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 بايدها و نبايدها

 مشخصات كتاب

 ۰۶۱۱ - ۰۶۳۱سرشناسه : بهشتي، محمد، 

عنوان و نام پديدآور : بايدها و نبايدها/ محمد حسيني بهشتي؛ تهيه و تنظيم بنياد نشر 

 اهلل شهيد دكتر بهشتيهاي آيتآثار و انديشه

 .۰۶۳۱مشخصات نشر : تهران: بقعه، 

 ۰۳۱مشخصات ظاهري : ص 

 (۳فروست : )دوره آثار

 1-۰1-۳۳۳۱-4۳9شابك : 

ست كه اهلل شهيد دكتر بهشتي ايادداشت : كتاب حاضر در برگيرنده سلسه مباحث آيت

سوره آل  ۰۰۱تا  ۰۱۱پيرامون آيات  "مكتب قرآن"در جلسات تفسير قرآن با عنوان 

 رديده استعمران ايراد گ

 ص[ ۰4۱، ]۰۶۱4يادداشت : چاپ قبلي: بقعه، 

يادداشت : عنوان روي جلد: بايدها و نبايدها: امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه 

 قرآن.

 صورت زيرنويسيادداشت : كتابنامه به

 عنوان روي جلد : بايدها و نبايدها: امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه قرآن.

 گر : بايدها و نبايدها: امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه قرآنعنوان دي

 موضوع : امر به معروف و نهي از منكر

 موضوع : تفاسير )سوره آل عمران(

 اهلل شهيد دكتر بهشتيهاي آيتشناسه افزوده : بنياد نشر آثار و انديشه

 ۰۶۳۱ ۱ب4/بBP۰4۳/۳رده بندي كنگره : 
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 ۱4۱/۶۱۱1رده بندي ديويي : 

 ۰۰۱۳۰-۳۰شماره كتابشناسي ملي : م

 پیشگفتار

ر بهشتي اهلل شهيد دكتكتابي كه پيش روي شماست در برگيرنده سلسله مباحث آيت

در جلسات تفسير قرآني كه در شامگاه هر يكشنبه  ۰۶11تا  ۰۶94است كه بين سالهاي 

تي در اين بهش شده ايراد گرديده است. دكترتشكيل مي» مكتب قرآن«با عنوان كتاب 

سوره آل عمران و مبحث بسيار ارزنده و  ۰۰۱تا  ۰۱۱جلسات به تفسير و توضيح آيات 

پرداخت. بي در عين حال به فراموشي سپرده شده امر به معروف و نهي از منكر مي

ها يا برداشتهاي سطحي از يك سو و اعمال و اجراي فهميواسطه كجيي كه بهعدالتي

ميان مسلمين از دگر سوي بر اين تكليف مهم و انسان ساز روا ناصحيح اين اصل در 

گرديده بسي تأسفبار است. آنگاه كه نقش بنيادين اين اصل در شناخت خير و شر، 

پسنديده و ناپسند، بايد و نبايد در نظر گرفته شود، و آنگاه كه كاركرد اجتماعي آن در 

ايط مناسب براي اعمال سالم سازي محيط اجتماعي و فراهم نمودن زمينه و شر

انتخابگري انسانها فهم شود، پيامدهاي زيانبار اين غفلت و جهالت بيشتر و بيشتر آشكار 

 گردد. مي

بحت و گفتگو درباره داوريهاي اخالقي و ارزشي انسان در پاسخ به اينكه بايد چه انجام 

بخش مهمي دهد و به چه كاري مبادرت نورزد، عمري به درازاي زندگاني بشر دارد. 

از فلسفه اخالق و حكمت عملي را در تاريخ انديشه بشر همين بحث به خود اختصاص 

نگراني هر انسان در تمامي لحظات زندگي خود اين است كه داده است. دغدغه و دل

درست را از نادرست تميز دهد و بايد و نبايد زندگاني خويش را بشناسد و راه خويش 

كه در برابر او دام و دامن گسترانده بيابد. اين از آن روست كه هايي را از ميان هزارراهه

انسان موجودي است كه بايد انتخابگر به دنيا بيايد، انتخابگر بزرگ شود، انتخابگر «
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( و اين خود ۰»)زندگي كند، انتخابگر به راه فساد برود، انتخابگر به راه اصالح برود

رت حكومت اسالمي را تعيين طرح كلي جامعه اسالمي و چهارچوب اعمال قد

و  »تا لحظه مرگ هرگز نبايد زمينه انتخاب از دست انسان گرفته شود«كند؛ چرا كه مي

نظام اجتماعي و اقتصادي اسالم را، نظام تربيتي اسالم را، نظام كيفر و «در نتيجه 

 مجازات و حقوق جزايي اسالم را، نظام مدني و حقوق مدني و اداري اسالم را، همه را

بايد پس از توجه به اين اصل شناخت. هر جا انسان از انتخابگري بيفتد ديگر انسان 

( اما اسباب و عواملي هستند كه همواره اين انتخابگري را مورد تهديد قرار ۱»)نيست.

اش را از انگيز انتخابگريانسان اسالم نه زير ضربات تازيانه تبليغات شهوت«دهند: مي

( و ۶)»ير ضربات كشنده فقر و ناداري و ضربات مهلك اقتصادي.دهد... و نه زدست مي

نظرانه اينجاست كه نقش سازنده و حياتي اصل فراموش شده (و يا آميخته با فهمي تنگ

شود. واداشتن به پسنديده (بدون و محدود) امر به معروف و نهي از منكر روشن مي

 ص غير اخالقي) ضامن بقايتحميل) و بازداشتن از ناپسند (به دور از تجسس و تفح

سالمت جامعه اسالمي است. اين بيش و كم همان مفهومي است كه در فرهنگ امروز 

بشر، خصوصاً آنجا كه به مبارزه با مفاسد اجتماعي ناشي از روابط قدرت مربوط 

شود، با عنوان نقد اجتماعي شناخته شده است. دامنه امر به معروف و نهي از منكر به مي

ارها و نهادهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي جامعه اسالمي گسترده همه ساخت

است، چنانكه الزمه برخورداري از حكومت حق و عدل مشروط است به رعايت كامل 

امر به معروف و نهي از منكر. هر نوع قدرتي را كه شما در جامعه فرض كنيد در 

هستيد كه بايد با توجه به  معرض خطر انحراف از حق است. اين شما و اين جامعه

اهميت و نقش بسيار مؤثر صاحبان قدرت و كساني كه بر منصبهاي گوناگون اجتماعي 

لحاظ عامالن اجراي آن، گستره اين اصل، به» اند در سعادت خود بكوشيد.تكيه زده

ما فرد فرد ش«همه آحاد امت اسالمي هستند، چرا كه بنا به نص صريح كتاب و سنت، 

نيد راه رسيدن به سعادت و راه رسيدن به حكومت حق و عدل اين است كه شما بايد بدا
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 (9»)از طريق امر به معروف و نهي از منكر به چنين هدفي برسيد.

محور جالب توجه ديگر در مجموعه بحثهايي كه در اين كتاب آمده است مراتب 

است:  ردهشناخت معروف و منكر است. دكتر بهشتي براي اين شناخت مراحلي برشم

شناس است؛ هر چند كه گاه داراي كسفهم و همهكسعلي االصول خير و شر همه

ر و طلبد و در خور ورزيدگان عالم و فكورزي بيشتر ميپيچيدگيهايي است كه انديشه

گيرد: همو كه انديشه است، و گاه در دايره شناساييهايي از زاويه ديد امام صورت مي

هاي مثبت و منفي هر عهده دارد در محاسبه جنبهرا به چون مسئوليت رهبري جامعه

تصميم بايد از منظري عالمتر، مصالح عامه مسلمين را نيز در نظر گيرد. چنانچه مالحظه 

ت مندي اسسونگر و نظامخواهد شد، مباحث اين كتاب مملو از برداشتهاي اصولي، همه

  يابي به پرسشهاي زمان ما از دين است.كه درصدد پاسخ

الزم است درباره شكل و ترتيب مباحث اين كتاب تذكر داده شود كه اين مجموعه 

هاي شهيد شامل پانزده گفتار بوده كه با وجود تالش فراوان، بنياد نشر آثار و انديشه

دكتر بهشتي تا زمان انتشار كتاب موفق به يافتن نوارهاي پنج جلسه مفقود نشد. به همين 

باشند. در عين حال، از آنجا كه شيوه دكتر بهشتي بر ص ميدليل برخي از جلسات ناق

اين روال بوده است كه معموالً خالصه مطالب جلسات پيشين را در ابتداي هر جلسه باز 

گويد، اميد است كه بدين واسطه فهم پيوسته مطالب ممكن باشد، چرا كه با وجود اين 

يقت را بيش از اين در نقايص دريغمان آمد كه تشنگان معرفت و جستجوگران حق

سازيم. يكنيد منتشر مانتظار نگه داريم؛ و در نتيجه اين اثر را به صورتي كه مالحظه مي

باشد كه در آينده امكان رفع اين نواقص فراهم آيد. ترتيب جلسات نيز باتوجه به 

نوارهاي موجود تنظيم گرديده و از همين رو، به عنوان نمونه، جلسه دهم اين كتاب در 

نيم و كاصل جلسه چهاردهم اين سلسله مباحث بوده است. از همين فرصت استفاده مي

ر كنيم ما را داز افرادي كه احتماالً نشاني از جلسات مفقوده در دست دارند تقاضا مي

 تكميل اين اثر گرانقدر در چاپهاي بعدي ياري كنند. 
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ه را از تالش در خور ستايشي ك در پايان الزم است مراتب امتنان و قدرداني فراوان بنياد

ويراستار محترم، جناب آقاي مرودشتي، در انطباق، ويرايش و استخراج منابع متحمل 

 اند اعالم نماييم. شده

 هاي بنياد نشر آثار و انديشه

 آيت اهلل شهيد دكتر بهشتي 

 جلسه اول 

 اشاره

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ته بود، اين آيات از سوره آل عمران بودند:آياتي كه مورد بحث و تفسير قرار گرف

( وَاْعْتَصِمُوا ۰۱۱يَا اَيُّهَا الّذينَ امَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ ال تَمُوُتنَّ اِلّا وَ اَنُْتمْ مُسْلِمُونَ)

وبِكُم كُنْتُمْ اَعْداءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُبِحَبْلِ اللّهِ جَميعاً َو ال تََفرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُم اِْذ 

للّهُ افَاَصْبَحُْتمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوانًا وَ كُنْتُمْ عَلي شَفَا حُفْرٍَة ِمنَ النَّارِ َفاَنْقَذَكُمْ ِمنْهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ 

ونَ اِلَي الْخَيِْر وَ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ ُامَّةٌ يَدْع۰۱۶ُلَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُون )

( وَ ال تَكُونُوا كَالَّذينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا ۰۱9وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون )

بَْيضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ ( يَوْمَ ت۰۱1َمِنْ بَعدِ مَا جَاءَُهمُ اْلبَيِّنَاتُ و اُولَئِكَ لَُهمْ عَذاٌب عَظيمٌ)

وُجُوهٌ فَاَّما الّذينَ اسَْودَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ايْمانِكُم فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُون 

اياتُ  ( تِلْك۰۱۱َ( وَ اَمّا الَّذينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَِة اللّهِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ )۰۱۳)

( وَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَواتِ وَ َما فِي ۰۱۳اللَّهِ نتلُوهَا عَلَيَْك بِالْحَقِّ وَ مَا اللّهُ يُريدُ ظُلْماً لِّلْعَاَلمِينَ )

 ( كُنْتُمْ خَيرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأُمرُونَ بِالْمَعْرُوفِ و۰۱4َاالَرْضِ وَ اِلَي اللّهِ تُرْجَعُ االُمُور )

 َو نَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ َو تُوْمُِنونَ بِاللَّهِ وَ َلوْ آمََن اَهْلُ الكِتَابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ ِمنْهُمُ المُومِنُو

 (۰۰۱اَكْثَرُهُمُ الفَاسِقُوَن )
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اي مسلمانان، از خدا آن طور كه بايد و شايد پروا داشته باشيد. نميريد، مگر مسلمان. 

و پيوند خدا پناه بريد و پراكنده مباشيد. به ياد نعمت خدا بر خودتان  همگي به رشته

باشيد، در آن لحظه از تاريخ كه شما دشمنان يكديگر بوديد و خدا دلهاي شما را به هم 

پيوست و مهربان كرد و در پرتو نعمتش برادر شديد. شما بر لب پرتگاهي از آتش و 

نجات داد. خدا آيات خود را اين گونه براي ژرفناي آتش بوديد و خدا شما را از آن 

كند. باشد كه، به راه آييد! از شما بايد امت و جماعتي به وجود شما آشكار و روشن مي

ند باز. دارد، و از ناپسكند؛ به كار شايسته و پسنديده واميآيد كه دعوت به نيكي مي

شان يل روشنگر خدا براياند رستگاران. شما مثل آنها نباشيد كه پس از آنكه دالايشان

. در اي بزرگ هستآمد باز متفرق و پراكنده و دچار اختالف شدند. براي اينها شكنجه

رويان [را نكوهش كنند هايي سياه، اما سيهشوند و چهرههايي سفيد ميآن روز كه چهره

اب ذكه] آيا پس از آنكه ايمان آورديد باز به راه كفر رفتيد؟ بنابراين، اينك بچشيد ع

ورزيديد. اما روسفيدان، آنها در رحمت خدايند و جاودانه. را به كيفر آن كفري كه مي

خواهد به جهانيان ستمي كند. خوانيم و خدا نميما آيات خدا را بر تو به حق فرا مي

شود. هرچه در آسمان و زمين است از آنِ اوست، و همه كار به سوي او باز گردانده مي

بيرون  ايد وجماعتي بوديد و هستيد كه براي خلق و مردم پديد آمدهشما بهترين امت و 

دا داريد و به خداريد و از كارهاي ناپسند باز ميايد. به كارهاي شايسته واميآورده شده

آوردند برايشان بهتر بود. بعضي از آنها ورزيد. اگر اهل كتاب هم ايمان ميايمان مي

 اند.هكارانآورند، اما بيشترشان تبايمان مي

همان طور كه در بحثهاي پيش عرض شد، خيلي مهم است كه اين آيات در روال 

اي كه در آن خودشان فهميده بشوند. اصراري هست كه ما آيات را در آن مجموعه

قرار دارد، و در آن روال خودش، بخوانيم و بفهميم. زمينه آيات چيست؟ قرآن چه 

فرسايي كه پيغمبر اكرم(ص) و نكاه و طاقتخواهد؟ با زحمات جاگويد؟ چه ميمي

اند، شدگان نخستين نهضت اسالم در طول سالهاي پررنج مكّه تحمل كردهتربيت
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اند و خودشان را براساس معيارهايي كه اين آيين اي با حقايق اسالمي آشنا شدهعده

 1۱و سال  9۱سال و  ۱۱اند. جماعتي نو، جماعتي كه اگر دارد ساختهالهي عرضه مي

اند و تك افرادش گذشته، اين افراد گويي دوباره متولد شدهسال هم از زندگي تك

ها و اعتقادها و گرايشهاي قبلي را رها اند. همه سنتها و عادتها و شيوهتولدي دوباره يافته

 اند و به خداپرستياند. از خودپرستي فاصله گرفتهاند و به سوي اسالم آمدهكرده

اند و به راه تقوا و فضيلت نزديك پرستي آزاد كردهخود را از هدف اند.نزديك شده

ه جماعت اند و بپرستي و احساسات قبيلگي منفي خالص كردهاند. خود را از قبيلهشده

نگرند. با يك چنين خودسازي بشري و به انسانها، يكپارچه، به صورت خلق خدا، مي

رگوار اسالم و با هدايت و روشنگري قرآن اي معدود به رهبري پيغمبر بزدار، عدهريشه

در «اي تازه با مختصاتي نو، در پهنه تاريخ به وجود بياورند. مايلم تعبير اند جامعهتوانسته

. حال، »كنتم خير امةٍ اُخرجت للناس«در ذهن دوستان بماند، تا برسيم به آيه » پهنه تاريخ

ن ظلمتكده تاريخ و در آن خواهد در آيك چنين امت نوپا و نوظهوري، تازه مي

ه شود. دشمناني كانداز ميظلمتكده حجاز راه بيفتد، ولي گرفتار دشمنان تفرقه

شده را دوباره زنده كنند. اين امت، اين جماعت، اين خواهند همان چيزهاي فراموشمي

تي اي شده و خداپرسها كه به بركت توحيد اسالمي، امت واحدهها و طايفهفردها و قبيله

عميق آنها را از آثار شوم شركهاي گوناگون خالص كرده، اينك در معرض يك 

آسيب و خطر بزرگ است. آن آسيب و خطري كه در اين دو جلسه به تفصيل پيرامون 

آن سخن گفتيم، دوباره گرفتار شدن به اختالفات داخلي و زنده شدن چنددستگيها به 

ا به خطر انداخته است. براي اين شكلهاي جديد است كه موجوديت اين جامعه نوپا ر

قوم و امت، براي اين جماعت، بدون شك جاي نگراني است و بايد هوشيارشان كرد. 

افكن مصونيت داد. بايد به ايشان گفت: كجاييد؟ بايد به آنها در برابر عوامل تفرقه

كجاييد؟! مگر يادتان رفته عامل به هم پيوستگي و نجات شما از تفرق و جدايي چه 

ايد زيربناي امت شدن شما چه بود؟ شما اقوام بوديد؛ يز بود؟ مگر فراموش كردهچ

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

ايد. قوم (يعني خويشاوند) بوديد و دايره همبستگيتان از همبستگيهاي اينك امت شده

گيهاي شد همبستگرفت ميرفت. اين رابطه اگر هم اوج ميخوني و قبيلگي فراتر نمي

، شد افتخارات عربي. اما يثربي بودنگرفت ميج ميمدني، يثربي، مكي. اگر باز هم او

محتوا مكي بودن، يمني بودن، حجازي بودن، عربي بودن، اينها همه عناويني بودند كم

و توخالي. اينها عناويني نبودند كه به يك گروه هدف و مقصدي ببخشد. اينها هرگز 

 دار كند؛ي ريشهتوانست جماعتي را امت (يعني گروهي داراي هدف) كند؛ گروهنمي

گروهي زاينده كند تا ام باشد و مادر. هم اَمام داشته باشيد و هم ِامام و رهبري كه شما 

توانست بر محور قوم و خويشي و را به پيش بَرَد. جماعتي با چنين مختصاتي، نمي

اي، و بر محور وحدت زبان يا وحدت مرز و بوم و جغرافيا به اي و حركتهاي قبيلهقبيله

د بيايد. اگر شما امت شديد، در پرتو حق بود. در پرتو داشتن يك شيوه زندگي، وجو

انجاميد. آن عامل مؤثر در گشت و ميشد و به خدا باز ميباهدفي كه از خدا آغاز مي

بودن بود. چرا داريد با اغوا و اضالل، با اغفال و فريب امت كردن شما، خدا و خدايي

آن (اين بخشهاي قر -شويد؟ فراموش نكنيد اضالل ميدشمن، بار ديگر دچار تفرق و 

يادتان نرود، تنها كافي نبود كه چند صباحي مسلمان شديد و نام  -خيلي زنده است) 

اسالم و شناسنامه اسالم را در تاريخ به دست آورديد. اين امر براي سعادت شما كافي 

هم اين م»  تَمُوتُنَّ اال و اَنتم ُمسِلمُونَ.يا ايها الذين امنوا، اتّقوا اهلل حَقّ تقاتِه و ال«نيست. 

است كه نميريد مگر مسلمان. تا آخرين لحظه زندگي مسلم باشيد و تسليم حق و تسليم 

خدا. مسلمان با تقوا، ابتغاء، رعايت جنبه خدا و آيين خدا را كردن، آن طور كه بايد و 

شما. تا وقتي اين عامل سعادت  اين است عامل سعادت -» اتقوا اللّه حق تُقاته: « -شايد 

را در اختيار داريد، تا وقتي كه خودتان و پيوندتان با اين عامل سعادت محكم است، 

سعادتمنديد و وحدت داريد و يكپارچه هستيد و از بركات وحدت و يكپارچگي 

برخوردار. به محض اينكه اين عامل متزلزل شد، آن بركات هم متزلزل خواهد شد. چه 

ما گفته با به دست آوردن شناسنامه اسالم و مسلماني و وابستگي به اسالم و كسي به ش
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توانيد مسلمان بشويد؟ هر كه گفته، دروغ گفته است؛ فريب است؛ اغفال پيغمبر، مي

، اگر ما خوب» يا ايّها الذين امنوا اتّقوا اهلل حق تقاته و التَموتُنَّ اال و اَنتم مُسلمونَ.«است. 

ين لحظه زندگي مسلمان باشيم و نميريم مگر مسلمان، چه بايد بكنيم؟ بخواهيم تا آخر

هاي ؛ همه بياييد در پرتو پيوستن به خدا، مثل دانه»واعتصموا بحبل اهلل جميعاً و التَفَرّقوا«

پراكنده يك تسبيح، به درون و پيرامون يك رشته قرار بگيريد. آن رشته چيست؟ حبل 

. خدا؛ نامش، خودش، تعليمش، كتابش، پيامبرش، امامش، اهلل: رشته خدا، پيوند با خدا

 اش ... اما همه به نام خدا. حتي شخص محمدبن عبداهلل به عنوان رسول اهلل ...همه

 براي مسلمانان» محمديها«نقد عنوان 

خوب دقت كنيد؛ آن هفته عرض كردم، مدتي ما با اين نويسندگان غربي كلنجار 

، يعني محمديها و پيروان  Mohammedanمسلمانها را  رفتيم كه شما به غلط مامي

گذاريم و او را دوست داريم؛ اما لقب خوانيد. ما به محمد پيامبر احترام ميمحمد، مي

ا به كنيد كه ما راست. شما اشتباه مي» مسلم«خواهد، تاريخي ما، برحسب آنچه قرآن مي

چون خودتان را مسيحي  ناميد. خيلي فرق دارد! شمامي» محمدي«جاي مسلمان، 

تا آنجا  -ايد]. يعني قطبتان و محورتان مسيح است ايد [ما را هم به آن قياس كردهناميده

شود پسر خدا، كم شود: اول ميآيد مقدم بر خداي آفريدگار مسيح ميكه مسيح مي

شود ادغام در خدا؛ شود همتاي خدا، بعد هم ميشود شريك خدا، كم كم ميكم مي

ادغام اين طرفي، يعني آن قدر كه نام مسيح در شما هست، اما نام خدا در شما آن هم 

 خواست ما ايننيست. اين انحراف شماست. بيخود كرديد! پيغمبر ما و قرآن ما نمي

خواست ما خدايي باشيم؛ مسلم خواست ما محمدي باشيم. او ميطور باشيم. او نمي

ا چيست؟ رسول اهلل است. خيلي جالب است باشيم؛ تسليم در برابر خدا. محمد براي م

يا «اي به بعد در تاريخ اسالم، ديگر كه قرآن تكيه دارد بر اينكه مسلمانها از دوره

كنند اين نصّ قرآن است. بعضيها فكر مي». يا رسول اهلل«نگويند؛ بلكه بگويند » محمد
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چون صدا  يقرآن خواسته با اين ترتيب براي پيغمبر يك تشريفات درست كند. يعن

كرد، قرآن معمولي بود و هر كس ديگري را با نام صدا مي» محمدبن عبداهلل«كردن 

طلوب كنم اين توجيه چندان توجيه مخواسته براي محمد تشريفات قائل بشود. فكر نمي

وجه به خواسته تكنيد كه قرآن ميو مرغوب و مناسبي با روح اسالم باشد. آيا فكر نمي

صدا  »رسول اهلل«(ص) هم در پرتو توجه به خدا باشد؟ وقتي او را شخص ارزنده پيغمبر

كني، همان وقت به چه كسي توجه داري؟ به اهلل؛ به خدا. صدا مي» پيامبر خدا«كني، مي

شود فكر كرد كه اين مسأله يك عامل مهم در تشويق مسلمانها به اين امر آيا الاقل نمي

ا اين شويد و هم باشتباه تاريخي مرتكب مياست؟ بنابراين، به آنها گفتيم شما هم 

كران و كنيد. مدتهاست كه متفتعبيرتان نسبت به مسلمانان، ما را از خودتان متنفر مي

ي دارند شناسها درگيرناشناس و شرقنويسندگان اسالمي با اين نويسندگان غربي شرق

 مان. اين اواخرنگوييد؛ به ما بگوييد مسلم؛ مسل Mohammedanكه آقا، بيخود ما را 

شود كه اين نفس گرم در آهن سرد آنها اثر كرده و خوشبختانه در بسياري از ديده مي

اي از آنها ما را همان مسلم و مسلمان و امثال اينها بينيم كه عدهمقاالت و كتابها مي

 نامند. مي

 دو نوع پیغمبر/امام دوستي

بودن در برابر اوست، زندگي كنيم؛  ما بايد همواره با پيوند خدا، كه اسالم و تسليم

اهلل و علي(ع) به عنوان چون اين، عامل وحدت ماست. پيامبر اكرم به عنوان رسول

ا به شوند كه عشق و گرايش ماهلل با اين عناوين در ميان ما شناخته مياميرالمؤمنين و ولي

ا با خدا بشود. د مپيغمبر و امام حجاب پيوند ما با خدا نشود؛ بلكه كمكي به تقويت پيون

و  دوستي تو چگونه است؟ پيغمبردوستيبحث همين جاست رفقا: پيغمبردوستي و امام

دوستي راهنما و كمك؟ بحث دوستي حجاب و مانع، يا پيغمبردوستي و امامامام

ورنده اش را با آكنم هيچ مسلماني پيدا بشود كه بخواهد رابطهاينجاست. من گمان نمي
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خدا (پيغمبر بزرگوار) ضعيف بداند. مگر چنين چيزي ممكن قرآن و حامل وحي 

اش با قرآن و آورنده قرآن نيرومند است؟! هر كس مسلمان است خودبخود بايد رابطه

باشد. چنين كسي اگر معرفتش باالتر رفته باشد و مفسران و دانايان قرآن را، آنها را كه 

نها هم ان را) بشناسد، بايد پيوندش با آبعد از پيغمبر با روح قرآن آشنا هستند (يعني امام

قوي باشد. جاي بحث نيست. پس بحث كجاست؟ بحث اين است كه پيغمبردوستي و 

دوستي كه تو را به خدا نزديكتر دوستي دو حالت دارد: يك پيغمبردوستي و امامامام

را ود و تو شدوستي كه حجاب پيوست تو با خدا ميكند، و يك پيغمبردوستي و اماممي

كند. اما مگر چنين چيزي ممكن است؟ بله. اگر پيغمبر را به عنوان از خدا دور مي

پيغمبر خدا و آورنده دين خدا و كتاب خدا و اجرا كننده حكم خدا دوست داشته 

كند. اما اگر عاشقِ شكل و شمايل و هيكل و باشي، اين دوستي تو را به خدا نزديك مي

يغمبر كند؟ تالش پطور؟ اين هم ما را به خدا نزديك مينام و افتخارات پيغمبر باشيم چ

قدر در دوران زندگي خود از دست كساني كه و تالش ائمه همين بود. چرا ائمه ما اين

ه فهميدند رابطشناختند ناراحت بودند؟ اما چه نوع وارونگي؟ آنها نميآنها را وارونه مي

ار اظهار ناراحتي كردند. براي اينكه اين ك با امام بايد چگونه باشد؛ لذا ائمه رنج بردند و

داري امت ضد مقام امامت، ضد مقام رسالت، ضد مقام نبوت، ضد مقام واليت و پرچم

خواهد همين را بگويد: ال تَموتُنَّ اال و اَنتم مُسلمون؛ از آب درنيايد. پس اين آيات مي

وا بحبل و اعتصم«شيد. سعي كنيد تا آخرين لحظه مسلم و تسليم در برابر حق و خدا با

؛ همه بياييد بر محور خدا جمع بشويد؛ بر او تكيه كنيد؛ او را پناه »اهلل جميعاً و ال تَفَّرقوا

واذكروا نعمة اهلل عليكم، اذ كنتم اعداءً «قرار بدهيد و دچار تفّرق و جدايي نشويد. 

ار فَاَنقذكُم منها؛ من النّ فالّف بينَ قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخواناً و كنتم علي شَفا حُفرةٍ 

 شما در آتش جنگهاي داخلي و دشمن شاد». كذلك يُبَيّن اللّه لكم آياته لعلكم تهتدون

سوختيد و خدا شما را در پرتو ايمان به خدا نجات داد. چرا يادتان رفته؟ چرا باز كن مي

؛ اين بخش ييدعنايت بفرما -گويد و بعد گراييد؟ قرآن اينها را ميبه تفرق و جدايي مي
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كند. پس رها كنيد جلوگيري مي -آغاز بحث زنده امر به معروف و نهي از منكر است 

ش پيوستگيهاي كاذب را فراموهماين جداييها، اين احساسات قومي و قبيلگي را؛ آن به

ولتكن منكم امةٌ يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن «كنيد. چه بشويد؟ 

امتي  هاي پراكنده بايداز شما انسانهاي پراكنده و قبيله» ئك هم المفلحون.المنكر و اول

به وجود آيد داراي هدف و رهبري، با اين مختصات: يدعون الي الخير. وقتي در دنيا 

وانند تكنند و ميكند، دعوتش به سوي نيكي باشد. وقتي قدرت پيدا ميدعوت مي

دهند. عن المنكر. به كارهاي شايسته فرمان ميفرمان بدهند: يأمرون بالمعروف و ينهون 

كنند. چنين جماعتي است كه رستگار و كارهاي ناشايسته و نادرست را غدغن مي

 سعادتمند است: و اولئك هم المفلحون. 

به شما دوستان عرض كردم كه هر گاه قرآن را بدون توضيح ترجمه كنيد خيلي معني 

ديگر به اين آيات توجه كنيد. با گوش دل هم اي دارد. يك بار كنندهزنده و زنده

پرستيها، قوميتها، همه را كنار گوش بدهيد. خودخواهيها، قوم و خويش بازيها، قبيله

بگذاريد! از شما (منكم)، از همين شما انسانهاي دچار پراكندگي، با يك انقالب و 

. به وجود آيددار و زير و رو كننده، بايد امتي و جماعتي دگرگوني و تحولي ريشه

جماعتي با خصلت امت؛ يعني هدف و رهبري داشتن. مختصات اين امت چنين است: 

؛ دعوتش به نيكي است. و اگر اين دعوت پيش رفت و آن را به »يدعون الي الخير«

؛ فرمانروايي و فرمان دادنش به آنچه »يأمرون بالمعروف«اش: قدرت رساند، فرمانروايي

؛ و وادار كردنش، مأموريتها ايجاد كردنش، غدغن »المنكر و ينهون عن«شايسته است. 

 (1كردن منكر و زشت و ناپسند است.)

 جلسه دوم 

 چه كساني موظف به انجام امر به معروف و نهي از منكرند؟
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ير و ولتكن منكم ُامّة يدعون الي الخ«به تفسير و بحث پيرامون اين آيه پرداخته بوديم: 

(. بايد شما امت و ۳»)عن المنكر؛ و اولئك هم المفلحون يأمرون بالمعروف و ينهون

كنند و به معروف (شايسته و پسنديده) جماعتي شويد كه به نيكي و خير دعوت مي

 اند رستگاران ودارند، و ايناندهند؛ و از منكر (ناشايسته و ناپسند) باز ميفرمان مي

 سعادتمندان.

يان كند كه از مآيه مسلمانان را دعوت مي در هفته پيش اين بحث مطرح شد كه آيا اين

ايشان گروهي و جماعتي با اين مختصات (دعوت به خير، امر به معروف و نهي از 

دار شوند، يا اي از شما اين كار را عهدهگويد بايد دستهمنكر) به وجود آيد؟ آيا مي

 گويد جامعه شما و امت شما يكپارچه بايد چنين جامعه و امتي باشد؟مي

ت: اس» مِن«اند و دارند وجود كلمه علت اينكه بعضي از اين آيه برداشت اول را داشته

اين طور باشند؛ يعني بعضي از شما. ولي گفتيم » جماعتي«؛ از شما »و لتكن منكم امة«

در اينجا براي تبيين، براي بيان، براي نشو و براي همان ابتدا است. يعني از اين » من«كه 

ايد چنين جماعتي پديد آيد. شما بايد سازندگان چنين جماعتي باشيد. ماده شما مردم ب

» مِن«اين تعبير هم در زبان فاسي، هم در زبان عربي و هم در زبانهاي ديگر براي معادل 

طلب بينيم كه مفراوان است. بخصوص وقتي ما در قرآن آيات ديگري در اين زمينه مي

قتي دنبال همين آيات، با فاصله پنج آيه، ماند. وكند، جاي ابهام نميرا روشن مي

، »كُْنتُم خَْيرَ ُامَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلّناسِ، تَأمُرونَ بِالمَعروفِ و تَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَر«خوانيم: مي

راي ايد كه بخبري نيست. شما، همه، بهترين امت و جماعتي بوده» مِن«بينيم كه از مي

ايد و امر به معروف و نهي از منكر بيرون داده شدهمردم از بطن و شكم زمان و زمانه 

من همه شما. در ض»: كنتم«گويد، ؛ مي»گروهي از شما«گويد كنيد. اينجا ديگر نميمي

وكذلك «آياتي كه قبالً تفسير كرديم حتماً دوستاني كه بودند اين آيه را به ياد دارند: 

ين آيه در ا» الرسول عليكم شهيدا.جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس و يكون 
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(، بود. ما آنچنان شما را امت نمونه و جامعه نمونه ساختيم تا ۱آيات قبله، در سوره بقره)

بر همه مردم جهان. هر دو آيه يك  -حجت و شهيد و شاهد و گواه باشيد بر مردم 

ة كنتم خير ام«گويد. جاي كمترين ترديدي وجود ندارد كه سه آيه مطلب را مي

، »ولتكن منكم امة يدعون الي الخير«و » و كذلك جعلناكم امة وسطا«، »اخرجت للناس

 خواهند يك معني را برسانند. در اين جاي كمترين ترديدي نيست.هر سه مي

كه آيا امر به معروف و نهي از منكر واجب عيني است  -بنابراين، يكي از مباحث آينده 

ا با مطالب متعددي، از جمله ب -آن چگونه است يا واجب كفايي است و كيفيت اجراي 

كند. از اين نظر، كسي فكر نكند كه امر به معروف و مطلب مذكور، ارتباط پيدا مي

كن ولت«نظرهاي ديگر را بعداً بحث خواهيم كرد.  -نهي از منكر واجب كفايي است. 

ود ن امتي به وجخواهد بگويد همه شما چنين امتي شويد. از شما بايد چنيمي» منكم امة

كند. اين تَتمّه آن كند؛ امر به معروف و نهي از منكر ميبيايد كه دعوت به خير مي

 داد اينچون بعداً از من سؤالهايي شد كه نشان مي -هفته پيش بود. » منكم«بحث 

 توضيح هنوز الزم است و جا دارد. 

داريم. در  كه در پيش اينكه چگونه بايد اين امت امتي بشود با اين رسالت، بحثي است

» نكمم«؛ چون اين »منكم«آنجا ممكن است واجب كفايي پيش آيد، اما نه به اين عنوان 

كند. ما بعداً خواهيم گفت [امر به معروف و نهي از منكر] كار را خيلي خراب مي

 واجب كفايي است، (يك تبيين لطيف ابتكاري است كه خواهد آمد).

ه ، بايد از شما امتي ب»ولتكن منكم اُمّة«بوديم اين بود: آن بحثي كه امشب وعده داده 

يأمرون «كند. ؛ دعوت به خير مي»يدعون الي الخير«وجود آيد با اين مختصات: 

كند از منكر. براي ؛ نهي مي»ينهون عن المنكر«راند به معروف. ؛ فرمان مي»بالمعروف

كلمه را خوب بفهميم:  گويد، بايد ششاينكه خوب فهميده شود كه اين آيه چه مي

(يأمرون » امر«(الي الخير)؛ يكي » خير«كند؛ يكي ، دعوت مي»يدعون«يكي 

خير، معروف، منكر، دعوت، امر، نهي. اين ». منكر«؛ »معروف«؛ »نهي«بالمعروف)؛ 
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كلمات بايد كامالً شناخته و شكافته بشود تا منظور از اين آيه كامالً براي ما روشن 

 شود.

 (معناي )خیر

در زبان عربي از نظر لغت چند معني دارد: نيكي، خوبي؛ نيك، خوب، به صورت » خَير«

 صفت؛ خوبتر به صورت صفت تفضيلي؛ مال، ثروت.

خيلي زياد به كار رفته است. شايد نزديك شصت » بهتر«در قرآن كريم به معني » خير«

اي را اجازه بدهيد آيهبه كار رفته است. براي نمونه، » بهتر«بار در قرآن خير به معني 

ما «خوانيم: سوره بقره مي ۰۱۳بخوانم تا دوستان قدري با زبان قرآن آشنا شوند. در آيه 

ا به اي را كه نسخ كنيم ي؛ ما هر آيه و نشانه»ننسخ مِن آيةٍ اَوننسها نأتِ بخَيرٍ منها او مثلها

م. اينجا آوريآن را مي دست فراموشي بسپاريم يا به عقب بيندازيم، بهتر از آن يا مانند

معلوم است كه خير به معني بهتر به كار رفته است. از اين قبيل در آيات قرآن فراوان 

خَير  واهلل«است و در نزديك به شصت آيه خير به اين معنا به كار رفته است. مثاًل: 

راي ب بهتر و بهترين؛ چون در زبان عربي -رسانها بهتر است ؛ خدا از همه روزي»الرزاقين

 رسانها است.بهتر و بهترين يك كلمه وجود دارد. خدا بهترين روزي

معناي ديگر خير، خوب و خوبي است. خير در قرآن فراوان در اين معنا به كار رفته 

وَ اقيموا الصّلوة و آتوا الزّكاة و ما تُقَدِّموا لِأَنفُسِكُم من «سوره بقره:  ۰۰۱است. مثالً آيه 

ار ؛ نماز به پا داريد و زكات بپردازيد، هر ك»دَ اهللِ اِنَّ اهللَ بِما تَعمَلونَ بصيرٌخَيرٍ تَجِدوهُ عِن

نيكي كه جلوتر براي خودتان بفرستيد، در رستاخيز آن را پيش خدا خواهيد يافت؛ خدا 

كنيد بيناست. خَير به معني مال و ثروت هم در قرآن به كار رفته است: بر آنچه شما مي

(. انسان در ۳»)نَ لِرَبِّهِ لَكَنود وَ اِنَّهُ عَلي ذلِكَ َلشَهيد وَ اِنَّهُ لِحُبِّ الَخيرِ َلشَديداِنَّ االِنسا«

برابر خدايش ناسپاس است و خودش هم خبر دارد و گواه اين مطلب است، و او در 

دوستي خير خيلي پروپا قرص و سختكوش و محكم است. در اينجا چه خيري مقصود 
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آيات چه آهنگي است؟ آهنگ نكوهش است يا آهنگ ستايش و است؟ اينجا آهنگ 

مدح است؟ نكوهش. خير در اين آيه بايد به چه معني باشد؟ اگر به معني خوبي يا 

او در زمينه خيردوستي سختكوش «توان گفت، آمد. نميخوبتر بود درست در نمي

ستي و دوان در پولو آن انس«تواند به معني مال و ثروت باشد: خير اينجا فقط مي». است

ا به اين ر»دوستي خيلي پروپا قرص و محكم و سختكوش است!دوستي و مالثروت

گويد. خير به معني مال در چندين آيه ديگر عنوان انتقاد و سرزنش و نكوهش انسان مي

(؛ دوستي مال 4»)و اِنّي احببتُ حبَّ الخَير عَن ذكر رَبّي«نيز به كار رفته است؛ از جمله: 

 شد كه من خدا را فراموش كنم.سبب 

اَخيار (جمع خير)، به معني نيكان و برگزيدگان نيز در قرآن آمده است. خيرات، به 

(؛ در راه نيكيها با يكديگر مسابقه ۰۱»)فاستبقوا الخيرات«معني نيكيها نيز در قرآن آمده: 

قوا آتاُكم فاستبو لو شاء اهلل لجعلكم اُمّةً واحدةً ولكن ليبلُوَكُم في ما «بگذاريد. 

خواست همه شما را يك جماعت و داراي يك راه و (؛ اگر خدا مي۰۰»)الخيرات

كرد، اما او خواست تا شما را در راههاي مختلف بيازمايد. بنابراين، از اين روش مي

راههاي گوناگون و امكانات گوناگون استفاده كنيد و در راه خيرات و نيكيها با 

 . يكديگر مسابقه بگذاريد

پس خير در قرآن به معني نيك، خوب، نيكتر، خوبتر، آدم خوب، مال و ثروت به كار 

ير به اي كه مورد بحث ماست خرفته است. حاال بفرماييد ببينيم كه در اين آيه كريمه

به  ؛ شما تبديل شويد»ولتكن منكم امة يدعون الي الخير«كدام يك از اين معاني است: 

اي بته عدهال -تواند باشد. كند. اينجا خير به معني ثروت نميامتي كه به خير دعوت مي

 آيد كه خير در اين آيه به معنيگذارند بدشان نمياز مسلمانها كه مسابقه در ثروت مي

ثروت باشد، تا بگويند ما مطيع فرمان هستيم! خدا خودش به ما فرموده امتي باشيم كه به 

به معني ثروت و مال نيست. اما به معني مال و ثروت دعوت كنيم! پس خير در آيه 

ه ؛ شما تبديل به امتي شويد كه ب»ولتكن منكم امة يدعون الي الخير«نيكوتر چطور؟ 
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رد، اما خوتواند معني آيه باشد و به معناي آن ميكند. اين ميآنچه بهتر است دعوت مي

برتر نيست؛  لي وشويم كه زمينه، زمينه صفت تفضيهاي بعدي متوجه ميباتوجه به جمله

دهند و در معني ، به معروف فرمان مي»يأمرون بالمعروف«گويد: چون بعدش مي

تواند با همين شناس ميمعروف حتماً جنبه تفضيلي و برتري نيست. بنابراين، يك قرآن

تحليل پي ببرد كه منظور از خير در آيه همان معني اول است: نيكي و نيك به صورت 

شما بايد به جماعتي تبديل شويد «شود كه معناي آيه چنين مي مطلق. در اين صورت

؛ دعوت كنندگان به خوب و خوبي. من با »كنندكه به آنچه خوب است دعوت مي

خواهم بحث را ادامه بدهم، اما خيلي از يك بحث تحليلي اينكه گهگاهي مي

رايط اين شآيد. بهتر است كمي هم، تا آنجا كه ميسر است و در يكنواخت خوشم نمي

شود، تطبيق كنيم. باالخره بايد ببينيم خودمان چند مرده حالجيم. امروز امت ما امتي مي

ي ام و مردمتواند بگويد من امتي هستم كه سر چهار راههاي جهان ايستادهاست كه مي

روند، فرا خوانم و بگويم بياييد؛ ما شما را به اين را كه دارند در اين رهگذر زندگي مي

ت. بينند، به! همه خير و نيكي اسكنند ميكنيم. آنها نيز وقتي نگاه ميدعوت ميسمت 

 توانيم ادعا داشته باشيم كه چنين امتي هستيم؟آيا ما مي

اي مسلمان ما كه در هيچ دوره -برادران و خواهران عزيز، قرنها ما مسلمانان ناقص، 

اي! حتي دوره م؛ در هيچ دورهايايم، حتي مسلمان هشتاد درصد هم نبودهكامل نبوده

در  -مسلمان ناقص، قرنها پيغمبر؛ حتي دوره علي عليه السالم؛ ولي همين مسلمانان نيمه

ه اطراف بينان دنيا وقتي بدنيا چنين رسالتي را واقعاً ايفا كرديم. يعني هوشمندان و روشن

نوي و مادي، خواستند ببينند آيا بر روي هم، زندگي معكردند و ميجهان نگاه مي

 تواند به عنوان نشانياجتماعي و علمي، مدني و قضايي و سياسي يك امت در دنيا مي

داريد يافتند: جامعه اسالم. برآنچه خوب است معرفي بشود يا نه، يك جامعه بيشتر نمي

تاريخ گسترش اسالم را مطالعه كنيد؛ نه آنچه به قلم مسلمانها نوشته شده، تا فكر كنيد 

اي از غير مسلمانها اند از خودشان تعريف كنند؛ بلكه آنچه عدهخواسته كه اينها
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 را كه آن خانم ايتاليايي چندي» پيشرفت سريع اسالم«اند. همين جزوه كوچك نوشته

گويد قبل به انگليسي نوشته و بعد به فارسي ترجمه شده برداريد مطالعه كنيد. او مي

پيروزي به  -كه همه سربازند و همه مبلغ  -مسلمانان و سربازان اسالم و مسلمين 

رفتند قبالً آنجا در برابرشان راه گشوده بود. چرا؟ بالهاشان بسته شده بود. هر جا مي

هاي خلقهاي مردم سرزمينهاي ديگر شنيده بودند كه اينها هر چند خشونتها و چون توده

ت هم رند و غنيمگيبكشها و بگيرببندهايي هم دارند، اسراي جنگي هم ميگاهي بزن

برند، اما با تمام اين احوال از حكومتهاي فاسد محليشان به مراتب بهترند. وقتي آنها مي

ند. اند؛ آورندگان زندگي بهتربينيد اينها حامالن خيرند؛ حامالن عدلرا مقايسه كنيد مي

مسلمين به عنوان دارندگان و آورندگان زندگي بهتر، زندگي خوب، به نسبت آنچه 

شدند. در همين ايران: پيشرفت اسالم در ايران تا چند م ديگر داشتند، شناخته ميمرد

تواند به شمشير برنده و جنگاوري سربازان و فرماندهي با لياقت فرماندهان درصد مي

اليق سپاه اسالم مربوط باشد؟ در آن حدي كه اسپهبدان و سپهساالران يزدگرد و امثال 

را بگيرند. در حد از ميان برداشتن مانع. وگرنه آنچه  خواستند جلو اين نهضتاو مي

اسالم را در اين سرزمين خانگي كرد، آيا شمشير و نيزه و تير و كمان سپاهيان اسالم 

سوزيهاي نابجاي بود؟ آيا تندي و تجاوز برخي از افراد سپاه اسالم بود؟ آيا آتش

د اسالم را در يك جا خانگي تواناحتمالي برخي از سپاهيان اسالم بود؟ آيا اينها مي

تواند اسالم را يك جايي خانگي كند؟ اينكه آدرس خير باشد؛ كند؟ نه! چه چيز مي

ديد نشاني خير باشد؛ آورنده خير و صالح باشد. اينكه وقتي همين ايراني مسلمان مي

كرد كه بخواهد يزدگرد را ببيند، جزو آن آرزوهاي محال بود. اگر به فكرش خطور مي

افتان، تا در برابر كنان و بر خاكگذشت؛ آن هم سجدهد از هزار در و دربند ميباي

همين عمر كه  -رفت مدينه. همين عُمَر را، شد. حاال همين شخص مييزدگرد ظاهر مي

تنديها و برخي از كارهايش به عنوان كارهاي نامناسب براي جانشين پيامبر اكرم، 

ديد ديد؛ ميمي -شود گيري بجا واقع ميتقاد و خردهصلوات اهلل و سالمه عليه، مورد ان
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كه فرماندار اين سرزمين وسيع و پهناور، مثل يك مرد معمولي با يك پيراهن معمولي، 

با يك لباس معمولي، بدون تشريفات، بدون در و دربند، گوشش آماده است براي 

ني ست داشتاينكه همين آقا برود تنگ گوشش شكايت كند. ديد عجيب! واقعاً دو

پرسم، همين امروز... حاال چرا بروم آن باال باالها و سر آن مسائلي كه است. از شما مي

دوردست است. همين شما امروز اگر با يك مسئولي، خواه مسئول اداره بخش، يا يك 

كار محلي، يا يك عالم ديني، روبرو شويد و ببينيد تماس گرفتن به او كار آسان و 

شود با او نشست، برخاست، حرف زد و براي اينكه آدم است و مي تكلّفيراحت و بي

چهار كلمه با او حرف بزند الزم نيست كه چند سال آداب و القاب ياد بگيرد، مبادا 

عرض «گويد ، ب»كنمعرض مي«يك لقبي را نابجا به كار ببرد مثالً به جاي اينكه بگويد 

گفتم؛ «خيلي ساده بگويد  -، »رديدعرض ك«، بگويد »فرموديد«، يا به جاي »كنيممي

 چقدر براي شما دلنشين است و جاذبه دارد!»... گفتي

شنويد كه زمامداران و رهبران فكري و سياسي و اجتماعي شما همين حاال وقتي مي

اند، مثل مردم زندگي اند، با مردمهاي غير اسالمي در ميان مردمبرخي از جامعه

تر هاي اسالمي كمدارد؟ اما وقتي ببينيد كه در جامعه كنند، چقدر براي شما جاذبهمي

رفتن تكلفي داشته باشد و ارتباط گدهم او هم كمتوانيد پيدا كنيد كه يكرهبري را مي

ها و كلمات و تشريفات و آداب با او ساده، آسان و معمولي و بدون به كار بردن جمله

ر هر مقامي، در جامعه اسالمي، شود. هركس، دآور ميو القاب باشد، براي شما چندش

اسير القاب و آداب و تشريفات باشد، دور از اسالم است. اگر ما با صراحت الاقل از 

گوييم آقا الاقل براي خودمان القاب درست نكنيم تا كرديم... ميخودمان انتقاد مي

مسابقه القاب شروع بشود. مقامات روحاني يك جور، مقامات غير روحاني يك جور. 

