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 به نام خدا

 منشور اخالق پژوهش
ری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداوند است و همواره ناظر به اعمال انسان و به با یا

منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتالی فرهنگ و تمدن 

زیر را در انجام فعالیت  بشری ما دانشجویان دانشکده های دانشگاه عالمه طباطبائی متعهد می گردیم اصول

 های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

اصل حقیقت جوئی: تالش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان  -1

 سازی حقیقت،

اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان )انسان، حیوان و نبات( و  -2

 سایر صاحبان حق،

اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران  -3

 پژوهش،

اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل  -4

 پژوهش،

ب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جان -5

 تجهیزات و منابع در اختیار،

اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطالعات محرمانه افراد، سازمان هاو کشور و کلیه افراد و  -6

 نهادهای مرتبط با تحقیق،

خودداری  اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و -7

 از هرگونه حرمت شکنی،

اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان  -8

 به غیر از مواردی که منع قانونی دارد،

اصل برائت: التزام به برائت جوئی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعالم موضع نسبت به کسانی که  -9

 و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آالیند. حوزه علم

 

 

 مهدی مظفری : نام و نام خانوادگی

 تاریخ و امضاء:
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 تعهدنامه ی اصالت پایان نامه / رساله

 
اندیشه سیاسی در  دانش آموخته مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد / دکتری در رشتهمهدی مظفری  اینجانب

امر به معروف و نهی از منکر ، "خود تحت عنوان  / رساله یان نامهاز پا23/11/1395ه در تاریخ اسالم ک

دفاع نموده ام،  75/18درجه /  با کسب نمره "سازوکار عدالت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران

 متعهد می شوم:

حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و درمواردی که از  / رساله  این پایان نامه -1

های علمی و پژوهشی دیگران )اعم از مقاله، کتاب، پایان نامه و غیره( استفاده نموده ام، دستاورد

مطابق ضوابط ورویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر 

 و درج کرده ام.

ر یا باالتر( در سایر قبال برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی )هم سطح، پایین ت/ رساله این پایان نامه  -2

 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده از هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت  -3

 داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی  / رساله را  اختراع و ازین دست موارد از این پایان نامه

 مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.طباطبائی  دانشگاه  عالمه

چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و  -4

دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرک 

 تحصیلی ام هیچ گونه ادعائی نخواهم داشت.

 

 

 

 مهدی مظفریوادگی:نام و نام خان

 تاریخ و امضاء:
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 تقدیم به :

 پیشگاه مقدس وارث حکمت و دانش نبوی ، صاحب علم علوی ، حضرت حجت ، امام مهدی )عج(

 

 تقدیم به :

 دوای از درد رستن ام ؛پدرم؛ دستدار دانش جستن ام و مادرم 

 

 تقدیم به :

 عزیزمو فرزندان  مهربانی های بی جواب و دل نگرانی های عاشقانه همسرم
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 ؛تقدیر و تشکر

 

اکنون که این پژوهش به پایان رسیده است، سزاوار است که از زحمات بی پایان اساتید گران 

 قدری که این نگارش مدیون دانش آنهاست سپاسگزاری نمایم.

 

ربانی و در ابتدا از آقای دکتر ابراهیم برزگر که راهنمایی پروژه را برعهده داشتند و با دانش، مه

و افتخار شاگردی ایشان مایه مباهات  ندسعه صدر خود مرا در این راه راهنمایی و تشویق نمود

 من بود ، تشکر می کنم.

 

و  کردهبول زحمت قهمچنین از جناب آقای دکتر عباسعلی رهبر، استاد مشاور ارجمندم که 

 د ، سپاسگزارم.اینجانب را مورد لطف و راهنمایی خود قرار دادن

 

 

در نهایت از جناب آقای دکتر مصطفی کواکبیان که داوری این پایان نامه را بر عهده داشتند و با 

 را یادآور شدند قدردانی می نمایم.پژوهش تیزبینی ، ریزه کاری های 
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  چکیده:

دین مبین اسالم است  ها ، آرمان بشری و مطالبه آن ، امری فطری در نهاد انساناجتماعیتحقق عدالت 

لت را هدف انبیاء و اولیاء بیان و امر به اقامه قسط و داد در روی زمین در بین مردمان داده است و برای عدا

این اصل به عنوان یکی از فروعات دین  تا عدالت اجتماعی را در بین مردم جاری سازندآن رسوالنی فرستاده 

از سوی دیگر ،  است قرار گرفتهرد اهتمام در منابع اسالمی و سیره ائمه مو بوده واسالم همواره مورد تاکید 

در  و یک اصل اصالحیمسئولیتی همگانی  ،فریضه امر به معروف و نهی از منکر به مثابه یک رفتار سیاسی 

بستری برای  ،در نظام جمهوری اسالمی ایران پشتوانه نظری و فکری  انبه عنو ،اندیشه سیاسی اسالم 

امر  ، خمینی )ره( و مقام معظم رهبریاز دیدگاه امام  . بوده است تمندو سعادجامعه ای عادالنه رسیدن به 

سازوکاری برای تحقق عدالت اجتماعی در جمهوری اسالمی عنوان می تواند به به معروف و نهی از منکر 

 تئوری آشوب و ویژگی با الهام از حاضر پژوهش،  در راستای بررسی این موضوع ، مدنظر قرار گیردایران 

بر این فرضیه تاکید  «خودمانایی» و «سازگاری پویا و خودسازماندهی» ، «اثر پروانه ای» ن از جمله:های آ

،  پویاامر به معروف و نهی از منکر تک تک افراد به مثابه سازوکار درونی و ، از نگاه امام و رهبری که:  دارد

در تجزیه و تحلیل یافته ها ، مصادیقی از  می تواند با تاثیرات پروانه ای به تحقق عدالت اجتماعی بیانجامد.

 گرفت ومورد بهره برداری قرار در تایید فرضیه بیانات و فرمایشات امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری 

در اثر استمرار و تداوم رفتار ، ، نگرش های فردی و تغییرات حاصل از آن  دادنشان   بررسینتایج حاصل از 

، منجر به تغییرات شگرف و بزرگ )عدالت اجتماعی( در نظام تک تک افراد  سیاسی درونی شده در نهاد

 .  می شودایران جمهوری اسالمی 

 

   واژگان کلیدی:

 اثر پروانه ای ، خودمانایی ، سازگاری پویا امر به معروف و نهی از منکر ، تئوری آشوب ، عدالت اجتماعی ،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 د
 

 

 فهرست مطالب

 1...................................................................................................................................... اتیاول؛کل فصل

 2 ....................................................................................................................................... مساله انیب 1ـ1

 3 ............................................................................................... قیتحق ضرورت و موضوع تیاهم 1 ـ2

 4 .............................................................................................................................. قیتحق اهداف 1 ـ 3

 5............................................................................................................................. قیتحق سواالت 1 ـ 4

 5....................................................................................................................... قیتحق یها هیفرض 1 ـ5

 6 ............................................................................................................. :اطالعات یگردآور روش 1 ـ 6

 6 .................................................................................................................. :اطالعات لیتحل روش 1- 7

 8 ...................................................................................................................... : قیتحق مشکالت  1 ـ 8

 8 ............................................................................................................................... میمفاه فیتعر 1ـ9
 8 ............................................................................................................................................................................................. : آشوب 1ـ9ـ1

 9 ...............................................................................................................................................................................: یا پروانه اثر( الف

 9 ......................................................................................................................................... :یسازمانده خود ای ایپو یسازگار( ب

 10 .......................................................................................................................................... : منکر از ینه و معروف به امر ـ1ـ9ـ2

 10 .................................................................................................................................................................................. :یلغو یبررس( الف

 11 ......................................................................................................................................................................... : یاسیس مفهوم در( ب

 13 ..................................................................................................................... :یعموم تیمسئول و یهمگان نظارت یمعنا به( ج

 13 ............................................................................................................................................................... :یاجتماع عدالت ـ1 ـ 9 ـ3

 13 ........................................................................................................................................................................... :یمفهوم یبررس(  الف

 14 ............................................................................................................................................................................ :قسط و عدل ـ1

 16 ........................................................................................................................................................................................... : حق ـ2

 17 ..................................................................................................................................................................................... : عدالت ـ3

 19 ............................................................................................................................................. : یاجتماع ینابرابر/  یبرابر ـ4

 20 ............................................................................................................................................................... : یاجتماع عدالت مفهوم(ب

 22 ........................................................................................................................ :رانیا یاسالم یجمهور در یاجتماع عدالت( ج

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ذ
 

 22 ................................................................................................................................................... : رهبران نظر و ها دگاهید ـ1

 24 .......................................................................................... :رانیا یاسالم یجمهور در یاجتماع عدالت سازوکار ـ2

 26 .................................................................................................................... : پژوهش نهیشیپ  1 ـ 10

 27 ............................................................................................. : منکر از ینه و معروف به امر ـ 1 ـ 10 ـ 1

 27 ............................................................................................................................................... : کتب(الف

 27 ......................................................................................................................................... :یاسیس آثار(1

 29 ................................................................................................................................ : یاجتماع.  یفرهنگ منابع به مربوط آثار(2

 34 ............................................................................................................................................. :مقاالت(  ب

 34 .............................................................................................................................. : یفرهنگ و یاجتماع ابعاد بر ناظر مقاالت( 1

 37 ................................................................................................................................................................ یحقوق کردیرو با مقاالت(2

 38 ................................................................................................................................................. : یاسیس کردیرو بر ناظر مقاالت(3

 42 ............................................................................................................................................... :یاقتصاد دکریرو به ناظر مقاالت( 4

 45 ................................................................................................................ : یاجتماع عدالت ـ 1 ـ 10 ـ2

 46 ................................................................................................................................................................ :کشور داخل در نهیشیپ(  1

 55 ........................................................................................................................................................... :کشور از خارج در نهیشیپ(  2

 61 ................................................................................................................... مرتبط آثار ریسا ـ 1 ـ10 ـ 3

 62 ............................................................................................................... :قیتحق یسازمانده ـ1 ـ 11

 64 ............................................................................................. یمفهوم و ینظر چهارچوب دوم؛ فصل

 65 .................................................................................................................................................... : مقدمه

 67 ............................................................................................................. :آشوب یتئور فیتعر  ـ 2ـ1

 68 .............................................................................................................. آشوب یتئور مفهوم ـ 2 ـ2

 75 .......................................................................................................... : آشوب هینظر خچهیتار ـ2 ـ3

 79 ........................................................................... (: Complexity Theory) یدگیچیپ هینظر  ـ 2 ـ 4

 82 ................................................................................................ علوم ریسا در آشوب یتئور ـ 2 ـ 5

 83............................................................................................................ : اتیاضیر در آشوب ـ 2 ـ 5 ـ 1

 84 ...................................................................... : یشناس ستیز و یپزشک در آشوب هینظر ـ 2 ـ 5 ـ 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ر
 

 86 .................................................................................................... : نمایس در آشوب یتئور ـ 2 ـ 5 ـ 5

 86 ................................................................................................. : یاجتماع علوم در آشوب ـ 2 ـ 5 ـ 6

 87 .................................................................................................... : استیس علم در آشوب ـ 2 ـ 5 ـ 7

 88 ....................................................... : ستمیس در آشوب تیوضع کی یریگ شکل ندیفرآ ـ 2 ـ 6

 89 ............................................................................................... : آشوب یتئور یها یگ ژهیو ـ 2 ـ 7

 90 .......................................................................... (هیاول طیشرا به تیحساس: ) یا پروانه اثر ـ 2 ـ 7 ـ 1

 94 .................................................................................... ا،یپو یسازگار ای یدهخودسازمان  ـ 2 ـ 7 ـ 2

 96 ........................................................................ (Strange Attractors: )  بیغر یها جاذبه  ـ 2 ـ 7 ـ 4

 97 .................................................................................... (:Fractal) فراکتال ای ینندخودهمآ ـ 2 ـ 7 ـ 5

 98 .................................................................................................................... : یمفهوم مدل ـ 2 ـ 7 ـ 6

 101 ............................................ یاجتماع عدالت تحقق و یاسیس رفتار بر آن ریتاث و نگرش ـ 2 ـ 8

 102 ............................................................................... یفرد یرفتارها بر گرانید حضور آثار ـ 2 ـ 9

 103 ............................................................................ (  Social Facilitation:) یاجتماع لیتسه ـ 2 ـ 9 ـ1

 103 .......................................................................... (Social Inhibition: )یاجتماع یبازدارندگ ـ 2 ـ 9 ـ2

 103 ....................................................................................... (Social Loafing):یاجتماع بطالت ـ 2 ـ 9 ـ3

 104 .................................................................................... (Conformity:)یاجتماع یهمرنگ   ـ 2 ـ 9 ـ 4

 Social Contagion ................................................................................. 105:)یاجتماع تیسرا ـ 2 ـ 9 ـ 5

 105 ............................................................................................................... :متابعت و اطاعت  ـ 2 ـ 9 ـ 6

 106 ....................................................... :منکر از ینه و و معروف به امر یمفهوم و ینظر بحث ـ 2ـ10

 106 ....................................................................................................................... :یلغو یمعنا  ـ 2 ـ 10 ـ1

 106 ............................................................................................................ : ضرورت و تیاهم ـ 2 ـ 10 ـ 2

 108 ........................................................................................................ : یعقل و  ینقل وجوب ـ2 ـ 10 ـ 3

 110 ................................ :منکر از ینه و معروف به امر ضهیفر انجام در یاسالم جامعه اهداف ـ 2 ـ10 ـ 4

 110 ............................................................................................................................................................ : جامعه یارزشها حفظ( الف

 110 .................................................................................................................................................................... : جامعه تیامن حفظ( ب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ز
 

 110 .................................................................................................................................................................. : قانون یاجرا ضمانت( ج

 111 ........................................................................................................................................................................ : یآزاد از یپاسدار( د

 112 ........................................................................................................................................................................... : حسبه امور اداره( ه

 112 ........................................................................................... :منکرها و ها معروف قیمصاد  ـ2 ـ 10 ـ 5

 116 ............................................................................... : منکر از ینه و معروف به امر طیشرا ـ 2 ـ 10 ـ 6

 116 .......................................................................................................................................................................... : یعموم طیشرا( الف

 117 ................................................................................ :منکر از ینه و معروف به امر مراتب ـ 2 ـ 10 ـ 7

 117 ........................................................................................................................................................................... : یقلب یمرحله( الف

 118 ................................................................................................................................................................................... یزبان مرحله(  ب

 120 .................................................................................................................................................................. : اجرا و عمل مرحله(    ج

 120 ................................... :منکر از ینه و معروف به امر ضهیفر به نسبت ییگرا عمل موانع ـ 2 ـ 10 ـ 8

 123 ............................................................................................................... : یاجتماع عدالت ـ 2 ـ 11

 123 ........................................................................................................... :عدالت ینظر مرور ـ 2 ـ 11 ـ 1

 124 ........................................................................................................................................................................... :التزام و عدالت( الف

 124 ............................................................................................................................................................................ : دهیفا و عدالت(  ب

 124 ...................................................................................................................................................................... :ییگرا هم و عدالت( ج

 125 ........................................................................................................................................................................... :مساوات و عدالت( د

 125 ............................................................................................................................................................................... :انصاف و عدالت( ه

 126 ................................................................................................................................................. :تیحقان و حق مثابه به عدالت( و

 126 ...................................................................................................... : میکر قرآن در عدالت ـ 2 ـ 11 ـ 2

 128 ............................................................................................................:یاجتماع ینابرابر ـ 2 ـ 11 ـ 3

 128 ............................................................................................... اسالم در یاجتماع عدالت  ـ 2 ـ 12

 130 ....................................................................... (ره) ینیخم امام منظر از یاجتماع عدالت ـ 2 ـ 12 ـ 1

 131 ...................................................................................... :یرهبر نگاه از یجتماعا عدالت ـ 2 ـ 12 ـ 2

 133 ................................................................ :یاسالم جامعه در یاجتماع عدالت قیمصاد  ـ 2 ـ 12 ـ 3

 134 ................................................................ : یاجتماع عدالت تحقق یچگونگ و یستیچ  ـ 2 ـ 12 ـ 4

 عـدالت مقوله و منکر از ینه و معروف به امر ضهیفر ها؛ افتهی لیتحل و هیسوم؛تجز فصل

 135 ................................................................................................ (ره)ینیخم امام منظر از(یاجتـماع

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 س
 

 136 .............................................................................................................................................. : همقدم

 138 ......................................................................................... : نینو ینگاه و( ره) ینیخم امام ـ 3 ـ1

 141 ......... آن یا پروانه  راتیتاث و یهمگان تیمسئول هیسا در افراد تک تک یاسیس رفتار ـ 3 ـ 2

 149 ................... یخودسازمانده و ایپو یسازگار تحقق و یاسیس رفتار در استمرار یالگو  ـ 3 ـ3

 154 ..................... :ییخودمانا مثابه به یفرد رفتار در یاسیس امر ینگینهاد و شدن یدرون  ـ 3ـ 4

یرهبر معظم مـقام نگاه در یاجتـماع عدالت و منـکر از ینه ، معـروف به امـر ؛ چهارم فصل

 ........................................................................................................................................................... 157 

 158 .............................................................................................................................................. : مقدمه

 159 ............................................................................ : یاجتماع عدالت یسو به ؛ نخست گام ـ 4 ـ 1

 164 ................. :یا پروانه یالگو تحقق و افراد تک تک یاسیس رفتار و متعهدانه مشارکت ـ 4 ـ 2

 169 ............................ : منکر از ینه و معروف به امر ضهیفر یادا و قسط اقامه لزوم بر دیتاک ـ 4ـ 3

 170 ............................................ عدالت تحقق یا پروانه یالگو ، افراد تک تک یاسیس رفتار ـ4ـ 4

 173 ..................................................... : جلو به رو و یاساس یگام ، ییایپو و استمرار ندیفرآ ـ 4ـ 5

 178 ............................................................................................. :یساز نهینهاد و شدن یدرون ـ 4ـ 6

 181 ........................................................................................................... :شده یدرون عدالت  ـ 4 ـ 6 ـ 1

 182 .... : یاجتماع عدالت یبرا یبستر منکرات از یدور و ها معروف هیسا در یفرد عدالت ـ 4 ـ 6 ـ 2

 185 .......................................................................................................................... یریگ جهینت و بحث

 188 .......................................................................... :اسالم در یاجتماع عدالت تحقق طیشرا ـ 5 ـ 1

 188 ............................................................................................................. : یهنگفر یها نهیزم ـ 5ـ 1ـ1

 189 .............................................................................................................. :یاقتصاد یها نهیزم ـ5ـ1ـ2

 191 .............................................................................. :یاجتماع عدالت ییبرپا در مردم نقش ـ 5 ـ 2

 192 ....................................................... یاجتماع عدالت تحقق در افراد یاسیس نگرش ریتاث ـ 5 ـ 2 ـ 1

 193 ........................................................................ (:یهمدل و یهمراه) متقابل واکنش و کنش ـ 5 ـ2ـ2

 196 ...................................................................................... :یا پروانه ریتاث و یهمگان نظارت  ـ 5 ـ 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ش
 

 197 .......................... :یهمگان تیمسئول استمرار جهت در یگام یساز یدرون و ینگینهاد  ـ 5 ـ 4

 198 ..................................................... منکر از ینه و معروف به امر ضهیفر ییایپو و استمرار ـ 5ـ 5

 199 ............................................................................................................................ آخر؛ سخن ـ 5 ـ6

 202.......................................................................................................................... :شنهادهایپ ـ 5 ـ 7

 203 ............................................................................................. : نگرش و رفتار در رییتغ هنر ـ 5 ـ 7 ـ1

 204 ................................ :آنها کردن ینهاد و تیاهم کم ظاهر به و کوچک راتییتغ به توجه ـ 5 ـ 7 ـ2

 204 ............................................................................. :ینظارت نهاد مردم یها تشکل جادیا  ـ 5 ـ 8 ـ 3

 205 .................................................................................................................................... منابع فهرست

 205 ..................................................................................................................................................... ؛ کتب

 207 ...................................................................................................................................... ؛یفارس مقاالت

 209.......................................................................................................................................... ها؛ نامه انیپا

 210 ............................................................................................................................................ ن؛یالت منابع

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول؛کلیات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



2 
 

 بیان مساله 1ـ1

 

 های پیشرفت و انسانی علوم تحوالت به توجه با امروزی جوامع در آن تحقق مطالبه و اجتماعی عدالت مقوله

 است نموده تبدیل ای لحظه و برخط ارتباطات با ای دهکده به را جهان که یافته شکل ارتباطی و تکنولوژیک

 آن تحقق ، متنوع و متعدد های حاکمیت و نظامات از متشکل جوامع و شده تبدیل گیرفرا و عام موضوعی به

  نمایند می قلمداد دیرینه آرزویی و دانسته خود رسالت از اصلی جزئی را

 در که بود ایران اسالمی انقالب اصلی اهداف از یکی جامعه سطح در اجتماعی عدالت تحقق دیگر سوی از

 نظر در جامعه در آن تحقق لزوم و اجتماعی عدالت است شده تصریح آن بر میاسال جمهوری اساسی قانون

 با انقالب از بعد های سال طول در آنها تحقق ولی است بوده فراوان تاکید مورد نیز نظام عالی رهبران کالم و

 آن پیگیری در استمرار نبود و بلندمدت ریزی برنامه و کالن استراتژی از فارغ و ای سلیقه های نگاه به توجه

 عنوان به منکر از نهی و معروف به امر فریضه دیگر طرفی از ،  است گردیده متعددی های نشیب و فراز دچار

 و کریم قرآن مانند خود منابع سایه در را اسالمی جامعه بالندگی و پویایی ، بقا ؛ گر اصالح و مهم اصل یک

 تک تک اساسی و مهم های مسئولیت از یکی عنوان به(  ع) معصومین و ائمه کالم در و دینی متعدد متون

 اداره نحوه از ساده تصور امروزه.  است نموده مطرح همگانی مسئولیتی و تکلیف ، اسالمی جامعه در افراد

 شده تحول این ایجاد به منجر که جدید تئوری است داده گونه معما و پیچیده تصوری به را خود جای جهان

 ، مدرن مفاهیم از متاثر امروزی جوامع در اجتماعی عدالت عملی تحقق شود می نامیده آشوب تئوری

 و کمی متعدد متغیرهای از متاثر که افراد سیاسی رفتار ، بین این در است گرفته خود به مضاعفی پیچیدگی

 موضوع های محدودیت و فضا این.  است بوده برخوردار محدودی پذیری بینی پیش از همواره است کیفی

 .بگیرد خود به پذیر توضیح وضعیتی ، غیرخطی های پدیده تبیین در آشوب تئوری کلیدی نقش با تواند می

در یک »با طرح جمله مشهور خود که بعدها به اثر پروانه ای مشهور شد چنین عنوان کرد که  زادوارد لورن

بال های یک پروانه می سیستم دینامیکی مانند اتمسفر زمین ، آشفتگی بسیار کوچک ناشی از بهم خوردن 

بر این اساس در بسیاری از پدیده های اقتصادی ،  «تواند منجر به طوفان هایی در مقیاس یک قاره شود

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اجتماعی و سیاسی می توان به جای پی جویی عوامل بسیار پیچیده و نادیده گرفتن عوامل به ظاهر ساده و 

ه تحلیل صحیح و درستی از پدیده ها و امکان ب، با جدی گرفتن عوامل به ظاهر بی ارزش و کم اهمیت 

 تحقق آنها دست یافت . 

ست که امر به معروف و نهی از منکر به مثابه یک رفتار سیاسی در شکل دهی به نگرش و ا مسئله این

در و مسئولیت همگانی افراد و درونی نمودن مسئولیت پذیری و عمل به تکالیف اجتماعی تک تک ذهنیت 

نقش اساسی دارد لذا این مفهوم در چارچوبی آشوبناک می تواند منجر به تحقق عدالت یک جامعه دینی 

 اجتماعی در جامعه گردد .

انجام فریضه امر به معروف و نگرش و جهان بینی حاصل از  روندهایفرد در چارچوب رفتار سیاسی ناشی از  

به تکالیف فردی خارج از تحکم و یا  در راستای انجام وظایف و مسئولیت های اجتماعی و عمل نهی از منکر

بیرونی ، به صورت درونی شده  اقدام به سازماندهی و برنامه ریزی رفتارهای فردی  و یا تحکم فشار ساختارها

امر به معروف و نهی از در اینجا منظور رفتار سیاسی معین )  مطابق بانموده و با تعیین و تغییر نگرش های 

المان های مسئولیت پذیری ، رفتار فردی مسئوالنه و پرهیز از ، ، به طور مدام  در یک جامعه دینیمنکر ( 

فرورفتن در بطالت اجتماعی را در درون خود و یا در تعامل با تک تذکر به غفلت و تواکل در انجام وظایف و 

می دهد) تک افراد جامعه ، به آنها منتقل و یا به طور مرتب در کنش و واکنش با دیگران از خود بروز 

در یک فرآیند پروانه ای  آنسازگاری پویا ( با استمرار وضعیت مذکور در یک نظم آشوبناک و با تسری 

 .می شودبه نام عدالت اجتماعی در دستگاه معادالتی آشوبناک تولید  محصولی)حساسیت به شرایط اولیه ( 

است این مساله در چارچوب  سعی شده بررسیموضوع این پژوهش است در این  فرآیند ، چگونگی این  

 .قرار گیرد مداقهتئوری آشوب تا حدممکن مورد بحث و 

 اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق 1ـ 2
 

از اندیشمندان  بسیاری ازتحقق عدالت اجتماعی در طول تاریخ همواره آرمان و آرزوی نوع بشر بوده است 

و آن  ی داشته اندهایص توصیه ها و تاکیدخصو و ادیان آسمانی در اینگفته خن سلزوم تحقق آن در جامعه 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بشر قلمداد کرده اند . روابط اجتماعی در جامعه ای با الگوی  نوع اجتماعحکومت ها و را ضامن و بنیاد دوام 

، جامعه  اسالمی استشهر  موفق تحقق عدالت اجتماعی ، جامعه ای در راستای تحقق مدینه النبی و آرمان

قدرت در الیه های فردی و اجتماعی آن ساختارهای  حاصل ازت و روابط موجود ای که در آن افراد از وضعی

 و تکالیف به مسئولیت هاحق و ذی حق در مقام و جایگاه خود قرار گرفته و رضایت مندی داشته و 

 عمل می شود .اجتماعی 

که یک رفتار سیاسی  امر به معروف و نهی از منکر در مفهوم کالن آن به مثابهبا در نظر داشت اینکه فریضه 

می توان ، مطلوب همه جوامع انسانی است است  گیو سازند یاصالح گردارای بنیادهای در ذات خود 

عملی به تحقق در سایه عمل به آن ، مفاهیم آرمانی از جمله عدالت اجتماعی صورت  اینگونه فرض نمود که

این وضعیت در  . خواهد یافتتداوم پویا  مستمر ووضعیت درونی شده و خود گرفته و رفتار انسانی در یک 

حرکت خود از سازماندهی و مدیریت مطلوب منابع و امکانات برخوردار شده و با قدرت برنامه ریزی به سیر

می توان  بوده و مورد نیازبیرونی یا تحکم  کمترین کنترل هادر این وضعیت  خواهد کردمثابه یک کل عمل 

از تک تک  متشکل در این پروسه. سیستم شکل گرفته  ور شدصمتتعالی  یک نگاه رو به سویجامعه را در 

ی پویا در یک فرآیند مستمر آشوبناک و انگر افراد دارای مسئولیت اجتماعی ، صاحب اراده و به عنوان کنش

د که خروجی و محصول آن ، شکل گیری نظامی توام با عدالت اجتماعی نپروانه ای وار در نظر گرفته می شو

ست که مفاهیم تئوری آشوب را در توضیح رفتار سیاسی افراد در جامعه ا لذا اهمیت این تحقیق در ایناست 

بکارگرفته و توضیح پذیر می  ، خواهد شد آندر منجر به تحقق عدالت اجتماعی  به زعم نگارنده اسالمی که

 نماید .

 اهداف تحقیق 1ـ  3
 

ناوب پیروی نکرده و بلعکس بسیاری از آنها تابع روابط همه پدیده های هستی و جهان از روابط خطی و مت

رفتار سیاسی )امر فریضه مهم و تاثیر گذار به عنوان یک غیرخطی هستند هدف از این تحقیق بررسی یک 

در توضیح چرایی  به معروف و نهی از منکر( در یک چارچوب غیرخطی و استفاده از دستگاه معادالتی آشوب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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در این بستر است  . در این پژوهش فراتر از  محصول بدست آمدهتجزیه و تحلیل  و چگونگی عملکرد آن و

تبیین مفاهیم ، به کیفیت استنتاج قواعد و شیوه های عینی و عملی عدالت اجتماعی پرداخته می شود و از 

لت منظر فریضه مهم ، اساسی و واجب امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب نظریه آشوب  ، مفهوم عدا

 اجتماعی و امکان تحقق عینی آن توسط افراد در جامعه مورد بررسی قرار می گیرد.

این پژوهش با نگاهی به تئوری آشوب و مفاهیم مندرج در آن از جمله خود مانایی ، سازگاری پویا و اثر 

یاسی ملهم از پروانه ای، برآن است نحوه عمل به تکالیف اجتماعی افراد در جامعه اسالمی را در یک رفتار س

اصل امر به معروف و نهی از منکر با تکیه بر الگوی آشوبناکی و چارچوب های آن برای رسیدن به عدالت 

 اجتماعی بررسی نماید.

 سواالت تحقیق 1ـ  4
 

 : اصلی سئوال

از نگاه امام  منکر از نهی و معروف به امر فریضه اقامهبه  اسالمی جامعه افراد تک تک التزام چگونه •

 در اجتماعی عدالت عملی و عینی تحقق به تواند میو مقام معظم رهبری )ره( ینی خم

 کمک کند؟ ایران اسالمی جمهوری

 :فرعی هایسئوال

 ؟ است کدام آن های مشخصه و چیست اجتماعی عدالت •

 کارکردهای و است مختصاتی و ها مشخصه چه دارای ایران اسالمی جمهوری در اجتماعی عدالت •

 ؟ است  کدام آن

 ؟ دارد وجود منکر از نهی و معروف به امر و اجتماعی عدالت بین نسبتی چه •

 فرضیه های تحقیق 1ـ 5

 :   اصلی فرضیه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مثابه به افراد تک تک منکر از نهی و معروف به امرو مقام معظم رهبری ، )ره( از دیگاه امام خمینی 

 در اجتماعی عدالت تحقق در ای انهپرو و تاثیرات تبعات دارای ، درونی تضمین ی مستمر وسازوکار

 .است ایران اسالمی جمهوری

 :اطالعات گردآوری روش 1ـ  6

 مطالعات با موضوع این در پژوهش ادبیات ، است ای کتابخانه اطالعات گردآوری شیوه پژوهش این در

 بررسی ریقط از نیز اطالعات سایر و گرفته قرار مداقه مورد است شده انجام دیگران سوی از که مستندی

 . پذیرد می انجام خارجی و داخلی های بانک و ، اینترنتی ای کتابخانه های

 به و کندمى آورىگرد را اىکتابخانه و ای مصاحبه هاىیافته محقق ای کتابخانه اطالعات گردآوری شیوه در

 هاىفرضیه و دپردازمى تحلیل و تجزیه سپس و بندىطبقه طریق از آنها سازىفشرده به استقرائى روش

 به را تحقیق مسئله پاسخ و کندمى صادر حکم نهایت در و دهدمى قرار ارزیابى مورد را خود شده تدوین

 در ولی گیرد، می قرار استفاده مورد علمی تحقیقات تمامی در ای کتابخانه های روش.یابدمى آنها اتکاى

 ، نیا حافظ.)  شود می استفاده پژوهی، سوابق و اتادبی مطالعه یعنی تحقیق فرایند از بخشی در آنها از بعضی

1392  :196 ) 

: از اند عبارت شود می استفاده آن از اطالعات آوری جمع برای ای کتابخانه تحقیق در که ابزاری ترین عمده

:  1392 ، نیا حافظ) رایانه فایل و کروکی نقشه، اطالعات، استخراج ی نامه پرسش فرم، و جدول فیش،

 .شد خواهد استفاده فیش ابزار از بیشتر پژوهش این در( 205

 روش تحلیل اطالعات: 1- 7

در روش تحلیل ،  روشی تفسیری و مبتنی بر تجریه و تحلیل کیفی داده ها است روش تحلیل اطالعات

داده های گرد آوری شده از نوع داده های کیفی هستند البته ممکن است داده های تجربی کمی نیز ، کیفی 

،  1387)ساعی ، علی ، ند در اینصورت باید از این داده ها طبق منطق تحلیل کیفی استفاده کردباش

 (141ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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به طور کلی تحقیقاتی که نوعا کتابخانه ای و نظری هستند و اطالعات به وسیله ابزارهای سنجش مربوط 

 ستندوری می شود از نوع تحقیقات کیفی هآنظیر :فیش ، جدول ، کارت  وامثال آن گرد 

طریق استدالل قیاسی و استقرایی ، تمثیل و تشبیه ، نشانه یابی ،  در تحقیقات کیفی محقق می تواند از

تعقل و منطق صورت می پذیرد ،  ،ی به کمک تفکر گتجرید ، تشخیص تفاوت و تمایز ، مقایسه و ... که جمل

 مکاشفه ای خود نتیجه گیری کند .داده های گردآوری شده را ارزیابی و تجریه و تحلیل نموده ، با ذهن 

از آنها استفاده کند قضایای  یکی از مبانی و معیارهایی که محقق در تحقیقات کیفی و نیز کمی می تواند

کلی علمی و نیز معیارهای الهی هستند که آنها را در فصل ادبیات مسئله و مباحث نظری تدوین نموده است 

و از آنها نتیجه گیری  شده را با این قضایا و معیارها مقایسه کند محقق می تواند داده و  اطالعات کسب، 

نماید زیرا قضایای کلی و معیارهای الهی ، قوانین مسلم اجتماعی و انسانی هستند که روابط بین متغیرهای 

اجتماعی وانسانی را منعکس می نمایند بنابراین محقق به عنوان یک مبنای مقایسه در تحلیل کیفی می 

نتیجه گیری کند مثال اگر یک محقق تاریخ درباره علل سقوط یک دولت و  از آنها استفاده نموده  وتوان 

ایی را که در مرحله گردآوری اطالعات هشواهد و نشانه  ،اسناد  ،حکومت مطالعه می کند می تواند مدارک 

ب آنها را مورد ارزیابی قرار جمع آوری نموده با قضایای کلی علمی و معیارهای الهی مقایسه کند و بدین ترتی

وشگذرانی در رفتار و کردار دولت خدهد طبعا ، چنانچه شواهدی دال بر ظلم و ستم و یا سستی و کاهلی و 

می تواند آن را علت بروز برخی از پدیده ها بداند برای مثال بین متغیر مستقل و ظلم و ستم  ، حاکم یافت

  سازد . با متغیر تابع سقوط حکومت رابطه برقرار

روش تجزیه و تحلیل تفسیری در واکنش به روش های تحلیلی کمی متاثر از تجربه گرایی دگم بوجود آمد 

بر پایه انسان مختار و اراده مند به تفسیر انسان و رفتارهای اجتماعی او پرداخته و معتقد است هر  این روش

پنهانی است که باید آن را کشف نمود ارادی و انگیزشی زیرساختی و  ،مبانی فکری  رفتاری دارای یک

است که پدیده ها و کنش های اجتماعی افراد ماهیتا معنادار هستند  بنابراین پیش فرض تحلیل تفسیری آن

. اساسا تحلیل تفسیری در مقام یکی از روش های تحلیل شواهد تجربی در صدد بازگو کردن و نشان دادن 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ـ  1ر تحلیل تفسیری دو عنصر کلیدی وجود دارد: لذا د.  نه استمعنای نهفته در متن یا واقعه درون زمی

 ـ زمینه .  2متن یا واقع مورد مطالعه و 

متن ، مربوط به پژوهش هایی است که مسئله تحقیق آنها از نوع نوشتاری یا گفتاری است مانند تحلیل 

ائر ، دموکراتیزاسیون ، انقالب و گفتمان. منظور از واقعه ، رفتارهای افراد و پدیده های اجتماعی مانند شع

نابرابری های اجتماعی است در تحلیل تفسیری به زمینه معنی رجوع می گردد آنگاه متن یا واقعه درون آن 

زمینه فهم می شود در اینجا از واقعیت بیرونی به واقعیت درونی می رویم و به اعماق و درون متن و وقایع 

 (142: 1387ساعی ، علی ، ) راه می یابیم .

 مشکالت تحقیق :  1ـ  8

، روندی سخت و  کار روند ،شد  گرفته کار به موضوع مذکور در بار اولین برای نظر مورد تئوری چون ( الف

 مشکل بود .

و  از به داده های فراوان داشتندنی، زمانی  یر( غالب آزمون های مربوط به کشف فرآیند آشوبی در یک س ب

 . بوداین امکان پذیر ن

 مفاهیمتعریف  1ـ9

 آشوب :  1ـ9ـ1

در لغت به معنی درهم ریختگی و آشفتگی است . این واژه به معنی فقدان هر گونه «1بی نظمی یا آشوب»

ساختار یا نظم است ، تئوری آشوب در واقع به سیستم هایی اشاره دارد که در ضمن نشان دادن بی نظمی ، 

رفتارهای نامنظم ، غیر خطی و غیر قابل پیش بینی و پیچیده  نوعی نظم نهفته در درون خود داشته و بیانگر

 که این تئوری قائل به وجود یک الگوی غایی در تمامی این بی نظمی ها در سیستم ها هستند به طوری

( توصیف کننده رفتار آن دسته از سیستم های Chaos Theoryبه عبارت دیگر؛ نظریه آشوب ) ست.ا

و تغییر اندکی در شرایط اولیه چنین  بودهسبت به شرایط اولیه بسیار حساس پویای غیرخطی می باشد که ن

به  ( 2: 138)رضایی فیروزکوهی ، سیستم هایی باعث تغییرات بسیاری در آینده و برآیند کار خواهد شد.

                                                           
1 Chaos Theory 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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آشوب یک رفتار طوالنی مدت غیر پریودیک در یک »رد اجماع اندیشمندان است: وطور کلی تعریف ذیل م

و این تئوری داری ویژگی « دترمینیتیک است که وابستگی حساس به شرایط اولیه را نشان می دهد سیستم

 ه شرح ذیل است :مشخصه هایی ب

 :  ای پروانه الف( اثر

 به منجر تواند می اولیه شرایط در جزئی تغییر هر که رسید نتیجه این به خود تحقیقات در لورنز ادوارد

 که گوید می آشوب تئوری ای پروانه اثر دیگر عبارت به گردد آنها از حاصل یجنتا در بزرگ بسیار تغییرات

 . بود خواهد کار پایان در بزرگ بسیار تغییر یک به منجر اولیه شرایط در شده ایجاد کوچک تغییر هر

 اپذیرن بررسی هایی پدیده عنوان به دادند می بروز خود از را ای پروانه اثر چنین که هایی پدیده گذشته در

 برای خاصی تحلیلی روش جهت همین به و شدند می گذاشته کنار علمی مطالعات و تحقیقات حیطه از

  شود می تالش و بوده دانشمندان توجه محل پدیده این امروزه اما بود نیامده وجود به آنها مطالعه

 و بودند شده گذاشته رکنا علمی مطالعات حیطه از ناپذیر بررسی مسائل عنوان به گذشته در که موضوعاتی

 الهام با شوند واکاوی و مطالعه آشوب تئوری با شدند می تلقی نظم بی و ناموزون ، تصادفی مسائلی عنوان به

 تکالیف و ها مسئولیت به عمل و وظایف انجام صورت در :شود می انعنو رو پیش پژوهش در مفهوم این از

 به تبدیل و آورده بوجود جامعه کل در را شگرفی ثیراتتا تواند می عمل این ، جامعه افراد تک تک توسط

 . شود جامعه در بیرونی اجبار و تحکم از خارج فرد در شده درونی فرهنگی و جمعی رفتار یک

 : یا خود سازماندهی پویا ب( سازگاری

 گاریساز و تطابق نوعی و کنند می عمل زنده موجودات مانند شان محیط با ارتباط در نظم بی های سیستم

 تک تک که معناست بدین پژوهش این در پویا سازگاری مفهوم . کنند می ایجاد پیرامونشان محیط با پویا

 جامعه در را پذیری لزوم مسئولیت و تکالیف ، وظایف به عمل های المان مرتبا گرا تکلیف مسلمانان و افراد

 و مسئوالنه رفتارهای به را یکدیگر و داده ننشا خود از منکر از نهی و معروف به امر مفاهیم با مطابق اسالمی

 .هستند یکدیگر به نسبت واکنش و کنش حال در نمایند و مرتبا دعوت اجتماعی بطالت از پرهیز

 : درونی تضمین و ج( خودمانآیی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ها یا  سیستم تحکم یا و اجبار از خارج خود اجتماعی و تکلیفی وظایف انجام در جامعه افراد تک تک

و  ریزی برنامه قدرت از و کنند )رفتار( می عمل شده ، درونی و داوطلبانه صورت به رونیبی متغیرهای

 این مشخصه تحت عنوان خودمانایی نام برده می شود.از  برخوردارند به مثابه کل فردی سازماندهی

 ـ امر به معروف و نهی از منکر :1ـ9ـ2

 الف( بررسی لغوی:

ه لغت شناسان این دو را در کنار هم و به موازات هم مورد بررسی معروف و منکر دو واژه متضاد هستند ک

قرار داده اند معروف نیز واژه ای است عربی و اسم مفعول از باب ثالثی مجرد و از ماده عرف است و منکر هم 

اسم مفعول از ماده نکر و از ریشه انکار و از باب ثالثی مزید افعال می باشد. راغب اطفهانی در کتاب 

در معنای معروف و منکر می گوید: معروف اسمی است برای هر عملی «المفردات فی غریب القرآن»ورمشه

که نیکویی آن را با عقل و شرع شناخته می شود و منکر آن چیزی است که با عقل و شرع مورد انکار قرار 

 ق(1412راغب اصفهانی:«)می گیرد

همان حق است و به این سبب معروف نامیده می  معروف:»همچنین قطب راوندی در فقه القرآن می گوید 

شود که صحت آن شناخته شده می باشد و منکر به این سبب منکر نامیده شده است که اعتراف به صحت 

 ق(1405آن ممکن نیست بلکه درستی آن مورد انکار است )راوندی:

ارای وصفی یکی است که دمعروف هر فعل ن»کند: آنرا اینگونه تعریف می« التبیان»شیخ طوسی در تفسیر 

زائد بر حسن است و شامل واجب و مندوب می شود و منکر هر عملی است که قبیح باشد و نهی آن مطلقا 

 (2طوسی ، بی تا:ج«)واجب است

معروف هر کار خوب و پسندیده ای است که از طرف :» شیخ محمدحسن نجفی در جواهر الکالم می نویسد 

فاعل آن به خوبی و نیکی آن عمل آگاه است و یا به آن ) نیک بودن  شارع به نیکی توصیف شده است و

عمل( راهنمایی شده است و منکر هر کار ناپسند و زشتی است که فاعل آن ، زشتی و قباحت آن را شناخته 

 (356ص 21نجفی ،ج «)و یا به آن)زشتی عمل( ارشاد و راهنمایی شده است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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یز از منظر لغوی این دو واژه معنا شده است دهخدا در لغت نامه در فرهنگ لغات و واژه نامه های فارسی ن

معروف را به مشهور و شناخته شده ، شهرت یافته و نامور و خالف منکر معنا نموده است و نیز واژه خود 

آورده که معروف هر چیزی را گویند که از اطاعت خدای تعالی و تقرب به او و نیکویی به مردم که مشهور 

ار مشروع ، روا و شایسته هر آنچه در شرع پسندیده است و گویند هر آنچه نفس بدان خوشی و باشد هر ک

آرامش یابد و آنرا نیک شمارد)دهخدا:بی تا( و منکر را نیز به ناروا ، بد ، قبیح ،ناشایسته و شگفت ، امر قبیح 

ت و آورده است نهی از منکر که هر که بیند انکار کند و نامشروع به معنی ناشایسته شده ترجمه نموده اس

]یعنی[ بازداشتن از اعمال زشت و قبیح. بازداشتن از گناه و اعمال خالف دین )همان( ؛ همچنین فرهنگ 

فارسی معین نیز معروف را به شناخته شده و مشهور و نیز کار نیک و عمل خیر و منکر را ناشناخته ، ناپسند 

ه نوین نیز که فرهنگ لغاتی فارسی است و عالوه بر ( واژه نام1371و زشت معنا کرده است)معین:

اروپایی مصطلح در زبان فارسی را نیز ترجمه نموده است معروف را به شناخته اژه های و،اصطالحات عربی 

 (1360منکر را نپذیرفته ، ناشایسته و زشت و ناپسند ترجمه نموده است)قریب:واژه شده و بنام و نیکی و 

« ناشایست»و برای اصطالح منکر « پسندیده»و « شایسته»برای اصطالح معروف واژه  به نظر می رسد نهایتا

که این دو واژه  مناسب ترین معادل ها باشد عبارتی زیبا از مرتضی مطهری در اینخصوص است« ناپسند»و 

لمه کلمه معروف شامل همه هدف های مثبت اسالمی و ک»را در عباراتی کوتاه خالصه نموده است به اینکه 

)مطهری « منکر شامل همه هدف های منفی اسالمی می گردد و لهذا با چنین تعبیر عامی آمده است

و بر این اساس امر به معروف و نهی از منکر را باوجود تعبیر امر و نهی در آن، شامل هر وسیله  (241: 1365،

نگه داشته و توسعه  مشروعی می داند که برای این هدف ها بشود استفاده کرد و این ساختمان را

 (39: 1395داد)صیاد،

 ب( در مفهوم سیاسی :

برای فهم عمیق معنای سیاسی امر به معروف و نهی از منکر باید خود را از معنای رایج آن رها کرده و 

معنای آن در بیان امام علی )ع( است بیابیم تلقی رایج از این دو ذکر بهترین راه را برای درک آن که همانا 

غالبا خرد و محدود است و آن را منحصر به حوزه احکام عبادی و پاره ای از مسائل پیش پا افتاده  فریضه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اجتماعی و اخالقی کرده است هر چند به نظر این پژوهش مسائل کالن در ابتدای مسیر خود که از مباحث 

ح کالن بر جای کوچک و پیش پا افتاده شروع می شوند در واقع می توانند تاثیرات شگرفی را در سط

ن کردار آنظر امام علی )ع( معروف هر مبگذارند و لذا نباید  سخیف و کم ارزش انگاشته شوند علی ایحال از 

و رفتار و اعتقاد پسندیده ای است که عقل سلیم انسان بدان حکم و قرآن و سنت آن را تایید می کند . از 

از آشتی دادن میان زن و شوهر تا ارزان فروشی و این منظر هر خیر و خوبی در دامنه معروف می گنجد ، 

( سنت 1976بسیج عمومی برای جهاد)محمدبن محمد قریشی: رعایت انصاف در معامالت و همین طور تا

معروف و نهی از منکر در کتاب الجهاد و به عنوان بخشی از آن نقل  این است که مباحث امر به فقهی ما بر

در راه خدا را در یک طرف می گذارد و امر  همه نیکی ها و حتی جهادع( علی )می شود در صورتی که امام 

همه کارهای نیک و جهاد در راه خدا ، در :»را از آنها برتر می شمارد و می فرماید  به معروف و نهی از منکر

)عبدالواحد بن محمد تمیمی « کنار امر به معروف و نهی از منکر ، جز دمیدنی به دریای پهناور نیست

و  نهی از منکر و  (. در واقع از نظر امام ، جهاد ، خود یکی از مراتب و تجلیات امر به معروف1366آمدی:

ها و  ( و عبارت است از پایداری در آوردگاه1375یکی از مصادیق بارز و اساسی آن است)سیدمحمدباقر صدر:

ساسیت قوی نسبت به حضور ح دشمنی با فاسقان .اساسا امر به معروف و نهی از منکر به معنای داشتن

منکرات و عدم حضور معروف ها در جامعه است تا آنچه مایه تضعیف آنها می شود از میان برود . از این رو 

خود را موظف می داند تا به هوش باشد و برای تحقق معروف ها بکوشد ودر جهت نابودی منکرات عمل کند 

تضا می کند که برای حفظ جامعه اسالمی و یا نشر آرمان . این حساسیت گسترده و عمیق گاه نیز ضرورت اق

های دینی ـ که خود برترین معروف ها است ـ سالح برگیرد و به دفاع از آرمان خود برخیزد بی گمان جهاد 

معروف و نهی از منکر است و جهاد با زبان نیز یکی از مراتب امر به معروف  از عالی ترین جلوه های امر به

 (40: 1395است )صیاد،

یدین ترتیب نگاه امام به این فریضه دارای دامنه وسیعی است و از خرد تاکالن مسائل اجتماعی را در بر می 

)ع( امر به معروف و نهی از منکر ، یعنی امر به همه نیکی های علیگیرد پس می توان گفت که از نظر امام 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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؛ از حوزه های اخالقی گرفته تا حوزه های  اجتماعی و بازداشتن از همه مفاسد اجتماعی در همه حوزه ها

 سیاسی و اجتماعی علی الخصوص مباحث مربوط به عدالت اجتماعی .

 ج( به معنای نظارت همگانی و مسئولیت عمومی: 

همه فرائض و بایسته ها در گرو امر به خوبی ها و نهی از زشتی ها و پلشتی هاست از سوی دیگر انتخاب 

انتقاد و استماع جامع ترین قول یا صحیح ترین نظر ممکن نیست بدون تبادل احسن بدون فرهنگ نقد ، 

آراء و تعامل فرهنگی و تضارب عقاید و اندیشه ها دست یافتن به بهترین و بهترین ها امری غیرممکن و یا 

بسیار سخت است و در واقع نقد و انتقاد ضروری هر جامعه آزاد و بالنده است و هر صاحب خردی بر این 

 ( 17ـ18: 1378حقیقت ناب و اصل عقلی و قرآنی ، ایمان و اطمینان دارد)اصغری:

نظارت عمومی و مسئولیت همگانی در واقع همان دستور به شایستگی ها و شایسته ها و جلوگیری از بدی 

 ها و پلیدی هاست این نگاه در حقیقت اصالح دائمی و مستمر جامعه را سامان داده و اصل دیگری را تحقق

اصل هشتم قانون اساسی در واقع این وظیفه « کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته:»می بخشد که می گوید 

را به عنوان مسئولیتی همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم 

ه و ناشی از انتقام و مصلحت نسبت به دولت تعریف می کند لذا نقد ، تذکر ، انتقاد )البته بدون نیت خصمان

های فردی و گروهی ( نه تنها حق ، که وظیفه و تکلیف تک تک مسلمانان در حد وجوب است انچنانکه 

اگر ]مومن[ فریاد نزند و انتقاد صحیح و بی غش نکند ، عصیان و گناهی مرتکب » معصوم )ع( می فرماید:

 ( 30: 1378ی ، اصغرشده است که مستلزم عقاب و مستوجب مجازات است )

امر به معروف و نهی از منکر  به مثابه یک رفتار سیاسی در نظر گرفته می شود که »از منظر این پژوهش؛ 

می تواند مسلمانان تکلیف گرا را به کنش و عمل سیاسی ، انجام مسئولیت ها و تکالیف فردی و اجتماعی 

  « .خود وادار نماید

 ـ عدالت اجتماعی:1ـ  9ـ 3

 رسی مفهومی: برالف ( 
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به نظر می  است.ایران های اصلی انقالب اسالمی ترین مفاهیم در اندیشه اسالمی و از هدفعدالت از بنیادی

رسد جهت دریافت مناسب از مقوله عدالت اجتماعی و روشن شدن فضای مفهومی پژوهش الزم است 

و اجتماع تشکیل شده است لذا مروری  مفاهیم مندرج در آن را واکاوی نمود ، این مفهوم از دو واژه عدالت

 کمک می کند :  بحثبر نظریات موجود در باب عدالت به پیشرفت 

 عدل و قسط: ـ 1

عدل از واژه عربی اسم مصدر در مقابل ستم و بیداد قرار می گیرد و به معنای داد است عدل به معنای قسط 

ر مکافات ، در نیکی و بدی ، داوری به حق به کار ، مساوات ، انصاف ، امری بین افراط و تفریط ، مساوات ، د

 (1349گرفته شده است )دهخدا ، 

مورد و مشتقات آن  14بکار رفته است و واژه عدل در  رمتون دینی از جمله قرآن کریم عدل و قسط مکر در

در  ، مورد بکار رفته است 10مورد و مشتقات آن هم در  15مورد بکار رفته است کلمه قسط در  14هم در 

ـ  2ـ عدل به مثابه رفتار و کنش فردی و اجتماعی  1مفهوم عدل در این آیات چهار معنا صادر می شود:

ـ عدل وجودی یا  4ها  ـ عدل به مثابه ملکه و صفت افراد و گروه3عدل به مثابه مبنا و اساس امور دیگر 

ربیه ، المعجم المفهرس الفاظ مجمع اللغه العخلقت و آفرینش است ) سعدل وجودشناسی و فلسفی که اسا

 ( 120ـ  121،  القرآن الکریم ، به نقل از جمشیدی

ابن میثم ، نهج «)و تفریط و حدوسط افعال و اقوال میانه افراط»ست از ؛ ا عدل عبارت ، در نهج البالغه

ل سائیس العدل یضع االمور مواضعها ، العد»( حضرت علی )ع( در اینخصوص می فرماید 216:  4البالغه ، ج

عدل صالح اندیشی برای همگان است )نهج البالغه ، حکمت  ،عدل امور را در جای خود می گذارد ...«العام 

429.) 

قسط یعنی عدل و قیام به قسط همان قیام به عدالت است پس مراد از :»عالمه طباطبایی می فرماید 

( 171: 9،ج1363نند ) طباطبایی ،کسانی هستند که به طور اکمل به عدل قیام می ک« قوامین بالقسط»

البته تفاوت هایی جزئی در این دو وجود دارد که از حیطه این نوشتار خارج است و به آنها پرداخته نمی 

ات در قرآن کریم سیزده مورد و در هفت سوره ذکر قتششود اما واژه عدل در مجموع به تنهایی و بدون م
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سوره بقره ـ ولی در عمده موارد موجود  48نظیر آیه « ض و برابرعو»شده است در پاره ای از آیات به معنای 

به مفهوم داد ، دادگری و به عنوان یک خصلت اخالقی ـ انسانی آمده است که هم انسان به مثابه فرد و 

انسان ها یعنی گروه  شخص تعلق می گیرد و او را به خود متصف می سازد و هم به وجود جمعی و گروهی

 90، نهادها و شئون اجتماعی و به طور کلی به جامعه اختصاص می یابد برای نمونه در آیه  ها ، سازمان ها

از سوره نساء آمده است  58یا در آیه « ان اهلل یامر بالعدل و االحسان»از سوره نحل به عدل امر شده است 

دوا االمانات الی اهلها و ان اهلل یامرکم ان تو:»که داوری و حکومت میان مردم را بر اساس عدل انجام دهید 

بین گروه های :»سوره حجرات نیز آمده است که  9و یا در آیه ...« اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل 

به طور کلی عدل در قرآن کریم « فاصلحوا بینهما بالعدل» «مسلمان را بر اساس عدل و صلح آشتی دهید

تقامت و تسویه در امور ، حالت و پذیرش درونی ، امری بیانگر مفهومی گسترده چون رعایت اعتدال و اس

 (74: 1392فطری در وجود آدمی ، میزان ، برابری ، انصاف و ... می باشد )شالی ، 

به طور کلی می توان گفت مسئله عدل در بین مسلمانان از تنوع و ابعاد بسیاری برخوردار بوده و متکلمان و 

   :قرار است سی کرده اند که فهرست اجمالی آنها بدینرربدر آثار خود اندیشمندان مسلمان چند نوع مدل را 

 (2ـ عدل وجودی )فلسفی ـ هستی شناختی 1

 (3ـ عدل فرجام شناختی ) مربوط به ثواب و عقاب و روز جزا  2

 ( 4ـ عدل سیاسی )حکومت عادالنه 3

 ( 5تـ عدالت اجتماعی)عدم تبعیض و ستم در جامعه ـ توزیع عادالنه امکانا 4

 (6ـ عدل مناسکی )یا فقهی که مربوط به تکالیف شرعی است 5

 : اینکه خدا ستم نمی کند ، ذاتا عادل است و هم در مقام فعل. (7ـ عدل الهی )تئودیسه 6

 (8ـ عدل اخالقی )ملکه عدالت 7

                                                           
2 Ontological Justice 
3 Eschatological Justice 
4 Polotical Justice 
5 Social Justice 
6 Ritualistic Justice 
7 Divene Justice Theodicy 
8 Ethical Justice 
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 (9ـ عدل اقتصادی )توزیع عادالنه ثروت ، عدم احتکار و گرانفروشی و ..  8

 ( 10حقوقی ) برابری در برابر قانون و ... ـ عدالت قضایی و 9

(؛)کرمانی ، 11یک مفهوم و کاوش معرفت شناسانه و منطقی درباره آن انـ عدل معرفت شناختی ) به عنو 10

1390  ،203) 

گانه عدل را که در باال به آنها اشاره شد به تحقیق و بررسی پرداخته اند البته هر  اندیشمندان این ابعاد ده

سفه اسالمی فاصله گرفته و به علم کالم و فقه اسالمی نزدیک می شویم از ابعاد فلسفی و انتزاعی و از فلقدر 

 مفهومی عدل دورتر شده و به ابعاد سیاسی و اجتماعی عدالت نزدیک می شویم .

 ـ حق :2

یص حق است و به عبارتی تحقق عدالت و یا عدم تحقق آن منوط به تشخ، مهمترین رکن در تعریف عدالت 

حق و ذی حق و پس از آن دقت در رسیدن به ذی حق است حق و عدالت دو همزادی تاریخی اند یعنی 

عدالت شکل می گیرد که هر کس به حق خود برسد و برای هر کسی حقی منظور می شود تا عدالت برقرار 

 شود . حق در علم حقوق دو بار معنایی دارد :

 ( قانون : الف

قی و احکام و مقررات حاکم بر زندگی اجتماع و به تعبیر برخی از حقوقدانان نظم ، هنجارهای حقو نوعی

در بیشتر موارد برای این مبنا واژه جمع نظمی است که منظور از آن فعلیت دادن به عدالت و نیکی است 

 بکار برده می شود .« حقوق»

ته می شود و بر اساس آن ، ( حق : امتیاز ، نصیب و یا اولویتی است کهبرای شخص یا شیء در نظر گرفب

صاحب حق نقش ویژه ای متناسب با آن امتیاز به عهده می گیرد و به اعتبار این حق ، دیگران موظف می 

شوند تا در مقام اجرای عدالت این نقش و شئون آن را برای صاحب حق محترم بشمارند ودیگران را از تجاوز 

 (370،  1377معناست )کاتوزیان ، دارند و حق در تعریف عدالت به این  به آن باز

                                                           
9 Economic Justice 
10 Legal/Judicial Justice 
11 Epistemological Justice 
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لذا با توجه به اینکه استحقاق یکی از ارکان اصیل در یک جامعه عدالت محور می باشد لذا در تحقق عدالت 

 باید به استحقاق و شایستگی ها که ریشه همه آنها در حق است توجه ویژه داشت .

 ـ عدالت : 3

است  Justiceبهترین ترجمه انگلیسی برای این واژه دقیقی در زبان انگلیسی ندارد اما  عدالت معادل

(Warburton :1998:6)  که در زبان فارسی به عدالت ترجمه شده است عدالت در لغت به معنای

مساوات برابری ، میانه روی ، توازن ، انصاف و ... استفاده شده است از واژه عدالت در کتاب های لغت  ، 

مترین آن تساوی ، مساوات ، درستی ، حقانیت است . ابن منظور در معانی متعددی ذکر شده است که مه

 عدل را به درستی و حقانیت معنا کرده است و آن را در برابر جور و ظلم قرار می دهد .« لسان العرب»کتاب 

عدالت از جمله کلمه هایی است که در اصطالح واژه شناسی به آن اسم معنی می گویند اسم معنی به نام 

که به مفاهیمی  12ذهن وجود دارد در مقابل اسم ذات در فته می شود که مفهومی تصوری از آنهاهایی گ

اطالق می شود که مبتنی بر آن می توان یک شیء مادی را از طریق حواس درک کرد . در تقسیم بندی 

 داد چرا ( ، عدالت را باید در ردیف مفاهیم ذهنی قرار13دیگری که معموال صورت می گیرد )عینی ـ ذهنی

یده اجتماعی می توان به آن دکه به طور عینی و مشهود قابل مشاهده نیست بلکه در اثر انتزاع بخشی از پ

اطالق کرد ؛ به عبارت دیگر اطالق عدالت نوعی ارزش گذاری بر  صفت عادالنه بودن و یا ناعادالنه بودن را

 (3: 1375یک وضعیت است و از این رو مفهومی اخالقی است)میرسندسی ،

اییده اختصاص است )طباطبایی ، زاست حق امری اعتباری و « حق»کلمه عدالت همیشه در کنار مفهوم 

( انسان به جهت انسان بودن و در اجتماع بودنش اختصاصاتی دارد البته خود مفهوم اختصاصات 214: 1363

عدالت برآن بنیاد نهاده شده منشاء اعتبار دیگری به نام حق می شود این مفهوم پایه ای است که تعاریف 

 است.

هماهنگی »افالطون عدالت را ـ چه در محدوده فردی و چه در محدوده اجتماعی ـ در جایی از آثار خود به 

( او در جایی دیگر بیان می دارد که عدالت آن است که 1368تعریف می کرد )افالطون ، « انجام وظیفه 

                                                           
12 Concrete Noun 
13 Objective-Subjective 
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و کاری را به پیش گیرد که استعداد و شایستگی آن را دارد و کسی آنچه را که در حق اوست به دست آورد 

بیان می شود اگر در جامعه عدات حاکم باشد آن جامعه زیباست در غیر اینصورت نمی توان آن جامعه را 

 زیبا دانست .

عدالت به معنای خاص کلمه ، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است :»ارسطو عدالت را اینگونه تعریف می کند 

... مهم است که میان سود و زیان و تکلیف و حقوق اشخاص ، تناسب و اعتدال رعایت شود پس در تعریف .

 .«عدالت می توان گفت که فضیلتی است که به موجب آن باید به هرکس آن چرا که حق اوست داد

 برتر عدالت زشار آیا که این درباره پرسشی پاسخ در عدالت جایگاه و ارزش تبیین مقام در( ع)امیرمؤمنان

 :کنند می ذکر آن برای دلیل دو و است بیشتر عدالت ارزش که است باور این بر بخشش؟ ارزش یا است

 در. سازد می خارج خود جای از را آن بخشش که حالی در نهد، می خود جای در را چیزی هر عدالت ـ1

 مانند جامعه شود می سبب هک بخشش برخالف شود، می گرفته نظر در واقعی و طبیعی های استحقاق عدل

 و کنند او اصالح متوجه را خود های فعالیت دیگر، اعضای کند نمی کار درست آن عضو یک که مریض بدن

 .باشد نداشته را حالتی چنین جامعه که است این بهتر

 عام قانونی عدالت ، شود می شامل را خاصی گروه بخشش، که حالی در است مردم عمومی تدبیر عدالت ـ 2

 شود نمی و استثنایی است حالتی که بخشش برخالف بروند آن از باید همواره که است راهی چهار همانند

 (6-5: 1358کرد.) مطهری ،  باز حساب آن برای

به هر امری آنچه :» عالمه طباطبایی معنای اصلی عدالت را اقامه مساوات  میان امور می داند به این بیان که 

همه امور مساوی شوند و هریک در جای خود که مستحق آن است قرار گیرد  سزاوار است بدهی ، تا

 (276:  1363طباطبایی ، «)

نظریه عدالت :می نویسد: عدالت »راولز عدالت را در کنون اندیشه لیبرالی خود قرار داد او کتاب معروف 

فکری است )کمپل، نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است همانطور که حقیقت اولین فضیلت نظام های 
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یا اجرایی و عدالت  14( او در شناخت عدالت ،آن را به دو جنبه تقسیم می کند :عدالت رویه ای7:  1994

 یا عدالت اجتماعی . 15ذاتی

ست از : فرآیند محاکمه منصفانه در برابر قانون که به ا از نظر رابرتسون ، عدالت رویه ای یا اجرایی عبارت

تر و قابل فهم تر از عدالت ذاتی و یا اجتماعی است . در عدالت ذاتی یا اجتماعی،  طور قابل مالحظهای ساده

کانون توجه به انصاف کلی جامعه در تقسیم پاداش ها و درآمدهای آم معطوف می گردد . چنین تقسیم 

یت و یا ترکیبی از چند خصوص 19، نیاز18، استحقاق 17،شایستگی  16هایی می تواند بر اساس کارایی اجتماعی

صورت پذیرد معنای اصلی عدالت اجتماعی درباره آنچه مردم مستحق یا نیازمند آنند) مفاهیم عینا یکسان 

نیست ( بر حسب حقوق اجتماعی ، غذا ، پوشاک ، مسکن و مواردی از این قبیل و پس از توزیع هر مازادی 

 (1383به شیوه ای عادالنه و منصفانه است .)میرسندسی ، 

 برابری اجتماعی :ـ برابری / نا4

توضیح برخی از مفاهیم مرتبط با عدالت اجتماعی در جهت دریافت مناسب از این مفهوم به بحث کمک می 

کند یکی از این مفاهیم ، نابرابری اجتماعی است که در مقابل عدالت اجتماعی قرار دارد از نابرابری اجتماعی 

جتماعی در تعریف نابرابری اجتماعی آمده است که تعاریف گوناگونی شده است در دایره المعارف علوم ا

شرایطی که در آن اعضای مختلف یک جامعه درآمد ، شان ، امکانات و فرصت های متفاوتی دارند 

در کتاب نابرابری اجتماعی در این زمینه می گوید: نابرابری  20( ادوارد .ج.گرب706:1377، )ساروخانی

یا جایگاه هایی که به صورت اجتماعی تعریف شده اند و افراد آن را  اجتماعی به تفاوت هایی که میان افراد

اشغال کرده اند اشاره می کند و تفاوت هایی هستند که به صورت اجتماعی نحوه زندگی افراد و بخصوص 

( و باالخره 10:1373حقوق ، فرصت ها ، پاداش ها و امتیازاتی که برخوردار می شوند تاثیر می گذارد )گرب ،

لعلی لهسایی زاده در کتاب نابرابری و قشربندی اجتماعی و در تعریف نابرابری اجتماعی می گوید عبدا

                                                           
14 Procedural Justice 
15 Substantive Justice 
16 Efficiency Social 
17 Merit 
18 Desert 
19 Need 
20 Adward Greb 
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وضعیتی که در چارچوب آن انسان ها دسترسی متفاوتی به منابع باارزش ، خدمات و موفقیت های جامعه 

روه ها یکدیگر را درجه دارند نابرابری اجتماعی می گویند چنین نابرابری زمانی بوجود می آید که افراد  و گ

( لذا در بحث عدالت اجتماعی مراد از برابری وجود  604:1375بندی ، سپس ارزیابی کنند ) لهسایی زاده ،

فرصت های برابر برای دسترسی به منابع و فرصت ها در سطح جامعه برای همگان است و مراد از نابرابری در 

هاست و از این رو اگر هر کدام از این دو مفهوم در جای استحقاق  زمینه برخورداری از پاداش ها بر طبق

 خود اصالح و یا قرار گیرند می تواند به تحقق عدالت در جامعه کمک کند.

 عدالت اجتماعی : مفهومب(

خصوص تعاریف زیادی وجود دارد که به چند تعریف متفاوت جهت شناخت مفهوم و مختصات آن و  در این

 مانند برابری پرداخته می شود : یدر ضمن تمایز آن با مفاهیم

عدالت جتماعی از نگاه مرتضی مطهری به معنای دقیق کلمه در عرصه اجتماعی آن مطرح است او اظهار می 

ست از دادن حق صاحبان استحقاق بدون هیچ تبعیض به ا عدالت اجتماعی در مفهوم وسیعش عبارت»دارد:

دالت است همچنانکه اگر تبعیض باشد و حق بعضی داده آنها اگر حق هیچ صاحب حقی ادا نشود بر خالف ع

، مالزم با مساوات است شود و حق بعضی داده نشود باز بر خالف عدالت اجتماعی است . عدالت از این منظر 

؛ یعنی به همه به چشم مساوی نگریستن و تبعیض قائل نشدن ، الزمه اینگونه مساوات ، عدالت است یعنی 

استحقاقش داده شود ، اگر زیاد استحقاق دارد زیاد داده شود و اگر کم استحقاق  اینکه به هر کسی طبق

 (47-46:  1374دارد کم داده شود و در این جهت تبعیض صورت نگیرد . )مطهری ، 

عدالت رعایت فرصت برابر و در عین حال رعایت استحقاق ، شایستگی ، سهم افراد است ، مصادیق عدالت بر 

تفاوت است آنگاه که سخن از جایگاه و نصیب هر فرد و یا گروه در جامعه است ، عدالت اساس اقتضای آن م

به معنی حفظ حقوق و کرامت انسانی و حیثیت اجتماعی او ر بهره برداری از کاالهای اولیه یا مشترک است 

حقوق »و تالش خود  و آن گاه این افراد یا گروهها در چهارچوی قواعد پذیرفته شده و بر اساس سعی

کسب می کنند ،  این حقوق به انها تعلق می یابد و جامعه الزماست این حقوق را برای آنان به « مکتسبه ای

است . اما اگر حقوقی مشروع « مساوات»و « برابری»رسمیت بشناسد لذا اقتضای عدالت به طور پیشینی 
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دالت ، رعایت استحقاق و شایستگی کسب شود این حقوق به صاحبانش تعلق دارد و لذا در این مورد معیار ع

دادن جایگاه شایسته به هرکس و دادن و ایجاد امنیت برای نااکتساب است . عدالت در سطح جامعه به معنی 

حق به افراد ذیحق است به عبارت دیگر باید با تمام کسانی که شایستگی یکسانی دارند رفتار یکسان شود و 

 با شایستگی خود را دریافت کند . هر کس در جامعه بتواند پاداش متناسب

در حوزه معیشت و روابط اجتماعی و در چهارچوب حقوق تکوینی و تشریعی اسالم ، عدالت به معنی 

است و امور اجتماعی بر مبنای توافق بر اصول و موازین قرار داده شده و « رعایت موازین الزم الرعایه»

از کاالها و « برابر حق برخورداری»یار عدالت اجتماعی،می شود در این حوزه مهمترین معطراحی و تنظیم 

مواهب اولیه ؛ یعنی حقوق ، آزادی ها ، فرصت ها ، کرامت نفس ، منزلت اجتماعی و امنیت اجتماعی 

است اما وقتی افراد جامعه از این فرصت ها در چهارچوب « پیشینی »شناخته شده است . این حق به نحو 

ول و موازین توافق شده استفاده می کنند ، ارزش افزوده ای ایجاد می کنند ، موازین الزم الرعایه و اص

 (164: 1390حاصل تالش و زحمت آنها به خودشان تعلق دارد )عیوضلو ، 

و  21وجود دارد لذا اصل شایستگی« نیاز»و « شایستگی»در ارتباط با عدالت اجتماعی دو اصل محوری 

است که عدالت را در معنای تصدیق وجود نابرابری ها می دانند ؛ و که نقطه عزیمت کسانی « قاعده انصاف»

بر این اساس ، توانایی و نتیجه کار افراد را مالک قرار می دهند چون در واقعیت ، توانایی افراد متفاوت است 

، برآیند دستاوردی آن هم منجر به نابرابری می شود ؛ پس پیامد پذیرش شایستگی آن است که عدالت از 

( ؛ که محور نگاه مساوات طلبانه و برابر 22ریق نابرابری ها محقق می شود اما اصل نیاز )قاعده برابریط

انگارانه به عدالت است . بر این اساس ، همانندی کم و بیش نیازها در افراد در اینجا مبنای توزیع قرار دارد و 

فراد توجهی نمی شود . از آنجا که افراد دارای به ویژه گی های متمایز کننده ای مانند توانایی و خروجی کار ا

سطح نسبتا برابر از نیازها هستند ، پس مدار عدالت بر پایه اصل برابری می چرخد لذا اصل ترکیبی ؛ که به 

رغم پذیرش سطوحی از نابرابری به عنوان عدالت ، بی توجهی محض به نیازهای انسانی را ناعادالنه می 

ست که عدالت در صورت دست یابی به ترکیبی از هر دو اصل پیشینی حاصل می شود ؛ انگارد و بر این باور ا

                                                           
21 Equity Principle 
22 Equality Principle 
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یعنی در اصل ترکیبی ، هیچکدام از دو اصل فوق ، قربانی دیگری نمی شود به این ترتیب در این رویکرد 

دو و  یکی از دو اصل شایستگی یا نیاز ، در انتخابی دوگانه برگزیده نمی شود ، بلکه توجه همزمان به هر

تاکید بر منابع اقتصادی جامعه بایستی بر اساس این دو قاعده توزیع شود ، عالوه بر آن به اجزای مفهوم 

مهمترین  24«عدالت اجرایی»و  23«عدالت توزیعی»عدالت در حوزه های مختلف هم می توان اشاره کرد ؛ 

قانون جزا و نحوه ی برخورد با بیان نمی کنند که عدالت جزایی  تفکیک را در معنی عدالت  از این حیث 

مجرمان را محور کار خویش قرار می دهند در صورتی که عدالت توزیعی بر چگونگی واگذاری منابع کمیاب 

: 1390)میرسندسی، تمرکز دارد «بار مسئولیت»و«منابع »به افراد و گروهای اجتماعی یا به عبارتی به توزیع 

7) 

  :نکته اساسی باید توجه داشت 3اجتماعی حداقل به پس می توان گفت که در تعریف عدالت  

ـ همه شهروندان باید ازحقوق یکسان برخوردار باشند و شرایط برابر برای دسترسی به منابع و فرصت ها  1

 داشته باشند.

