنده و گرفتار بالها و عذاب هاي 

ناگهاني ساخته اند.
اشاعه فحشاء و منکرات در جامعه و توسعه آن با رسانه اي 
کردن برخي از مسایل نابهنجار و تابوشکني نسبت به آن از راه 
مطبوعات زرد یکـي از عوامل جذب عذاب هاي دنیوي و اخروي 
اســت که آیه 19 ســوره نور به آن توجه مي دهد. همچنین 
پیروی از جباران )هود آیه 58 و 59( و مســتکبران )ابراهیم 
آیه 21 و سبا آیـــات 31 و 33 و غافر آیه 47( از دیگر علل 
عوامل خزي و عذاب دنیوي و اخروي جوامـع است. بسیاري 

از مردم با پذیرش والیت طاغوت و جباران و مســتکبران و 
بهره منـدي از برخی بخشش هاي آنان زمینه گسترش فساد 
و تباهی را در جامعه خویش دامن مي زننـــد. اینان همانند 
کسانی هستند که مواد مخدري را در جامعه پخش مي کنند 
و یا بـه فحشا و فسادي دامن مي زنند و امیدوارند که خود از 
آن در امان باشند در حالي که خود در همـان اجتماع زندگی 
می کنند؛ زیرا این فساد و تباهي دامن خود و خانواده آنان را نیز 
می گیرد و به ورطه هالکت می افکند و این افزون بر خسارت ها 

و عـذاب هاي اخروي است که دامنگیرشان خواهد شد.
بخل ورزیدن در انفاق مال )نســاء آیه 37 و توبه آیه 67 
و 68( و نیــز بدخلقي )قلم آیات 13 و 16 ونیز مجمع البیان 
ج 9 و 10 ص 501( و بي تقوایــي و عدم پرهیز از پلیدی ها 
و پلشــتي هایي چون عدم وفا به عهد و پیمان ، فحشاگري و 
ظلم و ســتم و بی عدالتی و مانند آن )هود آیات 78 تا 82 و 
حجر آیات 69 تا 74( و پذیرش والیت و سرپرستی و حکومت 
مغضوبان و ســتمگران و طاغوت ها )مجادله آیات 14 و 16 و 
آیــات دیگر( از دیگر عوامل گرفتاري اشــخاص و جوامع به 

عذاب هاي دنیوي و اخروي است. 
تجاوزگري )مائده آیه 78 و 80( تخریب معابد و مساجدي 
که خداوند در آن عبادت می شود و مسایل هنجاري و اخالقي 
به مردمان آموزش داده مي شــود )بقره آیـــه 114( تکاثر و 
فزون خواهي در جمع مال و منال دنیوي )حدید آیه 20( تکبر 
و زورگویی به مردم )ابراهیم آیات 15 و 17( تعاون و همکاري 
بر گناه و تجاوز و ستمگري )مائده آیه 2( تفاخر در امور دنیا به 
مردم )حدید آیه 20( و ترک جهاد و دفع ظالمان و متجاوزان 

)توبه آیات 38 و 39 و 90( از دیگر علـل عذاب آور است.
تهمــت زدن به دیگران و حســادت )بقره آیـــه 90( و 
دروغگویی )بقره آیـــه 8 و 10( خوشــگذرانی و کامرانی و 
دامن زدن به این مسائل در اجتمـاع )انبیـا آیـات 11 و 13 
و مومنون آیه 63( حرام خواري )نســاء آیات 160 و 161( و 
حزب گرایي )مومنون آیات 51 و 54( سخن چیني )قلم آیات 
11 و 16( رباخواري )نساء آیات 160 و 161( زنا )فرقان آیه 
68 و 69( و جدال و ستیزه جویي با اهل حق )هود آیات 84 
و 89( و ســخنان لهو و بیهوده بر زبان جاري کردن )لقمان 
آیه 6( و شــایعه پراکني )نور آیات 11 تا 14( سکوت در برابر 
گناه )اعراف آیات 163 و 165( و در یک کلمه هر گونه عمل 
ناپسند و زشـت )انفال آیات 50 و 51( که آدمي آن را کوچک 
و خوار مي شمارد  عامل مهـم در گرفتاري شخص و جامعه به 