قالً من عالم ديني ديگر اسير القاب نباشم. واي به اينكه يك منبري در مجلسي كه يك ا

 حضرت آيت«مرجعي حضور دارد باالي منبر برود و اوالً دعا نكند، يا اگر هم دعا كرد 

افتاد ديگر هيچ! اين چيست؟ كجاي اين به » عظمي«نگويد! اگر كلمه » اهلل العظمي
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نِ عالِم ديني اسير آيت اهلل و آيت اهلل العظمي باشم، خورد؟ خوب، وقتي ماسالم مي

گويند يم -توانم رهبر مبارزه با تشريفات در قشرها و گروههاي ديگر بشوم؟ديگر مي

اش خريد. اين مرد در خانهيك مرد صالحي از يك دكان قصابي در محل گوشت مي

كه آن آقا  قصاب رفت تا گوشت بخرد، مرديك گربه داشت. وقتي به دكان قصابي مي

داد، كمي هم آشغال گوشت را دوست داشت، عالوه بر پنج سير گوشتي كه به او مي

گفت براي گربه آقا. يك روزي آن مرد آمد گوشت بخرد، ديد كرد و ميجمع مي

دانست كه با خالف او مبارزه قصاب مرتكب يك خالف شد. به حكم وظيفه الزم مي

اش افتاد. پيش خود گفت اگر من به قصاب ن ياد گربهكند و به او تذكر بدهد. ناگها

دهد؛ در ثاني، اگر هم بگويم اين كار را نكن حتماً اوالً گوشت خوب به من نمي

دهد. او چون مرد ام نميگوشت بدهد ديگر آن آشغال گوشت را براي گربه

رد و ك اي بود آن روز گوشت نخريد و به خانه رفت. گربه را از خانه بيرونخودساخته

خود را از اين تعهد آزاد كرد. برگشت و به دكان قصابي آمد و گفت پنج سير گوشت 

باشي، فالن كاري كه تو كردي درست نيست. بده؛ در ضمن گفت، آقاي قصاب

قصاب ابرو در هم كشيد و گوشت را به آقا داد و گفت امروز از آن آشغال گوشتها كه 

 ماند. مرد گفت اشتباهغذا مياز اين به بعد بيات دادم خبري نيست؛ گربههر روز مي

كني بنده خدا! من اول به خانه رفتم و گربه را از خانه بيرون كردم، بعد آمدم به تو مي

گيري كردم. آقاي من! من و تو بايد اقالً گربه را از همان اول بيرون كنيم. انتقاد و خرده

و احترامات... آن كوچولو كه آن شب  اگر قرار شد كه بتوانند من را با آداب و القاب

اينجا بود و باز هم بيخبر از وارد شدن من بود، وقتي من وارد شدم گفت صلوات ختم 

كنيد! يكي از دوستان هم چيزي به او گفت. من او را صدا كردم و گفتم بيا اينجا 

تم فكوچولو جان ببينم! به او گفتم صلوات ختم كردن چيز خوبي است... آنچه به او گ

اين بود كه صلوات براي احترام به پيغمبر و خاندان و پاكان از خاندان پيغمبر است، نه 

براي احترام به من. خواستيم اين احترام براي خود پيغمبر و خاندان و پاكان خاندانش 
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محفوظ بماند. اگر قرار باشد كه بنده را بتوانند با يك صلوات ختم كردن، و نكردن، 

كنند؛ ولي ر مطابق ميل رفتار كنم، هر جايي بروم برايم صلوات ختم مياسير كنند... اگ

پايي نكردم، جيره صلواتم را قطع اگر يك خرده خالف ميل، حقپايي كردم و مردم

 خورم.كنند، آن وقت ديگر من به درد كار نمي

تم. رفاي مسئوليتي بزرگ را بر عهده داشتم و راهي را كه بايد بروم ميزماني در منطقه

برخي از كارگردانان آنجا اطالع دادند كه به فالني بگوييد ما همه جور احترامات براي 

اما شما  كنيم؛كنيم، چنان ميبريم؛ چنين ميوضو نميشما قائل هستيم؛ اسم شما را بي

كنيد كه آخر ما هم اينجا هستيم؟ گفتم از قول كنيد و اصالً رعايت نميچرا چنين مي

ه ام كان سالم برسانيد و بگوييد كه من خودم را اين جوري بار آوردهمن به اين آقاي

گويم هيچ آداب و القاب... نميبراي من چه با آداب و القاب سخن بگوييد و چه بي

م. شايد كند، اما اسيرش نيستياي نيستم؛ فرق ميكند؛ مدعي چنين ملكهبرايم فرق نمي

ب و القاب سخن بگوييد، اما اين خوش آمدن خوشم بيايد كه با من با احترام و با آدا

الاقل مرا اسير نكرده است. اين قدر توانستم خودم را بسازم كه اسير اين القاب نباشم. 

هاشان خيلي القاب براي من به كار كردند... چون معموالً گاهي در نامهاينها خيال مي

چه  -خريم ن القاب ميكردند البد ديگر طبق معمول اين را با ايبردند و فكر ميمي

مفت و ارزان! حيف نيست عالم دين اسير القاب باشد؟ اين تازه يك بند نازك است. 

بندهاي آهنين داريم! آنها چه؟ جامعه ما بايد در وارستگي، سادگي روابط مردم با 

خواهيد نشاني به شما بدهيم كه كجا رابطه بزرگترهاي جامعه، آدرس و نشاني باشد. مي

كنندگان، رهبران فكري و سياسي اجتماع، ساده و ها و مردم و رهبران و ادارهبين توده

واره است؟ بياييد دستتان را بگيريم و شما را به جامعه اسالمي ببريم. آيا طبيعي و آدم

روزي جامعه ما چنين آدرسي بود يا نبود؟ جامعه اسالمي و امت اسالمي بر سر چهار 

نست، به نسبت، ادعا كند كه من آن امتي هستم كه هر تواراه زندگي دنيا مدتها مي

شمهاي زنند؛ چگوشه دنيا بخواهند براي زندگي براساس خير مَثَل بزنند به من مثل مي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

بينان و آرزومندان صالح و اصالح و خير جهان به سوي ما دوخته است. روزي روشن

ا تمام اين اشتيم، ولي بتوانست چنين ادعايي بكند با تمام عيبهايش. ما خيلي عيب دمي

عيبها در چنين جايگاهي در دنيا قرار داشتيم. كجا بايد معلومات و تكامل علمي را ياد 

گرفت؟ به كدام مدرسه عالي براي آگاهي از باالترين معلومات روز بايد رفت؟ به 

ين ايم. امدارس عالي سرزمين اسالم. اين تاريخ علم است. اين تاريخ را كه ما ننوشته

ريخ  ۰ير روسو نوشته؛ آن ديگري تاريخ علوم نوشته؛ ويل دورانت اريخ علم را پيت

تاريخ تمدن نوشته؛ برداريد مطالعه كنيد. ببيند در طول چند قرن مدارس ما ۶تمدن، 

ندي، توانستيم بگوييم بر فراز يك بلآدرس خير علم بود. مگر علم خير نيست. ما هم مي

كنيم كه به ايم؛ همه مردم دنيا را دعوت ميايستادهمشرف به راههاي گيتي و جهان 

سمت علم بياييد. امروز چه؟ پنجاه سال پيش چه؟ صد سال پيش چه؟ دويست سال 

پيش چه؟ سيصد سال پيش چه؟ چهارصد سال پيش چه؟ پانصد سال پيش چه؟ 

متأسفانه چند قرن است آهنگ انحطاط داريم؛ آهنگي بس خطرناك، بس آزاردهنده. 

ن رشته من براي تحصيل در فال«ايم اگر يكي از دوستان بپرسد، هم كه اينجا نشستهاالن 

فني، در فالن رشته پزشكي، داروسازي، در فالن رشته علوم مربوط به نفس و روان 

 خواهم درس بخوانم؛(روانشناسيهاي مختلف)، در فالن رشته اجتماعي و اقتصادي، مي

آيا يك دانشگاه در سرزمين اسالم نشان داريد كه  »كجا بروم كه از همه جا بهتر باشد؟

اي بر ما! ام؟ وبه او آدرس بدهيد و بگوييد به آنجا برو و من تو را به سمت خير فرستاده

ت كه ، چون بحمداهلل اميد آن هس»ممكن بود«گويم با پيشرفتي كه ممكن بود اينكه مي

ناسي و شببندند مؤسسات شرق گروههاي بيدار شده امت اسالم اين راه را بر بيگانگان

شناسيِ ديگران و بيگانگان در زمينه شناخت اسالم، شرع و تشيع شناسي و شيعهاسالم

داشته باشند، به راستي مدتي براي ما اين نگراني پيش آمده بود كه نكند چند صباحي 

ديگر كه بگذرد، اگر جواني پرسيد فالني، اگر من بخواهم به جايي بروم كه 

ده، درباره يك و منظم و شسته و رفته و جاندار و روحدار و به دردبخور و نتيجهسيستمات
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اسالم يا تشيع درس بخوانم و مطالعه بكنم، آن وقت ما ناچار شويم آدرس آن مدارس 

آور بود. يكي دو سال قبل شنيدم چند جوان را به او بدهيم. اين براي ما خيلي خفت

ند، كردشناسي كار ميشناسي و دينهاي شرقژاپني كه در كشور خودشان در رشته

ها به ايران آمدند و به قم معرفي شدند و حتي در برخي از براي تحصيل در اين زمينه

مؤسسات به نسبت شكلدار قم شروع به تحصيل كردند، اما بيش از مدت كوتاهي 

نهايي را وانتوانستند بمانند و رها كردند و رفتند. يعني ما حتي االن عرضه نگهداري ج

هاي ديگر براي تحصيالت درباره علوم اسالمي و شيعي به جامعه ما كه از جامعه

 آيند نداريم.مي

آيا ما ديگر امتي هستيم كه سرفراز باشيم و بتوانيم سر بلند كنيم و بگوييم داعي به 

؛ به امت و جماعتي تبديل شويد كه دعوت »ولتكن منكم امة يدعون الي الخير«خيريم؟ 

 برويم. » دعوت«معلوم شد به سراغ » خير«نده به خير است. حال كه معناي كن

 معناي )دعوت به خیر(

دعوت به خير يعني چه؟ آيا دعوت به خير به اين صورت است كه مثل آدمهاي 

خودستا دائماً كاغذ برداريم، قلم به دست بگيريم، منبر برويم، سخنراني كنيم، نشسته يا 

بر يا پشت ميز خطابه و تريبون، بگوييم اين ما هستيم كه دارندگان ايستاده يا باالي من

اين امتيازات هستيم، و شروع كنيم مفاخري را بشماريم كه يا اصالً وجود ندارد و 

وجود نداشته و يك مشت خيال و ادعاست، يا اينكه اگر هم وجود داشته از قبيل من 

ي وقتي در جامعه ما چنين افتخاراتآنم كه رستم بُوَد پهلوان است؟ يعني بگوييم يك 

بوده، اما حاال خبري نيست. آيا منظور از دعوت به خير اين است؟ اين كه مشمئزكننده 

است! يعني واقعاً اسالم گفته آهاي مسلمانها، آهاي اوس و خزرجي كه مسابقه در 

را  ههاي ديرينخواهيد از اين راه دومرتبه كينهافتخارات قومي را شروع كرديد و مي

زنده كنيد، رها كنيد؛ امتي باشيد دعوت به خير كنيد. يعني به جاي آن اشعار حماسي و 
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سراييهايي كه در زمينه افتخارات قومي و نياكاني داشتيد، حاال بياييد حماسه حماسه

درباره اسالم، قرآن، پيغمبر، علي بگوييد؟ آيا منظور از دعوت به خير اين است؟ يا آن 

و كونوا دعاة الناس الي انفسكم بغير «گويد: ليه السالم، به شيعه مياست كه امام، ع

 ؛ مردم را به خويشتن و راه خويشتن دعوت كنيد با غير زبانتان؟»السنتكم

؛ جامعه نمونه شويد تا هر »و كذلك جعلناكم امةً وسطاً لتكونوا شهداء علي الناس«

ينكه ن صورت ديگر احتياجي به اانسان منصِف جستجوگر در دنيا مبلغ شما بشود. در اي

شما براي بيگانه مبلغ داشته باشيد وجود ندارد. در اين دنيا يك جامعه كوچك نمونه 

اسالمي ساختن بهترين تبليغ است؛ چه براي داخل و چه براي خارج. چون همه ما از 

 ايم... بس حرف زديم و حرف شنيديم و خوانده

بهتر زيستن است، نه راههاي ادعايي. نسل جوان دنيا در پي يافتن راههاي عملي براي 

طور. هر جا، به هر مقدار، عمل به معيارهاي اسالمي سراغ داشته باشد خودمان هم همين

 ديگر هيچ احتياجي به تبليغ نيست؛ خود بخود دل و جان و فكر و ايمان او آنجاست. 

رديم. اين كديروز با دوستي پيرامون درس تعليمات ديني در مدارس صحبت مي

 كند وهاي علوم بوده و حاال هم كمي تدريس ميدوست ما خودش دبير يكي از رشته

نظر همكاري دارد. اين مرد سالخورده در تهيه كتابهاي علوم به عنوان يك صاحب

اي گفت. اين جمله را مكرر خود ما آذربايجاني كه مربوط به نسل امروز نيست، جمله

ايم، اما چون بيان آن تازه است آن را براي شما نقل نيدهايم و از ديگران شهم گفته

خواهم عرض كنم نه اينكه چون اين جمله تازگي دارد. اين رويداد، تازه است. ميمي

كنم كه اين فكر هنوز در جامعه تر و تازه است. گفت فالني، واقعش اين است كه آن 

اشد كننده وضع موجود بهتعليمات ديني كه هدفش صرفًا مبارزه با كمونيسم و توجي

گفت! كجاي كاري؟ مطمئن باش آن تعليمات ديني و ارزد. چه خوب ميصنّار نمي

تبليغات ديني كه صرفاً آهنگش كوبيدن كمونيسم باشد به دلها نخواهد نشست. كاري 

تر و با عدل و داد كن كه در پرتو اسالم زندگي انسانيتر و اسالميتر و بهتر و يكتاپرستانه
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تر در برابر ديدگان جوان جستجوگر بنهيم؛ واال هر قدر بر گوش او بخوانيم، او ههمرا

بيند، يك گزارش در خواند، يك تصوير در روزنامه مييك خبر در روزنامه مي

 بيند، از زندگي ديگران و وضع ديگران وبيند، يك فيلم در فالن جا ميتلويزيون مي

خانه ديگران است، هر چند تنش در  شود و دلش درشكل كار ديگران مطلع مي

 خواهيم لمس كنيم كهكنيم؟ چرا نميسرزمين ايران باشد. چرا با واقعيات شوخي مي

دعوت به خير در اسالم، شايد ده درصد هم به زبان نبود، و شايد بيش از نود درصدش 

 به عمل بود؟

ه ين سرزميني كتاريخ مسلمان شدن اين سرزمين آندونزي را برداريد مطالعه كنيد. ا

امروز نزديك به صد ميليون مسلمان در آن هست چگونه مسلمان شد؟ واعظ به آنجا 

 رفت؟ مبلغ به آنجا رفت؟ يكي دو هفته پيش يك جواني به منزل ما آمد: 

 سالم عليكم! -

 و عليكم السالم.  -

 (با يك هيكل حق به جانب:) بنده فالني هستم؛ مبلغ اسالمي در آمريكا. -

 ايد؟بفرماييد آقا؛ چه درسهايي خوانده خوب -

هيچي؛ دو سه سال بعد از ديپلم يك خرده از اين ادبيات عربي... يك چيزهايي  -

به اندازه  گفتگرفت كه ميدستي ميقدر مبلّغ را يكخواندم؛ به اندازه يك مبلّغ. (اين

 يك مبلّغ چيز ياد گرفتم!) 

 خوب، ديگر چي؟ ...  -

كنم براي اين است كه رفقاي نزديك به من در مجالس نقل مياگر اين مطالب را 

دانند كه من خودم را در دسترس انتقاد شخصي از خودم، انتقاد به عمل خودم، به مي

ام. پس حق دارم كه اينها را با شما دوستان مطرح زندگي خودم، به كار خودم قرار داده

 كنمدهم چيست، اصالً دعوت مياجازه مي -دهم كنم. وقتي نسبت به خودم اجازه مي

 ميل دارم انتقاد بشود، بنابراين حق دارم از قشرمان هم انتقاد كنم. -
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به او گفتم آقا، خوب، از نظر خودسازيها و اينها چه؟ بايد اسالم بيشتر در عمل شما 

خيزد) آنجا مجسم باشد. از روي شوخي (اما از آن شوخيهايي كه گاهي از دل برمي

اگر براي همه چيز خوبي نيست، براي ما كه بحمداهلل چيز خوبي است؛ پلو  گفت: اسالم

 اي بهو مرغ و خورشت و اينها هميشه روبراه است. بعد دست كرد از جيبش نوشته

كه  به اين دليل است» ادعايي«گويم انگليسي درآورد كه ترجمه ادعايي بود اينكه مي

كه از  اي بودست. ترجمه ادعايي نوشتهاصل مدرك نبود تا ببينيم چه اندازه صحيح ا

ثقة  »چون جناب ثقة االسالم...«يكي از علماي برجسته و بنام گرفته بود. نوشته بود 

 سبط مرحوم فالن، براي تبليغ عازم آمريكا« -االسالم! يعني كسي كه امين اسالم است!

غات ايشان تبلي شود كه از وجود ايشان استفاده كنند و ازهستند، به مؤمنين توصيه مي

اين نوشته را داده بود به دارالترجمه دادگستري ترجمه رسمي كرده بودند و » بهره ببرند.

دانم كه اين تا چه حد صحيح بود و آيا واقعاً از آن را در جيبش گذاشته بود. من نمي

نفهمي، در حدي كه در برخورد اول  -آن آقا بود يا نه، ولي واقعاً متأثر شدم. بفهمي 

شود ظرفيت اثر يك مطلب را در يك فرد تشخيص داد، به او حالي كرديم كه تو يم

اي؛ بيخودي اينجا آمدي. گفت من را راهنمايي كنيد. گفتم اقالً خانه من اشتباهي آمده

كنم: يكي اينكه شما از خودتان درباره اسالم يك كلمه هم دو راهنمايي به شما مي

هاي افراد صاحبنظر را به فارسي ي از نوشتهحرف نزنيد. فقط حق داري اگر برخ

ودي ضد هاي يهفهمي به انگليسي بيان كني. دوم اينكه سعي كن آنجا سوژه روزنامهمي

هاي ضد اسالم آنجا بود! چون هيكل خيلي خوبي براي سوژه روزنامه -اسالم نشوي؛

د و آمدنبعد گفت كه بله آقا، من قم بودم؛ طالب جوان خيلي با عالقه پيش من مي

خيلي خوشحال بودند. گفتم خدا آنها را هدايت كند! با اين جمله مطلب را تمام 

مثل اينكه بعضي از دوستان حاضرمان هم آن شب تشريف داشتند. اسالمي  -كرديم. 

كه اين جور بخواهد تبليغ بشود، شما اقاًل براي تبليغش پول ندهيد؛ مايه نگذاريد؛ 

ليغ احترام نگذاريد؛ ارج ننهيد. اينها تبليغ اسالم نيست. تبحمايت نكنيد؛ تشويق نكنيد؛ 
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رود نمونه عملي شود به آنجا مياسالم راهش اين است كه اقالً خود اين آقا كه پا مي

زندگي اسالمي باشد. راست باشد؛ درست باشد؛ با آگاهي حرف بزند؛ از روي 

ي نكند؛ ؛ دغل-ا و اديان ديگر نه درباره اسالم، نه درباره مكتبه -ناآگاهي سخني نگويد 

دكانداري نكند؛ بهره كشي نكند؛ با ديگران با رفتاري متناسب با اخالق اسالمي رفتار 

كند. اين است تبليغ اسالم! در سرزمين آندونزي نه از اين قبيل مبلغين و نه حتي از آن 

شان رمبلغين زبردست، هيچ كس نرفت. چند تا مسلماني كه در رفتار و اخالق و كا

در  شودشد رفتند و... يدعون الي الخير خالصه ميهاي يدعون الي الخير ديده ميجذبه

د به اسالم گوييد بياييد مسلمان شويد، بيايياين جمله: امتي باشيد كه وقتي به ديگران مي

و امت اسالمي بپيونديد، خود بخود، بدون تفسير و توضيح شما، معنايش اين باشد كه 

ي خير؛ حي علي خير العمل؛ حي علي خير الحيوة. خود بخود تفسير هم بياييد به سو

 نخواهد؛ توضيح هم نخواهد. 

د، كننده هستيولتكن منكم امة يدعون الي الخير: تبديل شويد به امتي كه دعوت

كند، صدايتان بلند است، بانگتان در دنيا بلند است، بانگي كه مردم را دعوت به خير مي

ورت كه ادعا كند ما خير هستيم يا آيين ما راه خير است و آيين برتر اما نه به اين ص

خواهد. همين قدر كه بگوييد به سوي ما بياييد، وقتي مردم است. اين القاب را نمي

ايد. فهمند كه آنها را دعوت به خير كردهبينند، ميكنند و شما را ميچشمشان را باز مي

فهميم. دو جمله بعد بايد با اول از آيه كريمه مي اين آن چيزي است كه ما از اين جمله

هم مورد بحث قرار بگيرد (يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر). دوستاني كه اهل 

توانند براي جلسه آينده پيرامون اين چهار كلمه (معروف، منكر، امر و مطالعه باشند مي

 نهي) مطالعه بفرمايند.

ين چهار مطلب را در يك جلسه معنا كنيم يا چون بحث توانيم ادانم كه آيا ما مينمي

شويم بيش از يك جلسه به آن امر و نهي احتياج به تفصيل بيشتري دارد ناچار مي

 بپردازيم.
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 جلسه سوم 

 اشاره

كنتم خير امة اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون «

ارهاي ايد. به كايد كه براي بشريت بيرون داده شدهاي بوده(؛ شما بهترين جامعه۰۱»)باهلل

كنيد و به خدا ايمان دهيد و از كارهاي ناشايست ممانعت ميشايسته فرمان مي

 آوريد. مي

مورد بحث و تفسير ما بود، در همين مجموعه سه نوبت از امر به در مجموعه آياتي كه 

اي كه معروف و نهي از منكر و مسابقه در راه نيكيها و توجه به نيكي ياد شده است. آيه

ت دهند؛ از آنچه ناشايست اسدر آغاز بحث تفسيرمان بود اين آيه بود: به خير فرمان مي

سعادتمندند. باز در نوبت سوم، در اين آيات  كند، و تنها اينها هستند كهجلوگيري مي

كند كه به امر به معروف و نهي از منكر و خيرات و از آن گروه از اهل كتاب ياد مي

لَيسوا سَواءً مِن اَهل الكتابِ اُمّة قائمةٌ يَتلونَ آيات اهلل آناء اللّيل و هم «نيكيها توجه دارند. 

يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يُسارِعون  يَسجُدون. يؤمنون باهلل و اليوم اآلخر و

( همه اهل كتاب (همه يهود و نصاري) ۰۶»)في الخيرات و اولئك من الصالحين.

ارند، اند، رستاخيز داند، ايستادهجور نيستند. برخي از آنها مردمي هستند كه قائميك

گار سجده خوانند و بر درگاه پروردآيات خدا را در آن لحظات تاريك شب مي

گزارند. به خدا ايمان دارند، به روز بازپسين ايمان دارند، به معروف و شايسته فرمان مي

دهند، با منكر و ناپسند و ناشايست درگيري دارند و در راه خيرات و نيكيها به مي

 .اندپردازند. اينها از شايستگانمسابقه و مسارعه و اعمال سرعت هر چه بيشتر مي

يگري نيز در قرآن هست كه عموماً به شكلي از امر به معروف و نهي از آيات متعدد د

كند. براي اينكه معني معروف و منكر و امر و نهي، كه موضوع بحث اين منكر ياد مي

دانم آيات مذكور را بخوانم. يك نكته قابل شبهاست، بهتر روشن بشود، مناسب مي
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از منكر حتي قبل از به وجود آمدن مالحظه اين است كه مسأله امر به معروف و نهي 

جامعه اسالميِ به قدرت رسيده در مدينه، در تعاليم اسالم آمده است؛ يعني آن وقتي كه 

از زبدگان قوم موسي  ۰1۱اعراف آيه پيغمبر و مسلمانها هنوز در مكه بودند. در سوره

د و از كنندعا مي كند كه با او به ميقات رفتند؛ در آنجا براي خودشان در راه خداياد مي

ها گيرند. پاسخ پروردگار اين است: عذاب من (سختيها و شكنجهپروردگار پاسخي مي

رسد كه من آنها را شايسته اين عذاب و مستحق عذاب از جانب من) به كساني مي

بدانم، و رحمتم همه جا را فرا گرفته است. بنابراين، رحمت خود را مقرر خواهم داشت 

تّقون و يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يّتبعون الرّسول النّبيّ للذين ي«براي: 

االمّي الذي يَجِدونَه مكتوباً عندَهم في التّوراة و االنجيل، يأمرهم بالمعروف و ينهيهم عن 

المنكر و يُحلّ لهم الطّيبات و يحرّم عليهم الخبائث و يَضَعُ عنهم ِاصرَهُم و االغالل التي 

ت عليهم؛ فالذين آمنوا به و عَزّروه و نَصَروه واتّبعوا الّنور الذي اُنزِل معه اولئك هم كان

آنها كه پيروي خواهند كرد از پيامبر امي كه از اهل كتاب نبوده؛ همان » المفلحون.

پيامبري كه از او در تورات و انجيلي كه نزد ايشان است ياد شده و نامش را در آن 

ه دهد و از آنچيامبري كه آنها را به آنچه شايسته است فرمان مييابند. پنوشته مي

ها كند و پليدها را بر آنها را برايشان حالل اعالم ميدارد. پاكيزهناشايسته است بازمي

ا و دارد و غلهكند. بار سنگيني را كه بر دوش آنهاست از دوششان برميحرام اعالم مي

كند. كساني كه به چنين پيامبري ايمان آنها باز ميبندهايي را كه بر آنها زده شده از 

بياورند و او را ياري كنند و حامي او باشند و دنبال نور و روشني كه به او نازل شده 

 باشند، براستي رستگارند.

از امر به معروف و نهي از منكر در كنار حالل اعالم كردن طيبات (چيزهاي پاك و 

ي كند. آزاد كردن انسانها از بارهايزهاي پليد) ياد ميپاكيزه) و حرام شناختن خبائث (چ

سنگيني كه جسم و جانشان را تحت فشار قرار داده. آزاد كردن انسانها از غلها و 

بندهايي كه بر گردن و دست و پايشان آويخته. آمدن نور و روشني و روشنگري براي 
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ي كنم روواهش ميخ -زدودن ظلمات و تاريكيهايي كه بر سر راه بشر قرار گرفته.

 م.گيري نهايي با آنها كار داريتك اين جمالت دقت كنيد، چون بعداً هنگام نتيجهتك

 شود: پيامبري از جانب خدا مردماز رسالت پيغمبر قبل از آمدن او با اين خصلتها ياد مي

 ها و خوبها را حاللدارد، پاكيزهكند، از منكر باز ميرا به معروف و شايسته دعوت مي

كند، بارهاي سنگين بر دوش بشريت را كند، پليدها و بدها را حرام اعالم مياعالم مي

دارد و نور و روشني و نهد، غلها و زنجيرها و بندها را از او برمياز دوششان پايين مي

آورد. خوب، اگر امروز در دنيا چنين پيغمبري با همين خصلتها روشنگري با خود مي

شناسند، اگر مزاج بيمار، منحرف و تباه او را با اين مختصات ميظهور كند، كساني كه 

روند. (فالذين آمنوا به و عزّروه و نصروه شده نداشته باشند، خود بخود به دنبال او مي

واتّبعوا النّور الذي اُنزل معه اولئك هم المفلحون.) مردم خود بخود دنبال چنين پيامبري 

 گارند. روند و خود بخود آنها هم رستمي

از همين سوره [اعراف]، از گذشته (از قبل اسالم) از ميان بني اسرائيل  ۰۳9آيه 

گويد: مردمي بودند تبهكار، متجاوز به حريم و حدود خدا. جالب است كه در ميان مي

نشستند، بلكه با اين بدكاري و تجاوزگري درافتاده آنها گروهي بودند كه آرام نمي

ة منهم لَِم تَعِظون قوماً اهلل ُمهلِكُهم اَو معذّبهم عذابًا شديداً؛ قالوا و اذ قالت اُمّ«بودند. 

مَعذرةً الي ربّكم و لعلّهم يتّقون فلمّا نَسوا ما ذُكّروا به انجينا الذين ينهون عن السّوء و 

انديشان و اي از مصلحت( دسته۰9»)اَخَذنا الذين ظَلَموا بعذابٍ بِئس بِما كانوا يَفسقون.

قوم به اين گروه مبارز با زشتيها و تجاوزها رو كردند و گفتند: چرا شما مردمي  عقالي

دهند و حرف شما را هدر دهند و ترتيب اثر نميرا كه به حرف شما گوش نمي

ي دلايد مرتب به مردم سختدهيد؟ شما آمدهكنيد و پند و اندرز ميدهند موعظه ميمي

نابود خواهد كرد! يا به عذاب و شكنجه دردناكي پردازيد كه سرانجام خدا آنها را مي

دچار خواهد كرد. آنها را رها كنيد. اما اين گروه كه درگيري با فساد را الزمه حيات و 

شناخت و فهميده بود كه اگر فساد بر محيط غالب شود زنده بودن يك فرد و جامعه مي
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د كه اگر دانناند، ميشدهرود، آرام ننشست. كساني كه تسليم اين فساد نحق از بين مي

ود، از ركند و هدر ميگويند اثر نميثمر است و آنچه ميبه حساب اينكه كارشان بي

برمال كردن حق و رسوا كردن ناحق دست بردارند، آرام آرام آهنگ حق و فضيلت 

رات اند و در برابر تذكدلدانيم كه اينها سختضعيف خواهد شد. اينها گفتند نه؛ ما مي

؛ ما از جانب خدا يك رسالت داريم و آن »معذرة الي ربكم«مقاومت دارند، اما اوالً: ما 

ها برود. وقتي انسانهايي دارند تسليم فساد اين است كه نگذاريم حق به پشت پرده

شوند، اقاًل به آنها تذكر بدهيم، تا در پيشگاه خدا اگر از ما سؤال شد تو كه ديدي مي

خاموش نشستي و گناه كردي، بگوييم خاموش ننشستيم. و ثانيًا نابينا به چاه است چرا 

، گفتند اوالً »قالوا معذرة الي ربكم و لعلهم يتقون«(اين جمله خيلي جالب است): 

خواهيم در برابر خدا عذر داشته باشيم و بگوييم ما در رسالتي كه داشتيم كوتاه مي

شايد باتقوا شوند. اين جمله خيلي  نيامديم؛ و ثانياً، خواستند بر آنها اثر بگذارند،

 توان تسليم نوميدي شد. انسانِ به خدا پيوسته بهدار است. يعني به اين آساني نميمعني

شود. چه عالي است اين تعليم! چه عالي است اين تعليم اين آساني دچار نوميدي نمي

ه و ال يوسف و اخييا بُنيّ اذهبوا فتحّسسوا من «يعقوب، سالم اهلل عليه، به فرزندانش: 

( اي فرزندان من، ۰1؛)»تايئسوا من رَوح اهلل، انه ال يايئسُ من روح اهلل اال القوم الكافرون

درست است كه سالهاست يوسف رفته و درست است كه اينك برادرش هم اسير 

مأموران فرماندار مصر شده و اميدي به خالصي او نداريد، ولي باز هم برويد، گوش 

جسس و تحسس به خرج بدهيد، شايد رد پاي يوسف و برادرش را پيدا بخوابانيد، ت

دا بخشي خكنيد. برويد رد پاي يوسف و برادرش را پيدا كنيد و از روح و گشايش

شود: نوميد نشويد. چرا؟ چون اين يك قانونمندي است كه همواره در قرآن بيان مي

آفريني خدا فقط مردم گشايش؛ از »انه ال يايئسُ من روح اهلل اال القوم الكافرون«

 ايشوند. انسان با ايمان به خدا و يأس با همديگر رابطهايمان به خدا مأيوس ميبي

گوييد، گويند با تمام اين كه شما ميانديشي ميندارند. اين گروه در برابر آن مصلحت
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در  دخوانيم كه تسليم فساد شدند و بايما در ناصيه و پيشاني اين مردم تجاوزگر مي

آفرين خداوند باشند؛ با اين حال ما مأيوس نيستيم؛ ما كار خودمان انتظار عذاب هالكت

ز اثري كه براي ما هنو -كنيم، شايد به اثري برسد كنيم؛ ما تالش خودمان را ميرا مي

قَاليي ايِ عُبيني نيست. اين مقدار از اميدواري بيش از اميدواريهاي محاسبهقابل پيش

كه عاقلهاي حسابگر دنيا دارند. اين از آن اميدواريهايي است كه  معمولي است

 عاشقهاي دنيا دارند نه عاقلهاي دنيا. 

 انسان ترتیب شده اسالم

خواهند انسان عاشق تربيت كنند. ام، اسالم و اديان ميمن مكرر به دوستان گفته

 خواهدشق. نميگويم انساني كه هم عاقل باشد و هم عاعقل، ميگويم انسان بينمي

خواهد، عاشق عاقل است. انساني كه حسابها را عشق تربيت كند. آنچه ميعاقل بي

ات ها را مطالعه كند، مقتضيبرسد، چشمهايش را باز كند، گوشهايش را باز كند، زمينه

را نگاه كند، استعدادها و آمادگيها را حساب كند، موانع را حساب كند، مشكالت را 

اينها را حساب كند و راه مناسب را انتخاب كند. اما اين را بداند كه حساب كند، تمام 

در زندگي، از تالش باز ايستادن وجود ندارد. اين، كارِ آدم عاشق است. در او شوري و 

گذارد آرام بگيرد. آرامش انسانهاي نوميد، انسانهايي كه ممكن گرمايي است كه نمي

در آنها نيست. اين آيه از قبل از اسالم صحبت  است محاسبه آنها را به نوميدي بكشاند،

كند. بيان يك موضع تاريخي پيروان آيين موسي در گذشته دور است؛ چندين قرن مي

 شود؟ درشود. كجا نقل ميقبل از اسالم. اين مطلب براي هوشياري مسلمانها نقل مي

 موقعي كه اسالم هنوز در مكه است. 

ون قومًا اهلل مُهلكُهم او مُعذّبهم عذاباً شديداً؛ قالوا معذرةً الي و اذ قالت ُامّة منهم لِمَ تعظ«

و «تالشي را تجويز نكرده است. خدا در هيچ حالتي براي ما سكوت مطلق و بي» ربكم.

؛ باز هم بگوييم به اميد اينكه شايد در آنها تقوايي و پروايي به وجود آيد. »لعلهم يتقون
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فلما «د: فرمايكند. خدا ميچيست؟ نتيجه را خدا اعالم ميآنها مأيوس نيستند. اما نتيجه 

د. كردنانديشان فكر ميسرانجام هم همان طور شد كه آن مصلحت». نَسوا ما ذكروا به

اينها به تذكرات اين راهنمايان حق ترتيب اثر ندادند و فراموش كردند. آنهايي را كه تا 

 . اما ظالمان را به كيفر تبهكاريهاييآخر با بدي (السوء) درگيري داشتند نجات داديم

كه داشتند مجازات كرديم. اما چرا اين آيات نازل شد؟ چرا در آن لحظاتي كه 

كننده سر راهشان قرار دارد قرآن از اين مسأله ياد اند و عوامل مأيوسمسلمانان در مكه

 كند؟ يكيه مكند و بر پيگيري در راه تالش براي اقامه حق و عدل و مبارزه با سوء تمي

بينيم كه لقمان ضمن سفارشهاي در سوره لقمان (سوره سي و يك) آيه هفده، مي

 يا بُنيّ اقم الصّلوة و أمر بالمعروف«گويد: كند اين طور مياي كه به فرزندش ميسازنده

؛ اي پسرك من، اي »وَانْهَ عن المنكر وَاْصبِر علي ما َاصابك، اِنّ ذلك مِن عَزم االُمور

دم، مواظب نماز باش! نماز: آن نماز سازنده. به معروف و شايسته و نيك فرمان ده؛ فرزن

اش با منكر و ناشايسته مبارزه كن و ديگران را از كار ناشايست بازدار. به دنباله

خيلي جالب است كه اين جمله به دنبال آن آمده ». واصبر علي ما اصابك«گويد: مي

ين راه به تو رسيد در برابرش شكيبا باش. معلوم است است. اگر ناراحتي و مشكلي در ا

اش امر به معروف و نهي از منكر باشد، كه اگر انسان بخواهد حق بماند و برنامه زندگي

ها دنبال آن ماند؛ بلكه مصيبتها و حادثهديگر زندگي و رختخواب پر قو برايش باقي نمي

يبا آيد شكدثي كه سراغت ميگويد، در برابر حواهست. اين است كه بالفاصله مي

باش. اين از آن كارها و از آن اصول اساسي قاطع است (من عزم االمور). از آن 

كارهايي است كه با عزيمت و قاطعيت ارتباط دارد. هم نماز به انسان مسلمان عزيمتي 

دهد و هم بار آمدن با اين خصلت كه مزاجش با منكر و ظلم و فساد استوار مي

 شته باشد.سازگاري ندا

اين حالت ظلمْ ناپسندي، بدي ناپسندي، منكر ناپسندي، بايد در مزاج، در ساختمان، در 

 ايخلق و خو، در ملكه يك انسان مسلمان خدادوست باشد و او هميشه عزيمت و اراده
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استوار در راه مبارزه با فساد داشته باشد. اميدوارم زماني بتوانم روي اين يك جمله اخير 

حليلي از نظر رواني براي دوستان داشته باشم. روي اين جمله اخير بايد يك بحث ت

 خيلي تكيه بكنيم.

يم. بينهاي مكي، يعني قبل از هجرت، در اين زمينه مياينها آياتي است كه در سوره

شود رسالت مسلمان عادت پسنديده دعوت به خير (امر به معروف)، بنابراين، معلوم مي

مقابل خير) و نهي از منكر است. اين رسالت با شروع دعوت نهي از سوء (سوء در 

شود و منحصر به موقعي اسالم، يا الاقل در همان مراحل نخستين دعوت اسالم، آغاز مي

دهد نيست. آيات بسيار ديگري نيز در كه جامعه اسالمي تشكيل حكومت مي

ست و دوم) ياد هايي كه در مدينه آمده است نازل شده. در سوره حج (سوره بيسوره

كند از امت و جماعت و مردمي كه از امكاناتي كه خدا به آنها داده در راه امر به مي

كنند. اين آيات با تجويز جهاد و قتال براي مسلمانها معروف و نهي از منكر استفاده مي

اُذن للذين يقاتلون بانّهم «شود؛ در اواخر سال اول و اوائل سال دوم هجرت. شروع مي

موا و اِنّ اللّه علي نَصرِهم لَقَدير. الذين اُخرجوا من ديارهم بغير حَقّ الّا اَن يقولوا ربُّنا ظُل

اللّه و لو ال دفعُ اللّه الناسَ بعضَهم بِبعض لَهُدّمت صَوامِعُ و بِيَعٌ و صلواتٌ و مساجدُ يُذكر 

ي ويٌّ عزيز. الذين اِنْ مكّنّاهم ففيها اسُم اللّه كثيراً و لَيَنصُرنّ اللّه مَن يَنصره انّ اللّه لق

االرض اَقاموا الصّلوة وآتوا الزكاة و َأمَروا بالمعروف و نَهوا عن المنكر و للّه عاقبةُ 

؛ »بانّهم ظُلموا«( به اين مقاتالن و مجاهدان اجازه داده شده بجنگند. چرا؟ ۰۳»)االمور.

ها و ند. همانها كه از خانهزيرا بر آنها ستم رفته و خدا تواناست كه آنها را ياري ك

هايشان به ناحق بيرون رانده شدند و جرمشان اين بود كه گفته بودند خداي ما كاشانه

پرستيم. اين قانونمندي خداست كه فقط خداي آفريدگار جهان است؛ ما فقط او را مي

ه لّو لو ال دفع ال«بايد در مراحلي از تاريخ، متجاوزان به دست مجاهدان تنبيه شوند. 

، اگر نبود كه خدا گروهي از مردم را به وسيله گروهي ديگر از »الناسَ بعضهم ببعض

لهدّمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم اهلل «كرد: حريم حق دفع مي
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ها و مسجدهايي كه در او ها و كليساها، نمازها و نمازخانه، آن وقت ديگر صومعه»كثيرا

شد. و خدا هر كه را بخواهد ياري شود همه و همه ويران ميمينام خدا فراوان برده 

ان اهلل «كند. كند. هر كه خدا را ياري كند خدا او را ياري ميكند درست ياري مي

(ان  دهيم، خدا توانا و بلندپايه است. همانها كه وقتي به آنها امكانات مي»لقويّ عزيز

دارند و دهيم، نماز را به پا ميرتي ميمكّناهم في االرض) وقتي به آنها امكانات قد

دهند و از منكر و زشت باز پردازند و به معروف و شايسته فرمان ميزكات را مي

، فرجام كارها از آن خداست. اين، »و هلل عاقبة االمور«كنند. دارند و با آن مبارزه ميمي

 در نخستين دوره جامعه اسالمي در مدينه است.