 .در نظر گرفته شود (قاعده انصاف )یا و پاداش به افراد باید اصل شایستگیاـ در دادن مز 2

نیز در جهت حمایت از را امدادی  و یاصل حمایت ، فوق طد از فراهم آوردن دو شرـ جامعه باید بع 3

  و ... بکار گیرد .مددجویان اجتماعی روانی و جسمی 

 ج( عدالت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران:
 

 : دیدگاه ها و نظر رهبرانـ 1

مبارزه با شکاف طبقاتی و برقراری  رفع تبعیض ، مبارزه با فقر ،، اهداف انقالب اسالمی ایران جمله از  

این مفاهیم به وفور در بیانات امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری قابل مشاهده  بود وعدالت اجتماعی 

 است.

                                                           
23 Distributive Justice 
24 Retributive Justice 
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در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که مورد تاکید و تایید رهبران آن قرار داشت آمده است : 

فراهم کردن زمینه های مناسب برای ، این دیدگاه برنامه اقتصادی اسالمی اقتصاد وسیله است نه هدف ، با 

بروز خالقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات متناسب و مساوی و ایجاد کار برای 

همه افراد و رفع نیازهای ضروری افراد جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسالمی است 

 اعتقادی اصول از یکی عنوان به «عدل» شیعی اندیشة در اسی جمهوری اسالمی ایران ، مقدمه (.)قانون اس

 بعثت. دارد اجتماعی و سیاسی حوزة در مهمی هایبازتاب اعتقاد، و باور عرصة بر عالوه که است شده مطرح

 بوده آنان زندگی در عدل و قسط اجرای با هاانسان رساندن سعادت به برای نیز ادیان تشریع و پیامبران

 .است

 را آن توان می آب پاالیش و تصفیه با بود معتقدو فقیه شیعی  خمینی )ره( به عنوان یک اصالح گر امام

 با تواند می اجتهاد این نیست دینی عالمان شجاعانه اجتهاد جز چیزی دین حوزه در پاالیش این و کرد زالل

 تفسیر با و آورده بیرون ثابت قواعد و ظواهر چنبره از را خود ، زمانه احوال و اوضاع فهم و دین پیام درک

 چنین ارائه در خمینی امام برتری و امتیاز همه ، نماید بازگو مکان و زمان هر در را اسالم نقش ، خود نوین

 آرمان اساس بر خمینی امام مردمی عظیم انقالب از گرفته شکل نظام لذا بود ما روزگار در دین از تفسیری

 همه برای اجتماعی عدالت دنبال به امام.  بود اجتماعی عدالت آنها مهمترین از یکی که گرفت شکل ییها

 در اسالم مبین دین الخصوص علی و دین ذاتی و موثر کارکرد به قائل امام بود جامعه اقشار تمام و مردم

 چند بر عدالت خصوص در امام . بود آن کارآمد تاثیر و نقش ،...  و اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی های حوزه

 به. اجتماعی عرصة و اقتصادی عرصة حقوقی، و قانونی عرصة سیاسی، عرصة: اندنموده بیشتری تأکید قلمرو

 این باید. »است خاص قشرهای برای امتیاز نشدن قائل معنای به عدالت گاه اجتماعی عرصة در مثال، عنوان

 عرصه در یا(. 461: 6ج: 1385 ،خمینی امام) «هم با هستند لسّواءاعلی مردم همة و برود؛ بین از امتیازات

 محرومین، منافع حفظ یعنی مهم، شاخص سه به اسالم اقتصادی گیریجهت تبیین لزوم بر اقتصادی

 تذکر بارها را نکته این و کندمی تأکید زراندوزی با مبارزه و جامعه هایثروت در عمومی مشارکت گسترش

 یکی که بشود طور آن سرمایه گذاردمی نه و گیردمی را سرمایه جلو نه خواهد؛می تعدیل اسالم: »دهدمی
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 : 1385امام خمینی ، ) باشد نداشته نان هایشبچه پیش برود شب یکی و... باشد داشته دالر میلیارد صدها

.« رسندمی خودشان حقوق به مستمندان شد؛ خواهد رفاه فکر فقرا برای اسالمی جمهوری در( 470: 8ج

 زحمت همه: »می کردند صحبت اجتماعی و فردی عدالت از مواردی در (525: 6ج : 1385امام خمینی ،)

 درست باطنی عدالت یک و اجتماع، در بشر برای بکنند درست اجتماعی عدالت یک که بود این برای انبیا

 عدالت چهارچوب در که ایمقوله مهمترین (386: 11ج : 1385امام خمینی، .« )انفراد در انسان برای کنند

 حتی) کاهش و درآمد و ثروت عادالنة توزیع بود، امام فراوان توجه مورد اقتصادی قلمرو ذیل در و اجتماعی

 بود. غنی و فقیر میان شکاف( حذف

نظرات مقام معظم رهبری و رئوس نگاه ایشان به عدالت اجتماعی و اقامه عدل و تحقق مفهوم همچنین 

به  ویی عدالت اجتماعی در جامعه اسالمی از چنان اهمیت و فراوانی تاثیر برخوردار است که عینی و عمل

تناوب و تکاثر نسبت به آن تاکید و در مراتب و مواضع مختلف آنها را تذکر داده و مطالبه نموده اند . اهداف 

از تاکیدات موکد حکومت اسالمی برای تحقق عدالت اجتماعی و همچنین اصالح گری و مداومت در آن 

 ایشان است.

ست که ایشان ا ایندر نظر وی  نکته بعدی در بحث اقامه عدل و تحقق عدالت اجتماعی در جامعه اسالمی

وظیفه تک تک افراد را مطالبه عدالت می دانند و معتقدند افراد باید تحقق عدالت اجتماعی را از حاکمان 

ای مستمر و پویا در جامعه اسالمی است که در زمان و یا مکان بخواهند . لذا مفهوم عدالت اجتماعی ، مقوله 

 .خاص و یا موضوع خاص منحصر نیست 

  ایران: اسالمیعدالت اجتماعی در جمهوری  سازوکار ـ2

 ایران کنونی در وضعیت ضرورت یا ایجاب عدالت بویژه در گستره جامعه و مناسبات معطوف به آن قرار دارد.

مه ریزی های کالن در خصوص عدالت اجتماعی در بعد از انقالب اسالمی در ایران بررسی سیاست ها و برنا

سال دوران دولت جنگ تا دوران اخیر را در نگاهی اجمالی به شرح ذیل می توان  8از دفاع مقدس و 

 برشمرد:
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 محمدعلی دولت اما است شده دانسته عدالت تحقق برای ضرورتی ، حداقلی دولت ، بازرگان دولت در 

 برابری نوعی و کرد تفسیر دشمن با مبارزه در را عدالت ، داشت قرار عراق و ایران جنگ شرایط در که رجایی

 به را مستضعفان دغدغه و اجتماعی عدالت موسوی دولت.  گرفت پیش در خود های سیاست در را طلبی

وران دفاع مقدس مورد تکیه بر عدالت توزیعی در د.  کرد معرفی شیعی عدالت مصادیق ترین اصلی عنوان

تاکید دولت وقت بود اما در دوران دولت های سازندگی ، مفهومی اقتصادی با شاخصه اصلی رشد اقتصادی 

 ضرورت ترین اصلی مثابه به توسعه به رفسنجانی هاشمیدر تحقق دال شناور عدالت اجتماعی ارائه شد ، 

عامل زمینه ای جهت تحقق عدالت اجتماعی  در دوران اصالحات ، توسعه سیاسی ، داشت نظر عدالت تحقق

تلقی شده و در بسط توسعه سیاسی کوشش گردید تا از این طریق ، زمینه های الزم برای تحقق عدالت 

. کرد می جستجو سیاسی توسعه نام با تری اصلی دغدغه حاشیه در را عدالت خاتمیاجتماعی محقق شود 

جای خود را به توزیع فرصت ها و امکانات به « دالت محوراصولگرایی ع»تحقق عدالت اجتماعی در دوران 

طور مساوی و به همه افراد مناطق کشور تجلی یافته و طرح های تحول اقتصادی مانند هدفمندی یارانه ها و 

 مکتبی و انقالبی بازتعریفی از دیگر بار اسالم شریعت مدار بر عدالت مفهوم نژاد احمدی دولت در... اجرا شد 

 با ایران اسالمی جمهوری در عدالت مفهوم ، شیعی بنیادهای حفظ ؛ گفت توان می کل در شد ربرخوردا

 اندیشه حوزه در کامل و تام نظریه یک وجود از مختلف های دولت در «شیعی عدالت» گفتمان تحول وجود

ت در بین نتایج برخی پژوهش ها نشان می دهد دال عدال.دارد حکایت ایران اسالمی جمهوری نظام سیاسی

مورد اصای دولت مردان ج.ا. ایران کم و بیش مورد توجه بوده و مفصل بندی عدالت در چهار دولت و جریان 

فرآیند در اشاره بر تمرکز در قالب فقرزدایی نمود داشته است اما عدالت اجتماعی به عنوان یک پروسه )

نوان یک پروژه آن را مختص دوران ( در نظر گرفته نشده است بلکه هر دولت به ع حال تحول و تکوین

خود تعریف و به صورت سلیقه ای به آن پرداخته است همچنین این استراتژی ها برنامه محور نبوده بلکه 

به عنوان یک فرآیند ، گاها   عدم تداومعمدتا قائم به هر دولت بوده است از این رو شاهد نوعی گسست و 

که مفهوم وسیع و همه جانبه عدالت اجتماعی را به ایجاد سطحی و تک سویه توام با افراط و تفریط 

مفاهیمی ناقص از آن مانند توزیع صرف منابع و امکانات یا رشد اقتصادی و ... فرو کاسته است مواجه می 
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شویم هر چند موارد مذکور در برخی زمینه ها و ادوار در نقش مسکن زودگذر، موثر افتاده است ولی هیچگاه 

شرایط برابر برای دسترسی به فرصت »ره عدالت اجتماعی با توجه به مولفه های اصلی آن چونتوان ارائه چه

)به عنوان « نظام حمایتی و بازتوزیعی»)به عنوان امور پیشینی( و « استحقاق و شایستگی»و « ها و منابع 

 (1392امور پسینی( را نداشته است )صفری شالی:

ه ضروری است نکته اول اهتمام و تالش حاکمیت در راستای تحقق با عنایت به موارد مذکور ذکر چند نکت

عدالت اجتماعی و احساس ضرورت آن توسط دولتمردان در ایران بعد از انقالب اسالمی است آنچنانکه 

های کار، ممکن است نظرات، مختلف  خواهند کار کنند؛ اما در تشخیص راهآنها می» رهبری می گویند:

 ( 22/12/1379«)ی مردم تبیین شده نیست.ؤوالن هم چنان که باید برای همهباشد. ارزیابی کار مس

نکته دوم ؛ فقدان برنامه ریزی و نگاه کالن به مثابه فرآیندی در حال تحول و تکوین و حتی گسست و عدم 

در تداوم این مقوله است تا آنرا از سلیقگی ، نگاه حزبی و گروهی خارج کند شاید بتوان گفت پژوهش حاضر 

بعد غیر حکومتی و خارج از ابزارهای رسمی قدرت در پی تاکید بر این موضوع مهم است که تحقق مولفه 

های عدالت اجتماعی در یک فرآیند درونی شده ، مستمر ، متداوم و پویا از مجازی عمل به فریضه امر به 

مکان پذیر است تا پروسه معروف و نهی از منکر از طریق توجه به نقش و کارکرد تک تک افراد جامعه ا

 مذکور با ایجاد مکانیسم پروانه ای شاهد نتایج شگرف و حتی غیر قابل باور باشد .

 پیشینه پژوهش :  1ـ  10

با جستجوهای صورت گرفته در منابع مختلف متوجه خواهیم شد که هیچ پژوهشی که به طور مستقیم به 

ن در تحقق عدالت اجتماعی از طریق دستگاه معادالتی بررسی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر و نقش آ

وجود ندارد اما برخی از پژوهش ها که از نظر ، و چارچوب نظری آشوب و متاثر از ویژه گی های آن باشد 

نگارنده به قسمتی از پژوهش حاضر نزدیک بوده و اقدام به بررسی فریضه امر به معروف و  نهی از منکر و یا 

 از ادبیات پژوهش و پیشینه آن ،برداری  در جهت بهرهنموده اند مباحث مرتبط  واعی عدالت اجتممفهوم 

 اشاره خواهد شد :

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ـ امر به معروف و نهی از منکر : 1ـ  10ـ  1

آثاری که درباره امر به معروف و نهی از منکر نگاشته شده است را می توان در چند بخش تقسیم بندی 

 نموده و مورد بررسی قرار داد :

 اصل داشته اند . ( آثاری که نگاه عقلی به این دو1

 آثاری که ابعاد و کارکرد سیاسی امر به معروف و نهی از منکر پرداخته اند .( 2

 آثاری که از ابعاد اجتماعی و فرهنگی به امر به معروف و نهی از منکر پرداخته اند .( 3

 هی از منکر را بررسی کرده اند .آثاری که ابعاد و کارکرد اقتصادی امر به معروف و ن( 4

 آثاری که ابعاد حقوقی این دو اصل را مدنظر قرار داده اند .(  5

 بررسی مختصری در خصوص هریک از تقسیم بندی ها را پی می گیریم .

 الف(کتب :

 (آثار سیاسی:1

ثر چندانی یافت که به طور مستقل و از دریچه سیاست به این دو فریضه نگاه کرده باشند ا آثاریدر میان 

 نمی شود بلکه به تناسب موضوع به آن پرداخته شده است که نگاه مختصری به این آثار می افکنیم:

اثر احمدرضا بسیج به اتفاق چند تن « نظارت نخبگان در شناخت امر به معروف و نهی از منکر»ـ کتاب 2ـ1

 نده ابتدا با ارائه تعریفی از نخبه و نخبگادیگر است که با رویکرد سیاسی به رشته تحریر در آمده است نویسن

در اسالم اعم از پیامبر و امامان و نخبگان نیک و صالح ، نخبگان واگرا و منافق ، رهبران جاه طلب و 

خودخواه ، بحث نظارت را مطرح می کند و با اشاره به ضرورت نظارت در جامعه ، مسئله نظارت را به نظارت 

مبران ، امامان و فرشتگان( و نظارت اجتماعی تقسیم می کند آنگاه انواع نظارت را الهی )وظیفه خداوند ، پیا

ـ نظارت  3ـ نظارت نخبه بر نخبه  2ـ نخبه بر مردم که آن را نظارت فقها بر جامعه وسیاست می داند 1به 

امر به معروف مردم بر نخبگان را تقسیم نموده و با مطرح نمودن شیوه های نظارت پنهان و آشکار وارد بحث 

و نهی از منکر می شود و آنرا از نظر عقلی ، قران و حدیث و فقه مورد بحث قرار می دهد آنگاه وارد مبحث 

آزادی و نیاز انسان به آن و لزوم و حدود آن و در نهایت با بیان شرایط و شیوه های دعوت به خیر بحث را به 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نظارت به سه حوزه مدنظر اصل هشتم قانون اساسی است و پایان می برد. نکته قابل توجه در این اثر تعمیم 

 برخالف دیگر آثار این حوزه ، آنرا تنها در حوزه مسائل فردی و اجتماعی بررسی نمی کند.

ـ اثر دیگر که به طور غیرمستقیم و از منظر نظارت  این دو اصل را با سیاست مرتبط نموده است کتاب  2ـ2

است که توسط سید سجاد ایزدهی تالیف و توسط پژوهشگاه علوم و  «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی»

فرهنگ اسالمی منتشر شده است موضوع اصلی کتاب بحث نظارت بر سیاست است لذا نویسنده بحث را با 

توضیح مفهوم نظارت آغاز می کند آنگاه به بیان مصادیق نظارت می پردازد سپس زمانی که وارد بحث از 

ـ نظارت بیرونی تقسیم می 2ـ نظارت درونی 1ال قدرت می رسد نظارت را به دو گونه نظارت در مرحله اعم

کند و وقتی نظارت بیرونی را طرح می کند سخن از امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک مکانیزم 

و نظارت و  امر به معروف و نهی از منکر به معنای حساسیت، نگاه نویسنده  زنظارت بیرونی مطرح میکند . ا

اهتمام جامعه اسالمی نسبت به انجام واجبات و ترک محرمات در سطح عموم بوده ، مفهومی عام و فراگیر 

دارد که ضمن در برگرفتن حوزه های عبادی و معاملی و مصادیق جزئی ، مصادیق کالن )مانند مساله جهاد 

معه اسالمی بر سرنوشت خویش است و گیرد و از این رو مفهوم نظارت عموم مردم جا ( را نیز در بر می

 مردم می توانند در امور کلی جامعه خویش دخالت کرده و سالمت آنرا تضمین نمایند .

ـ یکی از آثار قدیمی که در بابی از ابواب کتاب به موضوع امور حسبه و به تبع آن امر به معروف و  نهی  2ـ3

بن محمد ماوردی شافعی است این کتاب از نخستین علی « احکام السلطانیه»از منکر پرداخته است کتاب 

آثار در زمینه سیاست و اداره کشور در میان اهل سنت است . ماوردی در باب بیستم این کتاب وقتی که 

بحث از امور حسبه می کتند به این فریضه می پردازد و در واقع امور حسبه را با آن مترادف دانسته معتقد 

او به تفاوت محتسب با « عروف و نهی از منکر است ، زمانی که فعلش اظهار گرددحسبه همان امر به م»است:

دیگر شهروندان پرداخته ارتباط احکام حسبه با احکام قضا و مظالم را برسی نموده و اقسام امر به معروف و 

قرار گرفته نهی از منکر و حقوق الهی و انسانی را بیان می کند که همه این ها در باب بیستم مورد مداقه 

 است .

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اثر امام محمد غزالی است که به شکل پند و اندرز « نصیحه الملوک»ـ از آثار دیگر این حوزه کتاب  2ـ4

برای سالطین و وزراء و امراء نوشته شده است این کتاب عالوه بر سیاست وزیران و سیره آنها و آداب دبیران 

بت به مردم و زیردستان استفاده شده است یعنی ، از آموزه های اسالمی برای انجام وظایف حاکم نس

ها ، نصایح  و مواعظی برای سالطین است که آنها را به ترک برخی از اعمال و انجام  مشتمل بر حکمت

مدارا با رعیت ، عدالت و  ،برخی دیگر توصیه می کند نظیر ترک نرد و شطرنج بازی و می خوارگی و ....  ب

در این کتاب  آنچه کارگزاران به انها تنها به خاطر خشنودی خداوند و ... . اماعدل ورزی و جلوگیری از ستم 

مشهود است اینست که اراده مردم در تعیین حاکم نادیده گرفته شده و حفظ وضع موجود از اهم امور تلقی 

 ( 17: 1395شده است )صیاد ،

 (آثار مربوط به منابع فرهنگی . اجتماعی :2

وری شده یا انفرادی در خصوص این دو اصل به چاپ رسیده آتاب ، مقاله به صورت گرد آثار فراوانی اعم از ک

 است که در این مجال به برخی از آنها پرداخته می شود :

اثر حسین نوری همدانی که به زبان عربی نگاشته شده و محمد « امر به معروف و نهی از منکر»ـ کتاب  2ـ1

ت .این کتاب در شش فصل تنظیم شده ، فصل اول این آموزه را از محمدی اشتهاردی آنرا ترجمه کرده اس

(اشاره و 1دیدگاه قرآن معرفی می کند و به تفصیل بیان می کند که آیات در چهار عنوان  ذکر شده است 

درفصل دوم .( وصف الزم برای مومنین 4( الزام آن به واجدین شرایط 3(بیان عاقبت ترک آن 2ن آترغیب به 

وایات این حوزه از پیامبر اکرم و معصومین می پردازد در فصل سوم به شرح و توضیح دو واژه به بررسی ر

هی ن معروف و منکر آیاتی که داللت بر اهمیت این آموزه دارد فصل چهارم به چگونگی حکم امر به معروف و

و باالخره در فصل فصل پنجم شرایط این فریضه در اسالم مشروحا بحث نموده است  از منکر پرداخته است .

ششم راجع به مراتب سه گانه و مراحل امر به معروف و نهی از منکر  بحث می نماید این کتاب از این جهت 

که به صورت تخصصی و تفصیلی به این آموزه پرداخت کرده است قابل استفاده است لکن با توجه به عدم 

و اجتماعی در واقع ارائه کننده شناخت  بیان ظرفیت های این آموزه علی الخصوص در حوزه های سیاسی

 ناقصی از این آموزه مهم دینی است 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اثر محسن قرائتی از جمله آثاری است که توسط مرکز درس « امر به معروف و نهی از منکر»ـ کتاب 2ـ2

 فصل آنرا تدوین نموده است فصل اول به جایگاه امر به معروف 5هایی از قرآن به چاپ رسیده و نگارنده در 

و نهی از منکر اختصاص دارد عالوه بر آن جایگاه ناهیان را نیز تبیین می نماید و نقش قدرت نیز در امر به 

معروف و نهی از منکر  ترسیم می نماید آنگاه بحث مراحل سه گانه  اجرای آن را تبیین می کند .فصل دوم 

امت ترسیم میک ند اسباب سکوت را به ترک این فریضه اختصاص دارد  در آن سیمای افراد ساکت را در قی

بر می شمارد و آثار شوم منکرات نیز در این فصل مورد تبیین قرار می گیرد فصل سوم به به وظایف آمرین 

به معروف و ناهیان از منکر دارد که در آن به صفات و شرایط آمرین به معروف و ناهیان از منکر اشاره می 

ه معروف و نهی از منکر و برخی تدابیر عملی برای این فریضه مورد کند همچنین در این فصل مراحل امر ب

بحث قرار می گیرد نگارنده فصل چهارم را به بیان شیوه های امر به معروف و نهی از منکر و بیان اهمیت این 

م معروف و نهی از منکر اختصاص داده و در این راه توجه به زمان را مه شیوه ها و زمینه سازی برای امر به

و منکرها در قرآن پرداخته که در این میان به بیان  می شمارد فصل پنجم این کتاب به بیان انواع معروف ها

نمونه هایی از معروف های سیاسی در قرآن اشاره و در نهایت مصادیقی از منکرات اعتقادی ، منکرات 

 ین المللی را بر می شمارد.فرهنگی ، اجتماعی ، خانوادگی ، اخالقی ، اقتصادی ، نظامی ، سیلسی و ب

تالیف محمد اسحاق مسعودی در دو سطح « آموزش ملی امر به معروف و نهی از منکر »ـ کتاب دیگر  2ـ3

معروف و نهی از منکر است که توسط  مقدماتی و تکمیلی و در دو مجلد به سفارش ستاد احیای امر به

آموزشی در بیست و کتاب دوم را در بیست و دو  انتشارات آزادی به چاپ رسیده است کتاب اول با رویکردی

وف و نهی از منکر ، لزوم و مراحل ، شرایط وجوب ، عردرس تنظیم نموده است در آنها از جایگاه امر به م

ویژگی آمران و ناهیان ، انواع روش ها و شیوه ها ، پیامدها و آثار )معنوی ، اجتماعی ، اقتصادی ،روانی( و 

آموزه سخن به میان می آورد و مطالب کتاب عمدتا در حوزه های اجتماعی و فردی  آسیب شناسی ترک این

 مورد بحث واقع شده است .

تالیف غالمعلی نعیم آبادی « روش شناسی و آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر»ـ کتاب دیگر  2ـ4

شناخت این فریضه ، مساله  است که به همت انتشارات توسعه قلم چاپ و ضمن بیان مباحث مقدماتی شامل
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مسئولیت پذیری عمومی ، تعریف معروف و منکر ، حکم و جایگاه و مراتب آن به بررسی مختصر امر به 

معروف و نهی از منکر از منظر قرآن و روایات پرداخته و به بیان قلمرو این دو اصل وآداب و شرایط امر به 

دینی و فریضه الهی پرداخته است آنگاه با ارائه شناختی  معروف و نهی از منکر ، اهمیت و فوائد ین آموزه

تاریخی از طریق ذکر نمونه هایی از تاریخ سالم مانند غزوه تبوک و قیام عاشورا و سایر قیام های دینی به 

بیان روش های این آموزه دینی در بهره گیری جهت خنثی سازی توطئه ها و تهاجمات فرهنگی می پردازد 

. 

که توسط محمدرضا شرفی تالیف و توسط « روش های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر»ـ کتاب  2ـ5

انشناختی و جامعه روستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر چاپ شده است با تاکید بر زمینه های 

این دو اصل و  شناختی این فریضه را مورد بررسی قرارداده و با انتقاد از غفلت و بی مهری پدیده آمده درباره

فریضه الهی ، وجود ناهنجاری ها و منکرهای متعدد در جامعه را معلول غفلت و بی توجهی به این دو فریضه 

می داند از این رو به بررسی هنجارها و ناهنجاری های مختلف فردی و اجتماعی ناشی از آن پرداخته و 

رت بیشتری دارد نام می برد در هر مبحث زمینه مجموعه ای از منکرها را به نظر مولف پرداختن به آنها ضرو

های روانشناختی و جامعه شناختی تکوین پدیده مطرح شده و از این رو به ضرورت نظارت مردمی این دو 

و تبعات آنرا از  فریضه الهی در بازداشتن دیگران از بدی ها و واداشتن آنان به نیکی ها تاکید می کند ، آثار

ررسی نموده و به تبیین راه کارها و پیشنهادهای عملی و کاربردی در این زمینه می دو منظر مورد اشاره ب

 .پردازد 

تالیف فرهاد « دیدگاه جامعه شناختی درباره نظارت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر»ـ  کتاب  2ـ6

مولف نسبت به اینکه امام جمعه و با همت ستاد احیاء با نگاهی جامعه شناختی به چاپ رسیده است . در آن 

این فریضه یکی از مهمترین روش ها و سیاست های دینی برای عمران و توسعه فرهنگ در جامعه است 

اذعان و از دریچه گرایش جامعه به فساد اجتماعی در صدد اثبات ضرورت بحث و کاربست امر به معروف و 

اه قرآن ، به آسیب شناسی و بحران نهی از منکر برآمده و با نگاهی به آسیب شناسی فرهنگی از دیدگ

لیل دفرهنگی جوامع می پردازد. او معتقد است هر چه فساد اجتماعی و فرهنگی در جامعه بیشتر باشد به 
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و  قومیت های متنوع و متفاوت ، روابط اجتماعی بسیار پیچیده شده  گستره گروه ها و سازمان ها ، محله ها

هرا مدیریت اجرایی مربوطه را سخت دشوار و پیچیده خواهد نمود او با و در تعامل با مساله فساد اجتماعی ق

اشاره به سیاست ها و ترفندهایی برای آسیب های فرهنگی جوامع ، معتقد است که ضرورت بحث و کاربست 

این فریضه امری بدیهی است زیرا امر به معروف و نهی از منکر به عنوان رهیافت های درون زای فرهنگ 

آنی اسالم می تواند در جهت مدیریت و الگوسازی سیاست اجتماعی در جهت رسیدن به مرحله قر دینی و

یکی  نبه عنوا« علم به تاثیر»توسعه و جامعه سالم و مفید و موثر واقع شود همچنین مولف با تاکید بر عنصر 

نکر سعی در پیوند از بنیادی ترین توصیه های علمی ـ دینی در سیاست اجتماعی امر به معروف و نهی از م

 جامعه شناسی با روش امر به معروف و نهی از منکر دارد .

ـ سید محمود بجستانی نیز کتابی را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر تالیف نموده است که با  2ـ7

پرداخته ع همت ستاد احیا چاپ شده و با رویکرد بررسی این دو فریضه در سیره معصومین به موضو

سه بخش و نه فصل تنظیم شده است نکته جالب در مطالب این کتاب اشارات آن به  ین کتاب دراست.ا

سیره معصومین در پذیرش امر به معروف دیگران درباره خود با روئی گشاده ، و امر به معروف حاکمان و 

 .خلفا از جانب ایشان است

به معروف و نهی از منکر مطرح شده ـ بسیاری از کتب و آثار مرتضی مطهری به مناسبت بحث امر  2ـ8

است بویژه جلد سوم کتاب حماسه حسینی ، اما حسین جوادی نیا اثری را در این حوزه پدید آورده است که 

امر به »ر وی است که با نام ادر واقع قلم و بیان مرتضی مطهری در باب امر به معروف و نهی از منکر در آث

توسط انتشارات صدرا به چاپ رسیده است این « د شهید آیت اله مطهریمعروف و نهی از منکر در آثار استا

کتاب مشتمل بر معنا ، اهمیت و تاریخچه عملی این دو فریضه بعنوان حسبه و نیز مباحث اجتماعی از قبیل 

ضرورت اجتماعی این دو فریضه و مسئولیت انسان در برابر اجتماع و رابطه امر به معروف و نهی از منکر و 

ح اجتماعی و نیز مباحث فقهی این حوزه از قبیل آراء فقهی ، بررسی شرایط و مراحل سه گانه این دو اصال

فریضه و نیز بررسی شرط عدم ترتب مفسده و ضرر و حدود آن است آنگاه وارد بحث ارزش امر به معروف و 

ین را در قبال امر به نهی از منکر امام حسین )ع( و نقش آن در قیام حضرت می شود و نیز عملکرد مسلم
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و مرد را به بحث می گذارد . نهایتا شیوه انجام امر به  معروف و نهی از منکر بررسی کرده و تساوی زن

 معروف و نهی از منکر را در بعد از انقالب مطرح می کند .

ود بحث آنچه در مباحث این کتاب بیشتر جلوه می کند که در آثار دیگر کمتر می توان دید یا دیده نمی ش

شرط عدم ترتب ضرر است که مطهری با طرح این مساله که اگر کسانی بگویند که مرز امر به معروف و نهی 

 یدداز منکر آنجاست که ضرری نباشد و خطری آبرو ، جان و حتی مال آمر به معروف و ناهی از منکر را ته

بیان خود را اینگونه طرح می کنند که : شان دلیل این ینکند در واقع ارزش این فریضه را پایین آورده اند ا

گرچه آبرو و جان در اسالم محترم است اما باید دید که موضوع امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ و 

شاید اهمیتی باالتر از مال و جان داشته باشد.مانند به خطر افتادن قرآن و اصول قرآنی و به خطر افتادن 

و به عقیده مطهری امر به معروف و نهی از منکر مرز نمی شناسد و  مدندعدالت که همه انبیاء بخاطر آن آ

شاهد این بیان خود را قیام امام حسین قرار می دهد چرا که قیام امام حسین )ع( هم به تصریح خود امام به 

هی از این خاطر اتفاق افتاد و از این رو نهایتا نتیجه می گیرد که قیام امام حسین ارزش امر به معروف و ن

 است . هبرد منکر را باال

امر به معروف و نهی از منکر »امر به معروف و نهی از منکر کتاب یکی دیگر از آثار جامع در ارتباط باـ  2ـ9

جلد اول آن توسط حسین است که نویسنده و محقق انگلیسی « مایکل کوک»اثر « در اندیشه اسالمی

احمد نمایی ترجمه و از طریق انتشارات آستان قدس رضوی ساکت و انتشارات نگاه و هر دو جلد آن توسط 

ای  هچاپ شده است . نویسنده این کتاب که برای تدریس به امریکا مسافرت کرده بود در مواجهه با واقع

ن واقع بود انگیزه ای آزشت در خیابانی در ایالت شیکاگوی امریکا که همراه با بی تفاوتی مردم نسبت به 

با تحقیق گسترده ای که انجام  اوین بیاندیشد که چرا مردم در قبال آن واقعه ساکت بودند ؟ پیدا کرد تا به ا

داد به این نتیجه رسید که دین اسالم تعالیم گسترده و ویژه ای برای این وظیفه اخالقی دارد که نام آن امر 

ورد . آو اشتباهات فراهم می به معروف و نهی از منکر است که زمینه مداخله ناظرین را در برابر انحرافات 

مذاهب اسالمی از قدیمی ترین زمان تا به امروز مورد  فرق و مبنابراین او برآن شد که این دو اصل را در تما

از این کتاب را به آراء فقهای شیعه از شیخ کلینی تا عصر  دیبررسی و بحث قرار دهد و خصوصا بخش زیا
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ختصاص داده است . مایکل کوک حتی این آموزه اسالمی را با دیگر حاضر بویژه امام خمینی و شاگردان وی ا

و مکاتب  فلسفی مقایسه  و اندیشه های غیراخالقی ادیان توحیدی و غیر توحیدی و حتی سنت های جاهلی

نمود . نکته قابل توجه در این کتاب اینست که این اثر عالوه بر معرفی نسبتا جامع از این آموزه بیشتر بر 

 .جتماعی این فریضه تکیه نموده است تا مباحث سیاسی آنابعاد ا

 ب ( مقاالت:

مقاالت بسیاری در حوزه های مختلف در خصوص این فریضه از مناظر مختلف نگاشته شده است که در حد 

 امکان به بررسی برخی از آنها در حوزه های مختلف می پردازیم :

 مقاالت ناظر بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی :( 1

نقش امر به معروف و نهی از منکر در »ـ مقاله ای از عابدین موسوی و محمدرضا کیخا تحت عنوان  1ـ1

در مجموعه مقاالت همایش علمی امر به معروف و « ایجاد امنیت اجتماعی پایدار و ارتقاء اخالق اجتماعی

رین جلوه های ارتقاء اخالق نهی از منکر چاپ شده که نویسندگان ابتدا با تعریف معروف و منکر ، یکی از بهت

اجتماعی و ایجاد امنیت اجتماعی پایدار در مکتب اسالم را مساله امر به معروف و نهی از منکر می دانند از 

این رو تاثیرات آن و شیوه های اجرای ان و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی و آسیب شناسی امر به معروف و 

ن به میان می آورند و برای آن در ارتقاء اخالق اجتماعی و ایجاد نهی از منکر مبتنی بر آیات و روایات سخ

امنیت پایدار اجتماعی نقشی کلیدی قائل می شوند بگونه ای که اگر در اجرای آن کوتاهی شود اخالق 

اجتماعی به شدت تضعیف شده و به دنبال آن امنیت اجتماعی به مخاطره می افتد بنابراین با ایجاد پشتوانه 

شناخته شوند و انتخاب  رای ان به گونه ای که هریک از مصادیق معروف و منکر نزد غالب مردمفرهنگی ب

روانشناختی و جامعه شناختی صحیح اجرای امر به معروف و نهی از منکر برای هر فرد چرا که نمی توان 

 برای تمامی افراد یک شیوه واد را اجرا کرد ، به سمت این هدف حرکت نمود .

ارائه « و نهی از منکر کارکردهای تربیتی امر به معروف»الم احمدزاده مقاله ای را با عنوان ـ محمدع1ـ2

نموده است که این فریضه را نمودی از تربیت مشارکتی اسالم معرفی نموده که در تمامی مراحل شکل 

ازی دارد و از این گیری ، عمل تربیتی و تاثیر اصالح گرایانه آن بر همه روابط اجتماعی و غیره کارکرد ممت

منظر به مطالعه این دو اصل پرداخته است . او مفهوم تربیت را به معنی شکوفاسازی و توانمندی و از حالتی 
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به حالت دیگر شدن انسان دانسته که بر اثر انجام این دو فریضه تحقق می یابد که در اینصورت گسترش 

مودن زمینه امنیت ، تحقق مصلحت عمومی جامعه ، عدالت و اصالح جامعه ، تقویت فرهنگ دینی ، فراهم ن

پیشگیری از انحرافات و کاهش جرم و جنایت ، ترویج الگوهای سالم در جامعه ، فراهم نمودن زمینه کسب و 

کار حالل ، تضعیف فرهنگ های مخرب ، ایجاد وخدت و همبستگی ، تقویت روحیه نقد و نقدپذیری ، 

ا به ارمغان خواهد آورد و از طرف دیگر ترک این آموزه پیامدهای منفی و رهایی از بالها و مشکالت دنیوی ر

ناگواری چون ترویج فساد اجتماعی و اخالقی ، دگرگونی ارزشها ، سلب برکات الهی ، نزول بالها و عقوبات 

ته موانع الهی ، عدم استجابت دعا ، تغییر ماهیت افراد و .... را به همراه خواهد داشت همچنین نگارنده دو دس

و آفات بازدارنده که ممکن است بر سر راه آمر و ناهی و پذیرنده قرار گیرد را بر می شمارد که از ناحیه آمر و 

ناهی ترس از ضرر مالی و جانی ، حیا و حجالت ، ضعف ایمان و غیرت دینی ، یاس و ناامیدی از حصول 

ر و نهی موانعی چون تعصب بی مورد و جهل و مقصود ، بی اعتنایی می تواند باشد و از ناحیه پذیرنده ام

نادانی ، عجب و خودبینی ، تکبر ، سخت گیری بی مورد ، می شمارد و در مقابل راهکار اثربخشی این دو 

آموزه را اشاعه کرامت انسانی ، روش تغییر محیط ، آموزش آمر و ناهی عملی ، رعایت ادب و متانت در اجرا ، 

و توکل به خدا و یاد او می  ه با آنها ، ارشاد و ارتقاء دانش نسبت به معروف و منکرریشه یابی منکرات و مبارز

 داند .

به برخی از آنها اشاره  ن پرداخته اند کهآبرخی از مقاالت نیز از منظر بررسی موانع اجرای این دو اموزه به 

 می شود :

ر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر راه بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی تحقق ام»ـ مقاله ای با عنوان 1ـ3

از علی سعیدی و شمسا سبزیان از مجموعه مقاالت منتشره از دانشگاه مذاهب اسالمی و ستاد احیاء « کارها

منتتشر شده است که از دریچه بررسی موانع این آموزه دینی به مساله نظر انداخته است . پس از آنکه آثار 

به اختصار بیان می کند به وجود موانعی در تحقق آن وجود دارد اشاره کرده از فرهنگی و اجتماعی آن را 

ـ نفوذ اندیشه های تساهل گرا بر 2ـ عدم شناخت از مصادیق و اثرات امر به معروف و ونهی از منکر 1جمله : 

و شخصی  ـ واگذاری امور مهم و پرداختن به مسائل جزئی 4ـ توجیه ها و تبلیغات منفی 3سر راه تحقق آن 
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ـ ترس از مجازات و 7ـ دنیا طلبی نخبگان و بزرگان جامعه و مردم  6ـ محافظه کاری صاحبان قدرت 5

ـ احتمال عدم تاثیر  9ـ فردی عمل کردن و عدم بهره گیری از روش های نوین 8محرومیت های اجتماعی 

ـ اعتالی  1آنها را نیز  ـ اجرای نادرست آن و راهکارهای رفع11ـ شکاف بین اسالم و جامعه مسلمین 10

ـ حرکت نکردن تک  4ـ اراده همگانی  3ـ بهره گیری از روش های علمی و منطقی  2سطح بینش اجتماعی 

ـ رعایت موازین 7ـ ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی  6ـ افزایش قدرت وجدان اجتماعی 5بعدی 

سلبی و .... بیان می  یجابی وتارها و راهکارهای اـ اصالح ساخ 9ـ روش های تبلیغی موثر  8شرعی و اخالقی 

 ـ صدا و سیما می داند . 3ـ نظام و  2ـ مدرسه  1کند و عوامل موثر در تحقق این راه کارها را نیز 

بررسی موانع احیاء و ترویج امر به »ـ در راستای بررسی موانع مقاله دیگری نیز از علی میر با عنوان  1ـ4

در مجموعه مقاالت همایش نظارت همگانی در دانشگاه آزاد اسالمی خرم آباد اسفند « معروف و نهی از منکر

به چاپ رسیده است که نویسنده این مقاله پس از بیان چیستی امر به معروف و نهی از منکر  و بیان  1387

خصی و عمومی ر این دو آموزه در قرآن و احادیث ، موانع احیاء این دو فریضه را از دو جنبه شثااهمیت و آ

ـ  6ـ عزت طلبی  5ـ انتقادپذیری  4ـ ترس  3ـ تساهل و بی اعتنایی  2ـ طمع  1بدین قرار بر می شمارد : 

ـ  شتاب  10ـ حس بی مسئولیتی 9ـ وجود انحرافات فکری مانند جبرگرایی  8ـ فهم نادرست  7خجالت 

اتی را جهت احیاء این فریضه بدین شرح ـ برخورد مسئولین . پس از بیان موانع ، پیشنهاد 11زدگی و عجله 

ـ توسعه آموزش شیوه های عملی امر به  2و ناهیان  ـ حمایت جدی مسئولین از آمرین 1ارائه می کند : 

ـ گسترش و نشر معارف روایی پیرامون امر  4ـ پیشقدم شدن مسئولین در این راه  3معروف و نهی از منکر 

ـ انتشار قوانین و مقررات مرتبط با امر  6نات بزرگان دین در این مورد ـ نشر بیا 5به معروف و نهی از منکر 

 به معروف و نهی از منکر   

ـ مقاله دیگر در همین خصوص با همین عنوان توسط جهان بخش غدیری ، کبری خسروی نژاد و نادر  1ـ5

ظارت همگانی ، از آزادبخت به چاپ رسیده است که نویسندگان با اشاره بهوجود خالء ناشی از فقدان ن

خطرناک ترین آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر را تضعیف ، نابودی و دگرگونی ارزش های اسالمی می 

نفره دانشجویان یافته های  300دانند و بوسیله ابزار نظرسنجی و پرسش نامه و مراجعه به جامعه آماری 
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ـ ترس و نگرانی از برخورد  1ز منکر را ناشی از خود را در خصوص موانع اقدام به امر به معروف و نهی ا

ـ ترس از دخالت در امور خصوصی  4ـ عدم تاثیر  3ـ فراهم نبودن زمینه انجام این کار  2خشن طرف مقابل 

ـ و نداشتن عالقه به این کار بر شمرده که در میان این عوامل  6ـ عدم وجود شرائط در خود آمر  5دیگران 

قش بیشتری را ایفا می کنند . البته نویسندگان پیشنهادهای چهارده گانه ای را نیز موردهای اول و دوم ن

مطرح می نمایند که برخی از آنها با دیگری به طوری هم پوشانی دارند به طور خالصه این پیشنهادات 

های ـ تبلیغ عمل به این فریضه در رسانه  2ـ آموزش صحیح و کاربردی آمران و ناهیان  1عبارتند از :

ـ اصالح  4ـ تحریک حس مسئولیت پذیری در افراد  3عمومی و فرهنگ سازی برای انجام این دو فریضه 

ـ تقویت اعتقادات و  5ذهنیت افراد نسبت به فشار و تهدید و اجبار برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر 

ـ حمایت قانونی از  7اهیان از منکر ـ داشتن شرائط کار برای آمران به معروف و ن 6باورهای مذهبی افراد 

ـ سپردن این  9ـ عامل بودن مسئولین به این دو آموزه دینی جهت الگو شدن برای مردم  8آمران و ناهیان 

 ـ توجه به احوال و شرائط امر و نهی شوندگان در امر به معروف و نهی از منکر . 10وظیفه به افراد دلسوز 

 مقاالت با رویکرد حقوقی(2

بعاد حقوقی نیز به مقاالتی در ارتباط با این دو فریضه نوشته شده است چه از نظر حقوق عمومی چه در در ا

 نها اشاره می شود:آبعد حقوق بین الملل و چه حقوق بشر که به اختصار به برخی از 

با ـ گزارشی پژوهشی توسط مهدی رجایی به سفارش مرکز تحقیقات شورای نگهبان در راستای آشنایی 2ـ1

منتشر شده است که در آن « بررسی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر»مفهیم حقوق عمومی با عنوان 

ضمن مفهوم شناسی این دو اصل به بررسی مبانی فقهی و حقوقی آنها نیز پرداخته شده ودر آراء اهل سنت ، 

 فقه شیعه و در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار داده است .

« جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی»دیگر را غالمحسین الهام با عنوان  ـ مقاله2ـ2

به چاپ رسیده است مولف در آن  2، شماره  13نوشته است که در فصلنامه حقوق دانشگاه تهران دوره 

غیر امامیه  ضمن بیان ماهیت امر به معروف و نهی از منکر به موقعیت شناسی آن در منابع فقهی امامیه و

پرداخته آنگاه کارکرد تربیتی و اجتماعی و کارکرد تغییردهندگی و همچنین کارکرد نظارتی و کنترلی این 
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ـ حکومت نسبت به مردم  1دو اصل را بیان نموده سپس کارکردهای آنرا در حکومت اسالمی در سه بخش 

داده است و در نهایت ظرفیت های  ـ مردم نسبت به یکدیگر مورد بحث قرار 3ـ مردم نسبت به حکومت  2

مردمی جهت کاهش تبهکاری و اصالح ذات البین ، شفاعت و کفالت مجرمین کم خطر را مورد توجه قرار 

 داده است .

پژوهشی « نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری وقوع جرم در جامعه»ـ مقاله ای با عنوان 2ـ3

عبدالعلی فارغی نوشته شده است نویسندگان در آن با این نظر که امر است که مشترکا توسط پرویز باقری و 

به معروف و نهی از منکر می تواند نوعی نظارت عمومی و مراقبت همگانی ایجاد کند و با تکیه بر آیات و 

روایات و نیز قانون اساسی جمهوری اسالمی معتقدند که با عنایت به آثار و برکات سیاسی ، اجتماعی ، 

دی و معنوی مترتب بر این فریضه ، این آموزه دینی می تواند بعنوان راهکار پیشگیرانه از وقوع جرائم ، اقتصا

بزهکاری ها ، کژمداری ها و هرج و مرج ، بی عدالتی اجتماعی و از این دست انحرافات باشد و توان و 

 ده است .اثرگذاری دین در پیشگیری از وقوع جرائم در جامعه را مورد تحلیل قرار دا

 (مقاالت ناظر بر رویکرد سیاسی :3

آثاری که با نگاه سیاسی این دو اصل را مورد بحث قرار داده اند چندان زیاد نیستند در این مجال ، چندی از 

 کنیم : این مقاالت را بررسی می

« ایرانمسئولیت همگانی ، امر به معروف و نهی از منکر و قانون اساسی جمهوری اسالمی »ـ مقاله  3ـ1

فصلنامه علوم سیاسی به چاپ رسیده  52توسط حسین جدی و با راهنمایی منصور میراحمدی در شماره 

است . در این مقاله نویسنده تالش نموده است که با اشاره به جایگاه واالی مسئولیت همگانی در کشورهای 

ن را نیز از این امر مستثنی دموکراتیک آنهم در هر سه بعد نظارتی ، قانون اساس جمهوری اسالمی ایرا

ندانسته و اصل هشتم قانون اساسی وتاکید بر ابعاد سه گانه مسئولیت همگانی که در این اصل امده است را 

شاهد بر ایم مدعا دانسته ، تبعات تدوین این ابعاد را مورد بررسی و واکاوی قرار داده و ادعا نموده است عمل 

وانه قانونی از پشتوانه فقهی هم برخوردار است و آنرا نه تنها به عنوان یک داشتن پشت به این ابعاد عالوه بر

تکلیف شرعی بر عهده مخاطبین قرار می دهد بلکه اعمال و فعالیت هایی که در ایجاد زمینه های عمل به 
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اجب می این ابعاد نیز مورد نیاز است نظیر احزاب ، مطبوعات و امثالهم را از باب مقدمه واجب بر مخاطبین و

 گرداند .

توسط ابراهیم برزگر « امر به معروف و نهی از منکر به مثابه یک رفتار سیاسی»ـ مقاله دیگر با عنوان 3ـ2

تدوین شده است مقاله مذکور از مجموعه مقاالت همایش امر به معروف و نهی از منکر توسط دانشگاه 

ایشان در این مقاله از این منظر که امر به  مذاهب اسالمی و ستاد احیاء گردآوری و به چاپ رسیده است .

معروف و نهی از منکر می تواند اشکال و صور گوناگونی از رفتار سیاسی را پوشش دهد لذا می تواند با 

سیاست و رفتار سیاسی پیوند برقرار کند و در وضعیت ها و رفتارهای خرد و کالن خود را نشان دهد به بحث 

ست این دو اصل نباید در امور جزئی و خرد سیاسی محدود شود ایشان در این ورود و با این فرض معتقد ا

راستا برای اثبات ادعا شواهد تاریخی نظیر حرکت امام حسین )ع( را به عنوان یک حرکت اصالحی و یا 

 انقالب اسالمی ایران را به عنوان استراتژی و یا یک نظریه تمام عیار انقالب به استشهاد می گیرند و سعی

دارند تا عالوه بر علنی نمودن پیوند های چند الیه امر به معروف و نهی از منکر و رفتار سیاسی ، بوپژه در 

قدرت و نشان دادن این مطلب که امر به معروف و نهی از منکر را می توان یک رفتار سیاسی محسوب نمود 

ا انگیزه الهی به منظور نیل به ایده ال سعی در ارتقاء سیاسی این دو اصل به مثابه یک رفتار سیاسی همراه ب

 اسالمی را دارند .

تدوین نموده « ارتباط امر به معروف و نهی از منکر با آزادی»ـ مقاله دیگر را جمشید معصومی با عنوان3ـ3

است نویسنده سعی دارد تا ضمن بیان عدم تعارض بین این دو آموزه با ارزش هایی مانند آزادی ، نسبت 

با آن را تبیین نموده و نه تنها منشاء این دو ارزش را واحد می داند بلکه آزادی را الزمه امر به میان آزادی 

معروف و نهی از منکر می شمارد و آنرا معروفی می داند که موضوع این فریضه است و آمران به معروف و 

امعه باشند تا جامعه بتواند در ناهیان از منکر باید مدافعان اصلی این معروف )آزادی( و ارزش های بنیادین ج

سایه آن رشد کرده و به تعالی برسد . از طرفی نیز امر بهم عروف و نهی از منکر می تواند تعدیل کننده 

 آزادی های بی حد و حصر بوده و از عوارض ناگوار برخی آزادی ها ممانعت نماید .
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توسط سید مرتضی « فرآیند نظارت مردمتحقق امر به معروف و نهی از منکر در »ـ مقاله با عنوان  3ـ4

حسینی تدوین شده است که در مجموعه مقاالت همایش ملی دکترین اصل هشتم قانون اساسی و توسط 

ستاد احیاء و اداره ارشاد اسالمی قزوین چاپ شده است. نگارنده مقاله با تفکیک آن بخش از این اصل که 

ه به چگونگی اجرای این فرآیند می پردازد او معتقد است که این مفهوم را وظیفه مردم نسبت به دولت دانست

آمر به معروف و نهی از منکر در این معنا در مفهوم نظارت متبلور است و سازوکارهای نظارت مردم بر 

ـ نظارت غیر رسمی . آنگاه  2ـ نظارت رسمی  1و اقدامات دولت به دو صورت قابل اجراست: سیاست ها

ی این اصل در اندیشه اسالم و ایران ، چگونگی نظارت مردم بر دولت را به عنوان یکی نگارنده در کنار بررس

از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر مندرج در اصل هشتم قانون اساسی با نگاهی نقادانه طرح نموده و 

 راهکارهایی در جهت تحقق هر چه بهتر عملیاتی شدن این فرآیند ارائه می کند .

مبانی فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی الزم »د گل محمدی مقاله ای را تدوین نموده است با عنوان ـ فرهو3ـ 5

که در مجموعه مقاالت نظارت همگانی منتشر شده « برای مشارکت سیاسی مردم در امر نظارت همگانی

بستر واقعی است در این مقاله نویسنده تحقق واقعی نظارت همگانی در جامعه ایران را نیازمند مهیا شدن 

مشارکت مردم در امور جامعه می داند او با اذعان به این مطلب که موضوع مشارکت از موضوعات پراهمیت 

امروزی در بحث توسعه و تحول جوامع است و گرایش برنامه ریزان به سوی مردم و تعمیم مشارکت آنها در 

در تالش اند که روش های نوین تامین  رشد و توسعه به عنوان راهکار مطرح گردیده ، بسیاری از متفکران

مشارکت مردم را ارائه دهند کشور ما نیز چه قبل و چه بعد از انقالب تجارب بسیاری در تامین مشارکت 

سرگذرانده است که یکی از آنها در تغییر نظام سیاسی بوده است و دیگری در بسیج عمومی  و  مردم از

ه های اولیه مشارکت های مردمی . لذا نویسنده به بهره گیری از و شوراها به عنوان پای تشکیل تعاونی ها

آموزه امر به معروف و نهی از منکر در صدد معرفی مفاهیم مشارکت و بیان لوازم  و مبانی فرهنگی ، 

اجتماعی و سیاسی الزم برای مشارکت مردم در امر خطیر نظارت همگانی در جامعه ایران است . او معتقد 

یران با وجود انقالب اسالمی موانع سیاسی موجود در تمامی نظامات حاکم سیاسی در جهان است که کشور ا

سوم در میان حاکمیت و مردم را از پیش پای خود برداشته و کلیه زمینه های اجتماعی الزم جهت فراهم 
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م تبیین ـ عد 1نمودن انگیزه های خیزش و جهش را در بین مردم نسبتا فراهم کرده است . اما به دلیل 

ـ بینش 2جایگاه عملی و واقعی و استراتژی مشخص و برنامه ریزی موثر از نقش مشارکت های مردمی 

ـ مشارکت بدون در نظر 3ابزارگرایانه در برخورد با مردم و بی اعتقادی به مشارکت مردم در فرآیند توسعه 

دم در مشارکت عمومی نیست گرفتن طبقات اجتماعی و اقتصادی مردم جز سطحی نگری به انگیزه های مر

ـ عدم مطالعه دقیق در روش های مطلوب و مناسب موجب تامین مشارکت مردم و خصوصا مطالعه بر  4

ـ  5ارزش های فرهنگی مردم ، خود یکی دیگر از موانع موجود بر سر راه این امر می باشد  روی سنت ها و

رای برنامه ها و بی توجهی به امر مشارکت وجود سیاست های متناقض از سوی دستگاه های اجرائی در اج

در برنامه های در حال اجرا و عدم تعادل در تامین مشارکت و میزان حضور مردم باعث ایجاد زمینه های 

 نامساعد برای جلب مشارکت مردم شده است، این مسیر حضور ناقص است.

حسن اسالمی به رشته تحریر در آمده توسط سید « امر به معروف و نهی از منکر »ـ مقاله ای با عنوان 3ـ6

است که از مفهوم سیاسی امر به معروف و نهی از منکر ، جایگاه سیاسی این فریضه ، بحث نظارتی که 

مترتب به این فریضه است بویژه مکانیزم نظارتی در حکومت اسالمی را مورد بحث و بررسی قرار داده است او 

سی امر به معروف و نهی از منکر که آنرا در منظومه فکری امام پس از تبیین مفهوم سیاسی و جایگاه سیا

علی)ع( جستجو می کند و در تبیین فلسفه حکومت اسالمی از منظر امام قدرت را فی نفسه مطلوب نمی 

داند و آن را آنجا سودمند می داند که در جهت ایجاد معروف و زدودن منکر بکار گرفته شود ، از این رو 

اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر را تامین حقوق همگان ، اصالح عامه ، بازداشتن  مهمترین کارکرد

بدکاران ، ممانعت از تجاوز به محرومان ، حفظ نظام اجتماعی سالم ، برقراری عدالت و نگه داشت نظام 

یکی از ملزومات ارزشی و اخالقی جامعه می داند که در این راه ایجاد مکانیزم نظارتی در حکومت اسالمی را 

آن می شمارد و از این منظر امر به معروف و نهی از منکر باید به عنوان مهمترین ابزار نظارتی به ار گرفته 

شود . از نظر امام علی )ع( ، امر و نهی اختصاص به قشر یا اقشار خاصی ندارد و همگان مشمول این حکم 

نهی از منکر کند و امر و نهی او منصر و محدود به  می شوند ، هر مسلمانی مکلف است که امر به معروف و

افراد خاصی نیست بلکه همه سطوح جامعه و حتی حاکمان را در بر می گیرد اسالمی در گفتار چهارم این 
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و  مقاله بحث امام و حسبه را مطرح می کند و به معنای حسبه و اشتراکات و افتراق های آن با امر به معروف

 (28: 1395ازد .)صیاد،نهی از منکر می پرد

 ( مقاالت ناظر به رویکرد اقتصادی: 4

آثاری که با نگاه اقتصادی این دو اصل را مورد بحث قرار داده اند نیز از نظر تعداد در اقلیت هستند و بیشتر 

ناظر بر سالمت اقتصادی با نگاه به اقتصاد مقاومتی و یا مباحث الگوی مصرف تدوین شده اند لذا در جهت 

 ی بحث ، چندی از این مقاالت را بررسی می کنیم :غنا

توسط فرانک بهمنی « سالمت اقتصادی در سنت و سیره پیامبر و ائمه معصومین»ـ مقاله ای با عنوان  4ـ 1

تدوین شده است که در مجموعه مقاالت همایش ملی نقش امر به معروف و نهی از منکر در سالمت 

به کوشش دانشگاه دانشگاه زاهدان به چاپ رسیده است  نویسنده در اقتصادی جامعه توسط ستاد احیاء و 

این مقاله با بیان رسالت انبیاء در جهت برپایی عدالت در بین مردم ، توازن و تعادل معیشتی را یکی از ارکان 

 :اصلی و مهم عدالت برشمرده و راهکارهایی را در جهت اشاعه فرهنگ صحیح اقتصاد اسالمی بر می شمارد

ـ رعایت  5ـ عدالت اقتصادی  4ـ استقالل اقتصادی  3ـ منع تسلط ثروتمندان 2ـ ایجاد امنیت اقتصادی  1

نویسنده بر این اعتقاد است که سالمت اقتصادی . ـ نفی اسراف و تبذیر از آن جمله اند 6اعتدال در اقتصاد 

مربخش و تعهد آمیز داشته در صورتی بدست می آید که در مسائل اقتصادی برنامه ریزی های مترقی ، ث

باشیم و در راه تعدیل ، هماهنگی و تکامل پذیری توان های اقتصادی و به جریان انداختن  اموال به منظور 

تامین زندگی انسانی و باال بردن سطح آن و فراهم آوردن وسایل زندگی همه افراد جامعه کوشش شود او 

مرئی برطرف شده و طرد قطعی تفریط مالی زیان بار و افراط معتقد است باید تالش کرد تا فقرهای مرئی و نا

مالی آسیب زننده از اصول این برنامه ریزی باشد خواسته شارع مقدس نیز که هدف هر جامعه ی سعادتمند 

و مقتضای عدالت ، قسط و استقالل ملی نیز همین است و باقی ماندن اجتماع اسالمی و امنیت آن نیز با این 

 خواهد شد . فرآیند تضمین

رابطه بین امر به معروف و نهی از منکر ، ارزش های دینی و سالمت و رشد »ـ مقاله دیگر با عنوان  4ـ2

توسط مجید حاجی بابایی در همین مجموعه مقاالت چاپ شده است که نویسنده تالش برای « اقتصادی
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ه و معتقد است شیوه ها و ابزارهای مبارزه با کج روی ها در همه جوامع را در طول تاریخ امر معمول دانست

کنترل و هدایت جوامع متناسب با فرهنگ ، و شرایط فرهنگی جوامع از گوناگونی برخوردار است در جوامع 

اسالمی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر از مفاهیم کلیدی و نظریه ساز اسالم است که در یکی از زوایا ، 

ت اقتصادی بر عهده دارد او تالش نموده است ابتدا جایگاه این دو اصل نقش سالم سازی را در عرصه مناسبا

را در اسالم تبیین نموده و عوامل تاریخی منجر به عدم توجه به این مهم را در جوامع اسالمی و بخصوص در 

اقتصاد اسالمی واکاوی کند سپس رابطه سالمت و رشد اقتصادی با ارزش های اخالقی را تحلیل نموده و با 

اذعان به اینکه ارزش های اسالمی ضامن سالمت اقتصادی جامعه است منشا اثر بودن آنها را در نهادینه و 

درونی شدن این ارزشها در جامعه و در نزد افراد می داند و چگونگی این نهادینگی و درونی شدن را محور 

 اصلی این نوشتار قرار داده است .

توسط حسین میرزایی و « معروف و نهی از منکر و سالمت اقتصادی امر به»با عنوان دیگریـ مقاله  4ـ 3

داوود اسدیان تدوین و توسط ستاد احیاء و دانشگاه زاهدان به چاپ رسیده است که نویسندگان با بیان 

اهمیت مسائل اقتصادی در سالمت اجتماع دیدگاه اسالم را در خصوص اقتصاد و سرمایه بیان کرده و نقش 

د سالم را در سالمت افراد جامعه تصویر نموده است نویسندگان با بیان اینکه اصالح وضع اساسی یک اقتصا

نابسامان اجتماعی و اقتصادی بخشی از رسالت پیامبران بوده است جامعه توحیدی را جامعه ای تعریف می 

 یناه باشد در نمایند که از اقتصاد سالمی در نظام مدیریت تولید و توزیع و الگوهای مصرف برخوردار بود

کریم اشاره و با بیان برخی موارد  از جمله مدیریت اقتصادی حضرت  نآخصوص به مباحث مطرح در قر

یوسف ، ارتباط و پیوستگی استوار بین سالمت اقتصادی و سالمت اعتقادی ، اخالقی و اجتماعی جامعه را 

ح و درستی استوار نباشد و اقتصاد مطرح می نمایند زیرا اگر روابط مالی و اقتصادی جامعه براساس صحی

جامعه از فساد و نابسامانی رنج ببرد جامعه را گرفتار یک بحران هویت در انسانیت کرده و از آن بیرون می 

کند نتیجه این فرآیند تبدیل جامعه به جامعه غیرماندگار است که بر اساس سنت و قانون الهی محکوم به 

که شکوفایی اقتصادی ، رفاه عمومی و توازن اقتصادی مهم ترین  نتیجه می گیرند نابودی است نهایتا

دستاوردی است که امر به معروف و نهی از منکر اقتصادی می تواند در پی داشته باشد سعادت انسان هدف 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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غایی اسالم است بر این اساس اهداف نظام اقتصادی اسالم در جهت فراهم ساختن فرصت ها و ایجاد شرایط 

دفع موانع رشد و کمال روحی و معنوی انسانهاست لذا جامعه سالم قرآنی و توحیدی  و معیشتی مناسب

 جامعه ای است که از اقتصاد سالمی در نظام مدیریت تولید و توزیع و الگوهای مصرف برخوردار بوده باشد 

از منکر مشارکت سیاسی و توسعه اقتصادی در پرتو امر به معروف و نهی »با عنواندیگری ـ مقاله  4ـ4

مشارکت ، نویسنده که توسط رضا ماحوزی تدوین و توسط ستاد احیاء و دانشگاه زاهدان چاپ شده است 

سیاسی مردم در قالب جامعه مدنی  و رابطه آن با توسعه اقتصادی را مورد توافق علمای علم اقتصاد عنوان 

ا دولت و یک سرمایه عظیم اجتماعی نموده و آن را محصول نشاط اجتماعی و اعتماد متقابل مردم با هم و ب

بیان می کند نویسنده معتقد است فریضه امر به معروف و نهی از منکر را می توان به عنوان یک واجب 

شرعی و عقلی در قالب نهادها و تشکیالت مردمی خودجوش بازتعریف نمود و نتایج حاصل از نظارت عمومی 

یاسی و نیل به پیشرفت اقتصادی مورد بررسی قرار داد . مردم بر مردم و مردم بر دولت را در توسعه س

نویسنده تالش دارد مفهوم امر به معروف و نهی از منکر را در قالب تشکیالت جامعه مدنی بازسازی نموده و 

پیامدهای مطلوب حاصل از آن را به مثابه سرمایه اجتماعی در نسبت با توسعه اقتصادی و نیل به رفاه 

قرار دهد نهایتا معتقد است می توان از تشکل های جامعه مدنی در توسعه اقتصادی  عمومی مورد بررسی

جامعه سود جست بنابراین بین توسعه سیاسی که شکلی از عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر می 

ا داند و توسعه اقتصادی نسبتی مستقیم ترسیم می کند که مسئولین حکومت باید به آن توجه کنند و ب

رسمیت شناختن آزادی های فردی و عمومی مردم در قالب شهروندان که منتج به نشاط اجتماعی خواهد 

شد از بروز محسوس و قابل توجهی از انحرافات اجتماعی و جرائم عمومی ممانعت به عمل آورده و از برخی 

 مت ها رها شوند.ناسازگاری ها در خصوص نحوه اجرا در اشکال سنتی و اقتضائات جدید جوامع و حکو

را « نقش امر به معروف و نهی از منکر در سالمت اقتصاد»ـ عباسعلی اخوان ارمکی مقاله ای با عنوان  4ـ 5

است که در مجموعه مقاالت همایش ملی نقش امر به معروف و نهی از منکر در سالمت اقتصادی  هارائه نمود

عروف و منکر در پاسخ به سوال دستورالعمل اسالم جامعه چاپ شده است نویسنده بعد از تعریف واژه های م

جامعه به این نتیجه رسیده است که اسالم تحصیل ثروت را برای رفاه و آسایش  یمت اقتصادالبرای س
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خانواده و جامعه امری الزم و ضروری دانسته لکن اندوختن ثروت و احتکار را منع نموده و همچنین اسراف 

است وی  ی قراردادن سرمایه و از ارزش انداختن سرمایه دیگری را نهی نمودهدر اموال و در جریان غیرمنطق

سالمت  در اینخصوص به آیات قرآن کریم استناد و نهایتا با عنوان اینکه اسالم دستورالعمل هایی را برای

یه به اقتصاد ارائه نموده است از جمله خودداری از اندوختن ثروت و راکد گذاشتن پول و عدم واگذاری سرما

افراد فاقد عقل سلیم و غیر مفید به حال جامعه ، عدم احتکار ، عدم اسراف و قرار ندادن اموال در جریان 

در تالش برای ذکر برخی عناوین و مصادیق منکرات از منظر اسالم بوده و به این نتیجه رسیده ، غیرمنطقی 

 است . کردهقتصاد جامعه وضع است که اسالم جدی ترین قوانین فقهی و حقوقی را برای سالمت ا

را وجیهه صالحی به رشته تحریر در «  فساد مالی به مثابه یک منکر اقتصادی»نـ مقاله دیگر با عنوا 4ـ6

نویسنده در این توسط ستاد احیاء و دانشگاه راهدان به چاپ رسیده است . قبلی آورده است که مانند مقاله 

ل درونی و بیرونی معضل فساد مالی توجه دارد و راهکارهای اقتصادی مقاله با اذعان به اینکه اسالم به عوام

در کالبد دین و ارزش های دینی اطمینان بیشتری دارند تالش نموده است تا با بررسی  مبارزه با فساد مالی

ی را فساد مالی به مثابه یک منکر اقتصادی ، پیامدهای آن را در اقتصاد کشور و راهکارهای مقابله با فساد مال

نهایتا به این نتیجه رسیده است که فساد مالی معلول علت های بسیاری است که در ابعاد ، بررسی نماید 

و راهبردها باید به  فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی قابل طرح و بررسی است و مبارزه با آن کار گروهی است

ها را داشته باشند و برای ریشه کنی شکل جامع ، قاعده مند و سازمان یافته اجرا شوند و مشارکت همه نهاد

 آن ، برنامه ای همه جانبه با حضور همگان )از باالترین سطح تا عامه مردم( مورد نیاز است .

 ـ عدالت اجتماعی : 1ـ  10ـ 2

رویکردهایی  در قالبدر بررسی پیشینه پژوهش مربوط به عدالت اجتماعی هر چند امکان تقسیم بندی آن 

 وبهداشتی ، آموزشی ، کالمی و معرفت شناختی  اسی ، اقتصادی ، جامعه شناختی،معطوف به مباحث سی

لکن به دلیل  ، فقهی و روایی وجود داشت و آثاری متعددی با این رویکردها به رشته تحریر در آمده بود

خارج  امکان آشنایی با نظریات ، پژوهش ها و دغدغه های مرتبط با عدالت اجتماعی در داخل و فراهم آوردن

در  کشور از ایران ، پژوهش ها در دو حوزه داخلی و خارجی تدوین شد تا نشان داده شود دغدغه های داخل
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است و رویکرد پژوهش های خارجی در این مقوله بر چه بوده بحث عدالت اجتماعی ناظر به چه مباحثی 

ع و متعدد در اینخصوص مباحثی استوار است البته مجال ثبت و ارائه همه موضوعات متنوموضوعات و 

 ممکن نبود لکن به گزیده ای از این مباحث بسنده می شود :

 پیشینه در داخل کشور: ( 1

الت اجتماعی و جایگاه آن در عد»( در رساله دکتری خود با عنوان 1391محمد حسین رضایی )ـ  1ـ 1

عیت عدالت اجتماعی در ایران به بررسی وض« مه های دوم ، سوم و چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران برنا

پرداخته است ، بر اساس چهارچوب مفهومی ـ تحلیلی تحقیق ، زندگی اجتماعی متشکل از چهار حوزه ؛ 

جامعوی و فرهنگی است . الیه زیرین اجتماعی که به تمام اجزای آن معنا می اقتصادی ، سیاسی ،  زندگی

گانه زندگی اجتماعی به ترتیب ؛ ثروت ، قدرت ، بخشد ارزش های اجتماعی است . ارزش های محوری چهار

تعهد و دانش است . حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی در عین استقالل در ساختار و سازوکار به دیگر 

حوزه ها در جهت تامین نیازهای جامعه ، تعامل دارند  هر یک از چهار حوزه زندگی اجتماعی ، برای تولید و 

د دارای عدالت اجتماعی خاص خود هستند که عبارتدن از : عدالت اقتصادی ، توزیع ارزش های خاص خو

عدالت سیاسی ، عدالت جامعوی و عدالت فرهنگی . نظم ، آزاد ، توازن ، برابری ، و نابرابری مولفه های 

ـ برابری در آزادی 1اساسی عدالت اجتماعی هستند الزمه تحقق عدالت اجتماعی رعایت سه اصل است : 

اقتصادی ، سیاسی ، ـ برابری در استفاده از فرصت های  2اقتصادی ، سیاسی ، جامعوی و فرهنگی های 

ـ نابرابری مشروط در تولید و توزیع ارزش های اجتماعی : ثروت ، قدرت ، تعهد ـ  3جامعوی و فرهنگی 

عبارتست از : توجه عات .بر این سه اساس ؛ عدالت اجتماعی الاحترام ـ محبت و نیروی انگیزش ـ دانش ـ اط

نابرابری مشروط در تولید و توزیع ارزش های محوری و  زندگی اجتماعی  نسبتا برابر به تمام حوزه های

همچنین تعادل و موازنه در تبادالت دو جانبه ، ارزش های چهارگانه . اینگونه نگاه ، نگاهی نو به عدالت 

، زیرا تقریبا تمام نظریات مطرح شده در زمینه  اجتماعی است چون آن را در سطح کالن مطرح می نمایند

عدالت اجتماعی در سطح خرد هستند یعنی به چگونگی توزیع منابع کمیاب بین افراد جامعه توجه می 

« دوم ، سوم ، چهارم »سایر نتایج بدست آمده بدست آمده از تحلیل کمی و کیفی سه برنامه توسعه  نمایند .
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ه های چهارگانه زندگی اجتماعی تعادلی وجود ندارد . به طور میانگین در نشان می دهد در توجه به حوز

درصد توجه به حوزه زندگی اقتصادی است و تقریبا توجهی نسبت هب حوزه  60سه برنامه حدود  طی

 15ه است )حدود حوزه زندگی جامعوی نیز کم توجه شدبه زندگی سیاسی نشده است )حدود دو درصد( . 

به حوزه زندگی سیاسی ، کم توجهی به حوزه زندگی  درصد است 24دگی فرهنگی حدود توجه به زندرصد( 

در وضعیت جاری جامعوی و ضعف توازن در تبادل های دوجانبه حوزه های زندگی اجتماعی در برنامه ، 

اختالفات شدید سیاسی ، کاهش قابل توجه سرمایه های اجتماعی و افزایش انواع جامعه نمایان است ، 

 . افات اجتماعی از نشانه های آن استانحر

چالش های نظری عدالت اجتماعی در » ( در اثری با عنوان 1391بهروز لک و ضابطه پورکاری )ـ  1 ـ 2

بیان می کنند که تحقق عدالت اجتماعی ، همواره از دغدغه های دولت «دولت های جمهوری اسالمی ایران 

ن مسئله در طی سه دهه گذشته با چالش نظری و عملی های پس از انقالب اسالمی بوده است ولی ای

فراوانی روبه رو شده است . از این رو باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که چالش های مهم نظری در باب 

عدالت اجتماعی در گفتمان های حکم بر دولت های جمهوری اسالمی ایران چیست؟ در اینخصوص ، فرضیه 

تعمیق مفهوم عدالت اجتماعی ، فقدان اجتماع نظری در باره مفهوم عدالت پیشنهادی چنین است ، عدم 

عدم تداوم عدالت اجماعی در گفتمان های جمهوری اجتماعی بین دولتمردان ، و بی قراری ، گسست و 

 اسالمی ، از چالش های در ان بحث به شمار می آدید.