عذاب هاي دنیوي و اخروي  است. 
اینها بخشی از اعمال نابهنجاری است که موجب عذاب 
دنیا و آخرت می شود. بنابراین الزم است انسان برای جلوگیری 
از گرفتار شدن به آنها از این گونه رفتارهای نابهنجار، زشت 
و گناه خودداری کنــد و خود را در پناه نگرش هنجاری در 
امنیت و مصونیت از عذاب ها و گرفتاری های دنیوی و اخروی 

قرار دهد.

محسن شكوری

رفتارهایاجتماعیعذابآور

دوصدگفته
چوننیمکردارنیست
علی شریفی

گفتاری درباره 
لزوم دعوت عملی دیگران 
به معروف ها

اهداف ابتدایی و میانی در جوامع ایجاد می شــود و جوامع 
بشری از یکدیگر متفاوت می شوند.

با این همه، جوامع بشری در امور بسیاری یکسان عمل 
می کنند؛ زیرا ویژگی ها و اصول انســانی بسیاری را می توان 
یافت که جزو امور ثابت و الیتغیر هستند؛ چنان که حضور 
انسان در کره زمین و زندگی در دنیا نیز خود مقتضیاتی را 
دارد که به یک معنا ثابت و الیتغیر هســتند؛ بر این اساس 
همه جوامع بشری دارای نوعی فرهنگ مشترک در رسیدن 

به هدف غایی یعنی خوشبختی هستند. 
انســان ها همگی بر اساس عقل و فطرت خود، اصولی را 
یافته اند که الزم می دانند تا بر اساس آن عمل کرده و از آن 
تخطی ننمایند. این اصول وحدت بخش جامعه، همان اصول 
هنجاری هســتند که مخالفت با آن به عنوان نابهنجاری ها 
شناخته و بشدت با مخالفان آن با اشکال گوناگونی چون قانون 
مجازات و کیفر و یا طرد اجتماعی و مانند آن مبارزه می شود. 
آنچه در علوم اجتماعــی از آن به عنوان جامعه پذیری 
خوانده می شــود، در حقیقت اصولی است که محافظت بر 
وحدت اجتماعی را در چارچوب هنجارهای اجتماعی تامین 
می کند. اصول جامعه پذیری به اعضای یک جامعه می آموزد 
که چگونه برای رسیدن به هدف غایی می بایست بر روش ها، 
ابزارها و اهداف ابتدایی و غایی پا فشــرد و بر حفاظت بر آن 
در همه احوال تاکید کرد و اجازه تخطی و مخالفت به هیچ 
یک از اعضای جامعه نداد و با فشارها و تهدیدات بیرونی نیز 

مقابله و مقاومت کرد.
جایگاهامربهمعروفونهیازمنکردرجوامعبشری

بی گمان امر به معروف و نهی از منکر شیوه ای مختص 
دین اسالم و مسلمانان نیست بلکه دغدغه همه جوامع 
بشری است. هر جامعه ای بر اساس اصول اخالقی شکل 
گرفته اســت. مبتنی بر عقل و خردورزی فطرت آدمی 
گرایش به خوبی ها و گریز از بدی ها دارد؛ زیرا خوبی ها را 
کمــال یا عامل کمالی می داند و بدی ها را نقص یا عامل 
نقص می شــمارد. از این رو عقل و فطرت آدمی، او را به 

پندار نیک، گفتــار نیک و کردار نیک می خواند. جامعه 
بشــری نیز بر اساس این اصول شکل می گیرد و اعضای 
هر جامعه ای می کوشد ضمن شناسایی موارد و مصادیق 
نیکی و خوبی از سویی و مصادیق زشتی و بدی از سوی 
دیگــر، از بدی ها پرهیز کرده و بــه خوبی ها رو آورده و 
دیگران را نیز بدان بخواند یا پرهیز دهد. این گونه اســت 
که امر به معروف و نهی از منکر در هر جامعه ای از جوامع 

