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                                                                                                       نگرشی به تعامل صلح آمیز

 امر به معروف و نهی از منکر در
 

حیم محِن الرَّ  بِسم اهلل الرَّ
ة اهللِ المنتَجبنی، حمّمٍد و آله الّطاِهرین احلَمد هَّللِ ربِّ العاَلمنی  و الّصالُة عیل خََیَ

 و اللعنُة عیل أعدائِهم أمَجعنی
 

 ز ظلم و فساد استاساس دعوت انبیا تشویق به امور پسندیده و نهی ا

اند و مبارزه با ظلم و فساد و  های خالف فرستاده شده ها و بدعت تمام انبیا و رسل الهی برای مقابله با سّنت
خالف در سرلوحۀ برنامۀ تربیتی و آموزشی آنان قرار داشته است، و همۀ آنان نسبت به این معنا در میان اّمت خود 

 اند. تصریح داشته
﴿ فرماید: ب به رسول اکرم صّلی اهلل علیه و آله و سّلم میخداوند متعال خطا            * 

                         ﴾ ز ما تو را نفرستادیم مگر برای بشارت به نعیم الهی و فو»؛
به مدارج اخروی و بیم دهنده از غضب و سخط حضرت حّق )که مترّتب بر عصیان و سرکشی نوع بنی آدم در عالم 

کنم. اجر و پاداش من همانا حرکت شما در  بگو ای رسول ما! من هیج اجر و مزدی را از شما مطالبه نمی *دنیاست.( 
 1«صراط مستقیم و راه به سوی پروردگار است.

داء جامعه و خروج از ورطۀ انانّیت و تکّبر و خودمحوری و ستم، سرلوحۀ بعثت من و نتیجۀ یعنی نفس اهت
 زحمات و صدمات من است و جز این مطلوب و منظوری ندارم.

  ﴿ فرماید: می 01و  02در سوره یس، آیه                       *    

           .﴾ 

از نقطۀ دور شهر مردی پدیدار گشت و خطاب به آن قوم گفت: ای مردم از فرستادگان خدا پیروی نمایید! * »
 «باشند. کنند و خود از هدایت شدگان می پیروی کنید از کسانی که هیچ پاداش و اجری مطالبه نمی

طور از بسیاری از پیامبران مانند هود و یونس و غیره، در قرآن کریم به این سبک یاد شده است، که جز  و همین
هدایت اّمت به راه راست و حرکت به سوی مرضای الهی و دوری جستن از مسیر باطل و خروج از وادی نفس اّماره 

یزی جز تربیت و هدایت بشر به سوی کمال نیست؛ و هیچ مطالبه و منظوری ندارند. به طور کّلی نفس بعثت انبیا چ
 این مهّم حاصل نخواهد شد مگر به دو امر:
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مانند امر به : سوق و تشویق به انجام اموری که در جهت تربیت نفوس نقش اساسی و یا پسندیده دارند؛ اّول
 واجبات و مستحّبات.

ب نفوس و تعطیل قوا و سّد راه حرکت انسان ـ در تخری عکس جهت نخست : بیم و انذار از اموری که ـدّومو 
اند؛ بنابراین چنانچه در این حرکت تربیتی و در راستای این نظام تشریع از پرداختن به شّق دّوم مسأله شانه  قرار گرفته

ات کنیم در آی خالی کنند، طبیعتًا مسألۀ رسالت ناتمام و زحمات بعثت بدون نتیجه خواهد ماند. و لهذا ما مشاهده می
اند، چنانچه در  قرآن بسیار روی این نکته توّجه شده است و حّتی غیر انبیا از مردم نیز مکّلف به ادای این وظیفه گردیده

دهد، و یا در  الّذکر خداوند علمای اّمت را بر سکوت در مقابل امر خالف و باطل مورد مذّمت و قدح قرار می آیه سابق
﴿ فرماید: یاز سوره آل عمران م 121آیۀ شریفه                            

       ﴾ باید گروهی از میان شما وجود داشته باشند که مردم را به راه پسندیده دعوت کنند و امر »؛
 «نهی از کار زشت را در دستور کار خود قرار دهند؛ البّته ایشان رستگارانند.به معروف و 

﴿ و دیگر آیه َنفر است:                                     

 ﴾ کنند و به  ای از مسلمین برای تحصیل علوم دین و فهم در مسائل شریعت به بالد علم کوچ نمی چرا عّده»؛
پردازند تا پس از بازگشت به اوطان خود مردم را نسبت به تکالیف هشیار کنند و آنان را از  تحصیل معارف دینی نمی

 0«اشتغال به کار خالف باز دارند.
که این دو اصل  وط به امر به معروف و نهی از منکر إلی ما شاء اهلل وجود دارد. به نحویدر قرآن کریم آیات مرب

و اّما روایات که باید گفت: آنچه از حضرات معصومین  به عنوان دو فرع مسّلم از فروع دین قرار گرفته است.
و متهّتکین به مسائل خالف و اظهار الّسالم در باب انذار از عمل زشت و نهی از منکر و تبّری از مخالفین شرع  علیهم

 ناخشنودی و طرد نسبت به عاملین قبائح وجود دارد، شاید از حّد احصاء خارج باشد.