ده گفتمان های حاکم بر دولت های پژوهش با استفاده از روش تحلیلی ، خطوط فکری مفصل بندی ش

جمهوری اسالمی ایران را توصیف کرده و سپس با ارزیابی انتقادی به وسیله ابزارهایی ، چون میزان عمق و 

پیچیدگی اجماع نظری و میزان تداوم واکاوی ضعف های نظری ، گفتمان های مزبور پرداخت است که بر 

فقدان نظریه ای جامع و پذیرفتنی و مورد اجماع در باره  اساس آن، چالش های مهم عبارتند از : الف (

عدالت اجتماعی بین دولتمردان که بر اصول و مبانی اسالمی مبتنی باشد .ب ( نگاه سطحی و تک سویه توام 

با افراط و تفریط که مفهوم وسیع و همه جانبه را به ایجاد کم اهمیت فرو کاسته است ، لذا این چالش ها با 
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بود معنایی واحد برای آن نیز ارائه تفاسیر متفاوت از سوی دولت ها بنا بر سلیقه ها و عالیق فردی توجه به ن

 و گروهی رخ داده است . 

مفاهیم و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در »(در مقاله ای با عنوان 1390عیوضلو )ـ  1 ـ 3

عدالت رعایت استحقاق ، شایستگی ، سهم و  بیان می کند که« چهارچوب الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت 

است ؛ اما حققی مشروع کسب شود این حقوق به « مساوات»نصیب است . مصادیق پیشینی در برابری 

و ایجاد امنیت برای « شایستگی»و « استحقاق»صاحبانش تعلق دارد لذا در این موارد معیار عدالت رعایت 

وازین عدالت اغلب به درستی اجرا نمی شود و عمال شکاف ه از آنجا که اصول و متاست الب« اکتساب»

امکن « پسینی»و تبعیض اجتماعی در جامعه به وجود می آید در این موارد الزم است به نحوه  طبقاتی

جبران نابرابری های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست های مالیاتی ، اعطاء یارانه اهی هدفمند و 

اخت های انتقالی واجب و مستحب ، جبران مخاصمات و ادعاها به نحو سازوکارهای بیشینه های و پرد

مقتضی حل و فصل می شود . در این نوشتار به نحو اجمالی اصول و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی 

در چهارچوب شریعت اسالم و در تطبیق با مبانی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت معرفی شده است و امکان 

 .ارزیابی این معیارها مورد بحث قرار گرفته است  و سازی شاخص

تاثیر یارانه انرژی در تامین »( در پژوهشی با عنوان 1386محمد مهدی وهابی و سیدصالح هندی ) ـ 1 ـ 4

که به روش اسنادی انجام گرفته است ، استدالل می کند که شواهد نشان می دهد که در « عدالت اجتماعی

در نتایج برنامه های توزیع یارانه ها با هدف عدالت جویانه آن دیده می شود دهه اخیر انحراف مشهودی 

که پرداخت نقدی یارانه ها ، تنها به شرط کنترل نمودن بعضی از جمع بندی این مقاله پژوهشی این است 

 اثرات جانبی آن منجمله افزایش نقدینگی در جامعه و جلوگیری از تورم می تواند به اجرای بهتر عدالت

 اجتماعی منجر گردد . 

در مقطع « )ره(عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی»( پژوهشی با عنوان 1390فهیمه غفاری ) ـ 1 ـ 5

که در این پژوهش نگاهی اجمالی و مختصر به کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی ارائه نموده است 

زمین ، و غرب جیدی و نظریه عدالت در ادیان الهی  نمونه هایی از نظریات عدالت در دوران باستان ، مشرق
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و اسالم )قرآن ، سنت ، روایات( داشته است و سعی کرده چشم اندازی مختصر از دیدگاه های مختلف به 

قیق با استفاده از روش تحلیل حعدالت و عدالت اجتماعی را از منظر متفکران مسلمان بیان کند . این ت

ری( معانی و مفاهیمی را که می تواند به عنوان مصادیق عدالت اجتماعی در گفتمان )روش تحقیقی ـ تفسی

حکومت و رهبری امام خمینی)ره( در قالب سخنرانی ها و مکتوبان معظم له باشد را براساس چهارچوب 

نظری تحلیل گفتمان مورد مطالعه قرار داده و نتایج زیر را احصاء نماید :یکی از هدف های اصلی امام 

در دوره قبل از انقالب تشکیل حکومت اسالمی است ولی در دوره دوم که بعد از انقالب و تشکیل خمینی 

ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی برای همه گروه  نظامی اسالمی مصادف است ، تشکیل حکومت اسالمی

 ها و اقلیت ها چه در ایران و چه در خارج از مرزهای ایران در نظر گرفته می شود .

امام خمینی )ره( یک حکومت حداکثری است به گونه ای که نه استبدادی است و نه  ت مورد نظرحکوم

مطلقه ؛بلکه حکومت مشروطه ای که بر اساس موازین و قوانین اسالم پایه ریزی شده است بوده و بر اساس 

حکومت داری  گرفته است و بر اساس تلفیق با آخرین دستاوردهای بشری در عرصهل نظریه والیت فقیه شک

، سیستم قدرت از تفکیک قوا و  مبتنی بر مردم ساالری دینی شهرت یافته است و بر اساس قانون اساسی

مهار قدرت برخوردار است . ایشان با آزادی موافق است دموکراسی را بر مبنای تفسیر اسالمی قبول دارد و 

ترین کارکرد زنان را در اجتماع ، ایفای به زنان در نظام اسالمی نقشی مثبت و سازنده قائل است  و مهم

نقش مادری ، همسری ، پرورش فرزندان و حضور در جایگاه ها و ساختارهای مختلف جامعه با رعایت 

از عدالت اجتماعی ذکر شده و با توجه به  شئونات اسالمی ممکن می داند . این موارد به عنوان مصادیقی

توجه قرار داده است محقق به برخی عوامل مانند حق شهروندی ،  اینکه تحقیق بعد اجتماعی عدالت را مورد

حقوق برابر و استحقاق ها اشاره نداشته است در حالیکه این عوامل در بحث عدالت اجتماعی مباحث مهم و 

 اساسی هستند.

، ( در رساله دکتری خود بر اساس مطالعه دیدگاه امام علی)ع( در نهج البالغه 1382پورعزت ) ـ  1ـ  6

می داند که بر پایه توحید و یکسانی خلقت آدمیان ثبات یافته با  «آزادی»و « برابری»عدالت را آمیزه ای از 

پویا و منعطف گشته و با معطوف شدن به کمال گرایی نظام « تکلیف»و « حق»تاکید بر ضرورت تناسب 
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ا مستلزم تمهید شرایط و دست آفرینش ، جهت می گیرد . وی بیان می دارد آموزه حق مدار ، تحق عدالت ر

 یابی همه آحاد جامعه به حق خود در برخوداری از امنیت کامل ، رفاه نسبی و آگاهی کافی می داند .

کاستی های علوم اجتماعی در شکل گیری یک نظریه جامع »( در مقاله  1389حسین راغفر ) ـ  1ـ  7

شنفکری ، بیان می کند معرفت اجتماعی برآمده از با تاکید بر ضعف ها و نقص های بنیادی پروژه رو« عدالت

آن که فرهنگ جامعه شناسی را بنا نهاد از توانایی الزم برای حل چالش ها و معضالت دنیای کنونی 

کاستی های نظری مدرنیته ، محدودیت های عقل ، نادیده انگاشتن »مقاله بر برخوردار نیست. تاکید اصلی

به سامان و آشفتگی های نظری در حوزه اخالق در شکل دهی به یک نقش سنت در فهم ما از یک جهان 

برای خلق یک دنیای برابری طلب تر الزم است که دنیایی با نظم « نظریه جامع عدالت اجتماعی است 

اجتماعی به مراتب عادالنه تری از آنچه که موجود است داشته باشیم .مبارزه جدی برای برابری طلبی در 

، یک مبارزه است که اشاره به غیرممکن بودن جداسازی جست و جو برای حقیقت و خیر و علم و در جامعه 

ی ذاتی در عالم انسانی ضمن اینکه فرصتی برای خالقیت انسانی فراهم آورده است نزیبایی دارد ؛ نااطمینا

است ؛ ولی می همواره مامن بی عدالتی  دنیای انسانی را دنیایی همراه با نقص و کاستی کرده و از این رو

توانیم این جهان را عادالنه تر و زیباتر کنیم به این منظور نیازمند گفتگو هستیم ، این گفتگو می تواند به نو 

شدن همیشگی فهم ما از دنیای پیرامون و شکل گیری گزاره های نو برای درک شفاف تر از هدف و غایت 

، خیر و زیبایی و به دنبال آن از جامعه  حقیقتاز ما ترتیب فهم  نبه ای (74ـ75)همان،زندگی کمک کند

 و جامعه عادالنه در حال تحول و نوشدن خواهد بود . « به سامان»

( با استفاده از روش کتابخانه ای )اسنادی( به بررسی رابطه برابری و عدالت 1385فضائلی و علیزاده ) ـ 1ـ  8

هی( می پردازد سپس وا، جامعه گرایی ، آزادیخ و تحلیل آن از دیدگاه سه نظریه اخالقی )مطلوبیت گرایی

با سالمت مورد بررسی قرار می دهند آنها بیان می کنند نتایج بحث را به حوزه سالمت آورده و رابطه آنها را 

؛ مطلوبیت گرایان به عواقب و نتایج توجه دارند ،آزادیخواهان بر حقوق و فرصت ها تاکید می کنند و جامعه 

افراد و جوامعی که سعی در خلق آنها داریم متمرکز می شوند .هریک از این نظریه ها با طرح  انواع گرایان بر

یک سوال ، نقطه کانونی حساسیت خود را نشان می دهند : مطلوبیت گرایان می پرسند تندرستی چگونه 
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امعه گرایان این باید اندازه گیری و سنجیده شود؟ آزادیخواهان می گویند: افراد چه حقوقی دارند ؟ سوال ج

است :محدوده ها و ارزش های خوب جامعه کدامند؟در همه این نظریه ها ، ابعادی از مفهوم عدالت قابل 

مشاهده است که می توان از آنها در سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات در نظام سالمت استفاده نمود منتها 

ه باشند که قبل از اتخاذ هر تصمیمی ، سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان نظام سالمت می بایست متوج

 چارچوب تحلیل اخالقی مورد قبول خود را تبیین نمایند.

که  بیان می کند« گفتمان عدالت در دولت نهم»در مقاله ای با عنوان ( 1388)اخوان کاظمی ـ  1 ـ 9

ین گفتمان بررسی جایگاه عدالت در گفتمان های سیاسی ، اجتماعی جمهوری اسالمی نشان می دهد که ا

ها ، عملکردهای افراطی و تفریطی داشته اند . در گفتمان سازندگی ، عدالت تا حدودی مغفول مانده است 

در گفتمان اصالح طلبی نیز مسائل اقتصادی ، عدالت و ارزش ها دچار نگرش تفریطی شده و در اثر این 

اصول گرایی عدالت خواه ، دولت نهم با  افراط و تفریط کشور دچار بی ثباتی های فراوان گردید . در گفتمان

احیای ارزش ها و آرمان های انقالب بر محور دال مرکزی والیت ، دال های چهارگانه ؛ عدالت گستری ، 

و تالش شد تا توجه ویژه ای به  مهرورزی ، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی و خدمت رسانی مفصل بندی

مان ، نیز عدالت زنگ و لعاب اقتصادی به خود گرفته و اجرای عدالت و عدالت گستری شود ما در این گفت

 عدالت اقتصادی دچار مشکالت و شتاب زدگی گردید . 

فراز و فرود گفتمان عدالت در جمهوری »( در پژوهشی تحت عنوان 1386غالمرضا خواجه سروری)ـ  1ـ  10

ه است به بررسی گفتمان دچاپ رسی( به 86که در فصلنامه دانش سیاسی )پاییز و زمستان « اسالمی ایران

 در این مقاله چنین عنوان می ختلف جمهوری اسالمی ایران پرداخته است.مدر دولت های « عدالت شیعی»

ب اسالمی نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار می آید که مفاهیم تازه ای را وارد حوزه گفتمانی الکند : انق

ادیشه سیاسی مکتب تشیع شکل گرفته ؛ نظریه ای خاص از عدالت را  که بر پایه ایران کرده است این انقالب

که بر آموزه های تشیع تکیه داشت در طول این سال ها پیگیری کرده است اما مفهوم شیعی عدالت ضمن 

حفظ اصالت خود ، بر اساس اقتضائات هر دولتی با تقریرهای تازه ای در حوزه عملی مواجه شده است . در 

، دولت حداقلی ، ضرورتی برای تحقق عدالت دانسته شده است اما دولت محمدعلی رجایی که  دولت بازرگان
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در شرایط جنگ ایران و عراق قرار داشت ، عدالت را در مبارزه با دشمن تفسیر کرد و نوعی برابری طلبی را 

عنوان اصلی  در سیاست های خود در پیش گرفت . دولت موسوی عدالت اجتماعی و دغدغه مستضعفان را به

هاشمی رفسنجانی نیز به توسعه به مثابه اصلی ترین ضرورت  ترین مصادیق عدالت شیعی معرفی کرد .

تحقق عدالت نظر داشت ، خاتمی عدالت را در حاشیه دغدغه اصلی تری با نام توسعه سیاسی جستجو می 

دیگر از بازتعریفی انقالبی و کرد سرانجام در دولت احمدی نژاد مفهوم عدالت بر مدار شریعت اسالم بار 

مکتبی برخوردار شد در کل می توان گفت ؛ حفظ بنیادهای شیعی ، مفهوم عدالت در جمهوری اسالمی 

در دولت های مختلف از وجود یک نظریه تام و کامل در حوزه « عدالت شیعی»ایران با وجود تحول گفتمان 

 .دارداندیشه سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران حکایت 

)مطالعه « عدالت اجتماعی و مشروعیت سیاسی»( پژوهشی با موضوع 1387کیامرث جهانگیر)ـ  1ـ  11

( انجام داده است . محقق در بررسی عدالت اجتماعی و مشروعیت 68ـ76موردی ایران بین سال های 

اسی را در وجود رابطه مستقیم بین عدالت اجتماعی و مشروعیت سی 68ـ 76سیاسی در ایران بین سال های 

فرضیه ، انتخاب کرده و در قالب این مدل نظری به جمع آوری اطالعات و تجزیه و  اناین دوران به عنو

تحلیل آنها اقدام نموده است .وی در تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات مکور و سیاست تعدیل اجرا شده توسط 

اخت اجتماعی ، اقتصادی و ویژه گی دولت به این یافته رسیده است که این سیاست ها بدون توجه به س

کشورهایی که چنین عمل نموده اند به سرعت شکاف های اجتماعی ، فقر های ارزش فرهنگی ایران و سایر 

و نابرابری را در جامعه گسترش داده و به نوبه خود تاثیر منفی در سرعت توسعه گذاشت و هم باعث 

 .ین دوره گردیده است نارضایتی مردم و کاهش مشروعیت سیاسی دولت در ا

نظریه ترکیبی عدالت :مبنای نظری عدالت در جمهوری »( مقاله ای با عنوان 1390میرسندسی)ـ  1ـ  12

را در دومین نشست اندیشه راهبردی ارائه کرده است که به طور خالصه می توان گفت ؛ « اسالمی ایران 

ـ کسانی  1دو گروه جای داد : شدن را درشکل گیری نظریه های عدالت در سده های اخیر پس از صنعتی 

گرو اختیار بدون قید و شرط انسان ها در انباشت و کسب  که طرفدار آزادی اند ، از این رو عدالت را در

ثروت می دانند و هیچگونه محدودیتی را بر سر راه افراد مجاز نمی دانند از این رو در طیف طرفداران شیوه 
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ـ گروهی که آزادی سرمایه دار و شیوه تولید صنعتی را ناعادالنه  2 دارند  قرارتولید صنعتی و سرمایه داری 

شمرده و با آن مخالفت نمودند و با آزادی افراد ، در این که به هر گونه که بخواهند به تولید و انباشت ثروت 

ید قاز فعالیت بی  . دولت بزرگ نتیجه عملی این طرز تلقی و سازوکاری برای جلوگیریبپردازند کنار نیامدند

و شرط سرمایه داران و ابزاری برای بسط عدالت از سوی این دیدگاه بود لذا فضای اندیشه و گفتمانی درباره 

این دو نظریه اصلی و کشمکش ها و مجادالت آنها بوده است.  عدالت در دو سده اخیر در سطح جهانی حول

محوری ترین مفهومی که در عدالت به آن تکیه می شود  در این حالت ، باید تاکید شود که نزد دیدگاه اول ،

است و بر مبنای آن انسان ها تا جایی که شایستگی و لیاقت ـ توانایی ـ داشته « اصل استحقاق و شایستگی»

باشند می توانند از منابع کمیاب جامعه بهره مند شوند و چون این خصوصیت در بین مردم متفاوت است 

است اما کلیدی ترین مفهوم در دیدگاه دوم در مقابل دیدگاه « نابرابری»در این دیدگاه بارزترین جلوه عدالت 

است به این معنا که چون نیازهای اصلی انسان در بین همه کم و بیش « نیاز»اول عدالت بر پایه اصل 

صرفنظر از  بر پایه توزیع برابر منابع کمیاب جامعه در بین آحاد جامعه ،یکسان و همانند است پس عدالت 

سایر ویژه گی هایشان سامان می یابد . این دو دیدگاه در طی چالش های زیادی که با یکدیگر و در صحنه 

های اجرا با آن مواجه شده اند بازنگری و تعدیل هایی در اندیشه خویش را انجام داده اند به این گونه که 

یند لذا سرآغاز شکل گیری و رشد دیدگاه های هریک ناگزیر شده اند به اصل محوری دیدگاه رقیب توجه نما

ترکیبی درباره عدالت را از این مقطع و طی چند دهه اخیر می توان به حساب آورد لذا باید خاطر نشان 

( به آن اشاره دارد ارتباط نزدیکی با سوسیال 1390ساخت که نظریه ترکیبی عدالت که میرسندسی)

است ولی نظریه ترکیبی عالوه  از دو مکتب لیبرالیسم و سوسیالیسمدموکراسی دارد ولی این رویکرد اقتباس 

بر توجه به آموزه های سوسیال دموکراسی ، دارای جوهره اسالمی و بومی است که می تواند عدالت را در 

و در نظر گرفتن استحقاق و شایستگی ها بر « اصل نیاز»معنای جامع خود یعنی شرایط برابر بر اساس 

 تحقق دهد .« افانص»اساس اصل 

بررسی تحقق عدالت اجتماعی پس از انقالب اسالمی »( پژوهشی را تحت عنوان 1384علی آقاپور)ـ  1ـ 13

انجام داده است که در آن نسبت به مطالعه پیامدهای انقالبی به عنوان ضرورتی گریزناپذیر که به مدد  «ایران
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اهداف و آرمان ایشان مورد بررسی قرار داد؛ اذعان به آن می توان توفیق یا عدم توفیق انقالب ها را در نیل 

ب اسالمی به عنوان یک انقالب شگرف در قرن بیستم که یکی از آرمان هایش عدالت الشده است و انق

اجتماعی بوده است در این پژوهش به بررسی تطبیقی وضعیت عدالت اجتماعی در قبل و بعد از انقالب 

عی مدنظر این پژوهش معطوف به دو شاخص کالن در توزیع درآمدها و پرداخته شده است . عدالت اجتما

توزیع فرصت های آموزشی در جامعه است که ذیل هر کدام و برای آزمون پذیر ساختن آن دو ، شاخص 

های خرد و جزئی متعددی انتخاب و بکار گرفته شده است به عبارتی دیگر محور الی کار بر روند توزیع 

 زیع فرصت های آموزشی طی دوره های بعد از انقالب و قبل از آن استوار بوده است .ه توودرآمدها و نح

شاخص ها در سه استان توسعه یافته )سمنان ، یزد ، اصفهان( و سه استان کمتر توسعه یافته و محروم 

کشور )سیستان و بلوچستان ، کردستان ، کهکلویه و بویراحمد( مورد سنجش قرار گرفته است به طور 

جمالی در خصوص نتایج پژوهش می توان گفت که به استثنای برخی شاخص های مورد بررسی که طی ا

دوره قبل از انقالب که از رشد مطلوب تری برخوردار بوده اند در بسیاری از شاخص ها نیز در دوره پس از 

در هر دوره می توان انقالب وضعیت بهتری را شاهد هستیم . در حوزه توزیع درآمدها ، نوسانات متعددی را 

از شدت  نابرابری درآمدی در  1356نسبت هب سال  1378دید اما داده ها گویای آن هستند که در سال 

استان ها کاسته شده است البته بایستی افزود که در برخی از سال های پس از انقالب نسبت به بعضی 

حوزه  است کمتر هم از آن نبوده است در ازسال های پیش ازآن شدت نابرابری درآمدی اگر چه بیشتر نبوده

توزیع فرصت های آموزشی نیز دیده می شود که در برخی از شاخص ها )مانند نرخ باسوادی زنان، و یا 

انقالب اسالمی نسبت به دوره بعد از آن نسبت دانش آموز به معلم( شدت و میزان رشد طی دوره قبل از 

شی طی دوره پس از انقالب با پیشرفت باالتری همراه بوده اند بیشتر بوده است اما اغلب شاخص های آموز

به گونه ای که شکاف بین استان های توسعه یافته و استان های کمتر توسعه یافته از حیث شاخص های 

 (17 :1392)صفری شالی،.دوره در قیاس با قبل از انقالب تا حدودی کمتر شده است  آموزشی طی این
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 کشور: پیشینه در خارج از ( 2

ابعاد مختلفی از موضوع عدالت را در نگاه متفکرین خارجی مورد توجه قرار  پیشینه عدالت در خارج از کشور

این بخش به این دلیل در پژوهش داده است و نظریات و توضیحات متنوعی در اینخصوص ارائه شده است 

 مخاطب به را تری جامع شناخت دتوان می مذکور های نگرش مجموع از مورد توجه قرار گرفت چون استفاده

به دلیل تنوع و تکثر این نظریات و عدم دسترسی به همه آنها ، در البته . نماید ارائه پژوهش موضوع فهم در

 بسنده می شود: از آنهااین پژوهش به ذکر نمونه هایی 

تماعی و و مساوات اج گفتمان های عدالت»با عنوان  ( مقاله ای2011)25یانگ و مگ گرث ـ  2ـ 1  

متغیرهای تعیین کننده اجتماعی در خصوص اتخاذ تدابیر و سیاست پیرامون مراقبت بهداشتی و اسناد 

ارائه نموده و در آن بیان می کند : برنامه بهسازی سالمت ملی استرالیا شامل « برنامه ریزی در کشور استرالیا

ی مساوی و منصفانه به خدمات می باشد اهدافی درباره کاهش وضع نامساعد سالمتی و ارائه دهنده دسترس

به هر حال این بهسازی که در کل کشور و قلمرو حکومتی در حال اجراست بر تصور کنونی موجود از 

لت و اسناد سیاست سالمتی بر شاخصی از عدالت اجتماعی تاثیر می گذارد و انتخاب ایاان سالمتی به عنو

نده های اجتماعی و تجزیه و تحلیل آنها متمرکز است .نتایج استفاده از واژه هایی در رابطه با تعیین کن

تجزیه و تحلیل نشان می دهد که برداشت آنها از عدالت اجتماعی در نقاط مختلف استرالیا با یکدیگر 

 نکته ای که از این نوشتارمتفاوت است و عموما برداشت آنها از عدالت اجتماعی برداشتی غیر سیاسی است . 

د آن است که نمی توان تلقی یکسان از عدالت را برای تمامی مقاطع و مکانها در نظر گرفت استنباط می شو

 است . پژوهشو این موضوع از جمله نقاط ضعف این 

می پردازد از دیدگاه وی چهار هدف « بررسی اهداف عدالت»( در پژوهشی به 2008) 26سوالسـ  2ـ 2

برای غلبه کردن بر بی انصافی که علت اصلی دسترسی  27ـ برابری 1عمده عدالت اجتماعی عبارتند از : 

برای بهره مندی یکسان ، قانونی وقابل اجرا از  28ـ حقوق 2منابع دیگر و قدرت است  ،نابرابر به اقتصاد 

                                                           
25 Yaung And Mcgrath 
26 John Solas 
27 Equity 
28 Rights 
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 30ـ مشارکت 4برابر و اطمینان بخش به کاالها و خدمات ضروری  29ـ دسترسی 3حقوق سیاسی و صنعتی 

سط یافته برای همکاری واقعی همه مردم در تصمیماتی که زندگی شان را ب برای مهیا کردن فرصت های

کنترل و اداره می کند . راهبردهای عدالت اجتماعی عمدتا در مورد راه اندازی ، برنامه ریزی ، هماهنگی و 

 همچنین در باره توزیع مجددد و سیستماتیک صنایع دولتی اعم از مالی و مدیریتی که موجود است را در بر

 می گیرد .

به بررسی و مقایسه نه مدل عدالت « ؟عدالت مال چه کسی است»( در مقاله 2003)31مک کرومیکـ  2 ـ3

اجتماعی می پردازد که توسط نظریه پردازان ارائه شده است. وی ابتدا بیان می کند تعاریف رسمی و 

ان ارائه نماییم . این تعاریف با که ما دالیل خود را به دیگرقراردادی از عدالت اجتماعی خواستار آن است 

و مرتبط کننده اشخاص با این ویژه گی ها و سایر عادات  درک و فهم ما از قیود اخالقی تعامل دارند ؛

 1اخالقی ، عواطف ،تجربیات اساسی و روابط میان آنها در زندگی اجتماعی هستند . در این مقاله نظریه های:

ـ  6ـ اخالق فیمینیستی مراقبت  5ـ برابری پیچیده  4قرارداد اجتماعی  ـ 3ـ آزادی گرایی  2ـ فایده گرایی 

ـ نظریه انجیلی عدالت بررسی شده است . در پرتو  9 و ـ اندیشه اجتماعی کاتولیکی 7رئالیسم مسیحی 

چشم انداز حقوق و وظایف افراد نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است و از این رو این پژوهش به 

نظری بسیار پرمحتواست ولی در بخش نتیجه گیری ، خروجی عملی خاصی را برای مخاطب ارائه نمی  لحاظ

 (38: 1392دهد)صفری شالی ،

این سوال را مطرح می کنند که « عدالت توزیعی»( در تحقیقی با عنوان1995)32مارشال و سوئیفتـ  2ـ  4

ساالر است؟ زیرا در جامعه انگلستان )در بین آیا جامعه انگلیس حقیقتا جامعه ای عدالت مدار و شایسته 

نخبگان و مدیران اجتماعی( ظاهرا این درک از عدالت اجتماعی گسترش بیشتری دارد که در این جامعه 

نابرابری وجود دارد اما چون نابرابری مبتنی بر شایسته ساالری است پس جامعه عادالنه است . مارشال و 

سعی کردند نشان دهند که ابعاد شایسته ساالری در این کشور به روشنی  سوئیفت ضمن مخالفت با این ادعا

                                                           
29 Access 
30 Participation 
31 Mc Cromick 
32 Marshal And Swift 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



57 
 

بر این  90و  80مشخص نیست گر چه تحقیقات بنیادی جامعه شناسان و متخصصان آموزش طی دهه های 

ادعا هست که تفاوت انگلیسی ها در موقعیت های مختلف تحصیلی ، ناشی از شایستگی متفاوت آنهاست اما 

واسطه دست یابی به موفقیت و  انفت نشان می دهند که نظام آموزشی انگلستان به عنومارشال و سوئی

دوره آموزش را طی کرده اند لزوما  امتیازات اجتماعی ، به درستی عمل نمی کند زیرا آنهایی که بیشترین

عه ، امتیازات تواناترین افراد نیستند .خانواده ها با استفاده از موقعیت های برتر در ساختار طبقاتی جام

اجتماعی را در طول نسل ها منتقل کنند و این امر عامل مهمی در موفقیت های شغلی و تحصیلی طبقات 

 باالست. این دو محقق نتیجه می گیرند ؛ ادعایی که درباره معیار شایسته ساالری و جامعه عادالنه وجود دار

پیشنهاد می کنند که تنها مداخله سیاسی)مداخله دبا ساختار طبقاتی و شواهد موجود سازگاری ندارد ، آنها 

می تواند این اطمینان را به وجود بیاورد که افراد متناسب با شایستگی هایشان در مشاغل توزیع  دولت(

شوند بدین لحاظ اگر ساختار طبقاتی جامعه ای عادالنه فرض شود باید دالئلی که این نابرابری ها را بوجود 

به افراد اجازه داده شود از استعدادهایشان به شیوه های مناسب تری استفاده کنند و می آورد مشخص گردد 

بدین ترتیب ما با اشاره به سابقه موضوع در انگلستان ، سعی کردیم به طور گذرا نشان دهیم که پژوهشگران 

باحث برای تا از این م اجتماعی این کشور بیشتر با چه مباحثی در مطالعه عدالت اجتماعی درگیر هستند

 (64: 1388فهم بهتر موضوع پژوهش الهام گرفته شود .)یعقوبی، 

( بر جنبه دیگری از عدالت توجه کرده اند بدین معنی که آنها موضوع 1995)33لیپکوس و سیگلرـ  2ـ  5

گویه اعتقاد عادالنه یا ناعدادالنه بودن جهان را از دید افراد در پیمایش های مختلف مورد بررسی قرار داده و 

اعتقاد به عادالنه بودن جهان متناسب است با این  های معتبری برای سنجش و بررسی موضوع پیدا کردند .

دیدگاه که مردم به طور کلی آنچه را که سزاوارش هستند به دست می آورند مردم به خاطر توانایی شان در 

ین باور احتیاج دارند که آنها در یک نقشه کشیدن و برنامه ریزی رای آینده و همین طور احساس امنیت به ا

جهان عادالنه زندگی می کنند بنابراین آنچه که شایستگی اش را دارند حداقل در طوالنی مدت به دست می 

از دیدگاه  (Belief in a Just Worldفرضیه اعتقاد به جهان عادالنه ) ، ود دو دههدآورند گر چه در ح

                                                           
33 Lipkus And Siegler 
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ی بعدی فرانسه ، عادالنه بودن جهان به دو بعد ؛ برای خود و برای پیمایش ها فردی آزموده می شد اما در

دیگران تفکیک شده و مورد بررسی قرار گرفت نتایج این پیمایش ها اشاره می کند که مردم معموال باور 

به  دارند که جهان برای آنها در مقایسه با دیگران عادالنه تر است زیرا آنها تمایل دارند بی عدالتی هایی را که

کمتر نشان دهند تا بدین وسیله در نظر دیگران همچنان قابل قبول مانده و به عنوان  آنها زیان می رساند

افراد مظلوم و رده پایین درک نشوند .عالوه بر این یافته ها تاکید می کنند که اعتقاد به جهان عادالنه برای 

می کند که باور کنند زندگی معنی دار است در  خود سازگاری روان شناختی افراد کمک کرده و آنها را وادار

حالیکه اعتقاد به جهان عادالنه برای دیگران به طور معنی داری در چگونگی درک اهداف گوناگون اجتماعی 

مداخله می کند برای مثال ؛کسانی که چنین باوری را ابراز می کنند تمایل دارند که نابرابری های اجتماعی 

ان دهند همچنین این گرایش در آنها ایجاد می شود که باید متخلفین اجتماع را به را کمتر از واقعیت نش

از این پیمایش ها می توانیم استنباط کنیم این است که باورهای شدت مجازات کرد . به هر صورت آنچه که 

جتماعی بدست عات مفیدی را در حوزه االمردم در مورد عادالنه بودن زندگی برای آنها و دیگران می تواند اط

 دهد .

ها از  نشان داد که درک عمومی امریکائی« عدالت در امریکا»( در خصوص1994)34تحقیق رین واترـ  2ـ  6

درآمدهای مشروع ، مشابه رتبه بندی منزلت شغلی است .محققان امریکایی نتیجه گیری کردند که درک 

ی از مشروعیت نظام توزیع در این جامعه است ی پاداش ها و امتیازات ، حاکلعمومی مردم امریکا از توزیع فع

و بر این اساس نیز ادعا کردند که مردم امریکا درآمدهای مشاغل مختلف را مشروع می دانند اما بروس 

 در بررسی این موضوع تاکید می کند که مطالعات بعدی این تفسیر را از سه جنبه تغییر داده اند: 35هیدی

 ده مشاغل دارای منزلت باالتر باید از منزلت پایین تر ، درآمد بیشتری بگیرنالف( اگر چه عامه باور دارند ک

نابرابری را که مورد حمایت قرار می دهند کمتر از نابرابری موجود است به  اما آنها میزان شکاف درآمدی یا

می شود بیان دیگر وقتی که پاسخگویان پیمایش درآمدها را برای مشاغل مختلف پیشنهاد می کنند معلوم 

 که نابرابری پیشنهاد شده بین درآمدها از آنچه که عمال وجود دارد کمتر است .

                                                           
34 Rain Water 
35 Bruce Headey 
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مشاغل باالتر ، از برابری طرفداری می ب( صاحبان مشاغلی که منزلت پایین تری دارند بیشتر از صاحبان 

ابل مالحظه کنند همچنین برخی از پژوهشگران گزارش می کنند که روی عایدات مشاغل پایین تر ، توافق ق

ای وجود دارد اما اعضای یقه سفید و یقه آبی در باره میزان درآمدهای مناسب برای مشاغل باالتر نگرش 

 های متفاوتی ابراز می کنند .

ها دیدگاه کارکردگرایانه ای  ج( مطالعات متعددی نشان می دهد که اگر چه ممکن است بیشتر امریکائی

پاداش برای مهارت ، تالش ، پیچیدگی کار ، سطح مسئولیت ، و ...( اما برای تعیین دستمزدها داشته باشند)

 اقلیت قابل توجهی وجود دارند که از برابری و رفاه بیشتر حمایت می کنند.

، بیشتر روی درآمدها ،  با توجه به یافته های فوق در می یابیم که پژوهشگران امریکایی برای موضوع عدالت

این توزیع و در کل مشروعیت نظام توزیع امریکایی متمرکز شده اند و در ضمن  منزلت و نگرش مردم درباره

به لحاظ نظری ، موضوع مهمی که روی آن تاکید شده ، توجه به ارزش و منزلت و مقایسه اجتماعی است که 

ن نزدیک اگر ارزش منزلت افراد مطابق با استحقاق آنها حفظ نشود و یا انسان ها در اثر مقایسه خود با دیگرا

و همپایه خود ، احساس عدالت و یا انصاف نکنند و به عبارت دیگر خود را پایین تر احساس کنند ، این 

شرایط باعث شکل گیری احساس محرومیت در آنها می شود که در واقع این احساس ناشی از عملکرد 

 نادرست نظام های اجتماعی در جامعه است.

( در 1983( و پیمایش ارزش های استرالیایی )1984عی استرالیا )ملی علوم اجتما در پیمایش ـ 2 ـ 7

خصوص عدالت ، ارتباط بین درآمد شغلی )درآمد واقعی( ، درآمد درک شده و درآمدهای مشروع مورد 

نوع درآمد را از یکدیگر تفکیک کرده  3بررسی قرار گرفته است . ویژگی جالب پیمایش مذکور این است که 

دالت توزیعی را نشان می دهد. نتایج این پیمایش اشاره می کند که عامه استرالیایی ها و درک متفاوت از ع

به طور قابل مالحظه ای بر این باور هستند که نابرابری موجود در درآمدها عادالنه نبوده بنابراین فاصله 

طریق خواستار  درآمدی بین مشاغل باید کاهش یابد. این پیمایش نشان می دهد که مردم استرالیا به دو

ن ب( از طریق کاهش درآمدهای برابری بیشتر در درآمدها هستند : الف( از طریق افزایش درآمدهای پایی

 :در نتیجه کلی این پیمایش بیان می شودکهباال
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 .ـ درک عامه مردم از توزیع دارایی های اجتماعی حتی به طور جزئی دقیق نیست 1 

د که به طور منظم درک از واقعیت را مخدوش ، بدین لحاظ درک از ـ یک هنجار برابرخواهی وجود دار 2 

را مشخص سازد  در حالیکه باید درک از واقعیت ، درک از عدالت عدالت ، درک از واقعیت را تعیین می کند

ها خواستار برابری بیشتری هستند لکن آنها درآمدهای واقعی را اشتباه درک کرده  ـ با اینکه استرالیائی 3و 

به طرز نادرستی بر این باورند که تفاوت کمی بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد وجود دارد. نکته و 

عدالت است زیرا اگر یک  می باشد که از شاخص های اصلی توجه به نحوه توزیع درآمدهامهم تحقیق فوق 

زیادی در بین اقشار مختلف  جامعه ای دارای تولید ناخالص ملی باالیی باشد ولی نحوه توزیع درآمدها شکاف

 داشته باشد آن جامعه نمی تواند عدالت اجتماعی را برای شهروندان به ارمغان بیاورد.

بهداشت »( در دانشگاه بهداشت کارولینای شمالی به بررسی رابطه 1976)36و در نهایت ـ بیو چامپـ  2ـ  8

درمانی و بهداشت عمومی  تتن به وضعیپرداخته است. وی بیان می دارد پرداخ« عمومی و عدالت اجتماعی

، یک سرمایه گذاری اخالقی است که همه افراد جامعه را تحت پوشش قرار می دهند . این پوشش عمومی 

یک سپر دفاعی در برابر مشکالت و بحران های دنیای معاصر است و موجب حداقل رسیدن مرگ و میر و 

وضعیت درمان و بهداشت عمومی تالش در راستای گسترش انواع معلولیت ها در جامعه می شود؛ لذا بهبود 

باید خاطر نشان کرد این پژوهش به یک بعد از عدالت  البتهعدالت اجتماعی در جامعه محسوب می شود . 

خواستار برابری در دسترسی به منابع و فرصت ها در لکن یعنی عدالت در حوزه بهداشت عمومی اشاره کرده 

 این جهت حائز اهمیت است. می باشد و از زمینهاین 

در مجموع در پیشینه پژوهش در خصوص موضوع عدالت اجتماعی به مقوالتی مانند ؛ نحوه توزیع درآمدها ، 

شرایط مساوی برای برخورداری از فرصت ها و منابع ) مانند آموزش ، بهداشت ، اشتغال و ... ( و نیز عدالت 

ه مثابه استحقاق ها و شایستگی ها)مقوله مدنظر رابرت نوزیک( بازتوزیعی ) مقوله مدنظر راولز( و عدالت ب

اشاره شده است . از این رو استفاده از مجموع نگرش های مذکور و حذف موارد تکراری می تواند شناخت 

 جامع تری را به مخاطب در فهم موضوع پژوهش ارائه نماید .

                                                           
36 Beau Champ 
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 مرتبط سایر آثارـ  1ـ 10ـ  3

مرتبط با موضوع ، شناختی  و مباحث روانی رفتارشناسی و نگرش های فردی در حوزه هابرخی آثار نیز  

 از : ستا عبارتکه مورد استفاده قرار گرفته است پژوهش و 

 روانشناسی سیاسی اثر ابراهیم برزگر : ـ 

نگارنده دغدغه خاصی در مورد مطالعات میان رشته ای و پیگیری این موضوع در ایران داشته است وی 

لی آن را در ساماندهی حوزه روانشناسی سیاسی به عنوان مصداقی عینی و از جمله راهکارهای اشاعه عم

رسیدن به هدف واالتر که همان شناخت و معرفت علمی تر نسبت به پدیده ها ، روندها ، وقوع جریانات و یا 

بع تولید پاسخ و رفتارهای خاص بوده ، دانسته و در این بین ، متغیر فرد ، روان شخصی و شخصیت را من

 .علل شناسی رفتارها و پدیده عنوان می کند 

شخصیت و روحیات ، دوره کودکی ، نوجوانی ، گذشته تلخ و شیرین  و ویژه گی بر این باور است که نگارنده 

های زیستی ، غرایز و خصایص مادرزادی ، ارثی و یا ویژگی های کسب شده فرد از محیط بوسیله یادگیری 

منابع ، کنونات قلبی و خاطرات وی از غرایز واپس زده شده و نهفته در ضمیر ناخودآگاه فرد اجتماعی و م

بویژه آنکه فرد در زمره  شودمعمای رفتار سیاسی و نگرش فرد قلمداد می از ی یرمزگشا مهمی در راستای

زارتخانه و دیگر نخبگان سیاسی یا مدیریتی باشد و تصمیمات وی دارای برد و بازتابی در سطح سازمان ، و

نهادهای حاکمیتی باشد . فهم چیستی و چگونگی نگرش ، شخصیت و رفتار سیاسی فرد در چنین مواردی 

بسیار تعیین کننده است زیرا فهم آن مساوی با فهم رفتار سیاسی یک کشور در سیاست های داخلی و 

ی و ماهیت پیچیده فهم دنیای پیچیده سیاست و مدیریت بدون درک فرآیند ذهنپس خارجی است 

 عقیم و ناکارآمد می داند . فهمی شخصیت و فاعلیت انسان را 

هر نظریه سیاسی و اجتماعی ، هر تصویری از جامعه ، حکومت و عدالت در تحلیل نهایی بر  به اعتقاد برزگر ،

او و نوعی برداشت از سرشت بشر تکیه دارد و این واقعیت ، ضرورت بررسی سرشت انسان و روان شناسی 

 رابطه آن با مسائل سیاسی ، اجتماعی و مدیریتی را دوچندان می کند . 
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نگارنده در تالش برای برانگیختن کنجکاوی ذاتی هر فرد درباره رفتارهای خود و کمک به خودشناسی ، 

شناختی در شناخت خود است لذا خودروشنگری را یکی از فواید روان  معرفت نفس و کاربرد یافته های روان

ناسی سیاسی عنوان می کند . به اعتقاد ایشان ، این علم در شناخت دیگران و استفاده کاربردی از این ش

شناخت موثر بوده و همچنین به کمک یافته های روان شناسی سیاسی  فهم پدیده ها ، رخدادها و فرآیندها 

الصه در این کتاب اجماال در مقیاس سازمانی ، ملی ، منطقه ای و بین المللی ممکن می شود . به طور خ

نظریه ها ، مفروضات ، ویژه گی های روان شناختی ، مفاهیم اساسی و محورهای کلی نظریه ها برای 

آنان را برای فهم رفتار سیاسی از منظر روان  به نوعی پژوهشگران علوم سیاسی و مدیریت ارائه شده و

به مباحث مرتبط با نگرش ها و رفتارهای فردی این کتاب از منظر پرداختن  شناسی سیاسی آماده می کند .

 . می باشد ، مورد استفاده قرار گرفته استبوط نظریات مرتبط با آن که به موضوع پژوهش مرو 

 ـ سازماندهی تحقیق: 1ـ  11

در فصل اول به بیان کلیات پژوهش و  تهیه شده است ؛و یک نتیجه گیری فصل  چهاردر  پژوهش حاضر

 منکر از نهی و معروف به امر فریضه اقامه به اسالمی جامعه افراد تک تک التزام که چگونهبررسی این مساله 

کمک  ایران اسالمی جمهوری در اجتماعی عدالت عملی و عینی تحقق به تواند می از دیگاه امام و رهبری

ه معروف و نهی مر ب، ا)ره ( و مقام معظم رهبری  یاز دیدگاه امام خمین» کند؟ پرداخته و با این فرضیه که 

اهمیت مساله و  ،است به ضرورت « عدالت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران تحقق از منکر ، سازوکار 

بحث پیشینه پژوهش در ارتباط با دو مفهوم امر به معروف و نهی از منکر و عدالت اجتماعی پرداخته است. 

وضعیت آشوبناکی و  به بررسی ،ریف آن بحث نظری در ارتباط با چارچوب آشوب و تع بادر فصل دوم 

و مباحثی پرداخته ، خصوصیات آن از جمله اثر پروانه ای ، خودسازماندهی، سازگاری پویا و خودمانایی 

امر به معروف ، نهی از منکر و عدالت اجتماعی  ارتباط با فریضهنظری در خصوص آراء و نظریات مختلف در 

با توجه به موضوع پژوهش که تحقق عدالت و فصل چهارم م به بحث گذاشته شده است . در فصل سو

 امام خمینی از دیدگاهدر نظام جمهوری اسالمی  اجتماعی از طریق سازوکار امر به معروف و نهی از منکر

در تاکید بر الگوهای مورد بحث  ایشانمصادیقی از بیانات و سخنرانی های است ،  و مقام معظم رهبری )ره(
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تداوم و استمرار این نقش ها و  ،پروانه ای حضور تک تک افراد در نقش های اجتماعی  تاثیرات؛ همچون 

مورد کنکاش قرار گرفته و در نهایت با جمع در تحقق عدالت اجتماعی درونی شدن و نهادینه سازی آنها 

امر به  و مقام معظم رهبری ،)ره(  یطبق نظر امام خمینبندی موضوع ، نتیجه گیری الزم در خصوص اینکه 

و توان الزم تکلیفی عمومی و همگانی از قدرت انگیزش  ،معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه دینی 

می تک تک افراد برخوردار بوده و  نهاددر و درونی شدن همراه با استمرار و تداوم در تحقق عدالت اجتماعی 

در در پایان و شود  منجرتحقق عدالت اجتماعی  به ، تاثیر پروانه ای وبا شکل دهی مکانیسم آشوبناکی تواند 

 است. شدهجمع بندی پژوهش و نتیجه گیری آن ، پیشنهاداتی ارائه 
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 و مفهومی چهارچوب نظری؛ فصل دوم
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 قدمه :م

ر شیوه طی چندین دهه اخیر علوم طبیعی شاهد انقالب عظیمی در درون خود بوده است که این انقالب د

تحول ایجاد نموده است زیرا تا سالیان دراز باور بر ، درک و تبیین پدیده ها بوسیله دانشمندان و متفکرین 

این بود که جهان متشکل از سیستم هایی است که مطابق با قوانین جبری حاکم بر طبیعت و به طریقی 

نتیجه خطی و ، ود که معلول ها حادث می شوند از این رو اعتقاد بر این ب ، مشخص و قابل پیش بینی

منطقی علل خاص هستند اما در جهان جدید بر نقش خالقانه بی نظمی و آشوب تاکید می شود و جهان 

مجموعه ای از سیستم هایی در نظر گرفته می شوند که به شیوه خود سازمانده عمل می نمایند بطوری که 

 ینی و تصادفی است وجود وضعیت های غیرقابل پیش ب، پیامدهای این شیوه 

البته در این شرایط قوانین طبیعی کماکان حاکمیت خود را حفظ کرده اند لیکن محققین دریافته اند که 

سیستم ها ، به شیوه ای دورانی و دوره ای عمل می کنند شیوه ای که در آن بی نظمی منجر به نظم و نظم 

ویری پیچیده و معما داره جهان جای خود را به تصمنجر به بی نظمی می شود . امروزه تصور ساده از نحوه ا

نام دارد  تئوری پیچیدگی و نظریه آشوبکه باعث این تحول شده است  یتئوری جدیدگونه داده است و 

 .  فراهم می شودحل مسائل پیچیده در محیط پرآشوب و آکنده از تغییر ، این نظریه که بوسیله 

بودند که در میان الگوهای رفتاری ظاهرا تصادفی ، پدیده های  طرفداران نظریه بی نظمی بر این اعتقاد

مختلف از سیستم های هواشناسی گرفته تا سازمان ها و بورس ها نوعی نظم وجود دارد . )نیکوکار و قربانی 

 (14: 1384نژاد ، 

ی غیرقابل نظریه آشوب می گوید که ما در یک دنیای پیچیده پر از عدم قطعیت ، اتفاقی و پر از رویدادها

پیش بینی زندگی می کنیم که می تواند برنامه ها و تالش های سازمانی را با شکست فاجعه باری روبرو کند 

بحران ها و شگفتی ها ، تغییرات ناگهانی و سریع ، ابهامات و خارج نمودن همه چیز از کنترل در جهان از 

 ( 339:  2003) فرازمند ، مشخصه های سازمان های مدرن و تمام سیستم های پیچیده است 

بی نظمی یک مفهوم ریاضی است که شاید نتوان خیلی دقیق آنرا تعریف کرد اما می توان آنرا نوعی اتفاقی 

بودن همراه با قطعیت دانست قطعیت بدان دلیل است که بی نظمی دالیل درونی دارد و به علت اختالالت 
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 ه رفتاری بی نظم ، بی قاعده و غیر قابل پیش بینی است.خارجی رخ نمی دهد و اتفاقی بودن به این دلیل ک

(http:nasima60.blogfa.com )ئوری آشوب به سیستم هایی اشاره دارد که در ضمن نشان دادن بی نظمی ، ت

نوعی نظم نهفته در درون خود داشته و بیانگر رفتارهای نامنظم ، غیر خطی و غیر قابل پیش بینی و پیچیده 

تند این تئوری قائل به وجود یک الگوی غایی در تمامی این بی نظمی هاست .مثال ذیل را در سیستم ها هس

 در نظر بگیرید :

اگر به دنبال نوعی نظم هستیم شاید هیچ گاه موفق به پیدا کردن آن )تصویر شماره یک( ذیل در شکل 

قابل توضیح وجود داشته باشد نشویم اما از آنجا که باید برای توضیح انحرافات خطی در این شکل ، الگویی 

با استفاده از هندسه نااقلیدسی به چندین فرمول می رسیم که بخش اعظم این شکل را توضیح می دهند اما 

دانشمندان دست به ایجاد شاخه ای جدید در ریاضیات و هنوز هم برای بقیه شکل توضیحی نداریم بنابراین 

همین مساله به عدم قطعیت ختم می شود یعنی ایجاد شرایط  هندسه می زنند تا بتوانند آن را توضیح دهند

 .سوال می برد جدید باعث ایجاد علوم تازه ای می شود که گاه تمام علوم گذشته را زیر 

 

 

 )تصویر شماره یک(
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  :کنون همان شکل را از فاصله دورتر و با نگاه استراتژیک ببینیما

 

 

 )تصویر شماره دو(

منجر به نظمی بزرگ شده است که ما ، د که تمامی بی نظمی موجود در این شکل در این حالت خواهیم دی

به دلیل آن که از درون شکل به آن نگاه می کردیم نمی توانستیم به نظم کلی آن پی ببریم عین همین 

مساله را می توان در سایر پدیده های جهان هستی جستجو کرد دنیای اطراف ما پر از روابطی است که ما 

یم ، علومی که هیچ ها دست به ایجاد علوم مختلف می زندر به فهم آنها نیستیم و برای توضیح و توجیه آنقا

 ( Http:euler.blogfa.comکدام قطعیت نداشته و بر اساس تئوری آشوب قابل پیش بینی نیستند. )

 باید شک بدون آن پذیرفتن برای که دهد می ای آینده از خبر،  نظمی بی در نظم و آشوب تئوری مفاهیم

 (7:  1383 گلیک،).کرد انکار را گذشته از اعظمی قسمت

 تئوری آشوب:تعریف  ـ  2ـ1

 در لغت به معنی درهم ریختگی ؛ آشفتگی و بی نظمی است و مترادف آن در مکانیک 37بی نظمی یا آشوب

Turbulance   م است و معموال در . این واژه به معنی فقدان هر گونه ساختار یا نظمی باشد «تالطم»یا

محاورات روزمره ، نشانه سازمان نیافتگی بوده و به نوعی مفهوم منفی در خود دارد اما در واقع با پیدایش 

نگرش جدید و روشن شدن ابعاد علمی و نظری آن ، امروزه دیگر بی نظمی و آشوب به مفهوم سازمان 

ود بی نظمی و جنبه های غیرقابل پیش بینی و نیافتگی ، ناکارآیی و درهم ریختگی تلقی نمی شود بلکه وج

                                                           
37 Chaos  
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اتفاقی در پدیده ها ، نوعی پویایی تلقی می گردد که ویژه گی های خاص خود را دارد . در واقع تئوری 

آشوب نوعی ساختار یا الگوهای رفتاری را نشان می دهد که می توانند از فرایندهای  قطعی منبعث شده 

 (81ـ  82 : 1386باشند .) نگرش راهبردی ، 

 ـ مفهوم تئوری آشوب 2ـ 2

اصطالح آشوب به شاخه ای از ریاضیات و فیزیک گفته می شود که مرتبط با سیستم هایی است که 

دینامیک آنها در برابر تغییرات مقادیر اولیه ، رفتار بسیار حساسی را از خود نشان می دهد به طوری که 

باشد به این سیستم ها ، سیستم های آشوبی گفته می شود  رفتارهای آینده آنها دیگر قابل پیش بینی نمی

که از نوع سیستم های غیرخطی و دینامیک هستند و بهترین مثال برای آنها اثر پروانه ای جریانات هوایی، و 

 (12:  1384دوره اقتصادی می باشد)الوانی و دانایی فر ، 

ز سیستم های پویای غیرخطی می باشد ( توصیف کننده رفتار آن دسته اChaos Theoryنظریه آشوب )

که نسبت به شرایط اولیه بسیار حساس است و تغییر اندکی در شرایط اولیه چنین سیستم هایی باعث 

دگرگونی های را می توان ( لذا آشوب 2: 1391تغییرات بسیاری در آینده خواهد شد )رضایی فیروزکوهی ، 

ری از دستگاه های غیرخطی نسبت به زمان ، پدید می که در بسیا دانستناهماهنگ و پیش بینی نشدنی 

در عین داشتن داشتن نظم داللت دارد در حقیقت علم آشوب در ، آید .رفتار آشوبناک به نوعی بی نظمی 

 1391رضایی فیروزکوهی ،) است .جستجوی الگوهای مشخصی که در سیستم های پیچیده ظاهر می شود 

:5) 

 تعریف در.  معین دینامیکی های سیستم در غیرتناوبی رفتار مطالعه از تاس عبارت آشوب دیگر عبارت به

 سیستم در را کوچکی تغییر هر تاثیرات و شود نمی تکرار هیچگاه که است ،رفتاری غیرتناوبی رفتار فوق

 اتمدنه نوسانات از فراوانی الگوهای که ترتیب بدین ؛ است غیرتناوبی بشر تاریخ مثال عنوان به دهد می نشان

 های چرخه شود نمی تکرار وجه هیچ به رویدادی هیچ سیستم این در که هرچند شد یادآور توان می را

 تا شود می باعث آن غیرخطی مرزهای که آیند می بوجود علت این به آشوبناک سیستم یک در غیرتکرار
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 از شرایط مقدار چند یا یک اگر ترتیب بدین باشد حساس بسیار  خود اولیه شرایط به آشوبی سیستم یک

 . شد خواهد جدا قبلی اش مسیر از نمایی طور به سیستم ، جدید مسیر زمانی کند کمی تغییر اولیه

و  1960بنیان نظریه آشوب یا بی نظمی توسط ریاضیدانانی چون ادوارد لورنز و جیمز یورک در دهه های 

ظمی بر این باور بودند که در میان میالدی شکل گرفت . همانطور که گفته شد طرفداران نظریه بی ن 1970

الگوهای رفتار ظاهرا تصادفی پدیده های مختلف از سیستم های هواشناسی گرفته تا سازمان ها و بازارهای 

 (  14: 1384بورس ، نوعی نظم وجود دارد ) نیکوکار و قربانی زاده ، 

ر طبیعت و همچنین چنین سیستم هایی د، ستا فرآیند آشوب محصول یک سیستم غیر خطی و پویا

ضربان قلب ، حرکت پاندولی ساعت و نوسانات اقتصادی ؛رفتارهای انسانی مشاهده شده اند به عنوان مثال

همه به نوعی یک رفتار غیرخطی پویا را نمایش می گذارند بنابراین برای شناخت آشوب باید سیستم های 

 ( 31: 1381غیرخطی پویا را مورد بررسی قرار داد )مبشری ، 

به دلیل غیرخطی بودن و پیچیدگی سیاست های آشوب ، ارائه مدل از اینگونه سیستم ها کاری بس مشکل 

و سخت است و به همین علت سعی شده است به کمک مثالها و مدل های کامپیوتری وجهی از سیستم 

ز پرندگان ، ( برای این نوع سیستم توده ای ا 1997های آشوبناک نشان داده شود . برای مثال مورگان )

حفظ حرکت در جوار  ـ2حرکت بدون تصادم  ـ1 :خفاشها یا ماهیها را مثال می زند که بر اساس قانون

دور نشدن خیلی زیاد از یکدیگر ، حرکت می کنند این الگو یگ الگوی کامپیوتری است که  ـ3یکدیگر 

نها غیرقابل پیش بینی ولی نشانگر یک توده دینامیک و یا یک سیستم آشوبناک است که جزئیات حرکات آ

در کلیت از یک نظم برخوردار می باشد . توده پرندگان ، پیشرفت الگوهای هوا ، واکنش های پیچیده 

 شیمیایی ، اجتماع مورچه ها ، پرواز پر سر و صدای حشرات از نمونه های سیستم های آشوبناک هستند .

میالدی نگرش به  1963نمود و پس از آن از سال  پوانکاره اولین دانشمندی بود که به پدیده آشوب توجه

آشوب و به طور کلی دینامیک غیرخطی به تندی افزایش یافت . برخی دانشمندان این علم را هم سطح با دو 

 انقالب مهم در نظریات فیزیکی یعنی نسبیت و مکانیک کوانتومی در نظر گرفتند .
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د حال آنکه این رفتار کامال قطعی است بدان جهت که رفتار سیستم های آشوبناک به ظاهر تصادفی می باش

رفتار طوالنی مدت آنها کامال توسط شرایط اولیه معین می شود و هیچ پارامتر تصادفی در آن وجود ندارد به 

عبارت دیگر خاصیت قطعی بودن این سیستم ها دلیل بر قابل پیش بینی بودن آنها نیست چنین رفتاری را 

 آشوب می نامند .؛ ان ساده تر آشوب قطعی یا به بی

یک سیستم دارای فرآیند آشوبی ، نوساناتی را ایجاد می کندکه دوره آنها اساسا بی نهایت است ؛ به عبارت 

دیگر ، یک سیستم آشوبی چرخه هایی ایجاد می کند که در دوره مورد مطالعه هرگز تکرار نخواهد شد 

این علت بوجود می آیند که مرزهای غیرخطی اش باعث  چرخه هایی غیرتکراری در سیستم های آشوبی به

می شوند حرکت آن به سمت جلو و عقب کشیده شود به طوری که بر مسیرهای قبلی اش منطبق نباشد . 

این حرکت های جلو و عقب باعث می شود تا یک سیستم آشوبی به شرایط اولیه اش بسیارحساس باشد اگر 

تغییر بسیار کمی کند سیر زمانی سیستم به طور نمایی از مسیر قبلی اش  یک یا چند مقادیر از شرایط اولیه

 جدا خواهد شد.

 رفتارهای بینی پیش برای را قواعدی که همواره در این بوده است سیستمی پژوهشگران برانگیز چالش تالش

خصوص  نو تئوری آشوب در ای کنند کشف(  نامنظم)  بینی پیش غیرقابل ظاهر به و پیچیده های سیستم

 در معین دینامیکی های سیستم در غیرتناوبی رفتار مطالعه زیرا آشوب عبارت بود از مورد توجه قرار گرفت

 در را کوچکی تغییر هر تاثیرات و شود نمی تکرار هیچگاه که است رفتاری غیرتناوبی ، رفتار فوق تعریف

 از فراوانی الگوهای که ترتیب دیناست؛ ب تناوبی غیر بشر تاریخ مثال عنوان به دهد می نشان سیستم

 نمی تکرار وجه هیچ به رویدادی هیچ سیستم این در که چند هر شد یادآور توان می را ها تمدن نوسانات

 آن غیرخطی مرزهای که آید می بوجود علت این به آشوبی سیستم یک در غیرتکراری های چرخه شود

 چند یا یک اگر ترتیب بدین باشد حساس بسیار ودخ اولیه شرایط به آشوبی سیستم یک تا شود می باعث

 از نمایی صورت به سیستم زمانی همانطور که قبال اشاره شد مسیر کند کمی تغییر اولیه شرایط از مقدار

  . شد خواهد جدا قبلش مسیر
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ن از  سیستم آشوب تعاریف زیادی شده است اما به تعریفی ساده تر می توان آن را یک فرآیند غیرخطی معی

 که تصادفی نیست ولی تصادفی به نظر می رسد تعریف کرد .

در واقع علم آشوب در جستجوی الگوهای مشخصی است که در سیستم های پیچیده ظاهر می شوند لذا 

امروزه این نظریه در جمعیت شناسی ، فیزیک ، کامپیوتر ، زمین شناسی ، میکروبیولوژی ، بیولوژی ، فلسفه 

 ک ، فیزیولوژی و .... مورد استفاده قرار گرفته است .، علوم سیاسی ، رباتی

تاکنون رفتارهای آشوبناک در بسیاری از سیستم های آزمایشگاهی مانند مدارهای الکتریکی ، لیزرها ، 

واکنش های شیمیایی ، دینامیک سیاالت ، دستگاه های مکانیکی و الکترومغناطیسی همچنین در 

ب و هوایی ، میدان مغناطیسی و اجرام سماوی ، رشد جمعیت و رخدادهای طبیعی مانند تغییرات آ

 ای پیچیده بسیار دینامیکی های در بررسی سیستم نظریه از این ارتعاشات مولکولی مشاهده شده است .

...  و شناسی زمین ای فرآینده ، انسان قلب تپش ، مایعات جریان ، حیوانات جمعیت ، زمین اتمسفر مانند

 به است نهفته ، نظمی نظمی بی هر در که ستا این آشوب تئوری کلیدی و اصلی انگاره  استفاده می شود

 و تصادفی کامال محلی مقیاس در که ای پدیده ، کرد جستجو مقیاس یک در تنها را نظم نباید که معنا این

در  38آدامز. تاس بینی پیش قابل و پویا کامال بزرگتر مقیاس در بسا چه رسد می نظر به بینی پیش قابل غیر

تعریف آشفتگی یا آشوب ، آن را اینگونه تعریف بیان می کند : از آشفتگی ، زندگی زائیده می شود در 

( مفهوم آشوب از علم ترمودینامیک 34:  1389حالیکه از نظم ،عادت به وجود می آید)حاجی کریمی ، 

شک جهان و هر سیستم مجزایی سرچشمه می گیرد. آشفتگی یا آشوب در واقع قانون دوم یعنی تمایل بال

 (308:  1383در آن به رسیدن به حالت بی نظمی بیشتر را تعریف می کند.)گلیک ، 

هنگامی یک سیستم را بی نظم می نامند که تعیین جایگاه بعدی آن غیرممکن  «مارگارت ویتلی»به نظر 

ستمی هرگز دوبار در یک مکان باشد و هیچ گونه امکان پیش بینی در مورد آن وجود نداشته باشد چنین سی

فرود نمی آید اما طبق نظریه بی نظمی اگر ما چنین سیستمی را برای مدت کافی تحت نظر داشته باشیم با 

بررسی حاالت سیستم در لحظات گوناگون زمان ، متوجه می شویم که سیستم مذکور همواره نظم ذاتی 

                                                           
38 H.Adams 
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ها نیز همواره در محدوده مرزهای معینی حرکت خویش را به نمایش می گذارد حتی بی نظم ترین سیستم 

 ( 14:  1384می کنند و هرگز از آن خارج نمی شوند .)نیکوکار و قربانی زاده ،

آشوب نه تنها می تواند در سیستم های مصنوعی و دست ساز بشر وجود داشته باشد بلکه امروزه به عنوان 

شوند و به طور کلی هر جا که سیستمی رفتار نماد و شاخص رفتار سیستم های طبیعی و زنده تلقی می 

 (15:  1388غیرخطی داشته باشد باید انتظار حضور آشوب را هم داشت )هاشمی گلپایگانی ، 

 از جمله :برشمرد در مواردی می توان نمونه های حضور آشوب در سیستم ها را 

 سوسو زدن یک المپ نئون 

  نقطه بروز و شدت درجه زلزله 

  در یک لولهمسیر حرکت سیال 

  رشد جمعیت جانداران 

 تغییر تصادفی قطب های مغناطیسی 

  شکل صاعقه در آسمان 

 نقش روی برگهای درختان 

  ، (15: 1388اعداد تصادفی تولید شده بوسیله رایانه و .... می توان برشمرد )هاشمی گلپایگانی 

هائو »ن نموده اند از جمله یفی را عنواردر تشریح آشوب و سیستم های آشوبناک دانشمندان مختلف تعا

 ریاضی 40«اچ بروس استوارت»فیزیکدان چینی آشوب را نوعی نظم بدون حالت تناوبی می داند یا ،  39«بایلن

آن را رفتار تکرار شونده به ظاهر تصادفی در یک سیستم ساعت گونه معین تعریف می کند  ، دان کاربردی

که در مورد احتمال آشوب کوانتوم تحقیق می کند  فیزیکدان نظری دانشگاه ییل 41«رودریک وی جنسن»

آن را رفتار نامنظم و غیرقابل پیش بینی سیستم های پویای معین و غیرخطی می داند .) هاشمی گلپایگانی 

 ،1388 :5 .) 

                                                           
39 Hao Bailin 
40 H.Bruce Stewart 
41 Roderick V.Jensen 
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 یا منظم نظمی بی نوعی آشوب و نظمی بی»:  نمود تعریف اینگونه را نظمی بی و آشوب ( 1990) «هیگز»

 از که جهت بدان منظم و است بینی پیش غیرقابل آن نتایج که رو آن از نظم بی،  است مینظ بی در نظم

 ، غیرخطی روابط حاوی که دارد اشاره هایی سیستم به واقع در آشوب نظریه «برخورداراست قطعیت نوعی

 و است دمحدو ناپایداری نوعی بلکه نیست اغتشاش مفهوم به آشفتگی البته هستند آشفته رفتار و پیچیده

 یک با اما نظم بی اشکال در مستمر طور به الگوها آن در که است نظمی بی و نظم از ترکیبی مبین واقع در

 . شوند می آشکار غایی نظم دارای و مشابه الگوی نوع

 در اما رسند می نظم بی نظر به که هستند پویا و پیچیده چنان جهان در رویدادها ، آشوب نظریه طبق

 نظم این شناسایی که است مکنون و زیربنایی نظم دارای(  Chaosdic)  گونه آشوب نظام ، حقیقت

 غیرقابل و پویا متعددی پارامترهای و عوامل زیرا است مشکل ولی نیست غیرممکن چه اگر نهفته و زیربنایی

 شناخت برای ینبنابرا آورند می بوجود را آن آینده رفتاری الگوی و داده شکل را ها پدیده رفتار ، بینی پیش

 . داد قرار بررسی مورد را پویا خطی غیر های سیستم باید آشوب

مدل آشوب در واقع گویای آن است که تحوالت سیاسی و اجتماعی ؛ زمان پرورده ، زمینه پرورده و مکان 

باید به شمول برای تبیین و تحلیل آنها بود ؛ در مقابل  پرورده اند و نباید به دنبال قاعده ای عام و جهان

 (24: 1392دنبال قواعد خرد ، محلی و متناسب با زمینه ها و زمانه جدید بود .)موسوی نژاد ،

بر این باورند که در میان الگوهای ظاهرا تصادفی پدیده های مختلف ، از سیستم   طرفداران نظریه آشوب

:  1384کوکار و قربانی زاده ، های هواشناسی گرفته تا سازمان ها و بازارهای بورس نوعی نظم وجود دارد)نی

14) 

تالش چالش برانگیز پژوهشگران سیستمی در این است که قواعدی را برای پیش بینی رفتارهای سیستم 

 های پیچیده و به ظاهر غیر قابل پیش بینی ) نامنظم ( کشف کنند .

 ذیل نام برد : را می توان به شرح اصل زیر بنایی تئوری آشوب 5در راستای شناسایی قواعد مذکور 
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ـ پاره ای از رفتارهای سیستم دینامیک ساده جبری ) مانند رفتار جریان سیاالت یا عملکرد ماشینی که  1

دارای پس خوراند بوده و ظاهرا ماهیت و نحوه تغیر در آنها تعریف شده و معادله آن قابل تدوین است( 

 غیرقابل پیش بینی هستند .،

برابر تغییرات اندک بعضی از متغیرهای وابسته به خود ، حساسیت فراوان نشان ـ پاره ای از سیستم ها در  2

می دهند بطوری که ایجاد تغییری ناچیز در شرایط اولیه آنها منجر به تحوالت و تغییرات بزرگی در کل 

 سیستم می شود .

-2نظم است  خود دارای نوعی-1ـ رفتارهای سیستم که به ظاهر تصادفی است، نتیجه دو اصل است ؛  3

 1382) رامشت ،  .مطالعه الگوها و تیپ های چنین بی نظمی هایی حقایق فیزیکی خاصی را روشن می کند

 :16 ) 

ـ منظور از آشوب ، اتفاقی بودن امور نیست و همچنین منظور نیروهای اتفاقی نیست که باعث رفتار  4

 تصادفی می شوند.

این نوع آشوب کامال قابل شناخت است که موجب ظهور اتفاقی بودن  ، ـ در آشوب ناشی از شرایط 5

 (24: 1392رفتارهایی می شوند که با وجود اختالل ظاهری ، قابل پیش بینی هستند . )موسوی نژاد،

از میان توصیفات و تعاریف مختلف دانشمندان علوم تجربی در خصوص مفهوم و معنی تئوری آشوب ، 

آشوب »؛ این تعریف می گوید مطرح برای مفهوم آشوب است و ه تعریف زیر از جمله تعاریف پذیرفته شد

یک رفتار طوالنی مدت غیر پریودیک در یک سیستم دترمینیتیک است که وابستگی حساس به شرایط اولیه 

 در توضیح تعریف فوق می توان به موارد مذکور اشاره کرد :42«را نشان می دهد

یک در سیستم های دینامیکی آن است که مسیرهایی وجود الف ( منظور از رفتار طوالنی مدت غیر پریود

دارد که وقتی زمان به بی نهایت میل می کند مسیر این سیستم ها به نقاط ثابت ، مدارهای پریودیک و یا 

 مدارهای شبه پریودیک منتهی نمی شود .

                                                           
42  Chaos is a periodic Long-term behavior in a deterministic system dependence on initial conditions   
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( نیست ولی Randomب ( دترمینیتیک گویای آن است که سیستم ؛ دارای پارامترها یا ورودهای تصادفی )

بکار  Stochasticاز غیرخطی بودن ناشی می شود . این اصطالح در مقابل  ، رفتار بی نظم این سیستم ها

می رود که منظور از آن ، رفتار نامنظم ، کاتوره ای )اتفاقی یا سرگردان وار ( نامعین و غیرقابل پیش بینی 

 بودن رفتار سیستم است .

شرایط اولیه در سیستم های دینامیکی اینست که مسیرهای مجاور با سرعت  ج ( منظور از حساس بودن به

و به طور نمایی از هم جدا می شوند در واقع این خصوصیت تفاوت اصلی سیستم های آشوبناک با سیستم 

های دینامیکی ـ غیر آشوبناک است . در سیستم های دینامیکی غیر آشوبناک اختالف کوچک اولیه در دو 

نوان خطای اندازه گیری بوده و به طور خطی با زمان افزایش پیدا می کند در حالیکه در سیستم مسیر به ع

های دینامیکی آشوبناک ، اختالف بین دو مسیر با فاصله بسیار اندک همانطوریکه گفته شد به طور نمایی 

 ( 11:  1390ان ، یگافزایش می یابد .)فتاح ب

 تاریخچه نظریه آشوب :ـ 2ـ 3

 بر که«Chaos»یونانی کلمه.قرار دارد جهان مورد در انسان اولیه های برداشت در آشوب نظریه ریشه        

داد  می نشان هستی به نسبت را باستان یونانیان تلقی است شده ترجمه نظمی بی یا مرج و هرج و آشوب

 از حال عین در اما یدمی رس نظر به بینی پیش غیرقابل نتیجه در و تصادفی ، بی نظم جهان ، ، آن طبق که

 محاسباتی ابزارهای در که گستردگی تغییرات با 1970 دهه از بعد اما بود برخوردار قطعیت و نظم یک

 پیش غیرقابل و تصادفی ظاهر به که پیچیده جریانات مطالعه برای جدیدی های شیوه شد ایجاد الکترونیکی

 و تصادفی های پدیده با که علوم سایر در تدریج به مطالعات این نتایج آمد بوجود رسیدند می نظر به بینی

 و اجتماعی علوم ، هواشناسی ، جغرافیا ، اقتصاد ، مهندسی علوم جمله از دارند سروکار پیچیده ظاهر به

 های سیستم و ها نظمی بی در نهفته نظم شناسایی پی در تحقیقات این همه کرد سرایت سیاسی اخیرا

 رغم علی ها نظمی بی این نمودن پذیر بینی پیش امکان شد می محقق اگر موفقیت این و بودند پیچیده

 . رفت می بین از آنها نبودن بینی پیش قابل بر سنتی اعتقاد
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 و «لورنز ادوارد» مانند ریاضیدانانی و هواشناس دانشمند توسط و جوی مباحث در بار اولین آشوب نظریه

 می «ای پروانه اثر» مفهوم طرح با لورنز . شد مطرح میالدی 1970 و 1960 های دهه در «یورک جیمز»

 .  کند ایجاد پکن در را طوفانی است ممکن برزیل در ای پروانه زدن بال که گفت

 مایکل» و «مندلبروت بنوا» ، «لورنز ادوارد» ، «پوانکاره هنری» کارهای مدیون را خود گسترش نظریه این

) ماه ، زمین و خورشید (  «سه جرم»ی بود که اثبات کرد مساله اولین کس «پوانکاره».باشد می «باوم فایگن

مساله آشوب و غیرقابل حل است. شاخه دیگر از نظریه آشوب که در مکانیک کوانتومی به کار می رود 

مکانیسم  در مطالعه «عمر خیام»همان یا  «پیر الپالس»نام دارد ، گفته می شود که  «آشوب کوانتومی»

 .قبل از پوانکاره به این شکل یا پدیده پی برده بود ، ضربان قلبانند م خود کنترلی مواردی

در  «فاراده»آشوب در آزمایش ها و بررسی های علمی ، توسط دانشمندانی همچون  از نظر تاریخی وضعیت

دانشمند و ریاضیدان ، میالدی مشاهده شده است اما به طور اخص  1877در  «ریلی»میالدی و  1831سال 

میالدی وجود آشوب را در برخی از سیستم های مکانیکی کشف و آن را  1892 پوانکاره در رانسوی؛شهیر ف

میالدی پژوهشگری در  1963گزارش کرد لیکن این موضوع چندان مورد عنایت قرا نگرفت تا اینکه در سال 

خطی  3دیفرانسیل معادله  3رشته هواشناسی به نام ادوارد لورنز ، نتایج محاسبات دیفرانسیل متشکل از 

؛ معمولی و متیقن ) دیترمینیستیکی ( مربوط به جابجایی حرارتی )کنکسیون( را منتشر و مالحظه کرد 

یا ورود اغتشاش و پاسخ سیستم در محدوده معینی از عوامل و معادالت بدون مدخلیت عناصر تصادفی 

 خارجی ، نوسانات نامنظم است .