بشری شکل می گیرد.
در همه جوامع بشری، اصل اساسی، حفاظت بر نیکی ها 
و پرهیــز از بدی هایی اســت که در قالــب معروف و منکر 
دسته بندی می شود. این معروف ها و منکرها به عنوان هنجارها 
و ناهنجارها تعریف و به اعضای جامعه آموزش داده می شود؛ 
زیرا جامعه بر این باور اســت که اگر مطابق این اصول رفتار 
نشــود، اهداف شکل گیری آن جامعه تحقق نخواهد یافت و 
جامعه دچار بحران فروپاشی می شود و هرگز به هدف غایی 

یعنی خوشبختی و آرامش و آسایش نخواهد رسید.
اشکالجامعهپذیری

چنان که گفته شد، امر به معروف و نهی از منکر به معنای 
تاکید بر اصول هنجاری و مخالفت با هر بزه و رفتار نابهنجار 
می باشــد؛ زیرا معروف هر عمل پسندیده ای است که عقل 
و فطرت بشــری آن را شناســایی کرده و آن را عاملی برای 
دستیابی به خوشبختی می داند؛ منکر هم هر ناپسندی است 
که اجازه نمی دهد تا بشر به خوشبختی در یک جامعه سالم 
دســت یابد. بر این اساس، همه جوامع بشری بر آن هستند 
تا مصادیق و مواردی را به عنوان معروف یا منکر شناســایی 
کرده و به دیگر اعضای جامعه و نسل های آینده آموزش دهند. 
البته در جوامع اسالمی و یا جوامع دینی، موارد و مصادیق 
دیگــری را نیز به آنچه عقل و فطرت آدمی دریافته اســت، 
می افزایند که وحی آن را بیان کرده است؛ زیرا اینان بر این 
باورند که برخی از مصادیق و موارد به سادگی قابل شناسایی 
به عنوان معروف و منکر نیست، یا اینکه به عللی الزم است تا 
آنها نیز به عنوان معروف و منکر شناسایی شوند؛ چرا که در 
ایجاد خوشبختی و تحقق هدف غایی بسیار ضروری هستند؛ 
زیرا این مواردی که وحی بیان می کند، متضمن خوشبختی 
فرامادی و فرادنیوی نیز می باشــد و خوشبختی ابدی انسان 

را در دنیا و آخرت تضمین و تامین می کند.
به هر حال، همه جوامع بشری در شناسایی معروف و امور 
پسندیده و منکرات و ناپسندها تالش می کنند و معروف ها 
را در قالب قوانین یا آداب و رســوم ترویج کرده و با منکرات 

در این قالب ها مبارزه می کنند.

بســیاری از قوانین و مقــررات حقوقی و کیفری که در 
جوامع نوشــته شده و یا به شکل آداب و سنت های نانوشته 
اعمال می شود در راســتای محافظت بر معروف و مبارزه با 

منکر است.
ایــن قوانین از حوزه شــخصی و خانوادگــی گرفته تا 
حوزه های عمومی و اجتماعی را شامل می شود؛ چنان که از 
مخالفت با اصول و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تا 
حجاب تا تعرض و تعدی و تجاوز به جان و مال و عرض افراد 

جامعه را در بر می گیرد.
همه این اشکال و قالب های اجرایی در کنار آموزش های 
عملی و عینی بر آن است تا اعضای جامعه را بر اساس روش ها، 
ابزارها و اهداف ابتدایی و میانی به سوی هدف غایی رهنمون 
سازند و خوشبختی و آرامش و آسایش آنان را تضمین کنند. 