 اي كه مسلمانان به صورت يكد كند از اينكه اين كار در آن مرحلهقرآن براي اينكه يا

جامعه به هم پيوسته در آمدند يك كار اجتماعي است كه بايد يار و ياور يكديگر در 

و «كند: آن راه باشند، در آيه دوم از سوره مائده مسأله را با تعبير ديگري مطرح مي

المسجد الحرام اَْن تعتدوا تعاونوا علي البرّ  اليجرِمَنّكُم شنئانُ قوٍم َان صَدّوكم عن

(« ۰۱والتقوي و ال تعاونوا علي االثم والعدوان و اتّقوا اللّه، ان اللّه شديد العقاب.)

اي بدرفتاري يك قوم و گروه شما را عاصي نكند تا از روي عصبانيت به راه ناشايسته

 شكني برويد.نكشيده شويد و شما هم از اين طريق به راه تجاوز و قانو

مقاومت مردم بامسلك، در برابر تجاوز ديگران و بدرفتاري ديگران، روي معيارهاي 

بندند. كارشان خالي از معيار و خارج از معيار نيست. بر برّ و مسلكي است كه به آن پاي

عاونوا علي وال ت«تقوا (نيكي و خداترسي)، تعاون داشته باشيد؛ ياور يكديگر باشيد. 

باشيد  ، پروا داشته»واتقوا اللّه«، بر گناه و تجاوز كسي را كمك نكنيد. »لعدواناالثم وا

د كنمسلمانها را دعوت مي» ان اللّه شديد العقاب.«از خدا. حساب خدا را داشته باشيد. 

به همكاري در راه امر به معروف و نهي از منكر؛ اما با تعبير برّ و تقوا (تعاونوا علي البر و 

 التقوي). 

سوره توبه را  ۰۰۱آورم. اكنون فقط آيه آياتي ديگر نيز هست كه در جاي خودش مي
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 خوانم.كه در وصف مردم باايمان آمده است براي شما مي

ان اهلل اشتري من المؤمنين انفسَهم و اموالَهم بانّ لهم الجنّة يُقاتلون في سبيل اللّه فيَقتُلون «

راة واالنجيل والقرآن، و مَن اَوفي بعهده من اللّه و يُقتَلون وَعداً عليه حقًّا في التو

فاستبشِروا ببيعكُم الذي بايعتُم به و ذلك هوالفوز العظيم. التّائبونَ العابدونَ الحامِدونَ 

السّائِحون الرّاكعونَ الّساجدونَ اآلمرون بالمعروف و النّاهون عن المنكر والحاِفظون 

خدا جانها، اموال و ارواح مؤمنان را از آنها خريد و در ( ۰۳»)لحدود اللّه و بَشِّر المؤمنين.

كشند كنند؛ ميبرابر به آنها گفت، بهشت جاويدان از آن شماست. در راه خدا پيكار مي

اي است كه خداوند به حق در تورات و انجيل و قرآن داده شوند؛ اين وعدهو كشته مي

دند. گرئي كنند به راه حق باز مياند، اگر يك بار هم خطااست... آن مؤمنان كه تائب

دانند كه عبادت روح زندگي يك انسان مسلمان خداپرست است. حامدند؛ عابدند. مي

اند؛ روزه دارند و نماز را با خضوع همواره ستايشگر و سپاسگزار خدايند. سائح

 كنند.گذارند. امر به معروف و نهي از منكر ميمي

بينيد پاي اين مطلب به ميان است كه انسان باايمان يبعد از هجرت در تمام اين مراحل م

انساني است كه با خير و معروف انس و آشتي دارد و با سوء و منكر قهر دارد و 

شود در اينكه خود را همواره اش خالصه مياش، زندگيناسازگار است. آيينش، شيوه

رش كه همواره در گستبه ياد خدا و متوجه به خدا نگه دارد؛ حتي بدان اكتفا نكند، بل

الشگر اش تاش كوشا و در درگيري با بديها در محيط زندگينيكيها در محيط زندگي

آمد. خوب، حاال شما از مجموع اي بود كه از اين آيات به دست ميباشد. اين خالصه

اين آيات چه چيز به دست آورديد؟ معروف چيست؟ منكر چيست؟ امر چيست؟ نهي 

 چيست؟ 

كنم؛ مطلب را با نقل و منكر خيلي بحث شد، من شما را خسته نمي درباره معروف

كنم. از مجموع بررسيها ها خالصه ميمباحث تحليلي علما و دانشمندان در اين زمينه

توان اين طور نتيجه گرفت كه معروف و خير دست در گردن هم دارند و منكر و مي
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ن و خير و معروف يك سوء و فحشاء و بغي هم دست در گردن هم. عدل و احسا

طرف، منكر و فحشاء و بغي و عدوان و سوء در طرف ديگر. اينها را بايد با هم فهميد. 

 اين طرف را بايد با آن طرف فهميد.

 اند عدل و احسان مقوالتي فراديني

گويند معروف آن مالحظه كنيد، يك عده آمدند مسأله را آن قدر خشك كردند... مي

؛ منكر آن است كه خدا گفته نكن؛ چيز ديگري هم سرمان است كه خدا گفته بكن

شود. سخن ما با اينها اين است كه اين فرمايش شما درست است، اما اين از آن نمي

شود كه مشمئزكننده است. براي اينكه حرفهاي درستي است كه آن قدر بد بيان مي

ه ان اللّ«گويد: ميطور خدا را بيان كند اين» نكن -بكن «خواهد خود قرآن وقتي مي

 خواهد امر و نهييعني وقتي مي». يأمر بالعدل واالحسان، و ينهي عن الفحشاء والمنكر

دهد و از گويد خدا آن است كه به عدل و احسان فرمان ميخدا را به ما معرفي كند مي

كند. يعني شما قبالً بايد از عدل و احسان يك برداشتي داشته فحشاء و منكر منع مي

و با اين گويد هان، تيد؛ از فحشاء و منكر هم يك برداشتي داشته باشيد؛ آن وقت ميباش

گويد عدل و احسان، او خداست. بنابراين، اين فرمايش برداشت بِدان كه آن كه مي

شما درست است كه معروف و عدل و احسان آن است كه خدا گفته، اما در مورد اين 

و شناخت ما از معروف و عدل و احسان در گرو «كنيد كه اي كه با آن بيان ميجمله

، اول بايد ببينيم خدا چه گفته، تا بعد بفهميم اين چيز عدل و »شناخت امر خداست

 آيد. ما بايد قبلاحسان هست يا نه. اين مطلب خيلي با آهنگ آيات قرآن جور در نمي

نكر و بغي و از آگاهي از امر و نهي خدا، از عدل و احسان و معروف، (در مقابل م

يك ساعت اول بحث تمام شد و من تازه رسيدم به اول  -سوء)، شناختي داشته باشيم.

 بحثي كه بايد پيرامون معروف و منكر بكنم!

درپي، امشب و فردا شب، رفقا حوصله خوشحالم كه اين دفعه در اين جلسات پي
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ب اين د تا فردا شخواهند كرد تا بحث را دنبال كنيم. اين زمينه فكري در ذهنتان باش

بحث را دنبال كنيم. اين بحث ما با روزهايي متقارن شده كه بيش از پيش و بيش از 

هميشه به ياد رستاخيز حسين بن علي، سالم اهلل عليهما، هستيم. وقتي شما كلماتي را كه 

نيد، كاز امام، عليه السالم، درباره هدف و انگيزه او بر اين رستاخيز رسيده مطالعه مي

 رد.خوبينيد بيش از هر چيز همين مسأله امر به معروف و نهي از منكر به چشم مييم

حسين آزاده، حسين فرزند علي، حسين سبط رسول، حسين پيشواي حق و عدل را 

مأموران خودفروخته حكومت شام تحت فشار قرار دادند كه بايد به اين حكومت 

زه با تأييد كند. حسين كه چكيده مبارسراسر ننگين و ظلم و فساد صحه بگذارد و آن را 

شود. نه تنها سازشكاري، بلكه صحه فساد است به سازشكاري با فساد دعوت مي

 گذاردن بر فساد!

گرفت بايد به صورت يك انسان در شرايط عادي اگر امام حسين تحت فشار قرار نمي

طور كه نشان همان  -داد هوشيار اصل درگيري با فساد را همواره از خودش نشان مي

تا به عنوان پرچمدار حق و عدل همچنان شناخته بماند. او بايد مراقب باشد و  -داد 

سازي كند براي روزي كه بتواند با اتكا بر قدرت به هم پيوسته هواداران حق و زمينه

عدل در جامعه، حكومت ننگين شام را سرنگون كند. تاكتيك و مسير كار به صورت 

فرزند علي و فرزند پيغمبر، صلوات اهلل عليهم اجمعين، بايد اين  متعارف و عادي براي

بود. اين طبيعي است. امام حسين سالها با اين شيوه زندگي كرد: حدود ده سال در مي

زمان پيشوايي و زعامت برادرش امام مجتبي، سالم اهلل عليه، و حدود ده سال ديگر پس 

م مجتبي هم كه برادر بزرگوار امام حسين از رحلت امام مجتبي، صلوات اهلل عليه. اما

اي، بود هيچ گاه در برابر فساد حكومت شام سكوت نكرد. ايشان به مناسبت هر حادثه

نوشتند، گشودند، نامه ميبه مناسبت هر جنايتي، به مناسبت هر انحرافي، لب به سخن مي

دند تا مبادا كركردند، و حكومت شام را بر كارهاي ناروايش مؤاخذه ميانتقاد مي

پرستي در جامعه بميرد؛ گر چه امكانات و شرايط براي يك قيام خواهي و حقحق
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 كوبنده و در هم شكننده عليه حكومت شام مساعد نبود.

يك انسان نترس كه در برابر باطل سكوت نكند، همين قدر كه لب به سخن بگشايد و 

نگهداشتن اصل روح ناپذير است، به گيري خود نشان بدهد كه آشتيبا موضع

 پرستي در يك جامعه و جلوگيري از مرگ آن كمكي شايسته كرده است.حق

پس از رحلت امام مجتبي، سالم اهلل عليه، امام حسين به تنهايي، و گاهي همراه با برخي 

داد. يزيد، جانشين معاويه، از بني اعمام يا برادر زادگانش، اين كار را انجام مي

كنم پدرم معاويه گويد، به تو اعالم ميهم فراتر برود. يزيد مي خواست از معاويهمي

مرده است، اميرالمؤمنين اينك يزيدبن معاويه است؛ اوست فرمانرواي مؤمنان. تو اي 

فرماندار مدينه، بايد از همه بيعت بگيري؛ براي حكومت من رأي موافق بگيري و هيچ 

هيچ «ن بر او سخت بگير. و در اي كس مستثنا نيست. هر كس از بيعت من سرپيچي كرد

، بيشتر ناظر به كيست؟ بيشتر ناظر است به چند چهره شناخته شده كه در رأس »كس

اي آنها ابوعبداهلل حسين بن علي، سالم اهلل عليهما، قرار دارد. شبانگاه، بدون لحظه

ار . امام هوشيكنندآيند و او را احضار ميتأخير، مأموران فرماندار مدينه به سراغ امام مي

كند تا در اين نخستين اي آماده ميخواهند؛ لذا زمينهداند او را براي چه مياست و مي

دارد و به مقّر فرمانداري فرماندار مدينه اي را همراه خودش برميدام گير نيفتد. عده

گويد بيرون بايستيد؛ اگر ديديد صداي من بلند شد، حمله كنيد. آيد. به آن عده ميمي

االن موقعي است كه اينها براي روبرو شدن با ما در مدينه مجهز نيستند؛ لذا اگر احساس 

 كشند.بكنند ما قدرتمنديم خودشان را عقب مي

دهد: فرمايد. واكنشي نشان ميكند. امام تأملي ميفرماندار مأموريت خودش را ابالغ مي

مداري رقي كه در اين سياستواكنشي هوشيارانه و سياستمدارانه؛ سياستمداري پاك و مت

 اي كهگويد تو مرا براي امري دعوت كردهگويد. به فرماندار ميحتي دروغ هم نمي

اگر در برابر انظار ديگران باشد ارزش دارد. اگر امشب اينجا از من رأي موافق بگيري 

ين ا ارزش زيادي ندارد. اقالً صبر كن تا فردا در مأل عام از من رأي موافق بگيري. ظاهر
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است كه فرماندار مدينه از اوضاع و احوال مطلع بوده و حتمًا مأمورانش به او خبر داده 

بودند كه امام چگونه آمده و چند نفر با او هستند و دارد از موضع قدرت سخن 

گويد گول اين حرفها را نخور و همين گويد. براي اينكه وقتي مروان به فرماندار ميمي

ه هر حال رود. بر يا همين جا هر چه بايد بكني بكن، او زير بار نميجا از امام بيعت بگي

گيرد شبانگاه خيلي سريع با كسانش از مدينه خارج شود. آيد. تصميم ميامام بيرون مي

د امام شواين تصميمي بود كه مأموران حكومتي هرگز انتظار آن را نداشتند. مگر مي

شده  يرد! در سرگذشت امام اين گونه نقلحسين به يكباره شبانه تصميم به حركت بگ

كه همان شب وقتي مقدمات حركت را فراهم فرمود، آمد كنار تربت پاك پيغمبر. در 

مواقعي از زندگي انسان، در يك جاهايي، در يك فضاهايي، نوعي احساس و عاطفه در 

ني دهد. خاطره زماني و مكاشود كه به او حالتي خاص ميتر مياو بيدارتر و زنده

، دانيدگذارد. همان طور كه ميمناسبتهاي زماني و مكاني در اين مواقع خيلي اثر مي

خود تربت پاك حسين بن علي ميعادگاه تمام جانبازاني بود كه طي قرنها بعد از 

شهادتش با حكومتهاي ظلم و فساد درگيري داشتند. آن تربت در آنها روحي را زنده 

 دت اين ساالر شهيدان منتهي شده بود. اي را كه به شهاكرد؛ روحيهمي

من خودم وقتي در برابر قبر امام كه هيچ، در برابر آنجا كه به ياد شهدا و به نام قبور 

شهدا در حرم مطهر حسين، سالم اهلل عليه، هست ايستادم، احساسي عجيب در من 

تم. داش كردم احساسي خاصتر شده بود. وقتي بر اين پاكبازان راه حق سالم ميزنده

حسين در اين تنگنا آمده و در كنار تربت پاك پيغمبر ايستاده است. در اين لحظات او 

اللهم هذا قبر نبيك محمد، صلي اهلل عليه و آله، و انا «كند. نيايشي دارد: به خدا رو مي

بن بنت نبيك، و قد حضرني من األمر ما قد علمت. اللهم اني احب المعروف و انكر 

يا! اين آرامگاه پيامبرت، اين آرامگاه آن بنده فداكار توست. من هم خدا» المنكر.

. از وضع امداني در چه شرايطي قرار گرفتهدخترزاده اين پيامبر تو هستم. تو خودت مي

ام آگاهي. خدايا! من، دخترزاده پيامبرت، با تو تجديد و از بحراني كه بدان دچار شده
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وستدار معروفم و در برابر منكر و ناپسند كنم كه دكنم و اعالم ميپيمان مي

خواهد از وقتي مي». احب المعروف و انكر المنكر«موضعگيري ناسازشكارانه دارم: 

اي مدينه خارج شود، بايد چهره اين خروج از همان اول مشخص شود. وصيتنامه

د كه خواهدهد و از او مياش را وصي خود قرار مينگارد. محمد حنفيه برادر ناتنيمي

آيد مرتب مطلع كند و ضمنًا در مدينه باشد و آن حضرت را از اخباري كه پيش مي

از نظر خانوادگي و از نظر جهات  -مسئوليتهايي را كه امام در مدينه بر دوش داشت 

 نويسد. ديگر بر عهده بگيرد. آنوقت وصيتنامه مي

وط آن قسمتي كه مربدر اين وصيتنامه مطالب زيادي است، هر يك از ديگري جالبتر. 

و انّي لم «كند: به بحث امشب ماست اين است كه امام دليل خروجش را اعالم مي

اخرج اشراً وال بطراً و ال مفسداً و ال ظالماً، و انما خَرجتُ لطلب االصالح في امت 

ه كنم من باعالم مي» جدي، صلوات اهلل عليه، اريد ان آمر بالمعروف و انهي عن المنكر.

خواست گردن ننهادم، بلكه در برابر آن خروج كردم؛ قيام حكومت از من ميآنچه 

كنم به يك قيام دست زدم. از مدينه، از جايگاه خودم، جايگاه پدر و كردم. اعالم مي

مادرم، جايگاه جدم، از خانه آباء و اجداديم و از سرزميني كه به آن خو دارم بيرون 

روم، اگر من تسليم نشدم، اگر د، اگر من بيرون ميروم، اما همگان توجه داشته باشنمي

من به بيعت با يزيد بن معاويه تن در ندادم، انگيزه من در اين كار اشر يا بطر نبوده. اشر 

 بيني؛ زير بار نرفتن. مبادا كسي بعداً قيام حسيني را اين طور تفسير كنديعني خودبزرگ

ند؛ خواهد بر ما فرمانروايي كيكه حسين گفت اين پسرك ديگر كيست كه آمده و م

رسد. نه! نه! من از آنها هستم كه اگر اسامه فرزند زيد چون تا من هستم نوبت به او نمي

زاده، را به حق فرمانروا كنند بايد مطيع و فرمانبر او باشم. قصه اين بن حارثه، آن غالم

سبت به او من ن رسد؛ به حساب اينكهنيست كه بگويم تا من هستم نوبت به يزيد نمي

بتر  »و ال بطراً.«شرافت و تقدم خانوادگي يا سني دارم. قصه زير بار نرفتن نيست. 

چيست؟ چنين نيست كه اگر من از اينجا رفتم و زير بار اين بيعت نرفتم، از روي 
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ظرفي و بدخواهي باشد. بطر، بدخواهي است. توزي، يا از روي كمبدخواهي و كينه

ظرفي و از روي آن نبوده است كه من موقع واهي و از روي كمرفتن من از روي بدخ

ام. مبادا به قيام حسيني چنين داغ خود را نشناخته باشم. نه! من همه چيز را شناخته

وان مبادا قيام من به عن» و ال مفسداً و ال ظالماً.«شكن بزنند. ها و برچسبهاي قيمتباطله

خواهد ود. قيام كسي كه به پا خاسته و ميقيام يك فرد بر ضد امنيت و نظم تلقي ش

فساد به پا كند و زندگي مردم و نظم و آرامشي را كه مردم دارند تباه كند و به هم بزند. 

ند كه من مبادا كسي فكر ك» و ال ظالماً.«مبادا اين جور تفسير بشود. نه! من مفسد نيستم. 

به  ام و رستاخيزيقيام كرده خواهم به حق كسي تجاوز كنم و براي تجاوز به آن حقمي

 انما خرجت لطلب«كنم: ام. اما اگر اينها نيست پس براي چيست؟ من اعالم ميپا كرده

؛ من خروج كردم و خارج شدم، (هم از مدينه خارج شدم و هم »االصالح في امة جدي

الب طاز اين نظام خارج شدم) و اعالم مخالفت و مبارزه با اين نظام را كردم براي اينكه 

كنم خواسته من و خواستار اصالح در امت اسالمي، امت جدم پيامبر بودم. من اعالم مي

خواهد با من حرف بزند و مذاكره كند، بداند يك چيز بيشتر نيست. هر كس هم مي

خواسته من » اني اريد ان آمر بالمعروف و انهي عن المنكر.«موضوع مذاكره چيست. 

روف و شايسته و پسنديده؛ جلوگيري از منكر و يك چيز بيشتر نيست: ترويج مع

 ناشايست و ناپسند. 

؛ »اشهد انك قد اقمت الصّلوة و أتيت الزكاة و َامرتَ بالمعروف و نهيتَ عن المنكر«

گواهم اي حسين بن علي كه قيامت جز در اين راه نبود. اين تو بودي كه خواستي نماز 

با خدا باقي بماند. اين تو بودي كه خواستي با  هاي خدابه جا و به پا بماند و رابطه بنده

قيامت، انفاق و پول خرج كردن در راه خدا در جامعه زنده بماند. اين تو بودي كه با 

الم عليك الس«قيامت، به معروف و شايسته فرمان دادي و با منكر و ناشايسته در افتادي. 

للّه ناخَت برحلك. عليكم مّني سالم ايا ابا عبداهلل، و علي االرواح التي حَلّت بفنائك و اَ

 » ابداً ما بقيت و بقي الليل و النهار، يا ابا عبداهلل.
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دنباله بحثمان را در زمينه شناخت بيشتر معروف و منكر و امر و نهي با استفاده از آيات، 

 به خواست خدا فردا شب با شما در ميان خواهيم گذاشت. 

 جلسه چهارم 

 اشاره

مة يدعون الي الخير، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم ولتكن منكم ا«

 » المفلحون.

اي يكپارچه و كند كه امت و جامعهقرآن جامعه اسالمي و مسلمانان را دعوت مي

كند؛ به اي كه به خير دعوت ميهدف و داراي يك رهبري به وجود آورند. جامعهيك

اي است كه به سعادت ي دارد. فقط چنين جامعهدهد؛ با منكر درگيرمعروف فرمان مي

كنيم عصري است بس جالب. از يك رسد. دنياي ما و عصري كه در آن زندگي ميمي

ما مردم اي كه امروز شسو به هم پيوسته و مرتبط با يكديگر. آگاهيهاي مستند و روزمرّه

وناگون دنيا، داريد، هاي گاين شهر از سرزمينها و اقوام بسيار دور از خودتان، در قاره

آگاهيهايي است كه قبالً در اختيار مردم يك شهر درباره احوال مردم شهر ديگر 

نزديك به خودشان هم نبود. درست است كه وسايل ارتباط جمعي در دنياي امروز اعم 

بيش از آنچه در راه نشر حقايق به كار افتند  -ها و مجالت از راديو، تلويزيون، روزنامه

كنند؛ درست است كه اين ابزارهاي سودمند بيش از آنچه در اختيار اكني ميپردروغ

پويان باشد، در اختيار كساني است كه با تكيه بر قدرتهاي گويان و حقانديشان، حقحق

كنند كه به سود خودشان خواهند و آن منتشر ميگويند كه خود ميزر و زور، آن مي

مردم زيرك و هوشيار از البالي همان دروغهاي باشد، ولي با همه اين احوال الاقل 

توانند حقايقي را درباره جهان معاصر و مردم زمان و زندگي آنها در گوشه شمار ميبي

 و كنار جهان كشف كنند كه سابقاً هرگز، حتي براي اين هوشمندان، ميسر نبود. 
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 روند شتابان دگرگونيها

يب سرعت گرفته است. در بخشهاي دنياي ما دنيايي است كه دگرگونيها در آن عج

ذاريم. گبينيد گاهي در هر ده سال ما پا به عصري جديد ميمختلف زندگي بشري مي

در بخش صنايع و فنون و علوم مربوط به طبيعت در اين چند دهه اخير هر ده سالي 

تقريباً عصري به حساب آمده است. ما تا قبل از پانزده سال اخير در عصر فضا نبوديم و 

تا قبل از حدود سي سال اخير در عصر اتم نبوديم؛ تازه با اتم آشنا شده بوديم اما در 

آمديم. عصر اتم تا قبل از شصت سال و پنجاه سال اخير، عصر عصر اتم به شمار نمي

وسايل ارتباط جمعي و امواج، و همچنين به جلوتر برويد، عصر الكتريسيته، عصر 

صر حجر هاي عسبت به گذشته كم شده كه اگر فاصلهها نماشين بخار اين قدر فاصله

قديم را با عصر حجر جديد مقايسه كنيم، بعد عصر حجر جديد را با عصر آهن و عصر 

 ها چند هزار سال و چند صدبينيد در آنجا فاصلهآتش و عصر مس و مفرغ بسنجيم، مي

ه يك شود بل ميرسيم كه هر ده پانزده سالي تبديسال است، اما يكباره به قرني مي

مقطع جديد از فرهنگ و صنعت و علم. در دگرگونيهاي فكري و اجتماعي بشري هم 

 عصر ما همين خاصيت را دارد. 

سته خواكنم در اين سي و چند سالي كه به صورت يك فردي كه ميمن االن فكر مي

طره يك يبينم در هر چند سالي دنيا در زير سبه زندگي بينديشد، از زندگيم گذشته، مي

كرده است ولي دولت و قدرت و حكمراني و فرمانروايي و نوع تفكر زندگي مي

آمال  هايهاي فكري و كعبهسيطره اين فكر گاهي ده سال هم دوام نياورده است. كعبه

وز اند! يك رسياسي و اجتماعي در اين چند ده سال اخير چقدر به سرعت تغيير جا داده

. شايد ده سال و پانزده سال نگذشت كه جايش را به جاي بلوكي كعبه آمال بشريت بود

ديگر و به سويي ديگر داد. باز ديري نپاييد كه جايش را به جاي سوم داد، و باز امروز 

بسا در جستجوي كعبه چهارم است. عصري با اين ارتباط و به هم پيوستگي بشريت چه

الش در اش، با اين تگذشته بشريت بر روي كره خاكي، با اين آگاهي به هم پيوسته از
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اش، با اين آگاهي نسبي قابل مالحظه و ارزشمند نگري و آگاهي از آيندهراه آينده

اش، درباره جهان معاصرش، با اين دگرگوني در مظاهر زندگي و در باطن زندگي

شود عصري است بسيار عجيب و جالب. يكي از چيزهايي كه در عصر ما به راحتي مي

ث كرد، بحثي است مربوط به اين بخش از مبحث معروف و منكر و خير اش بحدرباره

 كه امشب به آن رسيديم. 

در تفسير اين آيات كريمه كه مربوط است به دعوت به خير : امر به معروف و نهي از 

منكر سؤال به اينجا رسيد كه خير چيست، معروف چيست، منكر چيست. خير را از نظر 

قبالً معني كرديم. گفتيم خير در قرآن به معني نيكي و نيك  لغت و مفاهيم آن در قرآن

آيد. گفتيم بدون شك منظور از خير در اين آيه نيكي و آيد؛ به معني مال هم ميمي

خواهد جامعه اسالمي را به اين دعوت كند كه اي نيك است؛ چون قرآن نمي

ه مال و ثروت؛ مسلمانان، شما بايد امتي به وجود آوريد كه همه را دعوت كند ب

پرست! چون نقل كرديم خود قرآن در آيات ديگر انسان را پرست و ثروتپول

انّ االنسان لربّه لَكَنود و انّه علي ذلك َلَشهيد و انّه لِحّب «گويد: كند و مينكوهش مي

خودش هم  -اين انسان در برابر خداوندگارش ناسپاس است (.« ۰4الخير لشديد)

داند و گواه اين مطلب است كه موجودي است كه گاهي چنان داند. خودش هم ميمي

آن  رود. يكي ازگيرد كه تا سراشيب سقوط مطلق پيش ميدر راه ناسپاسي قرار مي

؛ در »انّه لحبّ الخير لشديد«كشد اين است كه عواملي كه اين انسان را به انحراف مي

گويد وقتي قرآن مي دوستي خير و مال و ثروت سختكوش و سختگير و تندرو است.

كند، شود و اين را نكوهش ميكه آدم در جهت ناسپاسي خداست كه مالدوست مي

تواند در اين آيه مردم را دعوت كند كه هان مسلمانان! امتي شويد كه به هرگز نمي

جمع مال دعوت كنيد. من به سرعت در آن دو سه شب پيش از اين بحث گذشتم، 

ث جالب باشد كه اهتمام و اهميت دادن به اقتصاد در توانست طليعه يك بحچون مي
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زندگي بشري تا كجا بايد باشد. ولي امشب ناچارم به مناسبت بحثمان باز كمي در اثناي 

 اي بكنم. بحث برگردم و باز به اين نكته اشاره

 معناي )معروف(

 بنابراين روشن است كه خير در اين آيه به معني نيك و نيكي است. اما معروف

؛ چيز را شناخت يعني بر آن آگاه »عَرََف الشيئَ: عَِلمه«چيست؟ در لغت عربي داريم: 

ه او ؛ يعني ب»عَرَفَه: جازاه«؛ به گناهش اعتراف كرد. داريم: »عََرفَ بِذَنْبِه: اَقَرَّ«شد. داريم: 

د. و؛ در برابر يك كار شكيبا و پايمرد ب»َصبَرَ«يعني » عََرَف لالمر«كيفر داد. داريم: 

 ؛ بر قومي عريف بود، يعني»دبّر امرَهم و قام بسياستهم«، يعني »عَرََف علي القوم«داريم: 

ها گرفته شده است؟ روي »عَرَفَ«رهبر بود. حاال كلمه معروف از كدام يك از اين 

عني ي» معروف«گرفته شده باشد. » علمه«به معني » َعرَفَ الشيئَ«موازين لغوي بايد از 

 اين از نظر لغت.  -».شناخته شده«

به معني شناختن به طور مطلق مكرر به كار رفته است. مشتقات » عَرَفَ«در خود قرآن 

اين ماده به معني شناختن مطلق در موارد زيادي در قرآن آمده است، از جمله در آيه 

حث اش بكنم آياتي را بياورم كه قبالً با همديگر دربارهاز سوره بقره. سعي مي ۰9۳

ن كتاب ؛ آنها كه به ايشا»الذين آتيناهم الكتابَ يعرفونه كما يعرفون ابناءهم«ايم. كرده

شناسند. در اينجا شناسند همان طور كه پسرانشان را ميداديم پيامبر اسالم را مي

به معني اصل شناخت به كار رفته است. موارد استعمال مشتقات اين ريشه در » يعرفونه«

 گويد در سيما و چهره آنهابسيار فراوان است. در آياتي ميمعني اصل شناخت در قرآن 

شناسي. در چهره و صورت آنها تصميمات ناپسند و كينه و دشمني و عداوت را مي

گويد، بايد امتي شويد كه دعوت به خير شناسيد، و امثال اينها. آيه مينامعقول را مي

د به دهيفرمان مي«يد. يعني چه دهها) فرمان ميكنيد و به معروف (يعني به شناختهمي

 ؟ ظاهراً مطلب چندان روشن نيست.»هاشناخته
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 معناي )منكر(

م نكر الرجلَ: ل«خبر بود. ، يعني از كاري بي»نكر االمر: جَهِلَه«به سراغ منكر برويم. 

شناخت. دوستاني كه با اصطالحات ادبيات عرب آشنا هستند ؛ يعني فالني را نمي»يعرفه

ره را به ياد دارند. معرفه يعني نام موجود شناخته شده، نكره يعني نام چيز معرفه و نك

د، ؛ منكر ش»انكر حقَه: جَهَدَه«اسم مفعول از اوست. » مُنكَر«، كه »أنكره: جهله«نشناخته. 

 ؛ كار را بر او انكار كرد يعني»انكر عليه فِعلَه: عابَه و نهي عنه«يعني منكر حق او شد. 

مُنكَر؛ النُكر: االمُر ال«گيري كرد، بر او عيب گرفت، عيبجويي كرد. دهانتقاد كرد، خر

ه المنكر: ما ليس في«يعني كار منكر، كار سخت زشت. » ُنكر«؛ »االمُر الشديد القويّ

؛ منكر يعني آنچه در آن رضاي خدا نيست. سخني، گفتاري، »رضي اهلل من قولٍ او فعل

، و در »و ضده المعروف«ست منكر است، عملي، كرداري كه برخالف خوشنودي خدا

مقابل آن معروف است. در قرآن منكر به معناي ناپسند مكرر به كار رفته است. همان 

ان اهلل يأمر بالعدل و االحسان و ينهي عن («اي كه ديشب تالوت كردم طور كه در آيه

عني كار يمنكر در رديف فحشاء، كه معني آن روشن است (») الفحشاء و المنكر والبغي

توجه به  كنم بازشت) و در رديف بغي (يعني ستم و تجاوز) قرار گرفته است. فكر مي

رود، اما در آنچه عرض شد رفقا بتوانند دريابند كه منكر به معني نشناخته به كار مي

موارد بسيار زياد به معني زشت و ناپسند و ناشايسته به كار رفته است. و وقتي معروف 

شود شايسته و پسنديده. خوب، چه مناسبتي ميان معني شايسته و يايد، ميدر مقابل آن ب

پسنديده و معني شناخته (كه معني اصلي كلمه است) وجود دارد؟ وقتي معني اصلي اين 

است، چطور شده كه از شكم اين معني اصلي يك معني » شناخته شده«واژه در لغت 

مسلماً معروف به معني پسنديده به كار آيد؟ در قرآن مواردي داريم كه تازه بيرون مي

(؛ سخن معروف و مغفرت و ۱۱»)قولٌ معروف و مغفرةٌ خيرٌ من صدقة يتبعها أَذيً«رفته؛ 

قول «اي كه به دنبالش اذيت و آزار و منّت باشد. آيا اينجا گذشت، بهتر است از صدقه
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ور نظيعني سخن شناخته شده، يا سخن پسنديده؟ خيلي روشن است كه م» معروف

به معني پسنديده » شناخته شده«سخن پسنديده است. چطور شده است كه از معني 

اي بحث تواند زيربنايم؟ اين مسأله يك نكته دارد و همين نكته است كه ميمنتقل شده

 ما باشد. 

ما فهميديم كه معروف يعني پسنديده و شايسته، و منكر يعني ناپسند و ناشايست. اما 

، بر حسب ديدها، هايده و شايسته، ناپسند و ناشايسته، بر حسب سليقهخير و نيكي، پسند

اما معيار  كند.بر حسب طرز فكرها، بر حسب محيطها، بر حسب سنتها و آيينها فرق مي

و مالكش چيست؟ (اين سؤالي است كه ديشب در پايان بحث دوستي كرد و به ايشان 

 ) عرض شد كه دنباله بحث امشب در همين زمينه است.

 نسبي يا مطلق بودن خوبي و بدي

خواهيم امشب در زمينه معيار پسنديده و ناپسند، خير و شر، نيكي و بدي، آنچه ما مي

 به معني» شناخته شده«مطرح كنيم، با آنچه در زمينه واژه معروف و انتقال از معني 

ود، بايد بشپسنديده اشاره كرديم، با هم رابطه محكمي دارد. براي اينكه اين مطلب باز 

اين بحثي را كه دوستان ما و دوستان جوان ما بيشتر گرفتار آن هستند مطرح كنيم. آن 

بحث اين است: آيا خوب و بد، خوبي و بدي، زشتي و زيبايي، امري است نسبي، يا 

معيارهاي قاطع و اصيل و مطلق نيز دارد؟ اين بحث از آن بحثهاي زيربنايي مسلكي 

 و نمودار بر صفحه تاريخ قرون. بحثي بسيار ديرينه در فلسفه واست. بحثي است پديدار 

بخصوص حكمت عملي، و در عين حال، نو در افكار عمومي. از ديرگاه اين مسأله 

مطرح بوده كه آيا خوبي و بدي، پسنديده و ناپسنديده، زشت و زيبا، يك معيار اصيل و 

 چيزي در اين گوشه دنيا خوب يك سلسله معيارهاي ثابت و مطلق دارد يا نه؟ يعني آيا

است و در آن گوشه دنيا بد؟ يا يك كاري اينجا ناپسند است و جاي ديگر پسنديده 

است؟ در زمانهاي بسيار قديم، در آن موقع كه جنگ بين آراء و عقايد الاقل در 
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اي گفتند نه آقا، اصاًل اي از دنيا به صورت كاري پررونق جريان داشت، عدهگوشه

سي و اصلي براي خوب و بد وجود ندارد، بلكه هر كاري را بايد ديد در هر معيار اسا

اي و نزد هر آدمي چگونه است. اگر اين فرد يا اين قوم اهل اين سرزمين از اين گوشه

گوييم خوب است؛ (خوب است، دانند، ميآيد و آن را خوب ميكار خوششان مي

گوييم بد و ناپسند است؛ (بد دانند مييعني براي آنها خوب است)؛ اگر هم آن را بد مي

يم هيچ گويكنيم. ميو ناپسند است، يعني براي آن دسته). هيچ وقت حكم مطلق نمي

معياري نيست كه بشود با آن گفت فالن كار يا فالن چيز مطلقاً بد است يا خوب است. 

معيار  انتيجه اينكه آدم فيلسوف دانا آدمي است كه در شناخت زشت و زيبا يك رأي ر

قرار ندهد؛ يك قانون را معيار قرار ندهد؛ به دهان مردم و فكر مردم بنگرد و ببيند دهان 

دانند؛ آن وقت بگويد بله، شما درست مردم و فكر مردم چه چيزي را خوب مي

گوييد خوب است، خوب است. بعد اگر به جاي ديگري گوييد؛ همين كه شما ميمي

يد؛ گويدانند، بگويد شما هم درست ميار را بد ميرفت و ديد دسته ديگري همين ك

رود، در برابر آن كار چهره گوييد، واقعاً بد است. پيش آنها كه ميهمين كاري كه مي

آيد، در برابر اين كار چهره گرفته نشان بدهد. نان را به باز نشان بدهد؛ پيش اينها كه مي

ن آدمي حكيم و داناست و در شناس. و چنينرخ روز بخورد؛ مزاجگو باشد و مزاج

زندگي بسيار موفق. و اگر همه مردم دنيا را اين جور تربيت كنيم اصالً جنگها و 

كند. اتفاقاً اين خيزد و بشريت در صلح كل زندگي مياصطكاكها از ميان برمي

اصطالح شده است براي همين بينش: با همه چيز بساز! زمانه با تو » صلح كلي«اصطالح 

و با زمانه بساز. اين يك بينش : هرج و مرج در ارزشيابي اعمال و افعال، عادات نسازد، ت

و سنتها؛ نداشتن هيچ گونه معيار براي شناخت نيك و بد، زشت و زيبا. در آغاز، مبشّرِ 

زندگيِ با صلح و صفا با همه كس؛ اما سرانجام گشاينده راه بشريت به سوي دوزخ بي 

 بند و باري مطلق.
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 ره درباره حسن و قبحنظر اشاع

اي از متفكرين كه از دخالتهاي تند و افراطي دسته ديگر در قرون اوليه اسالم دسته

درباره شناخت خوب و بد از ديدگاه اسالم به ستوه آمده بودند، گفتند از نظر ما خوب 

و بد ذاتي وجود ندارد؛ حسن و قبح ذاتي صحت ندارد. اگر از من كه يك انسانم و 

: ام تا بفهمم و بدانم، بپرسيدهوشيارم و همه چيز را در حد تواناييم دنبال كردهآگاهم و 

دانم. پس خوب و بد را از كجا گويم نميمي» فالن كار بد است يا خوب است؟«

بشناسيم؟ گفتند خوب و بد يك آدرس بيشتر ندارد. آدرسش اين است: ببينيد خدا چه 

خوب؛ چه چيزي را گفته نكن، همان  شودچيزي را گفته بكن، آن وقت همان مي

نكن خدا، خوب و بدشناسي براي بشر هرگز ميسر نيست.  -شود بد. صرفنظر از بكن مي

گوييد وقتي خدا فرمان داد فالن كار را بكن، آيا آن وقت ما از آنها پرسيدند شما مي

كنيم كه آن كار، كار خوبي است؟ و وقتي فرمان داد نكن، آن وقت كشف مي

د گويگويد نكن، البد آن كار بد است كه ميوييم خدا كه كار خوب را نميگمي

قتي خير، اصالً اين هم نيست. اصالً وكنيم كار بدي است؟ گفتند نهنكن، لذا كشف مي

فت كند. و وقتي گخدا گفت بكن، با اين فرمان او خوبي در پيكر اين كار حلول مي

كنيم. كند. نه اينكه ما كشف ميكار حلول مينكن، با اين فرمان او بدي در پيكر اين 

شود كه خدا بگويد آن را انجام بده. اصالً كار در عالم تكوين و هستي وقتي خوب مي

شد. پس كارها در ذاتشان، در گفت نكن، آن كار بد مياگر خدا همان كار را مي

 د وسيله همجوهرشان، در ماهيتشان، هيچ معيار و مالكي ندارند كه ما بتوانيم با ص

ن ها بودند: منكران حسكشف كنيم كه آيا آن كار خوب است يا بد است. اينها اشعري

و فكرش  تواند عقلگفتند اصالً بشر براي شناختن خوب و بد نميو قبح ذاتي. اينها مي

را به كار بيندازد؛ چون خوب و بدي وجود ندارد. بشر فقط بايد تمام فكرش را به كار 

همد خدا در كجا گفته بكن، و از اين طريق بفهمد كه آن چيز به بركت اين بيندازد تا بف
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فرمان كه خدا گفته، خوب شده. و بشر بايد بفهمد كجا خدا فرمان داده نكن، تا آن 

ها در ننك -وقت بفهمد بدنبال اين فرمان اين كار بد شده است. چون بدون اين بكن 

اء، خوب و بد، زشت و زيبا، و حسن و ذات و جوهر و ماهيت اعمال و افعال و اشي

ها. رو همان هرج و مرجيقبحي وجود ندارد. در حقيقت اينها چه شدند؟ شدند دنباله

اد سال هفت -يك نكته لطيفي نقل كنم. در حدود پنجاه شصت سال پيش يا شصت 

اي از ايرانيهايي كه در جريان مشروطيت بودند، در پيش، در عصر مشروطه، يك عده

كردند به نام مجله كاوه. اينكه گردانندگان اين مجله اي منتشر مياز كشور مجله خارج

اي از آب درآمدند، اول چه بودند، بعد چه اي بودند، چه چهرههر كدام چه چهره

خواهيم وارد آن بحث شويم. ولي در يكي از شدند، بحث ديگري است و فعالً نمي

رح شده كه شايد يك بار ديگر هم به (، يك بحث جالبي مط۱۰مقاالت اين مجله)

مناسبتي در اين جلسات تفسيرمان از آن ياد كرده باشيم. آن بحث جالب اين است كه 

بينيم آدمهاي خيلي متدين و خيلي متشرع كه كاماًل شود كه ما ميگويد، چطور ميمي

يعت ه شردين شدند و بكنند زندگيشان بر طبق قالبهاي شريعت باشد، اگر بيسعي مي

بينيد كه از آن كثيفترين، رذلترين و ناجوانمردترين انسانها از پشت پا زدند، آنها را مي

آيند؟ اين يك تجربه است. تا بند شريعت دور و بر اوست، آدمي است نسبتاً آب در مي

روبراه كه كارهايش روي حساب است؛ اما اين بند كه پاره شد ديگر هيچ چيز نيست: 

بند و بار. در حالي كه در ميان افراد ديگري كه نه به خدا معتقدند، نه شود بييكباره مي

ك نوع بينيم افرادي هستند كه در آنها يبه دين معتقدند، نه به پيامبر، نه به قرآن، باز مي

اغ توان سرها، هوشياريها، نظمها، نيكيها را ميمنشيها، ادبها، عاطفهجوانمرديها، لوتي

ت اين امر اي رسيده بود. گفته بود علنتيجه نسبتًا قابل مالحظه گر بهگرفت. آن تحليل

اين است كه اين انسان، انساني است كه تا چشم و گوش باز كرده، هر خوب و بدي را 

جان،  اند. پدرش به او گفته بچهاند به او بگويند، آنها را به دين و خدا بستهكه خواسته

ن كار اند براي اينكه خدا از ايبابا؟ به او گفته اين كار را نكن. بچه پرسيده، چرا نكنم

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

آيد. يا بچه جان، فالن كار را بكن. چرا بكنم؟ براي اينكه خدا از اين كار خوشش نمي

آيد. بنابراين، اين زشت و زيبا و خوب و بد در ذهن او، در منش او، در خوشش مي

صل بوده است؛ حاال شخصيت عملي و رفتاري او، همواره به يك نقطه مبدأ (خدا) مت

يگر رود و دخدا شد، تمام آنها هم به دنبالش ميكه اين مبدأ از دست او گرفته شد و بي

خدا غير از اين است؛ چون او اصالً يا به خدا ماند. اما آن انسان بيهيچ چيز برايش نمي

شته. امعتقد نبوده يا اگر هم معتقد بوده به هر حال در تربيت او نقش منحصر به فرد ند

ا، به او پرسيد چرگفتند بچه همسايه را اذيت نكن، وقتي ميچون گاهي هم كه به او مي

دوست باشد. آدمي را آدميت الزم است. بچه اند چون انسان بايد انساندادهپاسخ مي

جان، به اين آدم بيچاره كمك كن! چرا كمك كنم؟ چون آدم بايد عاطفه داشته باشد. 