در سیستم های پویا پی بردند و آن را  یبه وقوع پدیده عجیب یگرپژوهشگران د 1971در ادامه در سال 

میالدی اصطالح آشوب برای بیان بهم ریختگی و وقوع آشوب  1975نامیدند در سال  «جاذبه های غریب»

 در الگوهای بسیار ساده جمعیتی مورد مطالعه قرا گرفت.

شمولی وقوع پدیده آشوب  ر زمینه جهان، کشف خود را د«فایگن بام»میالدی  1978به دنبال آن در سال  

ته ای از تبدیالت و سیستم های غیرخطی منتشر کرد که همچون جرقه ای ، انفجارهای عظیمی را در شدر ر

 پژوهش های مرتبط با الگوی سیستم های پویا در رشته های علمی گوناگون موجب گردید . 
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تری ، فنون پیشرفته آزمایشگاهی و توسعه نظری ، در سال های اخیر به مدد بهره گیری از محاسبات کامپیو

بیش از پیش آشکار و بکار گرفته ، پدیده آشوب در طبیعت و در جریان آن در امور مختلف و علوم متعدد 

 «نوفه خودزا»،  «آشوب متقن» :شده است . در بسیاری از موارد ، اصطالحات مترادف و اندک متفاوتی مانند

برای مفهوم آشوب ممکن  «تصادف پذیری همیلتونی»، و  «تصادف پذیری ذاتی» ، «تصادف پذیری پویا»، 

نیز باید توجه  ، است بکار رود لیکن اصطالح کلی آشوب می تواند برای جایگزینی هریک از آنها کفایت کند

به وقوع آشوب ، پدیداری تصادف و وضعیت پیش بینی ناپذیری در مربوط داشت که این موارد همگی 

برای پیدایش آشوب در سیستم های  ؛هم باید افزود  می باشند ،های کامال متیقن ) دیترمنیت ( سیستم 

پویا به شرط غیرخطی بودن سیستم ، سیطره معادالت غیرخطی بر سیستم ، شرط الزم )البته نه کافی( 

 «فرویه»ا ی «الپالس»است زیرا حل معادالت تفاضلی و یا دیفرانسیل خطی که معموال توسط تبدیل های 

را می به طور خالصه چهار عامل اصلی اجماال و  (79: 1376امکان پذیر است به آشوب نمی انجامد )فقیه ، 

 این عوامل عبارتند از :برشمرد ایجاد انقالب ، شکل گیری، بسط ، توسعه و تکامل تئوری آشوب توان در 

 (هواشناس و ریاضیدان):  43ـ ادوارد لورنز1

ی بود که از طریق محاسبات عددی شبیه سازی رایانه ای ، طعم و معنی ریاضیات او نخستین دانشمند

با استفاده از یک رایانه ابتدایی و به کمک  1961آشوب را همراه با معنای حقیقی اش حس کرد . او در سال 

وجه یک چاپگر ابتدایی نمودار جهت و سرعت باد را رسم کرد و بدین ترتیب به کشف بزرگی رسید ؛ او مت

شد که کوچکترین تغییر در شرایط اولیه باعث تغییر الگوهای رفتاری می شود به نحوی که پاسخ حاصل 

( مطرح Butterfly Effect) "اثرپروانه ای"شده کامال متفاوت می شود و بر این اساس موضوع جنجالی 

 گردید و غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت آب و هوا برای مدت طوالنی مسلم شد .

یافته های لورنز آنچنان بنیادین بود که موجی را برای گسترش تحقیق در مورد ماهیت آشوب به راه انداخت 

به ازاء تغییر کوچک ، بدین ترتیب گروهی از دانشمندان به جای آنکه تغییرات در الگوهای رفتاری سیستم 

بط دهند به ماهیت رفتار دینامیک در شرایط اولیه را به موضع اغتشاش و اثرات نویز از محیط روی سیستم ر

                                                           
43 Edward Lorenz 
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پویای غیرخطی در درون سیستم مربوط دانستند در نتیجه آشوب به عنوان یک خاصیت ذاتی و رفتار خاص 

 (18-19: 1388سیستم های غیرخطی تلقی گردید )هاشمی گلپایگانی ،

 :44ـ میچل فایگن باوم 2

او دریافت که این معادله ساده لجستیک  کمکی به نظریه آشوب بود «فایگن باوم»معادله ساده لجستیک 

 عالوه بر پاسخ های قابل انتظار ، دارای پاسخ های بسیار زیاد دیگر از نوع تناوبی است .

 : 45ـ بنوات مندلبروت 3

 که رسید نتیجه این به کردمی مطالعه انگلیس سواحل طول پیرامون تحقیقی روی بر که وقتی «تومندلبر»

 . باشد کوچکتر مقیاس در که است زمانی از بیشتر شود گرفته اندازه طول ینا بزرگ مقیاس در هرگاه

 از. گردید «46فراکتال»با عنوان  نظمیبی ریاضیات و نظریه شاخه ای در ایجاد باعث شده ایجاد نظمیبی این

( کستهش معنای به) fractura یا fractus التین واژه از را فراکتال الحطاص انتخاب تومندلبر واژه لحاظ

 داشته تاکید است، )شکل( فرم این اصلی هایمشخصه از یکی که شونده قطعه قطعه ماهیت به تا گرفت

 به کتالافر کلمه. استکرده تصویب فراکتال برای را «برخال» کلمه فارسی زبان و لغت فرهنگستان. باشد

 . باشد شده شکسته نامنظم شکل به که است سنگی معنی

آغاز کرد . بر اساس  «جولی»وی خود را برای عمومیت بخشیدن به اشکالی به نام جستج 1979او در سال 

ها مانند مخروط و رعد و برق مانند  ابرها مانند کره ، کوه ؛نظریه مندلبروت که پایه گذار هندسه جدیدی بود

ه جدیدی که بتوان ریاضیات خطوط مخروط و کره آنها را اندازه گیری کرد لذا هندس خطی مستقیم نیستند

او در این  ، الزم است که هندسه چین و چروکها ، سوراخ ها ، پیچ و تابها ، ناهمواری ها و تالطم هاست

مسئله شکستگی ها ) فراکتال ها ( را عنوان نمود و بر اساس فرمول های پیشنهادی توانست ، هندسه جدید 

 (45:  1389آنها را اندازه گیری کند )حاجی کریمی ، 

 :48فلوریس تاکنز و47روئلـ دیوید  4

                                                           
44 Mitchel Feigenbaum 
45 Benat Mandelbrot 
46 Fractal 
47 David Ruelle 
48  Floris Taknes 
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است بستر جذب  «بستر جذب»موضوع تحقیق مهم دیگری که به تکامل تئوری آشوب کمک کرد مربوط به 

منطقه ای از صفحه فاز است که تراژکتوری ها به سمت آنها رانده شده و جذب ،  49«جاذبه های غریب»، 

 «فلوریس تاکنز»و  «دیوید روئل»ام های آنها می گردند جاذبه های غریب توسط دو ریاضیدان بلژیکی به ن

تئوری آشوب در مسیر تکامل خود با توجه به اینکه اساسا  (21: 1388کشف شد .)هاشمی گلپایگانی ، 

تعریف علم را به عنوان افزودن به اکتشافات قبلی انکار می کرد مورد مخالفت قرار گرفت ولی در نهایت به 

 (7: 1383، علمی و عملی مورد قبول واقع شد. )گلیک ، عنوان اساس و نهادی ریاضی ، تجربی 

از دیدگاه دانشمندان سنتی مانند نیوتن ، جهان عقگرایانه ، قطعی و منظم گونه بود ، عوامل کوچک 

( اما با یافته های 16: 2008پیامدهای کوچک و عوامل بزرگ پیامدهای بزرگی در پی داشتند )موریسون ، 

پردازان آشوب ، دانش سده بیستم به آرامی به این نتیجه رسید که چنین فلسفه جدید دانشمندان و نظریه 

 ای هرگز نمی تواند جهان پیچیده ای را که ما را احاطه کرده است توضیح دهد .

در حدود نیمه این قرن پژوهشگران در رشته های مختلف شروع به مطالعه پدیده هایی کردند که به نظر می 

ی ذاتی دارند و به صورت خودانگیخته ای خود را با محیط در حال تغییر ، انطباق می رسید خالقیت و پویای

ی مشاهدات مختلفی که روی اینگونه سیستم ها انجام شد مفاهیم ، روش ها و اصول این  دهند در نتیجه

گیری رویکرد جدیدی کرد که به  به آرامی شروع به شکل و گسترش یافت و نظم غریب شناسایی

 ( Heylighent ،2000 :2معروف شد .)«سازماندهی و انطباقخود»علم

 (: Complexity Theoryنظریه پیچیدگی ) ـ  2ـ  4

در کتابی  «روگر لوین»تئوری پیچیدگی با تئوری آشوب در ارتباط است این تئوری توسط دانشمندانی نظیر 

پیچیدگی : علم نو ظهور در لبه "در کتاب «50میتچل والدروپ»و  "پیچیدگی: زندگی در لبه آشوب"با عنوان 

 توسعه یافت . "نظم و آشوب

برخی از دانشمندان معتقدند که تئوری آشوب ، تئوری عمومی پویائی های غیرخطی و تئوری پیچیدگی 

بخشی از آشوب است . برخی دیگر اعتقاد دارند که این دو تئوری هر کدام یک روی یک سکه است و عده 

                                                           
49 Strang Attractors 
50 M.Waldrop 
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تفاوت قابل تمایزی بین این دو تئوری مشهود نیست ، در هرحال این دو تئوری ای دیگر اعتقاد دارند که 

صرف نظر از برخی تفاوت ها از جهاتی ، وضعیت بسیار پیچیده تر و غیرقابل پیش بینی تر از آنچه که 

فیزیک نیوتنی مطرح می کند را بیان می کنند . واقعیت اینست که تئوری آشوب زاییده تغییرات ایجاد شده 

 ( 22: 1381در دانش بشری و تغییر ماهیت محیط کار و روابط آن است)مهری، 

ها در علوم مختلف برای فهم سیستم های پیچیده از علوم ، فنون ، ریاضی و تجربی تا علوم  پیامدهای تالش

تی های سن انسانی و اجتماعی در دهه های اخیر به نتایج و پیشرفت های علمی زیادی انجامیده است و نگاه

 به علوم را متحول ساخته است و نمود آن در زندگی بشری نیز مشهود بوده است.

ظهور رسانه های نوین ، کارخانه های عظیم بدون مدیریت متمرکز ، شبکه های اجتماعی ، دایره المعارف 

ترمیم ها استوار است ، موفقیت دانش های ذره ، نانو و قلب های خود  های نوین که بر دانش تک تک انسان

، ظهور هندسه فراکتال به جای هندسه سنتی اقلیدسی ، همه و همه دستاوردهای نگرش تازه دانشمندان به 

که هر روز بیشتر و بیشتر می شود و بشر را به مرحله است بخشی از دستاوردهایی اینها دنیای اطراف است ، 

ان می دهد که چگونه یک ساختار در واقع تئوری پیچیدگی نش (21: 1391)فتحی ،  می کندجدیدی وارد 

کلی نه فقط از تعامل محلی بلکه از تعامالت مبتنی بر قواعد نسبتا ساده ظهور پیدا می کند؛ پیچیدگی از 

دل سادگی پدیدار می شود به گفته هافمن ، تکامل تدریجی ، همیشه تکامل تدریجی همزمان است )دانایی 

چیدگی این است که به جای تمرکز بر اجزای یک سیستم و پیام کلی ادبیات علم پی (193: 1385فرد ، 

چگونگی عملکرد آن ، باید بر تعامالت بین اجزاء متمرکز شد و دید چگونه این روابط نه تنها هویت اجزاء را ، 

بلکه هویت کلیت سیستم را تعیین می کنند البته همانطور که هر چیزی به چیز دیگر پیوند داده می شود 

 (202: 1385)دانایی فرد ،  .م بارز به عنوان یک موجودیت ، بسیار مبهم می شودایده یک سیست

سه دهه اخیر را باید دهه های تجدید نظر در مبانی معرفت شناسی علمی تلقی کرد ؛ انتشار نظریه عمومی 

)توسط «منطق فازی»، طرح  «لودیگ فون برتالنفی»یعنی یکسال بعد از مرگ  1972سیستم ها در سال 

در سال «نظریه آشوب»تاد لطفی زاده ، استاد ایرانی االصل دانشکده برق دانشگاه برکلی امریکا( و تبیین اس

پایه های خدشه ناپذیر بودن تفکر علمی را فرو ریخت ، بدون تردید  «بیسواس»و  «هریسون»توسط  1986

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



81 
 

در تبیین بسیاری از 51«میمنطق عل»غایت گرایی و عدم الزام علیت در نظریه سیستم ها ، مردود دانستن 

پدیده های چند ارزشی در منطق فازی و پیروی نکردن بسیاری از رفتارها و رخدادها از نظر علمی در 

واقعیتی را برمال کرد و آن واقعیت ؛ عدم کارایی معرفت شناسی علمی در تحلیل رفتار و  52«آشوب نظریه»

روری بر سیر تاریخی نظریه های علمی فوق نشان م (.50-66: 1376ها بود )رامشت ، ه مکانیسم همه پدید

می دهد که مخالفت ها و تمسخرهای عالم مآبانه نسبت به اینگونه عقاید ، مانع گسترش آنها و عدم نظریه 

زیرا پیچیدگی سیستم های محیطی و انسانی امروز و نیاز انسان به حل ،پردازی در این مقوالت نگردیده 

ه چنین نظریه پردازی هایی را ایجاب کرده است . تالش محققان در معرفت مشکالت و معضالت ، تمسک  ب

شناسی علمی برای نظم بخشیدن به رخدادها بیشتر بدان خاطر صورت گرفته که تب پیش بینی بشر در 

حدوث وقایع در رفتار را فرو نشاند و تئوری آشوب دقیقا به این نکته اشاره می کند که این تالش اگر چه در 

ری از موارد نتیجه بخش بوده است ولی وقوع همه رخدادها و رفتارها تابع نظم علمی نیست ، اگر چه بسیا

می توان آنها را پیش بینی کرد ولی پیش بینی های خطی نمی تواند راه حل نهایی مناسبی در این موارد به 

که برخی از  کرد بیان دگیپیچی نظریة برای توانمی را زیادی اهداف (.14-13: 1382شمار آید )رامشت ، 

 :از اندآنها عبارت

 ( دهی خودسازمان) غالب ساختارهای توضیح •

 (مراتبی سلسله گانه چند پارامترهای)نسبی پیچیدگی گیری اندازه •

 ( عطف نقاط) پیچیده سیستمهای کنترل روشهای تدارک •

 (تلخیص) کارآ مدلهای آوردن وجود به •

 (محدودیتها) آماری های هکنند گویی پیش دادن دست به •

 ( بر میان) معمول غیر مسائل حل •

 (نوآوری) محتمل جدید کاربردهای نمایش •

 اطالعات  و ترتیب قوانین کردن کمی •

                                                           
51 Scientific Logic 
52 Chaos 
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انگاره اصلی و کلیدی تئوری آشوب اینست که در هر بی نظمی ، نظمی نهفته  :به طور خالصه می توان گفت

ها در یک مقیاس جستجو کرد ، پدیده ای که در مقیاس محلی کامال است به این معنا که نباید نظم را تن

تصادفی و غیرقابل پیش بینی به نظر می رسد چه بسا که در مقیاس بزرگتر کامال پایا و قابل پیش بینی 

(بنابراین تئوری آشوب به سیستم هایی اشاره دارد که ضمن نشان  211: 1381است )حیدری و همکاران ،

حاوی نوعی نظم نهفته در درون خود بوده و بیانگر رفتارهای نامنظم ، غیرخطی ، غیرقابل  دادن بی نظمی ،

پیش بینی و پیچیده است که از یک الگوی نظم غایی در تمامی این بی نظمی ها پیروی می کند . )موسوی 

 (22:   1392نژاد ،

 تئوری آشوب در سایر علوم ـ  2ـ  5

د در دهه های اخیر به سایر رشته های علمی نیز راه یافته است . نظریه این نظریه در پرتو یافته های جدی

آشوب در زمینه مطالعه سیستم های غیرخطی و پویا چهارچوب مفیدی عرضه می کند اگر چه نظریه آشوب 

(نیز در تحقیقاتشان اشاره کردند  1991( و باتلر)  1990از علم فیزیک آغاز شد لکن همانطور که رادزیکی) 

م های اجتماعی ، زیست محیطی و اقتصادی نیز تمایل به غیرخطی بودن دارند و اینکه روابط و فعل و سیست

انفعاالت پیچیده در طول زمان در حال تکامل است همین مساله باعث شده است که عالقه به استفاده از 

لل و اقتصاد گسترش نظریه آشوب در تعدادی از زمینه ها از جمله محیط زیست ، پزشکی ، روابط بین الم

 پویای سیستم یک نظم بی رفتار هرگونه که واقعیت این پذیرش ( لذا با 29: 1392یابد. )موسوی نژاد ،

 است گونه تصادف رفتاری با معین سیستمی ، گونه آشوب سیستم یک که این و دارد آشوب از نشان معین

 ، شناسی زمین ، فیزیک ، نجوم ، ریاضیات مانند کرد مشاهده علوم مختلف های شاخه در را آشوب توان می

  ، صنایع ، ساختمان مکانیک ، برق مهندسی ، هواشناسی ، پالسما ، شیمی ، پزشکی ، شناسی زیست

 توان می را آشوب پدیده فلسفه و شناسی جامعه ، مدیریت ، روانشناسی نظیر حوزه هایی در حتی و هوافضا

 به اختصار به برخی از آنها اشاره می شود : که ( 16: 1388 ، گلپایگانی هاشمی.)یافت
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 آشوب در ریاضیات :ـ  2ـ  5ـ  1

از منظر نظریه آشوب ،سیستم های پیچیده صرفا ظاهری پرآشوب دارند در نتیجه ثابت و تصادفی به نظر می 

( با یک فرمول ریاضی مشخصی است از Deterministicرسند درحالیکه در واقعیت تابع یک جریان معین)

مین رو موضوع آشوب در ریاضیات معموال تحت عنوان آشوب معین مطرح می شود که بر پایه نظریه رشد ه

 ( شکل گرفته است .Non liner Growth with Feedbackغیر خطی یا بازخورد )

 آشوب در اقتصاد ـ مباحث پولی و مالی :ـ  2ـ  5ـ  2

برای بکارگیری نظریه آشوب هستند زیرا که اوال  بازارهای پولی و مالی یکی دیگر از موارد بسیار مناسب

نظریه های موجود و مسلط در اقتصاد مالی و پولی حاکی از آنند که متغیرهای پولی مانند نرخ ارز ، تصادفی 

و در نتیجه تغییرات آنها غیرقابل پیش بینی هستند ثانیا در صورت کشف نظم نهایی ، در روند متغیرهای 

امروزه کاربردهای نظریه آشوب در اقتصاد از  به سودهای سرشاری فراهم می شود . پولی امکان دست یابی

پیش بینی متغیرهای بازارهای پولی و مالی فراتر رفته و جای خود را در مدل های اقتصاد کالن نیز باز کرده 

تعادل است همچنان که نظریه آشوب می تواند به عنوان یکی از توجیهات دوران تجاری و همچنین عدم 

 (12: 1392بلندمدت در مدل های اقتصاد کالن مورد استفاده قرار گیرد .)موسوی نژاد ، 

در بحث های مربوط به علل ایجاد دوران تجاری در نظریه های اقتصاد کالن دو دیدگاه عمده وجود دارد ؛ بر 

یروهای برون زایی اساس نظر نئوکالسیک ها عامل اصلی ایجاد نوسانات تولید حول روند بلندمدت آن ؛ن

هستند که به صورت شوک های عرضه و تقاضا و شوک های ناشی از سیاست های پولی و مالی خود را نشان 

 داده و قابل پیش بینی و کنترل نیستند. 

 دیدگاه دوم )کینرین  هاست( عامل نوسانات اولیه تولید را فعل و انفعاالت درونی اقتصاد می داند به طوری

لیت در یک بخش اقتصاد ممکن است منجر به افزایش بیشتر فعالیت ها در سایر بخش ها که افزایش فعا

گردد و بر عکس قبول هر یک از دو دیدگاه ، نتایج مختلفی برای سیاست های تثبیت دولت و بانک مرکزی 

های  خواهد داشت در دیدگاه اول بنا به ماهیت تصادفی و غیرقابل پیش بینی شوک ها ، جایی برای سیاست

مالی و پولی وجود ندارد در واقع اعمال این سیاست ها ممکن است عدم تثبیت اقتصادی را وخیم تر نیز 
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نماید اما در دیدگاه دوم بنا به معین بودن فرآیند ایجادکننده سری ها و در نتیجه قابل پیش بینی بودن آنها 

 (Barkly: 1990وردارند .)، سیاست های اقتصادی برای رسیدن به اشتغال از اهمیت خاصی برخ

طرفداران دیدگاه دوم از آشوب به عنوان شاهدی بر اعای خود استفاده می کنند و سیاست های تثبیت 

اقتصادی را با توجه به وجود فراینده ای غیرخطی و معین آشوبی درسری های اقتصادی به عنوان عامل 

برخی  ( 26-32آشوب و کاربرد آن در اقتصاد :اصلی ایجاد کننده دوران تجاری توجیه می نمایند .)مقاله 

دیگر ازکاربردهای نظریه آشوب در اقصاد را می توان در آشوب در مدل های دوران زندگی ، اقتصاد 

که در آن میل نهایی به پس انداز ناشی از دستمزد کمتر از  53نهادگرایانه و اقتصاد تکاملی ، مدل رشد سولو

ز سود است ، نظریه رشدگرایی که طبق این نظریه نرخ رشد کارایی ، تابعی میال نهایی به پس انداز ناشی ا

 است مثبت از نرخ بازدهی هزینه های تحقیق و توسعه نام برد .

 : شناسی زیست و پزشکی در آشوب نظریهـ  2ـ  5ـ  3

 آشوب ظریهن اساس بر است شده استفاده نیز...  و  شناسی زیست و پزشکی مانند تجربی علوم در نظریه این

 آنها اجزای و ها مجموعه زیر بین در هم و درون در هم که هستند باز هایی سیستم زیستی های سیستم ،

 ستد و داد تواند می و  است تعامل در خود اطراف محیط با زیستی سیستم کل هم و دارد وجود تعامل

 به طبیعی حالت در رفتار ، آن های سلول و قلب مورد در مثال باشد داشته محیط با اطالعات و ماده ، انرژی

 قلب ضربان که طوری به است درونی یا محیطی متغیر بسیار شرایط در حتی شده کنترل و خودکفا صورت

 مانند حیاتی عالئم سایر مورد در مطلب این.  دارد می نگه نرمال قلب ضربان حول محدود جذبی بستر در را

 دارد وجود بدن در خاصی کننده کنترل آیا است صادق نیز....  و خون قند ، خون فشار ، بدن حرارت درجه

 توزیع صورت به کنترل این اینکه یا گیرد؟ می عهده به را... و  خون فشار ، قلب ضربان کنترل وظیفه که

 در ؟ یابد می تحقق قلب ضربان مثل کنترل مورد سیستم خود پارامتری خصوصیات تغییر مبنای بر و شده

 نتیجه و هدف به رسیدن برای آثار جمع و جزءنگری بر مبنی کالسیک سازی مدل روش از باید صورت این

 به رسیدن نتیجه به در اطالعات خلق و گردش بر مبتنی تعامالت وجود واسطه به و بگیریم فاصله مطلوب

                                                           
53Solow  
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 جیرهزن مقابل در) چرخشی معلول و علت مطالعه برای خور در ریاضیات از است الزم ، مناسب دهی سازمان

در پزشکی امکان بررسی تکامل  (157: 1388، گلپایگانی هاشمی) کنیم استفاده است تامالتی واجد که( ای

تدریجی تجزیه و تحلیل پیچیدگی ریتم سینوسی قلب با استفاده از ابزارهای اندازه گیری غیرخطی به 

راری و بهبود مراقبت منظور تشخیص فوری شدت آسیب دیدگی بیماران حادثه دیده به موقعیت های اضط

 های ویژه اورژانسی میسر شده است .

 :موسیقی در آشوبـ  2ـ  5ـ  4

 The) آمد هواشناس دانشمند لورنز ادوارد کتاب در موسیقی در آشوبی های سیستم به اشاره نخستین

Essence of Chaos .)وجهت کرد می استفاده آشوب سیستم از هوا جریان رفتار نحوه توضیح برای که او 

 در آشوب از متفاوت کامال فرم یک او  رو این از ، شد ها پدیده دیگر در آشوبی سیستمهای حضور به اش

 ، موضوع کردن روشن برای سپس او یافت خوریم می بر آن به سازی آهنگ جریان طی در که موسیقی

 در نزدیک تکرار طریق از آشوبی های سیستم چگونه که داد نشان و داد قرار بررسی مورد را برامس موسیقی

 برای را روشی شوئنبرگ آرنولد بیستم قرن اوایل در (54: 1384 ، کیش صداقت) اند شده ظاهر آن

 بعدها که نو روشی ، نداشت خود از پیش به شباهتی هیچ زیباشناسی دیدگاه از که آورد بوجود آهنگسازی

 می تصادفی را او آهنگسازی افراد از عدادیت ، ناآشنا ساختمان دلیل همین به و یافت شهرت"سریالیسم" به

 درستی به مبیفکنی کلی نگاهی بیستم قرن در موسیقی جریان به اگر ، نبود چنین حقیقت در اما پنداستند

 گی ویژه دارای جدی طور به توان نمی را دیگر موسیقی هیچ " کیج جان" از پیش تا شد خواهیم متوجه

 بیستم قرن میانه در را تصادف عنصر بعد سالها کیج(  55: 1384 ، کیش صداقت) دانست تصادفی های

 موسیقی برنده پیش عنصر عنوان به تعیین عدم و ابهام از اش ویژه  استفاده و داد قرار توجه مورد درآثارش

 موسیقی معماری روش همیم برد بکار کارهایش در را تصادفی واقعا عناصر برخی داد اجازه او به دوره این در

 با که بیستم قرن آخر آهنگسازان های شیوه در جایی بعدها تصادفی شکل به آهنگسازی به خاص اهنگ و

 ای شاخه پیوند با.  شد تبدیل کامپیوتر با سازی آهنگ های تکنیک از یکی و یافت کردند می کار کامپیوتر
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 های الگوریتم از شماری زا شدند موفق آهنگسازان ، کامپیوتر -ریاضی بار پر گیاه به موسیقی تناور ازدرخت

 ( 55:  1384 ، کیش صداقت) کنند معین را هایشان آهنگ واقعی های بخش تا بگیرند بهره تصادفی

 : در سینما تئوری آشوبـ  2ـ  5ـ  5

 به ای پروانه اثر عنوان همراه بود اولین آن فیلمی تحت فیلم هایی تولید با نیز سینما در حتی آشوب نظریه

 امریکا در 2004 سال در اسمارت امی و  کاچر استون بازی با و گروبر مکی جی برس کاری کارگردانی

 فیلم محتوای در را آشوب نظریه در شده مطرح ای پروانه اثربرگرفته از ویژگی  فیلم داستان که شد ساخته

کارگردانی همچنین فیلمی دیگر با عنوان بی نظمی به  ( پدیا ویکی المعارف دایره)  گذارد می نمایش به

در سینمای هالیوود امریکا ساخته شد که کارگردان با اشاره به تئوری آشوب و  2005تونی گیلیو در سال 

در ابتدا نوعی وضعیت آشوبناک و ناشی از بی نظمی است ولی در نهایت با زندگی اجتماعی اینکه بی نظمی 

قابل  نهانی نظم،  وی نهایی و شکل کلیدرک بهتر از آن ، وضعیتی را می توان ترسیم نمود که در آن الگ

 موضوع فیلم را به پیش می برد . ، مرتبط می شوندبه هم اتفاقات مشاهده بوده و 

 : اجتماعی علوم در آشوبـ  2ـ  5ـ  6

 ،Owen)است داشته اجتماعی و انسانی علوم در کمی بسیار کاربرد آشوب تئوری ، اقتصادی علوم استثناء به

 جامعه وقایع از بسیاری در توان می را اولیه شرایط به 54آشوبناکی وابستگی چنین چه اگر (1995:35

 توجه تاکنون غیر از یک حوزه ، لکن کرد جویی پی...  و روانشناسیمباحث  و (ها انقالب جمله از)شناسی

 وزن ، پدیده یک حیات طول تمام برای اغلب که معنا بدین.  است نگرفته صورت مسئله بدین خاصی

 نقش آشوب، تئوری حالیکه در شود می گرفته نظر در بیرونی و درونی عوامل تاثیرگذاری نظر از سانییک

 . داند می اولیه مرزی های المان و شرایط در را کلیدی

 که کرد عنوان چنین شد مشهور 55ای اثرپروانه به بعدها که را خود مشهور جمله پیش ها سال لورنز ادوارد

 یک های بال خوردن بهم از ناشی کوچک بسیار آشفتگی ، زمین اتمسفر مانند یدینامیک سیستم یک در»

 و شناختی جامعه وقایع از بسیاری در ،« شود تبدیل قاره یک مقیاس در هایی طوفان به تواند می پروانه

                                                           
54 Chaostic 
55 Butterfly Effect 
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 جدی با ، ساده بسیار عوامل گرفتن نادیده و پیچیده بسیار عوامل جویی پی جای به توان می نیز سیاسی

 در که کاری بیشترین شاید ، رسید واقعه آن به نسبت صحیحی تحلیل به ارزش بی ظاهر به عوامل گرفتن

 روانشناسی علم حوزه در «فروید» مطالعه باشد گرفته انجام آشوب تئوری رویکرد با که انسانی علوم حوزه

 تئوری زبان به اولیه شرایط) کیکود دوران از متاثر را زندگی طول در انسانها رفتار تمام ریشه فروید ؛ است

 دانایی و الوانی)ختپردا می آنها تحلیل به کودکی دوران تا رفتارها این جویی پی با وست دان می( آشوب

 (9: 1384فرد؛

 و ها سیستم تحلیل و تجزیه در خاص طور به اجتماعی علوم در جدید ای یافته عنوان به آشوب نظریه

 مطالعه برای را توجهی قابل دستاوردهای نظریه این.  است آمده پدیدپژوهی  آینده به مربوط مطالعات

 علوم دانشمندان از برخی که ای گونه به است داشته جهانی مطالعات و زیست محیط ، دولت ، حکومت

 و Wheatley:1990 و Gleick:1987) کنند می یاد جدید علم عنوان به آشوب تئوری از اجتماعی

Uri:1995 .) 

 بطوری که است شده آن تحوالت از جدید توصیفاتی به منجر جدید عصر آشوبی و بناکشتا تحوالت

 را تاریخ پایان شوروی فروپاشی به توجه با «فوکویاما» و گوید می سخن تمدنها برخورد از «هانتینگتون»

 گوید می سخن سایبری سیاست و کره زیست یا کار پایان از (9961)«56ریفیکین» و می کند بینی پیش

 فراروی های واقعیت از جدیدی اندازهای تئوری آشوب در علوم اجتماعی چشم (340: 2003 ، فرازمند)

 برای کند می ارائه،  سیستم های پویائی و تصادفی ظاهرا رفتارهای معلول و علت درکدر  جدید های روش

 ، مهری)شود می تلقی اجتماعی رفتارهای از ای چکیده جدید نگرش این اجتماعی دانشمندان از بعضی

1381 :24.) 

 : تسیاس مآشوب در علـ  2ـ  5ـ  7

 سقوط بویژه المللی بین مهم رویدادهای برخی بینی پیش در آنها کارایی و معاصر سیاسی های نظریه اعتبار

 از و الملل بین روابط و سیاسی علوم محافل از بسیاری در فارس خلیج جنگ بروز و سرد جنگ پایان شوروی

                                                           
56 Rifkin 
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 غیرقابل و سریع تحوالت چنین وقوع است گرفته قرار تردید مورد رشته این نظران صاحب از برخی سوی

 را سوال این و است کرده زده شگفت را سیاسی علوم دانشمندان اخیر دهه در سیاست صحنه در بینی پیش

 تحوالت درباره نگری آینده کمترین توان سیاسی علوم دانشمندان دارد امکان چگونه است که کرده مطرح

 موجود سیاسی های نظریه ناتوانی یا نقض در را سوال این  پاسخ باشند، برخی نداشته را جهانی و عظیم

 برای الزم توانایی فاقد الملل بین روابط و سیاسی علوم های نظریه که اند عقیده این بر و کنند می جستجو

 (14: 1374 ، امیری.) گردد مطرح جدیدی های نظریه باید و هستند المللی بین رخدادهای بینی پیش

 فرآیند شکل گیری یک وضعیت آشوب در سیستم :ـ  2ـ  6

فرآیند شکل گیری یک وضعیت آشوب در سیستم بدین گونه است که حلقه های بازخورد مثبت و منفی که 

قش همدیگر را تعدیل می نمایند در صورت عمل نمودن با تاخیر باعث می شوند تا بازخورهای منفی)که ن

تعدیل کننده را بر عهده دارند( در زمان مناسب به جایگاه خود بازنگردند و این تاخیر منجر به تولید چرخه 

هایی با ابعاد زیاد یا کم می شود این چرخه ها ممکن است به صورت های جمع شونده ، پایدار و منظم یا 

بازخور منفی آن با تاخیر مواجه است  پایدار و نامنظم ظاهر شوند نکته جالب در رفتار یک سیستم که عمل

اینست که اگر یک یا چند فرآیند بازخور مثبت به این سیستم اضافه شود ناپایداری سیستم وخیم تر شده 

در واقع فشار فزاینده ای که درون حلقه با بازخور مثبت وجود دارد  الگوهای شگرفی ایجاد می شوند .

ر منفی را شدیدتر کرده ، وضعیت ناپایداری و عدم تعادل آن را نیروهای عدم تعادل حلقه هایی با بازخو

پیچیده تر می کند ، سیستم هایی که دارای این ویژه گی هستند غالبا فرآیند آشوبی را ایجاد می کنند 

یک سیستم دارای فرآیند آشوب ، نوساناتی ایجاد می کند که دوره آن اساسا .  (13:ص 1392.)موسوی نژاد ،

ست به عبارت دیگر ، یک سیستم آشوبی به این علت بوجود می آیند که مرزهای غیرخطی آن بی نهایت ا

باعث می شود حرکت به سمت جلو و عقب کشیده شود بطوری که بر روی مسیرهای قبلی اش منطبق 

نباشد این حرکت های جلو و عقب رفتن در واقع موجب می شود تا یک سیستم آشوبی به شرایط اولیه 

د ، اگر یک یا چند مقدار از شرایط اولیه تغییر بسیار کمی بکند مسیر زمانی جدید به طور نمایی حساس باش

 (. 33: 1381از مسیر قبلی اش جدا خواهد شد .) مشیری ،
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با عنایت به موارد از پیش گفته شده ، هدف این مقاله مروری اجمالی بر ادبیات مربوط به نظریه آشوب به 

است تا بتوان نسبت به  مورد پژوهشفاده در مفاهیم علوم انسانی و مشخصا مفاهیم صورت ساده و قابل است

تحقق برخی از متغیرهای غیرقابل پیش بینی رفتار انسان با استفاده از دستگاه معادالتی آشوب بررسی الزم 

 را انجام داد .

 ـ ویژه گی های تئوری آشوب : 2ـ  7

یک سیستم غیرخطی پویاست چنین سیستم هایی در طبیعت  همانطور که اشاره شد فرآیند آشوب محصول

و همچنین رفتار انسانی مشاهده شده اند لذا برای شناخت آشوب باید سیستم های غیرخطی پویا و ویژ گی 

های آن را مورد بررسی قرار داد.  نظریه آشوب مدلی است برای درک واقع بینانه تر و حقیقی تر مفاهیم 

و مجموعه ای از فنون و روش های ریاضی ، هندسی و الگوها برای بررسی مسائل کیفی در علوم انسانی 

 غیرخطی ، پراکنده و بی نظم که ویژگی های تصادفی و غیرقابل پیش بینی بودن را در بطن خود دارند ویژ

ها شوند و در ادامه به مرور مفاهیم آن می پرداخته آنها به پژوهش این در که آشوب نظریه  عمده های گی

 :  از عبارتند خواهیم پرداخت

  57ای اثرپروانه ـ  1

   58پویا سازگاریـ  2

  59خودماناییـ  3

  60غریب های ـ جاذبه4

  61ـ خودهمآنندی یا فراکتال 5

 باید شود می شاخته تئوری این اساس بر که معادالتی دستگاه،  شده مطالب از پیش گفته  به توجه با لذا

 تکرار و غیرخطیـ  2«مانایی خود» باشد خودمانایی خاصیت ـ دارای 1: باشد ذیل های گی ویژه دارای

                                                           
57 Butterfly Effect 
58 Dynamic adaptation 
59 SELF-SIMILARITY 
60 Strange Attractors 
61 Fractal 
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 پروانه اثر »گیرد قرار خود اولیه شرایط در جزئی تغییرات تاثیر تحت شدیداـ  3«پویا سازگاری» باشد شونده

 (81ـ 82 :139مرادیان ، ) «ای

  62(حساسیت به شرایط اولیه)اثر پروانه ای : ـ  2ـ  7ـ  1

ادوارد لورنز در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که هر تغییر جزئی در شرایط  ؛ قبال گفته شدهمانطور که 

 در« اثر پروانه ای»اولیه می تواند منجر به تغییرات بسیار بزرگ در نتایج حاصل از آنها گردد به عبارت دیگر 

ه یک تغییر بسیار بزرگ در تئوری آشوب می گوید که هر تغییر کوچک ایجاد شده در شرایط اولیه منجر ب

پروانه ای را از خود بروز می دادند به عنوان  تاثیراتکه چنین  در گذشته پدیده هایی پایان کار خواهد بود .

پدیده هایی بررسی ناپذیر از حیطه تحقیقات و مطالعات علمی کنار گذاشته می شدند و به همین جهت 

نیامده بود اما امروزه این پدیده محل توجه دانشمندان بوده و روش تحلیلی خاصی برای مطالعه آنها به وجود 

تالش می شود که موضوعاتی که در گذشته به عنوان مسائل بررسی ناپذیر از حیطه مطالعات علمی کنار 

، با تئوری آشوب  می شوندنظم تلقی می  گذاشته شده بودند و به عنوان مسائلی تصادفی ، ناموزون و بی

هنگامی که کاوشگران نظریه آشوب در مورد گذشته و نسبت شناسی این دانش  شوند . مطالعه و واکاوی

جدید به بررسی و تفکر پرداختند به آثار و نشانه های زیادی برخورد کردند که یکی از همه برجسته تر  و 

داشتند  دانان جوان که رهبری و هدایت این تحول را بر عهده دانان و ریاضی روشن تر بود و برای فیزیک

اثر پروانه ای در واقع استعاره ای برای آنچه که  (32: 1383اثرپروانه ای بود .)گلیک ، ویژه گی نقطه آغاز ، 

د نعلل کوچک می توان می دهد کهو نشان  می گویند است "حساسیت به شرایط اولیه "در زبان فنی 

مسفر زمین ، آشفتگی کوچک ناشی از در یک سیستم دینامیکی مانند ات پیامدهای سهمگینی داشته باشند .

در بسیاری از وقایع ، بهم خوردن بال های پروانه ای می تواند توفان هایی در مقیاس یک قاره را بوجود آورد 

جامعه شناختی و سیاسی نیز می توان به جای پی جویی عوامل بسیار پیچیده و نادیده گرفتن عوامل به 

ظاهر بی ارزش و یا کم ارزش به تحلیل صحیحی نسبت به آن واقعه و  ظاهر ساده ، با جدی گرفتن عوامل به

 یا وقوع واقعه رسید .

                                                           
62 The butterfly effect-Sensitivity to initial Conditions 
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در حال پیش بینی وضعیت آب و هوا با استفاده از مدل سازی کامپیوتری اولیه ،  1961ادوارد لورنز در سال 

منجر به نتایج  مشاهده کرد که یک تغییر کوچک اولیه در سیستم پیچیده ای مانند جو زمین ، می تواند

در نشست انجمن امریکایی برای پیشرفت علم ، با تشریح این  1972متنوع بزرگی در آینده شود .او در سال 

 نظریه گفت : ممکن است با بال زدن یک پروانه در برزیل ، گردبادی در تگزاس رخ دهد . 

 حال در هواشناسی و آب شمنداندان از چندیدر مطالعات خود در ارتباط با تغییرات جوی به همراه  لورنز

 بود تغییربی و منظم نسبتا   هوایی و آب ، جا آن در که خاص منطقه یک در هوایی و آب شرایط بررسی

 ایپدیده ، اول سال در بودند منطقه این هوای و آب بررسی مشغول دو سال مدت به هاآن. پرداختند

 نشان هوا و آب گیریاندازه دستگاه که هوایی و آب رایطش ناگهان،  دوم سال پاییز در اما. نگردید مشاهده

 این که شدند آن بر دانشمندان. نگردید مشاهده هوا و آب در ریختگی هم به این آثار اما ریخت هم به دادمی

 آنها نشد میسر امر این اما کنند توجیه ای گونه به را گیریاندازه دستگاه و هوا و آب در شده ایجاد نظمیبی

 و یافتند دست علت این موضوع  بهاینکه  تا ندداد ادامه و مطالعات مربوطه شرایط این به دیگر سال یک

 فراز در هاآن زدن پر و نزدیکی آن در ایدریاچه به پرندگان هجوم علت به سال آن در؛  که بود پاسخ این

 برخالف گیریاندازه هایدستگاه هک بود گردیده آن باعث،  فشار این وارد شده و جو به فشاری ، دریاچه این

 فراز در پرندگان نبود،  هاییدستگاه از استفاده با که شدند آن بر دانشمندان. کنند ثبت را شده دیده چه آن

 اگر که رسیدند نتیجه این به بررسی از پس هاآن. کنند بررسی را نتایج و کرده سازیشبیه را دریاچه این

 منطقه آن در بزرگ طوفانی آوردندنمی هجوم دریاچه باالی در جا آن به عدب به سال آن از پرندگان این

 باعث پرندگان آن زدن پر حقیقت در. گردیدمی منطقه این از هکتار 12 تخریب باعث و گرفتمی شکل

 آشوب نظریه اصل ترینمهم واقع با وقوع این پدیده در نیاید پیش طوفان این گیریشکل شرایط که شدمی

 : از بود عبارت آن و گردید ایجاد

 کندمی بیان اصل این .گرددمی جنوبی آمریکای در گردبادی ایجاد باعث و زندمی بال آفریقا در ایپروانه»

 «.گردید خواهد بزرگی هاینظمیبی باعث جهان این در تغییر ترینکوچک :که
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ی را در پی داشته باشند و ممکن در یک سیستم پیچیده ، غیرمعمول نیست که تغییرات کوچک اثرات بزرگ

یک شبکه توزیع برق در یک قاره گسترده  : است تغییرات بزرگ اثرات کوچک داشته باشند به عنوان مثال

می تواند تحت تاثیر نابودی یک ترانسفورماتور در یک پست کوچک قرار گیرد و یا تصویب یک ابزار مالی 

نجیره ای از سقوط بازار سهام و شکست کسب و کار یک و غریب در نهایت می تواند به ز عجیب ،جدید 

کشور بیانجامد . یک نظام پویای پیچیده می تواند دارای مراحلی از نااستواری و تزلزل باشد ، مراحلی بحرانی 

، با این تصور که اتفاق کوچکی اثرات و بازتاب های عظیمی می تواند داشته باشد همواره یک قرارداد و 

دانشمندان معموال بدان توجهی نمی کنند بطوریکه که جود دارد که آنقدر کوچک است پذیرش کوچکی و

)گلیک ، همچون یک قبض پرداخت نشده و فراموش شده در گوشه ای از فلسفه های آنان باقی مانده است 

در حالیکه همان به اصطالح پذیرش کوچک می تواند شرایط را به نحو شگفت انگیزی متحول (  37: 1384

 موده و شاید بحرانی را ایجاد نماید .ن

، اساتید فیزیک از چند  1990ها این نظریه ، افسانه جالبی باقی مانده بود با این حال در اواسط برای سال 

دانشگاه با تحقیقات پشت سر هم ثابت کردند که اثر پروانه ای  دقیق و کارآمد است ، از آن زمان تاکنون این 

نامیده شده شناخته شده و اطالق می گردد . مصطلح  «حساسیت به شرایط اولیه» پدیده به قانونی که به

هر فرد باید طوری عمل کند که گویی مبارزه کامل ، تنها "است که فرمانده لشگری به سپاهیان خود گفت 

، نظریه پیچیدگی می گوید هر فرد در بازی بی شمار اعمال معطوف به گذشته بنیادین "به او وابسته است 

 ( 89: 1390خود را متعهد به مبارزه ای کامل می داند )مورن ، 

این نظریه شالوده تمامی علوم را تغییر داده و تکنیک های متعددی را در مورد استفاده از رایانه و تصاویر و 

بل از نمودار بوجود آورده است . هنر فراکتال بر پایه اثرپروانه ای از جمله مفاهیم نظریه آشوب قرار دارد ق

تئوری آشفتگی ، فیزیکدانان فکر می کردند که می توان هر حرکت یا رابطه تصادفی وارده به هر نظامی را به 

عنوان درون داد و به صورت مصنوعی در برون داد آن و به عنوان خروجی نظام به همان اندازه محاسبه کرد 

در مورد مسایل و روابط پیچیده ای مانند به بعد  60در صورتیکه در نمونه سازی های ساده ریاضی در دهه 

حرکت آبشار ، مشخص شد اختالف بسیار ناچیز در درون داد آب جاری ) تغییر سطح افقی آب به سطح 
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عمودی ( به اختالف فاحشی منجر می شود که بعدا اساس پیش بینی های هواشناسی نیز بر آن استوار 

 گردید.

 ایط اولیه :اهمیت رخدادهای کوچک و حساسیت به شرـ 

برخی از گذاره های  ادعا کرددر علوم اجتماعی ، می توان « اهمیت رخدادهای کوچک»با پذیرش اصل 

راه حل حزب انقالبی ، طبقه تکلیف گرا ، بدست آوردن قدرت ، تصرف ابزار تولید ، شناخت  سیاسی مانند

نجات دهنده یا طبقه نجات دهنده دیگر حزب  راه حل مسائل باشد ،نمی تواند قوانین جامعه و ... دیگر 

حذف طبقه حاکم پیشین مطرح نیست بلکه باید حلقه های پویا و معطوف به گذشته در بین و وجود ندارد 

خرده دگرگونی ها ) در نزد افراد ( و کالن دگرگونی ها ) در شکل نوین سازمان های اجتماعی ( و دگرگونی 

پیشرفت نه از شرق می آید و نه  :می گوید «البوریت»آنچنانکه  های عظیم ) سیاره ای ( وجود داشته باشد.

از غرب و نه از جهان سوم بلکه از جهانی شدن بشریت پدید خواهد آمد. از زنان و مردان ، از جوانان و 

بزرگساالن و سالمندان ، از تالقی بیراهه های هم سو ، از پیوند بین حد اعالی آگاهی و از اندیشه پیچیده 

می  «لیکه»اهد آمد. همان شرایط حساس اولیه ای که  به ساخت الگوی جدید کمک خواهد نمود .نوین خو

ما همه مخلوقاتی از سیستم سابق هستیم و با وجود این می خواهیم به ساخت سیستم جدید کمک  :گوید

کس و همگان کنیم یکی از برنامه های ما باید خودمان باشیم از بین رفتن ناجی تاریخی ، نقش و رسالت هر

 (90: 1390و هر اراده نیکی را ]در راستای عمل به تکلیف اجتماعی خود[ به آنها مسترد می دارد .)مورن ، 

 ، سیاسی های سیستم که معناست این بیانگر واقع در پژوهش این درمورد استفاده  ای پروانه اثرویژه گی 

 به توانند می اولیه شرایط در جزئی تغییر یک با جوی های سیستم همچون اقتصادی و فرهنگی ، اجتماعی

 آشوب تئوری بنای سنگ ، معنا این و شوند منجر حاصله نتایج زیادی در نشده بینی پیش و وسیع نتایج

 .است
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 پویا، سازگاری یا 63دهیخودسازمان ـ  2ـ  7ـ  2

ودات زنده عمل می سیستم های بی نظم در ارتباط با محیط شان مانند موج امروز، تغییر حال در محیط در

 و پویا فرآیندی سازماندهی خود کنند و نوعی تطابق و سازگاری پویا با محیط پیرامونشان ایجاد می کنند .

 کند می حفظ را خود ساختار ، خارجی کنترل نوع هر وجود بدون و آن کمک به سیستم که است تطبیقی

 جاذبه) نقاط با هماهنگی یا و سازمان اصلی ساختار تطبیق برای سیستم قابلیت مبین سازماندهی خود

 می تواند در فهم موضوع کمک کند:در اینخصوص  نر های قورباغه مثل مثال تولید . است غریب(های

 نگه سربسته فضای در را قورباغه ، تعدادی هانحوه انقضای نسل قورباغه بررسی در علوم زیستی دانشمندان 

 مثل تولید بودند نر همگی که هاقورباغه این کردند مشاهده ناگاه که بودند هاآن نابودی منتظر و داشتند

 هاقورباغه که رسیدند نتیجه این به هاآن روی بر شده انجام تحقیقات با استشده  بیشتر هاآن تعداد و کرده

 همچنان هاآن نسل تا تغییر داده اند را خود جنسیت بعدی ماه 6 در و نگه داشته را خود هویت اول ماه 6 در

 را خود راه بقا برای زندگی»: گردید نظمیبی نظریه اصل دومین ایجاد به منجر آزمایشات اینگونه. بماند باقی

 «یافت خواهد

 نزدیک سازگار تعادل به سیستم که هنگامی اما باشند، نوآور و خالق باید همواره موفقیت به رسیدن برای

 با تطبیق و سازگاری جای به تغییرات این که دارد درونی ساسیا تغییرات به نیاز پویایی حفظ برای شود،می

 رفتاری، الگوهای افراد، بین پایدار روابط دگرگونی آن نتیجه که گرددمی موجب را پویا سازگاری محیط،

 آشفتگی؛: ی گویندم مورگان چون دانشمندان از برخی. هاستفرهنگ و هاتلقی طرز ، هانگرش کار، الگوهای

 است و ضروری بسیار گاهی نوین، نظم ظهور در مسأله، این که شکندمی درهم را انطباق ها و هاسازگاری

 (1998: استیسی.)شودمی پیشین خالقیت تخریب سایه در مستمر خالقیت باعث

 داند :می اصل چهار تابع را هاسیستم در خودنظمی خاصیت مورگان 

 ،باشد داشته را محیط از اطالعات ذبج و محیط درک و احساس توان باید سیستم نخست . 

 ،باشد عملیات و اطالعات این بین ارتباط برقراری به قادر باید سیستم دوم . 

 داشته باشد سیستم باید از انحرافات آگاهی سوم  

                                                           
63 Dynamic Adoptation 
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  ،باشد داشته را اصالحی عملیات اجرای توانایی چهارم. 

 نظم بی های سیستم است کار محیط ماهیت تغییر و بشر دانش در شده ایجاد تغییرات زایده آشوب نظریه

 می عمل(  انسانها جمله از) زنده موجودات همچون خود محیط با ارتباط در امروز تغییر حال در شرایط در

 تغییرات به نیاز پویایی حفظ برای . است پویا و مستمر نوآوری و خالقیت در آنها وجودی فلسفه و نمایند

 شود می موجب را پویا سازگاری ، محیط با تطبیق و سازگاری جای به اتتغییر این که است درونی اساسی

 ، کار الگوهای ، رفتاری الگوهای ، افراد بین پایدار روابط همانطور که قبال گفته شد دگرگونی  آن نتیجه که

 تغییرات تواند می کوچک تغییرات که است شرایطی چنین در است ها فرهنگ و ها تلقی طرز و ها نگرش

 کنار در «ای پروانه اثر» مفهوم که است شرایط این تحت و کند ایجاد سیستم رفتار در را ای دهعم

 . یابد می تبلور «پویا سازگاری»

در پژوهش پیش رو ، سازگاری پویا ناظر بر نوعی از رفتار سیاسی بر مبنای عمل به مسئولیت های اجتماعی 

 ک افراد به عنوان پروسه ای مستمر و پویاست به طوری، نظارت همگانی و نهادی سازی آن در درون تک ت

داده شده و استمرار می یابد با  کرکه این المان ها ، مرتبا توسط افراد نسبت به خود و دیگران تکرار و تذ

حرکت جمعی در راستای ممانعت از  بوجود آمدن یکبطالت اجتماعی و علل شکل گیری این وضعیت و رفع 

نسبت به تکالیف و عمال یکی از علل بی تفاوتی ،  صحبت خواهد شد صدا در اینخصوکه بع تغافل و تواکل

عدالت تحقق در افراد مرتفع شده و قدمی مهم در راستای هدف مدنظر که همانا  مسئولیت های اجتماعی

 اجتماعی است برداشته خواهد شد .

 هولوگرافی: خاصیت یا( Self similrity) خودمانایی ـ 2ـ  7ـ  3

 هر که ترتیب بدین،  است تشخیص قابل کل و اجزاء بین شباهت نوعی آن معادالت و آشوب تئوری در

 های سلول از کدام هر:  مثال عنوان به کند می عمل آن مشابه و بوده کل ویژگی دارای سیستم از جزئی

 خاصیت این به یندنما می عمل سیستم کل مشابه دقیقا و دارند...  و مثل تولید ، تنفس ، تغذیه انسان بدن

 در مورگان. شد مطرح «گابور دنیس» توسط 1948 سال در بار اولین این مفهوم .شودمی گفته هولوگرافی
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 به را هولوگرافی هایویژگی مغز، مثابه به سازمان استعاره در «سازمان نگارهای» عنوان تحت خود کتاب

 :کندمی بیان زیر شرح

 کند.می عمل نآ مانند و داشته را کل خاصیت جزء 

  دارد. را یادگیری توانایی سیستم 

 است. دهیخودسازمان توانایی دارای سیستم 

  ادامه خود فعالیت به تواندمی راحتی به نیز سیستم شود، برداشته سیستم از هاییقسمت اگر حتی 

 .دهد

که تک تک افراد خودمانایی مورد نظر این پژوهش در معنای توضیح داده شده به این وضعیت اشاره دارد 

جامعه در انجام وظایف اجتماعی خود و تکالیف فردی و اجتماعی ناشی از رفتار سیاسی امر به معروف و نهی 

از منکر ، خارج از اجبار یا تحکم دستگاه ها یا متغیرهای بیرونی و به صورت درونی شده عمل می نمایند ، از 

و دارای روابطی بر اصولی چون دغدغه نسبت به سرنوشت  قدرت برنامه ریزی و توان یادگیری برخوردار بوده

و نهادینه شده در نهایت مسئولیت فردبنیاد  دیگران ، وابستگی جمعی از حیث رستگاری یا زوال اجتماعی و

  .)کلهم راع و کلهم مسئول عن رعیته(  هستندبرای اصالح امور به مثابه کل برخوردار 

 کارویژه و وظایف جامعه افراد تک تک که صورتی در ؛ داشت نظر در ناینچنی توان می شده گفته مفهوم در

 ، نگرش آشوب تئوری اساس بر دهند انجام درستی به اجتماع در را سیاسی رفتار شدن درونی از ناشی های

 تغییر به ، منجر گونه آشوب های سیستم های گی ویژه با متناسب و آشوبناک شرایط تحث شده نوین ایجاد

 آشوبناک با خصیصه های از پیش گفته شده های داده به منجر ، آشوب معادالتی دستگاه و در هشد رفتار

 هوشمندی به باید نمایند حرکت آشوبناک سیستم یک در دارند تمایل که جوامعی اساس براین می شود

 .کنند تکیه گیرند می عهده بر آنها که هایی نقش و خود جامعه افراد تک تک

 (Strange Attractors: )  غریب های ذبهجا ـ  2ـ  7ـ  4

 وبوده  ساختارمند ها آشفتگی این که اینجاست نکته اما دارد حضور حیات های جنبه تمامی در آشفتگی

 که هاست جاذبه این کمک به و شوند می حاصل نهفته و پنهانی ساختاریافتگی این از غریب های جاذبه
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 دور جاذبه ، ثابت نقطه جاذبه مانند دارند مختلف انواع ها جاذبه. دهد می غایی نظم از خبر نظمی بی تئوری

 . نظم بی یا غریب جاذبه و مانند گوی جاذبه ، محدود

  است نظم بی ، هستند برخوردار بینی پیش قابلیت و نظم نوعی از که قبلی های جاذبه برخالف غریب جاذبه

 به اشاره غریب صفت که داشت توجه باید البته. ندا نامیده نیز نظم بی جاذبه را آن برخی دلیل همین به و

 هم دو این و داشته نظر در را ها جاذبه دینامیسم ، نظمی بی حالیکه در  دارد ها جاذبه هندسی الگوی

 های جاذبه همه اما هستند غریب نظم بی های جاذبه همه که داشت توجه باید دیگر سوی از. متفاوتند

 (40: 1391،فتحی ) . نیستند نظم بی غریب

 :(Fractal)خودهمآنندی یا فراکتال  ـ 2ـ  7ـ  5

شباهت بسیار به زیرمجموعه دو و سه ، شکل مجموعه اصلی ، در اشکال فراکتال )برخالی( و در دنیای واقعی 

و ... دارد یعنی خواص کل در جزء منعکس می شود و خاصیت خودهمانندی را بروز می دهد این ویژگی 

است و شکل کلی بر مبنای تکرار قابل مشاهده صوصیات جزء در کل و کل در جزء فراکتال است که خ

یک تعریف از فراکتال که .  (72ـ71: 1388کوانتوم شکل جزء به وجود آمده است )هاشمی گلپایگانی ،

: یک فراکتال یک شکل ساخته شده از قطعات مشابه است که ست ازا عبارت ،توسط مندلبروت آورده شده 

کل شکل شباهت دارند این تعریف نشان می دهد که یک شکل را می توان به تکه های دلخواه  همگی به

یک ماکت کوچک  هریک از اجزاء ، کوچک تقسیم کرد که به شدت خاصیت خودمشابهتی دارد و به عبارتی

که در خصوصیات یک وضعیت  همانطوری (135 ـ130 : 1384از مجموعه کل شکسته شده است .)گلیک ،

بناک مشاهده می شود در فراکتال ، اجزاء به مثابه کل هستند و تشابه های فراوانی بین جزء با کل وجود آشو

دارد ، در واقع امر به معروف و نهی از منکر نیز در مقیاس جزئی به مثابه کل است و شرایط جزء به صورت 

راد جامعه در یک رفتار سیاسی ، کل و بالعکس ، کل در جزء قابل مشاهده است ، به بیان دیگر ، تک تک اف

همانندکل و مجموعه ای از افراد که در همان رفتار سیاسی)امر به معروف و نهی از منکر( به عنوان یک 

مسلمان مکلف ، تالش برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود را دارند ، عمل می نمایند . در حقیقت جزء یا 

 از کل و رفتار جمیع افراد در جامعه است . تک تک افراد و رفتار سیاسی آنها ،آیینه ای
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تک تک افراد در در فرضیه ارائه شده ،  به الگوهای تئوری آشوب ؛عنایت  و بابا توجه به مطالب ارائه شده 

دارای خروجی های ذیل  ت اجتماعیعدالبه عنوان سازوکار تحقق  انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر

 :است

می توانند نسبت به تاثیرات پروانه ای عمل خود بر اساس تئوری آشوب با فریضه و  تک تک افراد الف (

 .در تحقق عدالت اجتماعی موثر باشندو نیروی برآمده از کنش جمعی عمل دانستن آن  تکلیف

تک تک افراد با نهادینه سازی و درونی نمودن این فریضه به مثابه تئوری آشوب می توانند به خود  ب( 

خودمانایی ، نهادینگی و فریضه و خاصیت اصالح گری آن در جامعه و نظام سیاسی کمک کنند ومانایی 

 جوششبا و درونی شدگی امر سیاسی در نهاد تک تک افراد می تواند بدون هیچ تحکم و اجبار بیرونی 

 .  شود شدن عدالت اجتماعی در جامعه حققر تد منجر به تحوالت شگرف،  درونی

 عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان تکلیفی دینی و اجتماعی استمراربا  تک تک افراد ج (

انند خاصیت خودسازمانده و سازگارشده به مثابه کل ، می تواند اصالح گری مداوم و مستمر به مآن و تداوم 

 د .نهم آوررا در سایه سازگاری پویا و بدور از سیاست زدگی و ... در تحقق عدالت اجتماعی فرا

 در اجتماعی عدالت تحقق چگونگی و علل تحلیل برای راهی نقشه یا مدل تواند می مفاهیم منظومه این

 . گیرد قراردر جامعه  سیاسی رفتار یک مثابه به منکر از نهی و معروف به امر بستر

 ـ مدل مفهومی : 2ـ  7ـ  6

 

  

 

 

 

 

 3تصویر شماره 

 مدل مفهـــومی

 

 کوچک و اثر پروانه ای ـ تغییرات1                                                                      

 عدالت اجتماعی   گاری پویا و خودسازماندهی  ـ ساز2رفتار سیاسیفرد 

 ـ درونی شدن و نهادینه سازی3                                                                 
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 توضیح  مدل مفهومی :

لذا اگر امر به  ، نظریه ها و الگوها بر این است که نگرش ها ، رفتارها را تعیین می کنند اصوال مفروض

رکن  3در سایه نگرش های متاثر از که معروف و نهی از منکر را به مثابه یک رفتار سیاسی قلمداد کنیم 

نجر به مشارکت و به فرایند اجتماعی م نگرش ها با تبدیل شدنعاطفی ، شناختی و رفتاری تعیین می شود 

مفهوم امر به معروف و نهی از ، رکن  3اگر بتوان در این  ( 298: 1388) برزگر ، د .نیا رفتار سیاسی می شو

رفتار سیاسی خاصی جهت مند ه وسیله اجتماعی شدن در چارچوب نظریه آشوب و ب، منکر را درونی ساخت 

به عبارتی دیگر می توان سی هدایت می نماید شده و افراد را در راستای عدالت اجتماعی در جامعه سیا

 گفت:

ـ انگیزه های فرد تحت تاثیر مفهوم امر به معروف و نهی از منکر با تغییر نگرش سیاسی، و جهت مندی ،  1

 . کندآماده می را ذهنیت الزم برای احساس مسئولیت و تکلیف اجتماعی از لحاظ روحی ـ انگیزشی و عملی 

فضا ، فرد برای کنش های اجتماعی آماده شده و رفتار سیاسی خاصی را )مشارکت( ـ با شکل گیری این  2

براساس نگرش متاثر از درونی شدن مفهوم امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک رفتار سیاسی از خود 

 بروز می دهد.

یرات حاصل از اثر پروانه ای ـ  با استمرار و تکرار پویا و غیر خطی این رفتار بر اساس نظریه آشوب و با تاث 3

 ایجاد شده ، مفهوم عدالت اجتماعی در جامعه شکل می گیرد.

 روندهای و جمعی رفتار های تئوری در آشوبی فرآیند کشف منظور به گوناگون های روش توسعه رغم علی

 به قادر خوبی تئوری های رفتار جمعی به که نمود ادعا توان نمی جرات به هنوز ، رفتار و نگرش تغییر

( آشوب)معین غیرخطی فرآیند یک از تصادفی اختالالت یا خطی فرایند یک خصوص در توضیح و تشخیص

 پیش ، انسانی رفتارهای به عنایت با ؛ گرفت نتیجه توان می تجربی علوم در نواقصاتی چنین وجود با باشد

 واقعیات با مطابق که نماید حاصل را ای کننده گمراه نتایج مواقع برخی شاید و بوده ناکافی روندها این بینی

 چنین به دادن جهت در دولتی سیاستگذاری و حاکمیتی های سیاست به باید این کنار در نیست جامعه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 دور نظر از را آن داخل نهادهای و معادالتی دستگاه محدوده از خارج متغیر این و نبود غافل رفتارهایی

  . دهد قرار تاثیر تحت کامل طور به را مذکور روند تواند می که داشت

پیشرفت چشمگیر در ابزارهای محاسباتی در دهه های اخیر امکان بکارگیری نظریه های مبتنی بر وجود 

الگوهای غیرخطی معین یا آشوبی به ظاهر تصادفی را فراهم ساخته است ، نظریه آشوب در حقیقت مطالعه 

از نوع نگرش و فرآیند تغییر رفتار که عمدتا ذهنی  دقیق تر ویژه گی های رفتاری بسیار پیچیده و منبعث

پذیر می سازد ؛ نتیجه چنین فرضی این  است و با ابزارهای متداول مرسوم قابل اندازه گیری نیست را امکان

است که تغییرات رفتار انسانی قابل پیش بینی شده و نظریه آشوب امکان کشف الگو و نظم پیچیدگی حاکم 

فراهم می آورد از این امکان برای پیش بینی روندهای آتی در کوتاه مدت و یا بلند مدت  بر رفتار انسانی را

 استفاده می شود .

اگر به این موضوع واقف باشیم که جوامع ، خود را در یک فعل و انفعاالت غیرخطی ناشی از رفتارهای فردی 

د و حتی رخدادهای کوچکی از رفتار سازماندهی می نمایند خود را در برابر آسیب ها می تواند ترمیم کنن

تک تک افراد مانند خودسوزی دستفروش گمنامی مانند محمد بوعزیزی می تواند بهار عربی را درکشورهای 

مسلمان عربی بوجود آورد و جهان عرب را دستخوش انقالبات سازد ، رخدادهای کوچک می توانند تاثیرات 

رگ می توانند به تحوالت بسیار اندکی منجر شوند ؛ نگاهمان بزرگی را در پی داشته باشند و رخدادهای بز

برعکس آنچه تاکنون تصور می کردیم امروزه باید به این موضوع توجه  به دنیای اطراف تغییر خواهد کرد .

داشت که تک تک انسانها در جامعه با رفتار سیاسی خود به حرکت اجتماع جهت می دهند و به جای اینکه 

ها و موسساتی که این کار  یا سازمان به تنهایی یا از طریق نهادهای سنتی همچون دانشگاهدولت و حاکمیت 

را انجام می دهند یا اینکار توسط رسانه های بزرگ و پر سابقه صورت می گیرد ، در این توجه ، بسیاری از 

رسند؛ با این نگاه می مفروضات ، سوال ها ،فرضیه ها و نظریه ها و راه حل های گذشته ناکارامد به نظر می 

 ی شده و چرا علیدتوانیم پی ببریم چرا تحقق برخی از آرمان های بشری در طول تاریخ ، دچار تحوالت زیا

رغم مکانیسم های خطی و اقدامات سنتی هنوز به تحقق عدالت اجتماعی ،آنچنان که باید و شاید ، در 

 ت و اطالق تحقق تمام و کمال آنها را پیش بینی کرد.اجتماع بشری نائل نیامده ایم و چرا نمی توان به قطعی
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اگر ما به این موضوع پی ببریم که تاکنون سیستم های پیچیده همچون جامعه ، سیاست و اقتصاد را به 

مفاهیمی همچون تحقق عینی اشتباه ساده در نظر می گرفتیم به خود حق می دهیم که چرا رخدادها و 

ف و نهی از منکر ، در کنار انقالبات ، شورش ها ، جنگ ها و رکودهای بزرگ عدالت اجتماعی یا امر به معرو

 اقتصادی ما را شگفت زده خواهد کرد همه اینها منجر به طرد فهم سنتی از جهان می شود .

 و تحقق عدالت اجتماعی نگرش و تاثیر آن بر رفتار سیاسیـ  2ـ  8

بر رفتار فردی است لذا اجماال در اینخصوص  رات آنتاثیو  «نگرش»بحث ، یکی از متغیرهای پژوهش حاضر 

 مسیر پژوهش بیان می کنیم :هر چه بهتر مطالبی را برای فهم 

امکان عملی ، به آن  «محرک ـ پاسخ»صاحب نظران مکتب رفتار گرایی از گذشته کوشیدند با طرح مشهور

غیرمشهود است کار را با دشواری دهند ولی متوجه شدند که متغیر واسطی به نام نگرش که حالتی ذهنی و 

مواجه می کند . نگرش در مرحله اولیه خود قابل پیش بینی نیست ولی زمانی که شکل گرفت پیش بینی 

پذیر می شود ضمن اینکه عوامل دیگری نظیر موقعیت واقعی فرد ، هنجارهای موجود و میل یا اجبار در 

تعریفی از نگرش به درک درست از بحث  (287: 1388گر )برز رعایت آنها نیز در این مسئله دخالت دارند .

نگرش عبارتست از ادراک ، حالت عاطفی مثبت یا منفی نسبت به یک موضوع و نوع »کمک می نماید؛ 

آمادگی رفتاری نسبت به چیز معین یا شخص معین، بنابراین نگرش دارای یک موضوع و یک متعلق است 

یه ها و الگوها بر این است که نگرش ها رفتارها را تعیین می کند اصوال مفروض نظر «که به آن می چسبد.

در سیاست و سازمانها ، اگر لذا  و همکاران بر این باورند که پیش بینی نگرش ها امکان پذیر است . «کرچ»

احزاب و سیاستمداران و مدیران بتوانند از نگرش های افراد اطالع کسب کنند در آن صورت می تواند رفتار 

ها را پیش بینی کنند و در صورت ناخوشایند بودن آن رفتارها ، با تغییر نگرش ها ، رفتارها را به نفع خود آن

 تغییر دهند .

واحد  «آلپورت»نگرش سیاسی یکی از مهمترین واحدهای تحلیل سیاسی و روانشناسی سیاسی است به نظر 

حالتی ذهنی »و هست .آلپورت نگرش را  نگرش عمده ترین سنگ بنای ساختمان روانشناختی اجتماعی بوده

تعریف می  «که فرد را برای انجام دادن کنش آماده می سازد و جزو متغیرهای واسط و مشاهده نشدنی است
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نگرش به طور ضمنی داللت دارد بر نوعی آمادگی روانی عصبی »کند وی همچنین در تعریف آن می گوید

 (282ـ 283صص :1388برزگر ، ). «برای فعالیت ذهنی و جسمی

آمادگی : »به نظر آلپورت ، نگرش یا وضع روانی که مفهومی اساسی در روانشناسی اجتماعی است عبارت از

روانی و عصبی که بر اثر تجربه سازمان یافته است و در واکنش های فرد نسبت به اشیاء و همه اوضاع و 

ادگی روانی و عصبی پدیده ای شخصیتی است این آم«احوال مربوط به آنها تاثیری هدایت کننده و پویا دارد

که آلپورت آن را مرکب از سازمان روانی و  زیستی می داند و موجب سبک خاص در انطباق فرد با محیط 

در واقع نگرش سیاسی فرد و چگونگی شکل گیری آن منجر به مشارکت او در یک رفتار سیاسی ) می شود .