 الّسالم دربارۀ امر به معروف و نهی از منکر روایت سّیدالّشهداء علیه

 کند: ایت میالّسالم رو ، حسن بن علّی بن حسین بن شعبه از امام حسین علیهتحف العقولدر کتاب شریف 
  الّسالم: قاَل: و ُیرَوی َعن أِمَِیالُمؤِمننَِی علیه

! إذ َیقوُل »  َثنائرهر َعََل األحبارر
ر
ن ُسوء ا النّاُس برام َوَعَظ اهلُل برهر أولریاَئُه مر وا أُّیه ُ     ﴿: اعَتِبر

  ﴾،3
:﴾      ﴿ و قاَل: و إنَّام  1﴾؛   ﴿ إََل َقولرهر

م الُمنَکَر و الَفساَد، َفال َینهَ  هر یَن َبنَی أظُهرر َن الظََّلَمةر الَّذر ُم کاُنوا َیَروَن مر َّنَّ
م ألر َک َرغبًَة فریاَم کاُنوا وََّنُم َعن َذلر عاَب اهلُل َذلرَک عَلیهر

ّا ََیَذروَن. و اهلُل َیقوُل:  نُهم و َرهَبًة ِمر     ﴿ و قاَل:    ﴾،5﴿َینالوَن مر

     ﴾ا إذا  6؛ هر برأَّنَّ نُه لرعرلمر َفبََدَأ اهلُل براألمرر برالَمعروفر و النَّهیر َعنر الُمنَکرر َفریَضًة مر
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مر نَکرر ُدعاٌء إََل اإلسالُأدَِّیت و ُأقیَمت، اسَتقاَمتر الَفرائرُض ُکلهها َهیِّنُها و َصعُبها؛ و َذلرَک أنَّ األمَر برالَمعُروفر و النَّهَی َعنر المُ 

ر و قرسَمةر الَفی ر و ُُماَلَفةر الّظاِلر ها. َمَع َردِّ الَمظاِلر عرها و َوضعرها یف َحقِّ ن َمواضر َدقاتر مر  و الَغنائرمر و أخذر الصَّ
ر
 «ء

 کند که حضرت فرمود: الّسالم روایت می حضرت سّیدالّشهداء از پدرش امیرمؤمنان علیهما»
بش توّجه نمایید و از مذّمت احبار و عالمان اهل کتاب عبرت گیرید، که ای مردم! به موعظۀ الهی به بندگان مقّر

چنین در جای  و هم دارند؟ ر زشت و سخن حرام باز نمیچرا علمای الهی و دانشمندان آنها ایشان را از گفتاگوید:  می
یار بسفرماید:  تا اینجا که می ارند.اسرائیل مورد لعن الهی قرار د آن کسانی که کافر شدند از بنیفرماید:  دیگر از قرآن می

فرماید: عّلت مذّمت خداوند و انتقاد از علمای آنها این است که  سپس حضرت می زشت و ناپسند است کار ایشان.
کردند، ولی در مقام دفع و سرزنش و  آنها اعمال زشت و ناروا از حّکام ظالم و مستبّدان و مستکبران جامعه مشاهده می

آمدند؛ به دو جهت: جهت اّول به واسطۀ طمع در منافع دنیوی و وصول به امیال شهوانی و هواهای  ر نمیردع آنها ب
گشت؛ و جهت دّوم به واسطۀ ترس از توبیخ و تهدید و بیم از  گونه افراد نصیب ایشان می نفسانی بود که از حّکام و این

 خود راه مدهید و از من بترسید. هبیم و هراس از آنان باید: فرم که خداوند می تضییق و اعمال ناخوشایند آنان، در حالی
جمیع مردان و زنان مؤمن بعضی از ایشان اولیاء بعضی دیگرند و صاحب امر فرماید:  و در جایی دیگر خدای متعال می

 دارند. بیح برحذر میکنند و از ورود در افعال زشت و ق و نهی و متوّلی تربیت دیگرانند، مردم را امر به کار پسندیده می
در اینجا خدای متعال مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان تکلیف واجب و فریضۀ الهی مطرح نموده 

پای  پای داشته شود، جمیع تکالیف و احکام فریضه الهی به داند که اگر این دو فریضه انجام شود و به است؛ زیرا می
ها و چه مشکل از آنها. و عّلت این مسأله آن است که امر به معروف و نهی از منکر داشته خواهد شد، چه آسان از آن

ها و  دعوت به اسالم و تحکیم مبانی اسالم و پیاده شدن دستورات و فرامین اسالم است، در عین طرد تمام تعّدی
ی جامعه به سوی صالح و رشد و تواند اثر بسیار نامطلوب در روند اصالح ای که تحقیقًا می کارهای ظالمانه و قلدرانه

های اجتماعی و مّلی به جمیع اصناف مّلت به طور  سعادت داشته باشد، که همانا آن مخالفت با زورگویان و تقسیم بهره
عادالنه و منافع مّلی در جهت صالح جامعه نه در جهت مصالح فردی و شخصی و گروهی خاص، و گرفتن صدقات 

 7«اضع تعیین شده از جانب خداوند است.و اموال زائد و صرف آن در مو

 الّسالم مراتب امر به معروف و نهی از منکر در کالم أمیرالمؤمنین علیه

الّسالم در  کند که شنیدم از علّی علیه لیلی فقیه نقل می جریر طبری در تاریخ خود از عبدالّرحمن بن أبی ابن
 روزی که با لشکر معاویه در صّفین روبرو شدیم:

ا ا َئ؛ و مَ أُّیه ، َفأنَکَرُه برَقلبرهر َفَقد َسلرَم و َبرر ُه َمن َرأٰی ُعدواًنا ُیعَمُل برهر و ُمنَکًرا ُیدَعی إَلیهر نُوَن! إنَّ ن أنَکَر برلرسانرهر لُمؤمر