ازآموزشبیانیتادعوتعملی
هر جامعه ای برای خود سبک زندگی تعریف می کند که 
می بایست اعضای آن جامعه آن سبک زندگی را بشناسند و 
بر اساس آن رفتار و زندگی کنند. این جاست که جامعه پذیری 
به معنای پذیرش اصول سبک زندگی خاص هر جامعه معنای 

خاص و اساسی پیدا می کند. اگر جامعه پذیری نباشد.
هر جامعه ای می کوشد تا به اشکال گوناگون سبک زندگی 
خود را به اعضای خود بیاموزد و مخالفان را به الگوبرداری از 
سبک خاص دعوت و یا طرد و حتی حذف کند. هر چند که 

عمل حذف کمتر اتفاق می افتد ولی امر نادری نیســت؛ زیرا 
حکم اعدام برای مخالفان و مبارزان علیه ســبک زندگی در 

هر جامعه ای وجود داشته و دارد. 
در بسیاری از جوامع اصل طرد اجتماعی اصل حاکم است. 
در جامعه اسالمی نیز از این شیوه برای مبارزه با مخالفت ها و 

هنجارشکنی ها استفاده می شود.
اسالم به عنوان دین یعنی سبک زندگی خاص وحیانی 
معرفی شــده اســت. این ســبک زندگی بر آن است که در 
ساده ترین، آسان ترین، کامل ترین شیوه نه تنها خوشبختی 

دنیوی را تامین کند بلکه خوشــبختی ابــدی و اخروی را 
نیز تضمین نماید. از این رو از همه اشــکال آموزشــی برای 
تربیت اندیشــه ای و رفتاری اعضای جامعه اسالمی که از آن 

به عنوان امت یاد می شود، بهره می گیرد. 
آموزش جامعه پذیری ســبک زندگی اســالمی، شامل 
آموزش بیانی تا دعوت عملی اســت. بسیاری از آموزه های 
قرآن آموزش بیانی سبک زندگی اسالمی است. اما این بدان 
معنا نیست که اسالم تنها به آموزش بیانی بسنده کرده است؛ 
بلکه بر این باور است که تاثیر عملی آموزش و دعوت اعضای 
جامعه به ســبک زندگی، بیشتر و مؤثرتر است. از این رو به 

دعوت عملی تاکید بیشتری دارد.
لزومعملبهعلمودانستهها

از جمله تاکیدهای اسالم در آموزش جامعه پذیری سبک 
زندگی، تاکید بر مطابقت عمل با علم است. اسالم از مومنان 
و اعضایی که ســبک زندگی اسالمی را پذیرفته اند، خواسته 
است تا به عنوان عضوی از امت، در پی کسب دانش هنجارها 
و معروف ها و کماالت بروند و ضمن شناسایی منکرات از آنها 

پرهیز و به معروف پایبند باشند.
اصوال از نظر اســالم، ایمان به معنای شناسایی و عمل 
به آن چیزی اســت که معروف و صالح نامیده می شود و نیز 
دعوت قولی و عملی دیگران به معروف و صالح اســت؛ زیرا 
تنها راه رهایی از خسران ابدی و رسیدن به خوشبختی ابدی 

و رهایی از شقاوت و بدبختی ابدی این است.)سوره عصر(
از نظر اســالم هر انســانی موظف است که خود، خدا و 
هســتی و هدف آن را بشناســد و دریابد که هستی بر مدار 
عدالت می باشد و عدالت حکم می کند تا در چارچوب خاصی 
حرکت کند که اصول هدایتی اســالم ، عقل و فطرت آن را 
تعیین کرده اســت. بر این اساس، کسب هر گونه دانشی در 
این زمینه ضروری و الزم است. این همان چیزی است که از 
آن به لزوم تحقیق نسبت به اصول دین از آن یاد می شود که 

شامل توحید، عدالت، نبوت، امامت و معاد می باشد. 
هر انســانی موظف است تا بر اساس علم خویش نسبت 

به این حقایق عمل کند و هر گونه مخالفت با علم به معنای 
مخالفت با خوشبختی خود است.