به طور خالصه با توجه به فرض ، یک مسئولیت اجتماعی می شود  امر به معروف و نهی از منکر ( به عنوان

ایجاد نگرش مناسب در فرد مطابق با وظایف مسلمانی ، فرآیند شکل گرفته منجر به تمایل و یا هدایت فرد 

به سوی بروز و ظهور رفتاری در قالب مسئولیت اجتماعی و پیگیری تکالیف می شود . به عبارت دیگر نتایج 

غییر نگرش ، به عنوان عاملی تشویق کننده ، فرد را در راستای عمل به تکالیف و مسئولیت های حاصل از ت

( و 300: 1388ر،پدید می آیند)برزگ نگرش ها در جریان کامروا شدن نیازها البته اجتماعی بسیج می کند

 عدالت در مقیاس اجتماعی آن است.، یکی از نیازهای فطری

 ـ آثار حضور دیگران بر رفتارهای فردی 2ـ  9

حمایت و پشتیبانی از عملکرد متناسب با فریضه امر به معروف و  ودر کنار یکدیگر  افرادهمراهی و همدلی 

حضور دیگران در رفتار و نگرش های فردی نهی از منکر ، تاثیر فراوانی در تحقق عدالت اجتماعی دارد 

ـ  2،  ـ تسهیل اجتماعی 1ثار حضور دیگران بر رفتارهای فردی می توان به از آتاثیرات بسزایی دارد ، 

ـ اطاعت و  6ـ سرایت اجتماعی و  5 ، همرنگی اجتماعیـ  4ـ بطالت اجتماعی ،   3 ، بازدارندگی اجتماعی

اشاره کرد که در واقع با شکل گیری یک وضعیت روانی در فرد و تجمیع آن در یک وضعیت  متابعت ،

ی) با نقش آفرینی تک تک افراد( ، مسیر را در راستای شکل گیری مکانیسم پروانه ای سوق می دهد اجتماع

 ور خالصه به عوامل مذکور اشاره می شود :طبه 
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 (  Social Facilitationتسهیل اجتماعی :)ـ  2ـ  9ـ 1

در حضور دیگران بهتر  نشان می دهد مردم تکالیف فردی گوناگون را« آلپورت»نتایج آزمون های            

( حضور دیگران و مشاهده شدن از سوی آنها ، 1965«)زایونگ»انجام می دهند تا در تنهایی و طبق نظریه 

انگیزش افراد را افزایش می دهد ؛ و همه افرادی که مجبورند تکالیف خود را در حضور و یا به همراه دیگران 

قرار دارند . میزان « ممانعت اجتماعی»و یا « یسهولت اجتماع»انجام دهند در معرض فرآیند های 

ی به مقدار تهدید آمیز بودن و یا جدید بودن وضعیت و اینکه آزمودنی یا فرد چقدر حاضران را گبرانگیخت

 مورد مداقه و بازبینی قرار می دهد بستگی دارد.

 (Social Inhibitionبازدارندگی اجتماعی: )ـ  2ـ  9ـ 2

یف ساده و تکراری است و در تکالیف جدید و پیچیده حضور دیگران موجب کاهش تسهیل اجتماعی در تکال

کیفیت عملکرد می شود در واقع می توان این وضعیت را به عنوان یک اقدام سلبی در مواقعی که یک 

تکلیف و مسئولیت بر عهده افراد هست دید که حضور دیگران در یک عمل پیچیده ، ناشایست و زشت 

خالل در آن شده و با بازدارندگی اجتماعی در واقع فشار بر فرد را در ارتکاب عمل مذکور با )منکر( موجب ا

 (313: 1388برزگر ،اختالل مواجه می کند . )

 (Social Loafing)بطالت اجتماعی:ـ  2ـ  9ـ 3

به و این اصطالح در واقع اشاره به وضعیتی است که در آن سهم افراد در رضایت مشترک گروهی قابل محاس

اندازه گیری نیست از این رو افراد تالش کمتری می کنند یکی از توضیحات چرایی آن در پخش مسئولیت 

یا تواکل نیز نامیده اند ،  65عده ای آن را تنبلی اجتماعی ، غفلت جمعی،  64میان عده کثیری از افراد است

دادن یک کار گروهی ارزیابی نمی تنبلی اجتماعی زمانی تجلی می کند که عملکرد تک تک افراد در انجام 

شود و وضعیت پخش مسئولیت پدید می آید یا غفلت جمعی و تواکل زمانی رخ می دهد که طی آن افراد 

هر یک آن عمل خاص را به گردن دیگری می گذارد)در حالت غیردرونی شده انجام فریضه امر به معروف و 

شد( و در نتیجه هیچ کس آن را انجام نمی دهد البته  نهی از منکر  در وضعیت تواکل با غفلت مواجه خواهد

                                                           
64 Dieeusion responsibility 
65 Pluralistic Ignorance 
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این وضعیت در نگرش مذهبی و مواجهه با انسان مکلف مومن و دارای انگیزه الهی که کل کار و یا دست کم 

بخشی از آن را برای رضای خدا انجام می دهد و این به عنوان مسئولیت و تکلیفی درونی در او نهادینه شده 

 است منتفی است .

 (Conformityهمرنگی اجتماعی:)  ـ  2ـ  9 ـ 4

همرنگی یکی از اشکال نفوذ اجتماعی است که به تبعیت از باورها و استانداردهای دیگران که نهایتا منجر به 

تغییر رفتار می شود اطالق می شود برخی تمایل افراد به قبول فشار اجتماعی ذهنی یا عینی )واقعی( نیز 

واقع همرنگی رفتار مطابق با هنجار گروهی است که ممکن است در وضعیت وجود  همرنگی نامیده اند در

فشار یا بدون آن پدید آید و در سطح رفتاری و باوری در فرد رخ می نماید در اینگونه موارد فشار اطرافیان 

اگر  و  تشخیص خود عمل کند بی رحمانه بر دوش فرد سنگینی می کند تا خالف ذهنیت یا سلیقه یا رفتار

این رفتار بر خالف هنجارها و ناظر بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر باشد می تواند فشار ایجابی و 

مثبتی تلقی شود تا بر عامل منکر در ترک و یا تغییر رفتار وارد شده و حالت بازدارندگی ایجاد نماید . 

ه فشار واقعی یا خیالی از طرف فردی دیگر ، تغییر در رفتار یا عقاید در نتیج بنابراین همرنگی را می توان

 چند قابل توجه است: گروهی و یا همه مردم تعریف کرد .در اینخصوص نکاتی

  تجربه نشان داده است هر چه نظرخواهیها و قضاوت ها محرمانه تر باشد همرنگی کمتر صورت می

ه چه کسانی اعضای گروه گیرد دو عامل موثر دیگر در همرنگی عبارتند از نوع شخصیت فرد و اینک

 را تشکیل می دهند ) برفرض حضور فرد در یک جمع یا تشکل (.

  افرادی که عزت نفس کمتری دارند خیلی بیشتر به فشار گروه و همرنگی تن در می دهند تا آنهایی

 که عزت نفس بیشتری دارند

 ه دارد تخلف از احساس امنیت یکی از عوامل همرنگی است برای فردی که جایگاه محکمی در گرو

 آن و ناهمرنگی آسانتر است . هنجارهای

  پاداش و تنبیه عامل دیگر در همرنگی است که ممکن است فرد به خاطر احتراز از تنبیه ) طرد و

 تمسخر( و یا رسیدن به پاداش )دوستی یا  مقبولیت( تن به همرنگی دهد .
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 ل همرنگی است که رفتار او اشتباه بوده است.متقاعد سازی از طریق رفتار دیگران یکی دیگر از عوام 

  عامل دیگر همرنگی واقعیت اجتماعی است ، همرنگی در مواقعی به این دلیل است که رفتار افراد

تنها راهنمای ما برای عمل مناسب است یعنی برای تعیین واقعیت امر به دیگران متکی هستیم 

عی مادی و فیزیکی به طور فزاینده ای نامعین طبق نظر لئون فستینجر ، هنگامی که واقعیت اجتما

و مبهم می شود مردم اتکای بیشتری به واقعیت اجتماعی )نظر و رفتار دیگران( پیدا می کنند و به 

احتمال زیاد به آنچه دیگران انجام می دهند همرنگی می کنند نه از ترس بلکه از آن جهت که 

دیگران در اختیارشان قرار می دهد الزم به ذکر  رفتار گروه اطالعات ارزشمندی در مرد توقعات

است همرنگی ناشی از مشاهده رفتار دیگران برای کسب اطالعات برای عمل مناسب ، گسترده تر و 

عمیق تر از همرنگی برای کسب پاداش یا احتراز از تنبیه است بنابراین واقعیت اجتماعی ) نظر و 

 .ای مفید است و شاید بتوان آن را همدلی نامید رفتار دیگران( یکی از نادرترین همرنگی ه

 (Social Contagionسرایت اجتماعی:) ـ 2ـ  9ـ  5

گاهی برای تغییر رفتار ،صرف حضور در اجتماع یا یک گروه کافی است . سرایت در واقع عملی است که به 

از  در بسیاریسرعت یک بیماری مسری با سرعتی برابر در بین یک جمعیت گسترش می یابد ، سرایت 

پدیده های گروهی و مدلینگ و دیدگاه های سیاسی )مثال امر به معروف و نهی از منکر ( نقش دارد سرایت 

 اجتماعی و همرنگی هر دو در سهولت پذیری زندگی اجتماعی نقش بسزایی دارند .

 اطاعت و متابعت: ـ  2ـ  9ـ  6

رغم آنکه هر فرد ادعای آزادی عمل و مسئولین شکل دیگری از مفهوم نفوذ اجتماعی و قدرت است که به 

فردی دارد لکن در سلسله مراتب نظامی یا اداری به اطاعت پذیری به عنوان هنجار و رکن کارآمدی  سیستم 

مدیون کردن فرد :  الف(شود :  تاکید می شود عوامل موثر بر اطاعت به طور خالصه در چند روش ارائه می

ن خدمت کسی که خدمتی برای فرد انجام داده است طبق هنجارهای دنبال فرصت بودن برای جبرا

روش به مرگ بگیر تا به تب راضی شود: تقاضای بزرگ و غیرمعقولی که از شخص می شود تا  ب( .اجتماعی

روش  ج(بعد از رد شدن آن ، فرد در مقابل تقاضای کوچکی که ارائه می شود تقاضای دوم را قبول می کند .
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ابتدا پیشنهاد استثنایی به فردی ارائه می شود مثال فروش یک اتومبیل لوکس و وقتی فرد  دبه در آوردن:

آماده خریدن آن است شرایط معامله عوض می شود و با کم و زیاد نمودن شرایط ، شخص مورد نظر را به 

ار به تسلیم در مقابل روش گام به گام)جای پا بازکردن(: در ابتدا فرد را وادد( .پذیرش معامله مزبور وادار کند

خواسته کوچکی می کنند و بعد از او می خواهند در مقابل خواسته مهمتری تسلیم شود این روش در 

مذاکرات دیپلماتیک نیز از سوی برخی کشورها دنبال می شود . اطاعت و متابعت مصداق روشنی برای 

که تنبیه و پاداش باشد وجود خواهد داشت  همرنگی ناشی از پاداش و تنبیه است که ناپایدار بوده و تا زمانی

 ( 321: 1388)برزگر،

 ف و و نهی از منکر:وامر به معر و مفهومی بحث نظریـ  2ـ10

 معنای لغوی: ـ  2ـ  10ـ 1

را به معنای پسندیده ، شناخته شده ، معلوم ، خوب و عمل نیکو معنی کرده اند و  "معروف"اهل لغت واژه 

 اپسند ، عمل زشت و ناروا دانسته اند .)لغت نامه دهخدا(منکر را به معنای بد ، ن

چنین آمده است: معروف هر کار خوب و پسندیده ای  "منکر"و  "معروف "در تعریف فقهی و اصطالحی

است که از طرف شارع به نیکی توصیف شده و فاعل آن به خوبی و نیکی آن عمل آگاه است و یا به آن ) 

ه است . و منکر ، هر کار ناپسند و زشتی است که فاعل آن ، زشتی و قباحت نیک بودن عمل ( راهنمایی شد

 (356: 1388، آن را شناخته و یا به آن ) زشتی عمل ( ارشاد و راهنمایی شده است . )محمدحسن نجفی

 ـ اهمیت و ضرورت :  2ـ  10 ـ 2

فریضه عظیم معطل می ماند و اساس ، شالوده و زمینه ساز اجرای تمام احکام و دستورات اسالم بدون این 

در یک کالم می توان گفت فلسفه و ماحصل بعثت انبیاء الهی در امر به خوبی ها و  شایستگی ها و نهی از 

امام اول شیعیان علی ) ع ( در این خصوص می فرماید جهاد و نیز تمامی اعمال  پلیدی ها و منکرات است.

ون قطره ای در برابر دریایی بسیار مواج ، ژرف و پهناور است نیک در برابر امر به معروف و نهی از منکر چ

امام محمد باقر ، امام پنجم شیعیان می فرمایند امر به  ، نهج البالغه :حکمت ها(:  1364.)فیض االسالم ،

معروف و نهی از منکر واجب بزرگی است که در پرتو آن دیگر واجبات به پا داشته می شود )وسائل الشیعه 
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امام محمد غزالی در کتاب احیاءالعلوم می گوید امر به معروف و  نهی از  (6حدیث  314ص 11ج ، 1374،

منکر قطب اعظم و بزرگترین محور دین است اساس عمده و مهمی که خداوند همه پیامبران را به خاطر آن 

یقینا نبوت  برانگیخت اگر طومار این امر عظیم درهم پیچیده شود و در علم و عمل مهمل انگاشته شود

(  امام خمینی اصل امر به 4: 3ج،  1384تعطیل و بیهوده گشته و دین نابود و مضمحل می شود .)غزالی ،

:  2ج : 1361،معروف و نهی از منکر را از جمله شریف ترین و برترین فرائض نام برده است )تحریرالوسیله 

امر ضروری معرفی می کند و این نظارت را از اصل امر به معروف و نهی از منکر نظارت همگانی را یک  (462

 حقوق طبیعی همه آحاد اجتماعی که در واقع سرنشینان یک کشتی هستند می داند . 

امام خمینی امر به معرف و نهی از منکر را از ابزار های موثر در انقطاع و عدم استمرار ظلم ظالم عنوان نموده 

(. همچنانکه  17: 1378یاء و  اولیاء می دانستند)تبیان موضوعی، و سازش با ظالم را بر خالف رای و نظر انب

 در مقابل ، ترک این اصل را نیز باعث تسلط فاسدان و به قهقرا رفتن جامعه اسالمی برمی شمردند.

امام خمینی ترک وظیفه امر به معروف و ونهی از منکر را باعث نابودی ملت مسلمان دانسته و معتقد بود 

سلمین ، تمام اقتصاد مملکت و در مرتبه باالتر مسلمانان را از هستی خود در تمام شئون سکوت مرگبار م

 (19: 1378ساقط خواهد نمود .)تبیان موضوعی ، 

امام خمینی )ره( به استمرار اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر تاکید داشت و آن را موجب اصالح 

ی دانستند ایشان در سخنرانی ها با بیان احادیث متعددی از گری مداوم و عدم تخطی از مسیر مناسب م

سیره ائمه مانند این فرمایش امام هشتم شیعیان ، امام رضا )ع( را متذکر می شدند که به نقل از پیامبر 

هنگامی که امت من امر به معروف و نهی از منکر را واگذارد پس باید با خدا اعالن » اسالم بارها می فرمودند:

مادامی که امت من بر امر به معروف »و همچنین بیاناتی دیگر از پیامبر اسالم که می فرمود : « نمایندجنگ 

و نهی از منکر عمل کنند و بر نیکی کمک نمایند بر خیر هستند و زمانی که چنین نکردند برکات از ایشان 

زمین برای آنان یادآوری پیدا  گرفته می شود و بعضی از آنان بر بعض دیگر چیره خواهند شد و در آسمان و

 (. 398و394،397:صص 11ج،1374، )وسائل الشیعه« نمی شود
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 ـ وجوب نقلی  و عقلی :2ـ  10ـ  3

 عقلی موجودی فرشتگان مانند انسان ، است اسالمی شریعت های آرمان از یکی اجتماعی عدالت برقراری

 کند غلبه عقل بر شهوات و غرائز این گاه هر.  است شهوات و حیوانی غرائز ، تمایالت دارای و نیست محض

 شود می نقض اجتماعی عدالت نتیجه در کند می تجاوز دیگران حقوق به و شکند می را قانون حریم انسان

یک تکلیف و مسئولیت همگانی به مثابه یک رفتار سیاسی)امر به معروف و نهی از منکر( و  که اینجاست

 وضعیت موجود باشد . مکانیسمی درونی می تواند گره گشای

باید از شما امتی  :»امر به معروف و نهی از منکر مورد تاکید خداوند متعال در قرآن کریم است که می فرماید

( 104) آل عمران ـ«باشند که دعوت به خیر نمایند و امر به معروف و نهی از منکر کنند و اینان رستگارانند

ی هستید که برای مردم بیرون آورده شدید تا آنان را امر به شما بهترین امت»در جای دیگر می فرماید و

( و آیات دیگری از قرآن کریم که موید 110)آل عمران ـ  «معروف و نهی از منکر کنید و به خدا ایمان آورید

سوره توبه به وضوح اهتمام و اهمیت شارع مقدس را به فریضه امر به  71آیه ، ضرورت و اهمیت آن است 

سوم  می از منکر مشخص می نماید .سیره ائمه و معصومین و علی الخصوص اقدام عملی امامعروف و نه

نهم تحت شرایطی که در آدر احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسالمی امام حسین )ع( شیعیان 

و تردید تاریخ آمده است از نگاه نقلی در اهمیت و ضرورت پاسداشت و اهتمام به این فریضعه جای شک 

باقی نمی گذارد همچنانکه تواکل و یا غفلت از اینکار در احادیث معتبر روایت شده از معصوم بشدت نهی و 

مومن ملزم شده است به محض دیدن پلیدی ها ، منکرات و بی قانونی ، آن را به نحوی گوشزد نماید و تغییر 

وف و نهی از منکر امری بدیهی است ، به نظر می رسد وجوب عقلی امر به معر (30: 1378دهد )اصغری ،

نگاه عقال و سیره خردمندان بر این وجوب تایید دارد و همه عقالء و خردمندان ، از لحاظ عقلی نهی از بدی 

و امر به خوبی را واجب می دانند امام خمینی در تحریرالوسیله بر وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر 

و نهی به واجب و مستحب تقسیم می شود پس آنچه عقال یا شرعا واجب است تاکید و عنوان می دارد امر 

امر به آن واجب است و آنچه عقال زشت و یا شرعا حرام است نهی از آن واجب می باشد امر به مستحب ، 

 (463: 1،ج  1361،مستحب و نهی از مکروه نیز همچنین مستحب است )تحریرالوسیله
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عالوه بر وجوب فردی در اندیشه اسالمی و از منظر اجتماعی چنان جایگاه امر به معروف و نهی از منکر 

رفیعی دارد که پس از انقالب اسالمی ایران اصلی از اصول قانون اساسی به آن اختصاص داده شد: این اصل 

در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و »می گوید :

متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود و 

) المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن «کیفیت آن را قانون معین می کند

عمومی و وظیفه همگانی و  این اصل به مسئولیت، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران( 8المنکر ( )اصل 

متقابل مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت تاکید می کند و بخصوص 

سوره توبه را عینا نقل می کند آیه ای که غالبا در واجب عینی بودن نقد و انتقاد و امر و نهی ) وظیفه  71آیه

( این آیه مبارکه که با المومنون 22: 1378ی گیرد .)اصغری،ای بر دوش تک تک افراد ( مورد استناد قرار م

و المومنات آغاز می شود زن و مرد را در وظیفه عظیم امر به معروف و نهی از منکر مسئول می داند عینی 

بودن این فریضه بعد اجتماعی آن را برمال می کند هدف نهایی اسالم و همچنین نویسندگان قانون اساسی 

با واجب دانستن این مسئولیت همگانی در واقع ریشه کن کردن بی آن است که ر ایران نظام اسالمی د

 م المنفعه نیز اصالح شده و به سامان می رسد .میسر گردیده و امور عاعدالتی ها ، فسادها و پلیدی ها 

است، ایشان  وجوه عقالنیت در ادای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز 

منکر از منظر برون دینی فریضه امر به معروف  از نهی و معروف به امر پژوهشی اجالس در پیامی به نخستین

 از یکی منکر از نهی و معروف به امر فریضه چند هر»و نهی از منکر  را مورد نظر قرار داده و می فرمایند: 

 امیر و( اله و علیه اهلل صلی) خدا پیامبر گفتارهای و قرآن در آن به توصیه و است اسالمی واجبات بزرگترین

 همه این از کسی اگر ولی ،است دهندهتکان و نظیرکم لحنی دارای( السالم علیه) امامان دیگر و مؤمنان

 و فریضه را سازنده عمل این شکبی هم باز بسپرد، گوش انسانی خرد ندای به تنها و کند پوشی چشم

 کدام و کند؟نمی ستایش ،سالم خرد کدام را داشتن برحذر بدی از و خواندن نیکی به. شمرد خواهد تکلیف

 و آمران تعداد به شود، عمل وظیفه این به که هنگامی گرداند؟می روی آن از ،حساس و خیرخواه انسان

 نخواهند کم نیز دعوت این به گویان لبیک گمانبی و گیرد،می صورت مردم میان در یرخ به دعوت ،ناهیان
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 را صالح راه سو دو از و گذاردمی برجای نیک ینشانه نیز داعیان خود بر زیاد گمان به ،فراخوانی این. بود

 برحذر آن از را وی که زشتی رفتار و کنیممی امر آن به را خود مخاطب که نیکی کار. سازدمی هموار

 منکر از نهی و معروف به امر باشد، ماندگارتر و تر ژرف آن فردی یا اجتماعی تأثیر و بزرگتر چه هر ،داریممی

 صالحان حکومت استحکام و دوام کنندهتضمین ،وظیفه این به عمل که است چنین و است ارزشمندتر ما

 (23/08/1379)«.نابکاران و اشرار سلطه ساززمینه ، آن سپردن فراموشی به و کردن رها و ،است

 ـ اهداف جامعه اسالمی در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر: 2ـ 10 ـ 4

  ند از :جامعه اسالمی برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر اهدافی را مدنظر دارد این اهداف عبارت 

 حفظ ارزشهای جامعه : الف( 

ها در یک جامعه دینی صیانت می کند ) سروش ،  در واقع امر به معروف و نهی از منکر از حقانیت ارزش

حکمت و معیشت( و اجازه نمی دهد انسان ها بنا به طبیعت خاکی و بعد نفسانی و غریزی خود به تدریج با 

های مورد  ها در آیند مولفه های عدالت اجتماعی به عنوان ارزش زشتی ها خو بگیرند و زیر سلطه آلودگی

نظر جامعه با اقامه این فریضه و استمرار و درونی شدن آن در جان تک تک افراد احیاء شده تداوم یافته و در 

 نهایت از گزند منکرات اجتماعی حفظ می شود .

 حفظ امنیت جامعه : ب( 

ر آنکه ضرورتی عقلی ، فطری و علمی است براساس نص صریح قرآن  امنیت جسمی ، مالی و  روحی عالوه ب

 (30:1384و متون دینی از اهداف پیامبران و امامان و مورد اهتمام آنها بوده است )رضایی راد ،

 ضمانت اجرای قانون : ج( 

ند لذا یکی از قوانین برای اداره امور جامعه هستند و اگر اجرا نشوند جز کاغذ پاره ای بیش به نظر نمی آی 

( یکی از اصول اساسی ، 35:1382ارکان هر قانون در میان حقوقدانان ضمانت اجرای آن است )کاتوزیان ، 

اگر نگوییم تنها عامل الزم برای اجرای قانون در جامعه وجود امر به معروف است در برخی از متون دینی نیز 

ابسته به اجرای امر به معروف و نهی از منکر در روایات از معصوم حالل بودن کسب ها و قوام شریعت و

 (  403:1391دانسته شده است )حرعاملی ،
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 پاسداری از آزادی : د( 

دیگر هدف امر به معروف و نهی از منکر پاسداشت آزادی است آزادی یکی از مولفه های عدالت اجتماعی 

یف خود از آزادی منفی می گوید : اگر است البته آزدی به تعریف لیبرالیستی ـ آنچنانکه آیزیا برلین درتعر

دیگران مرا از آنچه بدون دخالت دیگران انجام خواهم داد بازدارند به همان اندازه )دخالت دیگران( آزادی 

خود را از دست داده ام و اگر دیگران این حوزه را بیش از حد معینی محدود کنند در این صورت می توان 

بندم ، اجبار یعنی مداخله عمدی دیگران در حوزه ای که فرد بدون دخالت گفت که در من اجبار و شاید در 

( ؛ با مفهوم دینی امر به معروف و نهی از منکر ناسازگار 121: 1368آنان در آن حوزه عمل می کند )برلین ،

 است .

ا عنوان محدود این تعریف نسبتی با امر به معروف و نهی از منکر ندارد و حتی با تعریف مذکور ، این فریضه ب

کننده ، در بند کشنده و در نهایت سلب کننده آزادی نگریسته می شود . از نگاه اسالمی فریضه امر به 

معروف و نهی از منکر یعنی اینکه اسالم نظارتی دائمی و کنترلی همه جانبه را در زندگی انسان ها مقرر 

ولیت های اسالمی و اجتماعی از خود نشان داشته تا انسان در هیچ لحظه ای تمایل به ترک وظایف و مسئ

ندهد. ممانعت ها و اجرای حدود در یک جامعه اسالمی محدود به قرارداد اجتماعی نیست و در واقع پیمانی 

 30-45،  1384الهی میان فرد و خداست که به صورت فطری در نهاد او جای داده شده است .) رضائی راد :

( و در در مواردی 57را الیق تر از مخلوق برای وضع قانون می داند )انعام : ( به عبارت دیگر نگاه دینی خالق

( به نظر می رسد 36که دستورات دینی وجود دارد انسان به اطاعت از آنها فرا خوانده شده است )احزاب :

پذیری  محدودیت علم بشر و ناتوانی از پیش بینی آینده و نیاز به نظارت دائمی به دلیل فراموشکاری و غفلت

ذاتی انسان ، توانایی او را در اتخاذ تصمیم و وضع قوانین برای خود مورد تردید جدی قرار می دهد )سروش 

( لذا تغییر در نگرش فلسفی به انسان می تواند تضاد امر به معروف و نهی از منکر با  93:حکمت و شریعت :

معروف و نهی از منکر با تصحیح آزادی های  کوتاه سخن آنکه امر به ،آزادی به مفهوم غربی را رفع نماید

فردی ، نقش تعالی بخشی به آنها داده و نه تنها مخالف آزادی نیست بلکه می تواند توسعه دهنده ، تضمین 

مبارزه با ظلم ،سانسور ، ،این فریضه لذا ( 45: 1384پاسدار آزادی باشد)رضایی راد ،، کننده و به تعبیری 
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آزادی های مشروع را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر دانسته و اینگونه  خفقان و جلوگیری از سلب

.)رضایی  قلمداد می کندبلکه تقویت کننده و پاسدار آن  نمی داند ،نه تنها در تضاد با آزادی را فعالیت ها 

 (46: 1384راد ،

 اداره امور حسبه : ه( 

ی شود و جزء مسائل عمومی و عام المنفعه است که یعنی اموری که به حقوق شخصی و فرد خاص مربوط نم

شارع بر زمین ماندن آنها را نمی پسندد ؛ این امور ممکن است بر زمین بماند . یکی از مصادیق امر به 

معروف و نهی از منکر امور حسبه است لذا یکی از اهداف امر به معروف و نهی از منکر احیای حقوق جامعه و 

 بر زمین نخواهد ماند . م المنفعهاست و در صورت ایفای درست آن، امور حسبیه و عارسیدگی به امور حسبه 

 :منکرها و ها مصادیق معروف ـ 2ـ  10ـ  5

 نظر از پرداختند اسالمی جامعه در منکرها و ها معروف مصادیق بیان به مختلف مواضع در رهبری انقالب

 این اسالمی؛ نظام حفظ و اسالمی نظام ایجاد از ستا عبارت اوّل یدرجه در ها معروف ترینبزرگ» ایشان

 راه این در که کسی هر نداریم؛ اسالمی نظام حفظ و اسالمی نظام ایجاد از باالتر معروفی. است معروف به امر

 اینها ها معروف. است معروف ترینبزرگ ایران، ملّت آبروی و عزّت حفظ است؛ معروف به آمر کند، تالش

 جوان نسل تربیت و نسل تکثیر خانوادگی، محیط سالمت اخالقی، محیط سالمت هنگ،فر اعتالی: هستند

 و علم گسترش اسالمی، اخالق کردن همگانی تولید، و اقتصاد به دادن رونق کشور، اعتالی برای یآماده

 آن، ترازفرا و آن ورای و ایران ملّت اقتدار برای مجاهدت اقتصادی، عدالت و قضائی عدالت استقرار فنّاوری،

 در موظّفند همه و است اینها معروفها ترینمهم اسالمی؛ وحدت برای مجاهدت و تالش و اسالمی امّت اقتدار

  «.کنند امر کنند؛ تالش ها معروف این راه

 منکر اخالقی ابتذال »: از دانند می عبارت هم را آن و منکر را معروف مقابل ینقطه منکرها بیان درایشان 

 و جامعه اقتصاد تضعیف ، اسالمی فرهنگ تضعیف ، اسالمی نظام تضعیف ، اسالم دشمنان به کمک است،

 است پروردگار مقدّس ذات خود هم معروف به آمر اوّلین.کرد نهی باید منکرها این از ؛ فنّاوری و علم تضعیف

 خدا البَغی؛ وَ المُنکَرِ وَ  الفَحشآءِ عَنِ یَنهی وَ القُربیذِی ایتآئِ وَ االِحسانِ وَ بِالعَدلِ یَأمُرُ اهللَ اِنَّ: میفرماید که
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 وجود. است شده معلوم هم منکرها است، شده مشخّص هم ها معروف منکراست؛ از ناهی و معروف به آمر

 یآیه است؛ منکر از ناهیان و معروف به آمران برترین از( وآله علیه اهلل صلّی) اسالم معظّم پیامبر مقدّس

 و معروف به آمران ترینبزرگ( السّالمعلیهم) ائمّه ؛«المُنکَر عَنِ  ینهاهُم وَ  بِالمَعروفِ  یَأمُرُهُم[ »دمیفرمای] قرآن

 نَهَیتَ وَ بِالمَعروفِ اَمَرتَ وَ  الزَّکاةَ آتَیتَ وَ الصَّالةَ  اَقَمتَ قَد اَنَّکَ اَشهَدُ: خوانید می زیارت منکرند؛در از ناهیان

 وَ المُؤمِنونَ  وَ: فرمود که معروفند به آمران اسالم جهان از اینقطه هر در مؤمنات و مؤمنین المُنکَر؛ عَنِ

 «الزَّکوة؛ یُؤتونَ  وَ الصَّلوةَ یُقیمونَ  وَ  المُنکَرِ عَنِ یَنهَونَ وَ بِالمَعروفِ یَأمُرونَ  بَعض   اَولیآءُ بَعضُهُم المُؤمِناتُ

 می منکر از نهی و معروف، به امر زکات، ایتاء صالت، یاقامه را سازینظام برای اصلی یپایه چهار ایشان

 ایتاء صالت، یاقامه به است متّکی اسالمی نظام و شود می منشعب هاییشاخه اینها، از هرکدام از که دانند

 نظام در مردم آحاد میان قلبیِ  و اجتماعی ارتباط و انسجام یعنی منکر؛ از نهی و معروف، به امر زکات،

 (khamenei.ir:29236) . شود می محقق اصلی پایه چهار این گیری کلش با اسالمی

بر این نکته تاکید می  و خوانده اسالم احکام یهمه زیربنای را «منکر از نهی و معروف به امر» انقالب رهبر

 سوق معروف و نیکی سمت به را جامعه که ندا موظف عالم از اینقطه هر در مؤمنان یکه همهمی نمایند 

 فرهنگ، اعتالی ایران، ملت آبروی حفظ ایشان، دارند، برحذر پلشتی و پستی سمت به گرایش از و دهدا

 دادن رونق کشور، اعتالی یآماده جوان نسل تربیت و تکثیر خانواده، محیط سالمت اخالقی، محیط سالمت

 اقتصادی، و قضایی دالتع استقرار فناوری، و علم گسترش اسالمی، اخالق کردن همگانی تولید، و اقتصاد به

می بر هامعروف بزرگترین دیگر از را اسالمی امت اقتدار و ملت اعتالی اسالمی، وحدت برای مجاهدت

 .هستند آنها تحقق برای تالش به موظف همه که ردنداشم

 ان،دشمن به کمک فرهنگی، ابتذال جمله از منکرها، بزرگترین از مصادیقی با اشاره با همچنین انقالب، رهبر

 پیامبر و اولین، الهی مقدس ذات»:معتقدند فناوری و علم اقتصاد، تضعیف و اسالمی فرهنگ و نظام تضعیف

 به آمران ترینبزرگ و برترین جمله از السالمعلیهم معصومین یائمه و سلم و وآله علیه اهللصلی اسالم

 این به نیز اسالم جهان از اینقطه هر در مؤمنین یهمه است الزم و هستند منکر از ناهیان و معروف

 (khamanei.ir:29228) .کنند عمل الهی یفریضه
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» ایشان در بیانات خویش به طور مکرر مصادیق متنوعی از معروف ها و منکرها را در جامعه بر می شمارند:

 می انجام و سدمی ر دستشان توانا افراد که کارهایی مثال   دارد؛ وجود مهم هایزمینه همه در منکر از نهی

 در واردات، باب در کشور، عمومی مسائل در بازیرفیق همین عمومی؛ منابع از استفاده سوء همین دهند؛

 وقت یک. مسؤوالن سوی از ها رفاقت رعایت همین غیره؛ و تولیدی منابع از استفاده باب در و ها شرکت باب

 کسی آن که است وقت یک دارد؛ حکم یک آن ،می کنند رفاقت و همکاری هم با و ندا کاسب و تاجر نفر دو

 این کند؛ می برقرار ویژه رابطه نفر یک با اوست، دست در امضاء و اجازه و قدرت و است دولتی مسؤول که

 در ـ اندفهمیده را چیزها این که کسانی همه بر آن از نهی و است حرام و گناه و ممنوع که است چیزی آن

 سوء اهل که کسی برای فضا تا است؛ واجب ـ او زیردست بر او، مافوق بر ش،بخ آن خود در اداره، آن خود

 «.شود تنگ است، استفاده

ایشان انجام این فریضه را مختص اجتماع ندانسته و حتی در محیط های مختلف از جمله خانواده نیز آن را  

. کرد منکر از نهی می شود هم خانواده محیط در»الزم االجرا دانسته و در راستای تحقق عدالت می دانند: 

 نمی شود؛ رعایت جوانان حقوق هاخانواده از بعضی در نمی شود؛ رعایت زنان حقوق هاخانواده از بعضی در

 آنها از و داد تذکّر آنها به باید را اینها. نمی شود رعایت کودکان حقوق بخصوص ها،خانواده از بعضی در

 سوء. نه نکند؛ محبّت آنها به انسان که نیست هم این به قطف کردن، تضییع را کودکان حقوق. خواست

 «.آنهاست به ظلم هم چیزها قبیل این از و عواطف کمبود نرسیدن ها، بی اهتمامی ها، تربیت ها،

 از می شود و دارد وجود جامعه سطح در که در جامعه پرداخته و منکراتی «مصادیق منکرها»در ادامه به  

 اتالف برق، اتالف حیاتی، منابع اتالف عمومی، منابع اتالف :»کرد را بر می شمارند  نهی باید و کرد نهی آنها

 این اصال  داریم؛ نان ضایعات همه این ما. نان در اسراف و آب در اسراف غذایی، مواد اتالف سوخت، وسایل

 است؛ الزم هم منکر این از نهی است؛ اجتماعی و اقتصادی منکر یک است؛ دینی منکر یک است؛ منکر یک

 می تواند، طور یک نانوایی مشتری یک می تواند، طور یک مسؤول یک می تواند؛ که طریقی هر به کسی هر

 برابر ما نان ضایعات مقدار دادند، ما به که آمارهایی از بعضی طبق. می تواند دیگر طور نانوایی کارگر یک

 و است منکرات اینها همه ؟!نیست تأسّف جای این اآی! می کنیم کشور وارد خارج از که گندمی مقدار با است
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 خود هایتوصیه اصلی محورهای از یکی را اینها از نهی امیرالمؤمنین البالغه،نهج طبق. است الزم آنها از نهی

 در کردن؛ معیّن قاعده و دادن دستور و کردن عمل و کردن مشی طورآن مسؤوالن، باب در. است داده قرار

 با اجتماعی، مسائل در مسؤولیت احساس به و فعالیت به حضور، به کردن وادار را آنها هم مردم عموم باب

 بر را خود مبارک جان امیرالمؤمنین. دارد قرار ما دوش بر بزرگی وظیفه. منکر از نهی و معروف به امر همین

 که وقتی همان از ـ بکند تالشی می توانست که وقتی از را خود عمر تمام که همچنان گذاشت؛ کار این سر

 دوران در چه بعد، دوران چه مدینه، دوران چه مکه، دوران چه عمر؛ آخر تا کودکی اوان از آورد، اسالم

 واالیی انسان برای. نایستاد باز خدا راه در تالش و مجاهدت از آن یک و کرد مصرف راه همین در ـ خالفت

 نکند، اسیر را او و نباشد او پابند چیزی هیچ و کند پرواز وجود عالم هایپدیده همه برفراز می خواهد که

 گوناگونی هایحوزه منکر از نهی و معروف به امر البته»ایشان می افزایند:«.است امیرالمؤمنین حقیقی، اسوه

 صورت به نه هم آن بخواهند؛ را خوب کارِ مسؤوالن، از باید مردم که ستا این آن مهمترین باز که دارد

 هایحوزه نیست؛ حوزه این فقط البته. است حوزه مهمترین این. بخواهند آنها از باید بلکه ؛تقاضا و خواهش

 .دارد وجود گوناگونی

 منکر، از نهی و معروف به امر مسأله در»و معتقدندایشان انجام این فریضه را مختص نهی کردن نمی دانند  

 کردن، عبادت خواندن، درس جوان، برای. هست هم نیک کارهای و معروف به امر نیست؛ منکر از نهی فقط

 همه زندگی، در پسندیده عادات و آداب رعایت و معقول و صحیح ورزش اجتماعی، همکاری نیک، اخالق

 وجود بزرگی کارهای و خوب وظایف خانواده، یک برای و زن یک برای مرد، یک برای. است خوب اعمال جزو

 به امر - بخواهید او از و بگویید او به - بکنید امر خوب رهایکا این از یکی به شما که را کسی هر. دارد

 ذهن در فورا  منکر، از نهی می گوییم تا. نیست شخصی گناهان از نهی فقط هم منکر از نهی. است معروف

. کند منکر از نهی را او و بیاید باید یکی نبود، خوب لباسش و رفتار خیابان در نفر یک اگر که میشود مجسّم

 می امر نیکی به را مردم اسالمی نظام به کمک برای شما که وقتی، است دهم جزء این نیست؛ این فقط

 میگویید و - صبر حلم، تواضع، نیک، کارهای همکاری، محبّت، داری، راز صدقه، فقرا، به احسان مثال   - کنید

 شما، امر این باشد، شتهدا شیفتگی و بستگی معروف، این به نسبت شما دل که هنگامی بکن؛ را کارها این
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 دیگران، به تجاوز کردن، تعرض کردن، ظلم مثال   - می کنید نهی منکرات از را کسی وقتی. است صادقانه امر

 کردن، نمّامی گفتن، دروغ کردن، غیبت مردم، نوامیس به درازی دست کردن، میل و حیف را عمومی اموال

 نکن؛ را کارها این می گویید و - کردن همکاری اسالم مندش با کردن، کار اسالمی نظام علیه کردن، توطئه

 خود و است صادقانه نهی یک نهی، این باشد، داشته وجود بغض کارها این به نسبت شما دل در که وقتی

 انسان گاهآن نباشد، همراه زبان با دل نکرده خدای اگر. می کنید عمل نهیتان و امر همین طبق هم شما

می  امر نیکی به را مردم که کسی.«له التّارکین بالمعروف االمرین اهلل لعن» که ودمی ش جمله این مشمول

می  مرتکب را بدی همان او خود اما می کند، نهی بدی از را مردم نمی کند؛ عمل آن به او خود اما کند،

 .داشت خواهد خطرناکی بسیار سرنوشت و شود می خدا لعنت مشمول شخصی چنین شود؛

(khamanei.ir:3040) 

 ـ شرایط امر به معروف و نهی از منکر : 2ـ  10ـ  6

 امر به معروف و نهی از منکر دارای دو نوع شرایط است الف( شرایط عمومی ب ( شرایط اختصاصی.

 الف (شرایط عمومی : 

 این شروط برای همه تکالیف دینی نیز وجود دارد که می توان به عقل و بلوغ اشاره کرد یعنی آمر به معروف

 بوده و ثانیا به حد بلوغ رسیده باشد .و ناهی از منکر اوال باید دارای عقل به معنای عام 

 ب( شرایط اختصاصی :

امر به معروف و نهی از منکر دارای شرایط اختصاصی است که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

را بشناسد تا در انجام « منکر»و « معروف»باید  ـ شناخت معروف و منکر : آمر به معروف و ناهی از منکر 1

آمر به معروف و ناهی از منکر ، به »خطا و اشتباه نشود همچنانکه اما صادق )ع( می فرماید: وظیفه دچار

 (272مصباح الشریعه :«)شناخت حالل و حرام نیازمند است

اشد که عمل او تاثیری ندارد ، وظیفه ـ احتمال تاثیر: اگر آمر به معروف و ناهی از منکر اطمینان داشته ب 2

 ای متوجه او نیست چه بسا گاهی نیز ممکن است نتیجه عکس داده و موجب مفاسد دیگری بشود .
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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استمرار گناه و منکر : اگر فرد مرتکب منکر ، پس از عمل خود ، اصرار بر گناه داشته و بر آن مداومت ـ  3

ولی اگر بداند که او گناه را ترک خواهد کرد ر او واجب است کند وظیفه آمر به معروف و ناهی از منکر  ب

 . وجوب ساقط می شود

بر آن  (6مساله )ـ داشتن قدرت بر امر به معروف و نهی از منکر و نبود ضرر: اعتقاد امام در تحریرالوسیله  4

یا نزدیکان و  ضرری جانی ، آبرویی یا مالی متوجه او، است که آمر و ناهی اگر بداند بواسطه این کار 

 (115: 1378) تبیان موضوعی، 66دوستانش است این کار بر او واجب نیست

 امر به معروف و نهی از منکر: مراتبـ  2ـ  10ـ  7

در اینخصوص با توجه به اینکه در سخنرانی های رهبر معظم انفالب به صورت مبسوط به این مراحل اشاره  

پژوهش است بسیار مورد تاکید ایشان قرار گرفته است از لسان شده و همچنین مرتبه زبانی که موضوع این 

 رهبری به این مراتب اشاره می شود:

 رهبری انقالب در سخنرانی های خود با موضوع فریضه امر به معروف و نهی از منکر به بیان مراتب و مراحل

 مرحله 3 ایشان :اند رداختهپ هاآن تبیین به اسالمی موازین طبق و این فریضه در مناسبت های مختلف نموده

 : از عبارتند که بیان می نمایند منکر از نهی و معروف به امر در یا مرتبه را

 :  قلبی یمرحله الف(

 شرع در»و و نهی از منکر می فرمایند: مقام معظم رهبری در توضیح مرحله اول مراتب فریضه امر به معرف

 را این. است قلبی یمرحله مرحله، یک. دارد مرحله سه انیددمی که طورهمان معروف به امر اسالم، مقدّس

 واضحی و رایج اشکالِ این،.« نیست نهی و امر که قلبی امر» گویندمی بعضی که، بگوییم جااین نیست بد

 از قلبی، نهی و قلبی امر یمرحله در بینید،می را گناه شما که وقتی. است ناواردی اشکال ما، نظر به و است

 که دهدنمی اجازه شرایط منتها!« التفعل! التفعل» که کنید نفس حدیث دائما  قلبتان در که خواهندیم شما

 استعالیی و علوّ حالت همان خواهندمی یعنی. خواهندمی را این. برسد زبانتان به شما قلب از «التفعل» این

 انجام را معروفی کسی بینیدیم شما که وقتی. باشد هم انسان قلب در دارد، وجود ناهی و آمر در که

                                                           
 6مساله  472ص 1جهت توضیحات بیشتر در خصوص جزئیات موضوع و سواالت مرتبط ، ر.ک به :تحریرالوسیله)عربی( ج  66
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 در این وقتی منتها. بجوشد و باشد این دائم باید هم، قلب در!« اِفعَل! اِفعَل! اِفعَل» بگویید او به باید دهد،نمی

 و امر این و درونی تحوّل و جوشش این اما. گویدنمی بگوید، تواندنمی و نیست شرایط امّا جوشد؛می انسان

 است؛ حقیقی و واقعی صدق هم، قلبی نهی و امر همان بر نهی و امر صدقِ این، بنابر. شدبا باید درونی، نهیِ

 قلب از اوّل هم، زبانی امر چون. پیونددنمی خارجی تحقّق به که است امری منتها،. نیست مجازی صدق

 اراده، آن. است اراده بیانِ آلتِ  زبان، منتها. گویدمی قلبتان اوّل ،«اِفعَل» گوییدمی شما وقتی. شودمی شروع

 که کنید کاری باید شما و است خارج کالم محل از که اوّل یمرحله این. دارد وجود قلب در زبان، منهای

 و واقعی مرحله اولین عنوان به قلبی نهی و امر. : باشند داشته را قلبی نهیِ  و امر این الاقل مردم، یهمه

 در انسان که است زبانی از قبل ای مرحله قلبی مرحله است منکر از نهی و معروف به امر تحقق در حقیقی

 داشته وجود بغض کارها این به نسبت دل در و کند پیدا بدی احساس منکر امر آن به نسبت خود درون

 همراه زبان با دل نکرده خدای اگر. شد نخواهد کامل زبانی، معروفِ  به امر نباشد، مرحله آن اگر و باشد

 را مردم که کسی: له التّارکین بالمعروف االمرین اهلل لعن» که میشود جمله این مشمول انسان گاهآن نباشد،

 را بدی همان او خود اما کند، می نهی بدی از را مردم کند؛ نمی عمل آن به او خود اما کند، می امر نیکی به

 )«داشت خواهد اکیخطرن بسیار سرنوشت و شود می خدا لعنت مشمول شخصی چنین شود؛ می مرتکب

 (115: 1378تبیان موضوعی،

 :  مرحله زبانی ب (

. است زبانی یمسأله شما ]تک تک افراد [ مسؤولیت ،زبانی یمرحله به رسیممی بعد»ایشان می افزایند:

 حتّی تأثیرش و است عامل مهمترین کند پیدا تحقّق اگر که زبانی نهی و امر که کنید کاری باید شما یعنی

 یک باید. کنندنمی امتحان مردم منتها. گیرد انجام است ، بیشتر دارد، اتم بمب و تفنگ ، توپ که دیجها از

 اگر! تر؟طاغی مستکبرتر، قدرتمندتر، باالتر، امریکا دیگراز: کنممی عرض من. ببینند تا کنند، امتحان بار

. شکندمی را امریکا همین، ،!«نکن» دبگوین امریکا به بار یک ماهی که بگیرند تصمیم عالم مسلمانان یهمه

 .خواهدنمی هم یدی کار زبانی، کار. شودمی اقدام این با شود،نمی اتم بمب با که کاری یعنی
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 یک: جامعه داخل گناهانِ توی بیاورید را این حاال شما. مکلّفند اسالم، دنیای تمام در مسلمان، مردم یهمه

. است خالف شما کار این آقا؛» بگوید قدر همین و شود رد پهلویش زا کسی. دهدمی انجام خالفی حرکت آقا

 خواهدمی دلشان ما جوانان. نیست الزم هم عمل به تهدید. نیست الزم هم عصبانیت. برود شود رد و.« نکنید

 آقا؛: »بگوییم. بدهیم هم ومبات یک دستشان؛ بدهیم هم خنجر یک ،«کنید معروف به امر» گفتیم ما که وقتی

 به بتوانید شما یعنی) گیرد انجام کار همین اگر.( است دیگر کارِ یک زدن، این که حالی در!« بزن نشد، راگ

 بگویند نفر ده اگر. است بزرگی کار ،(بروند و «نکن آقا» بگویند دیدند، خالفی کار اگر که کنید تفهیم مردم

 دو شما وقتی بینیدمی کهاین! بکند؟ را خالف کارِ آن باز که کندمی پیدا جرأت کسی مگر بروند، و «نکن»

 شکننده ضربه، این که پیداست گیرد،می را شما ییقه آیدمی شود،می عصبانی او ،«نکن» گفتید بار سه بار،

 .گذاشتنمی محل و کردمی نگاهی هم او ؛«نکن» گفتیمی! نداشت عصبانیت نبود، شکننده اگر والّا. است

 این نهی، و امر در و زبان در متعال، خدای. شود منفجر خواهدمی ناگهان او «کنن» شد تکرار بار چند وقتی

 خدایی عظیم ابزار این از نیستیم حاضر و کنیمنمی درک را الهی حکمت این چرا ما. است داده قرار را اثر

 معروف به امر اتآی آن که متعال خدای. شودنمی یا شود،می که ببینند تا کنند استفاده باید! کنیم؟ استفاده

 قوام تمام کنید، عمل اگر واقعا . خواندیم البالغهنهج از که روایتی است گونه همین! است نفرموده خالف را

 .شودمی برقرار عالم، در حق و عدل

ایشان مرحله زبانی را مهمترین مرحله و عملی توام با رافت ، خیر و در نظر گرفتن مصلحت طرف مقابل می 

 تمنا از است این غیر –نکن بکن ، –دادن دستور اه با محبت ، در عین داشتن قاطعیت یعنیدانند که همر

 و مدارا رفق، با را همین»است البته فرض مذکور نفی خشونت را نیز در بر گرفته و می فرمایند : کردن

  (khamanei.ir:3177)«شود عمل باید طوریاین نظرم دهید به انجام - خشونت با نه - محبّت

 پیدا تحقق مردم میان در باید زبانی و گفتاری نهی و امر :»معتقدند  کالم و زبان از براستفاده تأکید ایشان با

 و می شود محسوب اسالمی جامعه در منکر از نهی و معروف به امر در مهم ایمرحله مسأله این زیرا. کند

 خاطی فرد با درگیرشدن بدون آن تکرار و زبان از استفاده. است بیشتر و باالتر نیز جهاد از حتی آن تأثیر
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 و نهی امر که را عمیقی تأثیر باید و بود خواهد جامعه در معروف ترویج و منکرات زدودن در مهمی حرکت

 (khamanei.ir:17213) .« شود تفهیم نیز مردم به مهم این و بگیریم نظر در دارد، پی در زبانی

 مرحله عمل و اجرا :   (  ج

 مرحله این دارند اعتقاد است ، ایشان ید یمرحله سوم، یمرحله اما»ایشان در بیان مرحله سوم می گویند:

 می ایشان برساند سرانجام به را وظیفه این دارد که ای قهریه قوه به توجه با که است حاکمیت وظیفه

 این مجوّز چیزی هیچ. کنند عمل قوانین طبق باید همه برسد، عمل و اجرا نوبت که جاییآن »:فرمایند

 آن نخیر، شدیم؛ میدان وارد خودمان نکردند، عمل قضایّیه قوّه و انتظامی نیروی چون بگویند که نیست

 .«گفت خواهد آنها به صریحا  رهبری شوند، عمل وارد خودشان ایحادثه برای مردم باشد الزم که روزی

(khamanei.ir:3076)  

 هم دومی ها یمرحله پشتیبانِ موظّفند دهند،می انجام را سوم یمرحله که یشان تاکید دارند ، گروهیا

ایشان با تاکید چندباره در خصوص اهمیت و اصل بودن مرحله دوم ، خطاب به ستاد احیای امر به .باشند

 عمده و کنید احیا باید شما رد،دا وجود که را ایمرحله سه بنابراین،»نهی از منکر توصیه می کنند: ف وومعر

 یهمه تواندمی که است دوم مرحله مؤثّرتر، همه از. است دوم یمرحله قضیه، اساس. است دوم یمرحله هم

 مهم ای مرحله را دوم مرحله واقع در ایشان (khamanei.ir:5636).«کند منقلب کل به را احوال و اوضاع

 . نمایند می ر کلیت آن قلمداداحوال د تحول و شگرف تاثیرات به منجر و

 امر به معروف و نهی از منکر:عمل گرایی نسبت به فریضه ـ موانع  2ـ  10ـ  8

این فریضه در وضعیتی می تواند به تاثیرگذاری در جامعه مبادرت کند که موانع با عنایت به موارد مذکور ، 

کمی  تبلوراز ظهور  و  هی از منکرامر به معروف و نلذا در جامعه ای که پیش روی آن برداشته شود 

خود را در قالب فسادهای مالی ، سیاسی ، اقتصادی فرهنگی ، ، زشتی ها  و منکرات ،برخوردار است موانع 

ه تکلیفی کعمل به انجام این فریضه و موانع و دالیل عدم برخی از اجماال به اخالقی و ... نشان می دهند 

، اشاره شده است  اصلی اصالح گر و ترمیم کننده در یک جامعه اسالمیجزء فروعات دین اسالم و به عنوان 
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و موانع عمل گرایی در مواجهه با اصل امر به معروف و نهی از منکر بیان می شود ، در واقع در اینخصوص 

 می توان به چند عامل ذیل اشاره نمود:

 تغافل :  الف(

نکر را واجب کفایی می دانستند معتقد بودند اگر امام خمینی علی رغم اینکه امر به معروف و نهی از م

افرادی به حد کافی به این کار اقدام نمایند از دیگران ساقط است لکن اگر هیچ کس اقدام نکرد همه آنها با 

( لذا با این شرط و با نگاه به 425:  1وجود تمام شرایط وجوب ، تارک واجب خواهند بود .)تحریرالوسیله ج

ر انسان در واقع امام عمل به  این فریضه را برای تمام افراد و تک تک آنها الزم و ضروری تغافل و تواکل د

 می دانستند.

امام محمد غزالی غزالی می گوید در صورت اهمال در مساله امر به معروف و نهی از منکر سستی ، گمراهی ، 

ویران و مردم هالک می گشتند جهل و فساد همه را فرا می گرفت ، کج اندیشی همه گیر می شد ، شهرها 

و اگر واقعه ای که از آن بیم داریم واقع می گردید مردم تا روز قیامت از هالک و نگون بختی خود بی خبر و 

 ناآگاه می ماندند .

امام خمینی معتقد بود که تصور و گمان پیروزی ، سستی و کاهلی بر روحیه انسان مستولی می کند و از 

سیاسی او را باز می دارد به عبارت دیگر تمام تالش و کوشش انسان در جهت دست  جدیت و تالش و رفتار

یابی به هدفی است که انتخاب کرده است لذا بعد از رسیدن به مقصد و یا الاقل تصور رسیدن به آن، کار را 

اثیرات تمام شده فرض کرده و به آرامش و قرار می رسد و دست از تالش و کوشش بر می دارد این وضعیت ت

منفی بر رفتار فردی و اجتماعی می گذارد لذا امام خمینی بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران نیز می گویند 

گمان نکنید که کار تمام شده است و ما پیروز شده ایم این گمان موجب می شود که سستی پیدا شود "

زیاد است ، وقتی خودش را پیروز  انسان تا در کوشش است قوی است  و تا دارد پیشرفت می کند قوه اش

( در  198:  5دید ضعیف می شود و ممکن است دشمنان ما ، از ضعف ما استفاده کنند )صحیفه نور ، ج

جایی دیگر فرمودند ؛ گمان پیروزی ، سستی می آورد اگر شما گمان کنید که پیروز شدید و باید سراغ 

قدراتتان ، من خوف این دارم که شکست بخورید )صحیفه کسب و کارتان بروید و بی اعتنا باشید راجع به م
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در ایران و شکل  1357( به همین جهت امام خمینی بعد از پیروزی انقالب اسالمی در سال  194: 5نور ،ج 

گیری نظام جمهوری اسالمی بارها به صورت مکرر متذکر می شدند؛ از نظر واقعی ما هنوز به پیروزی نهایی 

 مان و تصور کنیم که پیروز شده ایم این گمان سستی به همراه می آورد .نرسیده ایم و اگر گ

 یطمع الباطل،لم توهین عـن تـهنوا لم و الحق نصر عن تـتخاذلو لم لو الناس امام علی )ع( می فرمایند :ایها

 در و دادیدنمی خرج به پستی حق یاری در مردم،اگر ای :علیکم قوی یقومن لم و مـثلکم لیـس من فیکم

 و ورزیدنمی طـمع شـما بـه نسبت شما از که کسی کردید،هرگزنمی سـستی بـاطل کردن کوچک و تحقیر

 .( 54: 1380)منصوری،«گشتنمی مسلط شما بر قـوی فـرد هیچگاه

 ضعف اطالعات و بینش سیاسی: ب( 

عمل سیاسی است  بینش سیاسی در ارتقاء عمل اجتماعی جایگاه رفیعی دارد و درک سیاسی زیرساخت

چنانکه مقام معظم رهبری آن را مقدمه عمل سیاسی ذکر کرده اند اهتمام به ارتقای فهم سیاسی در جامعه 

 اسالمی با توجه به سرعت حدوث حوادث سیاسی ، اجتماعی و ... امری الزم و ضروری است .

ع بوده ، پیامدها و دامنه وسیعی در دنیای امروز حوادث فراوان با سرعتی باورنکردنی و پرشتاب در حال وقو

را در بر می گیرند و لزوم اطالع افراد از آبشخور وقایع و روشن ساختن مبادی آنها بدلیل تاثیرات زیادی که 

 در زندگی فردی و اجتماعی دارند ، امری بدیهی است تا انسان در ابهام و خالء زیست نکند. 

هر گونه اطالع در روند سیر خود موجب عمل سیاسی داشتن اطالعات صحیح از این جهت مهم است که 

د رفت خواهد بود لذا اگر اطالعات صحیح وجود داشته باشد رفتار سیاسی منبعث از آن به بیراهه نخواه

راین کمبود اطالعات و ضعف در بینش سیاسی باعث تحلیل نادرست و به تبع آن ، عمل سیاسی بناب

دالیل اصلی خطاها و انحرافات ، کمبود اطالعات و منابع درست  غیرصحیح خواهد بود از این رو یکی از

 ، (gadeer.org ،تحلیل یا به عبارتی ضعف در بینش سیاسی است )دانشگاه و دانشجو در بیانات رهبری 

یکی از راه های منتهی به ایفای )روشنگری( و تبیین آن نزد افکار عمومی  )بصیرت( در واقع منکر شناسی

  .استو رفع موانع مواجهه با مسئولیت های همگانی نقش افراد در 

 احساس عدم امنیت: ج (
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فریضه امر به معروف و نهی از منکر احساس عدم امنیت در نزد  ، نسبت بهعمل گرایی از موانع دیگر یکی 

اجه با که رفتار فردی را در مو افراد نسبت به عواقب و نتایج انجام عمل نهی از منکر و یا امر به معروف است

اه ضعف در اطالعات و بینش تغافل و تواکل به همرار بطالت یا سستی می نماید اجماال این فریضه دچ

 در راه اجرای این فریضه توسط تک تک افراد جامعه است . وانعیم سیاسی و احساس عدم امنیت ،

 :ـ عدالت اجتماعی  2ـ  11

تشکیل شده است بنابراین « اجتماع»و « عدالت» عدالت اجتماعی یک اصطالح ترکیبی است که از دو مفهوم

 در راستای دست یابی به درک صحیح از این اصطالح ابتدا به تشریح مفهوم عدالت و انواع آن می پردازیم:

 ـ مرور نظری عدالت: 2ـ  11ـ  1

باید از  عدالت مقوله ای صفرو یک نیست بلکه فرآیندی تدریجی ، مرحله ای و پله ای است که              

یک جا شروع کرد لذا نمی توان عدالت را به مثابه یک بسته در همه اجزا و ارکان جامعه به یکباره مستقر 

عدالت نقطه آغازین هر نوع تالشی برای تحقق یک جامعه عادالنه است البته اگر چه مناقضه بر سر ساخت. 

د ندارد عدالت نه تنها یک حق بلکه عدالت امری بدیهی است اما چاره ای جز اندیشیدن به عدالت وجو

یک معروف  وتکلیفی است که اجتماع بشری از فرد فرد اعضای خود مطالبه می کند لذا عدالت یک ارزش 

اجتماعی است که در زندگی انسان ها متبلور می شود ، انسان ها هر گاه احساس کنند با آنکه در شرایطی 

ای متفاوت با آنها برخورد می شود ، برآشفته می شوند ، چنین مساوی با دیگران قرار دارند ولی به گونه 

واکنشی از جریحه دار شدن یکی از نیازهای اساسی انسان سرچشمه می گیرد و آن نیاز به عدالت است لذا 

اگر در جامعه ای نظامی عادالنه ، امکان حضور و تداوم نداشته باشدبی عدالتی به ناامنی و در نهایت به 

انسانی کشیده می شود و تحقق نظام عادالنه در تالش و کوشش تک تک افراد جامعه در رعایت وضعیتی غیر

. رعایت حدود در کنار وظایف حاکمیت در تحقق این نظام موثر است و انصاف ، تذکر به خود و دیگران

الت تاکنون اندیشه ها و نظریات مختلفی در باب چیستی عد (142ـ143:صص1388 و همکاران، )علیخانی

 ارائه شده است که به برخی از این نظریات اجماال اشاره می شود:
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 عدالت و التزام: الف(

در سنت کالسیک از عدالت به مثابه التزام به عمل در چارچوب هنجارهای پذیرفته شده تعبیر می         

. از این چارچوب تعبیر شود که  نزد اندیشه گران مختلف به قانون، باورهای اخالقی ، ضوابط طبقه، صنف و ..

( به طور طبیعی ظهور جریان های دینی تغییر عمده ای در این چارچوب 34ـ  37گشته است )عیوضلو:صص

پیدا « قانون الهی»ساخت و بدین ترتیب عدالت ربطی با « الوهی»مبنا بوجود نیاورد و صرفا محتوای آن را 

 کرد .

 عدالت و فایده :  ب(

پیروان نهضت روشنگری در مقام نقد درک آسمانی عدالت به اصل در قرن بیستم و متفکرین لیبرال         

به مثابه مفهوم راهنمای درک عدالت سخن گفتند اگر « منفعت»تمسک جسته و در نهایت از « فردگرایی»

عدالت بر »چه ایشان در مقام شناخت منفعت دیدگاه های متفاوتی را عرضه داشته اند اما در این اصل که 

 232:صص1380استوار بوده و از انطباق رفتار با منافع پدید می آید اتفاق نظر دارند .)دیهیمی،« نافعم

 (216ـ

عدالت را در خدمت مالکیت خصوصی ، فزون خواهی فردی و اصالت فایده دانستند در حالی  لیبرال ها ،

ابل با آزادی می بینند و از همین رو معموال مساله عدالت و عدالت اجتماعی را با برابری و در تق آنهااست که 

لیبرال های راست گرا چون هایک نوزیک و فریدمن ، برابری و عدالت را مغایر با آزادی ، در قرن بیستم 

موجب پیدایش قدرتی برتر و ، کرده و سخن گفتن از عدالت اجتماعی را در جامعه مرکب از افراد آزد ان عنو

 (25: 1376،شیریه سلب آزادی انسان ها بر شمردند )ب

 عدالت و هم گرایی: ج(

ظهور « اسپنسر»در بطن مباحث مربوط به اولویت منافع فرد یا جمع ، گروهی از اندیشه گران مانند           

سخن گفته و بر این اعتقادند که مصلحت جماعت بر کلیه مصالح « جماعت»یافتند که از اصالت و محوریت

آنچه که بتواند بین منافع افراد و گروه ها جمع نماید و نوعی هماهنگی ایجاد  به زعم ایشان هر برتری دارد .

تولید هم گرایی بوده و لذا جوهره عدالت ایجاد هم گرایی و « عدالت»کند اولویت دارد .به عبارت دیگر هنر 

 خروج از تعارض است .
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 عدالت و مساوات: (د

یافته و امکان تحقق دارد از سوی طیف وسیعی از اندیشه ظهور « برابری»در « عدالت»این ایده که          

گران ـ بویژه مارکسیستی ـ مطرح شده است آنچه ایشان را از یکدیگر متمایز می سازد ، عمق و گستره 

 (1376برابری است که منجر به طرح دیدگاه های افراطی تا متعادل در باب برابری شده است .)بشیریه،

یز در این نگاه معطوف به عدالت توزیعی یا عدالت در توزیع محصوالت ، امکانات و در واقع عدالت اجتماعی ن

و صرفا با  فرآورده ها ست به عبارت دقیق تر مساله عدالت در این نگرش ، جنبه اقتصادی صرف می یابد 

از ـ دارد که اقتصاد عقالیی حل می شود و این ایده تمایل به توزیع عادالنه و برابر ثروت ـ ولی مبتنی بر نی

نفی مالکیت خصوصی را به شکل مطلق مورد توجه قرار می دهد و آزادی انسان ها را تحت الشعاع و فدای 

 آن می سازد و در عمل نیز تحقق و اجرای عدالت نیز به وقوع نمی پیوندد.

 عدالت و انصاف: (ه

عدالت »لت پدید آورد او با طرح ایده تحولی بزرگ در نظریه عدا 1971انتشار کتاب جان رالز در سال           

« تعادل»مرزهای فایده گرایی را پشت سر نهاده و از تعادل به مثابه جوهره عدالت یاد کرد . « به مثابه انصاف

در فضای خواست های متعارض افراد ایجاد شده و از این طریق ، همه گونه از نابرابری را نفی می کند و 

ید که با همه ، رفتارهای یکسان دارد ) حتی اگر استعدادها، امکانات ، مهارت بدین ترتیب نظامی پدید می آ

در سنت کانتی ، عدالت را به مثابه بی طرفی مورد توجه قرار داده  ناو با قرار گرفتها، و.... متفاوت باشد (.

یا تحت  ـ هر شخصی که در یک نهاد اجتماعی شرکت دارد1است ، اصول عدالت از منظر وی عبارتند از :

تاثیر آن واقع است نسبت به گسترده ترین آزادی ای که با آزادی مشابه برای همه سازگار باشد حقی برابر 

وجه اند مگر اینکه این انتظار معقول باشد که نابرابری ها به نفع همگان بینجامد و  ـ نابرابری ها بی 2دارد .

ها وابسته اند و یا از طریق آنها می توانند حاصل شوند به شرط آنکه مقامات و مناصبی که نابرابر ی ها به آن

 در اختیار همه باشند .

عدالت در دید او آن چیزی است که اشخاص آزاد و برابر بر سر آن توافق می کنند سپس عدالت در اصل 

عبارت است از حذف امتیازات بی وجه و ایجاد تعادلی واقعی در میان خواسته های متعارض انسان ها در 

 .ساختار یک نهاد اجتماعی
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 عدالت به مثابه حق و حقانیت: (و

از جمله تعاریفی که در سنت اسالمی و توسط متفکران مسلمان تایید و ترویج شده می توان به             

تعریف نموده اند. « حقانیت»و یا تحصیل آن براساس« اعطای حق»تلقی ای اشاره نمود که عدالت را به 

ر اصل اعطاء بر مبنای اهلیت ، تصریح ابن مسکویه بر اعطاء حقوق به ذی حقان و تاکید فارابی ب

خواجه نصیرالدین طوسی همگی بیانگر این دیدگاه می باشند.)علیخانی و « اصل جبران»همچنین

دو تعریف از عدالت در اندیشه اسالمی مورد توافق و بیش از دیگر تعاریف  (142ـ143:صص1388همکاران،

 و شامل همه آنها می شود که عبارتند از : واقع اشارهمورد صلی و فرعی و آراء اندیشمندان اسالمی در منابع ا

 و یا قراردادن هر چیز در جای مناسب خویش.« وضع کل شیء فی موضعه»الف( عدالت به معنای 

میزان  یا رساندن حق به حقدار و استیفای حقوق و عطا به«اعطاء کل ذی حق حقه»ب( عدالت به معنای 

 از ترکیب این دو تعریف می توان عدالت را اینگونه تعریف کرد: استحقاق.

عدالت به معنای قراردادن هر چیز در سر جای خود ، و حق را به حقدار رساندن و ایفای اهلیت و رعایت »

د به است در عدالت تکوینی ، خداون« تشریعی»و « تکوینی:»عدالت در اسالم به دو گونه « استحقاق هاست

هر کسی به اندازه استحقاق ذاتی ، وجود ، استعداد ، کماالت فطری و ذاتی اعطاء می کند و آنگاه در پرتو 

عدالت تشریعی و انزال شریعت از سوی انبیاء امکان تحقق و فعلیت توانمندی های انسان برای وصول به 

عی خود را در حوزه های مختلف اعم سعادت برایشان مهیا می شود و هر قدر این افراد وظایف و تکالیف شر

از اجتماعی و سیاست و.... به انحاء و میزان مختلف به انجام برسانند به همان میزان رامت و شان می یابند و 

 (        10ـ11: صص1385از استحقاق و پاداش بیشتری بهره مند می شوند )باقری،

 ـ عدالت در قرآن کریم : 2ـ  11ـ  2

سوره مائده ، به مفهوم فدیه ، برابر ،  95سوره انعام ،  70سوره بقره ،  48یات آیم در عدالت در قرآن کر

عرض و معادل بکار رفته است که در برابر چیز دیگر یا به جای چیز دیگر صورت می گیرد. عدل به مثابه 

ل ، حسوره ن 76ل ، حسوره ن 90رفتار یا کنش یا فعلی که به انجام دادن و برپا داشتن آن امر گردد در آیات 

سوره انعام اشارت دارد ، عدال به مثابه  152ده ، و ئسوره ما 8سوره نساء ،  129و  30سوره شوری ،  15

 282معیار ، اساس و اصلی بنیادی که کنش ها یا طرز سلوک ها باید بر اساس آن صورت گیرند در آیات 
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دال به مثابه عدل کلی و یا عدل وجودی که گاه سوره حجرات آمده است . ع 9سوره نساء و  58سوره بقره ، 

و  7و سوره انفطار آیات  155از آن تحت عنونا عدل فلسفی یا حکمی نیز یاد شده است در سوره انعام آیه 

آیاتی هستند که واژه یا مشتقات آن بکار رفته است و معانی که در واقع  «قسط»آیات ناظر بر مفهوم .8

 :ر آیات متعددی بکار رفته است که به برخی از آنها اشاره می شودمتعددی را در بر می گیرد د

ـ قسط به معنای صفت حق تعالی و اساس وجود و هستی که بدون آن قسط برپا نخواهد شد که همان  1

 سوره آل عمران( 18عدل عینی یا وجودی است.)

یا برپاداشتن وزن بر اساس قسط ـ قسط به مثابه پایه و اساس امور فردی و جمعی مانند الف( اقامه وزن  2

کمیت  و سنجش کمیت و استیفای کامل و وفای به الرحمن( ، ب(در معنای ابزار و وسیله اندازه گیری 19)

( ، د(حکومت و داوری بر اساس 54و میزان بر اساس قسط ، ج(قضاوت و داوری بر مبنای قسط)یونس 

( ، و(شهادت و گواهی بر اساس قسط )مائده 127اءـ نس 25م بر مبنای قسط)حدید ا( ، ه(قی42قسط)مائده 

 لذا حتی قیام و انقالب و معروف و منکر همه بر اساس قسط معنا یافته و ارزشمند می شود . (8

قسط به مثابه کنش و فعلی که بدان امر می شود در اینجا قسط کنشی فردی و اجتماعی و لزوما ـ   3

 ، به این امر اشاره دارد( 29، سوره اعراف : 8، سوره ممتحنه: 3ء:، سوره نسا 9اجتماعی است )سوره حجرات :

ـ قسط به مثابه کنشی اجتماعی و گروهی مردم که بدان قیام می کنند و فلسفه ارسال رسوالن و  4

فرستادن کتاب و میزان)قانون، عدل ، ترازو( تحقق چنین قیامی است یعنی قیام برای تحقق قسط در جامعه 

 . «بالقسطلیقوم الناس »

جامعه را دارد در اینجا منظور  ـ قسط به مثابه خصلت یا ملکه ای که قابلیت تعلق گرفتن به فرد ، چیز یا 5

 شاره واقع شده است .امورد  5 و سوره احزاب آیه 282ره بقره آیه خصلتی انتزاعی است که در سو

ای عدول از قسط( که در دو جا این معنا صفتی منفی کار رفته است )به معن انـ گاه منظور از قسط به عنو 6

 .می باشد  15و  14در سوره جن آیات استفاده شده است که 

حجم با معنایی مورد استفاده از مفهوم عدالت و مشتقات آن در قرآن کریم نشان از اهمیت و ضرورت آن در 

 در تفسیر آیات موردو  ی ائمهونزد شارع مقدس دارد که این آیات در مضامین و احادیث مختلف نیز از س
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توجه قرار گرفته است که در جای خود به آن اشاره شده تاکید و  اشاره از سوی فقها و علمای دین نیز مورد

 است .