یفر لرتَکوَن َکلرَمُة اهللر الُعلیا و َکلرَمُة  ؛ و َمن أنَکَرُه برالسَّ برهر ن صاحر َر و ُهَو أفَضُل مر ی أصاَب َفَقد ُأجر فََل َفَذلرَک الَّذر الّظالرمنَی السه

َر یف َقلبرهر الَیقنیَ   ؛ َسبیَل اهلَُدی و قاَم َعََل الطَّریقر و َنوَّ
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که ببیند که تجاوز به حقوق افراد در جامعه متداول و متعارف گشته است و به انجام  ای گروه مؤمنان! کسی»
نگاه خود را از مقابل این امور برکناری نهاده و صرفًا به قلب شود، آ کارهای زشت و ناپسند ترغیب و تشویق می

ها و چه بسا ایرادات و  ها وحرف و نقل تحقیق خود را از گیرودار کشمکش خویش از اینان برائت بجوید، پس به
بپردازد، نزد  که با زبان خویش به مقابله با این اعمال زشت پیماید. و کسی ها رهانیده و راه خود را به سالمت می مذّمت

که نه تنها با قلب و زبان  خداوند مأجور و ُمثاب خواهد بود و طبیعتًا از آن شخص اّول افضل و ارجح است. و اّما کسی
دهد، بلکه با اقدام عملی و قیام با شمشیر به نبرد با اهریمنان کفر و فساد  کار اینان را مورد نکوهش و سرزنش قرار می

ا اینکه راه الهی و صعود به مراتب عّزت و شرافت و استکمال نفوس هموار گردد و مسیر و دشمنان خدا بپردازد ت
انحراف و انحطاط به عالم بهیمّیت و شهوانّیت و کثرات مسدود شود و نفوذ کلمۀ ستمکاران از بین برود، پس این 

ده است؛ این افراد بر طریق شخص همانا که به راه راست هدایت یافته و سعادت ابدی را برای خود به ارمغان آور
 8«مستقیم ثابت، و نور یقین در قلوبشان همواره تابناک و روشنگر خواهد بود.

 عمل به امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر شناخت دقیق این دو اصل

البته پر واضح است که فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر شناخت صحیح و دقیق از دو پدیدۀ 
عروف و منکر است. و چه بسا بسیاری از افراد در اصل مسألۀ شناخت و یا در نحوۀ برخورد با این دو مطلب دارای م

نقاط ضعف و نقایصی هستند؛ زیرا مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر هم در زمینۀ شناخت و معرفت معروف و 
به عبارتی دیگر از مقولۀ تشکیک است؛ تشکیک در  منکر، و هم در زمینۀ اجرای این دو اصل دارای مراتب متفاوت و

 مفاهیم معروف و منکر و تشکیک در مراحل وجودی جریان این دو اصل.
طبیعی است که فهم افراد و وسعت اّطالعات آنها و اختالف مراتب نفس در قبال مسألۀ امر به معروف و نهی از 

ن دو مقوله برای افراد عادی میّسر است، ولی قطعًا راه منکر متفاوت است. اگرچه ادراک مفاهیم بدیهی و سادۀ ای
 وصول به مراتب عالیۀ معروف و دقائق و ظرایف منکر به روی هر کسی گشوده نیست.

که جمیع آحاد جامعه باید خود را در برخورد با این دو مسأله حیاتی و زیربنایی تشّکل جامعه و  چنان و لهذا هم
طور دخالت در مسائل  یعت و مبانی متقنۀ مکتب توحید متعّهد و مسئول بدانند، همینمدنّیت بر اساس اصول محرزۀ شر

آالیش و منّزه از هواهای نفسانی و قلوب  غامضۀ معروف و منکر و نحوۀ اجرای این دو اصل را نیز باید منحصر در نفوس بی
علمای راستین شرع مبین و دانشمندان رّبانی و های عالم کثرات و توّغل در حیطۀ جوالن نفس اّماره توّسط  مبّرای از دغدغه

الهی که عارف به مبانی و تعالیم واقعی اسالم هستند، بدانند. و لذا باید گفت که هر کس الزم است قدر و قیمت و ارزش 
 9وجودی خویش را بداند و در حیطۀ فهم و ادراک و سعه وجودی علمی و اخالقی خود قدم بردارد نه بیشتر.

 الّسالم در لزوم شناخت و قدرت بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر صادق علیهکالم امام 

مرحوم کلینی  الّذکر بیان گردد. الّسالم در تبیین مطالب سابق در اینجا مناسب است روایتی شریف از امام صادق علیه
 کند: الّسالم روایت می صادق علیهاز علّی بن ابراهیم از هارون بن مسلم از مسعدة بن صدقه از امام  کافیدر کتاب 
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ِة َجمیًعا؟ َفقاَل: َ؟ َفقیَل َلُه: «ال.» و ُسِئَل َعِن األمِر بِالَمعُروِف و النَّهِی َعِن الُمنَکِر، أ واِجٌب ُهَو َعیَل األُمَّ  و ِلر
، ال َعََل » قاَل: َن الُمنَکرر ر برالَمعروفر مر یِّ الُمطاعر العاِلر ن أیٍّ  إنَّام ُهَو َعََل الَقور ی َسبیاًل إََل أیٍّ مر عیفر الَّذی ال َُّیَتدر الضَّ

، َقوُلهُ  َوَجلَّ لیُل َعََل َذلرَک کرتاُب اهللر َعزَّ . و الدَّ َن احلَقِّ إََل الباطرلر ﴿: َیقوُل مر              