يچاره اينجا هست، پاشو كمكش كن. بچه جان، چرا در اينجا بلند بيني كه يك آدم بمي

فرياد زدي؟ چرا نزنم؟ آخر اين اذيت و آزار ديگران است؛ يك قدري صدايت را 

نكن ياد دادند. خوب، حاال هم كه او  -آرامتر كن. با اين معيارها به او يك مقدار بكن 

همسايه و ضعيف و قوي و... را در  از خدا بريده است باالخره هنوز انسان و انسانيت و

بينيد كه در برابر اينها يك نوع بند و بار اخالقي برايش باقي مانده نظر دارد. بنابراين، مي

است. ديني كه اشعريون درست كردند انصافاً سرنوشتش همان است كه اين مقاله كاوه 

ن ود ندارد و فالكند. اگر قرار شد ما گفتيم اصاًل در دنيا خوب و بدي وجتحليل مي

كار خوب است چون خدا فرمان داده، و اگر خدا فرمان نداده بود اصالً در ذات و 

جوهر اين كار خوبي وجود نداشت... چرا من بايد راست بگويم؟ براي اينكه خدا گفته. 

ان اهلل يأمركم ان تؤدّوا «چرا بايد امانت مردم را به آنها برگردانم؟ چون خدا گفته، 

 (. ۱۱»)الي اهلهااالمانات 

بسيار خوب. آيا اگر خدا نگفته بود، ديگر امانتداري خوب نبود؟ نه خير! اگر خدا 

نگفته بود ديگر خوب نبود. باالتر از اين، اگر خدا گفته بود امانتها را به مردم ندهيد 

شد! اگر خدا فرمان خيانت داده شد و آدم بايد خائن ميدادن كار بدي مياصالً امانت
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ود ششد بد! شايد شما تعجب كنيد كه مگر ميشد خوب، امانت مي، خيانت ميبود

يك عده انديشمند مسلمان به اين راه رفته باشند! ولي اين نص و صريح است و هيچ 

جاي بحث و توجيه نيست. اين بحث طي چند قرن بوده و آن قدر حالجي شده كه هيچ 

ر دنيا گويند اصالً د، اين آقايان صريحاً ميپرده ابهامي روي آن نيست. بله آقا، بله خانم

نيك و بدي به خودي خود وجود ندارد. امانتداري خوب است چون خدا گفته. اگر 

 شد خوب.خدا گفته بود خيانت كن، خيانت مي

اش اين شد، آن گاه كنم: اگر يك كسي زيربناي فكريخوب، حاال از شما سؤال مي

ان ماند؟ در اين حال او بايد هميزي برايش باقي ميكه خدا را از دستش گرفتند ديگر چ

اقي گفت. بايد براي او ديگر هيچ بند و باري بگر آن مقاله ميبشود كه نويسنده تحليل

نماند. وقتي كه از خدا بريده شد، بشود بدترين خائن، كثيفترين انسان، مرتكب 

 كه خدا بگويد؛ زيباترين كارها؛ چون زشتي براي او وجود ندارد. زشت آن بود زشت

آن بود كه خدا بگويد، اما حاال كه اين ديگر به خدا معتقد نيست تا خدا گفته باشد. 

 ماند. بنابراين ديگر زشت و زيبايي برايش نمي

اي در جهت تقويت وابستگي انسان مسلمان به كتاب و سنت، در با كمال تأسف عده

م خدا و سنت رسول خدا، به جهت محكم كردن پايگاه حجيت و ارزش و سنديت كال

اشد. توانست بسيار خطرناك بسويي افراطي رفتند كه به راستي براي امت اسالم مي

خوشبختانه همواره انديشمندانِ بسيار در عالم اسالم، و مخصوصاً مذهب شيعه به عنوان 

ها به كتاب خدا وسنت رسول يك مذهب متكي به اهل بيت وحي و آشناترين چهره

هستي،  كنيد. اشتباه! در اين عالمند جلو اينها ايستادند؛ گفتند نه آقا، اشتباه ميخدا، آمد

در اين عالم زندگي انساني، در واقعيات زندگي بشري، يك سلسله معيارهاي اصيل 

براي خوب و بد و زشت و زيبا وجود دارد كه اگر اصالً ديني هم در كار نبود، وحيي 

توانست بفهمد مقداري از كارها بد است، زشت است، هم در كار نبود، بشر هوشيار مي

ناپسند است و مقداري ديگر خوب است، زيباست، پسنديده و شايسته است. در عالم 
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اش قدرت آن را دارد كه كارهايي را شايسته و بشريت، بشر با همان توان بشري

ر با همان شپسنديده بشناسد و كارهايي را شايسته و پسنديده نشناسد. معروف: آنچه ب

اش به نيكي و شايستگي شناخته؛ منكر: آنچه بشر با همان شناخت هدايت فطري

اش به شايستگي و پسنديدگي نشناخته. معروف: به شايستگي شناخته شده؛ منكر: فطري

به شايستگي و پسنديدگي نشناخته شده. پس قبل از آنكه انسان سراغ وحي برود، پسند 

؛ شايست و ناشايستي برايش وجود دارد؛ معروف و و ناپسندي برايش وجود دارد

منكري برايش وجود دارد؛ خير و شر و سوئي برايش وجود دارد. چنان نيست كه انسان 

اي و ناپسندي و خيري و شري و در راه زندگي منهاي وحي هيچ نتواند بفهمد پسنديده

 زشتي و زيبايي در كارهايش راه دارد. 

ده و اين نظريه و اين برداشت و اين فلسفه در حقيقت يكي بد نيست بدانيد كه اين عقي

اعم  گويند عدليه؛از برداشتهاي اصلي و اصول اساسي اعتقاد به عدل است. به اينها مي

از شيعه و سني. سني طرفدار اين فكر و شيعه، هر دو در اينجا يك شناسنامه دارند: 

جهان زشت و زيبا و خوبي و بدي  عدليه. چرا؟ براي اينكه بر طبق آن نظر كه اصالً در

هاي خدا بي مبنا و بي زيربنا و نكن -وجود ندارد، بايد تمام فرمانهاي خدا و بكن 

كند از روي حساب نيست! بايد كارهاي خدا حساب و گزاف باشد. خدا هر چه مي

گويند اگر خدا خواست پدر هر كسي را در بياورد، كتاب نداشته باشد. آنها صريحاً مي

هر شكلي كه فرض كنيد، اصالً از خدا قبيح نيست؛ اين ظلم نيست. درباره خدا اصاًل  به

 ترين مردم پاداش بهشت بدهد عيبيظلم قبيح معني ندارد. و اگر خدا خواست به پست

م فهميندارد؛ براي اينكه اصالً وقتي خدا به انساني وعده بهشت داد ما از آن وعده مي

ينكه از اينكه آدم خوبي است بفهميم اهل بهشت است. ما كه او آدم خوبي است، نه ا

بايد شناساييها را از آن سر شروع كنيم. اينها شدند گروهي در برابر اعتقاد به عدل. حاال 

مي بيني اسالكنيد كه چرا اعتقاد به عدل اين قدر در اصول اعتقادي و جهانمالحظه مي

ل يعني نفي هرج و مرج فكري در زمينه از ديدگاه ما شيعه اهميت دارد. اعتقاد به عد
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 ارزشهاي اخالقي و اجتماعي. 

خواهد به امت اسالم رنگ و شكل و چهره بنابراين، اين آيه قرآن از همان اول وقتي مي

گويد اي مسلمانها، شما بايد امت و جماعتي شويد كه در سيماي انديشه و بدهد، مي

درگيري با منكر به چشم همگان بيايد.  گفتار و رفتار شما خير و حمايت از معروف و

ند، جذب كنيعني دنيا، بشريت، انسانهاي غيرمسلمان، به سيماي جامعه اسالمي نگاه مي

 -شوند و خوششان بيايد؛ خوش آمدني ناشي از فطرت سالم. انسانهاي سالم دنيا 

 ووقتي از دور به سيما و چهره زندگي اجتماعي فرد  -گويم انسانهاي منحرف نمي

ا نثار ر» به! چه خوب است«كنند، ببينند به! چه خوب است. اين جامعه مسلمان نگاه مي

د، بگويند كننگيري شما در برابر كارهاي گوناگون نگاه ميشما كنند. وقتي به موضع

اند. همان شايسته و اند؛ حاميان معروف و شايسته و پسنديدهاينها آمران بالمعروف

ور شناسند. وقتي از دي غير مسلمان با فطرت سالم خودشان مياي كه انسانهاپسنديده

الً اش اصاي! فرد و جامعهشنوند بگويند به! چه انسانهايي! و چه جامعهاخبار شما را مي

پذيرد. مثل لباسهايي كه لكه به خود دهد؛ آن را نميكار ناپسند را به خود راه نمي

الً اي به كار رفته كه اصدر منشش، شيوه گيرد. در ذاتش، در جوهرش، در تربيتش،نمي

ينهي «با منكر و ناشايست و آنچه به شايستگي و پسنديدگي شناخته نشود سازش ندارد. 

 اين است مفاد اين آيه. » عن المنكر.

خوب، يك سؤال: به اين ترتيب كه شما گفتيد و به اين ترتيب كه االن مسأله را مطرح 

 اش زشت و زيبا و خوب وهوش خداداد و بينش فطريكرديد، آيا بشريت كه بايد با 

بد و معروف و منكر را بشناسد و تشخيص دهد و از اين راه به ميدان زندگي بيايد، 

شود؟ پاسخ به اين سؤال اين است كه ما نقش شرع و وحي و كتاب و قرآن چه مي

قل بين ع اصالً بين دين و وحي و» كلّما حكم به الشرع، حكم به العقل.«گوييم مي

اند. منتها، آن بينش فطري، آن برداشتهاي ناسازگاري وجود ندارد. هر دو با هم آشتي

تواند انسان را مقداري جلو ببرد، به طوري كه راه را از بيراهه به نخستين بشري، مي
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صورت كلي باز بشناسد. بعد وقتي اصل راه را بازشناخت و مختصات كلي آن را 

گويد حاال آنجاهايي را كه آيد و ميبه كمكش ميوقت وحي بازشناخت، آن

كاريها را هم بشناسي به تو كمك ات هنوز بدان حد نرسيده كه بتواني ريزهآگاهي

كاريها؛ اين هم يك سلسله بعدهايي كه هنوز كنم: اين هم يك سلسله ريزهمي

ري، و يك كاي بشناسي. يك مقدار ابعاد شناخته شده داريم با بينش فطري و فنتوانسته

مقدار ابعاد شناخته نشده داريم. هر دو هم با هم سازگارند و هيچ با هم ناسازگاري 

گويند شود. به او ميندارند. عقل دانا، انسان هوشمند زيرك، هرگز دچار غرور نمي

پرسم: فالن كار فهميم، اما حاال از تو ميآقا، يك مقداري زشت و زيبا را من و تو مي

 گويي حقيقت اين است كه هنوز در مورد آن مطالعات كافي ندارم. چطور است؟ مي

بينم، در حدود دو هفته با يكي از دوستان حاضر كه االن در اين مجلس ايشان را مي

اي مشترك با هم بوديم. آنجا پيرامون اين مسأله صحبت اي در جلسهپيش در مدرسه

خوب است يا بد است. اگر در اثناء شد كه آيا اگر انسان قبل يا بعد از غذا آب بخورد 

غذا مايعات بخورد چطور است؟ بعد از غذا مايعات بخورد چطور است؟ هر كسي 

نظري را از پزشكي و كتابي نقل كرد. بنده آنجا عرض كردم آيا دوستان موافقت 

ان در چون حاضر -فرماييد كه اين بحث را به متخصصين اين بحث واگذار كنيم؟مي

در اين رشته مطالعات تخصصي نداريم و هر كدام از يك كسي (از  جلسه هيچ كدام

دون اينكه كنيم ببرجسته يا معمولي) مطلبي را نقل مييك صاحبنظر برجسته يا نيم

بتوانيم در اين زمينه يك داوري متخصصانه بكنيم. فكر كرديم كه بهترين راه حل اين 

رين فرد در اين رشته، كه خودش تاست كه دوستان را ارجاع دهيم به بهترين و زبده

يك رشته مطالعاتي امروز دنيا است (غذاشناسي و بهداشت تغذيه) و از آنها بخواهيم 

كه با توجه به مطالعات گوناگون و آراي گوناگون اوالً مطلب را مبسوطتر و مفصلتر در 

ند از كناختيار مسئوالن آن كار قرار بدهند، و ثانياً، اگر قرار است نظري را انتخاب 

روي حساب و كتاب باشد. به هر حال انتخاب نظر را از عهده خود خارج دانستيم. 
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داند كه در همين عصر پيشرفت علم گاهي اظهار نظر كردن خوب، انسان هوشيار مي

درباره اينكه آب خوردن قبل از غذا، وسط غذا و بعد از غذا چگونه است كار مشكلي 

نه  آوريم وعقليم و نه از هيچ چيز سر در نميعقل بيشود. درست است كه ما نه بيمي

اعمال و افعال بشري به خودي خود فاقد هرگونه معيار و مالك براي شناخت زشت و 

گفت، و نه ما عقلِ كِل همه چيز فهم داريم كه بدون استفاده از زيباست كه آن آقا مي

گويد. چرا ما حاضر ا ميپرتو وحي هم بتوانيم از همه چيز سر در بياريم، كه اين آق

نيستيم واقعيت را همان طور كه هست بشناسيم و بپذيريم؟ نه برادر و نه خواهر؛ هم 

عقلت بجا و هم فكرت بجا؛ آنها را به كار بينداز و هرگز در به كار انداختن عقل 

انگاري نكن. هر چه به جاي خود. وحي چراغي روشنگر، اي كوتاهي و سهلذره

نها نوري گويد آبعي نوراني، روشنايي... ديشب آيه را نقل كردم. آيه ميپرتوافكن از من

واتبعوا «نند. ككنند و از آن پيروي ميرا كه با پيغمبر اسالم فرستاده شده است دنبال مي

(؛ اينها هستند ۱۶»)اولئك هم المفلحون«گويد، و بعد مي» النور الذي اُنزل معه

الً كارها اند كه اصگويد بيخود و بيجا به تو گفتهميسعادتمندان. از اين طرف هم قرآن 

به خودي خود نه زشت است و نه زيبا؛ يا زشت آن است كه خدا بگويد نكن، و زيبا 

 آن است كه خدا بگويد بكن. مطلب عكس اين است. 

خوانم كافي است كه همه حاضران مجلس، اعم از تحصيلكرده و اي را كه مياين آيه

بودن، عموم  بينبين... چون ما بين تحصيلكرده بودن و روشننكرده روشناحياناً تحصيل

وجه قائل هستيم. اعم از دوستاني كه الفباي كتابي خوانده باشند يا نه، و خصوص من

د كه كنم به كمك اين آيات بتوانند مسأله را بيابناند فكر ميبينهمه دوستاني كه روشن

خوانم و بعد ي را كه ديشب هم خواندم براي شما مياگويد. اول همان آيهقرآن چه مي

ان اللّه يَأمُر بالعدلِ و االحسانِ و «از سوره نحل (سوره شانزدهم):  4۱اي ديگر. آيه آيه

خدا  »ايتاء ذي القُربي و يَنهي عن الفحشاء و المُنكر و البغي يَعِظُكم لَعلَّكم تََذكَّرون.

دهد. به اينكه داد به احسان و نيكي فرمان مي خواهد فرمان بدهد، به عدل ووقتي مي
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ز فحشاء كند اخواهد بكند، نهي ميانسان به بستگان و خويشانش برسد. نهي هم كه مي

؛ به شما »يعظكم«(كار زشت)، منكر (ناشايست و ناپسند)، بغي (ظلم و تجاوز و ستم). 

ما به شما بيدار شود و ش، بدان اميد كه آن بينش فطري در »لعلّكم تذّكرون«دهد پند مي

خواهد بگويد امر خدا از ياد آواي دروني فطري خودتان بيفتيد. پس وقتي قرآن مي

خواهد بگويد نهي خدا به كدام سو گويد عدل و احسان. و وقتي ميآيد، ميكجا مي

سابقه گويد فحشاء و منكر و بغي. اگر اين سوها و جهتها براي شنونده بيرود، ميمي

شناخته شده نباشد و به خودي خود نتواند هيچ آگاهي از آنها پيدا كند، چطور باشد و 

شود اين را براي او بيان بكنيم؟ ممكن است كسي در زمينه اين آيه چند اگر و مگر مي

بگويد. ما براي اينكه اين اگر و مگرها كه ناشي از  -از آن اگر و مگرهاي شكاكان 

بريم. آنجا گيريم و به سوره اعراف ميرا مي غرض و مرضهاست كنار برود، دست او

از سوره  ۱۳دهيم كه به قول معروف ديگر جيكش در نيايد: آيه اي را به او نشان ميآيه

 اعراف. اميدوارم الاقل اين دو آيه اخير بر ذهن همه شما نقش ببندد. 

. َا ها. قل اِّن اللّه ال يأمُرُ بالفَحشاءو اذا فَعَلوا فاحشةً قالوا وَجَدنا عليها آباءَنا و اللّه اَمَرَنا ب«

اول ترجمه دقيق آيه را بدون هيچ » تقولونَ علي اللّه ما ال تعلمون؟ قُل اَمََر ربّي بالِقسط.

خواهم همان بينش فطري همه شما اينجا درباره كنم؛ چون ميتوضيح اضافي بيان مي

مان هم چنان يافتيم كه پدراناين مسأله داوري كند. وقتي كار زشتي كردند، گفتند ما 

كردند، و خدا به ما فرمان داده اين كار را بكنيم. بگو خدا به كار زشت همين كار را مي

گوييد كه از آن اطالع و علم و آگاهي دهد؛ آيا نسبت به خدا چيزي را ميفرمان نمي

 نداريد. بگو خداي من به قسط و عدل فرمان داده است.

گر روي مضمون آيه اول بينديشيد. وقتي مرتكب كار زشتي خوب، دوستان يك بار دي

يافتيم و خدا به ما فرمان گفتند پدرانمان را هم با همين كارهاي زشت ميشدند ميمي

ن دهد. آيا اين آيه با انكار حسداده اين كار را بكنيم. بگو خدا به كار زشت فرمان نمي

  اگر كاري را خدا گفت بكن فوراًو قبح عقلي و حسن و قبح ذاتي و آن مبنا كه اصالً
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شود بد، سازگار است؟ اين شود خوب و اگر همان كار را گفت نكن فوراً ميمي

اشخاص مدعي بودند كه خدا به ما فرمان داده اين كار را بكنيم. اگر اينها در اين 

شد به آنها گفت اين كار زشت است، چون كاري گفتند ديگر نميادعايشان راست مي

شود بر گويند خدا فرمان آن را داده، پس كار خوبي است. آيا ميكه آنها مياست 

توان ؟ يعني مي»قل ان اللّه ال يأمر بالفحشاء«اساس مبناي غير عدليه به ايشان گفت: 

تي شود زشدهد؟ بله. معلوم ميگوييد؛ خدا به كار زشت فرمان نميگفت شما دروغ مي

اي، تو خالف گويم تو عوضي فهميدهميدر ذات يك كار است كه من به او 

شود كه به كار زشت فرمان بدهد. اگر در ذات كارها زشتي نباشد گويي؛ نميمي

شان كردند. به ايشود اين پاسخ را به توجيه آنها داد؟ آنها به نظر من كار زشتي ميمي

م همين ه گفتند پدرانمانكردند. ميكنيد؛ توجيه ميگفتم چرا اين كار زشت را ميمي

كردند؛ خدا هم همين طور به ما دستور داده. ولي كردند؛ گذشتگان چنين ميكار را مي

 دهد، چونگويم خدا هرگز چنين دستوري را نميگوييم خير! من قاطع ميبه آنها مي

فهميم كه قرآن و شكن ميبا اين آيه با صراحت دندان». ان اللّه ال يأمر بالفحشاء«

گويد زشت و زيبا معيارهاي اصيلي دارد كه حتي اگر آمدند بيخ ميبيني اسالم جهان

گوشت گفتند خدا گفته اين كار را بكن و واقعاً با آن بينش سالم دريافتي كه اين كار 

فهمم خواهيد باشيد، ولي من ميتواني در پاسخ بگويي شما هر كه ميزشت است، مي

دستور با مقام علم و حكمت خدا تواند بدهد و اين كه خدا چنين دستوري را نمي

 سازگار نيست. 

 هاي شرعيدرباره حیله

م ما گوييگوييم. ميهاي شرعي ربا مياين همان مطلبي است كه ما مكرر درباره حيله

م ايم كه بتواند هضتوانيم هضم كنيم و در دنيا هم هيچ آدم سالمي را تا حاال نديدهنمي

ايد د ربا نخوريد و بگويد رباهاي گذشته را هم بكند كه يك كتاب يا يك قانوني بگوي
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خت ايد و اين قدر مسأله را سببخشيد و اگر نبخشيد با خدا و پيامبر اعالم جنگ كرده

 اش كرديد اشكالي ندارد! مابگيريد، بعد بگويد اگر يك قوطي كبريت ضميمه

گويند مگر سازد. ميشود. اصالً اين با عقل هيچ آدميزادي نميگوييم اين نميمي

شود انسان با عقل شرع را بفهمد؟ بله! يكي از مواردش همين جاست. ما متأسفانه مي

سان گويد مگر انشود. ميمذهب پيدا ميبينيم در جامعه شيعه عدليه هم اشعريگاهي مي

ام! فرماييد كه من عقل بشري را از كار انداختهتواند چيز بفهمد؟ پس ميبا عقلش مي

در شناخت احكام عقل را مطلقًا دخالت ندهيد. اما مگر چنين چيزي  گويند آقامي

 و«گويد دهد. اين آيه يعني چه؟ وقتي اين آيه ميممكن است؟ خود قرآن دخالت مي

، »اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه َأمَرنا بها. قل اّن اللّه ال يأمر بالفحشاء

تواند بفهمد كه اين كار زشت است انسان سالمي ميشود چيزي هست كه هر معلوم مي

 دهد. و خدا هرگز به كار زشت فرمان نمي

اّن الّله يأمر بالعدل «دهيم. حاال كه اين آيه را فهميديم آن آيه اول را هم درست مي

حاال به دنبال (« ۱9واالحسان و ايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنكر و البغي.)

كن منكم و لت«اي را كه موضوع بحث تفسيرمان است روشن بفهميم: وانيم آيهتاين، مي

 »امة يدعون الي الخير يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون.

بايد از شما مسلمانها امت و جماعتي به وجود آيد كه دعوت كننده به خير و نيكي 

ذيرد. آقا! پشناسد و ميو را به نيكي ميهستند. همان خير و نيكي كه فطرت بشريت ا

ه. تواند نيكي را بشناسد؟ تا حدودي بلاش ميمگر فطرت بشر و بشر با بينش فطري

و «شود، ولي تا حدودي بله. رسيم كار مشكل ميدرست است كه وقتي به جاهايي مي

ها و مارك اينها در دنيا اين است كه حاميان معروف و پسنديده» يأمرون بالمعروف.

توانند از دور اين خصوصيت را در سيماي ها هستند. حتي مردم غير مسلمان ميشايسته

 شود كه چه چيز خوب است وزندگي آنها ببينند. آقا! مگر غير مسلمانها هم سرشان مي

چه چيز بد است؟ مگر نه اينكه بايد اول مسلمان شوند تا بعد خوب و بد را بفهمند؟ خير 
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» وَ يَنهونَ عَنِ المُنكَر.«و بد هست كه در همه دنيا خوب و بد است. آقا! مقداري خوب 

اد هاي اسالمي از دور نگاه كردند و جهبله آقا، باال بروي يا پايين بيايي، وقتي در جامعه

و تالش پيگير و هوشيارانه و مدبرانه در راه اقامه عدل و حق نيافتند ديگر سراغ اسالم 

سالم كوششي و جنبشي در راه اقامه حق و عدل تحقق نيافت، روند. وقتي در پرتو انمي

 روند كهآيند، بلكه مردم خود ما هم سراغ جايي مينه تنها آنها سراغ ما و اسالم ما نمي

تواند ادعا كند در راه اقامه عدل قدمهاي تحقق يافته مؤثرِ مثمرِ ثمر برداشته است. مي

ا چه كنيم كه جوانانمان منحرف نشوند. جوان ب بيخود هم رفقا نياييد دور هم بنشينيد كه

اش خواستار عدل است. عدل در نظر جوان محترم است؛ همان فطرت و بينش فطري

خواه اسالم باشد، خواه نباشد؛ خواه خدايي باشد، خواه خدايي نباشد. او عاشق و شيفته 

است.  حگويد صحيعدل است. و تو نگو اين شيفتگي تو به عدل غلط است. قرآن مي

د خواهد خدا را معرفي كن؟ وقتي مي»انّ اللّه يأمر بالعدل«گويد بيني قرآن ميمگر نمي

ي قل امر رب«گويد بيني ميدهد. مگر نميگويد خدا آن است كه فرمان به عدل ميمي

دهد. چرا اين گرايش صحيح فطري ؟ خداي من آن است كه به قسط فرمان مي»بالقسط

كني؟ اين گرايش درست است. سرزمين اسالمي را تخطئه مي جوان جامعه اسالمي و

اين گرايش بجاست. اين گرايش همان گرايش خداپسند است. خدا خواسته اين جوان 

بندي؟ اين راه دنبال همين بينش برود تا به خدا برسد؛ تو چرا اين راه را جلو او مي

تو و  »امر ربي بالقسط.«؛ چون: »عدلانّ اللّه يأمر بال«تواند او را به خدا برساند؛ چون: مي

كنيم كه آدرس خدا از آدرس ايم و ميمن، من و تو و دگران، ببينيم چه كوتاهي كرده

عدل جدا شده است. اين جفاي من است، اين جفاي توست. اين گناه ماست كه اين دو 

ن از رود؟ ماش درست نميايم، واال آن جوان با بينش فطريآدرس را از هم جدا كرده

من بيخود نظر قاطع دادم. دوست داشتم اين نظر قاطع را نگويم، اما از  -پرسم شما مي

رود؟ اگر دل و روح خواهم: آيا آن جوان اشتباه ميروي طبعم گفتم. اما از شما نظر مي

كني؟ اين گرايش را گرايش غير خدايي او به سوي عدل پرواز كند او را تخطئه مي
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يد؟ گوگويد؟ پس عقل چه ميگويد؟ پس فطرت چه ميه ميشناسي؟ پس قرآن چمي

د از خواهرود: اين ميببين چه كسي تجاوزگر است. ببين چه كسي راه انحرافي مي

ايم؟ ايم عدل و خدا را از هم جدا كردهمسير عدل به خدا برسد يا تو و مني كه آمده

بينيد ايم؟ اگر ميه كردهانسان خدايي باشد اما رئيس الظلمه هم باشد! كداممان اشتبا

اي است كه مسلمان و غير مسلمان او را دوست حسين بن علي، سالم الّله عليه، چهره

اي م چهرهالسالبينيد امام و پيشواي مايه افتخارمان، اميرالمؤمنين علي عليهدارند، اگر مي

يش قرن پ است كه مسلمان و غير مسلمان او را دوست دارند... آن نويسنده تقريباً يك

ستايد. آن نويسنده مسيحي لبناني انگليسي او را در رديف قهرمانان بزرگ جهان مي

زندگي او، روش او و منش او را موضوع كتاب پر جنجالش، االمام علي صوت العدالة 

 بينيد فوراً نگوييد اي بابا، اين مسيحي را چه كه دربارهكند. اگر اينها را مياالنسانية مي

ا در خواهي علي ركني! تو نميكني! تو اشتباه ميويسد. تو اشتباه ميعلي چيز بن

هي فقط خوااي. تو ميروشنايي عدل بشناسي و بشناساني. تو به تاريكي علي را ديده

العاده هم بشناسي و هم بشناساني. علي را در چهره يك مقدار كرامات و كارهاي فوق

در پرتو اعتقاد به كرامات و كارهاي خواهي بشريت را كني. تو ميتو اشتباه مي

اده العالعاده به راه خدا بياوري. اين اشتباه است. كرامات، معجزات، كارهاي فوقفوق

سر جاي خودش محفوظ؛ آن براي خودش حدي دارد، قانونمندي دارد، حسابي دارد، 

 ساآداند و مطمئن است كه قرآن رويداد معجزهكتابي دارد. هر كس قرآن خوانده مي

كند. وقتي قرار شد اين معجزه و كرامت به دست را در تاريخ هستي با صراحت بيان مي

عيسي عليه السالم باشد، چرا به دست پيغمبر نباشد؟ چرا حتي به دست علي نباشد؟ اين 

 خواهي بشريت را صرفاً از اين راه به سوياي نيست. اما اين اشتباه است كه تو ميمسأله

خواهد بشريت را از كدام راه به كار تو اشتباه است. ببين قرآن ميخدا بياوري. اين 

انّ اللّه يأمر بالعدل و االحسان و ايتاء «گويد: سوي خدا و به سوي آيين خدا بياورد. مي

ي كني اين راه، راه سودمندفكر مي» ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنكر و البغي.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

و كتاب خدا و دين خدا و پيامبر خدا و امام خدا براي دعوت به سوي خدا و راه خدا 

ات، درون نيست؟ هست! نشانه بودنش اينكه سري را به درون بريد : درون خانه

و بنگريد و ببينيد  -ات، درون مسجدت، درون شهرت، درون سرزمين اسالمت كاشانه

 گرايد. دلها به كدام سو گراييده و مي

داشتني است؛ نه فقط براي مسلمان شيعه، بلكه السالم، محبوب و دوستحسين، عليه

دانيد كه كشور مصر يك دوست. شما دوستان ميهمچنين براي مسلمان سني حق

كشور شيعي نيست. قاهره هم يك شهر شيعي نيست. اما رأس الحسين و مسجد رأس 

الحسين در آنجا يك پايگاه برجسته است. چون نام حسين براي همان مسلمان غير 

م پركشش است. براي اينكه در قيام حسين بن علي و بررسي آثار اين قيام، شيعي ه

شود. مند مياي شناخته كه دل و فطرت هر انسان سالم به او عالقهحسين را در چهره

شود كه بايد حسين و حسينيان كه پيرامون او هستند به شهادتي پرافتخار وقتي معلوم مي

گويد. درون پاك و احساسات ران وفادارش سخن ميرو آورند، امام عليه السالم با يا

انّه قد نَزل بنا من االمر ما قد تَرَوا و انّ الدّنيا «كند: اش را اين طور بيان ميپاك دروني

. بينيد كه اوضاع و احوال چگونه استدوستان مي». قد تغيّرت و تنكّرت و َادبَرَ معروفها

رفتيم، روي اعوان و انصار و ياراني اهي ميكرديم، به سوي راي را دنبال ميما نقشه

ا طلبي مخواهي و حقكرديم، روي گروههاي فراوان پر نيرويي كه از عدالتحساب مي

بينيم همان دعوت كنندگان ما به روي ما كرديم، حاال ميكردند حساب ميحمايت مي

ال يُتَناهي عنه ليرغب اَ ما ترون اَنّ الحق ال يُعمَل به و انّ الباطل «اند. شمشير كشيده

آيا  »المؤمن في لقاء ربّه؛ فاني ال اري الموت اال السعادة و الَْحياة مع الظالمين االَ برَما.

ند؟ آيا كدهد و به آن اعتنا و عمل نميبينيد كه ديگر كسي به حق گوش نميشما نمي

با باطل  كند وبينيد سيطره باطل چنان است كه هيچ كس از باطل جلوگيري نمينمي

درگيري ندارد؟ اما من كه حسين هستم بايد اعالم كنم كه مرگ را جز سعادت و 

خوشبختي و زندگي، و همزيستي با اين ستمگران و تجاوزگران به حق را جز بَرَم و مايه 
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د كه كنندهند احساس مييابم. همه كساني كه به اين سخنان گوش ميدلتنگي نمي

شتني، شهادتي دلپذير در انتظار آنهاست. و امروز همه مرگي پرافتخار، مرگي دوست دا

كنند و همه آنهايي كه در راه اقامه كساني كه در دنيا براي اقامه حق و عدل تالش مي

كنند كه با اين چهره برجسته دودمان پيغمبر، با كنند احساس ميحق و عدل جانبازي مي

 رند.اين امام و پيشواي بزرگ اسالم، پيوندي ناگسستني دا

گفت در پاكستان كه تركيبي است از مسلمانان دوستي دارم كه پاكستاني است. مي

شيعه و غير شيع و اقليتي غير مسلمان هم كم و بيش در آن هست، و يا در بخش مسلمان 

كنيم اند، ما احساس مينشين هندوستان كه مسلمان و غير مسلمان بيشتر به هم آميخته

دوست نيست؛ روز خيليهاي ديگر هم هست. همچنان حسين عاشورا فقط روز ما شيعيان

شمرند روز كنيم عاشورا براي خيلي از كساني كه خود را شيعه ميكه احساس مي

وار انگيز همه مردمي است كه حسينواقعي نيست. عاشورا روز واقعي تاريخي خاطره

نام حسين، ياد  اند. به همين دليل است كهدر راه حق و عدل آماده شهادت و جانبازي

تواند شعاري زنده و جاويد براي هر توانسته و ميحضرتش، تربت پاك حضرتش، مي

مرد و زني باشد كه با آواي فطرتش خواستار و دوستدار عدل و احسان و ناسازشگر با 

د از تواننفحشاء و منكر و بغي است. بشارت بر چنين مردها و زنها و انسانها! اينها مي

توانند از همين راه به مردان خدا بپيوندند، اما به يك شرط؛ خدا برسند. ميهمين راه به 

خواهيشان از روي خودخواهي يا خواهي و دادخواهي و معروفبه شرط اينكه اين عدل

خواهي نباشد. چون انسان به خدا پيوسته، هم از خود درآمده و هم از طبقه. او طبقه

دا؛ جامعه انسانها. او ديگر در حصار خود و انساني است متعلق به جامعه بندگان خ

 شود.حصار طبقه زنداني نمي

 جلسه پنجم 

 اشاره
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ولتكن منكم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم 

 »المفلحون.

براي اينكه اين بحث ما، همان طور كه حق موضوع است، شايسته است طوري هدايت 

شود كه برداشت روشنتري از تعليم قرآن كريم در زمينه اين ركن بزرگ و پايه پرارج 

از نظام عقيدتي و عملي اسالم به دستمان بيايد، مناسب ديدم امشب مطالبي را كه تا 

بندي را يادداشت و تنظيم كردم و عيناً براي جمع بندي كنم. اينايم جمعاينجا گفته

ي بندخوانم تا احياناً به صورت يك جمعاطالع و آگاهي و يادآوري دوستان عزيز مي

ها و باالخص در نوارها بماند و در آينده اگر توفيقي نصيب شد مبناي منظم در حافظه

 ادامه بحث براي خودم يا براي دوستان پژوهشگر ديگر باشد.

تزلزل و  بريم:الصه بحث تا اينجا اين شد كه ما در عصر تزلزل سريع ارزشها به سر ميخ

دگرگوني در ارزشهاي علمي و فني، در ارزشهاي فكري و در ارزشهاي اجتماعي و 

اخالقي و انساني. ولي آيا اين بدان معناست كه اصوالً هيچ ارزش اصيلي چه در زمينه 

ت شناسي در دسنه مسائل اجتماعي و اخالقي و انسانشناسي و چه در زميعلم و طبيعت

نيست كه از اين تزلزلها و دگرگونيها به دور باشد؟ از آنجا كه ميدان و زمينه بحث ما 

 كنم: آيا درارزشهاي اخالقي واجتماعي و انساني است، سؤال را در اين باره تكرار مي

ا و در هر نظام و براي هر اين دايره، ارزشهاي ثابت و اصيلي كه همه وقت و همه ج

اند كس ارزشمند باشد وجود دارد يا نه؟ برخي از مكتبهاي فكري به اين نظر گراييده

كه چنين ارزشهايي با اين مختصات وجود ندارد. از نظر آنان همه ارزشهاي انساني و 

اند و فرآورده عادتها، درآوردياخالقي و اجتماعي نسبي و به عبارت ديگر من

ها و سنتها هستند. عادتها و قراردادها و سنتها نيز مولود شرايط طبيعي محيطها يا قرارداد

نظامات اجتماعي و روابط اقتصادي و مانند اينهاست. بنابراين، با دگرگوني و تغيير و 

تطور و تحول در اين شرايط، اين قراردادها و سنتهاي ناشي از آنها و ارزشهاي به دست 

افتند و در معرض دگرگوني و ود از اعتبار و ارزش ديرين ميآمده از آنها خود به خ
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 اين يك گروه و يك گرايش.  -ثباتي قرار دارند.بي

ه گويند در ميدان مسائل مربوط بپذيرند. آنها ميبرخي ديگر از مكتبها اين نظر را نمي

انسان و زندگي اخالقي و اجتماعي انسان، ارزشهايي هم وجود دارند كه ثابت و 

اند. اين ارزشها در حقيقت بايد زيربناي ثابت در همه نظامها به شمار روند. يلاص

هاي انساني ثباتي در زمينه ارزشمبنايي، بيپايگي، بينظامي، بيبنابراين، هرج و مرج، بي

 و اخالقي و اجتماعي نيست.

 نظر اشاعره و معتزله درباره حُسن و قُبح

دم كه همين دو نظر و دو گرايش به شكلي ديگر در بحث ديشب اين نكته را يادآور ش

به مكتبهاي ديني و مذاهب و آراي مذهبي هم راه يافته؛ چه در ميان مسلمين و چه در 

ميان پيروان اديان ديگر. كساني شبيه نظر نخستين را دارند و گروهي شبيه نظر دوم را. 

ت: اين صورت مطرح اس اي ديگر و در شكلي دگر، در اين مكتبها مسأله بهاما به شيوه

آيا حسن و قبحها، زشتيها و زيباييها، خوب و بدها، خير و شرها، معروف و منكرها 

اصالتي دارند يا صرفًا تابع اراده خدايند؟ يك كار، يك رفتار، يك خلق و خو، در يك 

تواند هم خوب باشد هم بد، هم زشت و هم زيبا، هم حَسَن و هم قبيح، شرايط معين مي

و هم شر؛ تا خدا چه فرموده باشد. اگر خدا بدان فرمان داده باشد با فرمان او  هم خير

شود، و اگر خدا از آن نهي كرده باشد با نهي او همان كار در همان همان كار خوب مي

شود. وگرنه هيچ كاري نيست كه در ذات خود، صرفنظر از فرمان خدا، شرايط بد مي

. نظري كه شودظري است كه به اشاعره نسبت داده ميزشتي و زيبايي داشته باشد. اين ن

بر طبق آن بحث از عدل و ظلم درباره خدا معني نخواهد داشت. در مقابل اينها گروهي 

گويند حسن و قبح، زشتي و ديگر (عدليه) اعم از معتزله اهل سنت و شيعه اماميه، مي

ه را اراده نكند؛ جز بدانچزيبايي معيارهاي اصيل و ثابتي دارد كه خداي حكيم جز آنها 

خود به خود و بالذات خوب و حَسَن و پسنديده است فرمان ندهد، و جز از آنچه خود 
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آور است نهي نكند. اين حسن و قبحها در حقيقت به خود بد و زشت و ناپسند و زيان

اساس و زيربناي امر و نهي خدا هستند، نه ناشي و روبنا، (ناشي از امر و نهي او). اين 

 نظر عدليه است. 

اهي همين كنم. گامشب مطلبي را كه ديشب به شكل اشاره گفتم، به صراحت اضافه مي

گويند درست است كه حسن و قبح شود. گروهي ميمطلب به صورتي ديگر مطرح مي

ذاتي است؛ درست است كه در ذات اشياء معيارهايي وجود دارد كه بر اساس همان 

عال را به دو گروه پسند و ناپسند تقسيم كرد، ولي عقل بشر توان اعمال و افمعيارها مي

به طور كلي توانايي هيچ درجه از شناخت چنين حسن و قبحي را ندارد. بشر براي 

رنه گويد، و گشناخت اين حسن و قبح بايد در انتظار بنشيند كه فرمان وحي چه مي

ه اين نظر با نظر اشاعر خود به شناخت چنين معيارها كمترين راهي ندارد. نتيجه عملي

شود كه بدون آگاهي بر امر و نهي خدا درباره هيچ چيز تقريباً يكي است. نتيجه اين مي

توان نظر داد كه خوب است يا بد. ديشب در پايان به اين نتيجه رسيديم كه نمي

گويد، اوالً، در ذات اعمال و گيري قرآن در اين زمينه روشن است. قرآن ميموضع

سن و قبح نهاده شده. كارهايي هست كه با توجه به ذاتش َحسَن است، پسنديده افعال ح

ت، اش ناپسند اساست، خوب است، و كارهايي هست كه با توجه به ذات و آثار طبيعي

قبيح است، زشت است. عالوه بر اين، قرآن با صراحت از آن خوبيها با كلمه معروف 

كس ه همهاند، بلكاند نه تنها قابل شناختتكند، يعني خوبيهايي كه قابل شناخياد مي

شناس. و از آن قبيحها و زشتها با عنوان منكر ياد كساند: خوبيهاي نشاندار و همهشناس

شناس. قرآن پايه مطلب را بيش از هر چيز كسكند؛ يعني بديهاي نشاندار و همهمي

 ه در حقيقت معنايگذارد. بنابراين، نتيجه نهايي اين شد كروي معروف و منكر مي

شناس نشاندار است. منكر چيست؟ كسمعروف همان خوبيهاي شناخته شده همه

شناس نشاندار. معروف: آنچه به خوبي شناخته شده و كسبديهاي شناخته شده همه

مورد قبول است؛ منكر: آنچه مورد انكار است؛ معروف و مردود. لذا منكر در اين 
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و  هاي ديگر نزديكتراو را نفي و رد كرد، از همه ريشه ، يعني»أنكره«اصطالح با ريشه 

 مناسبتر است.

كنم ما بخش اول از بحث جديد و مقطع جديد بحث را كه به اين ترتيب فكر مي

گويد شناخت معروف و منكر است به نتيجه روشني رسانده باشيم. قرآن با صراحت مي

همين خوبهاي نشاندار و بشريت بايد به كمك شناخت روشن انكارناپذيري كه از 

 بدهاي نشاندار دارد، حق و راه حق و اسالم و آيين راستين را بشناسد. 

شناسي چيست؟ يكي از روشنترين راههاي كنم: راه روشن اسالمبار ديگر تكرار مي

ات را با شناخت اسالم راستين : آيين حق، اسالم خدا اين است كه جستجوگري

كني كه از زشت و زيبا و نيك و بد داري. آن وقت  شناسي آغازكسمعيارهاي همه

كدام آيين، آيين خداست؟ آييني كه در آن آيين از معروف (خوبيهاي شناخته شده 

شود و از منكر (بديهاي مردود و مطرود) نكوهش و با آنها مبارزه نشاندار) حمايت مي

شماست:  شود. دوستان جوان! بخصوص در اين سخن روي سخنم بيش از همه بامي

اين گونه شناخت اسالم و شناخت راه حق چگونه شناختي است؟ با آواي فطرت شما 

آواست. آنچه من ديشب روي آن تكيه داشتم آوا؟ همآواست يا ناسازگار و ناهمهم

همين بود. ما چرا اين قدر نسبت به اين راه طبيعي دعوت به حق و دعوت به خدا و 

اعتنايي كرديم و خدا و صراط مستقيم الهي بي دعوت به راه مستقيم و راه راست

كنيم؟ ديشب تكيه داشتم روي اين بحث كه چرا بايد در تقويت گرايش انسانها به مي

سوي خدا و راه خدا و آيين خدا و كتاب خدا و پيامبر خدا و پيشواي خدا، از اين راه و 

نفر و شناس، و تكساز اين گرايش فطري انسانهاي سالم به سوي خوبيها، نيكيهاي همه

اي شناس استفاده نشود. بركسبيزاري آنها از زشتيها و بديها، منكرها، ناپسندهاي همه

سوره اعراف  ۱۳اثبات اين مطلب در قرآن آيات فراواني هست. در ميان اين آيات آيه 

و  او اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءن«(سوره هفتم) بسي گويا بود؛ گويا و روشن. 

شت كار ز» اللّه أمرنا بها. قل انّ اللّه ال يأمر بالفحشاء َا تقولون علي اللّه ما ال تعلمون.
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گويند اوالً سنت ديرينه است، براي پاسداري از مي» كنيد؟چرا مي«گوييم كنند؛ ميمي

سنتها. ثانياً، خدا به ما گفته همين كار را بكنيد. براي توجيه كارشان هم به قدمت و 

كردند و هم مدعي آن بودند كه فرمان خدا همين است. قرآن ت بودن آن استناد ميسن

گويد، بگو دهد و ميخواهد اين ادعا را رد كند. لذا يك قانونمندي به دست ميمي

دهد. يعني براي شناخت اينكه خدا به اصالً خدا هرگز به كار زشت ناپسند فرمان نمي

بين آن كار پسنديده است يا ناپسند است. از راه چيزي فرمان داده يا نه، دقت كن ب

تواني بفهمي كه اگر هزار عالم برجسته هم آمدند گفتند خدا اين شناخت ناپسندي مي

انّ اللّه ال يأمر بالفحشاء. انّ اللّه يأمر بالعدل «كنند؛ چون جور فرمان داده، اشتباه مي

ندي اين يك قانونم» منكر والبغي.واالحسان و ايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء وال

است. يك قانونمندي ارزنده. به اين ترتيب از نظر اسالم يك سلسله كارها، رفتارها، 

شناس سكخصلتها، قانونها و نظامها، معروف است؛ يعني شايسته و نيك و پسنديده همه

نها، نواند. و يك سلسله از كارها، خصلتها، خويها، خلقها، قاو شناخته شده به خوبي

نظامهاي ديگر منكرند؛ يعني رد شده، انكار شده، مردود؛ مردود نشاندار شناخته شده و 

اي كه بحث امر به معروف و نهي از منكر شناس هستند. اساس اين آيه كريمهكسهمه

ولتكن منكم امّة يدعون الي الخير و يأمرون «در قرآن با آن آغاز شد اين است كه 

فرد مسلمان و جامعه اسالمي و امت اسالم بايد ». المنكربالمعروف و ينهون عن 

كنندگان بِدان، و مخالفان منكر و بازدارندگان از آن باشند. هواداران معروف و تشويق

چنين فرد و چنين جامعه و امتي، خود به خود در دنيا و در عالم بشريت براي افراد و 

ي، الگو، نمونه و سرمشق هاي خلق در سراسر گيتتكهاي جستجوگر و براي توده

و كذلك جعلناكم امّة وسطاً لتكونوا شهداء علي الناس و يكونَ الرّسول «شوند. مي

پيامبر سرمشق اصلي و مَثَل اعالي فضيلت براي اين امت است، و (« ۱1عليكم شهيدا.)