همچنین هر انسانی موظف است تا دیگران را نیز نسبت 
به علمی که کســب کرده آگاه ساخته و آنان را نیز به عمل 

نسبت به علم تشویق کند. 
اگر انســانی بر اساس علم خویش عمل نکند یا بدتر از 
آن بر خالف علــم خویش عمل کند، باید خود را به عنوان 
گناهکار بشناســد و منتظر عذاب دنیوی و اخروی و مادی و 

معنوی باشد.
لزوممطابقتگفتاروکردار

بسیاری از مردم عادت کرده اند که دیگران را به کارهای 
خوب و پسندیده دعوت کرده و یا از منکراتی پرهیز دهند، ولی 
خود در مقام عمل نه تنها معروف را ترک می کنند بلکه مطابق 
با منکر عمل می کنند. دیگران را از غیبت کردن باز می دارند 
ولــی خود به عنوان نقل و نبــات مجلس از آن می خورند و 
شــکم خویش را آکنده از گوشت برادران و خواهران دینی 

خود می کنند.)حجرات، آیه 12(
خداونــد در آیاتی چند این روش و رفتار را منافقانه یا 
عملی گناهکارانه برمی شمارد و نسبت به این رفتار هشدار 
می دهد. از جمله در آیات 2 و 3 ســوره صف می فرماید: ای 
کســانی که ایمان آورده اید، چرا چیزی می گویید که انجام 
نمی دهید؟ نزد خدا سخت ناپسند است که چیزی را بگویید 

و انجام ندهید.
اگر انســانی دیگری را به کاری خیر و پسندیده دعوت 
می کند، می بایست خود اولین عامل به آن کار خیر باشد.  

امام صادق)ع( می فرماید:کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم 
لیروا منکم الورع و االجتهاد و الصاله و الخیر فان ذلک داعیه؛ 
مردمان را به غیر گفتارتان به سوی اسالم و ارزش های دینی 
فراخوانید تا در رفتار شما پرهیزکاری و تالش و نماز و نیکی 
ببینند، چه اینکه این گونه دعوت کردن، اثرگذار است. )اصول 

کافی، ج 2، ص 78.(

 ســعدی شــیرین ســخن می گوید: دو صد گفته چون 
نیم کردار نیست

تردیدی نیست که یکی از بهترین و موفق ترین روش های 
تربیتــی و آموزش دیگــران به هنجارهــا و جامعه پذیری 
کاربردی، آموزش از راه نشــان دادن الگوهای عملی و انجام 
هنجارها و پسندیده ها در مقام عمل و ترک نابهنجاری ها در 

مقام قرار گرفتن در مواضع آن است.
اگر گفتار نیک آدمی همراه با کردار نیک باشد، آن پندار 
نیک که در سر دارد و به عنوان سبک زندگی دوست می دارد 
و می خواهد دیگران نیز چنان باشند و از آن سبک زندگی بهره 
گرفته و جامعه ای سالم داشته و خوشبختی خود و دیگران را 
در دنیا و آخرت تامین و تضمین کنند، تحقق می یابد. از این 
رو اســالم خواهان مطابقت گفتار نیک با کردار نیک است و 
از هر گونه دعوت دیگران به زبان تنها و ترک آن کار نیک در 
مقام عمل اعالن ناخرسندی کرده و آن را رفتاری می داند که 

دشمنی و ناخشنودی خداوند را به همراه دارد.
اگر می خواهیم بر اساس آیات سوره عصر از خسران ابدی 
رهایی یابیم می بایســت خود را پایبند به هنجارها و مخالف 
عملــی نابهنجاری ها قرار دهیم و در قول و عمل مطابقت را 
نشــان دهیم، نه آنکه در منبر چیزی بگوییم و در پای منبر 
بر خالف آن عمل کنیم و چون به خلوت برویم آن کار دیگر 

بکنیم که خدا و خلق را ناخوش آید.