          ﴾،12 : َوَجلَّ ؛ َکام قاَل اهلُل َعزَّ  ﴿ َفَهذا خاصٌّ َغرُی عامٍّ              

  ﴾،11  ُة واحر ؛ و ُهم َیوَمئرٍذ ُأَمٌم ُُمَتلرَفٌة، و األُمَّ هر ةر ُموََس و ال َعََل ُکلِّ َقومر ًدا، َکام قاَل اهلُل و َِل َیُقل: َعََل ُأمَّ َدٌة َفصاعر

: َوَجلَّ  ﴿ َعزَّ        ﴾،10  ََّوَجل ن َحَرٍج  .َیقوُل: ُمطیًعا هَّلِلر َعزَّ هر اهلُدَنةر مر و َلیَس َعََل َمن َیعَلُم َذلرَک یف َهذر

َة َلُه و ال ُعذَر و ال طاَعَة.  «إذا کاَن ال ُقوَّ

و ُسئَِل َعِن احلَدیِث الَّذی جاَء َعِن النَّبِیَّ َصیلَّ اهلُل عَلیِه و آلِِه و  الّسالم َیقوُل  ُة: و َسِمعُت أباَعبِداهللِ علیهقاَل َمسَعدَ 
نَد إماٍم جائررٍ » َسلََّم: هادر َکلرَمُة َعدٍل عر  ماَمعناُه؟، «إنَّ أفَضَل اجلر

َفترهر » قاَل: نُه؛ و إاّل َفال.َهذا َعََل أن َیأُمَرُه َبعَد َمعرر  «، و ُهَو َمَع َذلرَک َیقَبُل مر
که سؤال کرد از آن حضرت:  الّسالم که در جواب کسی گوید: شنیدم از امام صادق علیه مسعدة بن صدقه می»

سپس به آن “ خیر، بر همه واجب نیست.”آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب است بر جمیع افراد اّمت؟ فرمودند: 
 ته شد: به چه جهت؟حضرت گف

به تحقیق که امر به معروف و نهی از منکر واجب است بر فردی که دارای قّوت و نفوذ کلمه است و ”فرمود: 
باشد؛ نه بر  کنند و به حقیقت امر به معروف و نهی از منکر و حدود و ثغور آن عالم و واقف می افراد از او اطاعت می

باشد، و چه  و از ادراک صحیح و فهم واقعی محتوای این دو اصل ناتوان می فرد ضعیفی که راه به جایی نبرده است
خدای عّزوجّل نماید. و دلیل بر این مطلب کتاب  بسا بخواهد حّقی را بیان و اظهار کند ولی با باطلی مزج و خلط می

 و کار نیک دعوت نمایند و ازپا خیزند و مردم را به امر خیر  از میان شما مؤمنان باید گروهی بهفرماید:  است که می
 رفتار زشت و ناروا برحذر دارند.

که در جای دیگر خدا  چنان باشند نه جمیع افراد اّمت؛ هم این آیه داللت دارد که مقصود گروهی خاص می
نمایند و اساس امور خود را بر عدل  و از میان قوم موسی گروهی باشند که مردم را به حّق دعوت میفرماید:  می

و نفرمود: بر جمیع اّمت موسی واجب است، و نفرمود: بر هر قوم و گروهی واجب است؛ در  کنند. گذاری می ایهپ
شود، چنانچه  های زیادی بودند، و اّمت به یک فرد و بیشتر اطالق می ها و اّمت که در زمان حضرت موسی گروه حالی

، یعنی منقاد ابراهیم اّمتی بود مطیع پروردگارکه  به درستی: فرماید الّسالم می خدای متعال دربارۀ حضرت ابراهیم علیه
 پروردگار از هر حیث و هر جهت.

الّذکر نباشد، یعنی فاقد  بنابراین در این زمان که زمان سکوت و آرامش است چنانچه شخصی واجد شرایط سابق
امر به معروف و نهی از منکر از او ساقط  قدرت و افرادی که او را تأیید نمایند و از او اطاعت کنند باشد، بنابراین

 “گردد. می
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که از آن حضرت از معنی این حدیث که از  الّسالم در جواب کسی گوید: شنیدم از امام صادق علیه مسعده می
ها در راه  ترین مبارزه با فضیلت”رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم رسیده است سؤال نمود؛ رسول خدا فرمود: 

 “خن عدلی است که در پیشگاه حاکم جائر و امام ظالم گفته شود.خدا س
معنای این حدیث این است که آن شخص، حاکم جائر و امام ظالم را به راه ”الّسالم فرمود:  حضرت صادق علیه

کافی  راست و طریق عدل دعوت نماید. البّته پس از اینکه کاماًل به اطراف و جوانب مسأله واقف باشد و علم و اّطالع
نسبت به حقیقت دعوت داشته باشد، و در عین حال آن حاکم و امام جائر نیز سخن او را بشنود و کالم و موعظۀ او را 

 13“«باشد. صورت امر به معروف و نهی از منکر بر آن شخص واجب نمی دیدۀ قبول بنگرد. و در غیر این به

 امر به معروف و نهی از منکر اساسی شرایط

 به و منهیٌّ عنه : شناخت مأموٌرشرط اّول

 شود که در امر به معروف و نهی از منکر رعایت این دو مسأله ضروری است: از این بیان استفاده می
: هر شخص با هر موقعّیت و محدودّیت علمی و وسعت اّطالعات در مسائل شرعی و امور اخالقی مسأله اول