اش جامعه نمونه آن براي همه. اين افراد و اين امت، نمونه عمومي و خَلقي آن، و جامعه

سيده اش در تاريخ بشريت نرو فرد و جامعه اسالمي تا به اين پايه نرسد به جايگاه اصلي
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بندي بندي بحثهايي كه تا اينجا داشتيم. اميدوارم با اين جمعاست. اين خالصه و جمع

كه تنظيم كرده بودم اگر نقطه ابهامي در بحثهاي گذشته وجود داشته برطرف شده 

اش بحث كنم اين است كه تا اينجا خواهم دربارهامشب مي باشد. اما ادامه بحث آنچه

ز اين گويند مقداري اخواهند. يعني ميخيلي از كليات را گفتيم؛ اينك رفقا نمونه مي

شناس عمومي ثابتِ خارج از قانون تطور را براي ما كسهاي ارزشهاي نيك همهنمونه

قانون را بگو. نمونه خيلي زياد  هايي از زشتيهاي خارج از اينبگو. مقداري هم نمونه

دارم. نه اينكه من دارم؛ اسالم دارد. من به عنوان زباني الكن و نارسا از اسالمِ روشنگر، 

 هايي دارم.نمونه

 موارد ثابت معروف و منكر

ها بحث فشرده كنم. بديهي است كه هر خواهم مقداري روي اين نمونهامشب مي

ول مقداري از خلقيات فردي مثال بزنم و از شما اي خود موضوع سخني است. انمونه

 كنم مشمولداوري بخواهم كه آيا اين خلقياتي كه در اينجا به عنوان مثال عرض مي

قوانين تحول و تطورند يا نه. داوري را از خواهران و برادران گرامي كه هستند 

 كنند. خواهم، و نيز از آنها كه بعداً به اين بحث گوش ميمي

ل و خودپايي و خودنگري، و جود و گذشت و ايثار و دگرنگري و دگرنوازي، آيا بخ

دو خوي و خصلت هست يا نيست؟ ترديد نيست كه اينها از خصلتهاي آدم است و 

شود به دو گروه تقسيم كنيم. آدم بخيل حواسش فقط جمع آدمها را از اين نظر مي

 برعكس اوست.خودش است؛ و آدمِ جوادِ بخشنده ايثاركننده دگرنواز 

كنيد، اگر خودنوازي (اينكه انسان سؤال اول: از ديد شما كه در اين نظام زندگي مي

فقط به فكر خودش باشد) و دگرنوازي (اينكه به فكر انسانهاي ديگر باشد) را با هم 

فرماييد دگرنوازي مقايسه كنيد، كدام داخل معروف است و كدام داخل منكر؟ مي

دانم، نمي«فرماييد وازي داخل معروف است؟ يا اينكه ميداخل منكر است و خودن
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 »شك دارم؛ بايد يك مقدار مطالعات فلسفي عميق در اين باره بكنم تا جواب بدهم؟

آيا اينها، الاقل براي شما، از آن زشت و زيباهاي نشاندار نيست؟ براي شما كه در اين 

و دو حالت انساني آسان بندي در مورد اين دو خصلت و دو خوي نظام هستيد، رده

اي، مطالعات دقيقي، تحليلهاي چنين و چناني مورد احتياج است است يا مشكل؟ فلسفه

 شناس است.كسشناس است؟ همهكسيا اينها جزو امور همه

گويند اين اخالقها جزو اخالقهاي مولود اجازه بدهيد به سراغ ديگران برويم. مي

ئودال فاست. اشكالي ندارد! ما از اين جامعه نيمهنظامهاي فئوداليسم يا كاپيتاليسم 

رويم كه از اين آفتها عبور اي ميآييم و سراغ جامعهكاپيتاليست خودمان در مينيمه

رويم. فردي كه امروز در شوروي زندگي كرده باشد. به يك جامعه سوسياليستي مي

ي اليست زندگكند، در نظام سوسيكند، در همين ازبكستان همسايه زندگي ميمي

كند و يك مقدار دستمزد داري نيست؛ كار ميكند، يك آدم است؛ در نظام سرمايهمي

دهند؛ بيش از اين اش به او ميو بازده كار براي اداره زندگي خودش و احيانًا زن و بچه

آورد. بسيار خوب؛ اين آقا با همان دستمزدش مقداري خوراكي هم چيزي گير نمي

آورد. منظورم از خوراكي خوشمزه كاالهاي به خانه مي گيرد وخوشمزه مي

ي؛ جاي دوستان خال -گويم.داري نيست. همين نان تازه و پنير را ميقيمت سرمايهگران

اي خورديم كه هنوز من و در روستايي در بلغارستان ما نان تازه و پنير خيلي خوشمزه

ن فرد مفروض نان تازه و پنير آوريم. فرض كنيد كه آها هميشه آن را به ياد ميبچه

مثل  -آورد. يكي از بستگان نزديكش كه عضو خانواده نيست خرد و به خانه ميمي

ها، نان و پنير را گويد بچهآيد. اين مرد فوراً ميزند و به داخل ميدر مي -خواهر او 

پنهان كنيد. در همين ده مرد ديگري كه همكار آن اولي است و از همان كارگاه 

شاورزي يا صنعتي آمده، با همان مزد، همان نان و پنير را خريده و به خانه آورده. ك

گويد، به! خواهرم خوش آمدي، آيد. اما او ميزند و به داخل ميخواهر او هم در مي

صفا آوردي، بنشين تا اين نان و پنير را با هم بخوريم. آيا شما در مورد اينكه از اين دو 
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وسياليست در يك ده و در يك شرايط، كدام معروف و منكر است كار اين دو انسان س

كنيد؟ شك داريد كه كار اولي منكر و زشت و ناپسند و نامطبوع و اشمئزاز ترديد مي

بخش است؟ در اين آور و تنفرآور است و كار اين دومي نشاطآور، روشن و روشنايي

؟ اهد؟ بحثي در آن هستخوخواهد؟ مطالعات لنينيستي ميشك داريد؟ اين فلسفه مي

اي رويم. فرض كنيم در چين هم يك چنين حادثهخوب، حاال از وروي به چين مي

لهاي كنيد؟ به جنگآيد و دو نفر كارگر چنين كاري كنند. آنجا چه حكم ميپيش مي

ل از رويم. (البته اگر انسان قبمي -آمازون و به ميان جامعه انسانهاي اوليه قبل از مالكيت 

آيد يتي در تاريخ وجود داشته باشد!) انساني كه هنوز جايگزين نشده، از جنگل ميمالك

آورد؛ آيد و شكارش را همراه خود ميآورد؛ يا از بيابان ميو خوراكش را با خود مي

هنوز هم به زراعت و مالكيت نرسيده. آدمي از جنگل آمده، مقداري خوراكي با خود 

خواهد خودش به بان هم يك مرغ شكار كرده، ميآورده، در همان جنگل يا در بيا

تنهايي يا با خانواده... چون آدم قبل از خانواده معنا ندارد؛ آدم با خانواده قرين است. به 

گوييم توليد مثل. اين آدم خودش تنهاست يا با هرحال، اگر نگوييم خانواده مي

از اين تمدن بحث گوييم كه جسارت بشود! چون از انسان قبل همتايش (همسر نمي

رسد. صاحب غذا فورًا يك اي از راه مياش نشسته كه آدم گرسنهكنيم)، يا با بچهمي

گذارد تا آن وحشي است)، روي غذا ميسنگ (چون چيزي جز سنگ ندارد؛ او نيمه

فرد نبيند. كس ديگري را فرض كنيد كه او هم همرديف همان فرد است و از همان 

گويد بيا بنشين اين كند. او ميي را دارد. آدمي عبور ميجنگل است و همان خوراك

غذا را با هم بخوريم. اگر هنوز هم لغت ندارد و انسان قبل از كلمات و لغت است، 

دهد به نشانه تعارف: بسم اهلل؛ بفرماييد! در مقايسه دهد يا دستي نشان ميسري تكان مي

ظام بندي كنيد منتظر تعيين ناهيد ردهوحشي اگر شما بخواين دو عمل اين دو انسان نيمه

گر در گوييد اپرسيد اين كار در چه نظامي انجام گرفته است؟ آيا ميمانيد؟ آيا ميمي

نظام كاپيتاليستي انجام گرفته باشد مشمول اين حكم است، اگر در نظام سوسياليستي 
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اريخ از ت مشمول آن حكم، اگر در نظام كمونيستي مشمول حكم سوم و اگر انسان قبل

است اصالً درباره حكمش ترديد دارم و االحوط اينكه سكوت كنم؟ آيا اينچنين 

بندي كار انسان براساس اين معيار در انتظار نظام است؟ يا اينكه اينها روشن است و رده

و محيط طبيعي و اجتماعي و اين حرفها نيست؟ ايثار، بخشش، بخشندگي، دگرنوازي، 

باشد، از هر كس باشد، پسنديده است؛ فطرت انسان آن را  هرجا باشد، در هر نظام

ود خبر ماندن و در خپسندد. در خود فرورفتن، فقط به خود انديشيدن، از دگران بيمي

 مستقر و متمركز شدن، از هر كس در هر نظام باشد كاري ناپسند است.

خل و ب برداشت من اين است كه خوب شناختن جود و بخشش و ايثار، و زشت شناختن

خبري از دگران، از آن ارزشهاي ثابت است؛ از آن خودنوازي و در خود فرورفتن و بي

معيارهاي ثابت است؛ دستخوش دگرگونيهاي نظامها و كيفيت ابزار توليد و تقسيم 

يم، خواهيم نظامها را بشناسثروت و امثال اينها نيست، بلكه به عكس است: ما وقتي مي

گوييم نظام خوبي است، و آن سازد مينسانِ داراي ايثار ميآن نظامي را كه بيشتر ا

گوييم آورد، مياعتنا به انسانهاي ديگر بار مينظامي را كه انسان در خود فرورفته بي

نظام انساني نيست. مطلب عكس است. ما در سبك و سنگين كردن نظامها اين معيار را 

؟ ، نظامها را. اينطور هست يا نيستبريم نه در سبك سنگين كردن اين معياربه كار مي

 توانند خودشان داوري كنند. ديد من اين است. دوستان مي

نظري در نظري و سعه صدر؛ تنگنمونه ديگر: رشك و حسد در برابر مهر و گشاده

اري است؟ دبرابر نظر بلند و باز داشتن. چه حرفي است كه اينها مربوط به نظام سرمايه

شوم. چون مكرر به آيم و معطل آن نظام نميداري بيرون ميمايهاصالً من از نظام سر

ام، انتقاد من از نظامهاي ماركسيستي هرگز و هرگز، حتي يك در يك رفقا گفته

ا فئوداليستي و تر كاپيتاليستي يميليارد، معنايش تأييد نظام فاسدتر و منحطتر و كثيف

ديگري مورد انتقاد ما، شرق و غرب ام ماترياليسم و ماامثال آنها نيست. مكرر گفته

شناسد. ما فقط نگران انسانِ از خدا بريده هستيم كه همه چيز براي او هيچ و پوچ نمي
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نشود. و اال اگر قرار شد درباره ماترياليسم بحث انتقادي كنيم، دهها بار در بحثهاي 

 دار به مراتب كثيفتر،ام، ماديگري غرب سرمايهعمومي و خصوصي عرض كرده

اي در تر، لجنتر از ماديگري بلوك ماركسيست است. پس عرايض من هرگز ذرهپست

جهت ديگر، غير از جهت بررسي تحليلي ارزشها، تفسير نشود. در يك جامعه 

سوسياليستي، و حتي از آن باالتر: در يك جامعه كمونيستي، دو انسان هستند؛ اين دو 

هاي كنند. يكي از اينها وقتي پيشرفتمي انسان هر دو در يك كارگاه يا دانشگاه زندگي

بيند، بيند، وقتي پيشرفتهاي رفيق ماركسيست خود را ميدوستان و همقطارانش را مي

گويد چه خوب است كه در شود و ميشود و حتي گاهي خوشحال هم ميناراحت نمي

ي او اشود. آن ديگري وقتي پيشرفتههاي درخشنده روز به روز بيشتر ميجامعه ما چهره

كند؛ اگر دستش برسد در كار پيشرفت او بيند احساس رشك و ناراحتي ميرا مي

بندي و آوريم تا ردهگيري اين دو انسان را جلو ميكند. رفتار و موضعكارشكني هم مي

نيم كمانيم و شك ميزشت و زيبا و خوب و بد كنيم. آيا به نظر شما معطل و مردد مي

كدام زيبا؟ آيا اين نظام و آن نظام، اين زمان و آن زمان،  در اينكه كدام زشت است و

نخوانده، عرب و خوانده و جامعه درسجامعه صنعتي و جامعه كشاورزي، جامعه درس

عجم، اروپايي و آسيايي، آفريقايي و آمريكايي، سياه و سفيد نقشي در اين مسأله 

مي كه داراي آن خصلت بندي كار در داخل اين معيار روشن است؟ آددارند، يا رده

ت تواند پيشرفت آنها را ببيند، اين يك خصلتواند ديگران را ببيند، نمياست كه نمي

 تواند پيشرفت ديگران را ببيند خصلتناپسند دارد؛ در هر نظامي باشد. آدمي هم كه مي

هاي خواهيد با اين بيان حساسيت تودهاي دارد. فوراً نگوييد آقا، شما ميپسنديده

روم را در برابر متنعمان برخوردار از همه مواهب از بين ببريد و آن را حسد بناميد. ما مح

نخواستيم چنين كاري كنيم. اسالم چه وقت خواست چنين كاري بكند؟ همان اسالمي 

گويد در شگفتم از آن انساني كند، ابوذرش ميكه قرآن و حديثش از حسد انتقاد مي

، گيرنداش را ميكنند و روزيكه حقش را پايمال مي كنداي زندگي ميكه در جامعه
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آيد تا مردانه بجنگد و حقش را گيرد و از خانه بيرون نمياما شمشير به دست نمي

كنيم و بگيرد. هر دو مربوط به يك اسالم است. براي بحثهايي كه ما بر اساس اسالم مي

ي اً كمي دور از اين حساسيتهاداري دو حساب باز كنيد. بياييد واقعآن اخالقهاي سرمايه

زودگذر اول مسائل را تحليل كنيم، ببينيم از چه قرار است. يك سلسله معيار در دست 

آيد، داشته باشيم. با آن معيارها به سمتي برويم. در همان جامعه كمونيستي انساني مي

. آن را ترسد كه اين نامه در آب خيس بشودخواهد برود شنا كند؛ مياي دارد. مينامه

اش امهآيد و سراغ ندهد تا نگه دارد. بعد از آنكه شنا كرد بيرون ميبه دست رفيقش مي

داري نيست. يك آدم نامه چيز ارزش -گويد، كدام نامه؟ گيرد، ولي رفيقش ميرا مي

ابر گرداند. اين دو نفر در بركند و رفيقش نامه را به او باز ميديگر نيز همين كار را مي

ان كمونيست از نظر انساني يك جور ارزش دارند يا دو جور؟ امانت و درستي يك انس

شناسد. حاال باز فوراً ممكن است كسي بگويد و نادرستي و خيانت، نظام و رژيم نمي

خواهيد با تشويق انسانها به امانت و درستي، خدمتگزاران صديق براي رژيمهاي شما مي

م. ان شاء رسيحث ديگري است كه به آن ميفاسد تجاوزگر تربيت كنيد. كي؟! آن ب

به  كنيم. چه وقت مااللّه فردا شب يا پس فردا شب درباره نسبيت و جاي آن بحث مي

يك انسان صديق درستكار امين گفتيم خدمتگزار ظالم تجاوزگر باش؟ ما كه همواره 

وان عايم تعاون و كمك به ظالم گناهي است بزرگ! چندين قرن است كه داريم اگفته

كنيم. اين حسابها را از هم جدا كنيم. بحث آنجا نبود. ظلمه را در تاريخ محكوم مي

بحث درباره مقايسه دو عمل از اين ديدگاه بود. از ديدگاه امانت و درستي و خيانت و 

نادرستي. زشتي و زيبايي اين دو عمل روشن است يا مبهم است؟ تابع نظامها و 

دهد؟ سؤال اينجاست. ان سالم در اينجا مطلب را تميز ميقراردادهاست يا فطرت هر انس

شناس براي شناخت زيبا و زشت خواهيم ببينيم آيا يك سلسله معيارهاي فطرتمي

داريم يا نداريم. وفاي به عهد، خلف وعد... پول و مال و امثال آن هم در كار نيست تا 

امي، هيد فكر كنيد؛ در هر نظخوابحثهاي اقتصادي پيش آيد. دو نفر را در هر دنيايي مي
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خوابد، و آن دهد، ميرود، لم مياش ميدر هر رژيمي، با هم قرار دارند. يكي به خانه

يكي در محل وعده چند ساعت زير آفتاب و گرما يا سرما و باران، يا اصالً در شرايط 

ن يايستد. در شناخت اينكه ازار و چمنزار، معطل ميعادي طبيعي در كنار يك سبزه

كار زشت است يا زيبا، ترديدي هست؟ تابع نظام است؟ منتظر رژيم است، يا مطلب 

روشن است؟ وفاي به عهد پسنديده، و خلف وعد، ناپسند است؛ از هر جا، از هر كس، 

در هر نظام و در هر رژيم. همين طور است مردانگي و شجاعت، زبوني و ذلت. يك 

كه چيزي به نظرش خوب و صحيح بيايد بينيد كه نترس است. آنجا انسان را مي

بينيد كه هزار جور از او سواري كند. انسان ديگري را ميايستد و از آن دفاع ميمي

شود. اين دو انسان در برابر كشش فطري شما گويد حاال ببينيم چه ميكشند، ميمي

؟ يا دكننگوييد ببينيم در چه رژيمي زندگي مييك مقام و يك ارزش دارند؟ آيا مي

انسان شجاع نترس فداكار، در هر نظام و در هر شرايط ارزش دارد، و انسان ترسوي 

زبون ذليل ضعيف، نامحبوب و ناپسند و نامطلوب و نامرغوب است، در هر رژيم و هر 

نظام و هر جامعه و هر امت؟ انصاف؛ يعني خود و ديگران را با يك ديده نگاه كردن. 

ي براي پسندبر ديگران هم نپسند و آنچه براي خود ميپسندي يعني آنچه بر خود نمي

انصافي: بد ديگران خيلي بزرگ است، شود انصاف. و بيديگران هم بپسند. اين مي

ارزش است، ولي خوب من را حلوا ولي بد من چيزي نيست! خوب ديگران خيلي كم

تظاري ان حلوا كنيد! در شناخت اينكه كدام يك معروف است و كدام منكر، ترديدي و

 گويد؟ يا منتظر نظاميد،مانيد كه قرآن چه ميداريد؟ حتي در اين مورد منتظر وحي مي

كند؟ اين يك سلسله از معيارهاي كه چنين انساني در كدام نظام و رژيم زندگي مي

 فردي بود. معيارهاي اجتماعي هم كه الي ماشاء اهلل است.

ا پايين بياييد، اصالً قرآن را بر سر همان طور كه ديشب اشاره كردم، باال برويد ي

اي پهن كنيد، مادام كه در آن جامعه در يك سو گرسنه بيچاره از سرما لرزان جامعه

وجود دارد، و از سوي ديگر متنعمان برخوردار از همه چيز، اين جامعه لجن است. تمام 
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شود يظر اين ماش را هم كه با قرآن بپوشانيد باز لجن است. آيا كسي در دنيا منتچهره

كه ببيند ان جامعه جامعه قرآني است، يا انجيلي، يا توراتي، يا بودايي، يا اوستايي، يا 

د و شوكند اگر در جامعه به همه انسانها به چشم انسان نگاه ميمائوئيست؟ نگاه مي

اي ديگر به انسانها به عنوان انسان شود... در جامعهضرورتهاي زندگي آنها تأمين مي

ارزش است، خيابانهاي يك طرف شهر گلكاري دارد، شود، احتياجات آنها بيه نمينگا

هايش به دره و ماهور تبديل شده. چوله -اما طرف ديگرش چندين سال است كه چاله 

بندي اين دو خواهد داشته باشد، آيا مردم سالم دنيا در ردهاين جامعه هر برچسبي مي

ات گويند ببينيم آيكنند و ميانتظار پيدا مي نوع جامعه و خوب و بد كردنش حالت

گويد؟ يا انجيل در اين باره چه گفته؟ نصوص اوستا چه قرآن در اين زمينه چه مي

گويد؟ كتاب مائو در اين باره چه آورده؟ فرمايد؟ اوپانيشادهاي آيين هندي چه ميمي

يستيم. ظر اينها نلنن در اين زمينه چه گفته؟ ماركس چه گفته؟ اين حرفها نيست. منت

گوييم اين جامعه بد است؛ ناقص است؛ داراي كمبود است. شكي نيست. اين قدر مي

 خواهد. بحث نمي

كنند. در آن شكم اي است كه در آن آدمها را خوب تر و خشك ميمثال ديگر: جامعه

اي ربه راه است؛ پايين شكم هم به راه است؛ لباس رو به راه؛ مرخصي ساالنه كنار دريا ب

ك بيني اين يهمه فراهم؛ همه لوازم برقي زندگي را دارند؛ اما وقتي خوب نگاه كني مي

اي ارادههاي بيقامت كه در اين جامعه هستند پيچ و مهرهسر و دو گوشهاي راست

كنند براي اين است كه هستند در ماشين بزرگ جامعه. اگر هم خوب پروارشان مي

اين يك جور جامعه. در جامعه ديگر انسان انتخابگر  خوب از گوشتشان استفاده كنند.

كند. پس دو جور جامعه با دو جور انسان داريم: انسان است؛ خودش انتخاب مي

برخوردار از حق انتخابگري و انسان محروم از حق انتخابگري. اينجا يك قدري مسأله 

ا به بحث شنشود و بايد قدري بحث گسترده بشود. ولي براي دوستاني كه آظريف مي

هستند، انتخاب اينكه كدام يك از اين دو نوع جامعه خوب است و كدام بد است 
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احتياج به بحث و ترديد و تحليل ندارد. اينكه كدام انساني است و كدام ضد انساني، 

ه بافي دارد؟ عرض كردم، شايد فقط كمي احتياج به توضيح بيشتر داشتاحتياج به فلسفه

 باشد.

يم اين است كه اين خوب و بدها، اين پسند و ناپسندها، به راحتي براي فهمآنچه ما مي

شناس) و گروهي كسهر انسان سالم قابل شناخت است. گروهي معروف (خوبِ همه

ن و لتك«شناس) هستند. آنچه از آيات كريمه قرآن در دعوت كسمنكر (بد مردودِ همه

ت فهميم اين اسمي» ينهون عن المنكرمنكم امّة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و 

خواهد انسانها گامهاي نخستين براي انتخاب راه راستين را به كمك اين كه قرآن مي

بليغ براي كنم: بهترين تشناختها بردارند. به همين دليل بار ديگر اين نكته را تكرار مي

ست. تبليغهاي اسالم، فرد مسلمان نمونه و جمع مسلمان نمونه و امت اسالمي نمونه ا

 كنم بتواند سودي براي ترويج اسالم داشته باشد. ديگر بدون اين، گمان نمي

 خواهماز شجاعت و قدرت و نيرومندي و مردانگي ياد كردم. به مناسبت اين روزها مي

از مردانگي يك بانوي بزرگوار، زينب كبري، سالم اهلل عليها، يادي كنم. در اين شبها 

را براي  ايهاي آموزندهشد فرصت نكنم به مناسبت روز تكه طوالني شدن بحث سبب

 تذكر خودم و شما خواهران و برادران عزيز بگويم.

انگيز و مردانگي زينب بر پيشاني تاريخ و سرگذشت كربال بسي درخشنده، بسي اعجاب

هاي اين مردانگي گوناگون است. يك جا زينب به عنوان بانوي آور است. چهرهتحسين

ت يك كاروان، كارواني متشكل از زنان داغديده، فرزندان پدر كشته و برادر سرپرس

كشته، در يك سفر بسيار طوالني پرنشيب و فراز و پردرد و رنج نمايان است. يك جا 

اب ايستد و چنان آنها را عتزينب، سالم اهلل عليها، در برابر جمع مردم كوفه به سخن مي

منين علي، عليه السالم، است كه با اين مردم در كند كه گويي اميرالمؤو خطاب مي

گويد. يك جا در برابر عبيداللّه بن زياد چنان با صراحت و مسجد كوفه سخن مي

كند. و يك جا در برابر طاغوت زمان، گويد كه او را ناراحت ميقاطعيت سخن مي
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أخذ ز يك مخواهم قسمتي از سخنان زينب را ايزيد بن معاويه، ايستاده است. امشب مي

يم همه رستاريخي، از احتجاج طبرسي، براي شما بخوانم. اين خطابه مفصل است و نمي

اند گويد، گروهي از افراد مورد اعتماد نقل كردهآن را بخوانيم. طبرسي در احتجاج مي

وقتي امام سجاد علي بن الحسين، سالم اهلل عليهما، و همراهان و حرم مقدسش بر يزيد 

ر مقدس اباعبداهلل را آوردند در برابر يزيد در طشتي گذاشتند. يزيد وارد شدند، س

ناپاك با يك چوبدستي كه در دست داشت شروع كرد به دندانهاي مبارك اين سر 

زدن، و بعد شروع كرد به تَمثّل و مثل جستن و انشاد و خواندن شعري كه يكي از 

 روده بود: نياكان و يكي از پيشقدمان اين گروه در تاريخ اسالم س

 [ لعبت هاشمُ بالملك، فال

 خبرٌ جاءَ و ال وحيٌ نزل]

 ليت اَشياخي ببدر شهدوا

 جَزَعَ الخزرج من وقع االَسل

 الَهَلّوا و استهلّوا فَرحاً 

 و لقالوا يا يزيد ال تشل

 فجزيناه ببدر مِثلَها

 و اَقَمنا مثُل بدرٍ فاعتدل

 [ لست من خندف اِن لم اَنتقم

 كان فعل]من بَني احمد ما 

كند از اين اشعار كه در زمان پيغمبر به وسيله يك گمراه ديگر گفته شده بود، ياد مي

گويد اي كاش انتقامي كه قريش از مسلمانان در برابر شهداي بدر گرفتند. مي

پيرمردهاي ما كه در بدر بودند، بزرگان ما كه در بدر كشته شدند، حاضر بودند و جزع 

 گفتند و باديدند و به ما تبريك مياين حادثه دردناك مي تابي خزرج را ازو بي

د و خوانگفتند اي يزيد دستت مريزاد! همين طور اين اشعار را ميشادماني و سرور مي
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پيداست با خواندن اين اشعار در روح ستمديده ناراحتِ زينب، سالم اهلل عليها، چه 

 زينب بنت علّي بن ابيطالب و اُمّها فقامت اليه«گويد: آيد. بعد ميغوغايي به وجود مي

 فاطمة بنت رسول اهلل (صلوات اهلل عيلهم اجمعين) و قالت:

الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي جدّي سيد المرسلين. صدق الّله سبحانه كذلك «

. »ثم كان عاقبة الذين اساءوا و السوءي اَن كذبوا بآيات اللّه و كانوا بها يستهزئون«يقول: 

اَظننتَ يا يزيد حين اخذتَ علينا اقطار االرض و ضيقت علينا آفاق السماء فاصبحنا لك 

في اسار، نساق اليك سوقاً في قطار، و انت علينا ذو اقتدار. اَنّ بنا من الّله هواناً و عليك 

منه كرامة و امتناناً، و اَّن ذلك لعظم خطرك وجاللة قدرك، فشمخت بانَفك و نظرت 

رب اصدريك فرحاً و تنفض مذرويك مرحاً حين رأيتَ الدّنيا لك في عطفك، تض

مستوسقة و االمور لديك متسقة و حين صفا لك ملكنا و خلص لك سلطاننا، فمهالً 

و ال تحسبن الذين كفروا اَنّما نُملي لهم خير النفسهم «مهالً التطش جهالً انسيتَ قولَ اللّه 

 (.۱۳»)ذابٌ مهينانّما نُملي لهم ليزدادوا اثماً و لهم ع

سپاس و ستايش مخصوص خداي جهانيان است. درود خدا بر نيايم، ساالر پيامبران. «

گويد، سرانجام مردم بدكاره آن شود كه آيات خدا را دروغ خدا راست فرموده كه مي

ه اي عرصكني حاال كه آمدهپندارند و آن را مسخره شمارند. اي يزيد، آيا تو گمان مي

اي، و اي و جاي امن و امان و آزادي براي ما باقي نگذاشتهتنگ كرده زمين را بر ما

ا م -ايم،اي و امروز اسير دست تو شدههاي آسمان را هم بر ما تنگ كردهآفاق و كرانه

اي، آورند و تو بر ما قدرت و توانايي يافتهكنند و پيش تو ميرا در يك قطار رديف مي

ن جهت است كه خدا خواسته است ما ذلت داشته كني كه اين بداآيا تو فكر مي -

ه خاطر كني كه اين بباشيم و خدا خواسته است كه تو عزت داشته باشي؟ آيا فكر مي

نظر  اي و با تكبر به سوي خودات را كشيدهمقام واالي تو و جاللت قدر توست كه بيني

اال دهي؟ حمي كوبي و شاخهايت را از غرور تكاناي، دست شادي بر سينه ميافكنده

 بيني كارها براي تو رو به راه شده؛ حاالبيني دنيا براي تو جمع شده؛ حاال كه ميكه مي
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ده؛ مدعي به دست تو رسيبيني آن فرمانروايي كه از آن ما بود پاك و خالص، بيكه مي

آن سلطان و قدرتي كه از آن ما بود بدون مدعي در اختيار تو قرار گرفته؛ آي يزيد، 

سري و سبكي و ات چنان خيره! آرام! با جهل و ناداني و از روي جهل و نادانيآرام

ظرفي نشان نده! آيا يادت رفته كالم خدا را كه: كافران خيال نكنند اگر ما به آنها كم

خواهيم به آنها خوبي كنيم؛ ما به آنها مهلت دهيم براي اين است كه ما ميمهلتي مي

شان تا آنجا كه پاي سقوط برسد پيش روند و براي آنها دهيم تا اينها در طغيانمي

 » اي خواركننده است؟سرانجام شكنجه

اي هاي كشت و كشتارهزند؟ زني اسير. زني ناظر صحنهچه كسي با چه كسي حرف مي

هولناك كربال. زني كه عزيزترين كسانش را در خاك و خون غلتيده ديده. زني كه او 

، با وضعي نامطلوب، با همسفراني پرضجه و پرناله به را دهها فرسنگ، صدها فرسنگ

اند و با اند، و حاال او را در برابر اين دشمن خودكامه حاضر كردهسوي شام برده

نگرد كه سر عزيزش در برابر اين مرد غّدار و خونخوار است و او با چه چشمش مي

در چنين حالتي به پا كند. چنين زني غروري دارد چه جسارتها و اهانتها به آن سر مي

 گويد. خيزد و اين گونه با اين فرمانرواي خودكامه مقتدر سخن ميمي

آيد مقداري از رفتاري را كه با آنها در در اين خطابه اين بانوي بزرگوار در صدد بر مي

اين مدت شده در اين مجلس عمومي بيان كند. گويي در يك دادگاه است كه حضار 

ين اسيرِ دستِ توانايِ انسانِ نابكار و فرمانرواي نابكاري چون در آن شركت دارند و ا

خواهد اقالً از يك راهي به گوش ديگران برساند كه با خاندان پيغمبر به دست يزيد، مي

 داند چگونه رفتار شده است. مأموران كسي كه خود را خليفه پيغمبر مي

و سوقك بنات رسول اللّه  اَ من العدل يا ابن الطلقاء؟ تخديرك حرائرك و اَمائك«

سباياً، و قد هتكت ستورهنَّ، و ابديت وجوههنّ، تحدوا بهنّ االعداء من بلد الي بلد و 

تستشرفهنَّ المناقل و يتبرزن الهل المناهل و يتصفح وجوههنّ القريب و البعيد، و الغائب 

 لي، و ال منو الشهيد، و الشريف و الوضيع، و الدني و الرفيع ليس معهنّ من رجالهنّ و
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حماتهنَّ حمي، عتوّاً منك علي اللّه و حجوداً لرسول اللّه و دفعاً لما جاء من عند 

 (.«۱۱اللّه)

آي يزيد پليد! آيا اين از قانون عدل است؟ اي پسر آزاد شدگان پيامبر! آيا اين قانون «

ورت ص عدل است كه كنيزكان تو اكنون در چادر به سر برند و دختران پيامبر خدا را به

اسيران به اين سو و آن سو بكشيد؟ پوششهاي دختران پيامبر پاره شده باشد، 

هايشان در برابر بيگانه آشكار شده باشد، دشمنها اينها را سوار شتر از يك شهر به چهره

ساني بام بروند تا ببينند اينها چه كشهر ديگر ببرند، در هر منزل اهل آن منزل باالي پشت

نها خواهند آبي بردارند آبرند، در هر جا كه ميان اسير به سوي شام ميهستند كه به عنو

اند به اينها نگاه كنند و بپرسند اينها چه كساني هستند كه دور و بر آن بركه جمع شده

هاي پاك و دهند، از نزديك و دور در صورتها و چهرهكه اين كاروان را تشكيل مي

، اصيل و نجيب و پست و رذل، همگان در معصوم اينها خيره شوند، شريف و وضيع

صورت آنان بنگرند، در حالي كه مردان آنها با آنها نيستند تا از آنها حمايت كنند. آي 

ه و عتوّا منك علي اللّ» «يزيد! اين ستم تو، اين تجاوز تو، چگونه بايد تفسير شود؟

 » جحوداً لرسول اهلل و دفعاً لما جاء من عند اهلل.

ريخ روشن خواهد كرد كه اين كارهاي تو به عنوان سركشي بر خدا... تو آي يزيد! تا«

خدا  خواستي نور وحياي. تو منكر رسالت پيامبر خدا بودي. تو ميطغيان بر خدا كرده

 »را خاموش كني و دست به اين كارهاي زننده زدي.

د، ردهد. اگر فرصت كردم و شرايط بحثمان ايجاب كزينب همچنان به سخن ادامه مي

ر هاي روشنگباز در شبهاي آينده (اين دو شبي كه از اين دوره از بحثمان هست) قطعه

ديگري را از سخنان اين بانوي بزرگوار براي تقويت شجاعت و مردانگي در زن و مرد 

مسلمان و شيعه و دوستدار علي و خاندان علي و پيامبر و خاندان پيامبر، و حسين و 

 .خاندان حسين، خواهم خواند
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سالم و درود همه ما بر تو اي بانوي بزرگوار؛ اي معلم بزرگوار مردان و زنان باايمان در 

 پهنه تاريخ و زمان. والسالم عليك يا اباعبد اللّه و رحمة اهلل و بركاته.

 جلسه ششم 

ولتكن «اي كه با آيه بحث ما درباره معروف و منكر به مناسبت تفسير آيات كريمه

الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اوُلئك هم منكم امةٌ يدعون 

شد، به اينجا رسيد كه بشر با همان مقدار شناخت و بينش فطري آغاز مي» المفلحون

شناسد و يك سلسله خداداد همگاني يك سلسله خصلتها و كارها را پسنديده مي

بنابراين، ما يك مقدار  داند.كارها، خصلتها و خوي و خلقها را ناپسند و مردود مي

شناس داريم: معروف (شناخته شده)، و كسخوب و شايسته و پسنديده سرشناس و همه

شناس داريم: منكر (مردود). حاال كسيك مقدار زشت و بد و ناپسند سرشناس و همه

اي ها و ناپسندهخواهيم بحثمان را در اين مسير ادامه بدهيم كه رعايت اين پسنديدهمي

شناس به هر حال براي هر كس، در هر نوع شرايط، در هر نظام و در هر سيستم كسهمه

الزم است و اين معيارهاي شناخته شده بايد رعايت شود. در رعايت اينها جاي تزلزل و 

شك و ترديد، جاي انتظار بررسيهاي عميق و پيچيده عقلي و علمي، يا حتي جاي انتظار 

دانيم كه بايد اين معيارها رعايت هر چيز ديگري مي ماند. قبل از وحي ونزول وحي نمي

نظر از اينكه انسان تابع كدام دين و بشود. به هر حال، نه تنها رعايت اين معيارها صرف

رسد، بلكه از اين باالتر، مذهب و مكتب است ضروري و الزم و قطعي به نظر مي

 ت گرفت و سراغ انتخابشود اين معيارهاي شناخته شده مورد قبول فطري را در دسمي

مكتبها رفت و به كمك آنها يك مقدار از مكتبها، آيينها، دينها را كه به اين معيارهاي 

ش شود پياعتنايي كردند، از سري خارج كرد. تا اينجا ميمسلّم پشت پا زدند و بي

طور كه الزم است و رفت. و اينك سؤال: آيا اين مقدار از معيارشناسي براي بشر همان

عايتش ضروري است، كافي هم هست؟ به اصطالح زمان ما: آيا اينها همان طور كه ر
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شرط الزم است، شرط كافي هم هست؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد قدري با يكديگر 

بحث را جلو ببريم و ببينيم پاسخ به اين سؤال مثبت است يا منفي. اين بحث بايد در 

ال برسيم. شاخه اول: اين معيارهاي شناخته شده چند شاخه جلو برود تا به پاسخ اين سؤ

شب آورند. ديبندان به وجود ميكنند و راهدر بسياري از موارد با يكديگر تصادف مي

ت امانت توان داشگفتيم يكي از معيارهاي شناخته شده كه در آن كمترين ترديدي نمي

داند؛ ي شايسته مياش امانت و درستي را خويو درستي است. بشر با همان بينش فطري

داند. در اين امر كمترين تزلزل و ترديدي نداريم و شمرد و پسنديده ميآن را نيك مي

بشر پسنديدگي و شايستگي امانت و درستي را به نظام اقتصادي و اجتماعي و به اينكه 

داند. معيار ديگري را هم كه ديشب وحي در اين باره چه گفته يا نگفته مشروط نمي

لم شمرد حمايت از عدل و داد و مبارزه با ظترديد پسنديده ميتأمل و بيشر بيگفتيم ب

و ستم است. در اين هم ترديدي نيست. حاال جناب عالي كه در سازندگي خود و 

ايد تا خودتان را متعهد و مقيّد به رعايت اين معيارهاي مسلّم خودسازيتان كوشش كرده

رّان پيش شما امانت گذارده است. مدتهاست بار بياوريد، آقايي آمده يك شمشير ب

گويد شمشير امانتي من را آيد و ميشمشير پيش شما امانت است. يك روز اين آقا مي

بدهيد. امانتدار بايد امانت را فوراً بدهد. حق اينكه يك ثانيه آن را پيش خود نگه دارد، 

كه اين آقا كه مدتها با  دهندندارد؛ چون ضد امانت است. امّا همان وقت به شما خبر مي

 خواهد با آن شمشير برّاناين شمشير كار نداشت و آن را نزد شما گذاشته بود، حاال مي

اي را تهديد كند و دار و ندار او را از دستش بگيرد. شمشير به دست او آمدن بيچاره

وييد گيهمان و تسلّط يافتن بر اين انسان بيچاره و ربودن اموال و حقوق او همان! اول م

گذارم به ديگري تجاوز كند. ولي ايستم و نميدهم ولي جلو او ميشمشير را به او مي

بينيد اگر شمشير به دست او آمد امكانات او بر امكانات شما و كنيد ميوقتي مطالعه مي

چربد. باالخره چه كنيم؟ امكانات آن انسانِ در معرض ظلم و ستم قرار گرفته مي

؟ امانتدار درستي باشيم و سالح برّنده را در دست ظالم متجاوز قرار رعايت امانت كنيم
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شود؟ حمايت از عدل و داد بدهيم؟ پس مسأله رعايت معيار حمايت از مظلوم چه مي

شود؟ اگر شمشير را به او بدهيد رعايت امانت شده شود؟ مبارزه با ستم چه ميچه مي

است. اگر هم شمشير را به او ندهيد،  ولي معيار حمايت از مظلوم زير پا گذاشته شده

معيار حمايت از مظلوم رعايت شده، ولي معيار امانتداري رعايت نشده. در اينجا دو 

ندان باند. البته گاهي اوقات تصادفات طوري است كه راهمعيار با هم تصادف كرده

دف داند كه وقتي اين دو معيار با هم تصاآيد. در چنين مواردي آدم ميپيش نمي

كنند تقدم با كدام است. در اينجا روشن است كه تقدم با رعايت معيار دوم است: مي

گيري از اين كار احتياج به يك بايد امانتداري فداي حمايت از مظلوم شود. اما نتيجه

مقدار محاسبه و تأمل دارد و به آن روشني و سادگي و صافي و سرراستي كه ديشب 

، خواهديست. هر چيزي باالخره يك مقدار محاسبه ميدرباره اصل معيارها گفتيم ن

خواهد. گاهي اوقات اين محاسبه پيچيده است. اوالً حدود سنگين كردن مي -سبك 

ارزش هر يك از اين معيارها طوري است كه امتياز يكي بر ديگري چندان روشن 

اهي گ نيست. در ثاني، آنچه من در اين مثال عرض كردم اصطكاك دو معيار بود؛ ولي

 شود. وقتي چندآيد و موضوع پيچيده مياوقات اصطكاك ميان چند معيار پيش مي

شوند، محاسبه كار مشكلي است. عين اين مسائل گاهي معيار با يكديگر گالويز مي

آيد: كدام يك را واقعاً براي انسان در همين رعايت واجبها و حرامهاي شرعي پيش مي

ه براي چنين مواردي يك اصطالح علمي دارند. من مقدم بداريم؟ در فقه و اصول فق

معني » تصادف«آن اصطالح را، با رعايت همان دقتي كه در آن اصطالح هست، به 

احم دانيد تزشما مي». تزاحم«گويند كنم. در اصطالح اصول فقه ما به اين حالت ميمي

م تن دو حكتقريباً عبارت اُخراي همان تصادف است؛ يعني مزاحمت كردن: قرار گرف

بر سر راه يكديگر و اسباب زحمت همديگر شدن. تحليلگران فقه اسالمي دو 

 ( ۱۳اند...)قانونمندي در اينجا درست كرده

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

 جلسه هفتم 

 اشاره

ولتكن منكم امّة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك «

جود آيد كه به خير و نيكي دعوت وبايد از شما مسلمانان امتي به» هم المفلحون.

اپسند دهند و از منكر و نكنند؛ به معروف و پسنديده و شايسته شناخته شده فرمان ميمي

 اند رستگاران.دارند. تنها اينانو مردود و مطرود باز مي

بحث ما درباره اين مبحث مهم از تعاليم اسالم، درباره خير، معروف و منكر، تا مقداري 

ست. دوستان، برادران و خواهراني كه در اين چند جلسه بحث شركت پيش رفته ا

اند، به ياد دارند كه گفتيم، يك: خير در اين آيه به معني نيك و نيكي است و هر داشته

 بنديچند در برخي از آيات ديگر قرآن به معني مال و ثروت به كار رفته، اما جمع

ابر گيري قرآن در بردهد كه موضعن ميآياتي كه كلمه خير در آنها به كار رفته نشا

ود و اّن االنسانَ لربّه لَكَن«دوستي، نكوهش و انتقاد و منفي است. خيرخواهي به معني مال

آهنگ اين آيات آهنگ انتقاد است. » انّه علي ذلك لشهيد و انّه لحبّ الخير لشديد.