 ـ نابرابری اجتماعی: 2ـ  11ـ  3

توضیح برخی از مفاهیم مرتبط با عدالت اجتماعی در جهت دریافت مناسب از آن به بحث کمک می           

ی از این مفاهیم ، نابرابری اجتماعی است که در مقابل عدالت اجتماعی قرار دارد از نابرابری اجتماعی کند یک

در دایره المعارف علوم اجتماعی در تعریف نابرابری اجتماعی آمده است که ، تعاریف گوناگونی شده است 

ای متفاوتی دارند شرایطی که در آن اعضای مختلف یک جامعه درآمد ، شان ، امکانات و فرصت ه

در این زمینه می گوید: نابرابری  «نابرابری اجتماعی»در کتاب  67( ادوارد .ج.گرب706:1377،)ساروخانی

اجتماعی به تفاوت هایی که میان افراد یا جایگاه هایی که به صورت اجتماعی تعریف شده اند و افراد آن را 

ه به صورت اجتماعی نحوه زندگی افراد و بخصوص اشغال کرده اند اشاره می کند و تفاوت هایی هستند ک

( و باالخره 10:1373حقوق ، فرصت ها ، پاداش ها و امتیازاتی که برخوردار می شوند تاثیر می گذارد )گرب ،

عبدالعلی لهسایی زاده در کتاب نابرابری و قشربندی اجتماعی و در تعریف نابرابری اجتماعی می گوید 

انسان ها دسترسی متفاوتی به منابع باارزش ، خدمات و موفقیت های جامعه وضعیتی که در چارچوب آن 

دارند نابرابری اجتماعی می گویند چنین نابرابری زمانی بوجود می آید که افراد و گروه ها یکدیگر را درجه 

 ( 604:1375بندی ،سپس ارزیابی کنند ) لهسایی زاده ،

 عدالت اجتماعی در اسالم ـ  2ـ  12

دی اساس و زیربنای عدالت اجتماعی در اسالم است و عدالت اجتماعی نمی تواند مفهومی مغایر با عدالت فر

عدالت فردی داشته باشد زیرا در فرهنگ اسالمی فرد و جامعه در تعامل با یکدیگر و دارای حقوقی متقابل 

ود را مالزم با گی های انسان کامل می گوید:خ حضرت امام علی)ع( در شمارش ویژ نسبت به یکدیگرند

و اولین گامش در این راه این است که خود را از هوی و هوس دور ساخته است)نهج  عدالت ساخته است

در واقع اگر فرد نتواند درباره اداره حیات خویش و آن همه قوا و استعدادهایی که دارد  (87البالغه:خطبه

                                                           
67 Adward Greb 
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.. نجات دهد چگونه می تواند نسبت به عدالت بورزد و از غرق شدن در هوی و هوس قدرت ، اقتصاد و .

دیگران با عدالت رفتار کند و همینطور جامعه ای که نتواند در تشکل و همزیستی درونی خود عدالت را 

برقرار سازد چگونه می تواند جوامع دیگر را به عدالت فراخواند؟ افرادی که در مدیریت مجموعه و یا مجموعه 

ابث با عدالت ناتوان هستند چگونه می توانند عدالت را به آنها اعطاء کنند لذا هایی از نوع انسانی از رفتار مط

قران کریم ابتدا به ساکن ، انسان را به اصالح درونی در راستای اصالح رفتار جامعه دعوت می کند)آل 

 (64عمران:

ی و سیر بر کسی که در حریم فردی و خصوصی عادت به عصیان و سرکشی نموده و لذت اعتدال و میانه رو

صراط مستقیم را در رفتار فردی نچشیده است و بر آن متعهد نیست به یقین دلیلی بر رعایت این امور در 

رابطه با جامعه و به هنگان قدرت و موقعیت نخواهد داشت خداوند در یک توصیه عمومی به مومنان می 

دهید و البته نباید دشمنی گروهی شما ای مومنان؛برای خدا به عدالت برخیزید و به عدالت شهادت »فرماید:

را بر آن دارد که عدالت نورزید، به عدالت برخیزید که آن به تقوا نزدیک تر است و از خدا پروا 

(لذا عدالت اجتماعی به مقابه یک حق و یک تکلیف عدالت خواهی و دادگری در اندیشه 8مائده:«)دارید

  .لمانان استتوحیدی تنها یک حق نیست بلکه تکلیف یکایک مس

همه انسانها حق دارند در فضای عدالت زندگی کنند و این یک نیاز فطری انسان است و در همه حال به 

دلیل قدرت اراده و انتخابی که دارند خود باید زمینه چنین فضایی را ایجاد کنند آیات الهی بارها انسان ها را 

تمگری و ستم پذیری بر حذر می دارد و نسبت به تکلیف به عدل و داد می کند و آنان را از حق کشی و س

خداوند به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می »عواقب آن هشدار می دهد و می فرماید:

دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می دارد و به شما پند و اندرز می دهد باشد که متذکر 

 (90نحل:«)شوید

گرچه عدالت قابل تقسیم به عدالت فردی و اجتماعی »می نویسد  2سیر المیزان ، ج عالمه طباطبایی در تف

( ناظر به عدالت اجتماعی است 90بوده و لفظ آیه نیز مطلق و شامل هر دو می باشد اما سیاق آیه)مائده:

ی این یعنی خدای سبحان یکایک مومنان را در جامعه اسالمی امر می نماید که به عدالت رفتار کنند معنا
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سخن اینست که امر الهی متوجه کیان جامعه نیز می باشد و چون حکومت به عنوان متولی و مدیر جامعه 

(ماهیت و ویژگی های عدالت 25: 1385کومت اسالمی است)اصغری،حاست پس در واقع مامور به این حکم 

ـ بهره مندی و 3صاف ـ ان2ـ عمومیت و شمول 1اجتماعی در اسالم را می توان در  موارد ذیل برشمرد:

 .ـ توجه به ویژه گی های مجری عدالت4استغنای عمومی 

 ـ توازن 4ـاعطای حقوق3ـ قانون مندی 2ـ برابری و مساوات1ابعاد عدالت اجتماعی در اسالم عبارتند از :

ـ 4ـ قضاوت عادالنه 3ـ تنظیم عادالنه 2ـ تشریع عادالنه  1اصول عدالت اجتماعی در اسالم عبارت است از:

عدل در مفهوم اجتماعی خود که هدف انبیاء و به  (45: 1385ـ زندگی عادالنه )باقری،5پاداش عادالنه 

( در بینش قرآنی و مرتبط با عدالت اجتماعی 47و انبیاء: 25مفهوم فلسفی مبنای معاد است)سوره حدید:

 مدنظر قرآن و اسالم در چهار معنا استعمال می شود:

 ریک از اجزا و ابعاد به تناسب فراهم باشد؛ نقطه مقابل این معنایی تناسبی است.ـ موزون بودن ؛یعنی ه1

 ـ تساوی و نفی تبعیض؛یعنی رعایت تساوی در زمینه استحقاق های متساوی.2

ست از پایمال کردن حقوق و تجاوز و ا ـ رعایت حقوق و عطا کردن حق هر صاحب حق ؛ ظلم عبارت3

یقی عدالت اجتماعی بشری ، یعنی عدالتی که در قانون بشری باید معنای حق تصرف در حقوق دیگران.

 رعایت شود و افراد آن را محترم بشمارند همین معنا است .

ـ رعایت استحقاق ها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال دارد. 4

 (52: 1385باقری،رود)این همان معنایی است که در عدل الهی به کار می 

 ـ عدالت اجتماعی از منظر امام خمینی )ره(  2ـ  12ـ  1

تامین نیازهای »و « برابری»را در مفهوم خمینی )ره( پیرامون تعریف عدالت  مرکزی تفکر امامهسته          

ت ها برابری فرص»تشکیل می دهد بنابراین می توان گفت امام خمینی)ره( عدالت را به معنای « اساسی

 هایمدنظر قرار داده و جهت گیری و تاکید« جهت تامین نیازهای اساسی افراد و طبقات مختلف جامعه 

 ایشان در این راستا بر پایه اندیشه عدالت از این منظر مورد توجه قرار گرفته است .
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خمینی )ره( و عدالت اجتماعی در میان نظرات اندیشمندان و متفکران اسالمی در آراء و اندیشه های امام 

مقام معظم رهبری به جهت مواجهه ایشان با واقعیت ها و نیازهای جامعه در مقام یک رهبر نظام اسالمی از 

 جایگاه و ضرورتی به مراتب ممتازتر نسبت به سایر متفکران اسالمی برخوردار می باشد .

)ره( مربوط به حوزه اقتصاد و مهمترین و اساسی ترین کارکرد مفهوم عدالت اجتماعی در تفکر امام خمینی 

معیشت جامعه است ، این نکته را می توان در موارد متعددی که ایشان در قالب سخنرانی ها ، پیام ها و 

ایشان در  (173: 1385دریافت )اصغری، مکتوبات ایشان که به نحوی به مساله عدالت اجتماعی پرداخته اند

مفاهیمی نظیر محرومیت ، فقر ، اقشار مستمند و تعابیری از این  موارد بسیاری ، عدالت اجتماعی را همراه با

دست بیان نموده اند . با الفاظ و واژه های مختلف به گونه ای به ارتباط بین عدالت اجتماعی با رفع 

هدف از تحقق عدالت اما در بیانات ایشان محرومیت ، بطور مستقیم و یا غیرمستقیم اشاره داشته اند . 

به نقش  )ره(امام خمینی (115:ص 19در واقع ساختن انسان و تهذیب نفس است)صحیفه نور، ج، اجتماعی 

در اداره حکومت و برقراری عدالت اجتماعی توجه دارد مدل عدالت امام خمینی )ره( نه  توده هاعقالنیت و 

ه ریشه در ایشان کمدل کلیسایی و نه مدل انقالب صنعتی و نه مدل اهل سنت است بلکه در مدل مدنظر 

مدینه النبی دارد به مالکیت خصوصی افراد احترام گذاشته می شود به شرطی که باعث تضییع حقوق دیگر 

افراد جامعه نشود این امر به وسیله مکانیسم های درونی و بیرونی از جمله قواعد فقهی و مکانیسم امر به 

به گونه ای که شاخص ها و مصادیق معروف و نهی از منکر )نظارت عمومی( تا حدودی محقق می شود ، 

عدالت اجتماعی هم در شیوه و هم در نوع حکومت داری و هم در توجه ایشان به دین ، قانون ، جامعه و فرد 

 . ری عدالت اجتماعی قابل بیان استقرادر بر

 عدالت اجتماعی از نگاه رهبری: ـ 2ـ  12ـ  2

اسی پیشرفت در جامعه اسالمی است ایشان می از نگاه رهبری عدالت اجتماعی یکی از شاخص های اس

عدالت اجتماعی است. یعنی ما رونق اقتصادی کشور را بدون تأمین عدالت ، شاخص کلیدی و مهم »فرماید:

هایشان خیلی  وجه قبول نداریم و معتقد به آن نیستیم. کشورهایی هستند که شاخص هیچاجتماعی به

خیلی باال است؛ لکن تبعیض، اختالف طبقاتی، نبود عدالت در خوب است، مطلوب است، رشد اقتصادیشان 
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 وجه منطبق با خواست اسالم و اهداف جمهوری اسالمی نمی هیچ آن کشورها محسوس است؛ ما این را به

های ما، شاخص عدالت اجتماعی است. باید طبقات محروم از  ترین شاخصدانیم. بنابراین یکی از مهم

 (20/12/1392).«مند بشوند.ه معنای واقعی کلمه بهرهپیشرفت اقتصادی کشور ب

ما آرمانهای ایجابی هم :»عدالت اجتماعی را به عنوان یک آرمان ایجابی قلمداد می کنند انقالب، رهبری 

های سلبی هم داشتیم؛ آرمانهای ایجابی ما عبارت بوده است از اینکه: ما دنبال عدالت  داشتیم، آرمان

در این چیزها: « و البسنی زینة المتّقین»در جایی دیگر تاکید دارند :  (28/11/1392)«اجتماعی هستیم؛

؛ گستردن عدالت. عدالت را در میان جامعه مستقر کنیم؛ عدالت قضائی، عدالت به «فی بسط العدل»اول، 

معنای تقسیم منابع حیاتی کشور میان آحاد مردم، عدالت به معنای تقسیم درست فرصتها میان مردم. 

 (16/05/1390).ها و مبانی این تقواستتقوائی که از ما انتظار میرود، جزو پایه

یک شاخص دیگر برای »از نگاه رهبری یک شاخص پیشرفت در جامعه اسالمی است: ، عدالتدر واقع 

های گوناگون تمدن مادی پیشرفت کند، اما پیشرفت، عدالت است. اگر کشوری در علم و فناوری و جلوه

تماعی در آن نباشد، این به نظر ما و با منطق اسالم پیشرفت نیست. امروز در بسیاری از کشورها عدالت اج

های گوناگون زندگی پیشرفت کرده است، اما علم پیشرفت کرده است، صنعت پیشرفت کرده است، شیوه

سطحی و تر و شکاف طبقاتی بیشتر شده است؛ این پیشرفت نیست؛ این پیشرفتِ ی طبقاتی عمیقفاصله

ی مادی را از آن کشور ظاهری و بادکنکی است. وقتی که در یک کشوری، جمعیت معدودی بیشترین بهره

میرند، عدالت اینقدر نامفهوم و غیر عملی  ها مردم از سرما و گرما می برند و در همان کشور، در خیابان می

ر شهرهای ایالتهای مختلف آمریکا، خوانیم که در فصل تابستان د در آن کشور است. در خبرهای جهانی می

میرند! خب، چرا کسی از گرما بمیرد؟ این غیر از این است که سرپناه ندارند، خانه ندارند،  افرادی از گرما می

ها  ها و کارتل ترین شرکتکلفتجا ندارند؟ آمریکا همان کشوری است که ثروتمندترین آدمهای دنیا و گردن

های سالح در آن کشور است؛ اما در کشوری  ر هستند؛ بیشترین سود تجارتهای دنیا در آن کشو و تراست

دهند و  ای در تابستان از گرما، و در زمستان از سرما جان میای وجود دارد، عدههای افسانه که آن ثروت

ی، ای و داستانهای سینمائی و ادعاهای افسانه میرند! این معنایش عدم وجود عدالت است. حاال در فیلم می
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اش بسیار زیاد است. در کشورهائی که با هائی از عدالت را نمایش بدهند؛ خب، این با واقعیت فاصله شکل

اند، یک را روی خودشان گذاشته -آزادگرائی  -شوند و نام لیبرالیسم  داری اداره میی اقتصادیِ سرمایهشیوه

ی ما اگر بخواهیم پیشرفت کنیم، در درجه، است  رد؛ در آنجا واقعیت زندگی اینهائی وجود داچنین بدبختی

ایم؛ های مهم، عدالت است. ادعای بنده این است که ما در این زمینه پیشرفت کرده اول، یکی از شاخص

ایم؛ اگر خواهیم. اگر خودمان را با وضع قبل از انقالب مقایسه کنیم، پیشرفت کرده البته نه به قدری که می

کنند، مقایسه کنیم، بله پیشرفت  شورهای دیگر که با نظامهای گوناگون زندگی میخودمان را با بسیاری از ک

ایم؛ اما اگر خودمان را مقایسه کنیم با آنچه که اسالم به ما گفته است و از ما خواسته است، نه، ما هنوز کرده

 -مسئوالن و مردم ی ی کیست؟ این تالش به عهدهخیلی فاصله داریم و باید تالش کنیم. این تالش به عهده

 -که شاخص عدالت است  -بنابراین نسبت به گذشته، مطمئنا  این شاخص پیشرفت  .... است –با هم 

برجسته است؛ اما نسبت به آنچه که ما از اسالم فهمیدیم و شناختیم، نه، ما هنوز عقبیم؛ باید تالش کنیم و 

 (22/07/1391)«کار کنیم

 اعی در جامعه اسالمی:مصادیق عدالت اجتم ـ  2ـ  12ـ  3

مقام معظم رهبری آرمان جامعه اسالمی و خصوصیت آن را در پیشرفت مادی و معنوی موثر دانسته و از 

الگوی کشور »جمله مصادیق آن را جامه عمل پوشاندن به عدالت اجتماعی در جامعه اسالمی می دانند: 

ل ا و توسّقط مشغول نماز و روزه و دعی مردم فاسالمی هم به معنای این نیست که در این کشور همه

تند؛ نه، اینها هست، اینها معنویّت است امّا در کنار این معنویّت، پیشرفت مادّی هست، رشد علمی هس

های ها و قلّههای طبقاتی هست، برداشته شدن نمونهی عدالت هست، کم شدن فاصلههست، توسعه

در جایی دیگر اشاره می کنند  (11/05/1395).«ا استی اسالمی اینهگری هست؛ خصوصیّت جامعهاشرافی

اینکه ما عرض کردیم باید به آن آرمانها پابند بود، باید دنبال عدالت اجتماعی بود، دنبال حمایت از »

محرومین بود، دنبال حمایت از مظلوم بود، با ظالم و مستکبر باید مقابله کرد، زیر بار او نرفت، اینها همه 

ی عقالئی و جور نیست که فقط یک محاسبهاست، اسالم اینها را از ما خواسته است؛ این مطالبات اسالمی

انسانی باشد؛ تکلیف دینی است. هرکسی این چیزها را از اسالم جدا کند، اسالم را نشناخته است؛ هرکسی 
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ردم دور کند، ی عملی اسالم را از محیط زندگی اجتماعی مردم و سیاسی می معرفتی اسالم را و حوزهحوزه

 (14/03/1395)«بالشک اسالم را نشناخته است

 عدالت اجتماعی :تحقق چیستی و چگونگی  ـ  2ـ  12ـ  4

عدالت اجتماعی را از بین بردن فاصله ژرف میان طبقات و برخوردارهای نابحق و  مقام معظم رهبری

فان و پابرهنگان که همواره محرومیت ها در جامعه و حرکت جدی و صادقانه به سوی رفع محرومیت مستضع

مطمئن ترین و وفادارترین مدافعان انقالب هستند تعریف می کنند به طوری که این حرکت با قوانین الزم ، 

و تامین امنیت قضایی در کشور بتواند بساط تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان و دست اندازی به حیطه 

کند که در برابر ظلم و تعددی می تواند به ملجا  مشروع زندگی مردم را جمع نموده و همه کس احساس

مطمئن پناه ببرد و همه کس بداند که با کار و تالش خود خواهد توانست زندگی مطلوبی را فراهم آورد . 

ایشان تاکید می کنند که مبارزه با فقر غیر از تامین عدالت اجتماعی است نباید این دو را با هم یکسان تلقی 

عی یعنی استقرار عدالت در جامعه و از بین رفتن هرگونه تبعیض یک ارزش باالتر و یک کرد عدالت اجتما

مساله دیگر است البته این را هم بگوییم که از بین بردن این سه دشمن ) فقر ، ناامنی ، بی سوادی ( و یا 

 ىجمله از»ند:(ایشان معتقد28: 1385جاویدی ، )تامین عدالت اجتماعی همه در محور تعالیم اسالم است .

«  کُفرا یَکُونَ  اَن الفَقرُ  کادَ » است؛ مردم معیشت بهبود می کند، نزدیک بهشت به را مردم که چیزهایى

 اختالف باشد، داشته وجود حل قابل غیر معیشتىِ مشکالت باشد، بیکارى باشد، فقر آن در که اىجامعه

 فساد به را انسانها فقر،. نمی کند پیدا ایمانى آرامش حالت باشد، طبقاتى شکاف باشد، تبعیض باشد، طبقاتى

 در جدّى طوربه باید اقتصادى فعّالیّت اقتصادى، کار. کرد کنریشه باید را فقر می کشاند؛ کفر به می کشاند،

 باید درست داد، تشخیص درست باید را راه کرد، منتظم باید را فکرها بگیرد، قرار مسئولین هاىبرنامه

 (Khamenei.ir:26388) .کرد حرکت
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 مقدمه :

امام خمینی )ره( مصلح و فقیهی شیعه مذهب با الهام از آموزه های دین مبین اسالم و با تکیه بر همراهی 

نظام جمهوری اسالمی ایران را پایه گذاری نموده و  1357و رهبری متفکرانه توانست در بهمن ماه مردم 

 تفکرات اسالم شیعه را به صورت عملی بر جامعه ایران جاری و حکومتی بر این مبنا تاسیس کند.

ش در این نوشتار نظام برخاسته از اندیشه های امام خمینی )ره ( بهترین منبع برای فهم مفاهیم مورد پژوه 

است این اندیشه ها به مثابه پشتوانه نظری نظام جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک نظام سیاسی و جامعه 

 ای اسالمی و دینی مبنای تحلیل این نوشتار قرار دارد. 

جامعه اسالمی در حیات و پویایی خود،  ارزش های مدنظر را از سرچشمه دین اخذ می کند و به ساحت 

به عنوان منبعی حیاتی و گشایشگر همه مشکالت می نگرد و انتظار عدالت و رعایت همه جانبه مصالح  دین

فردی و اجتماعی را از دین دارد. در این نگاه ، اگر قانون اجتماعی دین ، صرفا به منزله هدف مقدس تلقی 

یی و جنبه اصالح گرایی خود را از شود و نه به عنوان یک ابزار رسیدن به آرمان های متعالی ، این قانون پویا

دست می دهد به تعبیر مرتضی مطهری ؛ دین همانند آبی است که از سرچشمه می جوشد و در نخسین 

لحظه جوشش کامال پاک و زالل است و به تعبیر دیگر مطابق با خواست های اجتماعی و نیازهای زمانه خود 

آیا این آب زالل هر قدر از سرچشمه دور شود باز هم  ، ابزاری برای تحقق عدالت به حساب می آید . اما

همان شفافی و روشنی را دارد ؟ و به تعبیر دوم آیا قوانین دینی و بویژه قوانین اجتماعی آن علی الخصوص 

مفاهیمی مانند امر به معرف و و نهی از منکر ، همواره در شرایط مختلف اجتماعی می توانند ابزاری برای 

 (1ماعی به حساب آیند ؟)مطهری ، اسالم و مقتضیات زمان ،ج تحقق عدالت اجت

امام خمینی معتقد بود با تصفیه و پاالیش آب می توان آن را زالل کرد و این پاالیش در حوزه دین چیزی 

جز اجتهاد شجاعانه عالمان دینی نیست این اجتهاد می تواند با درک پیام دین و فهم اوضاع و احوال زمانه ، 

از چنبره ظواهر و قواعد ثابت بیرون آورده و با تفسیر نوین خود ، نقش اسالم را در هر زمان و مکان خود را 

 بازگو نماید ، همه امتیاز و برتری امام خمینی در ارائه چنین تفسیری از دین در روزگار ما بود .
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انی به زوایای جاری زندگی امام خمینی با کشاندن احکام اسالمی به روابط اجتماعی ، دین را از ملکوت آسم

یازدهمین سمینار  بشر قرن بیستم کشاند و راه را برای تحقق عدالت اجتماعی باز کرد . )مجموعه مقاالت

حسنین هیکل روزنامه نگار مصری در مورد امام خمینی  (1379 ،بررسی سیره نظری و عملی امام خمینی

مجهز بود که نقاط دور را به خوبی نشانه گرفت ولی  به مثابه توپخانه ای)ره( گفته است : ]امام[ خمینی 

نیروهای پیاده ای نداشت که زمین های زیر آتش توپخانه را به تسخیر خود در آورند . نظام شکل گرفته از 

انقالب عظیم مردمی امام خمینی که منجر به تاسیس حکومتی تحت عنوان جمهوری اسالمی در ایران شد 

 اجتماعی عدالت مفهوم گرفت که یکی از مهمترین آنها عدالت اجتماعی بود .بر اساس آرمان هایی شکل 

 نیز امروز به تا و ایران به رهبری امام خمینی بوده اسالمی انقالب روند گیریشکل در مهم مفاهیم از یکی

 آن است. تاثیرگذار و مورد توجه مفاهیم از یکی

امعه بود امام قائل به کارکرد موثر و ذاتی دین و علی امام به دنبال عدالت اجتماعی برای تمام اقشار ج 

 الخصوص دین مبین اسالم در حوزه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... ، نقش و تاثیر کارآمد آن بود .

امام خمینی به نقش عقالنیت و توده های مردم در اداره حکومت و برقراری عدالت اجتماعی توجه دارد 

مدنظر امام خمینی نه مدلی کلیسایی و نه مدل انقالب صنعتی و نه مدل اسالم اهل  بنابراین مدل عدالت

سنت است در مدل مدنظر ایشان دین محوریت دارد و باعث بوجود آمدن نوعی امنیت برای حکومت مدنظر 

ایشان می شود امنیت مذکور به نوبه خود موجب حفظ ارزش های اسالمی و دینی در جامعه و پاسداشت 

خواهد شد . برخالف اندیشه مارکسیستی و لیبرال سرمایه داری غربی که اولی دین را افیون توده و  آنها

دومی آن را مربوط به جهان سنت و دوران تحجر می داند مدل اسالمی مدنظر امام خمینی از عدالت 

اسی فردی دانسته اجتماعی برخالف اندیشه های مورد اشاره که عدالت را ناظر به حفظ و صیانت از حقوق اس

و جنبه وصفی به آن می دهد و نگاهی منفعت طلبانه به آن دارد ، عدالت اجتماعی مدنظر امام خمینی 

خواستگاهی در حکومت پیامبر اسالم و ریشه در مدینه النبی دارد و در اندیشه اسالمی مدنظر ایشان به 

تضییع حقوق دیگر افراد جامعه نشود . مالکیت خصوصی افراد احترام گذاشته می شود به شرط آنکه باعث 

این امر بوسیله مکانیسم های درونی و بیرونی از جمله قواعد فقهی و مفاهیمی مانند امر به معروف و نهی از 
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منکر تا حدودی محقق می شود به گونه ای که شاخص ها و مصادیق عدالت اجتماعی را هم در شیوه و هم 

یشان به نقش دین ، قانون ، جامعه و فرد در برقراری عدالت اجتماعی در نوع حکومت داری و هم در توجه ا

قابل بیان بوده و این به نوبه خود امنیت اجتماعی و قضایی را در جامعه که در واقع گامی به سوی تحقق 

 عدالت اجتماعی است به همراه می آورد.

است که به سبب امکان اجتهاد عدالت اجتماعی مدنظر امام خمینی عدالتی اخالقی و مبتنی بر فضیلت 

صورت جمود و الیتغیر و ثابت به خود نگرفته و از پویایی و بالندگی و در خدمت مصلحت مسلمین بودن 

مسئولیت همگانی فریضه امر به وجوب ذکر مثالی در خصوص چرایی  (1390برخوردار می باشد )غفاری ،

تفهیم مطلب کمک کند ؛ فی المثل آیا می توان  معروف و نهی از منکر بر دوش تک تک افراد می تواند در

خانواده و  ،نسبت به نهی نوجوانی که در معرض اعتیاد به مواد افیونی قرار گرفته است و زندگی خود و

اطرافیان را به ورطه تباهی و نگون بختی می برد خودداری کرد و یا در مقابل افزایش رذایل اجتماعی متعدد 

اری و ... را در معرض تهدید قرار می دهد بی تفاوت بود ؟ آیا می توان این امر را که جامعه ، شهر، محیط ک

 با تواکل و اینکه کسان دیگری هستند که آن وظیفه را به انجام برسانند با غفلت به فراموشی سپرد ؟ 

 و نگاهی نوین :)ره( امام خمینی ـ  3ـ 1

شهید زین الدین بن علی العاملی در کتاب مسالک االفهام  اولین بار ، در بین قدما و فقهای سلف             

به مساله عظیم امر به معروف و نهی از منکر توجه خاصی نمود و در مقایسه با کتب دیگر به گونه ای جامع 

( کتب متعدد آنچنانکه در ادبیات پژوهش به آنها اشاره شد در 62:1378به موضوع پرداخت )اصغری ،

ایای گوناگون به فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداخته اند لکن در جمع مراجع مباحث مختلف و از زو

بزرگ شیعه متاخر ، امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله نه تنها توجهی تام و تمام به این مساله و فریضه 

با حساسیت تمام ذکر نمود ، ایشان بزرگ اجتماعی داشت بلکه مسائل نویی را که مبتالبه عصر و نسل ما بود 

متذکر شده در ارتباط ب انجام فریضه ، شرایط وجوب و مباحث فقهی و شرعی آن کات ریز و ظریفی را ، ن

 اند .
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امام خمینی در عین پرداختن به موضوع ، دریایی از حکمت و دقت را در آن از خود نشان داده و در مساله 

، مراتب و شرایط امر و نهی به ابعاد روان شناختی ( پس از بیان وجوب 481:جلد اول ، )تحریرالوسیله 14

مساله توجهی خاص می نماید توجه به این مباحث از آنجائی ضرورت دارد که به نظر می رسد بدون توجه به 

این مباحث روانشناختی ، فریضه مذکور می تواند اصطالحا شکل و شمایل دفاع بد پیدا کرده و اثر معکوس 

مام خمینی امر به معروف و  نهی از منکر را چون طبیبی مشفق و پدری مهربان و داشته باشد .در واقع ا

دلسوز می بیند که مصلحت مرتکب منکر را مالحظه می کند ، انکار و نهی او را از باب لطف و رحمت می 

له ، داند ، همواره رضای خداوند را مدنظر دارد و عمل خود را از هر هوای نفس خالص می کند .)تحریرالوسی

البته جمیع علما در اینکه مساله مهم و حیاتی امر به معروف و نهی از منکر اگر به درستی ( 481: 1ج 

آموزش داده شده و در مقام اجرا و عمل به صورت فرهنگ عمومی و فریضه اجتماعی در بین تک تک افراد 

اجتماعی نقش عظیم و حیات جامعه درونی شود ، می تواند در اصالح جامعه و رفع گرفتاری های فردی و 

بخشی را ایفا کند ، اتفاق نظر دارند لکن اختالف نظر در برخی مسائل بسیار جزئی و فرعی است )اصغری 

،63:1378 . ) 

عدالت اجتماعی به نظر می رسد مقوله با نگاهی به آراء و نظریات امام خمینی در خصوص طرف دیگر ،  از

 از یکی را عدالت( ره)خمینی ایگاهی بس مهم و حیاتی داشته است اماماین مفهوم ارزشمند در نگاه ایشان ج

 مفهوم بر ایشان تکرار و تأکید دانست و می هامکان و اعصار همه در بشری جوامع هایارزش مهمترین

 ارزش دارای امام نزد در عدالت سو یک از که است آن گواه آثارشان در آن به نزدیک مضامین و عدالت

با اصالح گری باید با آنها به عنوان منکراتی که ... و جور ظلم، همانند مواردی دیگر سوی از و بوده زیادی

 . قرار داشتندطرد  و نفی مورد شدت بهمبارزه کرد 

 بار،105 محرومان بار، 389 محروم بار،346 عدل بار،420 ، عدالت قبیل از مفاهیمی)ره( ،  امام صحیفه در

 و بار، 113 فقر بار، 125 فقرا بار، 138 فقیر بار، 255 مستضعف بار،310 مستضعفان بار،86 محرومین

 کنار در. است شده تاکید بسیار آنها به توجه لزوم بر و تأکید اثباتی شکل به بارها نیز دیگر مشابه مصادیق

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 و شده ذکر سلبی گونه به بار،207 ستم و بار782 فساد بار، 812 ظلم بار، 838 جور همچون مواردی،  اینها

 (.71: 1384 آقاپور) است گردیده پافشاری جامعه عرصة از آنها کنیریشه و حذف بر

و در سایه اصالح گری را تحقق عدالت اجتماعی و مولفه های آن  خمینی)ره( به نظر می رسد امامدر واقع 

تمرار آن در جامعه تداوم و اساین روند که همانا در سایه  و پویاییمبارزه با اشکال مختلف فساد و تبعیض 

امام خمینی)ره( حاکمیت عدالت اجتماعی در جامعه را نافی توسعه انسانی در . می دانستند امکان پذیر است

اسالم ، همه ترقیات و همه صنعت ها را قبول دارد ، ... با همه :»نار دین ممکن می دانست و می فرمود ک

ما را و ما خودمان را به دیگران منکر است ، می گوید و همه تمدنها موافق است ، اسالم وابستگی ش ترقیات

نباید صنعت ما وابسته باشد ، نباید زراعت ما وابسته باشد، نباید ادارات ما وابسته باشد ... نباید فرهنگ ما 

امام  (166: 9صحیفه نور، ج«)را مستشارهای امریکایی بیایند و درست بکنند انظام م وابسته باشد ... نباید

یکی از اموری که الزم به توصیه و تذکر است ، آن است که اسالم نه با سرمایه » تاکید داشت که )ره( 

ظالمانه و بی حساب و محروم کننده توده های تحت ستم و مظلوم موافق است بلکه آن را به طور جدی در 

عدالت  (200: 31، ج صحیفه نور«)کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند

در پژوهش ها احصاء و فرمایشات و سخنرانی های ایشان از میان که اجتماعی مورد تاکید امام خمینی )ره( 

 در چند بخش احصاء شده است عبارتند از :پژوهشگران و مطالعات انجام شده 

عدالت اجتماعی به معنای برهم زدن سیستم ناعادالنه ای است که محرومیت توده های عظیم الف( 

 ردم را در بردارد .م

 عدالت اجتماعی به معنای توازن و کاهش فاصله های فاحش طبقاتی است .ب( 

 عدالت به معنای مساوات و رفع تبعیض های ناروا در بین آحاد جامعه است .ج( 

 عدالت در معنای انصاف .د( 

 ش .عدالت اجتماعی به معنای مراعات شایستگی ها و اعطای حق هر صاحب حقی به خوده( 

 (357:  1380عدالت به معنای اعتدال و رعایت حدوسط در امور .) جمشیدی ، و( 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ـ رفتار سیاسی تک تک افراد در سایه مسئولیت همگانی و تاثیرات  پروانه ای آن 3ـ  2

مصلحانی مانند امام خمینی)ره( جهت بسیج اجتماعی و راه اندازی انقالب و جنبش اجتماعی از         

 1387، داری افکار عمومی و همراه یابی به عنوان مکانیسمی عملی و ساده بهره بردند.) برزگر مکانیسم بی

این مکانیسم در واقع توان بسیج عمومی و ایجاد تاثیرات پروانه ای را مطابق با تئوری آشوب به دنبال  (173:

دانشجویان خارج از  مکررا در توصیه به )ره(امام خمینی 1357و  1356دارد. در حرکت های سال های 

شما این منکرات شاه و عوامل آن را در خارج معرفی و منعکس کنید . هریک از شما به »کشور می فرمایند: 

بنابراین امام )ره( در اهرم های براندازی رژیم  شاه به راه و  «موجی در دنیا ایجاد می شود ،نفر بگویید  10

کار عمومی داخلی و توده های میلیونی مردم و نیز افکار روش های از بین بردن مشروعیت آن در نزد اف

عمومی جهانیان متکی بودند و بر خالف تئوری های رایج آن زمان که اصوال وقوع انقالب را جز از راه های 

اصل امر به معروف و  که همانا اتکاء بهخشونت آمیز و سخت امکان پذیر نمی دانست بر روش خاص خود 

، ( روش امام خمینی در واقع همان تاکید می ورزیدند )برزگر :بود ، گری افکار عمومی نهی از منکر و روشن

به نحوی که اصل عدم مشروعیت شاه در بین ، در نزد افکار عمومی بود عمل « تکرار و تداوم»تکیه بر ابزار 

ک تک نخبگان و شده و به عنوان بخشی از نگرش آنها به نظام شاهنشاهی تثبیت شود لذا ت« نهادینه»مردم 

 دانشجویان و طبقه مطلع جامعه را به ایفای نقش و مسئولیت خود در این خصوص فرا می خواندند .

بر اساس الگوی امر به معروف و نهی از منکر در سطح حرکت اجتماعی ، منکر اجتماعی  به عبارت دیگر؛

ر مرحله بعد به مردم شناسانده و ابتدا به ساکن ، توسط مصلحان دینی و رهبران مذهبی ، شناخته شده و د

( سپس توسط مردم به صورت عمل اجتماعی فراگیر 94ـ  67: 1368توصیه به مقابله می شود )مطهری ، 

 دنبال می شود. 

که چگونه می توانیم با شاه به مبارزه برخیزیم در حالیکه توان مقابله ای برابر با ، امام در پاسخ به این سوال  

برای ایجاد جنبش هیچ یک از »می فرماید :  ؟یث تجهیزات نظامی، تانک و هواپیما نداریمرژیم شاه را از ح

آنها ضروری نیست بلکه باید از تبلیغات و بیدارگری مردم به عنوان سالحی کارساز در مقابل دشمن تا بن 

گردد که دشمن  دندان مسلح بهره گرفت که با تحقق این امر ، چنان نیروی عظیم و زوال ناپذیری ایجاد می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



142 
 

( لذا امام آگاهی بخشی به مردم و تبیین منکر را یکی 271: 1358روحانی ،«)یارای مقابله در برابر آن نیست

منکر شناسی  از این رو ،از راه های همراه سازی مردم و حضور آنها در پای مبارزه برای رفع آن می دانستند. 

منتهی به ایفای نقش تک تک افراد در راستای مسئولیت  و تبیین آن در نزد افکار عمومی یکی از راه های

امام خمینی ادای فریضه امر به معروف و نهی از  .محسوب می شود همگانی امر به معروف و نهی از منکر 

اکنون بر نسل تحصیل کرده :» معتقد بودندمنکر را وظیفه تک تک افراد مکلف و مسلمان می دانست امام 

میر آگاه است که با کوشش های همه جانبه و از هر راه ممکن ، اسالم و پیشوایان مسلمان و مردان روشن ض

اسالمی و مسئولیت های خطیر و سنگین علمای اسالم را به ملت های مسلمان برسانند تا مردم آگاه شوند و 

طرد آن دسته روحانی نما های منحرف را که مستقیم و غیرمستقیم در خدمت رژیم جبار قرار گرفته اند 

، نمایند اگر ملت اسالم به مبانی نورانی قرآن واقف گردد و به وظایف سنگین علما و .... واقف شوند هیچ گاه 

 )ره(اماملذا  (197و 196: 1ج ،صحیفه نور «)جبار موفق به اجرای نفشه های شوم استعمارگران نخواهد شد

اگر ملت ها همه با » اشتند و می فرمودند:بر نقش ملت در جلوگیری از انجام کارهای خالف و منکر تاکید د

امکان ندارد یک همچو قضایایی] جشن ، هم مطلبی را اعتراض کنند و احکام اسالم را بایستند و بگویند 

فرهنگ و هنر شیراز که هتک عفت عمومی و اسالمی بود [واقع بشود ، اینها که واقع می شود از سستی و از 

 (241: 1ج ،بوجود می آیند[ )صحیفه نور«]ضعف ما و استفاده از ضعف ما 

امر به معروف و نهی از منکر دانسته و آن را و واقعی امام خمینی قیام امام حسین )ع( را از نمونه های بارز 

امام)ره( ادای تکلیف  ، (37ـ36: 7ج ،موجب رفع خطر از اسالم و اصالح امت پیامبر می دانست .)صحیفه نور

می  توسط تک تک افراد را باعث دگرگونی اوضاع و بهم خوردن وضعیت موجودو عمل به مسئولیت عمومی 

انسان مکلف باید به تاسی از امام سوم شیعیان که تکلیف خودش را ، تکلیف الهی »و معتقد بود:  دانستند

خودش را تشخیص و اقدام به استنکار و اظهار مخالفت نمود در عین حالیکه به حسب قواعد معلوم بود که 

عدد اینقدری نمی تواند با آن عده ای که آنها دارند مقابله کند لکن این تکلیف بود این سرمشقی است  یک

( و در این راه قدم 15: 4ج  ،صحیفه نور«)؟از برای شما و ما ؛ اگر عددمان کم بود باید باز استنکار کنیم 

 برداشته و بداند که در نهایت رستگار خواهد شد .

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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موظف به جلوگیری از غارتگری ها و حرام خواری ها افراد و تک تک آنها را ای خود همه امام در سخنرانی ه

ما باید جلوی این غارتگری ها و حرام خواری ها را بگیریم ، :»در تعدی به بیت المال می دانست و می فرمود 

ز حرام خواری و امام در صورتی که افراد فاقد قدرت برای جلوگیری ا« همه مردم موظف به اینکار هستند

چپاول حقوق امت بودند را به امر به معروف و نهی از منکر لسانی و افشاگری در مورد حرام خواری ها و 

( امام تغییر وضع موجود را با 168: 1372،دروغ پردازی ها و اظهار حقایق دعوت می نمودند . )والیت فقیه 

( و همه مردم را مکلف به ادای  41: 4حیفه نور ،جقول و گفتار در کنار عمل الزم و ضروری می دانستند )ص

بر همه مردم الزم است »تکلیف شرعی و اعتراض به تعرض به حیثیات اسالم و مسلمین دانسته و معتقد بود 

 ( .16:  4ج ،]اعتراض خود را نشان دهند [ )صحیفه نور «و همه مکلفند

کلکم » حدیث شریفافراد جامعه با تکیه بر عمل به مسئولیت عمومی را توسط تک تک )ره ( امام خمینی 

و آقایان توجه کنند ، همه و همه »واجب دانسته و در سخنرانی خود اشاره نمودند که : « راع و کلکم مسئول

ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور ، نظارت کنند اگر من پایم را کنار گذاشتم ، کج گذاشتم ملت 

کج گذاشتی خودت را حفظ کن .مساله ، مساله مهم است همه ملت موظفند موظف است که بگویند پایت را 

به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که االن به اسالم مربوط است . اگر دیدند که یک کمیته 

خدای نخواسته برخالف مقررات اسالم دارد عمل می کند بازاری باید اعتراض کند ـ عرض بکنم که ـ 

اعتراض بکند معلمین و علما باید اعتراض بکنند اعتراض بکنند تا این کج را راست کنند اگر کشاورز باید 

دیدند یک معمم بر خالف موازین اسالم خدای نخواسته می خواهد عمل بکند همه موظفند که جلویش را 

ال اساس ، اساس بگیرند که امروز غیر روزهای دیگر است .آن وقت هم باید بگیرند اما حاال کار مهم است. حا

وجهه اسالم است ، اساسی است که االن اسالم به دست ما افتاده است داریم چه می کنیم ؟ بنابراین آنی که 

به نظر بنده مهم است این است و البته اینها هم باید عمل بشود اما اینها در درجه دوم است درجه اولش 

همه باید این توجه را داشته باشند و همه آنها مراعات عبارتست از این که همه ما همه قشرها ، همه ، اینها 

همه باید مراعات این مسائل را بکنند توجه داشته باشند که نباید من یک وقت یک  «کلکم راع»این مساله 

کلمه برخالف مقررات اسالم بگویم ، اعتراض کنند ، بنویسند ، بگویند آقا خدای نخواسته آقا ، شما ، ایشان ، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ه  االن مردم توجه به آنها دارند و می گویند اینها مثال دارند اداره می کنند چه حکومت باشد و چه اینهایی ک

ه باشد االن وقت این است که همه اینها مواظبت چکسانی که ـ عرض بکنم که ـ از این دادگاه ها باشد هر 

د صورت اسالم را آن طوری کنند خودشان موظبت کنند در اینکه یک قدم کج نگذارند و اسالم را حفظ کنن

که هست نشان بدهند و اگر خدای نخواسته یک کسی پیدا شد یک کار خالف کرد اعتراض بکنند مردم ، 

مردم همه به او اعتراض کنند  که آقا چرا این کار را می کنی ؟ در صدر اسالم است که عمر وقتی که گفت 

می کنید ، یک عربی شمشیرش را کشید گفت ما  )در منبر بود ، کجا( که اگر من یک کاری کردم شما چه

با این ، با این شمشیر راستش می کنیم. باید اینطور باشد باید مسلمان اینطور باشد که اگر هر که می 

خواهد باشد خلیفه مسلمین و ـ عرض بکنم ـ هر که می خواهد باشد اگر دید پایش را کج گذاشت 

( امام با تاکید بر این موضوع  34و  33ص  7صحیفه نور ج «.) شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار 

االن مکلفیم ما ، مسئولیم همه مان ، همه » همه را مکلف و مسئول در برابر اجتماع دانسته و می فرمودند:

کلکم راع و کلکم مسئول :مان مسئولیم ، نه مسئول برای کار خودمان مسئول کارهای دیگران هم هستیم 

 (  38: 75بحاراالنوار ،ج« )عن رعیته

عمل به تکلیف اجتماعی و مسئولیت عمومی را وظیفه تک تک افراد دانسته و می فرمودند:  )ره(امام خمینی

همه باید نسبت به همه رعایت بکنند همه باید نسبت به دیگران ، مسئولیت من هم گردن شماست ، »

م شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج مسئولیت شما هم گردن من است .اگر من پایم را کج گذاشت

گذاشتی باید هجوم کنید ، نهی کنید که چرا ؟ اگر خدای نخواسته یک معمم در یک جا پایش را کج 

گذاشت ، همه روحانیون باید به او هجوم کنند که چرا برخالف موازین ؟ سایر مردم هم باید بکنند نهی از 

صحیفه «)همه است ، امت باید نهی از منکر بکند امر به معروف بکند  منکر اختصاص به روحانی ندارد ، مال

 (47:  8ج  ،نور

کلکم راع ؛ همه باید مراعات کنید ، همه تان راعی هستید همه مردم » امام خمینی در جایی دیگر فرمودند:

می کند و و همه هم مسئول هستند یعنی همه باید همانطوری که یک شبانی یک گله ای را می برد و رعی 

می چراند و به جاهای خوب باید ببرد مسئول اینست که این جا را به جاهای خوب و به علف چراهای خوب 
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ببرد و به آبهای خوب و مسئول است پیش صاحبان او به اینکه چرا نبردی ، همه ما آن حال را داریم 

یعنی نه اینکه مراعات خودمان را ، مسئولیم در مقابل خدا و در مقابل وجدان و همه مان باید مراعات کنیم 

من مراعات همه شما را بکنم شما هر یک مراعات همه را . یک همچو برنامه ای است که همه را وادار کرده 

که به همه چرا بگوییم همه را جلوییش را ، همه را ، به هر فردی ، به هر فردی الزم کرده به اینکه امر به 

نظر مردم مثال پایین ، یک فردی که به نظر مردم خیلی اعال رتبه هم  معروف کند .اگر یک فرد خیلی به

هست ، اگر از او یک انحرافی دید بیاید ) اسالم گفته برو به او بگو ، نهی کن ( بایستد در مقابلش بگوید 

 پیروزی را در گرو عمل به تکلیف)ره( ( امام خمینی 194:  9)صحیفه نور ،ج« اینکارت انحراف بود ، نکن.

دانسته و می فرمود باید عمل کرد گفتار تنها فایده ندارد عمل الزم است مسلمین باید در میدان بیایند در 

بی تفاوتی مسلمین را در طول تاریخ باعث ایجاد زیان  ایشان (14: 1378صحنه بیایند )تبیان موضوعی ،

فت از زیان مسلمین دانسته و های متعددی به جهان اسالم دانسته و عمل به تکلیف را تنها راه برون ر

مسلمانان را به عبرت از تاریخ رسول اسالم و اینکه ایشان بدون یار و یاور و یکه و تنها در راه خدا به مبارزه با 

(  لذا ارزش رفتار تک تک افراد 15: 1378مستکبرین و کفر مبادرت فرمود متذکر می شد. )تبیان موضوعی،

 لیف دینی و مسئولیت همگانی امری محتمل و اساسی بود .در کالم امام در جهت عمل به تک

تغافل و تواکل و سستی را موجب زوال و نابودی مسلمین و از دست رفتن اسالم ، مملکت  )ره( امام خمینی

و خاندان عنوان می نمود و معتقد بودند نباید اجازه داد این فشار، گلو را خفه کند . امام خمینی سکوت و 

ان با ظلم کننده دانسته و معتقد بودند سکوت در مقابل ظلم و عدم عمل به وظیفه شرعی در تواکل را هم ش

وضعیت متصور ، مساوی با جایگاه ظالم است و لو آن فرد یک عالم باشد و یا تمام عمر خود را به اطاعت 

آوردن و یا خداوند سپری کرده باشد .ایشان در وضعیت ترسیم شده عذر همه را منقطع دانسته و بهانه 

عدم توجه مسلمانان به امور  ایشان (21: 1378تواکل را رافع مسئولیت نمی دانستند . )تبیان موضوعی، 

من اصبح و لم یهتم بامور »یکدیگر را باعث خروج فرد از مسلمانی خود عنوان و با استناد به حدیث

به امور مسلمین فرض می دانستند در توجه داشتن و اهتمام فرد فرد را مسلمانی «المسلمین فلیس بمسلم 
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کردند و بر رسیدگی فرد فرد افراد به دردهای مسلمین تاکید داشتند  ایشان بی تفاوتی  مسلمانان را نفی می

 (29: 2.)صحیفه نور ، ج 

در  دانسته و معتقد بودندعمل به اصل امر به معروف و نهی از منکر گرو اصالح جامعه را در )ره( امام خمینی 

 (285: 9ج  ،.)صحیفه نور استاصالح دیگران در مرحله دوم ، هر فرد موظف به اصالح خودش و اول  مرحله

تاکید داشتند که ملت ها هر جا هستند باید تکلیف خود را بدانند و این آگاهی باید به )ره( امام خمینی 

بیدار کنند بهترین دلیل  نحوی به آنها رسانیده شود )اصل تبیین و روشنگری افکار عمومی ( باید مردم را

برای اینکه یک امری ممکن است ، وقوع آن است و این اگر واقع شد در ایران ، ملت های دیگر نیز به 

 «می شود ها»را بیرون کرد و به جای آن « نمی شود ها  » خودباوری خواهند رسید باید از مغز ملت ها این

ن آنکه ؛ آنچیزی که از محتوای سخنرانی ها و پیام کوتاه سخ (280ـ279: 12ج ، را گذاشت .)صحیفه نور

های امام خمینی ) ره ( بدست می آید گویای این مطلب است که امام خمینی فریضه امر به معروف و نهی 

تواکل از  نباید بااز منکر را جزء واجبات ضروری و فریضه ای بر دوش تک تک افراد جامعه می دانستند که 

 .شوداب گناه و ترک واجب سوی آنها منجر به ارتک

 عرصة سیاسی، عرصة: اندنموده بیشتری تأکید قلمرو چند بر عدالت خصوص در)ره(  اماماز سوی دیگر ، 

 معنای به عدالت گاه اجتماعی عرصة در مثال، عنوان به. اجتماعی عرصة و اقتصادی عرصة حقوقی، و قانونی

 همة و برود؛ بین از امتیازات این باید» ی فرمودند:ایشان م .است خاص قشرهای برای امتیاز نشدن قائل

 تبیین لزوم بر اقتصادی عرصه در یا(. 461: 6ج 1385 صحیفه نور،) «هم با هستند السّواءعلی مردم

 در عمومی مشارکت گسترش محرومین، منافع حفظ یعنی مهم، شاخص سه به اسالم اقتصادی گیریجهت

 تعدیل اسالم: »ادنددمی تذکر بارها را نکته این وکرده  تأکید وزیزراند با مبارزه و جامعه هایثروت

 داشته دالر میلیارد صدها یکی که بشود طور آن سرمایه گذاردمی نه و گیردمی را سرمایه جلو نه خواهد؛می

 در:»یا اشاره داشتند ( 470: 8 ج ،صحیفه نور) باشد نداشته نان هایشبچه پیش برود شب یکی و... باشد

: 6ج ،صحیفه نور.« )رسندمی خودشان حقوق به مستمندان شد؛ خواهد رفاه فکر فقرا برای اسالمی جمهوری

 عدالت یک که بود این برای انبیا زحمت همه: »اندکرده صحبت اجتماعی و فردی عدالت از مواردی در (525
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.« انفراد در انسان ایبر کنند درست باطنی عدالت یک و اجتماع، در بشر برای بکنند درست اجتماعی

 (386: 11ج ،صحیفه نور)

 همواره که است داریریشه( نفسانی صفت) ملکة عدالت،: »گویندمی فردی عدالت تعریف در خمینی امام

 با ـ( واقعا  نه) حکما  ـ عدالت وصف. کندمی وادار واجبات فعل و محرمات ترک ـ تقوا مالزمت به را انسان

 احتیاط بنابر نیز،( اصرار بدون) صغیره ارتکاب با حتی شود،می زایل صغیره بر اصرار یا کبیره گناهان ارتکاب

 امام.« )باشد باقی عدالت ملکة آنکه شرط به گرددبازمی عدالت وصف کند، توبه اگر و. است چنین( واجب)

 (.29 و 28 مسأله 13: 2 و 1ج 1421 ،خمینی

 بود، امام فراوان توجه مورد اقتصادی قلمرو ذیل در و یاجتماع عدالت چهارچوب در که ایمقوله مهمترین

 که دیگری مؤلفه. باشدمی غنی و فقیر میان شکاف( حذف حتی و) کاهش و درآمد و ثروت عادالنة توزیع

 و آموزش از جامعه افراد همه برخورداری داشتند، ایویژه توجه و عنایت آن به اجتماعی عدالت ذیل در امام

 (446: 11ج 1385 صحیفه نور،. )باشدمی آموزشی هایفرصت به ملت همة برابر دسترسی و پرورش

نگاه امام به مقوله عدالت اجتماعی نگاهی قابل تامل و حاکی از اهمیت آن است امام دو اصل امر به معروف و 

کنید و نهی از منکر را کلید اصالح جامعه دانسته و می فرمودند کوشش کنید که احکام اسالم را هم عمل 

هم وادار کنید که دیگران عمل کنند همانطوریکه هر شخص و هر فردی موظف است که خودش را اصالح 

کند موظف است که دیگران را هم اصالح کند اصل امر به معروف و نهی از منکر برای همین است که جامعه 

 (285: 9ج  ،را اصالح کند )صحیفه نور

ق امر به معروف و نهی از منکر ممکن می دانستند ایشان در سخنرانی امام احیای عدالت اجتماعی را از طری

می فرمایند ....ما افرادی باالتر از انبیاء نداریم این فردها خودشان را برای جامعه فدا می کردند  18/06/60

و میزان خدای تبارک و تعالی می فرماید که انبیاء را فرستادیم بینات به آنها دادیم ، آیات به آنها دادیم 

( غایت این است که مردم به قسط قیام 25حدید:برایشان دادیم و فرستادیم برای لیقوم الناس بالقسط )

ظلم ها از بین می رود ستمگری ها از بین برود و ضعفا ، به آنها ، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد  ،کنند

 .(146: 15ج ،رسیدگی بشود ، قیام به قسط بشود .)صحیفه نور 
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مولفه های عدالت اجتماعی را آزادی ، برابری ، حقوق اساسی مردم ، توزیع برابر فرصت ها  خمینی )ره( امام 

در حوزه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و مباحثی از این دست می دانستند که بارها آنها را در سخنرانی 

 های خود در قبل و بعد از انقالب عنوان نموده بودند. 

عدالت اجتماعی ، حکومت عدل و رفتار عادالنه و بسط عدالت اجتماعی در :»می فرمودند)ره(  امام خمینی

، که در صدر اسالم و یا قبل از اسالم ، از ان وقتی مه انبیاء مبعوث شدند، وجود بین ملت ها و امثا ل اینها 

و زمانی غیرصحیح  داشته و قابل تغییر نیست ، عدالت معنایی نیست که تغییر بکند ، یک وقت صحیح

باشد]این ارزش ها[ ارزش های همیشگی هستند که قبل از صنعتی شدن کشورها ، ضمن و بعدا ، در آن 

 (89: 10وجود داشته و دارد .عدالت ارتباطی با این امور ندارد)صحیفه نور ،ج 

یضه امر به معروف و نهی مسلمان مکلف به تاسی از سیره انبیاء و اولیاء باید وظیفه و فر، د نمعتقد بود ایشان

از منکر را جزو وظایف و و اجبات مسلمانی خود دانسته و با انجام آن نقش و تکلیف شرعی و اجتماعی خود 

را در اصالح جامعه به انجام برساند امام مسئولیت تک تک افراد را در این خصوص متذکر و استمرار و جهت 

قابل پیش بینی مانند انقالب اسالمی ایران و مبارزه با ظلم و داری آن را در وقوع آثار و نتایج بزرگ و غیر

ستم رژیم شاهنشاهی و دادخواهی نسبت به مشکالت و مسائل متعدد مبتالبه جامعه از جمله فقر ، نارضایتی 

 عمومی و شکاف طبقاتی را موجب شده بود موثر می دانستند.

 توانمی آن شناخت با و است کرده مطرح را ابعاد ههم در عدالت تحقق قابلیت اسالم خمینی امام دیدگاه از

 عمل قابل و عاقالنه طور به»است آورده عدالت مورد در اسالم آنچه عالوه، به. نمود پیاده جامعه در را عدالت

 که دارد نظر براسالمی امام خمینی بنابراین(. 323:3،ج1385 صحیفه نور،) است «کامل طور به... عینیت و

 همچو یک... کنیم برقرار مملکت این در خواهیممی را اسالمی عدالت ما: »است آن اساس و محور عدالت،

-425: 9ج1385صحیفه نور،.« )نباشد هیچ ظلم آن در که اسالمی آن، در باشد عــدالت کــه اســالمی

424) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 باقی گانگیدو و تبعیض برای جایی و داشته وجود قوانین برابر در تساوی ایجامعه در اگر اساس براین

 عدالت به متصف را جامعه آن توانمی باشند، رسیــده خــود حقوق به جامعه اقشار همه و باشد نمانده

 .دانست

 ـ  الگوی استمرار در رفتار سیاسی و تحقق سازگاری پویا و خودسازماندهی 3ـ 3

فعاالن سیاسی مسلمان در واقع امر به معروف و نهی از منکر می تواند حضور مستمر و کنش سیاسی مداوم 

را تضمین کند و هم به طور متقابل رفتارهای دیگر مسلمانان را با ایجاد گرایش های سالم در محیط مساعد 

 1387رسانی سیاسی تضمین بخشد )برزگر ، روحی از سویی و با ایجاد بینش عالی سیاسی در پرتو اطالع

ح مستمر ، دائمی و نظارت عمومی به وضعیتی نفوذ به عبارتی دیگر این اصل درون جامعه را با اصال (173:

می تواند در برابر ضربه های هولناک ناشی از نارضایتی ، ایجاد در نتیجه آن ، ناپذیر تبدیل می نماید که 

اخالل ، شکاف طبقاتی و اختالف افکنی تاب تحمل بیاورد . بدیهی است که ضعف درونی جامعه در بروز و 

ای اجتماعی و مفاهیمی چون مبارزه ، جهاد و عدالت منشاء تاثیر سوء بوده و می ظهور ارزش ها و هنجاره

 (29: 1378تواند به از هم پاشیدن آن منجر شود . )اصغری :

استمرار و پویایی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در اصالح امور جامعه مسلمین مورد تاکید حضرت امام 

و حضرت زینب )ع( کربال توسط امام سجاد  هه روشنگری های بعد از واقعبود ایشان با اشاره ب)ره( خمینی 

تاثیر سخنرانی ها و روشنگری و خطبه های امام سجاد و حضرت زینب بعد از واقعه عاشورا در »می فرمود : 

ابزاری مهم و را این روشنگری ها  ایشان تداوم« تببین آن واقعه و در واژگونی حکومت یزید خیلی موثر بود

در ادای  اما حسین)ع( تاثیرگذار در راستای عمل به امر به معروف و نهی از منکر و استمرار حرکت اصالحی

که توانست پایه های مشروعیت حکومت یزید را متزلرل  فریضه امر به معروف و نهی از منکر می دانست

 (59: 17ج ، .)صحیفه نور   نماید

با مطالعه سخنرانی  ،ت اسالمی وظیفه تک تک افراد می دانست را در دوران حکوم« اصالح گری مداوم»امام 

حتی بحث اصالح گری مداوم و مستمر را در دوران حکومت اسالمی به ایشان های ایشان به نظر می رسد 

مراتب مهمتر و ضروری تر از قبل از استقرار آن قلمداد می نمود زیرا استقرار نظام به نام اسالم محقق بود و 
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می شد لذا حفظ وجهه اسالم وظیفه ای بود که بر دوش تک تک افراد  تلقینزله وجهه اسالم نظام به م

 مسلمان و مومن گذاشته شده بود . 

چطور می توانیم ساکت و بیکار بنشینیم و ببینیم عده ای خائن و حرامخوار و عامل بیگانه : »امام می فرمود 

صدها میلیون مسلمان را تصاحب کرده اند و نمی گذارند  به کمک اجانب و به زور سرنیزه ، ثروت و دسترنج

از حداقل نعمت ها استفاده کنند وظیفه علمای اسالم و همه مسلمانان است که به این وضع ظالمانه خاتمه 

بدهند ؛ و در این راه که راه سعادت صدها میلیون انسان است حکومت های ظالم را سرنگون کنند و 

 (29ـ28: 1372، )والیت فقیه  «دحکومت اسالمی تشکیل دهن

استمرار نظارت عمومی و مسئولیت همگانی که همان دستور به شایستگی ها ، شایسته ها و فلسفه 

است و یادآوری  کار و غفلت پذیر فراموشدر آن است که انسان ذاتا جلوگیری از بدی ها و پلیدی ها است 

 امری بدیهی و عقالنی است . ر سعادت ،خوبی ها و بد بودند زشتی ها برای او در تداوم مسی

عنصر زمان و مکان در لزوم استمرار امر به معروف و نهی از منکر معنایی ندارد ، در واقع لذا می توان گفت ؛ 

این باعث توجیه لزوم استمرار  ، انسانو شهوات  این موضوع در کنار عنصر غفلت ، فراموشی و نفسانیات

 .است فریضه

یعنی اصالح دائمی و مستمر جامعه اسالمی . این ، سیاسی امر به معروف و نهی از منکر استمرار رفتار  

فریضه ، نظامات اجتماعی جامعه را سامان داده و اصل مهم دیگری را محقق می نماید که در واقع این 

ی فرد فرد )کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ( از وظایف و مسئولیت ها با الهام از حدیث شریفوظیفه را 

 افراد جامعه می داند. 

منجر به شکل گیری ، تکرار آن  وفریضه امر به معروف و نهی از منکر در انجام  عنصر استمراراز سوی دیگر ، 

 تطبیقی و پویا فرآیندی سازماندهی عنصر پویایی در رفتار سیاسی می شود بر اساس تئوری آشوب ، خود

در واقع  کند می حفظ را خود ساختار ، خارجی کنترل نوع هر وجود بدون و آن کمک به سیستم که است

در الگوی از پیش گفته شده ، فرد مکلف دیندار در وضعیت درونی شده رفتار سیاسی امر به معروف و نهی از 

منکر ، در یک فرآیند پویا و طی یک مشارکت فعال سیاسی در جامعه ایفای نقش می نماید. درونی و 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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سیاسی در فرد می تواند به استمرار و خودسازماندهی رفتار سیاسی به نحوی که بتواند  نهادینه شدن رفتار

در موقعیت های مختلف نسبت به انجام مسئولیت خود در راستای امر به معروف و نهی از منکر تحرک فعال 

 و مشارکت پویا نشان دهد کمک کند . 

اری عمل سیاسی و یا نیل به جامعه توحیدی و هدفد، به عبارتی دیگر ، امر به معروف و نهی از منکر 

استمرار آن را در یک جامعه اسالمی تامین می نماید این هدفداری با ایجاد اختالف پتانسیل بین وضعیت 

  .موجود و وضعیت مطلوب صورت می گیرد

خارج رسیدن به جامعه آرمانی در کنار مراقبت از دست آوردهای موجود و جلوگیری از انحراف جامعه و 

شدن از رهگذر افراط ، تفریط ، انحطاط و سقوط رهبران و مردم ، موجب لزوم استمرار این اصل در جامعهِ 

بعد از پیروزی جنبش اسالمی است بنابراین با طرح ضرورت و استمرار دخالت برای آرمان های گفته شده ، 

 (173: 1387،برزگر شارژ مجدد فرد در رفتار سیاسی به صورت بی نهایت تامین می شود . )

عمر انسان  دورانامام خمینی فریضه امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ای مستمر و واجبی برای همه 

بر همه واجب است که مرتبا خود و دیگران را به رعایت معروف ها و خودداری »می دانستند و می فرمودند : 

 .«از منکرها تذکر دهند

می توان گفت مداومت در رفتار امر به معروف و نهی از منکر در جهت اصالح  با عنایت به موارد مذکور ،

جامعه اسالمی ، حفظ دست آوردها و رسیدن به جامعه آرمانی در کنار توجه به الگوهای آشوبناکی که از 

د یک پویایی ، خودسازماندهی ، خودمانایی و نهایتا نتایجی شگرف و بزرگ برخوردار است ، رفتار سیاسی فر

را در اثر تحریک پذیری های صورت گرفته ناشی از اصل عمل به سمت مشارکت سیاسی پویا و فعال هدایت 

می نماید . این مشارکت دارای پشتوانه عظیم و عمیق مذهبی است و از ضمانت اجرایی باالیی برخوردار 

اوست و او با خدا در حال  است زیرا در نگاه انسان مکلف و مومن ، خداوند مراقب و حاضر بر رفتار سیاسی

معامله است این نوع مشارکت سیاسی به نوعی ممتازتر از مشارکت سیاسی رایج در مغرب زمین است زیرا 

 (173: 1387،برخالف آن دارای ضمانت اجرایی ریشه دار در درون و جان افراد است )برزگر 
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نکر نیز این فرصت را در اختیار فعاالن از سوی دیگر تنوع و گوناگونی مخاطبان امر به معروف و نهی از م

سیاسی قرار می دهد که در شرایط گوناگون همچنان به ایفای نقش و وظیفه خویش بپردازند به عبارتی 

دیگر تنوع مخاطب امر به معروف و نهی از منکر یکی از دالیل دیگر استمرار این وظیفه است این مخاطبان 

اسی فاسد ، نخبگان منحرف فرهنگی ، قدرتمندان خارجی و گاه ممکن است توده های مردم ، نخبگان سی

 (173: 1387برزگر ،)نخبگان حکومت های مشروع و مردمی رژیم اسالمی باشند . 

نهادینه سازی ارزش های اخالقی و انسانی در گرو اجرای درست امر به معروف و نهی از منکر در جامعه 

، نوع دوستی ، کمک به همنوعان ، میانه روی ، صرفه جویی ،  است معروف هایی مانند صداقت ، امانت داری

حفاظت از محیط زیست ، مسئولیت پذیری و ارزش های دیگر زندگی اجتماعی همچون انصاف ، عدالت و ... 

در کنار نفی منکراتی مانند فقر ، تبعیض ، فساد و ... در واقع مولفه هایی برای تحقق یک جامعه آرمانی 

 است.

فریضه امر به معروف و نهی از منکر در «  استمرار» یگر ، امام خمینی )ره( با بکارگیری مکانیسم از سوی د

جهت تحقق آرمان های اسالمی از جمله مقوله عدالت اجتماعی گام برداشت و توانست در عمل ، همه را در 

می ایران بود که واقعه این راه بسیج کند و نتیجه آن ، تغییر حکومت شاهنشاهی و تحقق انقالب عظیم اسال

ای بس شگرف و غیرقابل پیش بینی در زمان خود بود بطوری که دستگاه های عریض و طویل تحلیلی و 

آینده پژوهی ابرقدرت های جهانی با وجود تمام مستشاران و کارشناسان خود ، وقوع آن را در زمان خود 

ی قائل نشدند نتیجه اینکه این جنبش عظیم محتمل ندانسته و اهمیتی برای اعتراضات مسالمت آمیز مردم

با هدایت یک مصلح اجتماعی به  لت ومردمی با اقدامات غیرمسلحانه و مسالمت آمیز و خیزش عظیم م

پیروزی رسید و نشان داد که استمرار حرکت های مردمی در سطح انبوه و به صورت حضور هم جانبه هر 

به دلیل مواجهه با حکومتی مقتدر و دارای سیستم پلیسی چند ، در نگاه اول و با حضور عده ای قلیل 

سازمان یافته و مقتدر ، حرکتی کم ارزش و انتحاری محسوب می شود لکن در مقیاس بزرگتر و با استمرار 

حرکت و پیوستن انبوه مردم به آن ، توان و پتانسیل تبدیل به توده ای عظیم و موجی بنیاد شکن را دارد که 

یک حکومت را در هم شکسته و دگرگونی های عمیق سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی به  می تواند طومار

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



153 
 

همراه آورد . این الگو در واقع خود را از پیش بینی ها ، منطق رشد خطی وقایع و رویدادها و نگاه های 

یل که فرمالیته رها ساخته و به صورت یک پدیده غیرخطی و پیش بینی ناپذیر از حرکتی ساده و عده ای قل

خواهان تصحیح الگوی حکومتی و تغییر وضعیت موجود )امر به معروف و نهی از منکر( بودند آغاز شد و در 

سیر استمرار و پویایی حرکت اصالحی خود ، تبدیل به موجی عظیم شده که تحت تاثیرات پروانه ای در 

 نهایت وقوع انقالب اسالمی ایران را رقم زد .

دائمی بودن انجام فریضه مذکور در نزد امام خمینی )ره( چنان مفروضی بدیهی  به نظر می رسد استمرار و

بوده است که استمرار آن ، در کنه و درون معانی مندرج در نهاد این اصل مترقی تلقی می شد و توجه به 

 بود . وجوب آن در نزد شارع و جایگاه عظیم این اصل در فروع دین نیز همواره از موارد مورد تاکید ایشان 

رغم اختالف بین علما در خصوص اینکه آیا این وظیفه بر عهده تک تک افراد جامعه و امری فردی و  علی

واجبی عینی است که هر کس موظف است مستقل از دیگری آن را به جا آورد یا موضوعی مربوط به بسیج 

امر به معروف  ، ر حوزه فردیمبنا را بر این فرض قرار داد که داین پژوهش امکانات توسط حاکمیت است ؟ 

و نهی از منکر تک تک افراد جامعه می تواند به تحقق عدالت اجتماعی منجر شود لذا بر فرض مورد اشاره 

 تاکید نموده و معتقد است این امر می تواند به تحقق عدالت اجتماعی منجر شود .

 در پرتو عدالت اجتماعی برخی از اهداف قابل تحقق است از جمله :

 دالت اجتماعی معیاری برای کسب مسئولیت اجتماعی ، جایگاه مدیریتی یا رهبری جمعیتی ع

 سیاسی ـ اجتماعی در جامعه است .

 مندی عمومی از احقاق حقوق را در پی دارد . عدالت اجتماعی موجبات رضایت 

 ه قرار خودکنترلی و مسئولیت اجتماعی ناشی از این ارزش در زندگی فردی تک تک افراد مورد توج

 خواهد گرفت.

 . تحقق عدالت اجتماعی و اجرای عدالت موجب احساس امنیت در جامعه خواهد شد 

  احساس اعتماد به دیگران و امنیت درونی در روابط بین افراد با تحقق عدالت اجتماعی افزایش

 خواهد یافت .
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 :ییدرونی شدن و نهادینگی امر سیاسی در رفتار فردی به مثابه خودمانا ـ  3ـ 4

درنظر گرفته می تلقی فرد از فریضه امر به معروف و نهی از منکر ـ که در اینجا به عنوان یک رفتار سیاسی 

ـ به منزله عمل به تکلیف و معامله با خداوند آنچنانکه در قرآن کریم آمده است ضمانت اجرایی ریشه شود 

کند در کنار این ، مذمت تواکل و تغافل  داری را به جان او می بخشد و این امر به درونی شدن آن کمک می

همگی در فرآیند نهایی ، یعنی واگذاری متقابل این وظیفه به دیگری به طوریکه در بازی ذهنی و در نهایت 

محکوم شمردن تواکل ، بی تفاوتی و عدم توجه به در کنار از انجام آن به طور ناخواسته خودداری می کنند 

، دمی دیگر در درونی نمودن این اصل و احیای آن در رفتار فردی است. )برزگر این فریضه را کاهش داده و ق

تواند خارج از تشویق یا تحکم و اجبار بیرونی به وظیفه ای که در اینصورت می  درکه  بطوری (173: 1387

 اصل مورد نظر این پژوهش کهشکل گیری این روند ، نموده و در نتیجه  عملدرون او نهادینه شده است 

  .همانا خودمانایی است اتفاق می افتد

ما موظفیم که بهانه دست این اشخاصی که غرض دارند ندهیم و هر یک از »امام خمینی می فرمود : 

خودمان را موظبت کنیم و پاسداری از خودمان بکنیم و هر یک از ما ، از رفقا فرض کنید پاسداری بکند آقا 

شما و شما هم هست ، نه این که مامور است که خودش را ]حفظ خودش را حفظ بکند و مامور حفظ شما و 

کند[ مامور است که خودش نماز بخواند ، نخیر مامور است که شما را وادار کند به خواندن نماز ، من را وادار 

کند به نماز خواندن ، همه ماموریم ، خودش فقط مثال بدگویی به مردم نکند بی جهت ، این خودش هست ، 

.در ادامه می «هم کردید این مکلف است ،یعنی تکلیف الهی دارد به اینکه شما را جلویتان را بگیرد  اگر شما

امر به معروف و نهی از منکر دو اصلی است در اسالم که همه چیز را می خواهد اصالح کند یعنی  : »فرماید

اده به همه ، به تمام افراد زیر با این اصل می خواهد تمام قشرهای مسلمین را اصالح کند به همه ماموریت د

پرچم ]اسالم[ ماموریت داده که باید وادار کنید همه را به کارهای صحیح و جلوگیری کنید از کارهای فاسد 

و  خودتان یک کارهای خوبی بکنید. اینطور نیست که شما فقط یک ماموریتی دارید و آن این است که 

ودتان و همه را ، هم خودتان و هم همه را و هیچ فرقی بین قشرها جز کار بد ، ماموریت زیادتر از این است خ

 195: 9در این نیست که همه باید اطاعت خدا بکنند و همه باید حفظ این پاسداری را بکنند .)صحیفه نور،ج
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در واقع نگاه به این فرمایش امام خمینی )ره( روشن می سازد که اصالح گری باید آنچنان در نهاد فرد  (

شده باشد که عالوه بر خودش را که در مرحله اول باید اصالح نماید دیگران را نیز به دوری از « یدرون»

سی و نظریه آشوب ، خودمانایی در حقیقت به این ردر الگوی مورد بر زشتی ها و امر به خوبی ها ارشاد کند.