هیچ محدودّیتی شود و خود را در قبال این فریضه الهی  تواند متصّدی امر به معروف و نهی از منکر بدون توّجه به نمی
العنان و مختار بداند، بلکه باید شرایط آمرّیت را حیازت کند و از جمله آنها بلکه اهّم از آنها شناخت و معرفت به  مطلق

ن زمینه و روزنۀ اندک مأموٌر به و منهیٌّ عنه است؛ و ااّل چه بسا که امر او موجب تبعات و توالی مفاسدی خواهد شد و هما
جهت تلّقی به قبول مطلب حق نیز از بین خواهد رفت. نظیر دعوت به اسالم و ارشاد آن مرد مسلمان که همسایۀ نصرانی 
خود را به پذیرش اسالم ملزم نمود، و بعد دست او را گرفته به مسجد برد و از یک ساعت به اذان صبح تا هنگام فریضۀ ظهر 

ئت نوافل و اوراد و اذکار نمود، و پس از ادای فریضۀ ظهر نیز او را به جلوس در مسجد و استفاده از انوار او را مکّلف به قرا
و روحانّیت مسجد ترغیب نمود تا ادای نماز عصر، و کذلک ادامۀ اذکار و قرائت قرآن و ادعیۀ وارده تا وقت زوال مغرب، و 

ا با جسمی خسته و اعصابی کوفته و روانی آزرده و ُخلقی تنگ روانۀ طور تا هنگام نماز عشاء؛ و در این وقت او ر همین
منزلش نمود. باز یک ساعت قبل از اذان صبح به درب منزل همسایه آمد و آواز در داد که برای رفتن به مسجد آماده شود. 

آمده بود، بدون آنکه درب همسایۀ تازه مسلمان که از اعمال روز گذشته و شّدت تعب و رنج تکالیف مقّرره جانش به ستوه 
خورد و موجب  کار و عاّلف می را باز کند از صحن حیاط پاسخ داد: آقاجان برو پی کارت! این دین شما به درد افراد بی

گرچه در این باب سخن بسیار است و  11گسیختگی کانون خانواده و ضرورّیات زندگی خواهد شد. تباهی زندگی و ازهم
ب خود، راجع به این موضوع بحث کافی بحول و قّوه الهی انجام خواهد شد، ولی در اینجا نسبت به شاءاهلل در موقع مناس إن

 15کنیم. بها که متأّسفانه در جامعۀ ما جریان دارد اشاره می بعضی از مصادیق و موارد مبتال

 : وجود شرایط مساعدشرط دّوم

 ول و وجود شرایط مساعد جهت بیان امر به معروف و نهی از منکر است:که قابلّیت قب مسألۀ دّوماّما 
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باید به این نکته توّجه داشت که زمینۀ مساعد برای امر به معروف و نهی از منکر به معنای پذیرش تمام عیار و 
هیچ قبول صددرصد نسبت به این دو اصل اساسی در مبانی فقه شیعه نیست؛ چه اینکه این مطلب ممکن است در 

زمانی تحّقق پیدا نکند؛ بلکه به معنای تشخیص صحیح موقعّیت مخاطب و ظرف تحّقق این اصل است. آمر به معروف 
و ناهی از منکر باید کاماًل به شرایط محیط و زمان و خصوصّیات مخاطبین اّطالع و اشراف داشته باشد؛ چه بسا طرح 

 اماًل مضّر خواهد بود.یک نکته در جایی مفید و در ظرف و موقعّیتی دیگر ک
چه بسا نصیحت در مقابل دیگران موجب »؛ ُنصُحَک َبنَی الَمََل َتقریعٌ  فرماید: الّسالم می میرالمؤمنین علیها

 16«گردد. سرشکستگی مخاطب و خرد شدن شخصّیت و از بین رفتن شئونات او می
عماء و زمامداران زمان خود دقیقًا به این نکته پیامبر گرامی اسالم در ارتباط با بالغ و ابالغ پیام رسالت خود به ز

نمودند. خدای متعال در قرآن کریم راجع به رسول  توّجه داشتند و کاماًل رعایت موقعّیت آنها را در این راستا می
﴿ فرماید: اش چنین می برگزیده                       ﴾؛  

نمایی. و اگر با درشتی و  و به واسطۀ بخشش و لطف الهی بود که با مشرکین به نرمی و رفتار نیکو برخورد می»
شدند و آزرده خاطر از  نمودی، هر آینه از گرداگرد تو پراکنده می سختی و دلی سخت و غیر قابل انعطاف برخورد می

 17«افتاد(. گر نصایح و کلمات معجزآسایت بر دل آنان مؤّثر نمیرمیدند )و دی پیش تو می
﴿ فرماید: در آیه دیگر خطاب به حضرت موسی و هارون می             *        

       .﴾18  

است که باید هرچه بیشتر در آن غور و دّقت و مطالعه نمود. و سزاوار است این آیه تحقیقًا یکی از کثیر آیاتی 
زعمای حکومت اسالمی دقیقًا آن را مورد مطالعه و تحقیق و تبعّیت و اسوه قرار دهند، و از وحی پروردگار به رسول 

ول و قّوه الهی در مباحث شاءاهلل به ح الّسالم به نکات دقیق و ظریف آن پی ببرند. و ما إن مکّرمش حضرت موسی علیه
آتیه که راجع به وظیفه و تکلیف حّکام اسالم و شیوۀ تبلیغ و انذار ُامرای حکومت اسالمی بحث خواهیم نمود، مفّصاًل از 