ايد يد آي مسلمانان، بتواند بگوكند، لذا هرگز نميدوستي انتقاد ميقرآن از شدت مال

وجود آيد. كند بهدوست و امتي كه جهان را به ثروت دعوت مياز شما امتي ثروت

روشن است كه خير در اينجا به معني نيك و نيكي است. درباره معروف و منكر 

سلسله  ها رسيديم كه ما يكشد. به اين نتيجهتر شد، و بايد ميبحثمان بسيار گسترده

شناس، داراي ارزش و اعتبار در همه شرايط و كس، مطلق، همهمعيارهاي عمومي

احوال و در همه نظامها و در همه سيستمها و در همه دورانهاي زندگي بشر، تا امروز كه 

آگاهي داريم، به عنوان معيارهاي پسنديده در اختيار داريم؛ و در مقابل آنها يك سلسله 

 ناپسند و ناشايسته. معيارهاي ديگر به عنوان معيارهاي مردود و

دو: يك مقدار معيارهايي داريم كه شناختش همگاني نيست. با اينكه آنها هم 
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اند و از نظر ارزش و اعتبار به زمان و مكان و شرايط و نظامها و معيارهايي ثابت و اصيل

سيستمها ناوابسته هستند، اما شناسايي آنها به اين آساني و سادگي نيست. ديشب اين دو 

را به معلومات بديهي و معلوماتِ استدالليِ نظري تشبيه كردم. با اينكه در ميان بخش 

معلوماتي كه بشر به كمك بررسي، استدالل، تجربه و نظاير اينها به دست آورده 

آيد، اما كسب اين معلوماتي ثابت و داراي ارزش و اعتبار عمومي فراوان به دست مي

 هي از معلومات بديهي نيست. معلومات و آگاهي از آنها در حد آگا

معيارهاي ظريف ولي اصيل و ثابت و داراي ارزش  -پس، يك سلسله معيارها داريم 

كه شناخت آنها به آگاهيهاي وسيعتر احتياج دارد. بعد گفتيم در بسياري از  -مطلق 

بينيد اين معيارها با هم اصطكاك، تصادف و تزاحم كارها و رفتارها و اعمال بشر مي

كنند. ديشب نقش تزاحم را در اين زمينه با مثالهاي متعدد بيان كرديم و گفتيم مي پيدا

شود بر اساس يكي از اين كنند، ديگر نميدر جايي كه معيارها با هم تزاحم پيدا مي

معيارها گفت اين كار بد است يا بر اساس ديگر يكسره گفت خوب است. بايد 

ي بندي اگر حاصل نهاياساس نتيجه موازنه و جمعبندي كرد؛ بايد موازنه كرد و بر جمع

به سمت مثبت بود آن وقت خواهيم گفت بر روي هم و به نسبت، اين كار كاري است 

معروف. و اگر حاصل موازنه عدد منفي بود، درست مثل كاري كه در جبر انجام 

ري اگوييم نتيجه اين جمله جبري يك عدد منفي است. همان كدهيم ... در جبر ميمي

را كه ما در رياضيات پيشرفته به كمك قانونمنديهاي جبر گاهي با يك جمله يك 

گوييم حاصل اين جمله كه در آن دهها عدد دهيم و سرانجام ميمتري جبري انجام مي

عالوه و دهها عدد منهادار وجود دارد، يك عدد منهادار و يك عدد منفي است، در به

 زني نهايي اين است كهگيري نهايي و برچسبو موضعكنيم. اينجا هم همان كار را مي

اين كار معروف است يا منكر است. چون كار معموالً با يك عنواني در زندگي بشر 

شود كه همه ارقام اين جمله شود، معموالً با يك تيتر و عنواني شناخته ميشناخته مي

و  مكن است آن تيترگيرد و مجبري در زير آن تيتر و عنوان به طور ثابت قرار نمي
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عنوان باقي بماند اما برخي از ارقام آن جمله جبري تغيير كرده باشد، بنابراين حاصل 

گوييم اين كار مثبت است يا معروف است يا منفي است و منكر بندي كه ميجمع

تواند يك نظر ثابت در همه اوضاع و احوال و شرايط و نظامها باشد. بله، اگر است، نمي

بود، اين كار هميشه بر روي رقام تشكيل دهنده جمله جبري هميشه ثابت ميتمام آن ا

مثال را  دهم.ماند. اين را بيشتر توضيح ميشد معروف يا منكر. اما اينها ثابت نميهم مي

بريم تا مطلب قدري روشن شود. ما معموالً اشخاص را با چه چيز روي اشخاص مي

مايل و قيافه. معموالً اين طور است. با كسي كه او را شناسيم؟ يا با نام يا با شكل و شمي

كنم. نام شوم؛ با او سالم و عليك ميام و نامش در ذهن من هست مواجه ميقبالً ديده

كنم. هويت اين آقا، اين انسان، اين شخصيت، او را بر اين شكل و قيافه تطبيق مي

كه  ابت است، اما آيا محتوايياي در جامعه ثشخصيت اين فرد از نظر شناسايي شناسنامه

ها و روزها اي وجود دارد در طول سالها و ماهها و هفتهدر اين قالب شخصيت شناسنامه

گوييم اين حسن آقاي رفيق ما بر روي هم كند. ميثابت است؟ نه! او خيلي تغيير مي

آدم خوبي است. وقتي كه به شكل و به صورت يك جمله جبري طوالني به او نگاه 

كنيم، در آخر چيزي ته آن كنيم و عددهاي مثبت و منفي او را با هم كم و كسر ميمي

گويم بر روي هم آدم رو به راهي است. آيد؛ لذا ميماند و عدد مثبتي از آب در ميمي

توانم به محض اينكه به حسن آقا برخورد كردم باز گذرد. آيا دومرتبه مييك سال مي

حسن آقا رفيق ما بر روي هم آدم خوبي است؟ نه! يك  بدون محاسبه جديد بگويم اين

گذرد بايد محاسبه را از سر سال كه هيچ، گاهي يك ماه، گاهي يك روز كه مي

گرفت. چه بسا آن محتوايي كه در زير عنوان حسن آقاي رفيق خودمان وجود داشت با 

دد چهار ع -گذشت يك مقدار زمان رقمهايش كم و زياد و عوض شده باشد و سه 

. تا پارسال كندكلفت جانشين آنها شده باشد كه نتيجه محاسبه را عوض ميمنفي گردن

جمله جبري مثبت بود ولي امسال جمله منفي. اگر امسال بر اساس آنچه پارسال 

گفتيم نظر ندهيم، صحيحتر است. خيلي از كالههايي كه در زندگي اجتماعي سر مي
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ت يك سال قبل را به قول علما استصحاب رود به خاطر اين است كه شناخآدم مي

گويد اين آقا پارسال آدم خوبي بود حاال هم آدم خوبي است. يا به كند. يعني ميمي

گويد اين آدم پارسال آدم بدي بود، حاال هم آدم بدي است. اما دقت كنيد! عكس، مي

ممكن است پس از گذشت يك سال آن شخص بد به يك آقاي بسيار خوب تبديل 

باشد. او ممكن است خودسازي مثبت داشته باشد و توانسته باشد مقداري از آن  شده

هاي منفي زننده را از خودش دور كرده باشد و مقداري كماالت انساني شايسته جنبه

كسب كرده باشد. حق نداري بگويي پارسال جوان بدي بود امسال هم همان است. 

رها هم همين طور است. يك كار درست آن است كه محاسبه را از سر بگيريد. كا

معين كه معموالً با يك نام و يك برداشت و يك صورت ذهني در ذهن ما، در زبان ما، 

در مغز ما، در گفتگوي ما و در تبادل آراء و افكار ما برچسب منفي داشته، ممكن است 

ت به بيافته در آن از سمت مثبا تغيير اوضاع و احوال و شرايط، موازنه معيارهاي تحقق

 سمت منفي رود، يا از سمت منفي به سوي سمت مثبت بگرايد.

بنابراين، در اينجاست كه اظهار نظر درباره خوبي و بدي يك كار و يك عمل در تمام 

اوضاع و احوال به اين سادگي و عطف به گذشته ميسر نيست. شناخت اين مسأله، 

ه حم و در برابر هم قرار گرفتآگاهي بر برآيند نهايي محاسبه معيارهاي متصادم و متزا

در يك كار و يك عمل، گاهي مقداري روشن است و پيچيده نيست و هر انسان 

ه تواند كم و كسر كند و نتيجه را بگويد. شما اگر بمعمولي وقتي سر در حساب ببرد مي

هر فرد معمولي بگوييد من امروز به بازار رفتم، دو تخم مرغ خريدم چهار ريال، يك 

د: گويدم دو ريال، با مختصري محاسبه باالخره صورت حساب را به شما مينان خري

ي و بندحسابها هست كه جمعامروز شما شش ريال خريد كرديد. ولي بعضي از صورت

شان چندان آسان نيست، بلكه به مطالعه بيشتر، دقت بيشتر، ورزيدگي بيشتر محاسبه

، واكنش اندر واكنش اندر واكنش در احتياج دارد. در مورد كارها اگر ما عامل زمان

درپي را هم وارد كنيم، گاهي اوقات پي بردن به محيط حاضر و در ادوار و نسلهاي پي
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برآيند نهايي، در حد انسانهاي متفكر انديشمند حسابگر، تا حدودي هست و گاهي 

 هاوقات حتي از توان آنها هم بيرون است. در اينجاست كه ديشب گفتيم تنها منبعي ك

كه اگر نظر داد براي ما قابل اعتماد و كافي خواهد  -تواند در آن موارد نظري بدهد مي

منبع وحي است: منبعي كه به داناي گذشته و حال و آينده و آشكار و نهان هستي  -بود 

 شود.انجامد و منتهي و مرتبط ميمي

ا اين تواند بمي و اين بحثمان -آنچه امشب بايد در دنباله اين بحث بگويم اين است 

شناسي و منكرشناسي و معيارها. مطلب پايان يابد؛ يعني اين بخش از بحث معروف

گاهي اوقات معروف و منكر از نظر معناي كلي، از نظر قانون كلي، و به اصطالح روز 

از نظر ايدئولوژيك، شناخته شده است؛ ولي در مقام اجرا و عمل، نه معيارهاي مختلف 

ه در مجموعه كارها، معروفهاي شناخته شده ايدئولوژيك و منكرهاي در يك كار، بلك

اذ گيرند و اتخكنند و در برابر هم قرار ميشناخته شده ايدئولوژيك با هم تزاحم مي

تصميم از اين نظر مشكل است كه چند كار بر روي هم معروف شناخته شده و چند 

اند و وقتي انسان ردهبندي ككار بر روي هم منكر شناخته شده مقابل هم صف

خورد. در اينجا خورد يا آن زمين ميخواهد از اين صف عبور كند يا اين زمين ميمي

م معلوم گوييبندي كنيم آسان است. مياگر بخواهيم مطالب را از نظر ايدئولوژيك رده

است كه آن كار منكر است. درست است كه در خود آن كار هم شايد ده معيار در 

ر گوييم آن كار ديگاش مشخص است. يا ميبنديرار گرفته باشد، اما جمعبرابر هم ق

گوييم اين يكي معروف است؛ آن يكي هم معروف است. ولي هم منكر است. بعد مي

توانم رعايت اين معروفها را بكنم يا بنده با امكاناتم در شرايطي قرار دارم كه يا مي

گيرند كه ه شده در برابر هم قرار ميرعايت آن منكرها را. گاهي دو معروف شناخت

داند كدام اهم است و تواند اين را انجام بدهد يا آن ديگري را، گرچه نميانسان يا مي

شود كه انسان يا جامعه در مرحله اجرا و عمل بر سر كدام مهم است. بنابراين، گاه مي

ا از نظر گيرد كه حكم هر كدام از آن راههدوراهيها و چندراهيهايي قرار مي
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ايدئولوژيك شناخته شده است، ولي االن در مقام اجرا با هم اصطكاك دارند و من 

دانم بايد به كدام برسم. تشخيص تكليف فوري عملي در اين موارد كاري مشكل نمي

ا تواند باست. ولي در برخي اوقات و در برخي موارد تكليف روشن است و انسان مي

خصي باالخره به يك تصميمي برسد. مثالً اگر شما هاي شمطالعات شخصي و محاسبه

پنج تومان پول آماده براي كمك داريد و در ميدان آشنايي و آشنايان شما يك آدمي 

هست كه نان شب ندارد و يك آدمي هست كه نان دارد ولي خورش ندارد، براي شما 

م اين دروشن است كه اين پنج تومان را صرف آن شخصي كنيد كه نان شب ندارد. تق

شود كه رسيدگي به اين حساب از عهده يكي بر آن يكي روشن است. همچنين گاه مي

بر  كنيد كه اين رسيدگي بر عهده كيست؟فكر و بينش فرد خارج است. اينجا فكر مي

 عهده رهبري.

 شناخت معروف و منكر پیچیده از وظايف رهبري است

ين است كه شناخت برآيند نهايي خواستيم به آن برسيم اآنچه ما در بحث امشب مي

معروف و منكر، خودِ شناخت اصالً در بسياري از مسائل اجتماعي از توان فرد خارج 

است و بايد در دايره وظايف رهبري امت قرار بگيرد. نتيجه اينكه مقداري از امر به 

ز ا رسيم)، بلكه اصوالًمعروفها و نهي از منكرها، نه از نظر قدرت (كه بعد به آن مي

مجراي شناخت معروف و منكر از حدود مسئوليت فرد خارج است. يعني اصوالً 

شناخت معروف و منكر در حالِ اجرا (اينكه امروز فالن كار انجام بگيرد يا نگيرد) حتمًا 

بايد با شناخت باشد. شرط انجام وظيفه بزرگ امر به معروف و نهي از منكر شناخت 

شناسد چه امر و نهيي دارد معروف و منكر را نمي معروف و منكر است. كسي كه هنوز

بكند؟ شناخت معروف و منكر هم در بسياري از موارد، بخصوص موارد مربوط به 

رود. امكانات معلوماتي تالشهاي اجتماعي، معموالً از حدود آگاهيهاي فردي فراتر مي

 . تنهااشخاص براي شناخت معروف از منكر در بسياري از اين موارد كافي نيست
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رهبري است كه با آن ديد باال، با آن ديد محيط، با اطالعاتي كه از هر گوشه جمع 

تواند بگويد امروز اين كار مصلحت شود، ميشود و آنجا زير و زبر و موازنه ميمي

گويد است؛ الزم است؛ معروف است؛ انجام بدهيد. فردا در مورد همان كار مي

 دهيد. مصلحت نيست؛ منكر است؛ انجام ن

شود كه درباره رهبران از متأسفانه گاهي در قشر مذهبي ما اين نقطه ضعف ديده مي

اش حرام گويند آقا، اين كه نشد كه گوسفند يك شقهافتند. ميهمين مجرا به شك مي

گفت اين كار را بكن، امروز اش حالل! يعني چه كه اين آقا ديروز ميباشد يك شقه

مثل اينكه  -رأيي نيست! قدم ثابتود او اصاًل يك رهبر ثابتشگويد نكن! معلوم ميمي

دانيم كه هميشه يك جور فرمان بدهد. باور كنيد اين نقيصه فرض ما كسي را رهبر مي

م. ايطور كه بايد هنوز نفهميدهنيست، عين است؛ ملموس است. ما اصالً رهبري را آن

اي بوده (جامعه شيعه) يك جامعه ام، چون جامعه مايك بار ديگر در بحثها عرض كرده

اش با الفباي رهبري خيلي كم است. بله! رهبر همان كه ديمي بزرگ شده، اصالً آشنايي

گويد اين كار خوب است، و رهبر است، ولي در شرايط سياسي و اجتماعي خاص مي

گويد همان كار با همان برچسب بد است. اين كمال در شرايط دگرگون شده فردا مي

 ي اوست نه نقص او.رهبر

هاي آينده هر كار، با رهبري بايد با شناختي بس وسيع و جامع، با توجه به بازده

نگري در حد ممكن، روي كارها حساب كند؛ روابط آنها را با هم در نظر بگيرد؛ آينده

شود معروف. با فرمان او كه حاكي از آن وقت فرمان بدهد اين كار را بكنيد. اين مي

ه فهميم كه مطالعات رهبري نشان داده است اين كار مصلحت است، ما مياين است ك

اي است براي ما براي كشف اين واقعيت كه اين اين كار معروف است. فرمان او نشانه

فهميم كه اين كار منكر است. منع او نشانه كار بر روي هم معروف است. و با منع او مي

كار منكر است. واي به آن وقتي كه در يك  و دليلي است قابل اعتماد بر اينكه اين

جامعه خام و ورزيده نشده در كار متشكل و تشكيالتي و برخوردار از رهبري، هر 
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گويد! اگر نكن ب -كسي بخواهد سياستمدار روز باشد و درباره اين مسائل پيچيده بكن 

 شما يك بيمار عزير در خانه داشته باشيد و بر طبق سنت معمول زندگي و سنت

آن رسيد، گفت آقا  -اجتماعي ما هر كس از راه رسيد مداوايي براي آن بيمار كرد 

فالن دوا بسيار جالب است، تجربه كرديم خيلي خوب است، به او بدهيد بخورد؛ دومي 

گويد آن داروي ديگر، آن شربت را تجربه كرديم، خيلي جالب است، به رسد، ميمي

ويد آن آمپول تجربه شده است، خيلي مفيد گرسد، مياو بدهيد بخورد؛ سومي مي

است، به او تزريق كنيد؛ چهارمي فالن كپسول؛ پنجمي فالن قرص؛ ششمي فالن 

جوشانده؛ هفتمي فالن معجون؛ هشتمي فالن طلسم؛ نهمي فالن آب ... آيا شما در 

يك  گويند، يا بهخوابانيد ببينيد اين و آن چه ميدرمان اين بيمار عزيزتان گوش مي

كنيد؟ چطور درمان يك بيمار، به تشخيص شما انسان طبيب قابل اعتماد مراجعه مي

پيشرفته، فراتر از آن است كه با طبابتهاي سرپايي عمومي صورت بگيرد، اما درمان 

بينم كنم، بگيريد؟ من چهره دو طبيب را ترسيم ميقدر ساده ميمسائل اجتماعي را اين

بريد يا ك طبيب، طبيبي است كه تا بيمار را پيش او ميكنيد: يشما كدام را انتخاب مي

 كند، نگاهي به شما و نوع فكر شما وآوريد نگاهي به بيمار مياو را باالي سر بيمار مي

ر خواهد يك دوايي به اين بيمابيند كه شما دلتان ميطرز فكر شما و توقعات شما؛ مي

نويسد. مقدار دواي داراي اثر فوري مي اي با يكبدهد كه تا عصر راه بيفتد؛ فوراً نسخه

دهيد. بيمار داروها را گيريد و به بيمار ميبريد. داروها را مينسخه را به داروخانه مي

افتد. اما بيماري اين بيمار واقعاً درمان آيد و راه ميخورد و عصر هم حالش جا ميمي

ا به علت فقط تا فرد اش رفته پشت پرده يك بهبودي سطحي موقت. اگرنشده؛ بيماري

اين نسخه و طبابت اغفالگرانه درمان واقعي او عقب بيفتد، در حقيقت بيماري يك 

اين يك جور طبيب. يك طبيب  -العالجتر شده است. دارتر و صعبدرجه در او ريشه

آوريد. نگاهي به بيمار و نگاهي به شما كنم: او را بر سر بيمار ميديگر را ترسيم مي

خواهد كه او دارويي بدهد كه حال اين بيمار تا بيند كه همه شما دلتان ميمي اندازد.مي
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شود. او خوب دقت عصر خوب شود؛ اما او تسليم اين خواست خام شما و بيمار نمي

 كند تا لوازم ودهد؛ حتي چند ساعت صبر ميكند؛ بيماري را كامالً تشخيص ميمي

زهاي ديگر، فراهم شود و شرح حال ابزارهاي تشخيص و آزمايش، مثل عكس و چي

دار براي مفصل بيمار را ببيند؛ دگرگونيهاي موقت او را ببيند، و بعد يك درمان نقشه

كند. حتي شب هم ممكن است تب بيمار شما باال برود و هزيانهاي بيمار آغاز مي

آور بگويد؛ شما هم بترسيد و به در خانه دكتر برويد: آقاي دكتر، دستم به وحشت

گويد: برو جانم؛ برو آرام بگير؛ بيمارت ميرد! آن دكتر ميدامنت؛ بيمارم دارد مي

ميرد؛ بيمارت در حال درمان است. شما ممكن است خيلي ناراحت شويد، اما آن نمي

شناِس برخوردار از وجدان سالم پزشكي تسليم اين ناراحتيهاي زودگذر طبيب وظيفه

اش ايجاب دهد كه وظيفه پزشكيي را انجام ميشود. او كاربيمار و بيماردار نمي

كنيد كه شما حاضران، شما برادران و خواهران حاضر كند. خوب دوستان، فكر ميمي

زنم پسنديد؟ االن كه دارم حرفش را ميدر جلسه، كدام يك از اين دو طبيب را مي

ر شما اكث گوييد طبيب دوم را؛ ولي نگاهي به كارنامه زندگي خود بيندازيد:همه مي

آيد خود من با پزشكي كه از بستگان ماست يادم مي -رويد. سراغ آن طبيب اولي مي

اي در همين زمينه داشتم. فرصت هست كه من اين داستان عيني را هم برايتان قصه

 بازگو كنم تا بعد بقيه بحث را پي بگيريم.

ي و تا حدودي پزشكي است از يك خانواده عالم ديني، برخوردار از احساسات دين

ملي، كه در سنين جواني داراي گرمايي در اين زمينه بود. خيلي وقت پيش، حدود 

بيست و يك سال قبل، سفري به قم آمده بود. ايام عاشورا بود. اين دسته و عَلَم و كُتلي 

انداختند ديد. به خانه ما آمد. ديدم خيلي ناراحت است. گفت را كه در قم راه مي

گويند؟ اينها چيست كه در حضور جا را حوزه علميه، عاصمه تشيع ميفالني، آخر اين

ت گويي؛ علتش اين اساند؟! گفتم راست ميعلما و در پايگاه مراجع ديني درست كرده

كنند. اما در عين دهند؛ روشنگري نميكه اينها وظيفه خودشان را درست انجام نمي
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ان جا به صرف اين نيست كه اين آقايحال، به تو بگويم كه برانداختن اين كارهاي ناب

بگويند اين كارها بد است. ممكن است اينها بگويند چنين كارهايي بد است، ولي مردم 

ين اي داشت و با اكار خودشان را بكنند. براي برانداختن اين كار نابجا بايد برنامه

ي، سالم علسوءاستفاده از عاشوراي حسيني مبارزه كرد. احياي شعارهاي قيام حسين بن 

شود. به او نكن كار درست نمي -خواهد، واال با صرف بكن اهلل عليهما، برنامه مي

ي اي در قم پيش آمده كه خيلي شنيدنگويي، قصهگفتم: اتفاقًا همين امسال كه تو مي

است. قصه اين است كه چون آقاي بروجردي كه مرجع تقليد مطاع شيعيان است از 

دانستند و منكَر آمده و اينها را درست نميان نميقسمتي از اين كارها خوشش

دانستند، امسال پيش از محرم رؤساي تكاياي قم را به منزل خود دعوت كردند و مي

گفتند به اينها بگوييد فالن كار، فالن كار، فالن كار را نكنيد، تا اين دسته راه انداختنها 

بود؟ فالن كس سيّدي بود سردسته  الاقل از اين عيبها مبرا باشد. اما واكنش آنها چه

هاي معروف قم. او در پاسخ پيام آقاي بروجردي گفته بود كه البته امر آقا يكي از تكيه

مطاع است، اما از قول ما به آقا سالم برسانيد و بگوييد سال كه سيصد و شصت و پنج 

روز را  كنيم، اين دهروز است، سيصد و پنجاه و پنج روزش را ما از آقا تقليد مي

رود. ميگفتن منكَر از بين ن» نكن«خواهيم مقلد آقا نباشيم! گفتم ببين! با صرف مي

خواهد. بايد مبارزه كرد. بايد جديت به خرج داد. گفت اي آقا، چه برنامه مي

كه تو » اگر«شود. گفتم اين گوييد! اگر همه شما يك كالم بگوييد مسأله حل ميمي

ه شود. براي اينكست كه اگر هزار بار هم بكاري سبز نميگويي، از آن اگرهايي امي

اي از اينهايي كه در اين لباس و اين شرايط هستند، نگه داشتن اين مراسم، هم براي عده

نام است و هم نان؛ هم زندگي است هم رياست. بنابراين، اگر تو فكر كني آنها به اين 

و خيلي ناراحت شد. گفت اي بابا، ت كني.گذرند اشتباه ميآساني از سر اين حرفها مي

كني ... باالخره بحث ما با او تمام شد. شايد دو ماه بيشتر فاصله داري ما را مأيوس مي

نشد كه من به مسافرتي به شهر آن آقاي پزشك رفتم. در آنجا بيمار شدم. آن دوست 
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. به او وشتاي نپزشك با خبر شد و فوراً باالي سر من آمد. تب داشتم. براي من نسخه

اًل بيوتيك ننويس. ببين اگر تب من حاد و عفوني نيست اصگفتم دكتر، براي من آنتي

دانيد پاسخ آقاي دكتر چه شوم. ميخواهم؛ چند روزي كه بگذرد خوب مينسخه نمي

نويسم. نويسم، ولي براي تو نميبيوتيك ميبود؟ گفت من معموالً براي بيماران آنتي

گزك دستم آمد؛ شروع كردم به ادامه مباحثه عاشورا با اين من در همان حال تب 

نويسي و براي بيماران ديگر دوست. گفتم دكتر، نفهميدم؛ گفتي براي من نمي

تعمال گويي اسنويسم. گفتم چرا؟ مگر تو نمينويسي؟ گفت بله؛ براي آنها ميمي

رابر اين ر ببيوتيك مضر است و كمترين ضررش اين است كه بدن را دنابجاي آنتي

كند؟ گفت بله، كند و بدن به آن عادت ميدردخور مصون ميداروي حساس به

راً اي بنويسم كه تب بيمار فوداني كه من اگر بخواهم نسخهطور است؛ ولي تو نمياين

عًا آيند. گفتم دكتر، واقها و قوم و خويشها به مطب من نميقطع نشود، فردا اين همسايه

وند كني و براي اينكه مشتريها از دست نربت شلوغ شود اين كار را ميتو براي اينكه مط

ه آيد عاشورا كاين طب بازاري را داري؟ گفت بله، چاره نيست! گفتم خوب يادت مي

در قم بودي چه گفتي؟ من آنوقت به تو گفتم اين حرفها براي يك عده كه در اين 

پس دين كجا رفته، ايمان كجا  لباس هستند هم نام است هم نان. ناراحت شدي، گفتي

رفته، انسانيت كجا رفته. خوب، تو هم كه مطب برايت همين است؛ پس دين كجا رفته، 

هاي خدا وجدان پزشكي كجا رفته، انسانيت كجا رفته؟! به او گفتم ولي تو با آن بنده

هاي خدا اصالً هيچ ممرّي براي زندگي غير از همين كارها يك فرق داري: آن بنده

ي توانگيري و با همان ميات را صبح از يك جا ميدارند، ولي تو حقوق كار معمولين

 تر نيست؟ شرمنده شد؛ سرش را زير انداخت. زندگي كني! آيا جنايت تو از آنها سخت

شد؟ براي اينكه خودش ساخته خوب، چرا آن دكتر اين كار خالف را مرتكب مي

ويس نما از ميان آن دو نوع دكتر آن دكتر نسخهنشده و براي اينكه عده زيادي از مردم 

بينيد دستگاه طبابت ما، از نظر خود آقايان اطباء، خدمتش به پسندند. لذا ميرا مي
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نگهداري بيماريها در زير پرده به مراتب بيشتر است از مبارزه اساسي با بيماريها. عين 

سياري از برادران و خواهران اين مسأله در فعاليتها و تالشها و مسائل اجتماعي است. ب

مند ما حاضر نيستند به طرحهاي اصالحي درازمدت توجه كنند، حساس باايمان عالقه

ند، و كننگرِ دورنگر را جذب نميچه رسد كه به آنها بپيوندند. آنها رهبريهاي آينده

هاي آور براي جامعهكه هر كس با مسير تالشهاي صالحكنند. در حاليحتي دفع مي

ش داند كه به ثمر رساندن يك تالري در طول تاريخ آشنايي معمولي داشته باشد ميبش

باثمر و دارايِ بازده، گاهي به تالش به هم پيوسته يك، دو تا سه نسل احتياج دارد. 

د توقع شوتوان انتظار داشت نگرش چنين آينده دوري نصيب همه كس بشود. نمينمي

نگري جامع و دوربردي داشته باشند. د چنين آيندهداشت كه همه افراد خودشان بتوانن

پس عالج چيست؟ عالج اين است كه افراد بكوشند رهبري درستي را بشناسند و اين 

شناختها را به رهبري شناخته شده مورد اعتمادشان واگذار كنند. اين رهبري مورد 

ري اعتماد را از چه راه بشناسند؟ با كمك چه معيارهايي؟ با كمك آن معيا

تب گفتم. گفتم مكعين بحثي كه ديشب درباره نظام فكري مي -شناس؛ كسهمه

توان تا حدود زيادي شناس ميكسفكري را به كمك همان معروفها و منكرهاي همه

طبه السالم، در خبينيد اميرمؤمنان، موالي متقيان، علي عليهشناخت. اينجاست كه مي

ي كه در شناخت معروف و منكر بخواهند به البالغه از آن مردمهشتاد و هشتم نهج

كند. گفتيم معلومات روشن شما براي شناخت معلومات خودشان اكتفا كنند انتقاد مي

د دايره خواهنمعروف و منكر الزم هست ولي كافي نيست. انتقاد بر آنهايي است كه مي

كه اين معروف و منكر را به دايره شناخت و آگاهي شخصيشان محدود كنند؛ غافل از

يك مقدار از معروفها و منكرها را انسان با كمك آگاهي شخصي مي شناسد. ولي يك 

مقدار ديگر قلمرو شناخت اجتهادي ايدئولوژي است. يك مقدار ديگر هم قلمرو 

رهبري است: شناخت رهبري. و بدون تمسك، بدون اينكه امت در اين شناخت به 

امر به معروف و نهي از منكر حتي از جهت  امامش بپيوندد، قادر به ايفاي وظيفه بزرگ
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 شناخت هم نيست.

فيا عجباً! و ما لي ال اعجَبُ من خطاءِ هذه الفَِرق علي اختالِف حججها في دينها. ال «

يَقْتَصّونَ اَثَرَ نَبِيّ، و ال يَقتدون بعمل وصيّ، و ال يؤمنون بغيب، و ال يعفّون عن عيب. 

في الشَّهوات. المعروف فيهم ما َعرَفوا والمُنكَر عندهم ما  يَعملون في الشُّبهات، و يَسيرون

اَنكروا. مَفزعُهم في المُعضَالت الي اَنفُسهم، و تعويلُهم في المهمّات علي آرائهم. كاَنَّ 

 »كلَّ امرِئٍ منهم ِامامُ نَفِسه، قد اَخَذَ منها فيما يَري بِعُريً ثِقاتٍ، و اَسبابٍ مُحكَماتٍ.

ها هها و دستدر شگفت نباشم، از انحراف و لغزش و خطاي اين فرقه در شگفتم، و چرا

و گروهها، با استداللهاي گوناگوني كه هر يك در كار دينشان براي راه خود دارند. نه 

پيوندند و رو پيامبري هستند، نه به كار وصيّ پيامبر و جانشين و رهبر بعد از او ميدنباله

تخاب معروف و شناخت آنها به غيب و وحي ايمان كنند، نه در اناز آن پيروي مي

كنند. همواره با شبهات دارند، و نه از كارهايي كه به راستي عيب است خودداري مي

ها عمل »نمايدچنين مي«و با ») نمايدچنين مي«، »چنين است«، »رسدبه نظر مي«(مثل 

ساني اي گوناگون ككنند؛ مثل آن بيمارداري كه با همان طبابتهكنند و زندگي ميمي

خواهد او را درمان كند. خود به خود راهبر چنين افرادي آيند ميكه بر بالين بيمار مي

خواستهاي دروني و شهوتها و رغبتها و گرايشهاي آنهاست. با گرايشها به اين سو و آن 

شناسند؛ روند. معروف و پسنديده نزد آنها منحصر است به آنچه خودشان ميسو مي

شناسند. پناهگاه آنها در مردود نزد آنها منحصر است به آنچه خودشان بد ميمنكر و 

مسائل پيچيده و مشكل خودشان هستند. اتكاي آنها در كارهاي مبهم و ناپيدا و ناروشن 

بر آراي شخصي خودشان است. گويي هر يك از اينها رهبر خودشان هستند. آقا هم 

رهبر! از خودشان براي اظهار نظر درباره هر رهبر است، هم راهبر؛ هم رهرو است و هم 

حادثه و رويداد مستمسكها و دالئلي دارند كه به نظرشان داليلي است محكم، و سببها 

 هايي است استوار.ها و رشتهو وسيله

آيا از افرادي اينچنين كه هر يك هم رهروند و هم رهبر، امتي به هم پيوسته و مجتمع، 
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آيد؟ نه! نتيجه نهايي اينكه اگر ژرف و دوربرد به وجود مينگري عميق و داراي آينده

خواهيم وظيفه خطير امر به معروف و نهي از منكر در فراخناي خودش، در آن مي

ميدان وسيع خودش، انجام بگيرد يك مقدمه دارد كه آن مقدمه بايد به دست خود ما 

 ما.  كمبود اجتماعيبزرگترين  -ايجاد شود: به هم پيوستگي پيرامون محور رهبري؛ 

بينيد در بينيد ما در دينداريمان با مشكالت گوناگوني روبرو هستيم، اگر مياگر مي

د رود، بايتكاپوهاي ديني و اجتماعيمان هر روز به دست يك كسي كاله سرمان مي

عالج آن را در افزايش آگاهي عمومي و تالش در به هم پيوستگي آگاهان بر محور 

بينيد اين سوز و گداز رست قابل اعتماد جستجو كرد. اگر مييك رهبري آگاه د

اهلل عليهم اجمعين، سوز و گدازي است كه عاشورا و ايام شهادت امامان ديگر، سالم

توانيم محروميتهاي ناشي از همواره تر و تازه در ما مانده، براي اين است كه ما مي

ي كنيم. دريغا! دريغا كه وقت نداشتن يا نشناختن رهبري صحيح را در زندگيمان لمس

خيزد تا رهبري شايسته و باايمان و آگاه و باصفا و باوفا براي السالم به پا ميحسين عليه

تالشگران زمان خودش باشد، قبل از اينكه تالشگران آزاده زمان بتوانند به او بپيوندند و 

گي را گيرد و زندناپذير به وجود بياورند، در تيررس دشمنان قرار مينيرويي شكست

 السالم، نهايد كه امام، عليهدهد. شنيدهدر همان گامهاي نخستين اين قيام از دست مي

فقط با كوفه در تماس بود، بلكه با بصره و خيلي جاهاي ديگر هم در تماس بود. حتي 

 كردامام در مسير راه آن موقع كه مسافران زيادي نداشت، به هر عنصري برخورد مي

داشت در دل و روح او آمادگي براي پيوستن به اين قيام باشد، با او تماس كه اميد 

كنندگان اصلي امام متأسفانه يكدست نبودند و كرد. دعوتگرفت و او را دعوت ميمي

در ميان آنها عناصر خالص و ناخالص به هم آميخته بود؛ همچنان كه همراهان امام هم 

 گر به امام پيوسته بودند.اي به اميدهاي دييكدست نبودند و عده

آمد و به سوي نويسند در يكي از منازل بين راه فرزدق از سمت كوفه ميمورخان مي

بر رسيد كسب خاش از هر كسي كه از راه ميرفت. امام بر طبق وظيفه رهبريحجاز مي
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گويد: كند كه فرزدق ميالغمة نقل ميگذرد. در كشفكرد تا بداند در كوفه چه ميمي

ك يا ما وراء«السالم، در بازگشتم از كوفه به من برخورد و از من پرسيد: ين، عليهحس

قلت: اصدقك؟ قال: «ابوفراس، پشت سرت چه خبر بود وقتي آمدي؟ » ابافراس؟

 خواهم راستگفتم راست به شما گزارش بدهم؟ امام فرمود بله، من مي» الصدقَ اُريد.

» .اميه و النصر من عنداهللا السيوف فمع بنياما القلوب فمعك، و ام«بگويي. گفتم: 

اميه است؛ مگر اينكه خدا دلهاي مردم كوفه با توست امام شمشيرشان در خدمت بني

، گويي. بلهكنم كه راست مياحساس مي». ما اراك اال صدقتَ«ياري كند. امام فرمود: 

وا معايشهم و فاذا محّصالناس عبيد المال و الدين لعق علي السنتهم، يحوطونه ما درّت به 

ت اند. دين سخني اسبالبالء قلّ الدّيانون. مردم بردگان اسير شده در زنجير ثروت و مال

بر سر زبان است آنها؛ لقلقه زبان آنهاست. دور و بر دين جمع هستند و دين دارند، اما تا 

 تكند. آن وقت كه در معرض آزمايش سخوقتي كه دين براي آنها زندگي فراهم مي

بينيد عده ديندارها خيلي كم است. انسانهاي متعهد مسلكي خيلي آيند، ميدر مي

اند. بله، شايد مقارن همين برخورد فرزدق بود كه عبيداهلل بن زياد در كوفه مردم را كم

در مسجد (همان جا كه پايگاه ديروز اجتماع پرشور مردم دور مسلم ابن عقيل، فرستاده 

 واند:خرود و اين خطابه را ميكند؛ و بر منبر ميلسالم بود) جمع مياو نماينده امام عليه

ايها الناس انكم بلوتم آل ابي سفيان، فوجدتموهم كما تحبّون. و هذا اميرالمؤمنين يزيد «

قد عرفتموه حَسَنَ السيرة، محمود الطريقة، محسناً الي الرعية، يعطي العطاء في حقه، قد 

كذلك كان ابوه معاوية في عصره، و هذا ابنه يزيد من بعده  امنت السُبُُل علي عهده، و

يكرم العباد و يغنيهم باالموال و يكرمهم و قد زادكم في ارزاقكم مئةمئة و امرني ان 

آي مردم، » اوفّرها عليكم و اُخرجكم الي حرب عدوه الحسين، فاسمعوا له و اطيعوه.

آنها همان طور هستند كه شما دوست  ايد كهايد. ديدهشما خاندان ابوسفيان را آزموده

شناسيد: آدمي است نيكوسيرت، داريد. زمامدار مؤمنان، فرمانده مؤمنان، يزيد، را مي

كند، با مردم و ملت به خوبي آدمي است داراي روش پسنديده، به رعيت نيكي مي
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 وبخشد. همه راهها در زمان اكند؛ اگر عطا و بخششي دارد بجاست؛ بجا ميرفتار مي

امن شده، امنيت فراهم شده، پدرش معاويه هم در زمان خودش همين طور بود. اين هم 

كند. احترام همه را دارد. امكانات مالي و يزيد بعد از او. با مردم به خوبي رفتار مي

برد. حاال هم آمده است صد صد بر گذارد. مقامشان را باال مياموال در اختيار آنها مي

گيريد اضافه كرده و به من دستور داده كه المال ميمي كه از بيتارزاق شما و بر سه

ي نوازيها شما را براها را تمام و كمال به شما بپردازم، اما به دنبال اين رعيتاين اضافه

ها، جنگ با دشمنش حسين بسيج كند. پاسخ اين مردم به اين خطابه چيست؟ هلهله

 كف زدنها، هورا كشيدنها، استقبالها!

د اين صحنه در كوفه و جامع كوفه از نظر تاريخي تقريباً مقارن است با همان موقعي شاي

گويد دلهاي اينها با شماست اما شمشيرهايشان دهد. ميكه فرزدق به امام گزارش مي

الناس عبيد المال و «گويي. فرمايد بله، درست مياميه است. امام ميدر خدمت بني

 تعهد بر اساس مسلك شكلانسانهاي ساخته نشده بي اين» الدين لعق علي السنتهم.

نگرفته، هنوز مسلكي واقعي و ديندار واقعي نيستند؛ اينها بردگان مال و امكانات مالي و 

شود رأيشان را، گرايششان را، همكاريشان را با پول خريد. اما دين اند. ميپول و ثروت

نداريم؛ روي سخن ما بيشتر با زنان و و تعهد ديني، نه! ما در اين سخنها با اينها كاري 

خواهيم با آنها سخن بگوييم؛ به آنها هوشيارباش مردان باايمان متعهد است. ما بيشتر مي

تو خواهند شرايط زندگي بهتر اسالمي در پربگوييم؛ تا آنها بيدار شوند و بدانند اگر مي

م خدا به وجود بخش اسالم و صراط مستقيآيين مقدس اسالم، در پرتو راه سعادت

بياورند، بايد به چه مسائلي بيشتر توجه كنند؟ معروف، منكر، شناخت صحيح آن دو، 

توجه به اينكه مراحلي از اين شناخت صرفاً پس از شناخت رهبري و رهبران صحيح 

 ميسر خواهد بود و بس. 

هي ن بحث ما در اين بخش معروف و منكر تمام شد. دنباله بحث تفسيريمان درباره امر و

و معني آن، وجوب كفايي يا عيني امر به معروف و نهي از منكر، و شرايطي كه در 
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كتب فقهي براي امر به معروف و نهي از منكر گفته شده و بررسي اين شرايط، و در 

 بندي نهايي مطلب خواهد بود.گيري و جمعپايان نيز نتيجه

 جلسه هشتم 

 اشاره

يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن ولتكن منكم امّة «تفسير آيه كريمه 

، كه در طليعه آيات مورد بحث و تفسير در اين شبها »المنكر و اولئك هم المفلحون

بود، تا اينجا پيش رفت كه درباره جمله اول (ولتكن منكم امّة) اين نظر انتخاب شد كه 

 د و امر به معروف و نهيكنناز همه شما امتي به وجود آيد كه به خير و نيكي دعوت مي

 كنند، و تنها چنين امتي رستگارند.از منكر مي

 در مورد معروف از اين». شناخته شده«در زمينه كلمه معروف گفتيم كه معروف يعني 

معني فراتر رفتيم: شناخته شده به نيكي و شايستگي؛ پسنديده و شايسته؛ شايسته و 

ابلش منكر يعني مردود؛ آنچه انسان با شناس؛ و در مقكسشناس، همهپسنديده فطرت

سنِد پذيرد. منكر يعني ناپكند و نميكند، انكار مياتكا بر آگاهيهاي روشن آن را رد مي

شناس. منكر كار و صفتي است كه نزد عموم انسانهاي سالم كه داراي فطرت كسهمه

رسيديم كه خير  اند مردود و مورد انكار و رد است. درباره خير هم به اين نتيجهسالم

شمرد. بعد درباره معروف و منكر گامي يعني نيكي؛ آنچه فطرت انساني آن را نيك مي

رآيند اي است كه معدل و بفراتر رفتيم و گفتيم معروف كارهاي شايسته و پسنديده

اري رود. منكر نيز كخورد، به سمت مثبت ميابعاد مختلفي كه در آن كار به چشم مي

هاي مختلف آن كار آن را در رديف بررسي و جرح و تعديل جنبه است كه محاسبه و

دهد. باز گامي فراتر رفتيم و به اين نتيجه رسيديم كه شناخت كارهاي مردود قرار مي

هاي ظريف احتياج دارد. عالوه بر اين، شناخت اين معدلها و برآيندها گاهي به محاسبه
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ر ظريف است. بعد رسيديم به گسترش برخي از معيارهاي پسند و ناپسند خود آن معيا

ها و ناپسندهايي كه با بررسيهاي معني معروف و منكر و خير و به خوبيها و پسنديده

ان پسنديده تودقيق قابل شناخت هستند. باز گامي فراتر رفتيم و رسيديم به آنچه مي

ي حبودن و ناپسند بودن و خير بودن و شر بودنش را به كمك منبع آگاهي پر ارج و

تشخيص داد. و بالمآل نتيجه اين شد كه معروف يعني آنچه منطق فطرت، بينشهاي 

اسد؛ و شنعمومي، بررسيهاي دقيق علمي و عقلي، و منبع پرارج وحي آن را به نيكي مي

شمرد و رد منكر يعني آنچه يكي از اين درجات معرفت و آگاهي آن را ناپسند مي

رسيديم كه گاهي شناختِ منكر و معروف و خير و  كند. در مرحله بعد به اين نتيجهمي

شود و در شناخت جهت نهايي و برآيند شر در مراحل اجرايي و تطبيقي پيچيده مي

نهايي در به سوي معروف بودن (مثبت)، منكر بودن (منفي)، احتياج به آگاهيهاي 

 امت برايوسيعي دارد كه اين آگاهيهايي وسيع اجرايي معموالً در اختيار رهبري و ام

يك امت قرار دارد. بنابراين، شناخت برخي از مراحل معروف و منكر در قلمرو 

شناساييهاي رهبري در يك امت است. اين آخرين بحثي بود كه در آخرين شب به آن 

اي كه رسيديم. آنچه را بايد پيرامون خير و معروف و منكر بگوييم، با بحثهاي چندشبه

ايم. ي آن در آغاز بحث امشب عرض شد، تقريباً گفتهگيري نهايفهرست آن و نتيجه

خواهيم بيش از اين بحث را گسترده كنيم. رسيديم به فهم معني يدعون، ديگر نمي

 يأمرون و ينهون.

 معناي دعوت

دعوت يعني چه؟ امر يعني چه؟ نهي يعني چه؟ گفتيم اين سه واژه را هم بايد خوب 

شيم. معني اصلي دعوت در كالم عربي صدا زدن و بفهميم تا اين آيه را خوب فهميده با

خوانند، يعني مردم را فرا مي» يدعون«يعني او را صدا زد. » دعاه«فرا خواندن است. 