اجتماعی ناشی از یک رفتار وضعیت اشاره دارد که تک تک افراد جامعه در انجام وظایف و تکالیف فردی و 

سیاسی ) امر به معروف و نهی از منکر ( خارج از اجبار یا تحکم دستگاه ها یا متغیرهای بیرونی ، به صورت 

درونی شده از طریق مکانیسم های از پیش گفته شده عمل )رفتار( می نمایند ، تک تک افراد از قدرت 

دارای روابطی متکی بر اصولی مانند دغدغه نسبت به سرنوشت برنامه ریزی و توان یادگیری برخوردار بوده و 

دیگران ، وابستگی جمعی از حیث رستگاری یا زوال اجتماعی و در نهایت مسئولیت فردبنیاد برای اصالح 

همانطور که گفته شد نگاه آرمان .)کلهم راع و کلهم مسئول عن رعیته ( :امور به مثابه کل برخوردار هستند 

حقق جامعه مطلوب در کنار عوامل مذکور به نهادینه شدن اصل امر به معروف و نهی از منکر در گرایانه به ت

، نتیجه اینکه امام درون فرد کمک نموده و سیر آن را در یک رفتار فردی تا بی نهایت ترسیم می نماید

ع منکرها همانا اصالح خمینی )ره( معتقد بودند تنها راه ممانعت از ایجاد فساد در جامعه و جلوگیری از شیو

 تک تک که صورتی در با عنایت به موارد گفته شده ، گری مداوم و مستمر در درون جامعه اسالمی است.

به درستی انجام داده و  اجتماع در را سیاسی رفتار شدن درونی از ناشی های کارویژه و وظایف جامعه افراد

 ویژه با متناسب و آشوبناک شرایط تحث شده ین ایجادنو ، نگرش الگوی آشوب اساس بر به سرانجام برسانند

 دستگاه و در تحلیل صورت گرفته براساس شده در رفتار ایجاد تغییر به ، منجر گونه آشوب های سیستم گی

 اساس براین شد خواهد آشوبناک با خصیصه های از پیش گفته شده های داده به منجر ، آشوب معادالتی

 جامعه افراد تک تک هوشمندی به باید نمایند حرکت آشوبناک سیستم یک در دارند تمایل که جوامعی

 کنند. تکیه گیرند می عهده بر آنها که هایی نقش و خود

در واقع به زعم نویسنده ، نهادی شدن رفتار امر به معروف و نهی از منکر در بین تک تک افراد جامعه به اثر 

است کمک  «عدالت اجتماعی»ر این پژوهش مشخصا بخشی آن رفتار و رسیدن به اهداف مدنظر که د

در جامعه ای که مردم احساس مسئولیت کرده و بی تفاوتی را کنار گذاشته و مولفه  بدیهی استخواهد کرد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



156 
 

ها و ارزشهای واالی اخالقی ، دینی و اجتماعی را در سایه عمل به اصل امر به معروف و نهی از منکر به 

جامعه ای است که به ، ذیرند جامعه فرارو بر اساس مدل تحلیل آشوبناکی عنوان رفتاری درونی شده بپ

سوی  بهو حرکت جامعه اصالح درونی و پیوسته  ،سمت تحقق آرمان های بشری از جمله عدالت اجتماعی 

 چگونگی و چرایی تحلیل برای راهی نقشه یا مدل تواند می مفاهیم منظومه پیش می رود لذا این آرمانها به

در جامعه اسالمی  سیاسی رفتار یک مثابه به منکر از نهی و معروف به امر بستر در اجتماعی عدالت تحقق

 . گیرد ایران قرار

 می توان توضیح داد که؛ اینگونه ، در یک منظومه مفاهیم

 نهادی سازی و درونی شدن رفتار سیاسی امر به معروف و نهی از منکر در بین تک تک افراد ) خودمانایی (

 

 

 استمرار و تداوم انجام مسئولیت سیاسی توسط تک تک افراد ) سازگاری پویا و خودسازماندهی (

 

 

 بروز نتایج غیرقابل پیش بینی ، بزرگ و شگفت انگیز در حوزه اجتماعی )اثر پروانه ای(

 

 

 

 تحقق عدالت اجتماعی
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ـماعی در نگاه امـر به معـروف ، نهی از منـکر و عدالت اجت؛ فصل چهارم 

 مـقام معظم رهبری
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 مقدمه :

 مورد حدی در اسالم به فریضه این و است اسالم دین ضـروری واجـبات از مـنکر از نهی و معروف به امر

 .است  شقاوت و گمراهی موجب آن ترک و آن اجـرای گروی در جامعه ، سعادت که گرفته قرار تأکید

 جمهوری اساسی قانون در علت همین متسری است به انـسان زندگی شئون امتم در این فریضه گسترهء

 قانون اساسی ج.ا.ایران( 18)اصل.است آمده در اصل همگانی و در قالب یک نظارت عنوان به اسالمی ایران

 کـرده جهدارد، تو دخالت مسلمان انسان و اسالمی جامعه اصالح و ، استقرار ایجاد در آنچه تمامی به اسالم

 به هاراستی تحقق برای تـالش عـدم و روی ها کج برابر در نکردن برخورد و خود به مردم واگذاری .اسـت

 را جامعه که است عمومی مسئولیتی همگانی توجه و تنبه ، تذکر. است اسـالمی جـامعه نابودی معنای

 و مـعروف بـه امر کـه اسـت روشن حقیقت این پایه بر .داردمـی مـحفوظ گزندها و خطرها ازکرده و اصالح

 .است شده واجب همگانی نظارت و عـمومی تـکلیف یک عنوان به اسالم در منکر از نـهی

به تبع احساس نیاز به عدالت که در طول و  ی همیشگی و تاریخی بشر بودهعدالت دغدغه، از طرفی دیگر 

بنابراین از  پرداخته انداین مقوله  بهمتفکران بشر، فیلسوفان و حکما  تاریخ تا امروز در مردم عمومیت داشته،

نظریه  و معنای عام، بحث شده بهی عدالت و عدالت اجتماعی های تاریخ تا امروز درباره ترین دورانقدیم

اجع به است. یعنی آنچه که ادیان در طول زمان ر بی بدیل ؛ نقش ادیاناست در این میان شدهپردازی 

 استثنائی است. قابل توجه و اهتمام کردند، ه و بدان لت گفتعدا

؛ آسمان و «بالعدل قامت السموات واالرض»عدالت و عدل، مهمترین ارزش در جامعه است: در واقع      

به تعبیر مقام معظم ( 325المفردات، ص و  638، ص 2تفسیر الصافى، ج )زمین به عدالت وابسته است؛

در یک  اگر عدالت نباشد، هیچ چیز در جامعه نیست. ، م به عدالت وابسته استنظام اجتماعی ه»رهبری

جاها نیست و همان آزادی که در آن ـاگر عدالت نباشد  ـحتی آزاد به همان سبک امریکایی ـ  ی آزادجامعه

ز پوست معلول را اچند نفر سفیدپوست یک نفر سیاه ـهم به نفع یک طبقه و علیه یک طبقه خواهد بود 

کشند! باالخره برند و روی زمین میبندند، به بیابانها میدارند و به اتومبیل خودشان میروی ویلچر برمی

چی است. ی مرفه و برخوردار و سوءاستفادهآزادی است دیگر! عدالت که نباشد، امنیت هم در خدمت طبقه
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اما  ....ازندگی را گذراندیم رود. هشت سال دوران سی خیرات به یک طرف میاگر عدالت نباشد، همه

ترها، قانونترها، بیمالحظهخاصیت دوران بازسازی این است که پول در جامعه زیاد است. زرنگترها، بی

کاله کنند. کسانی که بارها بر دوش آنهاست، سرشان بی، در چنین شرایطی سوءاستفاده می...خداترها، بی

ها، یعنی کسانی که بار تورم بر روی ی مستضعفین، یعنی پابرهنهماند؛ یعنی اکثریت کشور، یعنی طبقهمی

ی ضعیف، قضات ی کارگر، کسبهی کارمند، طبقهآورد؛ یعنی طبقهدوش آنهاست و گرانیها بر آنها فشار می

ای که در سنین نزدیک به بازنشستگی باید چند کیلو پرونده را زیر بغل بگذارد، به خانه ببرد پاکدامن، قاضی

که درآمدی در مقابل آن داشته باشد! فصل تابستان در یک اتاق گرم بنشیند، ساعتها بررسی کند. برای اینو 

ی وجود من ایم. فلسفهمانند. این خالف عدالت است. ما برای این نیامدهفشارها روی اینهاست؛ اینها عقب می

بتوانیم عدالت را اجرا کنیم والغیر. دعایی این است که ما  -که بنده یک طلبه هستم  -جا و امثال من در این

این  -ی خالیق عنداهلل و عند عباده الصالحین است که اعز همه -کنید که شما برای آمدن امام زمانتان می

ی عدالت و دنبال گویید دینا و خلقا. بشر تشنه، نمی«یمالاهلل به االرض عدال و قسطا»گوییم:است که می

لذا عدالت و علی الخصوص عدالت اجتماعی در کنار اقامه فریضه امر به معروف  (07/04/1377) .عدالت است

که در مباحث پیشین نیز اشاره شد  نظام اسالمی است زیرا همانطوریدغدغه  ترینو نهی از منکر از مهم

جامعه نظریات و بیانات رهبران نظام به عنوان پشتوانه نظری نظام جمهوری اسالمی ایران و نظام سیاسی و 

ای اسالمی و دینی بوده و مبنای تحلیل این نوشتار قرار دارد در این بخش به بررسی نظرات مقام معظم 

و نهی از منکر در کنار مقوله عدالت  تا نسبت به فریضه امر به معرف رهبری در اینخصوص پرداخته می شود

 . بهتری دست یابیم اجتماعی و ارتباط بین این دو در نظام جمهوری اسالمی ایران به فهم

 گام نخست ؛ به سوی عدالت اجتماعی :ـ  4ـ  1

می دانند و ها  حرکت عمومی جامعه به سمت هدف را مسیری در راستایسیاست انقالب ،  معظمرهبر

]حرکت به سوی وقت در خالل این نگاهآن» :معنای واقعی سیاست را حرکت در این مسیر دانسته و معتقدند

شود که آیا داریم به سمت عدالت  ها روشن می احزاب و جریان ،ها گروه ،اشخاص  ، ، تکلیف آدمهاهدف[

رویم؟ آیا داریم به سمت ایجاد تمدّن  رویم؟ آیا داریم به سمت استقالل واقعی دینی می اجتماعی می
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ن نسبت تأثیر قرار گرفت رویم، یا داریم به سمت وابستگی به غرب و وابستگی به آمریکا و تحت اسالمی می

ی مهمّی است که سبک زندگی ما، کنیم؟ این خیلی مسئله ها حرکت میمغز غربیهای بیها و یافتهبه بافته

گیرد؛  بینید از فرهنگ سرچشمه میکشانَد؛ این نگاه، نگاه سیاسی است که می ما را به کدام طرف دارد می

  (31/05/1395).«جامعه باید نگاه کرد بنابراین در دل فرهنگ، سیاست هم هست. با این نگاه به حوادث

ی اوّل هدفهای انقالب چیست؟ در درجه»ایشان یکی از اهداف انقالب را تحقق عدالت اجتماعی می دانند:

وجود آمد؛ برای اینکه اسالم حکومت کند؛ حاکمیّت داشته حاکمیّت اسالم است؛ اصال  انقالب برای این به

انقالب ]عبارتند از[: حاکمیّت دین خدا، آزادی، عدالت اجتماعی، رفاه باشد با معنای خاصّ خودش. اهداف 

ی دنیا ای که از غرب به همهکنِ فساد اخالقیکنی فقر و جهل، مقاومت در برابر سیل بنیانعمومی، ریشه

 (06/03/1395).«بینیدسرازیر شده که شما امروز دارید خصوصیّاتش را می

مسیر برنامه ریزی و سیاست های کالن نظام  «برنامه توسعه پنجم»ای کلی رهبری انقالب با ابالغ سیاست ه

گسترش عدالت اجتماعی با: »وص این برنامه بر:صتحقق عدالت اجتماعی ابالغ می کنند در اینخ برایرا 

های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان تنظیم همه فعالیت

های غیرموجه طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد با تأکید بر موارد زیر: جبران نابرابریدرآمدهای 

ای. تکمیل بانک های هدفمند و ساز و کارهای بیمهدرآمدی از طریق سیاستهای مالیاتی، اعطای یارانه

های آشکار کردن یارانهاطالعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و به هنگام کردن مداوم آن.هدفمند 

 های غیرآشکار. تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطالعات اقتصادیو اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه

ایشان در ترسیم نقشه راه برای نیل به عدالت اجتماعی و استفاده از تجریات  (21/10/1387). «تاکید دارد

ماعی را ضروری برای برنامه ریزی طویل المدت می پرداختن به عدالت اجتبشری نیز اهتمام داشته و 

بندی قوی و متقن و مستدل در باب عدالت اجتماعی ی کشور نیاز دارد به اینکه به یک جمعاداره:»دانند

های بلندمدت را طراحی کند. البته بعد از آنکه به این بندی، برنامهبرسد که بتواند بر اساس آن جمع

 ها را پیدا کنید؛ یعنی پژوهشای شروع خواهد شد برای اینکه شیوههای تازه وهشرسیدیم، باز پژ بندیجمع

 -های مباحث، مربوط به مباحث کاربردی است  های کاربردی. امروز من مالحظه کردم که بعضی از بخش
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ی متقن و اش خیلی وسیع است؛ یعنی بعد از آنکه ما به یک نظریهاین دامنه -بسیار هم خوب است 

های اجرا و تحقق آن در جامعه، به ای در باب عدالت رسیدیم، تازه برای پیدا کردن شیوهندی شدهبجمع

های فراوانی را دنبال خواهد کرد.آن وقت در اینجاست  بحثهای کاربردی نیاز داریم؛که این خودش پژوهش

ر لزوم عدالت پژوهی ایشان با تاکید ب (27/02/1390)«توانیم از تجربیات بشری استفاده کنیم که ما می

پژوهی را در حوزه و ی نظری این است که ما عدالتیکی از مهمترین کارها در عرصه»:تاکید می کنند

ی علمی بشناسیم، که این امروز وجود ندارد؛ نه در حوزه وجود ی تعریف شدهدانشگاه به عنوان یک رشته

گیرد،  زه یکی از موضوعاتی که محل بحث قرار میدارد، نه در دانشگاه. یعنی هیچ اشکال ندارد فرضا  در حو

ی عدل و انصافی که آقایان ی عدالت باشد. حاال همین قاعدهکند، مسئله یک فقیه با روش فقیهانه بحث می

بیند به آن اشاره کردند، بایستی تنقیح شود؛ این غیرمنقح است. دلیل عدم تنقحش هم این است که آدم می

یعنی  -شود اینها را تمام کرد  شود که هیچ نمی استنادهائی به این قاعده میدر بخشهای مختلف فقهی 

ی علمیه شود. چه اشکالی دارد که در حوزه همین طور در بخشهای مختلف گفته می -قابل استدالل نیست 

هائی که یک فقیه در درس  یکی از بخش -ای در جلسه حضور دارند که خب، بحمداللَّه فضالی برجسته -

؟ این غیر از آن بحث عدالتی «کتاب العدالة»ی عدالت باشد؛ کند، مسئله ه استداللیِ خودش دنبال میفق

اند؛ آن بحث دیگری است. در باب عدالت اجتماعی بحث است که اشاره کردند شیخ )علیه الرّحمة( فرموده

 (27/02/1390).«شود؛ بحث فقهیِ قوی

می مهم در نزدیکی قلوب مومنین به اسالم و نظام اسالمی می رهبری انقالب تحقق عدالت در جامعه را گا

اگر تحقق عدالت گامی عملی در توجه و جلب افراد به نظامی مبتنی بر دین است »دانند و معتقدند: 

آید، در میان خود، عدالت اجتماعی و عدالت حقوقی و عدالت قضایی و ای که براساس اسالم بوجود میجامعه

ته باشد، عدالت به معنای مطلق کلمه در میان مردم اجرا شود و تقسیم صحیح ثروت عدالت اجرایی داش

ها و مردم در همه جای دنیا به اسالم  باشد، خود این عدالت در این جامعه، عاملی برای جذب دلهای ملت

ظرف دو البته عدالت کامل و مطلق، چیزی نیست که در .برندعدالتی رنج میاست. چرا؟ چون انسانها از بی

ی بسیار ی انسانهای ناقصی از قبیل ما قابل استقرار یابد. عدالت، مقولهسال، به وسیله سال و ده سال و پنج
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الوصول و مشکل است. جامعه باید از لحاظ اخالقی ساخته شود، تا بتوان دشواری است. عدالت، بسیار صعب

ی خیلی مهمی است. این، همان ی، مسألهاین، در نظام جمهوری اسالم.عدالت کامل را در آن اجرا کرد

امام بزرگوار ما مظهر پاکدامنی و  -حرکت به سمت عدالت است که از اول انقالب بحمداهلل شروع شد 

 .«طور استو بحمداهلل رواج داشت. در نظام حکومت امروز هم همین -اعتنایی به دنیا بود پارسایی و بی

ته است که روی زمین را آباد کنیم و به ثروت جامعه بیفزاییم. این سالم از ما خواسا:»ایشان می افزایند 

قشر فقیر و قشر  -ی میان دو قشر از جامعه حال اسالم خواسته است که در جامعه، فاصلهدرست؛ اما درعین

ای ی عمیقی نباشد و شکاف به وجود نیاید. این طور نباشد که در جامعه، عدهی زیاد و درهفاصله -غنی 

ای های افسانه ای ثروتروزی باشند، اولیات زندگی به دست آنها نرسد؛ اما عدهر فقر و تنگدستی و تیرهدچا

خواهد. این، خالف عدالت است. این، همان چیزی است که اگر در جامعه به درست کنند. این را اسالم نمی

واری به خود جامعه، شکل افسانه وجود آمد و به آن میدان داده شد، آن وقت دیگر تأمین عدالت اجتماعی در

شود امیدوار بود که جامعه به عدالت اجتماعی خواهد رسید. باید جلو این را گرفت. خواهد گرفت. دیگر نمی

الرضا موسیبنهجری شمسی و روز والدت امام علی 1376خواهم در روز اول سال آنچه که من می

 .ی مسؤوالن عرض کنم، همین نکته استهمه ی ملت و بهی شما، به همهالسالم به همهعلیه

(01/01/1376) 

می  تاکیدبحث عدالت اجتماعی و توجه به آن از اول انقالب طرح ایشان در خطبه های نماز جمعه تهران با 

تر است؛ من به شما ی این کارها سختامام از اول اعالم عدالت کردند. خب، عدالت اجتماعی از همه» کنند:

ی کارهائی که در جمهوری اسالمی شده است، استقرار عدالت ساالری و بقیهحفظ مردم عرض بکنم. از

گویم هم که ما تا امروز توانستیم به طور کامل  تری است؛ بسیار کار دشواری است. نمیاجتماعی کار سخت

سته است، با عدالت اجتماعی را مستقر کنیم؛ نه، هنوز خیلی فاصله داریم. آن عدالتی که اسالم از ما خوا

ی زیادی دارد؛ اما حرکت به سمت عدالت اجتماعی متوقف نشد و ی ماست، فاصلهآنچه که امروز در جامعه

روز شدیدتر شده است. امروز حرکت به سمت عدالت اجتماعی از سالهای قبل هم ادامه پیدا کرد و روزبه

هم عدالت اجتماعی، تقسیم و توزیع های مهای قبل هم بیشتر است. یکی از نمونهبیشتر است، از دوره
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ی خاصی های غافل از حقیقت عدالت اجتماعی، بر روی طبقه های کشور است. در نظام متناسب فرصت

 -آئیم شود؛ اما در جمهوری اسالمی هرچه پیش می شود، بر روی مناطق خاصی از کشور تکیه می تکیه می

گیرند،  ی مراقبت قرار میبینیم. روستاها در حوزهتر مییاین معنا را قو -تا امروز که سی و دو سال گذشته 

سازی در روستاها، این همه گیرند. این همه مسکن ی مراقبت قرار میشهرهای دوردست در حوزه

های ارتباطی، ارتباطات گوناگون، نیروی برق، آب سازی به سمت شهرهای دور کشور و روستاها، راهجاده

این سفرهائی که مسئولین کشور به .گی، اینها در سرتاسر کشور توزیع شده استمناسب، تلفن، امکانات زند

کردند که  کنند، بعضی از این شهرهای دوردست تصور نمی استانهای مختلف، به شهرهای مختلف می

روند سراغ اینها.  بینند که مسئولین باالی کشور میی دو را هم ببینند؛ حاال میبتوانند یک مسئول درجه

کند، برای برطرف  ا خیلی بااهمیت است، خیلی ارزش دارد. وقتی انسان رفت، مشکالت را مشاهده میاینه

رویم به سمت  آید؛ و همین، استقرار عدالت اجتماعی است. داریم میکردن مشکالت انگیزه به وجود می

 .«عدالت اجتماعی

آنچه که انسان در دنیا از »می افزایند: ایشان با تاکید بر عدالت اجتماعی و حرکت نظام اسالمی به این سمت

رسد، رئیس جمهور  های اشرافی است؛ کسی که به حکومت میکند، زندگی زندگی مسئوالن مشاهده می

شود؛ در کشور ما نه. البته  اش کأنه از این رو به آن رو میکند، زندگی شود یا یک مقام باالئی پیدا می می

ترین اقشار جامعه قرار بدهیم. نتوانستیم، این توفیق را طابق با ضعیفهامان را مامثال بنده باید زندگی

نداشتیم، این نشده است؛ اما زندگی مسئولین جامعه، مسئولین کشور بحمداللَّه مثل زندگی متوسط مردم، 

ی سهام عدالت، همین همین مسئله.تر از متوسط مردم است؛ اینها خیلی باارزش استگاهی بعضی پائین

شاءاللَّه مسئولین کشور بتوانند ها، یک کار بزرگی است. اگر انوستائی، همین هدفمند کردن یارانهمسکن ر

ی ای که دولت برای نیروی برق به همهاین را خوب اجرا کنند و عمل کنند، این خیلی مهم است. این یارانه

کند،  رف برق بیشتری میکند و مص مردم میداد، خب، آن کسی که توی خانه چهلچراغ و لوستر روشن می

ی برق توی خانه دارد، این کجا؟ آن کسی که ثروتمندتر است، آن کجا، آن کسی که یک شعله، دو شعله

خواهند جلوی این ظلم را بگیرند. همین طور در  کرد؛ این ظلم بود. می بیشتر از این یارانه استفاده می
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ما ایستادیم. نظام بر روی شعار عدالت اجتماعی  ی بنزین و غیر اینها.ی نان، همین طور در قضیهقضیه

 (15/11/1389).«ایستاد

اینها اهداف »و معتقدند:  شتهاتاکید ددر نظام جمهوری اسالمی ایران ایشان بر هدف بودن عدالت اجتماعی 

وئیم توانیم بیائیم مایه بگذاریم تا از هدف کم کنیم. بگ شدنی نیستند؛ یعنی ما نمیهستند. این اهداف عوض

عدالتی شود، یک نیمه گوئیم عدالت که نمی خواستیم عدالت برقرار کنیم، حاال می خیلی خب، یک روز می

مبنا بودن دستورات همچنین رهبری انقالب  (13/04/1390).«برقرار کنیم! نه، عدالت. این، هدف است

اسالم که قانون اساسی ما را »د:و عنوان می نماین قرار داده تاکیدرا مورد اسالم در اقامه عدالت اجتماعی 

هایش است. اگر کند، عدالت اجتماعی جزو بزرگترین توصیهدهد و قوانین ما را هدایت میتشکیل می

مسؤوالنی در کشور برای عدالت اجتماعی، برای نفی فقر در جامعه و برای کم کردن شکاف میان طبقات 

و مردم آنها را به عنوان مسؤوالنی که مورد عالقه و قبول فقیر و غنی کار نکنند، از چشم مردم خواهند افتاد 

 (01/02/1379).«پذیرندآنها باشند، طبعا نمی

خود از جمله  هدفااز  دوریانقالبات را فراموش کردن مسیر و یکی از علل اضمحالل  از سوی دیگر ایشان

ها  که اعالم شده بود. آن هدف هایی لّتش انحراف بود از هدفع... »دانسته و می فرمایند: عدالت اجتماعی

-معنای واقعی ؛ هدفِ عدالت اجتماعی، هدفِ تحقّق زندگی اسالمی به]برای بقای انقالب[بایستی باقی بمانند

ی اسالمی که در آن جامعه، هم هدفِ تشکیل یک جامعه -که عزّت دنیا و آخرت در زندگی اسالمی است

ت هست، هم پیشرفت هست. هدف اینها است؛ ما به علم هست، هم عدل هست، هم اخالق هست، هم عزّ

 (19/11/1394).راه این هدفها هستیمایم و در نیمهاین هدفها هنوز نرسیده

 :و تحقق الگوی پروانه ایتک تک افراد  رفتار سیاسیـ مشارکت متعهدانه و  4ـ  2

 معتقد ایشان دانند می فریضه ادای الزمه جامعه مسائل در را افراد تک تک مشارکت مقام معظم رهبری

وقتی همه آحاد یک جامعه را موظف به امر به معروف و نهی از منکر می کنند این به چه معناست؟ »است: 

آمر به معروف و ناهی از منکر باشند؟آنوقت که همه در ، چه وقت ممکن است همه آحاد جامعه و یک ملت 

کار داشته باشند و ، ه باید به کارهای جامعه متن مسائل کشور به معنای واقعی حضور داشته باشند هم
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اهتمام بورزند همه باید آگاه باشند همه باید معروف شناس و منکرشناس باشند این به معنای نظارت ، 

 .«به معنی معرفت باال در همه است  ،حضور و همکاری عمومی است

ضه امر به معروف و نهی از منکر می راع و مسئول به ادای فری ،ایشان همه را در هر جایگاه و شغلی هستند

منکرات هم اخالقی ، هم سیاسی و هم اقتصادی است همه جا هم جای نهی از منکر »دانند و می فرماید: 

است یک دانشجو هم می تواند در محیط درس و علم نهی از منکر کند یک کارمند شریف هم در محیط کار 

هم در محیط کار خود می تواند نهی از منکر کند یک خود می تواند نهی از منکر کند یک کاسب مومن 

روحانیون در محیط های مختلف یکی از  ،هنرمند هم با وسایل هنری خود مسی تواند نهی از منکر کند

نمی شود این واجب بزرگ الهی را در دایره های  ،هستند و نهی از منکر مهمترین عوامل امر به معروف

ه است اینجور نیست که مخصوص عده خاصی مثل نیروهای مسلح یا کوچک محدود کرد.اینکار، کار هم

مردمی می دانند که البته  عملیایشان امر به معروف و نهی از منکر را «نیروهای دیگر باشد کار همه است.

کیفیت نهی از منکر را برای مردم بیان  ، علمای دین در اینخصوص باید مردم را هدایت و راهنمایی کنند

را  منکر از نهی و معروف به امرایشان (در واقع 27ـ26 :1371ر را برای آنها شرح دهند .)قدس،کنند و منک

 در مقاله تا چهار با،دارند وظیفه هم مردم آحاد» همه مومنان عنوان نموده و معتقدند؛برای  حتمی واجب

 ، رشد ، قوام ،شودمی طساق تأثیرگذاریش ارزش نه افتد،می وجوب از نه معروف به امر واجب روزنامه، فالن

 «داردمی نگه جوان همیشه را نظام که اینهاست. است منکر از نهی و معروف به امر به وابسته صالح، و کمال

(khamenei.ir:3016) 

مقام معظم رهبری فریضه امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ای واجب مانند نماز می دانند که هم 

( ایشان با اشاره به فرمایشات حضرت 14: 1371ی و سیاسی افراد است .)قدس،مسئولیت شرعی و هم انقالب

 ،علی )ع ( که امر به معروف و نهی از منکر را در مقیاس وسیع و عمومی حتی از جهاد باالتر می دانستند

 اشاره کرده و استحکام پایه دین را در امر به معروف و نهی از منکر قلمداد می کنند .

اگر مردم به آدم بدکار ، »تاثیر انجام این فریضه توسط تک تک افراد جامعه می فرمایند:  ایشان در بیان

خالفکار ، کسی که اشاعه فحشا می کند و می خواهد قبح گناه را از جامعه ببرد بگویند و ده ، صد ، یا هزار 
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او شکننده ترین چیزها نفر و به طور کلی افکار عمومی جامعه روی وجود و ذهن او سنگینی کند، این برای 

نگاه مقام معظم رهبری به تاثیر رفتار سیاسی و مشارکت مردم در انجام تکلیف و  (16: 1371قدس ،«)است

مسئولیت همگانی امر به معروف و نهی از منکر ، از منظر روانشناسانه قابل توجه و تامل است . ایشان با 

ی عمل نهی مستمر و مکرر صد ، هزار و تمام افراد مکلف ظرافت موجود به این مهم توجه و تاثیرات پروانه ا

و تکرار آن را در ایجاد موجی که بتواند فشار افکار عمومی را به تاکید را مورد توجه قرار داده و بر این عمل 

و نگرش او را در تغییر و یا عدم تکرار عمل مذموم و نهی شده بر اساس ارزشهای کرده  مخاطب منتقل

تجربه عملی این وضعیت را در زمان جنگ تحمیلی و ، دارند . ایشان در ادامه  فراوان ارد تاکیدجامعه باز بد

ها ، تعطیلی  مقاومت و ایستادگی مردم و نیروهای حزب اللهی در مقابل تخریب و اغتشاش در خیابان

دن چنین اقداماتی کارخانجات ، آتش زدن مزارع و باغات کشور و ... به عنوان نمونه عینی از نتیجه بخش بو

 زیربنای واقع در را منکر از نهی و معروف به ( مقام معظم رهبری امر16: 1371قدس ،.«)عنوان می نمایند 

 هر در مؤمنان یهمه یعنی امر به معروف ؛«الفَرائِض تُقامُ  بِها» می دانندکه اسالم اجتماعی تحرکات یهمه

 نیکو کارهای یهمه سمتمعروف،به سمتبه نیکی، سمتبه را جامعه موظّفند هستند، که عالم از اینقطه

 «.بدارند دور هاپلشتی از ها،پستی از ها،بدی از را همه یعنی منکر از نهی و دهند؛ حرکت

(khamenei.ir:29236) 

 معروف به امر»:افراد مکلف است تاکید داشته و معتقدند همگانی اه که این فریضه مسئولیتگایشان بر این ن

 زشتی[ یعنی] منکر از نهی آن؛ به کنید امر بدهید، گسترش را نیکی را، که معروف مسئولید همه شما ییعن

 این، معنای چیست؟ این معنای. مختلف شیوه های با بگیرید را آن جلوی کنید؛ نهی را پلشتی را، بدی را،

 مسئول یکی آن سئولی؛م شما مسئولم؛ من: مسئولند همه. است جامعه عمومی سالمت قبال در مسئولیّت

 به نسبت هم باشد؛ مسئول که است خواسته اینجور را انسان اسالم یعنی است؛ اسالم بیّنات جزو این. است

 .«است مسئول بشریّت به نسبت هم خود، ی جامعه به نسبت هم خود، نزدیکان به نسبت هم خود،

(khamenei.ir:28344) اره و با عدم تفکیک جنسیتی می ایشان به نقش زنان در کنار مردان نیز اش

 عن ینهون و بالمعروف یأمرون بعض اولیاء بعضهم المؤمنات و والمؤمنون» می گوید، که وقتی اسالم» گویند:
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 همه منکر از نهی و معروف به امر و اجتماعی نظام یمجموعه حفظ در مؤمنات و مؤمنین یعنی«المنکر

 یاداره مسئولیت. کنیم استثناء را زن نمی توانیم هم ما. نکرده استثناء را زن شریک هستند؛ و سهیم

 به کدامی مرد؛هر دوش بر زن، دوش بر است؛ همه دوش بر اسالمی یجامعه پیشرفت و اسالمی یجامعه

  (khamenei.ir:3390) «خودشان توانائیهای حسب بر نحوی

نیز ساقط نمی شود یاد کرده ، متذکر  زبانی به عنوان وظیفه ای همگانی که هیچ موقع منکر از ایشان از نهی

 ساقط هم شرایطی هیچ در و است همه وظیفه و واجب ، جایز زبانی منکر از نهی گفتیم بارها»می شوند: 

 این مجوّز چیزی هیچ. کنند عمل قوانین طبق باید همه برسد، عمل و اجرا نوبت که جاییآن اما نمی شود؛

 روزی آن نخیر، شدیم؛ میدان وارد نکردند،خودمان عمل قضایّیه قوّه و انتظامی نیروی چون بگویند که نیست

 «.گفت خواهد آنها به صریحا  رهبری شوند، عمل وارد خودشان ایحادثه برای مردم باشد الزم که

(khamenei.ir:3076) 

آن را در با تاکید بر اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است  مقام معظم رهبری

فردی نیز  مسائل در منکر از نهی و معروف به امر»دو حوزه شخصی و اجتماعی حاضر دانسته و می فرمایند:

 از نهی و معروف به امر ،ولی در درجه اول است؛ امیرالمؤمنین توصیه مورد زیاد بسیار تقوا مورد توجه بوده و

 و ترزنده تر، غلیظ شدیدتر، مردم منین بهاز امیرالمو خطابی هیچ شاید است اجتماعی مسائل در منکر

 عمومی وظیفه یک منکر، از نهی و معروف به امر .نیست منکر از نهی و معروف به امر خطاب از ترپُرهیجان

 (khamenei.ir:3040)«.است

 و امهگفت مکرّرا   و ایشان در دیدار اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر این نکته که بارها

رود بر لزوم همراهی و حضور مردم در انجام این فریضه تاکید نمی هم افراد گوش به حرف این متأسفانه،

 دانند،می واجب را نماز که طورهمان مردم،. کنند پیدا را روحیه این باید مردم؛ گویممی من»:موکد دارند

 عن لتنهنّ  و بالمعروف لتأمرنّ » که شود الیح مردم به این باید.« بدانند واجب هم را معروف به امر باید

. است الزم برایشان جنگ که شدند متوجّه جنگ در که طورهمان.«شرارکم علیکم اهلل لیسلطنّ  او المنکر

 سازماندهی مباشرتا  نه است؛ منکر از نهی و معروف به امر احیای شما، کار اساس. بکنید باید را کار این شما،
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 بنشینند نفره ده ستاد یک شودمی مگر. است مردم یهمه مالِ  معروف، به امر .منکر زا نهی و معروف به امر

 کار یک باید شما. ندارد امکان اصال  کهاین! بکنند؟ را کشور سطح در معروف به امر ستادیِ سازماندهیِ و

 در را معروف به امر ایدب شما. کنید منکر از نهی و معروف به امر مباشرتا ، نخواهید. بگیرید عهده به را دیگر

البته ایشان محدود ( khamenei.ir:5636)«.امخواسته من که است چیزی آن این،. کنید احیا جامعه،

و تقلیل این فریضه عظیم را که دارای دایره امر به معروف و نهی از منکر به مباحث پیش پا افتاده  کردن

 آنهم محدود، دایره در را منکر از نهی و معروف به امر ام اگر»جایز نمی دانند: تاثیرات کالن و شگرفی است ،

 این از است قرار ایران در که کند سمپاشی خودش تبلیغات در دشمن و بکنیم زندانی معلوم افراد وسیله به

 از نهی و معروف به امر معنای آیا ؟نیست صحیح این بشود عمل اینجور بدحجاب های زن به نسبت بعد به

 در محدود دایره یک در بیاورند اوست به چیز همه قوام که را عظمت این به واجب این که است این منکر

 معنای است این نیست؟ درست مثال حجابشان وضع که زن نفر چند به نسبت آنهم ،تهران های خیابان

 یک تخلف ها. هاست حرف این از باالتر قضیه ؛خیر ؟ جامعه گوناگون های صحنه در مومن نیروهای حضور

 پایه که است جرائمی و تخلفات ها تخلف باالترین نیست فردی تخلفات تنها تخلف ها نیست یکجور و اندازه

 راه دادن نشان کج ، امیدوار های دل کردن مایوس ، مردم کردن ناامید ، کنند می سست را نظام های

 جامعه در گوناگون احوال و اوضاع از کردن سوءاستفاده ، اخالص با و مومن های انسان کردن گمراه ، درست

 باری تالش اسالم، مقررات شدن پیاده و اسالمی احکام با کردن مخالفت ، دشمن به کردن کمک اسالمی،

ایشان مبارزه با فساد و اجرای  (27ـ26: 1371قدس،)«است. مهم های مومن،منکر نسل کشاندن فساد

ط به عدالت اجتماعی، موضع نظام یک موضع ی مسائل مربودر زمینه»عدالت را نیز وظیفه همه می دانند:

خواهم این را عرض بکنم: ما مدعی  ای که هست، مبارزه کرد. من میروشنی است. با فساد باید در هر نقطه

ی هشت نیستیم در نظام ما فساد مالی و اقتصادی وجود ندارد؛ چرا، اگر وجود نداشت که بنده آن نامه

کردم.  نوشتم و اینقدر روی آن تأکید نمی رؤسای محترم سه قوه نمیای را چند سال قبل خطاب به ماده

ی چرا، هست؛ فساد مالی یکی از مسائل مهم در نظام اسالمی است و باید با او جدا مبارزه کرد؛ هم در قوه

، ی مقننه. همه موظفند با این مسئله مبارزه کنند. اگر مبارزه نشودی قضائیه، هم در قوهمجریه، هم در قوه
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همین کشورهای غربی که اینقدر  -مهار نشود، توسعه پیدا خواهد کرد؛ کما اینکه بسیاری از کشورهای دنیا 

تا خرخره غرق در فسادند. قضایای دولت  -زنند  ی با فساد مالی و پولشوئی و امثال اینها میدم از مبارزه

هائی از ا دانستند. این یک گوشهی دنیانگلیس و مجلس پارلمان انگلیس را این روزها شنیدید و همه

ایشان راه حل مبارزه با فقر و مسیر فقر زدایی را در  (29/03/1388)«قضایاست؛خیلی بیش از اینهاست

ای، از راه استقرار عدالت عالج فقر به شکل اصولی در هر جامعه»و اشاره دارند: دانستهعدالت اجتماعی 

اندازی به حقوق دیگرانند،نتوانند ت، تا کسانی که اهل دستاجتماعی و نظام عادالنه در محیط جامعه اس

ی دولتی و حکومتی است؛ اما ثروتی را که حق همگان است، به سود خود مصادره کنند. این یک وظیفه

در بلندمدت و  های اجتماعی فقطی سنگینی بر دوش دارند.اجرای برنامهی خود وظیفهمردم هم به نوبه

های اجتماعی به ثمر برسد و شاهد شود منتظر ماند تا برنامهپذیر است؛اما نمی امکانتدریج ه مدت و بمیان

ی کسانی است که ی خود مردم و همهمحرومیت محرومان و فقر گرسنگان در جامعه بود.این وظیفه

  (15/09/1381)«توانند در این راه تالش کنندمی

من اعتقادم این است که »و تک تک افراد می دانند: رهبری انقالب مطالبه عدالت اجتماعی را وظیفه مردم

ی عدالت اجتماعی و خواست عدالت اجتماعی، مجدانه و منطقی، با مسؤوالنشان باید مردم نسبت به مسأله

صحبت کنند و از دولتها و از نمایندگان مجلس این را بخواهند.باید آن کسی را که شعار عدالت اجتماعی 

نند و از او مطالبه نمایند. باید توجه داشته باشند آن کسی که عدالت اجتماعی دهد، موظف و مسؤول کمی

گذارد، او بیشترین نیاز یک جای عدالت اجتماعی می دهد و عناوین دیگری را بهی پنجم قرار میرا در درجه

را ،آن مردم هم باید اقدام در این زمینه ....کند.گیرد و از نظر دور میجامعه را نادیده می

  (04/12/1377)بخواهند.

 : منکر از نهی و معروف به امر و ادای فریضه قسط اقامه لزوم بر ـ تاکید 4ـ 3

 مهم امر یک جامعه، در قسط یاقامه معتقدند و دانند می مهم ای فریضه جامعه در را قسط اقامه ایشان

 ارسال از هدف»معه تاکید دارند:رهبری با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در خصوص اقامه قسط در جا. است

 هرجور را «بِالقِسط النّاسُ لِیَقومَ » یجمله این حاال که است قسط یاقامه الهی، معارف و کتب انزال و رسل
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 را «باء» مثال  که «القِسطَ النّاسُ لِیُقیمَ » یعنی «بِالقِسط النّاسُ لِیَقومَ » که بگیریم معنا این به چه - کنیم معنا

 باء» نه، یا کنند؛ قسط یاقامه خودشان زندگی محیط در که است مردم یوظیفه این بگیریم،که «هتعدی باء»

 یا معنا دو این از هرکدام ؛[کنیم رفتار] مردم با قسط با ،یعنی«القِسط بِسَبَبِ النّاسُ لِیَقومَ» که «تسبیب

 می روشن جامعه در را قسط یاقامه تاهمّیّ -بشود گرفته نظر در اگر دارد، وجود که دیگری احتمالیِ معانیِ

رهبری انقالب اقامه عدالت اجتماعی در جامعه را بر عهده مردم می (khamenei.ir:29151)«کند

گیری عدالت اجتماعی در کشور ضعیف شود، هر کاری در کشور انجام گیرد، به زیان  اگر جهت»دانند:

ها و دست و پادارها و  کلفتها و گردن زرنگی معدود ی مردم و به سود یک عدهطبقات ضعیف و عامه

، خواهد شد تمام دانند،شکنی را هم میو قانون های قانون را بلدند شکن که راههای قانون داننقانو

در توصیه های خود در جایگاه رهبری  ایشان(25/04/1376«)ی همه استای از این کارها به عهدهمجموعه

خواهان جهت یافتن وص دولت های مستقر در دوران های مختلف به دستگاه های مختلف و علی الخص

شده و در دیدارهای و هدف گذاری برای تحقق عدالت اجتماعی در راستای اجرای عدالت  آنهابرنامه ریزی 

های اجرایی و بخشی، باید رفع محرومیت به  ی سیاستاهتمام اصلی دولت در همه»خود بر آن تاکید دارند:

گیرد. با این کار، چقدر ما رفع باشد. این باید اولین چیزی باشد که مورد نظر قرار می نفع ایجاد عدالت

که چه چیزهایی در رفع محرومیت کنیم. البته اینکنیم و چقدر کشور را به عدالت نزدیک میمحرومیت می

وناگون دیگر، دانید. اشتغال، مسکن، درمان، بیمه و موارد گبیشتر مؤثرند، شما آنها را خیلی خوب می

ی صنعتی یا معدنی یا ارتباطاتی را اجرا خواهیم یک پروژهدرکاهش و رفع محرومیت مؤثرند. مثال اگر می

ی اول باید ببینیم تأثیر آن در ایجاد عدالت اجتماعی چقدر است؛ بر این اساس کار کنیم، در درجه

  ( 05/06/1380)کنیم

 ای تحقق عدالت  روانهپ ، الگوی ـ رفتار سیاسی تک تک افراد4ـ 4

آن را ، با تاکید بر تاثیر کالمی تذکر و نهی از منکر و استمرار آن توسط افراد مختلف  مقام معظم رهبری

 را کار این چرا آقا بگویید که است این کردن،مثل منکر از نهی»یکی از معجزات اسالم قلمداد و می فرمایند:

 بگویند؛ نفر ده بگویند، نفر دو بگوید، نفر یک دهی؟ می انجام که است بدی حرکت چه این کنی؟ می
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 به امر همین من. گردد می مغلوب روحا  شد، گفته بارها اگر کند؛یعنی ترک شود می مجبور طرف باالخره

 یکی واقعا  ـ دعوایی و خشونت هیچ بدون و آرام و راحت خیلی بهشکل لو وـ  را زبانی منکر از نهی و معروف

. کردی می نباید را کار این شما آقا گویند می کند، می خالفی کار نفر یک مثال . دانم می اسالم معجزات از

 فحش تا دو حاال خوب؛ خیلی. دهد می من به فحش تا دو گردد برمی او گوید می. برو و بگو را مطلب این

 کردی؛ نمی را کار این باید شما آقا بگوید هم دوم نفر اگر. کنید تحمّل خدا امر خاطر برای بدهد؛ شما به هم

 نفر و دهم نفر و سوم نفر. است کرده اوّل نفر با که است آنی از کمتر دعوایش بکند، هم دعوا اگر بدانید

 آدم آن کنید می خیال شما رسید، بیستم نفر تا و شد باب منکر از نهی اگر بنابراین،. طورهمین هم بیستم

 اختیار در یدیش زبانی؛ هم فقط. کند می معجزه واقعا  نکرم از نهی کرد؟ خواهد تکرار را کار آن دیگر

 از هایی دستگاه فقط کنند، برخورد مجازاتی یدی و صورت به گناهکار با باید جایی اگر یعنی است؛ حکومت

. دارد اثر هم خیلی چرا؛ زبانی اما. بکنند نباید مردم کارند؛ این مسؤول که هستند حکومت

(khamenei.ir:7571))  

 و کرده اشاره زبانی مداوم و مستمر تذکر به مردم عامه توسط منکرات با برخورد شیوه بهترین بیان در انایش

. ندارید دیگری تکلیف هیچ زبان، از غیر به شما. است «زبان» کنید، برخورد بخواهید شما اگر»: فرمایند می

 برخورد باشد، بزرگی منکر اگر. نیست رطواین حکومت، برای البته. است زبانی فقط مردم، برای منکر از نهی

 شرع در که معروفی به امر و منکر از نهی لیکن باشد؛ هم خشن و قانونی برخورد است ممکن احیانا  حکومت

 . «اللسان هی انّما» است؛ زبان هست، اسالم مقدّس

. نکنید تعجّب»:گویند می و نمایند می بیان تذکرات این تداوم شگرف نتایج را امر این دلیل ادامه در ایشان

 ها حکومت پوالدین مشت تأثیر از - گیرد انجام اگر - زبانی نهی و امر تأثیر که می کنم عرض شما به من

 منکر بعضی نظر به است ممکن چیزهایی. بشناسید باید را منکر! من عزیزان بگویم شما به البته. است بیشتر

 بعضی. است منکر این بدانید باید واقعا . بشناسید را منکر و معروف باید. نباشد منکر که حالی در بیاید؛

 نزد در مگر است؛ قطعی جا همه تأثیر احتمال گویم می من. باشد داشته وجود تأثیر احتمال باید که اندگفته

 اثر و رود نمی فرو شان گوش به حساب حرف البته که آنهایند. سالطین و قدرتمندان قلدر، های حکومت
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 برای روش بهترین که شد این من پاسخ بنابراین،. دارد اثر حرف مردم، برای. چرا مردم برای اام کند؛ نمی

 (khamenei.ir:2887).«است «زبان» کردید، سؤال من از که شما

رهبری تحقق عدالت را در گرو تقوای درون و مراقبت مستمر می داند و این استمرار را در از سوی دیگر، 

ایشان مردم را (234: 1385جاویدی ،)لین قدم در راه تحقق عدالت قلمداد می کنند .درون فرد ، منشا و او

 دور ها ذهن از مهم مطالبه این بگذارید نباید »فرا می خوانند و می فرمایند:از مسئولین به مطالبه عدالت 

 ـ مسؤولی هر که شود مطالبه جوانان بخصوص و قشرها مردم، طرف از چنانآن عدالت بایستی یعنی شود؛

. ایشان مطالبه ]به آن پاسخ دهد[باشد  ناچار ـ است مسؤول جایی در که دیگری کس هر چه و بنده چه

 ضربه نظام به فقط نه عدالت مطالبه گفت باید»ظام دانسته و عنوان می کنند:را در راستای تقویت نعدالت 

 او به کسهیچ کند، جمع ثروت می تواند صحیح راه از کسی اگر البته .می کند تقویت را نظام بلکه نمی زند،

 و تقلّب با جز و صحیح راه از اصال  می رسند، کذایی ثروتهای به باسرعت کسانی کهاین منتها ندارد؛ اعتراضی

 یکجا، در حرام ثروت شدن انباشته الزمه. است محدود کشور منابع. ندارد امکان حرام و ممنوع های روش

 نعمة رأیت ما:»فرمود امیرالمؤمنین کههمین است؛ آن کنار در دیگر ایعدّه هکیس شدن خالی و افتادن گود

 مبارزه روی ما تکیه. نباشد موضوع این که است این ما تالش تمام اصال  «. مضیّع حقّ جانبها فی و الّا موفورة

  (khamenei.ir:3177).است همین برای قاچاق و اقتصادی مفاسد با

 حق، یاقامه معروف، فضای آن، عمومی فضای معه ای را اسالمی می دانند کهرهبر انقالب اسالمی ، جا

 »و تحول انسانی در این فضا را اساس همه تحوالت عالم می دانند: باشد معنویّت به میل و عدالت یاقامه

 ایفوظ از یکی این. کند آباد را مردم مادّی و اقتصادی زندگی نمی کندکه اکتفا این به فقط اسالمی نظام

 روح استقرار اسالمی، اخالق استقرار دینی، روح یاقامه معروف، یاقامه وظیفه، این کنار در اما اوست؛ حتمی

 شود آن از مانع که ایروحیه ـ استقالل و عزّت روح احیای و ملت آحاد یهمه میان در صمیمیّت و برادری

 در اسالم الشأنعظیم پیغمبر. است اسالمی وظایف جزو نیز ـ دهد ذلّت و سستی و پستی به تن ملت یک که

 در هم را، انسانها و گذاشت می اثر شدند، می روروبه او با که مردمی یکایک روی بر برخاستی، و نشست هر

 یهمه اساس انسان، تحوّل ،کرد می متحوّل و منقلب فردی، تربیت با هم و اسالمی نظام استقرار یسایه
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ایشان تداوم انقالب و حفظ هویت آن را در تداوم و استمرار  (khamenei.ir:8994).«است عالم تحواّلت

اجتماعی می دانند حفاظت از آن را وظیفه ای همگانی تلقی نموده و می  عدالتشعارهای انقالب از جمله 

کند و آن حفظ این امانت بزرگ الهی است. مردم باید  ای بر دوش همگان سنگینی میوظیفه»فرمایند:

 گیری ش، معنایش به شعارهای انقالب است؛ به جهتا ا حافظ این انقالب بدانند. انقالب هویتخودشان ر

اند، امروز هم هستند، در آینده هم خواهند ها و مبانی انقالب است. همیشه بوده های انقالب است؛ به ارزش

ب را تغییر بدهند یا ی اینکه اوضاع جهان عوض شده است، شعارهای انقالبود کسانی که بخواهند به بهانه

را از انقالب جدا کنند یا بعد عدالت اجتماعی را از انقالب جدا کنند یا بعد  ـبعد دینی  ـشعار دینی 

ستیزی را از انقالب جدا کنند یا بعد ضد استبداد بودن را از انقالب جدا کنند. ستیزی و بیگانهسلطه

ن است وارد میدان شوند، برای اینکه شعارهای انقالب و های مختلف همیشه ممکهای مختلف، به بهانهانگیزه

در این راه »معتقدند: یشان(ا14/03/1387«)ندمردم باید هوشیار باشند؛ بدانهای انقالب را تغییر دهند. هدف

 ناپذیر باشند.کسانی که در این راههای طوالنی و آرماننباید توقف کرد.سربازان عدالت اجتماعی باید خستگی

گونه به سیادت و آقایی و آرمانهای کنند،باید خستگی حس نکنند. یک ملت، اینحرکت می های بزرگ

 (22/12/1379)«رسد. رسد. هیچ ملتی با تنبلی به سیادت و سعادت نمیخودش می

 ـ فرآیند استمرار و پویایی ، گامی اساسی و رو به جلو : 4ـ 5

در جامعه  و امر به خوبی ها و ممانعت از بدی ها کراتتذ تداوم شگرف مقام معظم رهبری با اشاره به نتایج

 تأثیر از ـ گیرد انجام اگر ـ زبانی نهی و امر تأثیر که کنم می عرض شما به من. نکنید تعجّب: گویند می

 نمی تجربه همه. کنند نمی همه اما کنند؛ می را کار این ایعدّه است البته بیشتر ها حکومت پوالدین مشت

 هم الزم اصال . دهید تذکّر زبان با دیدید، که را منکری. کنید تجربه کند؛ نمی اثر چرا آقا ندگوی می کنند،

 این! برادر! خانم! آقا: بگویید کلمه یک. بکنید سخنرانی منکر، آن رفع برای شما یا و باشد گزنده زبان نیست

 تواند می کی بگوید؛ پنجاهم نفر بگوید، دهم نفر بگوید، سوم نفر بگوید، دوم نفر بگویید، شما. است منکر

 دهد؟  ادامه را منکر
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تکرار می شود را  ستمردر واقع ایشان تذکرات مدوام و مکرری که از سوی افراد متعدد و بیشمار به صورت م

در رسیدن به نتایج مدنظر و نیل به نتایج شگرف بر اساس الگوی آشوبناکی امری محتمل و تجربه شده می 

ناامیدی به تحقق نتیجه ، این نوع رفتار را به سرانجام نرسانیده و از انجام آن خودداری می  دانند که برخی با

کنند  در حالیکه آثار این عمل بنابر الگوهای آشوبناک می تواند به بروز نتایج غیرقابل پیش بینی در حصول 

ه را در راستای نیل به در جامع مستمر و مدوام گری اصالح به نتایج دلخواه منجر شود . ایشان ضرورت

 نظام نگیرد، انجام نو به نو صورت به اصالح اگر»معتقدند: عدالت اجتماعی امری الزم و ضروری می دانند و

 کجاست؟آن اصالحات های میدان. است فریضه یک اصالحات. رفت خواهد بیراهه به و شد خواهد فاسد

 از برخی نشود، اصالحات وقتی. گیرد نجاما باید و است الزم کار یک اصالحات اصل. است دیگری بحث

 هایِ نوکیسه شود؛می ناعادالنه ثروت توزیع: آیدمی پیش گریبانیم، به دست آنها با امروز ما که نتایجی

 سخت زندگی کند؛می پیدا گسترش فقر شوند؛می مسلّط جامعه اقتصادی نظام کنار و گوشه بر رحمبی

 حداکثر مانند،می که مغزهایی از و کنندمی فرار مغزها شود؛نمی ستفادها درستیبه کشور منابع از شود؛می

 و آسیب ها این و ها آفت این ] امر به معروف و نهی از منکر [ باشد، اصالحات که وقتی. شودنمی استفاده

 الزم و ضروری امری اصالحات کهاین اول مطلب پس. آیدنمی پیش آنها قبیل از مورد دهها

 (khamenei.ir:3016.)است

آن را ایشان به تاثیر این الگو)تکرار مستمر و تذکر مکرر معروف ها و منکرها توسط تک تک افراد( تاکید و 

 با فیزیکی برخورد به موظّف وجههیچ به  شرعا  شما »معتقد هستند: دانسته وبه تاثیرات پروانه ای  منجر

 نمی گویید، شما. بگویید را خود حرف دارید؛ کارهچ شما. هستید گفتن به موظّف فقط شما نیستید؛ منکر

 معلوم بگوید، نفر یک البته. بگویید هم بارها بگویید؛ کنید، امتحان. شود نمی بگویید، اگر که می کنید خیال

 حتّی است؛ بیشتر مشت از مراتب به اثرش گفتن، خودِ.بگویند کنید وادار را دیگران. نمی کند اثر که است

 .«نیست مشت مثل و دارد سازنده اثر اخم کهاین با است؛ بیشتر اثرش هم اخم از گاهی

(khamenei.ir:2887)  
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ایشان نظارت عمومی و مستمر مردم را گامی در جهت اصالح گری و تعامل اجتماعی ، جلوگیری از زوال 

 اگر»گویند: حکومت و ممانعت از وارونه سازی ارزش ها و قلب منکرها به جای معروف ها می دانند و می

 نوترین، از یکی شد خواهد معلوم شود، روشن مردم برای آن حدود و منکر از نهی و معروف به امر معنای

 است منکر از نهی و معروف به امر همین اجتماعی، تعامل هایشیوه کارسازترین و کارآمدترین ترین،شیرین

 این است؛ کردن همکاری این نه؛! «است نکرد فضولی این! آقا»بگویند در نمی آیند دیگر افراد بعضی و

 به کمک است؛ شرّ و بدی کردنِ  محدود به کمک این است؛ خیر شیوعِ به کمک این است؛ عمومی نظارتِ

 در روز یک که است این خطرها بدترین. شود تلقّی گناه همیشه گناه، اسالمی، جامعه در که است این

. شود عوض ها فرهنگ و شود معرفی بد کار عنوان به خوب کار شود؛ معرفی ثواب عنوان به گناه جامعه،

 همیشه مردم نظر در گناه که می شود موجب این شد، رایج جامعه در منکر از نهی و معروف به امر که وقتی

 و کنند کار طوری که است این مردم علیه هاتوطئه بدترین. نشود نیک کار و ثواب به تبدیل و بماند گناه

 در ـ آنهاست در کشور صالح و رشد و است کرده امر آنها به دین که کارهایی ـ خوب ارهایک که بزنند حرف

 بنابراین. است بزرگی بسیار خطرِ این. شود تبدیل خوب کارهای به بد کارهای و بد، کارهای به مردم نظر

 طرف از. بماند یبد و نیکی همچنان بدی، و نیکی که است همین منکر از نهی و معروف به امر فایده اوّلین

 و دارد قرار جامعه رأس در که کسی کار بگیرند، خو گناه با مردم و شود منتشر گناه جامعه در وقتی دیگر،

 نخواهد یعنی شد؛ خواهد مواجه مشکل با دهد، سوق نیکی و معروف ، ، صالح خیر به را مردم می خواهد

  .«دهد انجام را کار این فراوان هزینه صرف با است مجبور و توانست نخواهد آسانی به یا توانست،

همیشگی که توقفی در آن برای  یتکلیفبه عنونا  منکر از نهی و معروف به امر مسئلهاز  رهبری معظم مقام

 قوام و ماند می زنده منکر از نهی معروف به امر با اسالمی جامعه»کرده و معتقدند: یاد نیست مسلمانان

 علیکم اهلل یساطن» که است آنوقت نشود کار این اگر ، است منکر از نهی و معروف به امر به اسالمی حکومت

 در که است این به اخیار حاکمیت بقای و اسالمی حکومت قوام «لهم یستجاب فال خیارکم عوا فید کم شرار

 (khamenei.ir:3040) .«باشد زنده منکر از نهی و معروف به امر جامعه
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 بقا عوامل از ،آن را یکی منکر از نهی و معروف به افراد در ادای فریضه امر ایشان با اشاره به وظیفه تک تک

 نیست بشری اجتماع هیچ. آیدمی وجود به فساد جامعه، در که است بدیهی »دانسته و می افزایند ؛ جامعه

 مظاهر به چشمشان تا کسان بعضی شود؟ برطرف باید چگونه فساد، این. نیاید وجود به فساد آن، در که

 به که را فسادی غالبا !« ببرند؟ بین از را فساد بیایند که کجایند مسؤولین پس» می گویند می افتد، فساد

 شود، می دیده چشم به که فسادی آن اما. می گیرند مسؤولین از سراغ و آورندمی بر فریاد بینند می چشم

 که کسانی. دید شود نمی خیابان و بازار و کوچه در ظاهری چشم با که است فسادهایی از کوچکتر خیلی

 به باید جامعه محیط لذا. است پنهان هادیده از اغلب کالن، فسادهای که فهمند می و دانند می واردند،

 های جریان مثل. برود بین از زود و نکند پیدا رشد فرصت شد، پدیدار فسادی آن در اگر که باشد ایگونه

 .آب عظیم

 آن کمی بریزند، کثافت و آلودگی هارودخانه این در چه هر می کنید؟ هدهمشا را دنیا عظیم هایرودخانه

 مواد عوض، در و بردمی بین از را مضر مواد آب، حرکت و آب کوبیدن سنگ به سر آب، تالطم تر، طرف

 فسادی قطره کسی اگر که باشد زالل چنان باید. باشد گونه این باید جامعه، محیط. کند می تولید حیاتی

 با معروف، به امر با است؟ پذیرامکان چگونه. ببرد بین از و کند هضم را آن جامعه، خودِ  چکاند، آن در هم

. حکمت حکمت، حکمت،. « بالحکمة ربّک سبیل الی ادع: »فرماید می قرآن. خیر به دعوت با و منکر از نهی

 و برگزیده بندگان آنِ از و ممتازند آن به انبیا که حکمت،. می کنند حکمت به تعبیر را مستحکم اندیشه

 هیچ. ببرد بین از و کند نفی را آن تواند نمی عقالنی ابزار هیچ که است مستحکمی فکر همان است، صالح

 کند، می معیّن را حکمت که آیاتی به قرآن در شما. کند خنثی را آن تواند نمی هم ایتجربه و استدالل

 اگر که است چیزهایی«  الحکمة من ربّک الیک اوحی اممّ ذلک: »است چیزهایی چه ببینید و بنگرید،

 در تواند نمی معاندی هیچ مغرضی، هیچ منکری، هیچ. کند رد را آنها تواند نمی کند، تالش هم ابد تا بشریت

 عالما االنسان صیرورة» را حکمت حکما، کهاین. هااندیشه و افکار ترینمستحکم یعنی حکمت.بکوشد آنها ردِّ

 در ایخدشه قابل غیر و مستحکم و برجسته افکار چنان یعنی. است گویند،همان می« الحسّی المللع مضاهیا

 می شما و است شده عالَم یک به تبدیل خود که است، کرده پیدا گسترش ـ صالح و برگزیده بنده ـ او روح
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. است حکمت این،.کنید اهدهمش او اقدام در و او اشاره در او، سخن در را گیتی همه و را، وجود را کوْن توانید

 و»،«الحسنه والموعظة.»کنید دعوت خدا سوی به را مردم گونه این.« بالحکمة ربّک سبیل الی ادع» وقت آن

 امروز تا اسالمی تفکر که هست اینها. بقاست عوامل اینها یعنی. هست هم این« احسن هی بالتی جادلهم

 (khamenei.ir:2801).بماند توانست

معروف و نهی از منکر دانسته و می  به امر و تذکر تداوم و تکرار اسالمی را در گرو جامعه ریایشان ماندگا

 تواند نمی فساد، عوامل و ابزار از کدامهیچ شود، عمل قرآن فرموده و اسالم دستور به جامعه، در اگر»:فرمایند

 گذارد نمی منکر، از نهی و روفمع به امر و مختلف جوانب از توجّه دقیقتر، معنای به. بکند اثری کمترین

 و الذکر نزّلنا نحن انا» که است این. است ماندگار جامعه یک اسالمی، جامعه که است این. شود پیروز دشمن

رهبری انقالب عنصر استمرار در ادای فریضه را در پویایی و جوان (khamenei.ir:2801) .«لحافظون له انّا

 که حال»متمادی از عمر آن امری قطعی و شرطی الزم می دانند: رغم گذشت سال های علی، ماندن نظام 

 در کمونیستی پیر ساله چند و هفتاد فرتوت نظام با مقایسه در و است جوان و و یکسالهبیست  ما نظام

 معروف به امر چنانچه بگذرد، نظامی چنین بر هم سال صد اگر اما است؛ جوان هم طبیعی طور به شوروی

 آنگاه کنید، نهی منکر این از را او دیدید، شخصی هر در را منکری اگر که بدانید خودتان هوظیف شما و باشد

 فقط منکر از نهی و معروف به امر طرف.ماندمی شاداب و طراوت با و تازه و تر همیشه اسالمی، نظام این

 او از کهاین نه ؛کنید امر او به باید شما هستند، هم باال سطوح در اگر حتی نیستند؛ مردم عامه طبقه

 استعالء حالت با باید نهی و امر. نیست درست حرف این یا کار این نکن؛! آقا: بگویید باید کنید؛ خواهش

 منهیان از باالتر ناهیان و مأموران، از باالتر باید حتما  آمران که نیست این معنایش استعالء این البته. باشد

 شودنمی. نیست تضرّع و تقاضا و خواهش مدل است؛ نهی و امر لمد معروف، به امر مدل و روح نه، باشند؛

 کنی؟می اشتباه چرا نکن؛ را اشتباه این! آقا گفت باید نه، نکنید؛ را اشتباه این شما کنممی خواهش که گفت

 معروف به امر مخاطب هم او باشد، هم مهمتر بنده از ـ هستم حقیری طلبه که بنده ـ هست کسی هر طرف،

  (khamenei.ir:3016).گیردمی قرار منکر از نهی و
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 در خداوند »رهبری انقالب خطاب به برخی از نمایندگان مجلس در خصوص مراقبت و نظارت می گویند:

 ؛تقوا«لغد قدّمت ما نفس ولتنظر اللَّه اتّقوا امنوا الّذین ایّها یا:»می فرماید حشر یمبارکه یسوره آخر آیات

 و نیاید؛ پیش انحرافی و اشتباه و لغزش که باشد حواستان و ـ باشید خودتان بمراق یعنی ـ کنید پیشه

 از و کرده فراهم چه فردا برای ببینیم که باشد این باید ـ«لغد قدّمت ما نفس ولتنظر»ـ مواظبت این ینتیجه

. داناست و بینا متعال خدای ؛«تعملون بما خبیر اللَّه انّ  اللَّه واتّقوا:»فرماید می بالفاصله بعد. ایمفرستاده پیش

 اگر. است اصلی جهت و خط این من، نظر به باشد؛ حواسمان و باشیم خود کار بینای و خود مراقب باید ما

ه ب لوایح هم شد؛ خواهد مطرح مجلس در خوب های طرح هم شد، گماشته این به اهتمام و شد رعایت این

 شد؛ خواهد مردم حال یمالحظه هم شد؛ خواهد نجاما خوب نظارتی، یوظیفه هم شد؛ خواهد تصویب موقع

 می ما خود را مقدارش یک شد؛ خواهد عدالت یمالحظه هم شد؛ خواهد کشور یتوسعه یمالحظه هم

 اول از قدم این اگر. کند می دستگیری و هدایت را ما و کند می کمک ما به خدا هم را مقدارش یک فهمیم،

 چه که باشد مطمئن تواند نمی انسان واقعا   و دارد وجود احتمالی وعن همه نشد، برداشته جهت این در

. باشید مراقب که است این من اصلی عرض بنابراین،شد خواهد چگونه و کرد خواهد

(khamenei.ir:3293)  

 ـ درونی شدن و نهادینه سازی: 4ـ 6

ن انگیزه الزم برای عمل است داشت، یکی از مولفه های مورد نیاز در درونی شدن یک رفتار سیاسی در فرد 

 انگیزش در واقع رفتار فردی را در مسیر استمرار نهادینه می کند .