ای موسی و هارون! به سوی فرعون رهسپار » فرماید: این آیه شریفه سخن به میان خواهیم آورد. مجماًل اینکه خداوند می
ربوبّیت ما فراگرفته، و پا را از حدود عبودّیت بیرون نهاده است و دعوی الوهّیت  طغیان و سرکشی در قبال شوید که او را

نماید * اّما باید متوّجه باشید که با زبانی نرم و مالیم و سخنانی موزون او را به توحید دعوت نمایید، شاید که در دل  می
 «ترس از هالکت او را از منجالب انانّیت نجات بخشد.او کارگر افتد و به راه راست متمایل گردد و 

در اینجا فرق بین دعوت انبیا و اولیای الهی با سایر افراد از منتحلین و متشّبثین به آنها و متشّبهین به روش و 
 گردد. سیره و مرام آنها کاماًل واضح می

 و اولیای الهی با سایر افراد ءفرق بین تبلیغ انبیا

و اولیای الهی، نفس هیچ نقش و دخالتی در تبلیغ و دعوت ندارد، و فقط و فقط بر اساس تعّلق تکلیف از در دعوت انبیا 
 جانب پروردگار و اتیان به واجبات عبودّیت و انقیاد در برابر حکم و مشّیت الهی است، چه به نتیجه برسد یا نرسد.
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ئل از صفات و ملکات شخصی گرچه در قالب و اّما در دعوت سایر افراد، مسألۀ دخالت هواهای نفسانی و رذا
دین مبین صورت پذیرد، کاماًل تأثیر خود را در کیفّیت ارائۀ  ۀهیئت دعوت به سوی پروردگار و تحّقق اهداف عالی

گردد که ورای دعوت به توحید و  دهد، و حّتی برای یک فرد عامی واضح می دعوت و انذار بروز و ظهور می
ی و کسب ملکات فاضله، مسائل نفسانی و حّب و بغض دنیوی و تحصیل منافع شخصی ـ از های واالی انسان ارزش

ـ در میان  وصول به ریاسات و مراتب عالیۀ آمرّیت و ناهوّیت و ارضاء ملکات رذیله نفس سرکش و تربیت نشده
 است.

ه و پا را از حریم فرماید: گرچه فرعون دعوی الوهّیت و خدایی نمود الّسالم می خدا به حضرت موسی علیه
عبودّیت فراتر نهاده است، ولی هنوز قلب او تهّیؤ و استعداد تلّقی کالم حق را از دست نداده است و چنانچه با او به 

نه با دشنام و طرد و لعن و دورباش و باید و نباید ـ صحبت شود ممکن است بر اساس  مدارا و منطق صحیح ـ
 لب حق را بپذیرد و دست از عناد و لجاج بردارد.مرتکزات فطری و اندوختۀ عقالنی مطا

  طالق و تشديد آيات قرآن در لزوم قيام به حّق و گسترش قسط در جامعها

طالق داشته و اقيام به قسط داريم؛ و اين آيات  مر به معروف و نهى از منكر واما در قرآن مجيد آياتى بر وجوب 
فراد مسلمان خواهد بود اامل زمان غيبت، و نسبت به يك يك آنها ش اختصاصى به زمانى دون زمانى ندارد. پس إطالق

 كه آنها نبايد با يهود و نصارى آشنايى و موّدت و دوستى داشته باشند و آنها را به خود راه بدهند.
ن ُدونرُکْم اَل َیْأُلوَنُکْم َخَبااًل َوده ﴿ ُذوا برَطاَنًة مِّ یَن َءاَمنُوا اَل َتتَّخر ذر َا الَّ ْم َو َما یأُّیه هر ْن َأْفوهر وا َما َعنرتهْم َقْد َبَدتر اْلَبْغَضآُء مر

ی ُصُدوُرُهْم َأْکَِبُ   19.﴾ُُتْفر
َمنَُّکْم َشنََئاُن َقْوٍم َعََل ﴿و يا مانند آيه:  ْسطر َو اَل ََيْرر نَی هَّلِلر ُشَهَدآَء براْلقر یَن َءاَمنُوا ُکوُنوا َقومر ذر َا الَّ ُلوا  یأُّیه ُلوا  َأالَّ َتْعدر اْعدر

ُقوا اهلَل إرنَّ اهلَل َخبررٌی براَم َتْعَمُلونَ   ُهَو َأْقَرُب لرلتَّْقَوی  02.﴾َو اتَّ
اى كسانى كه إيمان آورديد، شما بايد بر پادارندگان و برافرازندگان در راه خدا و براى خدا باشيد! قّوام در راه 

مر بمعروف و نهى از منكر و جهاد و صدقات و زكوات و ا نماز و روزه و خدا و هر چه فى سبيل اهلل است )أعّم از
 مضاء شده، بر عهده شماست.ار راه خدا نكاح و كسب و كار( باشيد؛ و هر چيزى كه د

هاى معنوى  يعنى قيام به حّق كنيد و لواء حّق را برافرازيد، تا مردم در زير لواى شما و در تحت قيام شما از بهره
نسبت به تمام مردم عالم، شهداء بالقسط و گواهان به عدل و ناظر و گواه باشيد )گواهى َلِه خود متمّتع باشند. شما بايد 

فرادى با شما دشمنى ورزيدند موجب اين نشود كه شما از او عليه ديگرى نداده، گواه به صدق و به حّق باشيد(. و اگر 
بدهيد. در هر حال بايد حكم به عدالت كنيد، خواه به  راه عدالت انحراف پيدا كنيد و حكم عليه آنها و َلِه دوستان خود