خوانند به خير. اين معني اصلي يدعون خوانند، حتي خودشان را فرا ميهمگان را فرا مي
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ا ين معناست كه شما رگويند شما را به فالن جلسه دعوت كرديم به ااست. اينكه مي

خبر كرديم، شما را صدا زديم؛ گفتيم فالني امشب به فالن جا بيا؛ چون اين كار هم با 

يك نوع فرا خواندن همراه است. اين معني اصلي كلمه يدعون است. ولي ميدان معني 

 شود تا حدودي بهدر اين آيه وسيعتر از اين معني اصلي است. وسعت اين ميدان را مي

ارد استعمال اين كلمه در محاورات روزانه فهميد. مثالً، اگر به جاي اينكه كمك مو

به  اي برايتان بنويسند كه آقا، امشبشما را با تلفن يا حضوري دعوت و صدا كنند، نامه

گويند (دعوت كتبي). يعني در اينجا دعوت از فالن جا بياييد، به اين نيز دعوت مي

زبان و شفاهي، به فراخواندن كتبي گسترش پيدا كرده  مرحله صدا زدن و فرا خواندن با

ان كنند) ممكن است به صورت بي(دعوت به خير مي» يدعون الي الخير«است. بنابراين، 

يرامون اي و كتابي پسخني پيرامون دعوت به خير باشد، يا ممكن است به صورت مقاله

ن كتابي نوشت و با آ اي نوشت،اي نوشت، مقالهدعوت به خير باشد. اگر كسي جمله

شود. پس مردم را به راه خير كشيد و فرا خواند، به آن هم دعوت به خير گفته مي

گسترش پيدا كرد تا حد نوشتن و انتشار مقاالت و كتابها و » يدعون الي الخير«

 هاي تبليغي براي خير.نوشته

الً مث خوب، اگر به جاي اينكه چيزي بنويسند يك مقدار شعارهاي غير نوشتني،

اي دعوت كننده و تحريك كننده به خير آرمهايي تهيه كردند كه اين آرمها در جامعه

باشد؛ يا عكسهايي را در نمايشگاه عكس به نمايش گذاشتند، به طوري كه اين 

اي را به سوي خير و نيكي كشاند؛ آيا اين امر دعوت به خير نمايشگاه عكس هر بيننده

ز عرف و مردم ما با اين وسايل نو دعوت به خير شود؟ شايد چون هنومحسوب مي

اند، در پاسخ درنگ كنند و بگويند اجازه بدهيد فكر كنيم. ولي اين مأنوس نشده

درنگ ناشي از آشنايي تازه با اين ابزارها و وسايل نو دعوت است. اگر دقت بكنيد 

تواند ي نميقبينيد نمايشگاه عكس با يك مقاله و نوشته و دعوتنامه كتبي هيچ فرمي

داشته باشد، بلكه گاهي تأثير يك نمايشگاه عكسِ زنده در بيننده از دهها مقاله و كتاب 
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و سخن خيلي بيشتر است. بنابراين، نمايشگاه عكسي كه بينندگان را به سوي خير فرا 

 خواند نيز دعوت به خير است.

 دعوت عملي

امتي. اين الگوها گاه الگوي  به سراغ مراحل باالتر برويم: الگوهاي فردي، گروهي،

خيرند. يعني همين قدر كه انسان به اخالق، رفتار، بينش، دانش، روش برخي افراد 

گذارد كه انسان را به سمت بنگرد، اين دانش و بينش و روش در انسان اين اثر را مي

 زگوييم دعوت عملي به سوي خير. مثالً شما با بچه خود اخواند. به اين هم ميخير مي

اي خورده و روي زمين افتاده است. اگر بينيد انساني ضربهكنيد و ميجايي عبور مي

شما او را با نوازش بلند كرديد و فرزند شما ناظر رفتارتان باشد، اين عمل و خدمت شما 

 خود به خود دعوتي است براي فرزندتان به سوي خير. 

كند ژه دعوت گسترش پيدا ميبنابراين، دعوتِ عملي از مصاديق دعوت است. معني وا

بينيد از پيشوايان دين با عبارتهاي گوناگون تا شامل دعوتهاي عملي هم بشود. لذا مي

رواياتي نقل شده كه روي دعوت عملي تكيه دارد. با توجه به اينكه عمق اثر دعوت 

عملي از دعوتهاي لفظي و كتبي و نمايشگاه عكس و امثال اينها خيلي بيشتر است، 

گويد دعوت عملي بر دعوت زباني مقدم ينيد تكيه احاديث تا اينجاست كه ميبمي

السالم به شيعه، در بيان تشيع راستين و است. در آن روايت مفصل، خطاب از امام عليه

.» و كونوا دعاة الناس الي انفسكم بغير السنتكم«فرمايد: شيعه بودن راستين از جمله مي

كفر كافي است. شما اي پيروان تشيع، اي پيروان علي اين روايات در كتاب ايمان و 

السالم، اي هواداران و وابستگان و پيروان جعفر بن محمد عليهم السالم، مردم را به عليه

سوي خودتان، به سوي راهتان، به سوي بينشتان، مذهبتان، آيينتان دعوت كنيد؛ آنها را 

نهايتان. من بايد با صراحت عرض كنم به سوي خودتان و راهتان بخوانيد، اما با غير زبا

كه يكي از آفتهاي زندگي اجتماعي ما رواج بازار دعوت زباني، و اخيراً قلمي، و كساد 
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گويم كساد بازار دعوت عملي، فكر نكنيد منظورم بازار دعوت عملي است. اينكه مي

ر اين است كه در جامعه ما بازار دعوت عملي كساد است. نه! خوشحال هستم كه د

هاي جالب ايمان و فداكاري و فضيلت بيش از خيلي از كنم كه نمونهزماني زندگي مي

گويم كساد بازار دعوت عملي، گرند. اينكه ميهاي ديگر كه سراغ داريم جلوهدوره

منظورم خودمان است. يعني ما دعوت كنندگان زباني و قلمي كه در بخش دعوت 

اما متأسفانه در بخش دعوت عملي آن ارج و  زباني و قلمي چه بسا پر تجلّي هستيم،

اثرگذاري متناسب با رسالتمان را چندان نداريم. جاي تأسف است كه هر قدر شما 

مردم به روش و منش عملي ما دعوت كنندگان زباني و قلمي نزديكتر بشويد اين 

شتر يكنيم نه تنها بنگراني وجود دارد كه گرايشتان به آنچه ما شما را بدان دعوت مي

و كونوا «نشود، بلكه حتي گاهي كمتر و ضعيفتر شود. بنابراين، اجازه دهيد من از اين 

اين است  گيري جديد بكنم. آن نتيجهيك نتيجه» دعاة الناس الي انفسكم بغير السنتكم

رونق بشود. سعي كه اصالً سعي بفرماييد قدري بازار دعوتهاي زباني و قلمي كم

ود. ليغ و دعوت در امت ما به شبكه تبليغ و دعوت عملي تبديل شبفرماييد اصالً شبكه تب

دان كنم تواناييهايمان را بيشتر در گسترش ميبنابراين، به دوستان همفكر توصيه مي

دعوت عملي متمركز كنيم و از صرف بيش از اندازه توانها در دعوتهاي زباني و قلمي 

ه از كتاب و سنت و قرآن و خودداري كنيم. اين توصيه را هم برحسب برداشتي ك

حديث دارم عرض كردم و هم برحسب تجربه ممتدي كه در طول چندين ده سال سر 

بينيد وقتي به من براي قبول ام. اگر رفقا گاهي ميو كله زدن در ميدان دعوت داشته

روم، دالئلي دارد؛ مشكالتي كنيد من زير بار نميسخنراني در اينجا و آنجا دعوت مي

ما با صراحت به شما بگويم، يكي از آن داليلي كه تا كنون شايد به دوستان دارد. ا

 گويم اين است كه من اصاًل به اينام ولي اينجا براي اطالع همه ميمراجعه كننده نگفته

مقدار دعوت زباني و قلمي معتقد نيستم. نقش دعوت زباني و قلمي را آنقدرها كه 

اي كنم توانها را بايد بردانم. من فكر ميوي نميكنيد نيرومند و قگاهي شما فكر مي
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جمعي اي كه نه به صورت فردي، بلكه به صورت دستهايجاد يك دسته به هم پيوسته

تجليگاه تربيت اسالمي و نظام عقيده و عمل اسالمي باشند به كار بيندازيم. كاربرد 

و مجالت و  چنين دعوتي از همه اين مجالس و محافل و كتب و مقاالت و نشريات

خواهم اين حرف را از من فرماييد؟ نميهاي ديني بيشتر است. شما چه ميروزنامه

خواهم خودتان روشن بينديشيد. برادران و بپذيريد چون من گوينده آن هستم. مي

ر بينيد شما هم فطرتتان و بينش فطريتان اين نظخواهران گرامي، اگر همفكريد، اگر مي

رد، چه بهتر! اميدوارم به دنبالش عملي داشته باشيد و داشته باشم و پذيپسندد و ميرا مي

د. كنم با صراحت از من انتقاد كنيكنيد من اشتباه ميداشته باشيم. و اگر احساس مي

كنم، برداشتم از كتاب و سنت و قرآن كريم و رواياتي از پيغمبر ولي باز هم تكرار مي

از اهل بيت پيغمبر، سالم اهلل عليهم اجمعين، و  السالم، و ساير ائمه هديو علي، عليه

برداشتم از تجارب ممتد گوناگون در ميدانهاي گوناگون اين است كه دو صد گفته 

 چون نيم كردار نيست.

بنابراين، دعوت در اين آيه مبادا صرفاً به گفتن دعوت لفظي، دعوت با زبان، اختصاص 

ر سرلوحه همه، دعوت عملي است. اگر داده شود. دعوت خيلي وسيعتر از اينهاست. د

گويم، مبادا فكر كنيد كه سخنم با نسل گويم با شما نسل جوان سخن ميمن گاهي مي

همسالم و با نسل بزرگتر از خودم از نظر سال چيز ديگر است و سخنم با آنان آهنگ 

 نهايي از دوستاگفتم كه من در اين جلسه چهرهدگر دارد. به دوستان هفته قبل مي

بينم كه همگي در بيست سال قبل، سي سال قبل، تر از خود ميهمسال يا سالخورده

ه آنها بينيد كاند، مثل شما. ميچهل سال قبل، جوانهايي باايمان، باصفا، باشعور بوده

اند. آنها االن هم خود را با بيني و با شور آن موقع نبريدههنوز پيوندشان را با روشن

بينند كه در همان خط سي سال و چهل سال بينش پرشور روشن هايي نزديك ميدسته

آنها هستند. اميدوارم اين پيوستگي ميان اين دوستان پا به سن گذاشته و شما دوستان در 

آستانه جواني يا در بحبوحه جواني پيوندي استوار باشد. مبادا جوانان باايمان پرشور، 
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اند تر شدهروشن و باايماني كه سالخوردهپيوندشان را با برادران و خواهران پرشور و 

ويم، از گگويم اين سخن را با دوستان جوان ميضعيف تلقي كنند. ولي اينكه من مي

نظر اين است كه دوران خودسازي شما بدون شك طوالني است؛ ثمرات وجودي شما 

ك شبدون شك بيشتر است؛ آينده و تعلق آينده به شما و وابستگي آينده به شما بدون 

افزونتر است. بنابراين، دوستان جوان، بپذيريد، اما با تأمل؛ نه فقط به صرف تقليد از من. 

ام رسيد، دهاي كه من بدان رسياي همسان با نتيجهتان به نتيجهاول بينديشيد و اگر انديشه

بپذيريد و بعد عمل كنيد. بدانيد دعوت عملي شما به سوي راه حقي كه دلتان در عشق 

تواند از دعوتهاي زباني و قلمي خودتان و بهترين گويندگان و تپد، ميآن مي

ي از آيد كه بعضنويسندگاني كه سراغ داريد پر اثرتر باشد. الگو شويد! خوشم مي

آيند با صراحت بر خود من در يك جهت، و گاهي بيش از دوستان عزيز گاهي مي

گويند اين گوشه زندگي يگيرند؛ مخصوصاً دوستان جوان ما. ميك جهت، خرده مي

كنم به آنها تو متناسب با اين الگو نيست. خوشحالم كه در برخورد با اين انتقاد سعي مي

كنم اگر نقصي در خودم هست آن را توجيه كنم. هيچ منصفانه پاسخ بدهم و سعي نمي

 كنم موفق باشم كه اگر كمبود و نقطهدوست ندارم به راه توجيه كشانده شوم. آرزو مي

ضعفي عملي در مجموعه برنامه زندگي من هست اصالح شود. چرا؟ براي اينكه اوالً 

راه راستين زندگي و صراط مستقيم الهي اگر خوب است و اگر چيزي است كه بايد 

آن را ترويج كرد، اگر چيزي است كه بايد در ارج آن سخن گفت، پس حتماً خود من 

نم كباشم. و ثانياً، اگر براستي فكر مي بايد بيش از همه و پيش از همه در آن راه

مقداري كم يا زياد از عمرم، زندگيم، وقتم، توانم، در راه دعوت به اين خير بايد 

صرف شود، نقش و اثر دعوت عملي خيلي بيشتر است. در اثناي اين بحث به نقش 

تر نما، بيشهايي كه يا رهبرند يا راهسازنده امر به معروف و نهي از منكر در برابر چهره

كنم سخن خواهم گفت. ولي به هرحال به مناسبت اين بخش از آيه خواهش مي
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بين به نقش مؤثر و سازنده دعوت عملي بيش از برادران و خواهران باايمان و روشن

 »ولتكن منكم امة يدعون الي الخير.«گذشته توجه كنند: 

 معناي امر و نهي 

ر د» نهي«يعني فرمان داد. » اَمَرَ «فرمان دادن است. در زبان عربي به معني فرمان و » امر«

؛ يعني منع كرد» نهي«زبان عربي به معني بازداشتن، قدغن كردن و منع كردن است. 

اند. اگر فرمان به انجام كاري بدهيم قدغن كرد. امر و نهي در حقيقت هر دو فرمان

اگر به صورت ». نَهي«گوييم و اگر فرمان به ترك كاري دهيم مي» َامَرَ«گوييم مي

تي گاهي شود امر؛ حگفتيم مي» بكنيد«شود نهي و اگر به صورت گفتيم مي» نكنيد«

(، فرمان داد كه جز او را ۱4»)اَمََر اَال تعبدوا اال ايّاه«متعلق امر يك امر منفي است: 

مر و انپرستيد. اين معني اصلي امر و نهي است. البته نخستين راه و شيوه امر و نهي همان 

نهي لفظي و بكن نكن است. ولي اگر بكن نكني در كتاب قانون به صورت نوشته آمد، 

گوييم. اگر فرماني از فرمانده شما به صورت ما بدون شك آن را هم امر و نهي مي

گوييد امر و فرمان. اگر همان فرمانده شما يك شفاهي به گوشتان رسيد به آن مي

گوييم. در اين هيچ شك و كرد آن را هم امر و فرمان ميفرماني را كتباً به شما ابالغ 

اي نيست. ولي آيا دايره امر و نهي تا اين مقدار محدود است و صرفاً امر و نهي شبهه

عبارت است از فرمان دادن شفاهي يا كتبي و يا قدغن كردن و منع كردن شفاهي يا 

نهي در  ينيم آيا در قرآن امر وكتبي؟ به قرآن مراجعه كنيم. اول به قرآن مراجعه كنيم بب

 غير اين موارد به كار رفته است يا نه.

قالوا «يند: گوبينيم كه قوم شعيب به شعيب چنين ميدر آيه هشتاد و هفت سوره هود مي

رمان ؛ اي شعيب، آيا نمازت به تو ف»يا شعيب، اَ صلواتك تأمُرُكَ ن نترك ما يعبد آباؤنا

 پرستند دستند كه ما بايد از پرستش آنچه پدرانمان ميكدهد و اعالم و الهام ميمي

 دهد؟ مگر نمازبرداريم؟ سؤال اين است: اي شعيب آيا نمازت به تو چنين فرماني مي
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فرمانده است؟ مگر نماز زبان دارد كه فرمان بدهد، يا قلم دارد كه فرمان بدهد؟ 

ي: شود؟ يعنجا چه مياين» تأمرك«معني » اصلوتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا؟«

دارد كه ما آنچه را پدرانمان انگيزد و واميآيا نمازت تو را به صورت قاطع برمي

پرستند رها كنيم؟ پس اينجا امر به معني واداشتن به كار رفته است. امر در اين آيه از مي

قرآن به معني واداشتن، واداشتن قاطع و محكم، به كار رفته است. در يك آيه ديگر 

ام تأمرهم «گويد: سوره طور)، قرآن در نكوهش از انسانهاي منحرف مي ۶۱آيه (

دهد؟ يعني ؛ آيا رؤياهاي آنها، آنها را بدين فرمان مي»احالمهم بهذا اَم هم قوٌم طاغون

 آورد.كشاند و بدين راه ميدهد؟ يعني رؤيا آنها را بدين مسير ميچه رؤيا فرمان مي

ييم اين گويك كار، كشاننده انسان به سوي كاري شد، مي بنابراين، هر گاه يك عمل،

 دهد؛دهد؛ اين رؤيا به من چنين فرمان ميدهد؛ چنين فرمان ميكار به من چنين امر مي

 تواند امركننده باشد. مالحظهدهد. بينش و منش هم مياين بينش به من چنين فرمان مي

رفته است. به سراغ نهي برويم. آيه  كنيد كه امر در خود قرآن به اين معني به كارمي

انّ الصّلوة تَنهي عن الفحشاء و «گويد: كريمه از سوره عنكبوت درباره نماز مي

كند از كار زشت و مردود و ناپسند. يعني چه نماز نهي ( نماز نهي مي۶۱»)المنكر.

ند؟ ككند؟ يا كتباً منع ميكند؟ مثالً نماز يك مقامي است كه چيزي را قدغن ميمي

 يعني نماز قدرت بازدارندگي» انّ الصّلوة تنهي عن الفحشاء و المنكر«گويد وقتي مي

دارد. نماز يك نوع اثر سازندگي در انسان دارد كه انسان را از كار زشت و ناپسند باز 

 دارد. نماز ترمز و بازدارنده است.مي

 شود كه حقميام به معني اين آيه طوري توجه بد نيست عرض كنم كه گاهي ديده

داني نماز چگونه آدم را از فحشاء و منكر گويند آقا، ميكند. مثالً ميمطلب را ادا نمي

گويد چون بايد محل نماز آدم نمازگزار غصبي گويم چطور؟ ميدارد؟ ميباز مي

م خيلي گويگويد لباسش هم بايد غصبي نباشد. ميگويم خيلي خوب. مينباشد. مي

ويد گگويم خيلي خوب. ميضويش هم بايد غصبي نباشد. ميگويد آب وخوب. مي
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خوب، وقتي قرار شد محل نماز آدم غصبي نباشد، لباسش غصبي نباشد، آب وضويش 

غصبي نباشد، در نتيجه به بركت نماز از يك مقدار غصب و غاصب بودن جلوگيري 

، اي نمازششود كه او ديگر غصب نكند و از مال حرام جايي برشود! نماز سبب ميمي

لباسي براي نمازش، آبي براي وضويش تهيه نكند. اما آيا واقعًا اين همه كه قرآن تكيه 

كند، همين اندازه گويد نماز را به پا دار، نماز از فحشاء و منكر نهي ميكند و ميمي

ه گويند بكنند: مياست؟ اگر اين اندازه باشد كه نمازگزاران ما راه حلش را پيدا مي

 ناكمان غصبي و شبههخوانيم؛ براي اينكه خانهرويم در مسجد نماز مينه ميجاي خا

اي پيدا آوريم. لباس هم باالخره از يك گوشهاست! آب وضو هم از مسجد مي

 دهيم و با پولش يك پيراهنرويم كاري انجام ميكنيم كه غصبي نباشد. مثالً ميمي

ند بي بود با يك پيراهن غير غصبيِ بلكنم كه اگر حتي زيرجامه هم غصبلند تهيه مي

شود معناي اّن الصلوة تنهي عن الفحشاء و المنكر! نماز در مسجد؛ نماز بخوانيم. اين مي

رود در مسجد نماز اش غصبي است، ميآب از مسجد؛ با يك لباس غيرغصبي. خانه

 هگيرد. لباسي كاش غصبي است، ولي از آب مسجد وضو ميخواند. آب و زندگيمي

خورد، همه غصبي است و همه از راه حرام به دست آمده، ولي پوشد، غذايي كه ميمي

يك پيراهن بلند تهيه كرده... ترمز بودن نماز مصالحه شد به اين مقدار! البته من 

 ان الصّلوة تنهي«گويم اين بد است. اين خوب است ولي خيلي كم است. در آيه نمي

يي ديگر است. نماز واقعي (نه ور ور كردن)، نمازي كه مسأله جا» عن الفحشاء و المنكر

شود (اقم الصّلوة لذكري)... اصالً اگر در نماز ياد خدا نبود براي خدا بر پا داشته مي

روح. دكور خوبي است. درست مثل نماز جامعه ما كه بيشتر بدانيد كه جسمي است بي

شتن ه پنج بار براي زنده نگه دااي كبه دكور شبيه است تا به آن تمرين؛ تمرين روزانه

گيرد. در روايتي از پيغمبر، صلوات اللّه و سالمه عليه، هم از ياد خدا در انسان انجام مي

طريق عامه و هم از طريق شيعه روايت شده كه پيغمبر (قريب به اين مضمون) روزي با 

سول ند نه يا ردانيد مََثل نماز چيست؟ عرض كرديارانش نشسته بود. به آنها فرمود مي
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اش باشد و روزي پنج بار خودش را در اهلل. فرمود اگر يك كسي نهر آبي در جلو خانه

ماند؟ عرض كردند نه، ديگر آن نهر آب شستشو بدهد آيا ديگر بدنش كثيف مي

ماند؛ تميزِ تميز است. روزي پنج بار حمام كردن و دوش گرفتن آدم را تميز كثيف نمي

نماز در پيراستن روح و جان و دل و قلب شما چنين است كه آن كند. فرمود: نقش مي

را از گناه و فساد پاك كند. نماز يعني روزي پنج بار شستشوي روحي و شستشوي 

هست يا نيست؟ هست! اما در چه » تنهي عن الفحشاء و المنكر«فكري. آيا چنين نمازي 

سيع؟ نماز بازدارنده است. اي؟ در آن دايره تنگي كه اشاره شد، يا در دايره ودايره

دارد. به اين حساب كه روح انساني كه انسانها را از كار زشت و ناپسند و مردود باز مي

رود. رود؛ يا خيلي كمتر ميياد خدا در او پيوسته زنده بماند پيرامون فحشاء و منكر نمي

رندگي اپس معني اين نهي چيست (تنهي عن الفحشاء والمنكر)؟ يعني نماز قدرت بازد

كنيم. نهي يعني بازداشتن و امر دارد. پس نهي درست به همان معناست كه االن ذكر مي

يعني واداشتن؛ به هر شكلي كه ممكن و مؤثرتر است. طبق آنچه درباره دعوت گفتيم، 

از ميان راههاي دعوت كردن، واداشتن و بازداشتن، كدام از همه مؤثرتر است؟ راههاي 

اي تربيتي، راههاي سازنده؛ سازنده فرد و سازنده محيط. بنابراين، عملي و اجرايي، راهه

در امر به معروف و نهي از منكر امر و نهي به چه معناست؟ امر يعني واداشتن به هر 

شد اش بيشتر بااي كه قدرت وادارندگيطريق و وسيله كه ممكن است؛ با هر وسيله

اش اي كه قدرت بازدارندگيهر وسيلهبهتر. و نهي يعني بازداشتن با هر وسيله ممكن؛ 

 بيشتر باشد بهتر. اين معناي يدعون، يأمرون، ينهون.

ولتكن منكم امّة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون «حاال به سراغ معني آيه 

برويم. از شما مسلمانان بايد جمعيتي يكپارچه و به هم پيوسته به وجود آيد » عن المنكر

ات: اين جمعيت دعوت كننده به خير و نيكي است؛ وادارنده به معروف و با اين مشخص

شايسته و پسنديده است؛ بازدارنده از منكر و مردود و ناپسند است. اگر از شما چنين 

اي با اين مشخصات به وجود آمد، بدانيد كه تنها جامعه سعادتمند جمعيت به هم پيوسته
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 ». فلحونو اولئك هم الم«دنيا اين جامعه است: 

اين بحث ما پيرامون معني اين آيه بود. به دنبال اين بحث چند مسأله و مطلب بايد 

مطرح شود كه در كتابهاي فقهي در زمينه امر به معروف و نهي از منكر و شرايط امر 

كننده و نهي كننده و شرايط خود امر و نهي آمده است. اين مسائل را ان شاء اهلل به 

كنم. بعد هم كه معني امر و نهي را جلسه آينده مطرح مي خواست خدا يكجا در

 هاي دعوت، كههاي امر به معروف و نهي از منكر و شيوهفهميديم بايد پيرامون شيوه

اينك تاحدي روشنتر شد، بيشتر سخن بگوييم. من اميدوارم كه در مجموع بتوانيم بين 

 وارم دوستان هم اگر سؤالي دردو تا سه جلسه ديگر اين بحث را به ثمر برسانيم. اميد

ها و تحليلهاي انجام شده، دارند در همين فاصله دو تا ها، يا نقدي بر اين گفتهاين زمينه

سه جلسه در ميان بگذارند تا اگر بايد در دنباله مطلب توضيحي پيرامون آنها داده شود 

رده اين زمينه ك يا آن نقد مورد قبول واقع شود اعالم بشود كه فالن دوست ما نقدي در

انم دهمچنان كه يكي از دوستان كه نمي -است و ما هم چنانچه بجا باشد قبول داريم.

تشريف دارند يا نه، يك شب انتقاد كردند به اينكه من در ضمن بحثم نسبت به حضرت 

اند كند. گفتهزينب، سالم اهلل عليها، عرض كرده بودم زني است كه مردانه عمل مي

ر يك نوع شائبه قدرناشناسي نسبت به مقام زن در اجتماع دارد. چرا خود اين تعبي

دن كند؟ مثل اينكه كار حسابي كرگوييد او زني است كه چون زن شايسته عمل مينمي

 فرماييد. من در اين تعبيرم، كه تعبير شخصيابواب جمعي مرد است! گفتم صحيح مي

نم. از اين كاست، تجديد نظر مي من نيست بلكه تعبيري است كه در جامعه خيلي رايج

گويم آن زنانگي كند؛ ميبه بعد ديگر نخواهم گفت زني است كه مردانه عمل مي

اي كه در رسالت يك بانو در زندگي فردي، خانوادگي و شايسته و آن زن شايسته

كند. اين افتخار براي تعريف از يك زن خيلي اش آن طور كه بايد عمل مياجتماعي

كند. اين انتقاد را از ايشان عمل مي» مردانه«ت از اينكه بگوييم زني كه باالتر اس

پذيرفتم. اگر دوستان انتقادهايي از هر قبيل بر آنچه عرض شد داشته باشيد خواهش 
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كنم در ميان بگذاريد؛ يا كتباً مرقوم بفرماييد يا شفاهاً بفرماييد تا در اين دو سه مي

نده بتوانيم نظر نهايي را پيرامون آنچه شما به عنوان نظر اي كه از اين بحث باقي ماجلسه

 فرماييد عرض كنيم.بيان مي

 جلسه نهم 

وسائل [الشيعة]  ۰۰از جلد  ۶4۳در جلسه قبل روايتي را خواندم. اين روايت در صفحه 

قال، رُويَ «چاپ جديد آمده است. روايت هجده از شيخ طوسي رحمة اهلل عليه است: 

عن النبي، صلي اللّه عليه و آله و سلم، انّه قال ال تزال امتي بخير ما امروا بالمعروف، و 

عاونوا علي البرّ، فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، و سلّط نهوا عن المنكر، و ت

ات از پيامبر، صلو» االرض و ال في السماء.بعضهم علي بعض، و لم يكن لهم ناصر في

اللّه و سالمه عليه، روايت شده است كه فرمود: امت من (امت اسالم) همواره تا وقتي 

راه برّ و نيكي يار و ياور يكديگر باشد در كه امر به معروف و نهي از منكر كند و در 

خير و نيكي و خوبي به سر خواهد برد. اما به محض آنكه اين كارها را رها كردند 

شود و گروهي از آنها بر گروه ديگر مسلط و چيره بركتهاي الهي از آنها برداشته مي

 ماند. شوند. آنگاه نه در زمين و نه در آسمان يار و ياوري برايشان نميمي

البالغه نيز مطلبي هست كه در ضمن سفارش و وصيت مولي علي، عليه السالم، از نهج

به دو فرزندش حسن و حسين، سالم اللّه عليهما، آمده است. پس از آنكه ضربت 

مرگبار ابن ملجم بر فرق مبارك وارد آمد، ايشان خطاب به دو فرزندش، و بلكه خطاب 

ا االمرَ بالمعروف و النهيَ عن المنكر َفيُوَّلي عليكم ال تترُكو«گويد: به همگان مي

( امر به معروف و نهي از منكر را ترك ۶۰»)شِرارُكم ُثمّ تَدعوَن فال يُستَجابُ لَكُم.

مكنيد! اگر امر به معروف و نهي از منكر را ترك كرديد، حكومت در ميان شما به 

كومت را در جامعه شما به دست دست مردم پليد بد خواهد افتاد. آنها زمام قدرت و ح

كنيد كه اي خدا، ما را از شر دنيا و آخرت خواهند گرفت؛ آن وقت شما دائماً دعا مي
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خالص كن. اما اين از آن دعاهايي است كه اجابت ندارد؛ براي اينكه آن مردمي از شر 

ا ر شوند كه بجنبند. مردمي كه نجنبند، مردمي كه بار مسئوليتدنيا و آخرت خالص مي

تحمل نكنند، مردمي كه وظيفه بزرگ پاسداري از حق و قانون را رها كنند، بايد در 

ال «مباالت نسبت به هر نوع قانون خدايي و خلقي باشند. انتظار قدرتهاي خودكامه بي

تتركوا االمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيوّلي عليكم شراركم ثمّ َتدعونَ فال 

 » يُستَجابُ لكم.

وقات تعبيرهاي قرآن و تعبيرهاي حديث از نظر سبك بيان مطلب قابل مالحظه گاهي ا

و توجه است. به اين معنا كه گاهي طرز تنظيم عبارت در بيان يك مطلب بيشتر در 

صدد بيان يكي از سنتهاي خدا و قانونمنديهاي ثابت اجتماع است. در آيات قرآن و در 

البالغه با همان شيوه بيان اين عبارت نهجخورد. احاديث اين موضوع زياد به چشم مي

كند. امر به معروف و نهي از يك قانون اجتماعي و قانونمندي از اين مطلب ياد مي

 ناپذير اين خواهد بود كه شرار شمامنكر را رها نكنيد، چون در اين حالت نتيجه اجتناب

اين يك قانونمندي شوند. والي و زمامدار و فرمانروا و داراي قدرت در ميان شما مي

است. برخورداري از حكومت حق و عدل مشروط است به رعايت كامل امر به معروف 

و نهي از منكر. هر نوع قدرتي را كه شما در جامعه فرض كنيد در معرض خطر انحراف 

از حق است. اين شما و جامعه هستيد كه بايد با توجه به اهميت و نقش بسيار مؤثر 

عادت اند در سكه بر منصبهاي گوناگون اجتماعي تكيه زده صاحبان قدرت و كساني

خود بكوشيد. فرد فرد شما بايد بدانيد راه رسيدن به سعادت و راه رسيدن به حكومت 

حق و عدل اين است كه شما از طريق امر به معروف و نهي از منكر به چنين هدفي 

 برسيد. 

 خواهند اما براي رسيدن بها ميقانونمندي بعدي مربوط به وقتي است كه مردم چيزي ر

اندازند و براي محروميت از حق و خورند؛ بعد داد و بيداد راه ميآن تكان حسابي نمي

خواني و خواني است: روضهكنند. اين هم يك جور روضهخواني ميعدل روضه
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اند. اين خواني براي اينكه از زندگي زير سايه فرمانروايي حق و عدل محروممرثيه

را در مقاالتشان، در اشعارشان، در كتابهايشان، در جلساتشان، در سخنرانيهايشان،  روضه

خوانند؛ در حالي كه چه بسا همانها كه اين در گفتگوهاي دو نفري و سه نفري مي

خوانند عمالً خودشان در انحراف زندگي اجتماعي از مسير حق و عدل روضه را مي

خواني و روضه خواندنها و بعد به دنبال آن چنين روضهاند. اينها بايد بدانند از يك سهيم

دست را تا عاليترين درجه به سوي آسمان بلند كردنها، مطابق نظام عقيده و عمل 

 اسالمي، كاري ساخته نيست. 

افتيد به دعا كردن؛ خواه اين دعا به سوي خدا قانونمندي بعدي است. مي» تدعون«

». مال يستجاب لك«هاي ديگر؛ نتيجه يكي است: باشد، خواه خواهش و التماس از قدرت

ناسي شچقدر اين مطلب شبيه و نزديك است به يكي از قانونمنديهاي اجتماعي جامعه

گويد اصالحات و انقالبها قابل صادر كردن و وارد كردن علمي پيشرفته امروز كه مي

رمي، ي و رفتواند دگرگونيهاي آرام و اصالحاتاز خارج نيست. هيچ گاه هيچ كس نمي

ادر كند اي صدار و سريع و انقالبي را از جاي ديگر به جامعهيا دگرگونيهاي تند و ريشه

اي آن را وارد كند. اين خود آن جامعه است كه بايد دگرگون شود تا يا از جامعه

 (.۶۱»)انّ اللّه ال يغير ما بقوم حتي يغيّروا ما بانفسهم: « -نظامش دگرگون شود 

، از امام ۶49يثي است كه آن هم در وسايل، در جلد يازده صفحه حديث ديگر حد

هشتم علي بن موسي الرضا، سالم اللّه عليهما. در اين حديث هم همين مضمون از امام 

لتأمرنَّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر، او لَُيستعمَلَنَّ عليكم شرارُكم «رضا آمده است: 

ر به معروف خواهيد كرد و نهي از منكر، وگرنه ام» فيدعوا خيارُكم فال يُستجابُ لهم.

شوند و آن وقت اگر عُمّال (كارگزاران) اجتماع شما به شرار و بَدان اجتماع تبديل مي

هاي اجتماع هم آدم خوبي پيدا بشود و هميشه دعا كند، يا همواره به خير و در گوشه

و  قدر كه عمالنيكي دعوت كند، گوش كسي به دعوت آنها بدهكار نيست. چون آن 

د توانندهند، خطبا و داعيان جامعه نميكارگزاران جامعه به فكر و عمل جامعه جهت مي
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آن اندازه به فكر و عمل جامعه جهت بدهند. در اين احاديث دقت كنيد. احاديث 

 السالم نقل شد، از علي بن موسيمختلفي نقل كردم. از پيغمبر نقل شد، از علي عليه

م نقل شد يعني در تمام ادوار يك مطلب و يك تعليم است؛ هم در الرضا عليه السال

السالم، هم در دوران امام رضا عليه السالم مسأله دوران پيغمبر، هم در دوران علي عليه

يكي است. يك قانون ثابت وجود دارد، و عجب قانون ثابتي است! در مطالعاتي كه در 

يدا كنم كه بگويم در آنجا بر اين اين زمينه داشتيم حتي يك جا هم نتوانستم پ

لتأمرنَّ بالمعروف و لتنهنَّ عن المنكر او لَُيستعمَلَنَّ عليكم «خورد. قانونمندي استثنا مي

ر اين كنم كه توضيح بيشتري داحساس مي» شراركم فيدعوا خياركم فال يُستجاب لهم.

 ست.زمينه مفيد است؛ چون اين مسأله از مسائل ظريفِ علميِ اجتماعي ا

ود كه اگر شكمي دقت بفرماييد! دور و بر زندگي خود را نگاه كنيد؛ ببينيد چطور مي

اي امر به معروف و نهي از منكر و پاسداري عمومي از حق و عدل كساد و در جامعه

ناپذيرش اين است كه همه مسئوالن و كارگزاران راكد شد و عملي نشد، نتيجه اجتناب

شوند. چرا و چطور؟ وقتي حكومت، بد آن جامعه تبديل مي جامعه، آرام آرام به افراد

حكومت حق و عدل است، وقتي كارهاي اجتماعي و سياست داخلي و خارجي يك 

چرخد، وقتي خصلت و سرشت حكومت يك جامعه جامعه بر محور حق و عدل مي

خصلت و سرشت الهي، خصلت و سرشت عدل و انصاف و حمايت از حقوق عامه و 

لق خداست، در چنين حالتي عناصر خوب و پايبند، عناصري كه خدا را حق خدا و خ

كنند تا كاري را در اين حكومت اند، رغبت ميشناسند، عناصري كه خداترسمي

بپذيرند. طبيعي است كه در چنين نظامي وقتي براي هر كاري آگهي كنند اول آدمهاي 

ترس باايمان، آدمهايي كه با پدر و مادر، آدمهايي با پرنسيپ اصولي، آدمهاي خدا

 شوند.تپد پيشقدم ميدلشان در عشق خدمت به خدا و خلق مي

پرسم، اگر حكومت حكومتي باشد كه سرشتش، اند. اما مينوريان مر نوريان را جاذب

سرشت عدل، حق، خدانگري، خداخواهي، خدمت به خالق و خلق نباشد، در چنين 
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 روند؟ چهول چه كساني به آن سمت ميشود انظامي وقتي آگهي استخدام پخش مي

پست و  نويسي براي قبول يككساني با رغبت بيشتر و با آزادي عمل بيشتر سراغ نام

روند؟ آنها كه با ايمانترند؟ آنها كه اصوليترند؟ آنها كه مقيدترند؟ سمت و منصب مي

 لم اصالًشناسترند؟ نه! در چنين نظامي از همان اول عناصر پاك و ساآنها كه وظيفه

كنند سراغ كار دولتي بروند. حاال اگر آنها را تشويق كرديم، گفتيم اي آقا رغبت نمي

باالخره كار مربوط به اين جامعه است، باالخره گوشت خودت، پسرت، پدرت، 

دخترت، مادرت، زير دندان اين پست، اين سمت، اين مسئول، اين رئيس، اين كارمند 

د خودت در آنجا خدمت كني؛ الاقل به چهار نفر مراجعه است؛ بايد بروي و اقالً در ح

كننده توجه كني و حق او را رعايت كني. اگر او را با اين تشويقها آماده كرديم و به 

سمت كار هل داديم و او هم رفت و مشغول كار شد، و تحت تأثير اين تشويق قرار 

ا رود تمان اول كه ميبيند از هتواند؟! ميگرفت و خواست خدمتي كند؛ اما مگر مي

ول را دهي؟! خوب، باالخره پگويند اين پست سرقفلي دارد؛ چند ميپستي را بگيرد مي

كنيم. باالخره مسأله دادن پول را از يك رهبري، راهنمايي، حاكمي يك كاري مي

پرسد و تحت شرايط خاصي هم ممكن است يك نفر رهبر و حاكم به او بگويد برو مي

را بگير. باالخره به خاطر رسيدن به هدف خدمت به مردم يك لقمه پول بده و كار 

اي كه باالي سرت ايستاده بينداز. اما فردا چرب و نرمي هم جلو يك حيوان درنده

قام باال از بيند اين مشود. توقعات ديگر هم هست. ميبيند كه مسأله به اينجا ختم نميمي

خواهد؛ از او خواهد؛ درصد ميت ميخواهد حق و ناحق كند؛ از او پورساناو مي

پايي كند. آن جناب كشي و قويخواهد ضعيفخواهد به ناحق رأي بدهد؛ از او ميمي

و  زند كه تشويقش كردآيد فريادش را بر سر آن آقايي ميآيد. بعد ميهم ديگر در مي

يش پآقا، چرا گفتي من بروم؟ به من گفتي جهنم برو! من جهنم همين جا «گفت برو. 

رود. چه بايد به او گفت؟ گاهي اوقات كار از اين هم باالتر مي» چشمم حاضر شده!

خواهد كه براي او غير قابل تحمل و مقام مافوق از او يك نوع پذيراييهايي هم مي
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نشيني نبودي؛ در فالن پارتي شركت هان فالني! ديشب در فالن شب«فسادبار است. 

ويسكي نبود؟ چرا تو اين قدر امّلي؟ چرا ادب  نداشتي؛ به اتاقت كه آمديم چرا

آيد! اگر سايه شوم كفر آقا در مي» شود؟كارمندي نداري؟ چرا پذيرايي سرت نمي

ناموس شر بر زمامداري جامعه افتاد يك قانونمندي است. هر قدر هم تالش بكند اين 

تقوا، قيد و بند، بيافتد: آدمهاي بد، بي بند و بار، بي كارها آرام آرام به دست شرار مي

ي كه افتد و آدمهايغير اصولي. كارها به صورت اتوماتيك به دست اين قبيل افراد مي

شوند و با تشويق و اند خود به خود از گردونه خارج ميداراي نوعي فضيلت و كمال

شود اين امر را شود آنها را به آن سمت برد. تازه چگونه ميتبليغ و ترغيب هم نمي

ا پرسند آقا، فالن كار هست امتبليغ و ترغيب كرد؟ با چه معياري؟ اول مي تشويق و

ويد گسنگين كن. مي -گوييم سبك فالن عيب را هم دارد؛ آيا من مشغول شوم؟ مي

گويد آقا، يك عيب گنده از گوشه آيد و ميچربد. بعد از چند روز مياش ميسنگيني

حمل است؛ آن را چه كنم؟ خوب، من هم ديگر كار پيدا شده كه براي من غير قابل ت

گويم ديگر نرو! وقتي سرطان فساد بر پيكر عمال و كاركنان و نظام اداري يك مي

جامعه سايه افكند و در آن نفوذ كرد ديگر بايد دير يا زود در انتظار مرگ آن جامعه 

 نبود؛ مگر اينكه سرشت نظام اداري عوض شود و به سرشت حق و عدل تبديل شود. اي

السالم، و بينيد در اين سه روايت، (يكي از پيغمبر اكرم، يكي از علي عليهاست كه مي

يكي از امام هشتم عليه السالم) يك قانون ثابت و يك قانون علمي اجتماعي منعكس 

لتأمرنَّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر اَو لَُيستعمَلَنَّ عليكم شراركم، فيدعوا «شده است. 

 »تجاب لهم.خياركم فال يس

ت توانند مطلب را از اين سرنخ شروع كنند. روايرفقايي كه اهل تحليل بيشتر باشند مي

يم بينرويم ميآرام آرام كه جلو مي -السالم است. خيلي جالب است. از امام باقر عليه

ن مطلب كند كه ايكه از بيشتر ائمه در اين زمينه روايات هست و ديگر كسي خيال نمي

 ايط زمان يكي از پيشوايان است.مخصوص شر
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السالم نقل شده است. از ابي عصمت كه قاضي مرو بوده، اين روايت از امام باقر، عليه

قال يكون في آخر الزمان قومٌ يُتَّبع فيهم قوم مراؤن (الي اَن قال:) ولو أضرت «فرمايد: مي

 أسمي الفرائض والصلوة بساير ما يعملون باموالهم و ابدانهم لرفضوها كما رفضوا 

اَشرفها. انّ االمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض. هنالك 

يتم غضب اللّه عز و جل عليهم، فيعُمّهم بعقابه، فيهلك االبرار في دار االشرار، و الصغار 

لحاء، الصفي دار الكبار. انّ االمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل االنبياء و منهاج 

فريضة عظيمة، بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحلّ المكاسب و تُرَدُّ المظالم و 

اين روايت از طريق جابر از امام » تعمَّر االرض، و ينتصف من االعداء و يستقيم االمر.

هاي انحطاط، هاي آخر، در آن دورهباقر، عليه السالم، روايت شده است. در آن دوره

رو يك دسته ديگر؛ يك دسته مريد و يك دسته شوند مريد و دنبالها ميمردمي پيد

رو يك مشت آقا و پيشوا. اين مرادها و آقاها، اين پيشواها، كساني مراد. يك دسته دنباله

درخشند. مردم آنها را افراد خوبي هستند كه در ميدان قرائت و عبادت خيلي خوب مي

 خوانها و برگزاركنندگان مراسمكند. قرآنپيدا ميدانند. مراسم مذهبي خيلي اهميت مي

درخشند. اما اين عناصر درخشنده كه كارگزاران برگزاري هر چه جالبتر هم خوب مي

اند، مردمي هستند خام و تهي جالب قرآن كريممراسم ظاهري دين و خوانندگان درون

دانند، مگر اجب نميبي مخ. چرا؟ چون اينها امر به معروف و نهي از منكر را الزم و و

آنجا كه در هر ضرري بر رويشان بسته باشد. اگر گردي به دامنشان نشيند و اگر از گل 

 دانند.باالتر به ايشان نگويند، آن وقت امر به معروف و نهي از منكر را الزم مي

كنيد، براي خودشان عذرها، گويند آقا، چرا امر به معروف و نهي از منكر نميوقتي مي

تراشند. اينها مردمي هستند كه اگر روزي نماز هم به منافع مالي ها و مجوزهايي ميهبهان

يا شخصي و آسايش بدنيشان ضرري برساند و مزاحم منافعشان شود، آن را هم رها 

كنند؛ همان طور كه شريفترين، پرارجترين و برترين واجبات، يعني امر به معروف و مي

شود كه برترين تكاليف و واجبات امر به معروف لوم مينهي از منكر را رها كردند. مع
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و نهي از منكر است. آگاه باشيد! امر به معروف و نهي از منكر واجبي بزرگ است كه 

ار شود. نتيجه اينكه وقتي اين كشود و نگهباني ميواجبات ديگر در پرتو آن انجام مي

طي خشم خداي عزّ و جلّ را كردند، وقتي اين وضع پيش آمد، آن وقت در چنين شراي

گيرد؛ در نتيجه، رسد و همه را در برميبر چنين مردمي تمام و كمال به حد اعال مي

شوند و حتي اگر چند آدم خوب هم هستند مشمول اين نيكان در سراي بدان نابود مي

ابود تفاوت نتعهد و بيگناه، در سرزمين بزرگان بيگردند و كودكان بيعقاب مي

 شوند. مي

امر به معروف و نهي از منكر راه و روش انبياست. روش نيكان و شايستگان و 

صلحاست. واجبي بس بزرگ است كه واجبات ديگر به بركت آن انجام شدني است. 