از دیگر مولفه های مورد نیاز در درونی شدن یک رفتار سیاسی در فرد ، داشتن بینش الزم و دارا بودن 

تغییر دهد لذا  بصیرت در خصوص آن عمل است که می تواند نگرش فرد را نسبت به آن موضوع تعریف یا

 .است نیز، در درونی و نهادینه سازی امر سیاسی ، الزم و ضروری سیاسی بینش وجود

 تواکل است  و یکی دیگر از مولفه های درونی شدن و نهادینه سازی امر سیاسی در جامعه ، دوری از تغافل

 و شایستگان حاکمیت از جامعه ماندن محروم را عظیم و بزرگ فریضه این ترک مقام معظم رهبری آثار

 با - مؤمنان امیر تالش های ناکامی موجبات از یکی به اشاره با و دانند می سفاک و فاسد افراد شدن مسلط
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 امر ترک ، را ناشی از شد منجر بزرگوار آن شهادت به هم باالخره که راه، این ادامه در - عظمت و قدرت آن

 می که روایتی»:  افزایند می ایشان دانند و تواکل می هجامع در افراد سوی از منکر از نهی و معروف به

 لیسلّطنّ  او المنکر عن لتنهون و بالمعروف لتأمرنّ: »می فرماید. است عجیبی و دهنده تکان روایتِ خوانم،

 خودتان میان را منکر از نهی و معروف به امر باید ؛«لهم یستجاب فال خیارکم فیدعو کم شرار علیکم اهلل

 شما بر را هاوابسته و فاسدها ، اشرار خدا نکردید، اگر. باشید پایبند آن به نسبت و دهید رواج ،کنید اقامه

 همان! افتاد خواهد یوسف بن حَجّاج امثال دست به مرور به کشور سیاست امور زمام یعنی کند؛ می مسلّط

 می خطبه مسجدش در و دکر می نهی و امر جاآن در و داشت قرار آن رأس در امیرالمؤمنین که ایکوفه

 در و آمد ثقفی یوسفبنحَجّاج که رسید جایی به مرور به منکر، از نهی و معروف به امر ترک خاطر به خواند،

 کسی حَجّاج بود؟ کسی چه حَجّاج! کرد موعظه را مردم خود خیال به و خواند خطبه و ایستاد مسجد همان

 حیوان یک که راحتی همان به! نداشت تفاوتی هیچ نجشکگ یک خون با او، نظر در انسان یک خون که بود

 باید کوفه مردم همه گفت و داد دستور حَجّاج بار یک. کشت می را انسان یک حَجّاج بکشند، را حشره یک و

 با! شود می زده گردنش نه، بگوید کس هر کنند؛ توبه خودشان کفرِ از و کافرند که بدهند شهادت و بیایند

 قابل غیر و استثنایی و غریب و عجیب های ظلم دچار گونهاین مردم منکر، از نهی و فمعرو به امر ترک

 و تقلّب دزدی، خالفکاری، جامعه در و نشود منکر از نهی و معروف به امر که وقتی. شدند تشریح و توصیف

 خواهد فراهم ناباب های آدم آمدن کار روی برای شود،زمینه جامعه فرهنگ جزو بتدریج و گردد رایج خیانت

  (khamenei.ir:3040).شد

 جهت و معیار را، شروران و ناصالحان سلطه با ضدیت اسالمی، معتبر روایاتبه استناد با رهبری معظم مقام 

 مردم به مهم این تفهیم جهت در باید ها تالش همه»:گویند می و کرده توصیف منکر از نهی و معروف به امر

 الهی واجب این ترویج و است بدان و ناصالحان سلطه با ضدیت منکر از نهی و معروف به امر از هدف که باشد

 و دینی عمیق بینش و درک از گرفتن بهره با باید منظور این برای و شد خواهد آنان تسلط از مانع جامعه در

 داشتن در را منکرات شناخت راه ایشان. شود رفیمع مردم به و شده شناسایی خطرناک، منکرات سیاسی،
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 . دانند می منکر از نهی و معروف به امر فریضه ادای برای انگیزه کنار در الزم بصیرت و صحیح بینش

(khamenei.ir:17213)   

 می آگاهی و بصیرت با همراه انگیزه و مسئولیت احساس داشتن را اصالحی عظیم های حرکت الزمه ایشان

 به و شده خطا دچار آید، در اشتباهی هم معروفش به امر قدان این ارکان باعث خواهد شد تا فرد ،ف دانند

   (khamenei.ir:28344).بیفتد کجراهه

مقام معظم رهبری الزمه فهم حقایق را داشتن درک و بینش صحیح در همه کارها قلمداد کرده و معتقد 

 و عطر یک سیاست. بفهمد را حقایق تواندنمی درست شد،نبا سیاسی انسان اگر کارها، یهمه در :»است 

 گل این از را چیز همه. ندارد شامّه که کسی پیش بریدمی را گلی شما که است این مثل. است خاصّی بوی

 که بفهمد تواندنمی هم او فهمد،نمی را این او که بفهمید توانیدنمی شما. فهمدنمی را چیز یک اما فهمد،می

 بداند که نیست کور هم چشمش. است توجیه غیرقابل او،. فهمیدمی و دارید او بر اضافه چیزی شما

 چیزی یک. ندارند شامّه که فهمندنمی عمر آخر تا شانبعضی ندارند، شامّه که هایی آدم. نه بیند؛نمی

 یک. است یچیز چنین سیاست،. ندارند قضیه این از درستی درک اما ،«دارد خوبی بوی»گویندمی ببینند،

 شودنمی اصال . بیندمی دارد سیاسی بینش که آدمی را آن و آیدمی وجود به پدیده یک در که است حقیقت

   (khamenei.ir:5636)«.داد نشان ندارد، سیاسی بینش که کسی به را آن

ونی در واقع بینش و فهم درست ، الزمه درونی شدن یک رفتار سیاسی در فرد است ، نهادینه شدن و در

سازی امر سیاسی در رفتار فردی در یک نظام اسالمی منجر به این خواهد شد که افراد هر روز نسبت به 

 اسالمی نظام و اسالمی جمهوری:»در اینخصوص رهبری معتقد است دیروز درصدد بهتر کردن خود برآیند

 عمل در و دل در سالما که است نظامی است، کرده فداکاری و کشیده زحمت همه این آن برای ملت یک که

 فاسد اداره، امّا ،«شد اسالمی نظام،» بگوییم که نیست طوراین. باشد داشته وجود افراد، یکایک وجود در و

 بیکارگی باشد؛ بدکارگی و عمل سوء باشد؛ جا همه بددلی، و بدخواهی باشد؛ داشته رواج گیریرشوه باشد؛

 درصدد روز هر کدام، هر انسانها که است آن اسالمی نظام .نیست اسالمی نظام کهاین! باشد تنبلی باشد؛

 ساوی مَنْ : »که است این اشزنده همیشه شعارهای از یکی اسالمی، نظام در. باشند خودشان کردن بهتر
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 باید امروز. است رفته کاله سرمان و مغبونیم باشد، دیروز مثل امروزمان اگر شما و من« مَغبون فَهُوَ  یَوْماهُ 

 همیشه شعارهای از یکی اسالمی، نظام در. معنوی جهات از جمله، از جهت، همه از. باشیم دیروز زا جلوتر

 خود های بدی از کند؛ گریه خود برگناهان باید. باشد خودسازی صدد در باید کسی هر که است این زنده

 به تبدیل را غلطی تباطار هر و کند کم را بدش کارهای کند؛ زیاد را خود خوب کارهای کند؛ توبه و استغفار

 و بدکاری ای،اداره از اینقطه در که کنیم قبول توانیم نمی ما است، این اسالمی نظام اگر. کند درست ارتباط

 کنند، پراکنیشایعه ظهر تا صبح بنشینند و بگیرند را دولت حقوق نفر چند. باشد پراکنیشایعه و بیکارگی

! دهند قرار مسخره و اهانت و طعن مورد را خوب آدمهای و نندک ایجاد یأس و دلسردی بزنند، مفت حرف

 آن و این. باشند کار مشغول مؤمن، آدمهای عدّه یک هم آنها کنار در وقت، آن! شود؟ می چیزی چنین مگر

 (khamenei.ir:2632).«نیست چیزی چنین هرگز یکسانند؟

 عدالت درونی شده: ـ  4ـ  6ـ  1

،  در وجود افراد و مطالبه آن از سوی تک تک آنها ، مقام معظم رهبری در بحث عدالت و درونی شدن آن

می دانند و و توجه افراد به لزوم اقامه آن  تحول درونی افراد را عاملی مهم در تحقق عدالت اجتماعی

طوری که مورد نظر اسالم آن ،عدالت اجتماعی  تحققبدون یک تحوّل اخالقی عمیق و گسترده، ،  معتقدند

ما باید گام چهارم انقالب را که گام نوسازی و تحول معنوی و اخالقی است،  :» محقق نخواهد شداست، 

ها دشوارتر است و خیلی سخت است که انسان  ی حرکتبرداریم و در جامعه، به یک معنا این حرکت از همه

ر بریزد و معنویات را بر ی جامعه را نوسازی کند و تحول ببخشد و رذایل اخالقی را کنااز لحاظ اخالقی، همه

، نخواهیم ما بدون یک تحول اخالقی عمیق و گستردهخاطر همین است که جامعه مستقر کند، به

دار و  ای را زخمطوری که مورد نظر اسالم است، انجام دهیم. عدالت، عدهرا آن عدالت اجتماعیتوانست 

دارد. آن اند، به اعتراض وامیموال عمومیکند. عدالت، کسانی را که درصدد سوءاستفاده از اناراضی می

کنند، کسانی نیستند که دستشان به جایی نرسد. کسی که امکانات کسانی هم که در این مواقع اعتراضی می

نظام .کنندها کمک می تواند مسأله درست کند. دشمنان خارجی هم به این طور آدمو ثروت دارد، می

ی قرآن، فرستادن پیامبران و نازل شدن کتب آسمانی را به ی شریفههاسالمی، نظام عدالت است. لذا در آی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



182 
 

کند. وقتی در جامعه، با قسط حرکت می«. لیقوم الناس بالقسط»ی قسط معین فرموده است: هدف اقامه

تواند تالش و کار و جامعه عدالت بود؛ وقتی هر کس که اهل تالش و کار و فعالیت است، دید در جامعه می

طلبند، کسانی که پررویند، کسانی که متجاوز و متعرض به ند و وقتی همه دیدند کسانی که فرصتفعالیت ک

شوند. نه فقط شود، به اسالم جذب میند، توسط قانون و پاسداران قانون جلویشان گرفته میا حقوق دیگران

دنیا، به سمت اسالم جذب ی تشنگان عدالت در ها و همه ی انسانها و کشورها و همه ی ملتآنها، بلکه همه

 .شوندمی

ند. وقتی در نظام جمهوری اسالمی عدالت باشد، از همه جای دنیا مردم گردن ا ی عدالتمردم، امروز تشنه

چشم به این حقیقت درخشان خواهند دوخت، آن را تحسین خواهند کرد و به آن جذب ،خواهند کشید

هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره »شد: ی شریفه معنا خواهد خواهند شد. آن وقت این آیه

 (01/01/1376)«های مسؤول. ی دستگاهی مردم و هم وظیفهاین وظیفه است؛ هم وظیفه«. الدین کلهعلی

می دانند و در بیانات  به عدالت اجتماعی عامل مهم و موثری در نزدیکیایشان عدالت درونی شده در فرد را 

اعتقاد به معاد، اعتقاد به تجسم اعمال، اعتقاد به تجسم ملکات در قیامت، خیلی تأثیر »خود اظهار می دارند:

خواه باشیم، عدل را ستایش کنیم، برای عدل تالش کنیم؛ اینها در قیامت تجسم دارد. ما عادل باشیم، عدل

دهد.  یرو میدهد، ن ش هم همین است. این اعتقاد، به انسان نشاط میا ی مقابلپیدا خواهد کرد. نقطه

ی تجسم اعمال در قیامت، چه بالئی به روز ی ظالمانه، در عرصهانسان بداند که رفتار ظالمانه، حتّی اندیشه

 گرگ برخیزی از این خواب گرانـ  ای دریده پوستین یوسفان :شود آورد، طبعا  به عدالت نزدیک میاو می

ا، تجسمش در آنجا، گرگ برخاستن از خواب گرانِ صفتی در اینج کسی به این اعتقاد داشته باشد که گرگ؛

 (27/02/1390)گذارد.  مرگ است، این خیلی تأثیر می

 بستری برای عدالت اجتماعی :در سایه معروف ها و دوری از منکرات ـ عدالت فردی  4ـ  6ـ  2

و  عی دانستهو موثر در تحقق آن در زندگی اجتما اجتماعیرهبری انقالب عدالت فردی را پشتوانه عدالت 

فرد درون معتقدند امر به خوبی ها و معروف ها ، دوری از زشتی ها ، بدی ها و منکرات ، همواره باید در 

در واقع در هر انسانی، عدالت :» اعی آن رهنمون کندماو را به سوی وجوه اجتبتواند داشته و متجلی و 
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شود عدالت در زندگی اجتماعی است. نمیی تأثیر ی عدالت جمعی و منطقهشخصی و نفسانی او، پشتوانه

کسی در درون خود و در عمل شخصی خود تقوا نداشته باشد، دچار هوای نفس و اسیر شیطان باشد، اما ادعا 

تواند در جامعه عدالت را اجرا کند. چنین چیزی ممکن نیست. هرکس که بخواهد در محیط کند که می

به همان  -درون خود تقوای الهی را رعایت کند. تقوا  اول باید درزندگی مردم منشأ عدالت شود، 

البته معنای این حرف آن یعنی مراقبت برای خطا نکردن.  -معنایی که در ابتدای خطبه عرض کردم 

شود؛ اما این مراقبت، نیست که انسان خطا نخواهد کرد؛ خیر. باالخره هر انسان غیر معصومی دچار خطا می

کند و به انسان قدرت نجات است و از غرق شدن انسان جلوگیری می یک صراط مستقیم و یک راه

تقوایی عدالتی و بیبخشد. انسانی که مراقب خود نیست و در عمل و کالم و زندگی شخصی خود دچار بیمی

الصالةوالسالم تواند در محیط جامعه منشأ عدالت اجتماعی باشد. این جاست که امیرالمؤمنین علیهاست، نمی

ی خود نقشی دارند، بیان کرده است: ی کسانی که در امور سیاسی جامعههمیشگی خودش را به همهدرس 

؛هر کس که خود را در معرض ریاست، «من نصب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره»

یت خود کند؛ بعد اول باید شروع به تأدیب و ترب ـ ایدر هر محدودهـ گذارد امامت و پیشوایی جامعه می

ولیکن »فرماید:شروع به تربیت مردم کند. یعنی اول خودش را اصالح کند، بعد به سراغ دیگران برود. می

باید با سیره و روش و رفتار خود  خواهد دیگران را تربیت کند،؛اگر می«تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه

 ( 26/12/1379. )نه فقط با زبان خود،  تربیت کند

عدالت در شئون فردی را بستری برای دوری از منکر دانسته و ظلم به نفس را در بی عدالتی ، بیانی دیگر  در

ی دوم و پایانی که بد نیست من در اینجا عرض بکنم، عدالتی نکته:» ایشان اظهار می دارند به آن می دانند

ی مقابلش ر شده. خب، ظلم، نقطهی با خود، در قرآن، ظلم به نفس در آیات متعددی تکرااست در رابطه

قد »کنیم:  در مناجات شریف شعبانیه عرض می ،«ظلمت نفسی»خوانیم:  عدل است. در دعای کمیل می

گناهان، لغزشها، رفتن به دنبال شهوات، رفتن به «. جرت علی نفسی فی النّظر لها فلها الویل ان لم تغفر لها

ی وع در مقابل پروردگار، ظلم به خود است. این هم یک عرصهدنبال اهواء، دور شدن از توجه و تذکر و خش

عدالت در روابط اجتماعی، عدالت در تشکیل نظام ـ کنیم  مهمی است. ما وقتی که در باب عدالت بحث می
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توانیم از عدالت نسبت به خودمان غفلت کنیم. به خودمان هم باید ظلم نکنیم. به خودمان  نمی –اجتماعی 

، همان عدل است. جور نکنیم، عدل «قد جرت علی نفسی»ی مقابلِ این بورزیم. نقطههم بایستی عدل 

داشته باشیم. اگر خدای متعال توفیق بدهد که ما از این ظلم اجتناب کنیم، بنده امید فراوانی دارم که توفیق 

 (   27/02/1390).شاءاللَّه بتوانیم عدل را برقرار کنیمخواهد داد که در محیط جامعه هم ان

استقرار  :»که همان  ی مهم و اساسی است که به تعبیر ایشاندر نهایت اهتمام رهبری در برداشتن قدم

روز شتاب است؛ منتها باید روزبه معنوی ایرانآن و به منزله نوسازی  عدالت اجتماعی به معنای کامل

تر است. عدالت، هدف  ارزش ی چیزها باالتر و بابیشتری پیدا کند. در یک نظام اجتماعی، عدل از همه

محرومیت و  ،جهل  ،فقر  ،های الهی و فرستادن پیامبران خداست. عدالت، از بین رفتن تبعیض تشکیل نظام

های نفوذ و رسوب کرده در اذهان بخشی از مردم در گوشه و کنار کشور،چیزهایی است که باید انجام  نادانی

 (18/12/1375) «گیرد.
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درهم ریختگی یا ناکارآیی و را نمی توان مفهوم سازمان نیافتگی با عنایت به مطالب از پیش گفته شده ؛ 

بلکه وجود بی نظمی و جنبه های غیرقابل پیش بینی و اتفاقی در پدیده ها ، نوعی پویایی تلقی  کردتلقی 

اقع تئوری آشوب نوعی ساختار یا الگوهای رفتاری را که ویژه گی های خاص خود را دارد . در و شود می

تئوری آشوب به سیستم هایی اشاره ، یندهای قطعی منبعث شده باشند آنشان می دهد که می توانند از فر

دارد که در ضمن نشان دادن بی نظمی ، نوعی نظم نهفته در درون خود داشته و بیانگر رفتارهای نامنظم ، 

ش بینی و پیچیده در سیستم ها هستند این تئوری قائل به وجود یک الگوی غایی غیر خطی و غیر قابل پی

 ست .ا در تمامی این بی نظمی ها

( توصیف کننده رفتار آن دسته از Chaos Theoryنظریه آشوب )همان طور که قبال گفته شد در واقع 

ت و تغییر اندکی در سیستم های پویای غیرخطی می باشد که نسبت به شرایط اولیه بسیار حساس اس

لذا آشوب ، دگرگونی های  می شودباعث تغییرات بسیاری در آینده  ، شرایط اولیه چنین سیستم هایی

که در بسیاری از دستگاه های غیرخطی نسبت به زمان ، را در بر می گیرد ناهماهنگ و پیش بینی نشدنی 

 معین دینامیکی های سیستم در غیرتناوبی اررفت مطالعه از ستا عبارت آشوب دیگر عبارت به پدید می آید .

 را کوچکی تغییر هر تاثیرات و شود نمی تکرار هیچگاه که است رفتاری غیرتناوبی، رفتار مذکور تعریف در. 

 از فراوانی الگوهای که ترتیب بدین ؛ است غیرتناوبی بشر تاریخ مثال عنوان به دهد می نشان سیستم در

 نمی تکرار وجه هیچ به رویدادی هیچ سیستم این در که هرچند شد یادآور نتوا می را ها تمدن نوسانات

 آن غیرخطی مرزهای که آیند می بوجود علت این به آشوبناک سیستم یک در غیرتکرار های چرخه،  شود

 چند یا یک اگر ترتیب بدین باشد حساس بسیار خود اولیه شرایط به آشوبی سیستم یک تا شود می باعث

 جدا قبلی اش مسیر از نمایی طور به سیستم ، جدید مسیر زمانی کند کمی تغییر اولیه رایطاز ش مقدار

فرآیند آشوب محصول یک سیستم غیر خطی و پویاست چنین سیستم هایی در طبیعت و . شد خواهد

در واقع ، مدل آشوب گویای آن است که تحوالت سیاسی و  مشاهده شده اندنیز همچنین رفتارهای انسانی 

شمول برای  جتماعی ؛ زمان پرورده ، زمینه پرورده و مکان پرورده اند و نباید به دنبال قاعده ای عام و جهانا
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 تبیین و تحلیل آنها بود ؛ در مقابل باید به دنبال قواعد خرد ، محلی و متناسب با زمینه ها و زمانه جدید بود

تر مفاهیم کیفی در علوم انسانی و مجموعه ای نظریه آشوب مدلی است برای درک واقع بینانه تر و حقیقی 

از فنون و روش های ریاضی ، هندسی و الگوها برای بررسی مسائل غیرخطی ، پراکنده و بی نظم که ویژه 

 ذیل های گی ویژه دارایمدل آشوب  گی های تصادفی و غیرقابل پیش بینی بودن را در بطن خود دارند

 :است

 ( پویا سازگاری ) است شونده تکرار و غیرخطی •

 ( مانایی خود) است خودمانایی خاصیت دارای •

 ( ای پروانه اثر)  دارد قرار خود اولیه شرایط در جزئی تغییرات تاثیر تحت شدیدا •

در تحلیل چگونگی تحقق عدالت اجتماعی با سازوکار امر به معرف و و نهی از با عنایت به موارد گفته شده؛ 

 ناشی های ارویژهک و وظایف جامعه افراد تک تک که صورتی درمی توان گفت: منکر در یک چارچوب آشوب 

 الگوی آشوب اساس بر به درستی انجام داده و به سرانجام برسانند اجتماع در را سیاسی رفتار شدن درونی از

 به ، منجر گونه آشوب های سیستم گی ویژه با متناسب و آشوبناک شرایط تحث شده نوین ایجاد ، نگرش

 های داده به منجر ، آشوب معادالتی دستگاه و در تحلیل صورت گرفته براساس شده در رفتار ایجاد تغییر

 سیستم یک در دارند تمایل که جوامعی اساس براین شد خواهد آشوبناک با خصیصه های از پیش گفته شده

 گیرند می عهده بر آنها که هایی نقش و خود جامعه افراد تک تک هوشمندی به باید نمایند حرکت آشوبناک

 کنند. تکیه

 شدن رفتار امر به معروف و نهی از منکر در بین تک تک افراد جامعه به نهدر واقع به زعم نگارنده ، نهادی 

و رسیدن به اهداف مدنظر که در بحث این پژوهش متناسب با این فریضه اثر بخشی آن رفتار تغییر نگرش و 

خواهد کرد در جامعه ای که مردم احساس مسئولیت کرده و بی  است کمک« عدالت اجتماعی»مشخصا 

های واالی اخالقی ، دینی و اجتماعی را در سایه عمل به اصل امر  مولفه ها و ارزش ،تفاوتی را کنار گذاشته 

به معروف و نهی از منکر به عنوان رفتاری درونی شده بپذیرند جامعه فرارو بر اساس مدل تحلیل آشوبناکی 

ای است که به سمت تحقق آرمان های بشری از جمله عدالت اجتماعی و اصالح درونی و پیوسته به  جامعه
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 تحقق چگونگی و چرایی تحلیل برای راهی نقشه یا مدل تواند می مفاهیم منظومه پیش می رود لذا این

ه اسالمی ایران در جامع سیاسی رفتار یک مثابه به منکر از نهی و معروف به امر بستر در اجتماعی عدالت

 . گیرد قرار

 شرایط تحقق عدالت اجتماعی در اسالم: ـ 5ـ  1

اصول و معیارهایی برای سوق دادن و یا سیر جامعه به سوی عدالت اجتماعی مدنظر اندیشمندان اسالمی 

 است ، در راستای اهداف پژوهش به بررسی این اصول می پردازیم :

 ـ زمینه های فرهنگی : 5ـ 1ـ1

 یت حقوق انسان ها توسط یکدیگر:الف( رعا

حقوق انسان ریشه در حق خدا دارد و خاستگاه اصلی حقوق انسان حق خداست است امام علی)ع(          

خدای متعال ، رعایت حقوق بندگانش را مقدمه ای برای رعایت حقوق فرد قرار داد پس هر که :»می فرماید 

( 75: 1385باقری،«)سبب قیام به ادای حقوق خدا خواهد شدبه ادای حقوق بندگان خدا قیام کند این خود 

لذا استیفای حقوق دیگران و رعایت این حق در طول حق الهی است و بر همه واجب است که حقوق یکدیگر 

را محترم شمرده و آن را رعایت کنند البته مباحث دیگری نیز در این حوزه به عنوان موضوعاتی سودمند و 

ارند که به طور مثال می توان به بحث تربیت و ارزش های اخالقی ،مشارکت تسهیل کننده وجود د

 ثروتمندان و بینوایان ، مددکاری اجتماعی و.... اشاره کرد .

 ب(ظلم ستیزی:

توازن و تعادل طلبی بدون نفی و مبارزه با تعادل شکنی و عدم توازن امری غیرممکن است تفکیک           

م ستیزی در سیره ائمه و معصومین بسیار به چشم می خورد و اصل مبارزه با ظلم ناپذیری عدل گرایی با ظل

و ستم به عنوان یکی از اصول اساسی اندیشه اسالمی است وجود ظلم در هر بخشی از جامعه حاکمیت 

عدالت را در آن بخش دچار مشکل و مانع نموده و به مرور به دیگر بخش ها نیز سرایت خواهد نمود لذا 

 ه با ظلم و ظلم ستیزی تنها راه تحقق عدالت اجتماعی و از لوازم عدل است.مبارز

 ج(همکاری حاکمیت و مردم :
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حقوق متقابل مردم و حکومت تردید ناپذیر است حکومت ها وظیفه تامین شرایط رشد و تعالی مادی         

نه هرکس به حق و حقوق او را و معنوی مردم را بر عهده دارند و زمینه توازن اجتماعی و دست یابی عادال

فراهم آورد در مقابل مردم نیز وظیفه دارند به تعهدات خود عمل کنند ، از انجام کارهای اجتماع و تکالیف و 

مسئولیت های خود غافل نشوند و برای استواری و استحکام درونی جامعه بکوشند افراد باید این اندیشه و 

ک تک آنها می تواند حرکتی بزرگ ، پیوسته و شگرف را پدید آورده فکر را که مجموعه تالش های فردی و ت

، حق و حقوق را حاکم نموده و جامعه را سامان دهد در نظر داشته باشند .آنچنانکه امام علی)ع( می 

حق و حقوق عزت می یابد و نشانه های عدالت و تعادل اجتماعی آشکار می گردد و عدل در پهنه »فرمایند:

می گسترد و فرد و گروه و یا طبقه ای در جامعه از گستره عدالت بیرون نمی ماند زمانی که اجتماع فروغ 

رعیت  حق خود را نسبت به حکومت بگزارد و حکومت نیز حق خود را نسبت به مردم ادا کند حق در میان 

 (78 :1385قری،آنها عزت می یابد و پایه های دینشان استواری گیرد و نشانه های عدالت برپا می گردد )با

 زمینه های اقتصادی: ـ5ـ1ـ2

 الف(عمران و آبادی زمین:

توازن اقتصادی و رفع نیازهای همگانی و دست یابی به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در پرتو بهره           

 برداری درست و مناسب از اراضی امکان پذیر است این عامل در توصیه حضرت امام علی)ع( به مالک اشتر

 (79: 1385باقری،نیز مشهود است)

 ب(سرمایه گذاری:

نقش سرمایه گذاری در رشد تولید ، ایجاد کار ، تامین رفاه عمومی و تعادل اقتصادی امری محتمل            

است برای دست یابی همگان به نیازهای خود باید همه امکانات و سرمایه ها در جهت رشد تولید هدایت 

ید آمده و نظام عرضه و تقاضای عمومی هماهنگ شده و قیمت ها تعادل یابد امام شود فراوانی کاال پد

در مال راکد ذخیره و رشد نیست و آن کس که معروف و نیکی های خود را در مسیر »علی)ع( می فرماید:

 « .رشد و افزایش قرار ندهد آن را تباه ساخته است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ظام اقتصادی جامعه بکوشند اصالح و صالح مال به لذا مردم و حکومت وظیفه دارند برای رشد و اصالح ن

رشد آن ،هزینه کرد آن در امور تولیدی و پرهیز از مصرف های تجملی و اسرافی بستگی دارد اگر سرمایه در 

مسیر تولید بکار گرفته نشود نتیجه اش فقر در جامعه و بروز زمینه های انواع منکرات فردی و اجتماعی 

 تایج آن بطالت اجتماعی و فرار از انجام مسئولیت و انجام ندادن درست کارها است.خواهد بود که یکی از ن

 ج(مدیریت کارآمد و برنامه ریزی درست:

برنامه ریزی ، مدیریت و حسابگری دو رکن اقتصاد فرد و جامعه است در صورت نبود تدبیر و برنامه          

نادرست و بدون توجیه اقتصادی هزینه شده و توسعه  ریزی سنجیده ، تمام امکانات در امور غیر الزم یا

 فراگیر که تضمین کننده عدالت اجتماعی است به آرمانی دست نیافتنی تبدیل خواهد شد . پایدار  و

 د( اصالح الگوی مصرف:

 هیچ:»اصالح اگوی مصرف می تواند عدالت فراگیری را پدید آورد آنچنانکه امام علی )ع( می فرمایند          

 1385باقری ، «)سرمایه ای چون بسنده کردن به مقدار الزم و صرفه جویی ، فقر را بیش تر از بین نمی برد

( تجربه کشورهای توسعه یافته نیز گواه بر این موضوع است کشورهایی که با اصالح الگوی مصرف و 82:

ی تحقق عدالت اجتماعی تقسیم عادالنه کمبودها به تالش مضاعف روی آورده اند بستری مناسب را برا

 فراهم آورده اند .

 ه( کار و تالش:

امروزه بیکاری یکی از معضالت عمده بسیاری از کشورهاست و حتی کشورهای برخوردار نیز همواره          

دغدغه ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری را در رئوس برنامه های اقتصادی خود دارند نظام طبیعت کار را به 

نونی طبیعی بر دوش انسان قرار داده است و سرپیچی از آن مانند سرپیچی از دیگر قوانین طبیعی عنوان قا

موجبات زیان انسان را فراهم خواهد آورد در اسالم  نیز کار و تالش از منزلتی واال برخوردار بوده و ائمه و 

 ت بر نداشته اند. معصومین نیز همواره از تالش و کوشش های فردی و اجتماعی در طول تاریخ دس

 و( امنیت و انسجام اجتماعی:

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نهایتا عامل آخر امنیت و انسجام اجتماعی است عدالت و امنیت اجتماعی رابطه متقابل دارند یعنی        

 امنیت اجتماعی زمینه دادگرایی و تعادل بخشی و این نیز زمینه امنیت اجتماعی را فراهم خواهد آورد .

م خروج سرمایه ها از گردونه اقدامات سازنده اقتصادی گردیده و توان کارهای امنیت اجتماعی موجب عد

کاذب و سودهای لحظه ای و تورم ساز در آسیب رساندن به اقتصاد جامعه و بیمار ساختن آن غیرممکن 

 شده و نیروی کار با امید و دلگرمی به تولید و تالش مشغول شده و کارگر و کارفرما از همبستگی و همکاری

امنیت اجتماعی در پرتو عدالت پدید آمده و وقتی افراد اطمینان یابند که حق پایمال نمی  بهره مند شوند .

شود و هر کس می تواند نیازهایش را از طریق شیوه های عادالنه تامین کند آرامش واقعی به جامعه تزریق 

تواری و انسجام قوی برخوردار می شده و انسانها احساس برابری و رضایت مندی کرده و جامعه نیز از اس

شود . لذا اگر بی عدالتی در جامعه غالب شده و تبعیض های ناروا و ظالمانه و فقر در جامعه جوالن دهد 

مردم فشار ایجاد شده از این وضعیت را تحمل ننموده و در جهت دست یابی به حق و حقوق خود برآشوریده 

د نمود بنابراین امنیت و انسجام اجتماعی با تحقق عدالت اجتماعی و امنیت جامعه را با بحران مواجه خواهن

 در جامعه رابطه متقابل داشته و الزم و ملزوم یکدیگر هستند .

 نقش مردم در برپایی عدالت اجتماعی: ـ  5ـ  2

با  در تحقق عدالت اجتماعی مردم نقش بی بدیلی بر عهده دارند این نقش در طول تاریخ و در مواجهه        

حکومت ها و اندیشه های متنوع و متعدد چار تغییرات فراوانی بوده و از نگاه های فرمایشی و نفی آن تا 

 توصیه به تسلیم و تمکین در برابر حکومت ها همراه بوده است.

مه سیره ائمه نشان می دهد همواره مبارزه با قارون ها و فرعون ها و ایستادن در کنار مردم برای برپایی و اقا 

عدالت بوده است البته دست یابی به هدف تابع عواملی مانند شرایط زمانی و مکانی ، رشد بینش و بصیرت 

از سوی مردم « عدالت اجتماعی»مردم و ... بوده است قرآن کریم بزرگترین هدف اجتماعی رسوالن را برپایی 

اقامه عدل فرستاده شدند و  ( و تاکید شده است ، رسوالن برای بسیج مردم جهت25دانسته است)حدید:

و مقام  )ره(هدف ، برپایی عدالت به صورت خودجوش و از سوی خود مردم بوده است. در نگاه امام خمینی

معظم رهبری نیز همانطور که در مباحث پیشین نیز به آنها اشاره شد بر نقش مردم در برپایی عدالت 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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، منکر شناسی و تبیین آن نزد افراد یکی از راه های  البته در کنار ایناجتماعی در جامعه تاکید شده است 

 . منتهی به ایفای نقش افراد در مواجهه با مسئولیت های همگانی است

در اندیشه اسالمی مردم از چند طریق می توانند در برپایی و اقامه عدالت اجتماعی ایفای نقش نمایند این 

و همدلی تک تک افراد در عمل به فریضه امر به  ـ همراهی2ـ تغییر نگرش فردی  1طرق عبارتند از : 

 ـ  استمرار مسئولیت همگانی . 4ـ نظارت اجتماعی 3معروف و نهی از منکر 

 در تحقق عدالت اجتماعیافراد تاثیر نگرش سیاسی ـ  5ـ  2ـ  1

در واقع نگرش سیاسی فرد و چگونگی شکل گیری آن منجر به مشارکت او در یک رفتار سیاسی) امر به 

به طور خالصه با توجه به فرض ایجاد  ، معروف و نهی از منکر( به عنوان یک مسئولیت اجتماعی می شود

نگرش مناسب در فرد مطابق با وظایف مسلمانی ، فرآیند شکل گرفته منجر به تمایل و یا هدایت فرد به 

به عبارت دیگر نتایج سوی بروز و ظهور رفتاری در قالب مسئولیت اجتماعی و پیگیری تکالیف می شود . 

حاصل از تغییر نگرش ، به عنوان عاملی تشویق کننده ، فرد را در راستای عمل به تکالیف و مسئولیت های 

به هر  (300 :1388اجتماعی بسیج می کند. نگرش ها در جریان کامروا شدن نیازها پدید می آیند)برزگر،

ثبات نموده است که مثال نمونه هایی از رفتارهای حال تحقیقات آزمایشگاهی و همچنیین تحقیقات میدانی ا

مختلفی که در حمایت از محیط زیست بوده ، پیوند نزدیکی با نگرش ها نسبت به محیط زیست داشته است 

و اکنون این امر پذیرفته شده است که نگرش ها ، تاثیری پویا  و هدایتی بر رفتار سیاسی افراد دارند البته در 

متغیرها و عواملی که بر میزان تاثیر ( لذا نگرش ها بر رفتار تاثیر دارند 55: 1379ی،شرایطی خاص )کریم

و جنبه هایی از افراد اجبار ، فشار ، همخوانی( نگرش بر رفتار دخالت می کنند به جنبه هایی از موقعیت )

که باید در ( 63ـ  56: 1379کریمی ، ) مربوط می شود تخصیص یافتگی(نیرومندی ، اهمیت ، منشاء ، )

است که نگرش ها در نقطه عزیمت  توجهاز این منظر قابل این مبحث لکن  ، مجالی دیگر به آنها پرداخت

د در جهت نمی توان ، آن به رفتار فردیذهنی و انتقال  «اهمیت یافتگی»تحت تاثیر متغیرهایی مانندخود 

که منجر  )امر به معروف و نهی از منکر( عمل سیاسیراستای دادن رفتار و انگیزه مند سازی رفتار فردی در 

 . واقع شوند موثر، د شد نبه اقامه ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی خواه
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 :)همراهی و همدلی(کنش و واکنش متقابل ـ  5ـ 2ـ2

معروف و  حمایت و پشتیبانی از عملکرد متناسب با فریضه امر به وهمراهی و همدلی مردم در کنار یکدیگر 

نهی از منکر ، تاثیر فراوانی در تحقق عدالت اجتماعی دارد از آثار حضور دیگران بر رفتارهای فردی می توان 

به همرنگی اجتماعی ، اطاعت و متابعت ، تسهیل اجتماعی ، بازداری اجتماعی ، سرایت اجتماعی و بطالت 

و تجمیع آن در یک وضعیت اجتماعی) با  اشاره کرد که در واقع با شکل گیری یک وضعیت روانی در فرد

نقش آفرینی تک تک افراد( ، مسیر را در راستای شکل گیری مکانیسم پروانه ای سوق می دهد به 

 خالصه به عوامل مذکور اشاره می شود:طور

 (  Social Facilitationالف(تسهیل اجتماعی :)

کالیف فردی گوناگون را در حضور دیگران بهتر نشان می دهد مردم ت« آلپورت»نتایج آزمون های            

( حضور دیگران و مشاهده شدن از سوی آنها ، 1965«)زایونگ»انجام می دهند تا در تنهایی و طبق نظریه 

انگیزش افراد را افزایش می دهد ؛ و همه افرادی که مجبورند تکالیف خود را در حضور و یا به همراه دیگران 

قرار دارند . میزان « ممانعت اجتماعی»و یا « سهولت اجتماعی»یند های انجام دهند در معرض فرآ

برانگیختی به مقدار تهدید آمیز بودن و یا جدید بودن وضعیت و اینکه آزمودنی یا فرد چقدر حاضران را مورد 

 مداقه و بازبینی قرار می دهد بستگی دارد.

 (Social Inhibitionب(بازدارندگی اجتماعی: )

اعی در تکالیف ساده و تکراری است و در تکالیف جدید و پیچیده حضور دیگران موجب کاهش تسهیل اجتم

کیفیت عملکرد می شود در واقع می توان این وضعیت را به عنوان یک اقدام سلبی در مواقعی که یک 

تکلیف و مسئولیت بر عهده افراد هست دید که حضور دیگران در یک عمل پیچیده ، ناشایست و زشت 

نکر( موجب اخالل در آن شده و با بازدارندگی اجتماعی در واقع فشار بر فرد را در ارتکاب عمل مذکور با )م

 (313: 1388برزگر ، اختالل مواجه می کند . )

 (Social Loafing)ج(بطالت اجتماعی:

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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حاسبه و این اصطالح در واقع اشاره به وضعیتی است که در آن سهم افراد در رضایت مشترک گروهی قابل م

اندازه گیری نیست از این رو افراد تالش کمتری می کنند یکی از توضیحات چرایی آن در پخش مسئولیت 

(عده ای آن را تنبلی اجتماعی ، غفلت  Dieeusion responsibilityمیان عده کثیری از افراد است )

ملکرد تک تک افراد در انجام یا تواکل نیز نامیده اند ، تنبلی اجتماعی زمانی تجلی می کند که ع 68جمعی

دادن یک کار گروهی ارزیابی نمی شود و وضعیت پخش مسئولیت پدید می آید یا غفلت جمعی و تواکل 

زمانی رخ می دهد که طی آن افراد هر یک آن عمل خاص را به گردن دیگری می گذارد)در حالت غیردرونی 

ت تواکل با غفلت مواجه خواهد شد( و در نتیجه شده انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر  در وضعی

هیچ کس آن را انجام نمی دهد البته این وضعیت در نگرش مذهبی و مواجهه با انسان مکلف مومن و دارای 

انگیزه الهی که کل کار و یا دست کم بخشی از آن را برای رضای خدا انجام می دهد و این به عنوان 

 هادینه شده است منتفی است .مسئولیت و تکلیفی درونی در او ن

 (Conformityد( همرنگی اجتماعی:)

همرنگی یکی از اشکال نفوذ اجتماعی است که به تبعیت از باورها و استانداردهای دیگران که نهایتا منجر به 

تغییر رفتار می شود اطالق می شود برخی تمایل افراد به قبول فشار اجتماعی ذهنی یا عینی )واقعی( نیز 

گی نامیده اند در واقع همرنگی رفتار مطابق با هنجار گروهی است که ممکن است در وضعیت وجود همرن

یات زندگی عاقوفشار یا بدون آن پدید آید و در سطح رفتاری و باوری در فرد رخ می نماید همرنگی از 

ف ذهنیت یا سلیقه روزمره در اینگونه موارد فشار اطرافیان بی رحمانه بر دوش فرد سنگینی می کند تا خال

و  تشخیص خود عمل کند اگر این رفتار بر خالف هنجارها و ناظر بر فریضه امر به معروف و نهی از  یا رفتار

منکر باشد می تواند فشار ایجابی و مثبتی تلقی شود تا بر عامل منکر در ترک و یا تغییر رفتار وارد شده و 

تغییر در رفتار یا عقاید در نتیجه فشار واقعی یا  رنگی را می توانحالت بازدارندگی ایجاد نماید . بنابراین هم

 چند قابل توجه است: خیالی از طرف فردی دیگر ، گروهی و یا همه مردم تعریف کرد . در اینخصوص نکاتی

                                                           
68 Pluralistic Ignorance 
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 ها و قضاوت ها محرمانه تر باشد همرنگی کمتر صورت می  تجربه نشان داده است هر چه نظرخواهی

نوع شخصیت فرد و اینکه چه کسانی اعضای گروه : ثر دیگر در همرنگی عبارتند از گیرد دو عامل مو

 را تشکیل می دهند)برفرض حضور فرد در یک جمع یا تشکل(.

  افرادی که عزت نفس کمتری دارند خیلی بیشتر به فشار گروه و همرنگی تن در می دهند تا آنهایی

 که عزت نفس بیشتری دارند

 وامل همرنگی است برای فردی که جایگاه محکمی در گروه دارد تخلف از احساس امنیت یکی از ع

 تر است . آن و ناهمرنگی آسان هنجارهای

  پاداش و تنبیه عامل دیگر در همرنگی است که ممکن است فرد به خاطر احتراز از تنبیه)طرد و

 تمسخر( و یا رسیدن به پاداش )دوستی یا  مقبولیت( تن به همرنگی دهد .

 قاعد سازی از طریق رفتار دیگران یکی دیگر از عوامل همرنگی است که رفتار او اشتباه بوده است.مت 

  عامل دیگر همرنگی واقعیت اجتماعی است ، همرنگی در مواقعی به این دلیل است که رفتار افراد

م تنها راهنمای ما برای عمل مناسب است یعنی برای تعیین واقعیت امر به دیگران متکی هستی

طبق نظر لئون فستینجر ، هنگامی که واقعیت اجتماعی مادی و فیزیکی به طور فزاینده ای نامعین 

و مبهم می شود مردم اتکای بیشتری به واقعیت اجتماعی )نظر و رفتار دیگران( پیدا می کنند و به 

هت که احتمال زیاد به آنچه دیگران انجام می دهند همرنگی می کنند نه از ترس بلکه از آن ج

رفتار گروه اطالعات ارزشمندی در مرد توقعات دیگران در اختیارشان قرار می دهد الزم به ذکر 

است همرنگی ناشی از مشاهده رفتار دیگران برای کسب اطالعات برای عمل مناسب ، گسترده تر و 

) نظر و  عمیق تر از همرنگی برای کسب پاداش یا احتراز از تنبیه است بنابراین واقعیت اجتماعی

رفتار دیگران( یکی از نادرترین همرنگی های مفید است و شاید بتوان آن را همدلی نامید 

 (318: 1388)برزگر،

 (Social Contagionه( سرایت اجتماعی:)
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صرف حضور در اجتماع یا یک گروه کافی است . سرایت در واقع عملی است که به  گاهی برای تغییر رفتار ،

از  ی با سرعتی برابر در بین یک جمعیت گسترش می یابد ، سرایت در بسیاریسرعت یک بیماری مسر

پدیده های گروهی و مدلینگ و دیدگاه های سیاسی )مثال امر به معروف و نهی از منکر( نقش دارد سرایت 

 اجتماعی و همرنگی هر دو در سهولت پذیری زندگی اجتماعی نقش بسزایی دارند .

 و( اطاعت و متابعت:

یگری از مفهوم نفوذ اجتماعی و قدرت است که به رغم آنکه هر فرد ادعای آزادی عمل و مسئولین شکل د

فردی دارد لکن در سلسله مراتب نظامی یا اداری به اطاعت پذیری به عنوان هنجار و رکن کارآمدی  سیستم 

مدیون کردن فرد : ـ 1شود :  تاکید می شود عوامل موثر بر اطاعت به طور خالصه در چند روش ارائه می

دنبال فرصت بودن برای جبران خدمت کسی که خدمتی برای فرد انجام داده است طبق هنجارهای 

ـ روش به مرگ بگیر تا به تب راضی شود: تقاضای بزرگ و غیرمعقولی که از شخص می شود تا 2اجتماعی 

ـ روش 3دوم را قبول می کند . بعد از رد شدن آن ، فرد در مقابل تقاضای کوچکی که ارائه می شود تقاضای

دبه در آوردن: ابتدا پیشنهاد استثنایی به فردی ارائه می شود مثال فروش یک اتومبیل لوکس و وقتی فرد 

آماده خریدن آن است شرایط معامله عوض می شود و با کم و زیاد نمودن شرایط ، شخص مورد نظر را به 

گام)جای پا بازکردن(: در ابتدا فرد را وادار به تسلیم در  ـ روش گام به4پذیرش معامله مزبور وادار کند 

مقابل خواسته کوچکی می کنند و بعد از او می خواهند در مقابل خواسته مهمتری تسلیم شود این روش در 

مذاکرات دیپلماتیک نیز از سوی برخی کشورها دنبال می شود . اطاعت و متابعت مصداق روشنی برای 

ش و تنبیه است که ناپایدار بوده و تا زمانی که تنبیه و پاداش باشد وجود خواهد داشت همرنگی ناشی از پادا

 ( 321: 1388)برزگر،

 و تاثیر پروانه ای: همگانینظارت  ـ  5ـ  3

داشت های گروه یا جامعه  نظارت همگانی به روش ها و وسائلی که برای وادار کردن افراد در انطباق با چشم

فریضه امر به معروف و نهی از منکر در واقع نظارت همگانی در ، شود مرتبط است  خاص به کار گرفته می
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معنای عام خود است که مسلمان مکلف را موظف می سازد در راه اشاعه معروف و ریشه کنی منکر در 

 جامعه اسالمی کوشش نماید .

دیگر نظارت همگانی وظیفه نظارت همگانی بر نظارت همه مسلمانان بار شده است و به عبارت ، در اسالم 

نظارت اجتماعی به عنوان زیربنای نظارت همگانی ، هم به  بر دوش تک تک مسلمانان . ای شرعی است

صورت ابتدایی تر در میات تک تک افراد و هم به صورت کامل تر در مقام قانون و عقیده عمومی متبلور می 

مر به معروف و نهی از منکر و خیرخواهی برای شود .در جامعه اسالمی با تاسی از اصل مهم و فریضه ا

در جهت  یمانعیک عامل تنظیم کننده و  انمومنان و در راستای عمل به اصل هشتم قانون اساسی ، به عنو

انحراف و شناسایی تهدیدات و آسیب ها پیرامون نظام اسالمی در نظر گرفته می شود که در نتیجه عمل به 

ن ها و اهداف کالن از جمله عدالت اجتماعی را محقق نمود و در واقع این می توان بسیاری از آرماآن ، 

نظارت به تنظیم و تعدیل جامعه و کاهش تضاد و کشمکش و رقابت ناسالم کمک کرده و در نهایت سامان و 

 (1388)حیدری،و انسجام و یکپارچگی را سبب خواهد شد . آوردهنظم اجتماعی و سیاسی را به همراه 

ن معنا و با نگاهی به خصیصه اثر پروانه ای در کنار وظیفه همگانی می توان خروجی غیر قابل پیش لذا در ای

بینی و شگرف را در واقع محصولی قلمداد کرد که بتواند به تعدیل و تنظیم روابط اجتماعی و کاهش فاصله 

 است منجر شود . در واقع تحقق عدالت اجتماعی جامعه کههمه اشکال آن در طبقاتی و نابرابری در 

 مسئولیت همگانی: گامی در جهت استمرار نهادینگی و درونی سازی  ـ  5ـ  4

بحث نهادینگی فریضه امر به معروف و نهی از منکر که در واقع نقطه سیر خود را از تغییر نگرش و جهان 

بعد از تغییر رفتار و و به عنوان عاملی در نظر گرفته می شود که در نقطه آغازین بینی فرد آغاز می نماید 

هاد فرد تبدیل به یک ارزش و هنجار پذیرفته شده تثبیت خود به عنوان یک امر درونی و نهادینه شده در ن

در این  هدایت می نمایدمسئولیت همگانی و متداوم را در مسیر عمل و انجام مستمر  فردو  او گردیدهدر 

ن این نگرش تک تک افراد را به مسیری هدایت وضعیت می توان گفت بر اساس چارچوب آشوب درونی شد

مکانیسم سازگاری خارج از اجبار و یا تحکم بیرونی اقدام به کنش و واکنش نموده و   می کند که خارج از

 را محقق می سازند .پویا 
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 ه امر به معروف و نهی از منکریضـ استمرار و پویایی فر 5ـ 5

ف و نهی از منکر و تکرار آن ، منجر به شکل گیری عنصر پویایی عنصر استمرار در انجام فریضه امر به معرو

 سیستم که است تطبیقی و پویا فرآیندی سازماندهی در رفتار سیاسی می شود بر اساس تئوری آشوب ، خود

در واقع در الگوی از پیش  کند می حفظ را خود ساختار ، خارجی کنترل نوع هر وجود بدون و آن کمک به

مکلف دیندار در وضعیت درونی شده رفتار سیاسی امر به معروف و نهی از منکر ، در یک  گفته شده ، فرد

فرآیند پویا و طی یک مشارکت فعال سیاسی در جامعه ایفای نقش می نماید. درونی و نهادینه شدن رفتار 

عیت های سیاسی در فرد می تواند به استمرار و خودسازماندهی رفتار سیاسی به نحوی که بتواند در موق

مختلف نسبت به انجام مسئولیت خود در راستای امر به معروف و نهی از منکر تحرک فعال و مشارکت پویا 

 نشان دهد کمک کند . 

که در فصول گذشته بدان تصریح شد ؛ فریضه امر به معروف و نهی از منکر در  به عبارتی دیگر همچنان

دوش همه افراد جامعه اسالمی است ؛ در سایه عمل به این مفهوم کالن آن ، وظیفه ای همگانی و تکلیفی بر 

شده و  اصالح گری درونیشکل گیری متداوم پویایی و استمرار در کنار فریضه توسط تک تک افراد و 

 عدالت اجتماعی صورت عملی به خود خواهد گرفت .، مقوله  نهادینه سازی

زبانی و در میان تک تک افراد و با استمرار  با شکل گیری رفتار همگانی ناشی از انجام فریضه در سطح

مستمر و پویای این عمل ، وضعیت مذکور در مسیر حرکت خود از سازماندهی و مدیریت مطلوب منابع و 

امکانات برخوردار شده و با قدرت برنامه ریزی به مثابه یک کل عمل نموده و کمترین نیاز به کنترل های 

ی حرکت جامعه اسالمی در مسیر رو به تعالی ترسیم خواهد شد . سیستم بیرونی را خواهد داشت و دور نما

شکل گرفته در این وضعیت متشکل از تک تک افراد دارای مسئولیت اجتماعی ، صاحب اراده و به عنوان 

کنشگری پویا در یک فرآیند مستمر ناشی از الگوی آشوبناک و تاثیرات پروانه ای در نظر گرفته می شود که 

 محصول آن ، شکل گیری نظامی توام با عدالت اجتماعی است . خروجی و

مداومت در رفتار امر به معروف و نهی از منکر در جهت اصالح جامعه اسالمی ، حفظ دست آوردها و رسیدن 

به جامعه آرمانی در کنار توجه به الگوهای آشوبناکی که از یک پویایی ، خودسازماندهی ، خودمانایی و نهایتا 
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شگرف و بزرگ برخوردار است ، رفتار سیاسی فرد را در اثر تحریک پذیری های صورت گرفته ناشی  نتایجی

از اصل عمل به سمت مشارکت سیاسی پویا و فعال هدایت می نماید . این مشارکت دارای پشتوانه عظیم و 

مومن ، خداوند  عمیق مذهبی است و از ضمانت اجرایی باالیی برخوردار است زیرا در نگاه انسان مکلف و

مراقب و حاضر بر رفتار سیاسی اوست و او با خدا در حال معامله است این نوع مشارکت سیاسی به نوعی 

ممتازتر از مشارکت سیاسی رایج در مغرب زمین است زیرا برخالف آن دارای ضمانت اجرایی ریشه دار در 

 (173: 1387درون و جان افراد است )برزگر ،

می دانست و می از نگاه دین نکمیت عدالت اجتماعی در جامعه را نافی توسعه انسانی امام خمینی)ره( حا

و همه تمدنها موافق است ،  اسالم ، همه ترقیات و همه صنعت ها را قبول دارد ، ... با همه ترقیات:»فرمود 

ا وابسته باشد ، ، می گوید نباید صنعت م می دانداسالم وابستگی شما را و ما خودمان را به دیگران منکر 

را  انظام م نباید زراعت ما وابسته باشد، نباید ادارات ما وابسته باشد ... نباید فرهنگ ما وابسته باشد ... نباید

یکی از » :(امام )ره( تاکید داشت که166: 9صحیفه نور، ج«)مستشارهای امریکایی بیایند و درست بکنند

ست که اسالم نه با سرمایه ظالمانه و بی حساب و محروم کننده اموری که الزم به توصیه و تذکر است ، آن ا

توده های تحت ستم و مظلوم موافق است بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند و 

 (200: 31، ج صحیفه نور«)مخالف عدالت اجتماعی می داند

 سخن آخر؛ـ  5ـ 6

رش ها ، رفتارها را تعیین می کنند ، لذا اگر امر به اصوال مفروض نظریه ها و الگوها بر این است که نگ

رکن  3معروف و نهی از منکر را به مثابه یک رفتار سیاسی قلمداد کنیم که در سایه نگرش های متاثر از 

منجر به مشارکت و یا  ،به فرایند اجتماعی  شدن عاطفی ، شناختی و رفتاری تعیین می شود و با تبدیل

در این با درونی ساختن فریضه امر به معروف و نهی از منکر (  298: 1388برزگر ، رفتار سیاسی می شود) 

اجتماعی شدن در چارچوب نظریه آشوب و به وسیله رفتار سیاسی خاصی جهت مند شده و افراد را  ،رکن  3

  .عدالت اجتماعی در جامعه هدایت می نمایدگام برداشتن در مسیر در راستای 

 وان گفت :به عبارتی دیگر می ت
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ـ انگیزه های فرد تحت تاثیر مفهوم امر به معروف و نهی از منکر با تغییر نگرش سیاسی، و جهت مندی ،  1

 ذهنیت الزم برای احساس مسئولیت و تکلیف اجتماعی از لحاظ روحی ـ انگیزشی و عملی آماده می شود .

ه و رفتار سیاسی خاصی را )مشارکت ( ـ با شکل گیری این فضا ، فرد برای کنش های اجتماعی آماده شد 2

براساس نگرش متاثر از درونی شدن مفهوم امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک رفتار سیاسی از خود 

 بروز می دهد.

ـ  با استمرار و تکرار پویا و غیر خطی این رفتار بر اساس نظریه آشوب و با تاثیرات حاصل از اثر پروانه ای  3

 مفهوم عدالت اجتماعی در جامعه شکل می گیرد. ایجاد شده ،

البته این وضعیت در شرایطی قابل تحقق است که مفروضات پیشینی که به آنها اشاره شده است در فرد 

 یعنی اینکه :ها  این مفروض ، نهادینه شده باشد

 ـ فرد، مسلمانی مکلف و واقف به تکالیف دینی و واجبات مسلمانی خود است .

گرش نسبت به مسئولیت فردی و همگانی در مقابل اجتماع در فرد تحت تاثیر عوامل از پیش گفته ـ تغییر ن

 شده ، درونی و نهادینه شده باشد .

د در یک وضعیت ذهنی وف فردی و اجتماعی خینتیجه اینکه تک تک افراد با عمل به مسئولیت ها و تکال

روف ونهی از منکر و با مولفه های آشوبناکی مانند تاثیر تغییر یافته و نگرش حاصل از رفتار سیاسی امر به مع

 پروانه ای و سازگاری پویا به تحقق عدالت اجتماعی کمک می نمایند .

معروف دعوت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر با توجه به اینکه در واقع انجام واجبات ، ، در نگاه دینی 

ها و محرمات است با تکرار و استمرار رفتار فردی تبدیل به یک  خوبی ها و دوری از پلیدی ها ، زشتی ،ها 

و به نوعی مکانیسمی تشویقی ـ بازدارنده را در نهاد انسان گردیده فرد به صورت درونی  درابزار خود کنترلی 

، تثبیت می نماید ، این وضعیت در اثر تسری در تک تک افراد و سرایت آن به بخش زیادی از افراد جامعه 

اطراف و آلوده نمودن محیط زیست  هر فرد اگر از ریختن آشغال؛ طور مثالبه ایطی را پدید می آورد که شر

به ود خنیز به طریق اولی  ند و دیگرایو دیگران را نیز به رعایت این عمل ترغیب نما کندخودداری ، خود 

یت در یک تاثیر پروانه ای می این کار ترغیب و تشویق نمایند این وضع نیز بهو دیگران را آن عمل کرده 
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و  همچنانکه امام خمینی در مبارزات خودتواند تحولی عظیم را در بهداشت محیط زیست ایجاد کند 

نفر بگویید، موجی در  10هر یک از شما به :»اشاره دارند که افشاگری نسبت به منکرات نظام شاهنشاهی 

کالم مقام معظم رهبری ، تذکر و تکرار آن را در جامعه یا در   (157: 17)صحیفه نور ،ج« دنیا ایجاد می شود

فشاری قوی و بازدارنده بر شخص مرتکب منکر قلمداد می شود که  ،توسط تک تک افراد به مثابه یک نیرو 

الت اجتماعی با رعایت ضامروزه بسیاری از مع نهایتا وی را به ترک آن عمل منکر متمایل می نماید ، لذا

 سم های به ظاهر ساده و کم اهمیت ولی تاثیرگذار ، امکان پذیر است .همین اصول و مکانی

امروزه معضل ترافیک شهری درکالن شهرها که تبعات زیست محیطی جبران ناپذیری را در جامعه و فضای 

 هابرابر درآمدناذهنی تک تک افراد پدید آورده است و یا بسیاری از مولفه های عدالت اجتماعی مانند توزیع 

قیمت ها ،  امکانات و ثروت های جامعه ، پرداخت هدفمند یارانه ها ، کنترل و نظارت بروزیع ناعادالنه ت، 

جلوگیری از انباشت ثروت های کالن ، متعادل کردن درآمدها ، پایین آوردن میزان فقر ، کاهش فاصله 

و اقتصادی آن در یک  در تمام زمینه های سیاسی ، اجتماعیمصادیق بی عدالتی طبقاتی و به طور کلی 

و تکلیف فردی و  وقبخش عظیم و تاثیرگذار آن یعنی فردیت فرد در عمل به یک رفتار سیاسی ناشی از حق

 اجتماعی قابل تحقق است.

در طی فرآیند تاثیرگذاری و تغییر نگرش بر اساس وظیفه درونی شده امر به معروف و نهی از منکر ، ثروت 

به صورت برابر در بین افراد گردش خواهد نمود زیرا رفتار سیاسی درونی شده  ها ، درآمد و امکانات جامعه

اجازه خروج از چارچوب مشخصی را به فرد نداده و همچون مکانیسمی بازدارنده موجب بروز ، در فرد مکلف 

شخصه یک رفتار مسئوالنه به نسبت نیاز و شایستگی در فرد شده و ادامه استمرار این روند به دلیل وجود م

پویایی و خودسازماندهی آن طی یک تاثیر پروانه ای همراه با خود تنظیمی و تاثیرات فراکتال ، خودسازمانده 

 .  منجر خواهد شدو پویا به ایجاد عدالت اجتماعی 

در واقع خودداری از انباشت ثروت های کالن توسط عده ای خاص یا تعادل در درآمدها و عدم کم فروشی 

و .... با کمک مکانیسم مذکور می تواند به پایین آوردن میزان فقر در جامعه و کاهش فاصله یا گران فروشی 

طبقاتی ، خودکنترلی و نظارت مستمر بر این روند توسط یک مکانیسم درونی نهایتا به ایجاد عدالت 
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ا  و . البته الزم به ذکر است در این پروسه نقش و کارکرد حاکمیت ه کنداجتماعی در جامعه کمک 

نباید از نظر دور نگه داشته شود  ، مرانه و دستوری نیز به عنوان تسهیل کننده و کاتالیزورآمکانیسم های 

در نهایت . می تواند زوایایی دیگر از موضوع را روشن نمایدلکن پرداختن به این مساله در یک پژوهش دیگر 

توان چنین عنوان داشت :فریضه امر به تئوری آشوب می  و نتیجه گیری بحث با الهام ازدر جهت تنویر 

 معروف  نهی از منکر تکلیفی است:

ـ بر دوش همه افراد جامعه و تک تک افراد مسلمان به عنوان وظیفه ای همگانی و مسئولیت و تکلیفی 1

و محصولی بسیار ارزشمند و بزرگ چون عدالت شده عمومی که با تحقق آن ، الگوی تاثیر پروانه ای محقق 

 . )اثر پروانه ای(تولید نمایدی را می تواند اجتماع

ـ فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر روندی است مستمر و پویا که لزوما توقفی در آن وجود ندارد  2

 این موضوع در اصالح گری مداوم و پویای خود به تحقق عدالت اجتماعی می انجامد . )سازگاری پویا (

منکر به عنوان تکلیفی دینی و امری درونی ، ناشی از تحکم بیرونی نیست  ـ فریضه امر به معروف و نهی از 3

لذا به عنوان واجبی شرعی و برخاسته از مسئولیت فردی و همگانی تک تک مسلمانان تکلیف مدار ، قدرت 

، تک تک در اینصورت درونی شدن و نهادینه سازی در نهاد تک تک آنها را دارد )خودمانایی ـ خودترمیمی( 

جامعه به صورت نهادی شده نسبت به انجام تکالیف و مسئولیت های اجتماعی خود بدون نظارت و یا  راداف

 کمک خواهند کردعمل نموده و به تحقق عدالت اجتماعی ، تحکم بیرونی 

 :هاپیشنهادـ  5ـ  7

کردی مثبت به عناصر کم اهمیت و کم تاثیر در مباحث اجتماعی و سیاسی با روی توجهبه نظر می رسد     

، گذشته از گردیده است و کمتر  پیشرفتدر سال های اخیر دچار تحولی مثبت و رو به « تئوری آشوب»به 

پژوهش ها لزوم توجه بلکه  ، سخن از شعارهای اغراق گونه و مباحث فرمالیته نسبت به حل مسئله می شود

 . دهند مورد تحلیل قرار می ،به عنوان متغیرهای موثر را گرایی  عمل توجه به شرایط اولیه وبه 

 :این معنا را به مخاطب توضیح دهد که ، این پژوهش در حد وسع خود می کوشد بر اساس الگوی آشوبناکی 

یا مباحث پیچیده و گاه سردرگم جهان مدرن و با تمام متغیرهای پیدا و  ،عدالت اجتماعی لزوما با شگردها 
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اما موس به دست نمی آید بلکه روش ها و مسیرهایی به غایت ساده پنهان و قابل اندازه گیری یا حتی غیر مل

آثار زیادی در ، کمک کنند ، تاثیر گذار ، کارآمد و عملی می تواند در طی مسیر و تحقق این مهم پیچیده

سنگی از  ، لکن عمال می دانندبحث پرابلماتیک مساله ، راه حل را در رویکردهای چند وجهی و چندمتغیری 

همچنان مباحث مربوط به شرایط اولیه و نقطه  مساله تحقق عدالت اجتماعی بر نداشته اند و پیش پای

از نگاه ، او مربوط به روانشناختی و جامعه شناختی و جوانب مختلف و متنوع « فرد» امساله که همانعزیمت 

شروع کرد  فردخود و  را از شرایط اولیه نقطه عزیمتاین پژوهش معتقد است می توان . ها غافل مانده است 

در نهاد و درون تک تک افراد از طریق امر به معروف و نهی از منکر و با درونی سازی و نهادینگی فریضه 

به یک استمرار در نظارت همگانی و  ، به ثمر خواهد رسید «ابزارهای الزم»تغییر نگرش که خود از بستر 

با استمرار این روند در یک تاثیر پروانه ، عه رسید عدالت اجتماعی در جامتحقق مسئولیت عمومی نسبت به 

در اینخصوص راه کارهای ذیل ، قابل تحقق خواهد بودبه عنوان محصول نهایی « عدالت اجتماعی»ای

 پیشنهاد می شود:

 هنر تغییر در رفتار و نگرش :  ـ 5ـ  7 ـ1

ظاهر کم اهمیت و کوچک است از  مستلزم توجه به عوامل کم ارزش و به، تغییرات و یا تاثیرات یک رفتار 

نسبت به محیط اطراف و مسئولیت ها ، تکالیف فردی و اجتماعی است . در  «ذهنیت فرد»جمله این عوامل 

مرحله اول عامل تاثیر گذار در تحقق عدالت اجتماعی در جامعه را می توان ، هنر ایجاد تغییر در رفتار و 

ام تکالیف و مسئولیت های فردی و اجتماعی و درونی ساختن تغییر نگرش و جهان بینی فرد نسبت به انج

در نهاد فرد است که عدالت اجتماعی و تحقق آن برای بقای جامعه ، امری  وضعیت ذهنی و روانیاین 

ضروری و حیاتی است . انسان طی قرارداد قبول کرد که بخشی از آزادی ها و حقوق فردی را در اجتماع با 

ارد و در یک محدودیت پذیرفته شده ناشی از اراده فردی ، زندگی اجتماعی را سامان دیگران به اشتراک بگذ

دهد در مراحل بعدی او باید می توانست از مسئولیت های اجتماعی خود در جامعه حراست و حفاظت نماید 

توجیه ، تار و این ممکن نبود جز اینکه فرد ابتدا بتواند ذهنیت ، درون و جهان بینی خود را نسبت به این رف
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عقالنی و تکلیف مدارانه نماید لذا نهادینه سازی و درونی کردن این فریضه در تک تک افراد و تجلی آن در 

 رفتار ، راه را برای ایجاد عدالت اجتماعی باز خواهد کرد.

 توجه به تغییرات کوچک و به ظاهر کم اهمیت و نهادی کردن آنها:ـ  5ـ  7ـ 2

ماعی در جامعه نیاز به صرف بودجه های کالن و یا سازمان های عریض و طویل برای استقرار عدالت اجت

حاکمیتی نیست بلکه به نظر می رسد باید نقاط حساس و لو به ظاهر کم اهمیت را در تک تک افراد جامعه 

 را معطوف به عدالتاحصاء و با توجه به ابزارهای کارآمد و انگیزش درونی ، فرآیند نهادینه شدن رفتارهای 

و به سوی تحقق آرمان ها قدم برداشت ، یکی از بزرگترین معضالت کشور در سال های  گسترانیدهدر جامعه 

اخیر فقدان اثربخشی نهادینه کردن معروف ها در جامعه بوده است که خود موجب بازگشت مجدد برخی از 

 .  منکرات شده است لذا الزم است نهاد های متولی بر این موضوع توجه نمایند

 ایجاد تشکل های مردم نهاد نظارتی: ـ  5ـ  8ـ  3

همچنانکه در یک وضعیت آشوبناک هر جزء به تنهایی در یک امکان تاثیرگذاری ، شانس ظهور و بروز نحیف 

می تواند اثرات شگرف ، « مکانیسم پروانه ای»و کم اثری دارد ولی در مقیاس بزرگتر و تکثریافته بر اساس 

غیرقابل پیش بینی از خود بروز دهد ، فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز در یک در مقیاس بزرگ و 

مشارکت فعال و پویای متشکل از افراد توانمند در یک تجمع عام و هدفمند ، همراه با طرح مدون مطالبات 

یافته ، می عدالت محور و معطوف به مباحث اجتماعی و معضالت مبتالبه جامعه به صورت نظامند و سازمان 

تواند در حرکت به سوی تحقق عدالت اجتماعی منشا اثر باشد لذا افراد می توانند در قالب تشکل های مردم 

ی قانونی و بحث نظارت همگانی و بسیج اراده عمومی ، اب هونهاد و عدالت محور با استفاده از چهارچ

های مرجع(  ز طریق تاثیرگذاری گروهخواست و مطالبه خود را بر حاکمیت و در مرحله بعد بر جامعه )ا

  .تحمیل نمایند

 

 پایان
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 فهرست منابع

 

 کتب ؛

 .قرآن کریم  (1

، اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی ، ترجمه حمدرضا  1380اپتر ، دیوید ای ، آندریین ، چارلز اف ،  (2

 .سعیدآبادی ، تهران ، پژوهشکده مطالعات راهبردی

 .های فرهنگی ن و مدیریت ، تهران ، انتشارات پژوهش، مبانی سازما1384احمدی ، مسعود ،  (3

، تئوری رفتار جمعی ، ترجمه رضا دژاکام ، تهران ، انتشارات موسسه یافته  1380اسملسر ، نیل ،  (4

 .های نوین با همکاری موسسه نشر دواوین

 ، مسئولیت همگانی امر به معروف و نهی از منکر ، تهران ، موسسه 1378اصغری ، سیدمحمد ،  (5

  .اطالعات

 .، عدالت اجتماعی در گستره جهانی ، تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی1385باقری ، فردین ، (6

 .، روان شناسی سیاسی، تهران ، انتشارات سمت 1388برزگر ، ابراهیم ،  (7

، قاموس عدالت ، تهران ، سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد  1385جاویدی ، مجتبی ،  (8

 .اسالمی

، نظریه عدالت )از دیدگاه فارابی ، امام خمینی و شهید صدر( ،  1380ی ، محمدحسین ، جمشید (9

 .تهران ، انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی

 .های مدیریت ، تهران ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، نظریه 1378جمعی از اساتید ،  (10

رش نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان ، نگ 1381حیدری ، غالمحسین و همکاران ،  (11

 .امروز ، تهران ، انتشارات فرا شناختی اندیشه

 .، صحیفه امام ، موسسه تنظیم و نشر آثار ، تهران ، نشر عروج 1378خمینی ، روح اله ،  (12
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، مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی ، ترجمه منوچهر صبوری ، تهران ،  1377راش ، مایکل ،  (13

 .ت سمتانتشارا

 .، قم ، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی قم 1384رضایی راد ، عبدالحسین ،  (14

 .، فرآیند تغییر ، تهران ، انتشارات کوهسار 1386زریابی ، مهدی ،  (15

،مجموعه مقاالت نقش امر به معروف و نهی از منکر در سالمت اقتصادی ،  1389ستاد احیاء ،  (16

 .هرمزگان ، نشر رسول

ق ، کنزالعرفان فی فقه القرآن ، گردآوری توسط محمد 1422ی ، مقداد بن عبداله ، سیوری حل (17

 .( ، قم ، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی1380قاضی )

 قم ، نشر موعود اسالم .،  1395صحیفه سجادیه ، محمد محمدی اشتهاردی  (18

حیدری ، تهران ،  ، اخالق ناصری ، مجتبی مینوی و علیرضا 1360طوسی ، خواجه نصیر الدین ، (19

 .انتشارات خوارزمی

 .،پیکار با منکر ، قم ، نشر معروف 1377عابدی ، محمد و ابراهیم زاده حسن ،  (20

، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، بیروت : دارالعالم  1376عاملی )شهید ثانی( ، زین الدین ،  (21

 االسالمی .]بی تا[

درآمدی بر نظام سیاسی عدالت در اسالم ، تهران ،  ، 1388علیخانی ، علی اکبر و همکاران ،  (22

 .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

، احیاء علوم الدین ، :موید محمد خوارزمی ، حسین خدیو جم ، تهران،  1364غزالی ، امام محمد ،  (23

  .شرکت انتشارات علمی  و فرهنگی

 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (24

 .نگرش و تغییر نگرش ، تهران ، موسسه نشر ویرایش، 1379کریمی ، یوسف ،  (25

، امر به معروف و نهی از منکر ، ترجمه احمد نمایی ، مشهد ، بنیاد پژوهش  1384کوک ، مایکل ، (26

 .های اسالمی 
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، تئوری نظم در آشفتگی ، ترجمه حسن قدمی و مسعود نیازمند ، تهران ،  1384گلیک ، جیمز ،  (27

 .چاپ دوم ، نشر سینمای جوان

 .، نابرابری و قشربندی اجتماعی ، شیراز ، دانشگاه شیراز  1374لهسایی زاده ،عبدالعلی ، (28

 .، امر به معروف و نهی از منکر ، نشر بسیج 1372مرکز تحقیقات سپاه،  (29

 .، ده گفتار ، تهران ، انتشارات صدرا 1380مطهری ، مرتضی ،  (30

نهی از منکر(، تهران ، موسسه تنظیم و  ، تبیان موضوعی )امر به معروف و 1378معاونت پژوهشی ، (31

 .نشر آثار امام خمینی)ره(

 .، کوثر والیت ، تهران ، موسسه فرهنگی قدس )روزنامه قدس( 1371موسسه قدس ،  (32

، ترجمه اکبر نایب زاده ،  فی شرح شرائع االسالم، جواهرالکالم  1392نجفی ، محمد حسن بن باقر ، (33

 .تهران ، انتشارات خرسندی

 ،  امر به معروف و نهی از منکر ،قم ، انتشارت دفتر تبلیغات اسالمی ،  1379دانی ، حسین ،نوری هم (34

 ، تهران ، نشر تهران. 1385دشتی ، محمد ، نهج البالغه ،  (35

، نقد و بررسی نظریه های عدالت ، تهران ، انتشارات موسسه آموزشی و  1388واعظی ، احمد ،  (36

 .پژوهشی امام خمینی)ره(

نظمی و مدیریت ، تهران ، ، تئوری نظم در بی1384ید مهدی ، دانایی فرد ، حسن ، الوانی ، س (37

 .انتشارات صفار 

، آشوب و کاربردهای آن در مهندسی ، تهران ، چاپ  1388هاشمی گلپایگانی ، سید محمدرضا ،  (38

 .اول ، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 مقاالت فارسی؛
 

، نگرشی نو به نظریه توسعه و کاربرد نظریه   1391نژاد ، سید ولی ، اکوانی ، سیدحمداله و موسوی  (1

  .آشوب در توسعه ، دومین همایش الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ، تهران
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، بارتاب جلوه های نظریه بی نظمی در مدیریت ، مجله مطالعات  1378لوانی ، سید حمداله ، ا (2

 .53تا  38، صص 22و  21مدیریت بهبود و تحول ، شماره 

، امر به معروف و نهی از منکر به مثابه رفتار سیاسی ، مجموعه مقاالت  1387برزگر ، ابراهیم ،  (3

 .173همایش امر به معرف و و نهی از منکر ، قم ، دانشگاه بین المذاهب اسالمی ،ص

، نظریه آشوب و کاربرد های آن در تصمیم گیری های سازمانی ،  1389حاجی کریمی ، بابک ،  (4

 .46تا  31نامه علوم رفتاری ، صصفصل

، کنکاشی در مبانی فلسفی تئوری پیچیدگی ، فصلنامه علوم انسانی ،  1385دانایی فر ، حسن ،  (5

 .210تا  171، صص 46شماره 

، کاربرد نظریه آشوب در آهنگ سازی ف مجله فرهنگ و آهنگ ،  1384صداقت کیش ، آروین ،  (6

 .54تا  5، صص 84مرداد 

 .3و  2، حقوق و عدالت ، نقد و نظر ، سال سوم شماره  1376صر ، کاتوزیان ، نا (7

 81، تئوری آشوب و امنیت غیرخطی ، ماهنامه نگرش راهبردی ، شماره  1386مرادیان ، محسن ،  (8

 .155تا  136ص  82و 

 22، صص 129، کاربرد نظریه بی نظمی در سازمان ها ، مجله تدبیر ، شماره  1381مهری ، علی ،  (9

 .27تا 

 .102تا  66، صص 190، تصویر روشن عدالت ، مجله حضور ، شماره  1394میرسندسی ،  (10

ش، عدالت و استحقاق ، ترجمه مصطفی ملکیان ، نقد سال سوم ، شماره  1376نوزیک ، رابرت ،  (11

 .دوم و سوم

 ، مدیریت سازمان های بی نظم ، دانشگاه 1384نیکوکار ، غالمحسین ، و قربانی نژاد ، وجه اله ،  (12

 . 31الی 13، صص 60تربیت مدرس ، مجله دانشکده علوم انسانی ، شماره 
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 پایان نامه ها؛
 

، نظریه آشوب مدلی برای تحلیل پیچیدگی فضای سیاسی ایران ،  1385اکوانی ، سید حمداله ،  (1

 .پایان نامه فارسی، دانشگاه عالمه طباطبایی ، تهران

الت اجتماعی در دولت های بعد از انقالب اسالمی ، بررسی گفتمان عد 1392صفری شالی ، رضا ،  (2

 .ایران ، پایان نامه فارسی ، دانشگاه عالمه طباطبایی ، تهران

عالمه دانشگاه پایان نامه فارسی ، ، امر به معروف و نهی از منکر و توسعه سیاسی ، 1395صیاد ،  (3

 .تهران،  طباطبایی

ر اندیشه امام خمینی)ره( ، پایان نامه فارسی ، ، گفتمان عدالت اجتماعی د 1390غفاری ، فهیمه ،  (4

 .دانشگاه عالمه طباطبایی ، تهران

، تاثیر ویژگی های نظم آشوب سازمان بر خالقیت کارکنان ، پایان نامه  1391فتحی ، فرشته ،  (5

 .فارسی، دانشگاه عالمه طباطبایی ، تهران

رهای مالی ، پایان نامه فارسی ، ، نظریه آشوب و کاربردهای آن در بازا 1390مرادی ، محسن ،  (6

 .دانشگاه عالمه طباطبایی ، تهران

، مروری بر نظریه بی نظمی و کاربردهای آن در اقتصاد ، پایان نامه فارسی،  1383مشیری ، سعید ،  (7

 .دانشگاه عالمه طباطبایی ، تهران

تا  1376ل های موردی ایران بین سا همطالع»، نظریه آشوب در علوم سیاسی  1392موسوی نژاد ،  (8

 دانشگاه عالمه طباطبایی ، تهران. «1391
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Abstract 

 

Realization of social justice is human ideals and it is something innate which is demanded by 

human nature. Pure religion of Islam has put justice as the goal of prophets and saints and 

ordered them to brig justice on earth and sent messengers to run social justice among people. 

This principle has been emphasized as one of the minutiae of Islam and it has been 

considered in Islamic sources and the tradition of the saints. On the other hand, ordinance of 

enjoining good and forbidding wrong, as a political act, is a public commitment and a 

genuine reform in Islamic political thought and has provided a bed to achieve a just and 

prosperous society, as a theoretical support in the Islamic Republic of Iran. From the 

viewpoint of Imam Khomeini, enjoining good and forbidding wrong can be a mechanism for 

realization of social justice in the Islamic Republic of Iran. In order to review this issue, 

inspired by chaos theory and its features such as butterfly effect, dynamic compatibility, self-

organization and self-stability, the current study asserts that: in the eyes of Imam and 

Leadership, enjoining good and forbidding wrong of every single person, as an internal and 

dynamic mechanism, can lead to realization of social justice by butterfly effect. In analyzing 

the findings, examples of statements and sayings of Imam Khomeini and the Supreme Leader 

were used to confirm this hypothesis. The results of the study showed that individual attitudes 

and changes resulting from them, due to continuity of political behavior internalized in every 

single person, lead to profound and great changes (social justice) in the Islamic Republic of 

Iran.  

 

Keywords: Enjoining good and forbidding wrong, Chaos theory, Social justice, Butterfly 

effect, Dynamic compatibility, Self-stability
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