دشمنان خود و خواه به دوستان خود. اين طريق و مسير به تقوى نزديكتر است و شما را در پاكيزگى و مصونّيت از 
 دارد. حوادث نفسانى و شيطانى بهتر نگاه مى
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ْسطر ُشهَ ﴿ نَی براْلقر یَن َءاَمنُوا ُکوُنوا َقومر ذر َا الَّ رًیا   َدآَء هَّلِلر َو َلْو َعََل یأُّیه یًّا َأْو َفقر
ُکْم َأور اْلولرَدْینر َو االْقَربرنَی إرن َیُکْن َغنر َأْنُفسر

راَم َفال َتتَّبرُعوا اهْلََوی  َفاهلُل َأْوََل  ُضوا َفإرنَّ اهلَل َکاَن براَم َتْعَمُلوَن َخبرریً   ِبر ُلوا َو إرن َتْلُووا َأْو ُتْعرر  01.﴾اَأن َتْعدر
یَن َءاَمنُوا﴿فرمايد:  باز در اين آيه بنحو عموم مى َا الَّذر اى كسانيكه إيمان آورديد، شما برافرازندگان و بر  ،﴾یأُّیه

پادارندگان حّق و قسط در ميان مردم باشيد و پرچم عدالت را در دست بگيريد؛ و نه تنها خود قائم به قسط بوده، بلكه 
اينكه شما فقط در بين خود و خانواده خود عدالت و قسط را عملى كنيد، بلكه بايد همه قّوام به قسط باشيد. يعنى نه 

أفراد قيامشان به شما باشد و در قسط و عدل نگهدار و پاسدار و نگهبان باشيد. شما بايد گواه باشيد؛ گواه ِللَّه، گواه 
اشد، گواهى به حّق بدهيد. اگر ديديد بحّق، گواه به صدق؛ و اگرچه گواهى و شهادت عليه شما يا نزديكانتان ب

شخصى فقير است، به واسطه فقر بر او دل نسوزانيد و حكم شهادت َلِه او ندهيد و نگوئيد اين شخِص بيچاره و 
است. حكم را بر أساس حّق قرار بدهيد. خدا أولى است بر آن فقير و غنّى؛ و واليتش بر آنها بيشتر است از   ضعيفى

كند. پس متابعت از هواى خود نكنيد و هميشه در راه  ر مالحظه حّق را دارد و حكم به حّق مىخود آنها. او بيشت
عدالت حركت كنيد. در أداى شهادت صريح و روشن حقيقت را بيان كنيد؛ نه اينكه به قسمى مجمل و مبهم باشد كه 

اقعّيت بكّلى از شهادت إعراض كنيد و بالمآل َلِه شخص محبوب خود قرار گيرد. يا اينكه با وجود علم و اّطالع از و
شهادت ندهيد. و بدانيد كه خداوند به أعمال و نّيات شما مّطلع و خبير است. و در آنچه انجام خواهيد داد مورد 

 بازخواست قرار خواهيد گرفت.
یَن َءاَمنُوا﴿در اين آيات، عنوان  ذر َا الَّ  ّم از مرد و زن.بدون إشكال خطاب به عاّمه مكلَّفين است، أع ﴾یأُّیه

ْ ََیُْکم برَمآ َأنَزَل اهلُل َفُأوَلئرَک ُهُم ﴿به ترتيب وارد است:  17و  15و  11در سوره مائده در سه مورد: ذيل آيات  َو َمن ِلَّ

ُرونَ  ْ ََیُْکم برَمآ َأنَزَل اهلُل َفُأوَلئرَک ُهُم الظَّلرُمونَ  ﴿ـ  ﴾ اْلکفر ْ ََیْکُ  ﴿ـ  ﴾َو َمن ِلَّ ُقونَ َو َمن ِلَّ  .﴾م برَمآ َأنَزَل اهلُل َفُأوَلئرَک ُهُم اْلَفسر
اند به آنچه خداوند نازل فرموده است اين جماعت همه كافرند؛ همه ظالمند؛ همه  كه حكم نكرده كساني

 فاسقند.
آيا آيا در زمان غيبت اين عناوين )كفر، فسق، ظلم( بر كسى كه حكم ِبما أنَزَل الَله نكند ديگر صادق نيست؟! و 

مى شوند؟ و آيا خداوند  ﴾َبْل ُهْم أَضّل ﴿مردم در زمان غيبت از تكليف رها شده، مثل َهَمٌج َرعآء و مانند حيوانات، 
 گيرند؟! آنها را مانند بهائم قرار داده است؛ و اگر بخالف ما أنَزَل الَله حكم كنند مورد مؤاخذه قرار نمى

نسوخ شده است؟ و آداب جاهلى و سنن مّلى و آراء و أفكار و خالصه آيا قرآن در آخر الّزمان مرده يا م
ديگر در اينجا صادق نيست؟ و إنسان در هر جا  ﴾برَمآ َأنَزَل اهللُ  ََیُْکمَمْن ِلَّ ﴿شهوانى، قرآن را نسخ كرده اند؟ و آيات 

ون اين قيام و أمر به ديد بايد سكوت اختيار كند، چ -شخصى يا اجتماعى -از قباحت و فساد و ظلم و ستم  اى منظره
 معروف بر خالف مسير و نظر إمام به حّق است؟!