رود!) امنيت راهها، رو به امنيت راهها، (ببيند امر به معروف و نهي از منكر تا كجا مي

غل و غش بودن كسب و كارها در پرتو آن راه بودن و حالل بودن كسب و كارها، بي

شود؛ حقوق از دست رفته در آيد؛ ستمها و تجاوزها در پرتو آن برطرف ميبه دست مي

آيد؛ گردد؛ آبادي و عمران زمين در پرتو آن به دست ميپرتو آن به صاحبانش باز مي

زمامداري  شود؛ كار اجتماع، امر اجتماع وانتقام از دشمنان در پرتو آن گرفته مي

بينيد شعاع عمل و اثر امر به معروف و نهي از شود. مياجتماع در پرتو آن سرراست مي

رود! مسائل معنوي، حيات روحي جامعه، مسائل اخالقي، فضيلت، منكر تا كجا مي

عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي، امنيت و سالمت و روال زندگي در گرو چيست؟ 

د كردن و امر به معروف و نهي از منكر را كوچك و در گرو جنبيدن و احساس تعه

 ساده نشمردن. 

 البالغهالبالغه نقل شده است. در نهجحديثي است كه هم در وسائل آمده و هم در نهج

و ان عندكم االمثال من بَأس «السالم هست كه بسيار جالب است: كالمي از علي عليه

ستبطئوا وَعيدَه جهالً بِأَخذِه، و تَهاوُناً بِبَطشه و يَأساً من اللّه و قَوارِعه و اَيّامه و وقائِعه فال ت

بَأسه. فانّ اللّه سبحانَه لم يَلْعَن القرنَ الماضي بَيَن اَيديكُم اال لِتَركهِم االمرَ بالمعروف و 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

( ۶۶)»النهي عن المنكر. فَلَعَنَ اللّهُ السُّفَهاَء لِركُوبِ الَمعاصِي، والحُلَماء لَِترك التَّناهي.

هاي سركوبيهاي خدا در پيش چشم شماست؛ بر صفحه هاي خشم خدا، نمونهنمونه

تاريخ و در البالي سطور كتابش: قرآن. آن روزهاي سخت و آن حوادث ناگوار 

كنيم. مبادا بگوييد خدا اين همه در پندآموز را همه در برابر ديدگان شما مجسم مي

كه خوب شنگوليم و قشنگ و خوب،  قرآنش مردم متخلف را تهديد كرد، ولي ما

رويم! مبادا فكر كنيد كيفري را كه خدا وعده داده راست راست روي زمين راه مي

فرستد! نگوييد چه شد كه اين تهديد خدا عملي نشد. مبادا است ديرتر براي شما مي

توان آن را به بازي گرفت! مبادا فكر كنيد فكر كنيد خشم الهي چيزي است كه مي

دردناك خدا سراغ شما نخواهد آمد! نه! خداي سبحان اگر مردم دوران گذشته عذاب 

را كه قبل از شما بودند مشمول لعن و محروميت از رحمت قرار داد فقط بدين خاطر 

بود كه امر به معروف و نهي از منكر را رها كرده بودند. آن وقت خدا متخلفان نادان را 

شدند. عقال و دانايان آن جامعه را هم گناه مياز رحمتش دور كرد. چرا؟ چون مرتكب 

از رحمتش دور كرد و مشمول لعن قرار داد. چرا؟ براي اينكه آنها در صدد بازداشتن 

كني؟ آمدند. چرا در انجام اين وظيفه كوتاهي مياينها از انحراف و گناه برنمي

 ترسي نانت را ببرند؟ ترسي مرگ به سراغت بيايد؟ ميمي

و اِنَّ االمرَ «البالغه آمده و هم در كتاب وسائل. ري هست كه هم در نهجروايتي ديگ

بالمعروفِ و النهيَ عن المنكر لخُلقان من خُلق اللّه سبحانه و انهما ال يَُقرّبان مِن اجل و ال 

امر به معروف و نهي از مكر از كتاب خداي عز و جل است. (« ۶9يَنقُصان مِن رزقٍ.)

 («۶1دل و االحسان و ينهي عن الفحشاء و المنكر و البغي.)ان اللّه يأمر بالع«

كند نه رزق و روزي بدانيد امر به معروف و نهي از منكر نه اجل و مرگ را نزديك مي

! گزار باشنظر مباش! وظيفهات تنگكاهد! اي انسان، اين قدر در دايره زندگيرا مي

اي آيد؛ بندهدهد خوشش نميميخدا از بنده بيچاره زبون خوار كه به خواري تن در 

 ترسد. كه از مرگ يا تنگي زندگي و معيشت مي
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روايتي است از پيغمبر اكرم، صلوات اللّه و سالمه عليه، در جلد يازدهم وسائل صفحه 

قال النبي، صلي اللّه عليه و اله و سلّم، انّ اللّه عَزّ و جلّ، ليبغض المؤمن «آمده است:  ۶4۱

ن له. فقيل: و ما المؤمن الضعيف الذي ال دين له؟ قال: الذي ال ينهي الضعيف الذي ال دي

خدا از بنده مؤمني كه ضعيف و زبون و خوار است و دين ندارد بدش » عن المنكر.

ها تعجب كردند؛ عرض كردند يا رسول اللّه، آيد. مؤمني كه دين ندارد! شنوندهمي

كه در صف مؤمنان است اما مؤمني كيست آن مؤمني كه دين ندارد؟ فرمود آن انساني 

 كند؛ هر چيز بد و زشتي در برابر ديدگانشرگ؛ نهي از منكر نميتفاوت و بياست بي

 شود.تفاوت از كنار آن رد ميبود بي

در روايت ديگري از امام صادق عليه السالم... ببينيد امام صادق در عصر خودش امر به 

دار كدام نقش حساس فه بزرگ و عهدهمعروف و نهي از منكر را مسئول چه وظي

گفتم از امام صادق است شما البد اگر نمي -كند. روايت از امام صادق است معرفي مي

كرديد از امام علي در زماني است كه شمشير به دست دارد. علي و فرزندان فكر مي

بيين آن ت علي و پيغمبر پيشواي همه، و قرآن، كتابي كه همه آنها براي تبليغ و ابالغ و

 صدا هستند.آمدند، همه در اين زمينه هم

 4از جلد يازده وسائل، روايت شماره  ۶41السالم در صفحه روايت امام صادق، عليه

 »ما قُدِّست امةٌ لم يُؤخَذ لضعيفها من قويها غير متعتع.«مذكور است. روايت اين است: 

رفته نشود كه قوي با جامعه و امتي كه در آن حق ضعيف از قوي چنان با قدرت گ

 اي در آن جارياي كه چنين شيوهتواضع و خضوع حق ضعيف را به او بپردازد، جامعه

. آنها اي است آلودهاي نيست، بلكه جامعهو ساري نباشد، جامعه مقدس و منزه و پيراسته

ي هستند كه راستي راست -كنند فقط يكي دو نفر از ائمه ما ائمه شيعهكه فكر مي

ن چشمگير است، (امام علي و امام حسين) و بقيه انگار همه صلح كلي شده امامتشا

بودند، خوب است كه اين روايات را ببينند. اگر امام صادق در زمان خود رهبر شمشير 

به دست يك نهضت سازنده چنين نظامي نبود، نه براي آن بود كه به چنين نظامي توجه 
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سر اين كار بگذارد؛ براي آن بود كه ترسيد جانش را بر نداشت و نه اينكه مي

 دانست نهضتها گاهي راهي بس دور و دراز دارند تا به ثمر رسند.مي

روايت ديگر از علي، عليه السالم، است كه امر به معروف و نهي از منكر را رسماً يك 

كنند؛ از جمله اينكه كند. در اين روايت از امام سؤاالتي ميشاخه از جهاد معرفي مي

االيمانُ علي اَربَع دعائم: علي الصبر، و اليقين، و «فرمايد: پرسند ايمان چيست؟ ميمي

( ايمان چهار ستون دارد: شكيبايي (پيگيري)، يقين (قاطعيت)، ۶۳»)العدل، و الجهاد.

عدل، و جهاد. ايمان اين چهار پايه را دارد. بعد در همين روايت وقتي وارد جهاد 

اي است كه چهار پايه جهاد پايه» هاد منها علي اربع شعب.و الج«فرمايد: شود ميمي

علي االمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، و الصّدق في الَمواطن، و شَنَآن «شاخه دارد: 

الفاسقين. فَمَن َامَرَ بالمعروف شَدَّ ظُهورَ المؤمنين، و مَن نَهي عن المُنَكر اَرغَم اُنُوفَ 

ء الفاسِقين و غَضِب للّه، المَواطِن قَضي ما عليه، و من شنِيالكافرين، وَ مَن صَدََق في 

ش ااي است با چهار شاخه. يك شاخهو اما جهاد پايه» غَضَب اللّه له و اَرضاه يومَ القيامة.

اش صدق در مواطن (يعني در اش نهي از منكر، يك شاخهامر به معروف، يك شاخه

اران. نظري با تبهكاش تنگن) و يك شاخهآن بزنگاهها راستين بودن و پايمردي داشت

هر كس امر به معروف كند پشت مردم با ايمان را محكم كرده. هر كس نهي از منكر 

كند بيني مردم منافق و دورو را به خاك رسانده و به خاك ماليده. هر كس در سر 

ناپذير تياش را انجام داده. و هر كس با تبهكاران آشبزنگاهها پايمردي نشان دهد وظيفه

اش نمودار ساخته؛ لذا خدا باشد، براي خدا خشم گرفته و كينه آنها را در دل و چهره

گيرد و روز قيامت او را راضي و خرسند هم براي او بر دشمنان حق و عدل خشم مي

 كند. مي

 جلسه دهم 
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، از شيخ صدوق رحمة اللّه عليه كه با 9۱۱روايتي است در جلد يازدهم وسائل، صفحه 

لي و قال رسول اللّه، ص«كند: سندش از پيغمبر اكرم، صلوات اللّه و سالمه عليه نقل مي

اللّه عليه و آله و سَلَّم، انّ المَعصية اذا عمل بها العبد سِرّاً لم يضر اال عاملها؛ فاذا عمل بها 

ه يذل نعَالنيةً و لم يغير عليه اضرت بالعامّة. قال جعفر بن محمد، عليه السّالم: و ذلك ا

نافرماني و تخلف از فرمان حق تا وقتي كه » بعمله دين اهلل و يقتدي به اهل عداوة اللّه.

كند، زيانش فقط متوجه خود اوست. اما وقتي تخلّف از بنده نافرمان پنهاني نافرماني مي

قانون حق علني شد، معصيت و نافرماني عالنيه و آشكار شد و واكنش مؤثري عليه او از 

گيرد. تا اينجا نقل كالم ران بروز و ظهور نكرد، زيانش دامن همگان را ميطرف ديگ

 دهد و سرّ اينپيغمبر است. فرزند بزرگوارش امام صادق، عليه السالم، توضيح مي

گير است. براي اينكه اين انسان كند كه چرا در حالت دوم زيانش همهمطلب را بيان مي

كند؛ از عزت و شكارش آيين خدا را خوار مينافرمان متخلف با اين تخلف علني و آ

برد و كساني كه نوعي استعداد و كاهد؛ احترام قانون را از بين مياحترام قانون مي

شوند و به او تأسي و اقتدا رو او ميآمادگي دشمني با خدا در ايشان هست دنباله

 كنند. اين ترجمه حديث. مي

يار مهم در هاي بسمان گفتيم يكي از جنبهاگر دوستان نظرشان باشد در بحث تحليلي

وظيفه بزرگ و خطير امر به معروف و نهي از منكر و دعوت زباني و عملي به خير اين 

ها آماده است كه محيط اجتماعي را براي پرورش استعداد و آمادگي خير در توده

عدوان  اي كه در او گناه و فساد و تباهي و ظلم و ستم وكند. و به عكس، جامعهمي

هاي ضعف بشري و اي محيط مساعدي براي رشد نقطهرواج دارد، چنين جامعه

هاي قوت و خير بشري است. من دوست دارم كساني كه درباره نظام پژمردگي نقطه

انديشند الاقل به اين نكات حساس كه در متن روايات نقل شده و اجتماعي اسالم مي

يند. خيلي زنده و جالب است كه چه در متن در متن آيات قرآن حكيم آمده توجه بفرما

لهاي ترين فرموآيات و چه در متن اين روايات و كلمات رسيده، روي عاليترين و مترقي
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شناسي كه امروز به صورت يك علم با معيارهاي علمي و قوانين شناسي و جامعهانسان

كر حساب علمي در آمده انگشت گذاشته است. حساب در امر به معروف و نهي از من

ديگري است؛ حساب محيطسازي است؛ محيط سالم براي پرورش سالم و صحيح 

استعدادهاي خير نهفته در انسانها. مسأله بهداشت محيط اجتماعي است. اين شوخي 

دارد. چطور در دنيا بر مسائل مربوط به بهداشت محيط، از نظر بيماريهاي سرايت برنمي

 هاي ترقي و تكامل علم و عمل بشر، ايناز جلوهكننده جسمي ميكروبي، به عنوان يكي 

ما منكر اهميت آن  -كنند گذارند و سازمان جهاني بهداشت درست ميقدر انگشت مي

ولي چرا بشريت بايد تنزل كند و  -نيستيم؛ همين طور هم هست، خيلي مهم است 

د؟ تر گرداعتنابهداشت تن را اهميت دهد و در نقطه مقابل به بهداشت جان و روان بي

انتقاد شديد  -بر آن بايد تكيه كرد  -انتقاد ما بر تكيه روي بهداشت جسم و تن نيست 

اعتنايي به بهداشت جان و روان و فكر و عقيده و خلق و خوي و خصلت آدمي بر بي

داري است. انتقاد بر اين است كه چرا ارج انسانيت انسانها، چه در نظامهاي سرمايه

امهاي اشتراكي، كم است؟ در هر دو جا سر انسانيت با پنبه بريده كثيف ما و چه در نظ

 شود. چرا؟ مي

يك شب به تفصيل در اين زمينه بحث شد كه انسان از ديدگاه اسالم چه نوع موجودي 

است. با آنكه آن شب به تفصيل مطلبي عرض كردم، ولي بايد بگويم به حساب خود 

د. چاره نيست! ما در مسير يك بحث اين موضوع مهم آن بحث يك بحث اجمالي بو

توانيم بحثها را تو در تو دنبال كنيم. امشب ناچارم فشرده آن اجتماعي هستيم و نمي

فشرده را در چند جمله تكرار كنم تا مقصودم از اين قسمتِ مربوط به توضيح اين 

 حديث روشن شود. 

 انسان از ديدگاه اسالم
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خابگر به دنيا بيايد، انتخابگر بزرگ شود، انسان اسالم موجودي است كه بايد انت

انتخابگر زندگي كند، انتخابگر به راه فساد برود، انتخابگر به راه صالح برود، و تا لحظه 

مرگ هرگز زمينه انتخاب از دستش گرفته نشود. نظام اجتماعي و اقتصادي اسالم را، 

م را، نظام مدني و نظام تربيتي اسالم را، نظام كيفر و مجازات و حقوق جزايي اسال

حقوق مدني و اداري اسالم را، همه را بايد پس از توجه به اين اصل شناخت. هر جا 

انسان از انتخابگري بيفتد ديگر انسان نيست؛ ديگر ارج انسانيت او رعايت نشده است. 

دهند بخورد، بپوشد، در اين حال يا حيوان باركش و باربري است كه به او خوب مي

و نوش كند، هرزگي كند، اما خوب بار بكشد و خوب بار بدهد. او ديگر  بنوشد، عيش

تن دهند، بلكه فقط به اندازه رمق داشانسان نيست. حتي اگر بتوانند اين را هم به او نمي

گيرند. اين بدتر از او، او بدتر از اين. هيچ كدام از دهند و با تازيانه از او كار ميبه او مي

نيست. عدالت اجتماعي اسالم اين نيست. انسان اسالم نه زير ضربات اينها انسان اسالم 

اسالم  دهد، (نظام اجتماعياش را از دست ميبرانگيز انتخابگريتازيانه تبليغات شهوت

گذارد چنين ضرباتي بر روح او وارد شود تا انتخابگري از دستش گرفته شود)، و نه نمي

ون كه: كاد الفقر ان يك -مهلك اقتصادي  زير ضربات كشنده فقر و ناداري و ضربات

كفراً. او انساني است در يك مدار جالب. انساني است كه آواي حق درست به گوشش 

ر پرستي در برابجويي و حقرسد. انساني است كه مناظر برانگيزنده فطرت حقمي

ي وآيد. انساني است كه در عين حال راه فاسد شدن به رديدگانش فراوان به وجود مي

تواند فاسد شود چون ارزش انسان در اين است شود، بلكه مياو صد درصد بسته نمي

 كه بتواند فاسد شود، ولي نشود؛ واال اگر نتواند فاسد بشود چه هنري است!

گويد امر به معروف و نهي از منكر خوب، چه كنيم كه اين طور شود؟ اين روايت مي

گويد جلو علني شدن فسق و فساد را ير بدهد. ميتواند اين مسائل را با هم تغيجامع مي

گويد همان راه فساد فردي كه باز است بايد بسته شود. اگر خواستي زمينه را بگير. مي

مردم  اي عامهبراي انتشار و علني شدن و تجاهر به فسق و فجور باز بگذاري، عمالً آمده

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

ه بسا راه انتخاب را به روي اي كه چها را در معرض يك فشار سنگين قرار دادهو توده

تواند در برابر عوامل گمراه كننده آنها ببندد. مگر يك جوان معمولي تا چه حد مي

يي گواي كه انسانها را به جرم حقجنسي، اجتماعي، اقتصادي مقاومت كند؟ در جامعه

اي امكان سالم رشد استعدادهاي پويي از هستي ساقط كنند، در چنين جامعهو حق

رود ها ممكن است باال بآيد؟ براي زبدهرود يا پايين ميپرستي باال مييي و حقجوحق

 ها چطور؟ برايشوند)؛ ولي براي تودهتر شوند پرارجتر ميها هر چه آبديده(چون زبده

سر  ها؛ براينجا خطري است بر سر راه توده» اَضَرَّت بالعامّة.«ها عامل لغزش نيست؟ توده

گيرند. براي اينكه نوع مردم در معرض ر معرض لغزش قرار ميراه عموم؛ آنها د

هاي انتخابگري بر جاده ستم، فساد، تباهي، هوس و شهوت قرار نگيرند بايد تازيانه

محيط علني اجتماع از اين گونه انحرافها پاك باشد. نظام اجتماعي اسالم محيط را براي 

ه طور صد درصد بر روي فرد كند؛ اما راه فاسد شدن را برشد فضيلتها پاك مي

 بندد. اين است آن فرمول اجتماعي اسالم.نمي

ويند گكنند و مياي يك بعدي به مطلب نگاه ميكنيم كه عدهما در زماني زندگي مي

اي آقا، مردم را آزاد بگذاريد: آزادي، آزادي، آزادي! پدران ما يا پدربزرگها در 

د كه از آن طرف غلتيده بودند. اگر كسي كردناي در اين آب و خاك زندگي ميدوره

زنند از ديوار باال شد كه در خانه فالن كس يك تنبك درست كردند و ميخبر مي

رفت تا آن را بگيرد و پاره كند و به اين ترتيب نهي از منكر كند! آن از آن سو مي

شود. آن يغلتيده بود؛ نه به اين حديث توجه كرده بود و نه امروز به اين حديث توجه م

روز از اين حديث غفلت كرده بود كه اي كسي كه به عنوان حمايت از سنت رسول 

 روي براي اينكه ببيني اگر تنبكخدا، صلوات اهلل و سالمه عليه، از ديوار مردم باال مي

، »ان المعصية اذا عمل بها العبد سراً لم تضرّ اال عاملها«زنند آن را بگيري و پاره كني، مي

گذري آواهاي فساد بر گوش پير و جوان، زن و ز كه از هر كوي و گذري ميو امرو

 و اذا عمل بها«خواند. به او بايد گفت، كند و آنها را به سوي تباهي ميمرد، زمزمه مي
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م حرام حري» و ذلك انه يذل بعمله دين اللّه.«چرا؟ ». عالنيةً و لم يغير عليه اََضرّت بالعامة

ه محفوظ باشد. حريم حق و باطل بايد در جامعه محترم بماند. اين و حالل بايد در جامع

احترام سدي است در برابر سيلي هولناك. آن شب سد را در برابر رودخانه طغيانگر 

خيليها در جامعه مزاجشان آماده است كه ببينند » و يقتدي به اهل عداوة اهلل.«مثال زدم... 

همه الدنگتر شوند. خيليها مزاجشان آماده است  شود تا آنها ازراه براي الدنگي باز مي

كه ببيند راه براي زورگويي و قلدري باز است تا آنها يك درجه و يك پله قلدرتر 

گرايان منتظر چنين فرصتهاي بي بند و بار شوند. بايد راه را بر روي آنها بست. باطل

 اين يك طرف.  -مآبانه هستند.

ت. اين حديث و اين مطلب هم در اين زمينه است. البالغه اسحديث بعد در كتاب نهج

و قال عليه السالم: فََرضَ اللّه االيمانَ تطهيراً من الشرك، و الصَّالَة تَْنزيهاً عن الكِبر، و «

الزكاه تَسبيباً لِلرّزق، و الصيام ابتالءً الخالصِ الخَلق، و الحجَّ تقربةً للدّين، و الجهادَ عزًا 

( خدا ۶۱»)لمعروف مصلحةً للعوام، و النهيَ عن المنكر َردعاً للسفهاء.لالسالم، و االمرَ با

بر ما الزم كرده است به آفريدگار يكتا و آورندگان وحي او و روز پاداش و كيفرش 

پرستي و غير خداپرستي پاك و پاكيزه شويم. نماز را ايمان آوريم تا از شرك و بت

ي در آييم و خداپرست باشيم. زكات را مقرر كرده تا از كبر و خودپسندي و خودپرست

اي براي فراواني رزق و روزي همگان باشد. روزه را مقرر كرده تا مقرر كرده تا وسيله

 اي براي نزديكاي براي آزمايش اخالص مردم باشد. حج را مقرر كرده تا وسيلهوسيله

يه عزت و كردن و به هم پيوستگي دين و دينداران باشد. جهاد را مقرر كرده تا ما

ها. نهي شكوهمندي اسالم باشد. امر به معروف را مقرر كرده در جهت مصلحت توده

از منكر را مقرر كرده براي اينكه بند و سدي باشد در برابر مردم نابخردي كه از 

بيماري رواني و اخالقي آنها اين  -آيد؛ شكني و تجاوز به حق و قانون خوششان ميحق

 است. 

لد كند، (در جالسالم نقل ميتي است كه صاحب وسائل از علي عليهروايت بعد، رواي
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(. در اين روايت به يك گوشه ديگر مطلب پرداخته شده است. 9۱۱يازده صفحه 

عالمان اين روايت را گوش كنند! مسئوالن امور اين روايت را گوش دهند! مسلمانان 

شناس ن وظيفهعادي متعهد اين روايت را گوش دهند! مردان و زنان باايما

شناس اين روايت را گوش دهند! ولي بيش از همه همان دو گروه علما و امرا مسئوليت

بايد به اين روايت گوش دهند. از صدوق در كتاب علل [الشرائع ]از امام صادق، عليه 

قال: قال اميرالمومنين عليه السالم: ان اللّه ال يعذب العامة بذنب الخاصة اال اذا «السالم. 

لت الخاصة بالمنكر سرّاً من غير ان تعلم العامة، فاذا عملت الخاصة بالمنكر جهاراً فلم عم

فر گناه ها را به كيخدا توده» تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من اللّه عزوجل.

ها فقط كند. اما چه وقت؟ وقتي كه زبدهها مشمول عقاب و كيفر خويش نميزبده

داشته باشند؛ گناهاني داشته باشند سرّي، كه آثارش به خارج  گناهان شخصي سرّي

شكارا ها آكند، بلكه فقط يك تخلف شخصي سرّي است. اما وقتي زبدهسرايت نمي

دو  ها برنيايد، هرمرتكب كارهاي ناپسند شوند و توده در صدد جلوگيري از اين زبده

 مستحق كيفر خداي عزوجل خواهند بود. 

ها در راه خير و صالح است و ها براي نگهداري زبدهمسئوليت توده اين حديث ناظر به

از آن حديثهاست كه بايد زمينه اصلي يك بخش عمده از مسائل مربوط به نظام اداري 

كند و فردي عامي به او گيرد... آقايي كار خالفي ميو اجتماعي و اصالح كار قرار مي

برو! عالم را با «شنود: ردي؟ پاسخ ميگويد آقا، اين كار شما خالف است؛ چرا كمي

رود. امير مرتكب خالفي اندازد و ميبنده خدا هم سرش را زير مي» جاهل بحثي نيست.

 شنود:گويد آقا، چرا اين خالف را كردي؟ پاسخ ميشود؛ يك فرد عادي به او ميمي

دون. اگويند مگويند مافوق و به تو ميپس انضباط اجتماعي كجا رفته! به من مي«

برو بابا با آن علمت اي عالم! برو بابا اي رئيس و مافوق » مادون را با مافوق بحثي نيست!

خورد. به تو ات! برو كشكت را بساب! اينها به درد اسالم نميبا آن انضباط تشكيالتي

نظام  گويند معصوم. درگويند مافوق، نميگويند معصوم؛ به تو ميگويند عالم، نميمي
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ال يسئل عما «قط يك مقام غير مسئول است كه آن هم خداست. اوست كه: اسالمي ف

اند. پيغمبر و امام هم در آن درجاتي كه غير (؛ بقيه همه مسئول۶۳»)يفعل و هم يسئلون

اند به دليل اعتقاد به عصمت آنهاست؛ اما اين چه ربطي دارد به ديگران؟ بقيه مسئول

از آن زيربناي شوم خطرناكتر نيست كه انساني، اند. هيچ زيربناي اجتماعي همه مسئول

آنكه بشود بر آنها خرده گرفت و خواهند بكند بييا انسانهايي، بتوانند هر چه مي

آنكه بشود از آنها بازخواست كرد. مسئوليت در جامعه اسالمي مسئوليت متقابل بي

 »عَن رعيةكُلّكُم راع و كلّكم مسئولٌ «اند. است. همه نسبت به يكديگر مسئول

گويد اين كار شما خالف به نظر گيرد و ميبنابراين، آن عامي كه به عالم خرده مي

ك ، ي»برو، عالم را با جاهل بحثي نيست«رسد، اگر در پاسخ انتقادش شنيد كه مي

اش اين است كه ديگر به ديده عالم به آن فرد وظيفه بيشتر ندارد؛ به نظر من وظيفه

شناس. آن فرد مادون كه از زبان دان، نه عالمي رهاست اصطالحننگرد، چون او جاهلي 

من رئيس تو هستم، پس انضباط اداري و «شنود كه مافوقش در برابر هر انتقاد مي

ه بر بايد به او به ديده مافوق ننگرد. اين طاغوتي است ك» تشكيالتي يا حزبي كجا رفته؟

بري نيست. جامعه اسالمي جامعه مسند كبريايي تكيه زده و شايسته اطاعت و فرمان

دارهاست. جامعه اسالمي جامعه مردم فضول است؛ نه از آن فضولهايي هوشيارها و زبان

 ها نيست؛ جامعه آدمهاست. آدميدار به اين معنا كه بره نيست. جامعه برهبيجا و نه زبان

اسداري از كند. اما به خاطر چي؟ به خاطر پكند و در كار همه دقت ميكه انتقاد مي

محترمترين چيزها: حق و عدل. حق و عدل از همه كس محترمتر است؛ پاسداري از 

پرستي و خداپرستي، نورانيت و روشني، آيين حق و آيين عدل، فضيلت و عدالت و حق

مبارزه با ظلمت و حمايت از نور. البته يك شرط اصلي در امر به معروف و نهي از منكر 

داند معروف و منكر چيست، كسي كه اصاًل خودش نمي شناخت معروف و منكر است.

به چه چيز دعوت كند؟ چه چيز را امر كند و نهي كند؟ يك وقت است كه اختالف 

شما با آن عالم يا با آن مافوق بر سر اين است كه آيا اين كار منكر هست يا منكر 
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ت ر اينكه شناخنيست. احراز اين امر راه ديگري دارد. براي اينكه اگر آدم شك كرد د

تواند بگويد عالم كه منحصر به اين آقا خودش درست است يا شناخت اين عالم، مي

 پرسد.رود و از آنها ميشود؛ آدم سراغ ده عالم ديگر مينيست. آدم عالم زياد پيدا مي

اهل عالم را با ج«ولي بعد از اينكه معلوم شد اين كار منكر است، آن وقت ديگر بهانه 

عمل  مدعي آنچنانتاز ميدان زندگي بودن و بيرا پيش كشيدن و يكه» بحثي نيست

خواهد، در جامعه اسالمي نيست. در جامعه اسالمي آن بهشتي كه كردن كه دل مي

آزاري در آن نباشد و كسي را با كسي كاري نباشد وجود ندارد. جامعه اسالمي 

 ان به هم بسته و پيوستهاي است كه همه با همديگر كار دارند، چون سرنوشتشجامعه

اند. عرض كردم اين حديث را اول به گوش است و همه داراي سرنوشت مشترك

 كنند كسي بر آنها خرده نگيرد. بعد به گوشكساني بخوانيد كه انتظار دارند آنچه مي

كنند فقط براي اطاعت و باركشي و باربري و ها كه خيال ميمردم عوام، يعني توده

اي اي كه بربرند اما از فرماندهاند، بخوانيد. انسانها فرمان ميه شدهفرمانبري آفريد

 برند، ولي با حفظ حقداند. فرمان ميديگران حق انتقاد نسبت به خود را محفوظ مي

 انتقاد؛ با حفظ حق رسيدگي و پرسش.

رسانيم. ولي خيال خوانيم و بخش احاديث را به پايان مييك حديث ديگر هم مي

قدر در آنها مطلب هست! قدر روايت هست و اينهمين چند حديث بوده. اين نكنيد كه

خواهيم از روال كارمان دور اينك جلسه چهاردهم است و ما در اين بحث هستيم. نمي

دهد چگونه امر به معروف و نهي از منكر شويم. روايتي است كه بالمآل نشان مي

كند را از علي، عليه السالم، نقل مي برپادارنده نظام صحيح است. صاحب وسائل روايت

اعتبروا ايها الناس بما وعظ اهلل به أوليائه من سوء ثنائه علي األحبار، اذ يقول «كه فرمود: 

لعن الذين كفروا من بني «و قال: » لو ال ينهاهم الربانيون و األحبار عن قولهم االثم«

ون ب اهلل ذلك عليهم ألنهم كانوا يرو انما عا» لبئس ما كانوا يفعلون«الي قوله: » اسرائيل

من الظلمة المنكر و الفساد فال ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم، و رهبةً 
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المؤمنون بعضهم اولياء «و قال: » فال تخشوا الناس واخشوني«مما يحذرون، واللّه يقول: 

معروف والنهي عن فبدا اهلل باألمر بال» بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر

المنكر فريضة منه لعلمه بانها اذ ُادّيت و اُقيمت استقامت الفرائض كلّها هنها و صعبها، و 

ذلك أنّ االمر بالمعروف و النهي عن المنكر دعاء الي االسالم مع رّد المظالم، و مخالفة 

 .» ء و الغنائم، و أخذ الصدقات من مواضعها و وضعا في حقهاالظالم و قسمة الفي

دهد. اين اندرز چيست؟ آي مردم! عبرت گيريد از اندرزي كه خدا به اوليائش مي

گويد، چرا مالها و دانشمندان و كند. مينكوهشي كه خدا از مالهاي جامعه يهود مي

روحانيون جامعه يهود آنها را از گفتار ناروايي كه داشتند و كارهاي ناپسندشان باز 

اسرائيل و... همه ملعون شدند و محروم از مايد كافران بنيفرنداشتند؟ در آيه ديگر مي

دانيد چرا خدا اين مطلب را بر آنها خرده گرفت؟ براي اينكه آنها از رحمت خدا. مي

ا ديدند اما جلو آنها رستمگران تجاوزگر كارهاي ناپسند و منكر و فساد و تباهي مي

ن يا و از پولها و از احترامهايي كه هميتوانستند از هداگرفتند. چرا؟ براي اينكه نمينمي

دند از ترسيدادند صرفنظر كنند، و براي اينكه مينهادند و ميظالمان به اين ماليان مي

مردم  گويد ازبا اينكه خدا مي -جانب اين ستمگران قدرتمند به آنها آسيبي برسد، 

ن المؤمنو«ت؛ فرموده: نترسيد، از من بترسيد. خدا در قرآن به شما راه را نشان داده اس

سرنوشت هستند، به يكديگر پيوسته هستند و ، مردم با ايمان هم»بعضهم اولياء بعض

كنند. اند و سرنوشت آنها به هم بسته، لذا امر به معروف و نهي از منكر ميچون پيوسته

در اين آيه اولين چيزي كه خدا به عنوان اثر واليت اجتماعي ذكر كرده عبارت است 

مر به معروف و نهي از منكر، كه واجبي است بزرگ از جانب خدا. چرا؟ چون خدا از ا

داند كه وقتي اين واجب عمل شد همه واجبات ديگر، از آسان و سخت، رو به راه مي

شود. چرا؟ چون دايره امر به معروف و نهي از منكر وسيع است: دعوت به اسالم مي

جاوزگر است، تقسيم كردن اموال عمومي است، رد مظالم است، مخالفت با ظالم و ت

در ميان مستحقان است، گرفتن صدقات و مازادها و مالياتها از كساني است كه بايد 
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بدهند، و پرداختنش در موارد و مصارفي است كه بايد به مصرف آنها برسد. اين هم 

كنم و وارد شرح و توضيح حديث ترجمه اين حديث. به همين مقدار اكتفا مي

بندي مطالب است كه وم. ان شاء اهلل جلسه آينده دو كار داريم: بخش اول جمعشنمي

كنم در مدتي خيلي كوتاه انجام بگيرد؛ و بخش دوم پاسخ به بقيه سؤاالت سعي مي

 (.۶4رسيده از آقايان و خانمهاست)

 فهرست اعالم

 44آمازون، 

 ۶4 9۱آمريكا، 

 ۶۳ 9۱آندونزي، 

 ۰۱9آيين هندي، 

 ۰11ابن ملجم، 

 ۰۱۰ابوذر، 

 ۰۶1ابوسفيان، 

 ۰۳۰ابي عصمت، 

 ۰۱۳احتجاج، 

 4۳ازبكستان، 

 ۳۱اسامه، 

 ۱۱ 4۱ 4۶اشاعره، 

 ۱1اشعريون، 

 ۱۶ها، اشعري

 ۳۳االمام علي صوت العدالة االنسانية، 

 ۰1۳امام رضا، 
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 ۰۱۳امام سجاد، 

 ۰۳1 ۰۳4 ۰۱9امام صادق، 

 9۳ ۰۱9انجيل، 

 19 ۰۱9انجيل، 

 ۰۱9اوپانيشادها، 

 ۶۱اوس، 

 ۰۱9اوستا، 

 ۱۳ ۰99اهل بيت، 

 4۶اهل سنت، 

 ۶۰ ۶۳ ۶۳ايران، 

 ۶۰ايران، 

 ۰۳۰باقر، 

 ۰۱۳بدر، 

 ۰۱4بروجردي، 

 ۰۶۶بصره، 

 4۳بلغارستان، 

 9۱ ۰۱۱بني اسرائيل، 

 ۰۱۳اسرائيل، بني

 ۳۳پاكستان، 

 ۶9 ۶۱ 9۳ 1۳ 1۳ 14 ۳۱ ۳۳ ۳۱ ۰۱۳ ۰۱4 ۰99 ۰94 ۰1۳ ۰۳۰ ۰۳9 ۰۳4 ۰۱1پيغمبر، 

۶۱ ۰4 ۰۳ ۰۱ ۰9 

 ۶1ير روسو، پي

 ۶1تاريخ تمدن، 
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 ۶1تاريخ علم، 

 ۶1تاريخ علوم، 

 9۳ 19تورات، 

 ۰۱9تورات، 

 ۰۳۰جابر، 

 ۰9۶ ۰۳4جعفر بن محمد، 

 4۳چين، 

 ۰1 ۰۶9حجاز، 

 1۳ 1۱ 1۳ 14 ۳۱ ۳۰ ۳1 ۳۳ ۳۱ ۳۳ ۰۰۱ ۰۱۳ ۰۶۶ ۰۶1 ۰11 ۰۳1حسين، 

 ۰۱۳حوزه علميه، 

 ۶۱خزرج، 

 ۰۱۳خزرج، 

 ۰۱۱خزرج، 

 ۳۱رأس الحسين، 

 ۳۱زيد بن حارثه، 

 ۰۱1 ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۰۱ ۰1۰زينب، 

 ۶۳ژاپن، 

 ۱۱ ۳۳سني، 

 1۳ 1۱ ۰۱۳ ۰۱4شام، 

 ۰9۱شعيب، 

 4۳شوروي، 

 ۰۳4شيخ صدوق، 

 ۰11شيخ طوسي، 
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 ۶۱ ۱۳ ۱۱ ۳۳ ۳۳ ۰۰۱ ۰۱۳ ۰9۱ ۰94 ۰۳1شيعه، 

 ۳۶ 4۶شيعه، 

 ۰۱۳ ۰۱4طبرسي، 

 ۳۳ ۰۱۳ ۰۶۱ ۰۶۶عاشورا، 

 ۰۱۳عبيداللّه بن زياد، 

 ۰۶9بن زياد، عبيداهلل 

 ۱۱ ۳۱ ۳۶ 4۶عدليه، 

 ۰۱9علل، 

 ۰4 ۶۱ ۰۱۳ ۰۳1علي، 

 ۶۰عُمَر، 

 ۳۳عيسي، 

 ۰۶9 ۰۶1فرزدق، 

 ۳۳قاهره، 

 4۳ ۰۱۰ ۰۱۶ ۰۱9 ۰۱1 ۰۰4 ۰9۶ ۰99 ۰9۱ ۰9۳ ۰1۳ ۰۳۱ ۰۳۶ ۰۳1 ۰۱۱ ۰۱۳قرآن، 

41 4۶ ۳۳ ۳9 ۳۶ ۳۱ ۳۰ ۳۱ ۱۳ ۱۱ ۱9 ۱۱ ۳۳ ۳۱ ۳1 11 19 1۶ 1۱ 94 9۳ ۶۱ ۱4 ۱۱ 

۱۳ ۱۱ ۰4 ۰۱ ۰۳ ۰9 

 19قرآن، 

 ۶۳ 9۱ ۰۱۳ ۰۱4 ۰۶۱قم، 

 ۰9۶كافي، 

 ۱۶ ۱1كاوه، 

 ۰۱1 ۰۱۳كربال، 

 ۰۶9الغمة، كشف

 ۰۱۳ ۰۶۶ ۰۶9 ۰۶1كوفه، 
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 1۰لقمان، 

 ۰۱9لنين، 

 4۳لنينيست، 

 ۰۱9مائو، 

 ۰۱۱ماترياليسم، 

 ۰۱9ماركس، 

 ۰۱۱ماركسيست، 

 ۰۱۰ماركسيست، 

 1۳ 1۱مجتبي، 

 14محمد حنفيه، 

 ۶۰ 9۳ 1۱ 1۶ 1۱ 1۳ 14 ۳۱مدينه، 

 ۰۳۰مرو، 

 1۳مروان، 

 ۰۶9مسلم ابن عقيل، 

 ۱۶مشروطه، 

 ۱۶مشروطيت، 

 94 ۳۳مصر، 

 1۱ ۳۱ ۰۱۳ ۰۶1معاويه، 

 4۱معتزله، 

 4۶معتزله، 

 ۰9مكّه، 

 9۳ 1۱مكه، 

 9۳ 1۱موسي، 
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 ۰۶۰ ۰11 ۰1۳ ۰۳۶ ۰۳9 ۰۱۶البالغه، نهج

 ۰11 ۰۳9 ۰۳۳ ۰۱9نهج البالغه، 

 ۰11 ۰۳۶ ۰۳9 ۰۳1 ۰۳4 ۰۱9 ۰۱۱وسائل، 

 ۶1ويل دورانت، 

 ۳۳هندوستان، 

 ۰۳يثرب، 

 ۶۰يزدگرد، 

 1۱ ۳۱ ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱4 ۰۰۱ ۰۶1يزيد، 

 94يعقوب، 

 94يوسف، 

 

 

 

 اللَّه شهيد دكتر بهشتي:آثار منتشر شده از آيت

 

 

 مباني نظري قانون اساسي 

 حق و باطل از ديدگاه قرآن

 سرود يكتاپرستي

 "جستجوگري در مسير شدن"دكتر شريعتي 

 شناخت از ديدگاه قرآن

 شناخت از ديدگاه فطرت

 بهداشت و تنظيم خانواده
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 خدا از ديدگاه قرآن

 نقش آزادي در تربيت كودكان

 بازشناسي يك انديشه 

 آزادي، هرج و مرج، زورمداري

 روش برداشت از قرآن 

 شب قدر

 شناخت اسالم

 موسيقي و تفريح در اسالم

 نماز چيست؟

 (................. Anotates..................) واليت، رهبري، روحانيت .

 .۰۱۱( همين كتاب، ص ۰

 .۰۱۱( همين كتاب، ص ۱

 .۰۱۳( همين كتاب، ص ۶

 .۰۳۰- ۰۳۱( همين كتاب، ص 9

 ( ادامه اين بخش از نوار آسيب ديده است.1

 ، سوره آل عمران (سوره سوم).۰۱9( آيه ۳

 (.۱سوره بقره) ۰9۶( آيه ۱

 (.۰۱۱وره العاديات (سوره س ۳تا  ۳( آيات ۳

 (.۶۳، سوره صاد )۶۱( آيه 4

 .1) 9۳؛ مائده )۱) ۰9۳( بقره )۰۱

 .1) 9۳( مائده )۰۰

 .۰۰۱(، آيه ۶( آل عمران ۰۱

 .۰۰۶و  ۰۰۱(، آيات ۶( آل عمران )۰۶
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 .۰۳1و  ۰۳9(، آيات ۱( سوره اعراف )۰9

 .۳۱(، آيه ۰۱( سوره يوسف )۰1

 .9۰-۶4( آيات ۱۱( سوره حج )۰۳

 .۱(، آيه 1( سوره مائده )۰۱

 .۰۰۱-۰۰۰(، آيات 4( سوره توبه )۰۳

 .۳تا  ۳(، آيات ۰۱۱( سوره عاديات )۰4

 .۱۳9(، آيه ۱( سوره بقره )۱۱

 ۱ ۰۱كاوه (ماهنامه)، سال دوم (دوره جديد)، شماره -» نكات و مالحظات«( مقاله ۱۰

 .۰ ۱صص  - ۰۶۶4/ غره جمادي االخر  ۰4۱۰فوريه 

 .1۳(، آيه 9)( سوره نساء ۱۱

 .۰1۱(، آيه ۱( سوره اعراف )۱۶

 .4۱(، آيه ۰۳( سوره نحل )۱9

 .۰9۶(، آيه ۱( سوره بقره )۱1

( االحتجاج، اَبي منصور احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي؛ مؤسسة االعلمي ۱۳

 .۳-۶۱۱م)، الجزء الثاني، ص ۰9۱۶( ۰4۳۶للمطبوعات، بيروت، لبنان، 

 .۶۱۳( طبرسي، همان، ص ۱۱

هشتي، اهلل شهيد دكتر بهاي آيت( علي رغم كوششهاي فراوان بنياد نشر آثار و انديشه۱۳

 ادامه اين بحث و نوار آن به دست نيامد.

 .9۱(، آيه ۰۱( سوره يوسف )۱4

 .91(، آيه ۱4( سوره عنكبوت )۶۱

 .9۱ها، فقره ( نهج البالغه، به تصحيح صبحي صالح، بخش نامه۶۰

 .۰۰ه (، آي۰۶( سوره رعد )۶۱

 ».لوم العصاة«، فقره ۰4۱( نهج البالغه، تصحيح صبحي صالح، خطبه ۶۶
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 .۶۱9( نهج البالغه، باب حِكَم، فقره ۶9

 .4۱(، آيه ۰۳( سوره نحل )۶1

 .۶۰( نهج البالغه، باب حكمتها، فقره ۶۳

 .۱1۱( نهج البالغه، همان، باب حكمتها، فقره ۶۱

 .۱۶(، آيه ۱۰( سوره انبياء )۶۳

هيد دكتر اهلل شهاي آيتانه به رغم كوششهاي وسيع بنياد نشر آثار و انديشه( متأسف۶4

 پيدا نشد.» امر به معروف و نهي از منكر«بهشتي، نوارهاي جلسات پاياني بحث 
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