عجبا! اگر اينطور باشد، آن إمام ديگر إمام به حّق نيست؛ آن إمام ظلم است. آن إمامى كه نخواهد إنسان قيام به 
يا به ظالم كمك كند، عدل و قيام به حّق كند، إغاثه مظلوم كند، بلكه دوست داشته باشد ظالم بر ظلم خود إدامه دهد، 
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يا در دستگاههاى ظالمانه وارد بشود و اين أمر با روح آن إمام ماليمت داشته باشد، آن إمام ديگر إمام زمان نيست؛ او 
 كند. ، و اين فرد بشر را إغوا مىإَل َیْومر الَوقتر الَمْعلومشيطانى است رجيم در تمام عوالم 

ّلم وقتى از جنگ تبوك برگشتند )جنگ تبوك خيلى طول كشيد و پيغمبر أكرم صّلى اهلل عليه و آله و س
ها  مشكالتى داشت، گرچه انجام نشد، ولى طول سفر در تابستان و حركت از مدينه تا به شام موجب بسيارى از مرارت

شود؛ يعنى ديگر جنگى در زمان حيات خود پيغمبر واقع  و مشكالت شد.( خبر دادند كه ديگر جنگى واقع نمى
شود، و همين طور هم شد و غزوه تبوك آخرين غزوه ايست كه رسول خدا انجام دادند. و در اين وقت مسلمين  نمى

گفتند: جهاد پايان يافت؛ و مردم متمّكن هم بواسطه تمّكن خود آن  هاى خود و مى شروع كردند به فروش أسلحه
اَل َتَزاُل را از اين عمل نهى كرده و فرمودند: خريدند. چون اين جريان به گوش رسول خدا رسيد آنها  سالحها را مى

اُل. جَّ ُدوَن َعََل احْلَقِّ َحتَّی ََيُْرَج الدَّ تری َُيَاهر ْن ُأمَّ َصاَبٌة مر نمايند تا زمانى  دائمًا جماعتى از اّمت من در راه حّق جهاد مى عر
 00كه دّجال خروج كند.
ف از َعَقبة بن أبى العيزار كه او روايت كرده است كه حضرت ِمْخَنكند از أبو خ خود نقل و روايت مىطبرى در تاري

 :صحاب ُحّر را در َبْيضة مخاطب قرار داده و به اين خطبه مشغول شدنداالّشهداء عليه الّسالم أصحاب خود و سّيد
َا النَّاُس! إنَّ َرُسوَل اهللر َصَلَّ  ، ُثمَّ َقاَل: َأُّیه َد اهلَل َو َأْثنَی َعَلیْهر َعَلْیهر َو َءالرهر َقاَل: َمْن َرَأی ُسْلَطاًنا َجآئرًرا    اهللُ َفَحمر

، یَ  ُُرمر اهللر َناکرًثا لرَعْهدر اهللر ُُمَالرًفا لرُسنَّةر َرُسولر اهللر َصَلَّ اهلُل َعَلْیهر َو َءالرهر ال حلر ، َفَلْم ُمْسَتحر َبادر اهللر براإلْثمر َو اْلُعْدَوانر ْعَمُل یفر عر

ا َعََل اهللر ُیعَ  ْعٍل َو اَل َقْوٍل، َکاَن َحقًّ ْ َعَلیْهر برفر َلُه َمْدَخَلهُ ریِّ  ؛ َأْن ُیْدخر
پس حمد خداوند را بجاى آورد و ثنا بر او فرستاد و پس از آن فرمود: اى مردم! رسول خدا صّلى اهلل عليه و آله 

الل شمرد، و عهد خدا را بشكند، و خالف سّنت و سّلم فرمود: هر كسى بنگرد سلطان ستمگرى را كه حرام خدا را ح
رسول خدا صّلى اهلل عليه و آله رفتار كند، و در ميان بندگان خدا به گناه و ستم عمل كند و آن شخص بيننده سكوت 

ست اختيار كند و نه از راه كردار و نه گفتار او را سرزنش ننمايد و در مقام إنكار و عيب گوئى بر نيايد، بر خدا واجب ا
 03برد. او را به همان جائى ببرد كه آن سلطان جائر را مى
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فرمود: اگر كسى به شما  اهلل علیه و آله صّلیكند كه گفته است رسول اهلل  قل مىعبد بن حميد از معاذ بن جبل ن
ى كه عطيه به شمار رفت يعنى در دادنش جز ثواب طمعى نداشت گرفتن آن حالل است، و عطيه و ارمغانى داد مادام

اند، در آن صورت آن را  اى بود كه آن را به طمع دين شما به شما داده اما اگر اسمش عطيه باشد و ليكن در واقع رشوه
و يا شما را از ترس دشمن ايمنى دهد مگيريد كه حرام است، و با اينكه ممكن است اين رشوه فقر شما را از بين ببرد 

با اينهمه با آن فقر و در آن ترس بسر ببريد، و راضى نشويد كه رشوه دين شما را تباه سازد، بدرستى كه بنى ياجوج 
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اند، و بدرستى آسياب دين بزودى بدور در خواهد آمد بايد مراقب باشيد، پا از حدود قرآن فراتر نگذاريد، بزودى  آمده
هواخواهانش از قرآن و هواخواهانش جدا و با هم خواهند جنگيد. بزودى پادشاهانى بر شما مسلط شده و سلطان و 

حكومت خواهند كرد كه در ميان شما به حكمى و در بين خود به حكمى ديگر رفتار خواهند نمود، اگر سر در 
 ما اگر آن شند، اصحاب پرسيدند يا رسول اهللك كنند و اگر نافرمانيشان كنيد شما را مى اطاعتشان در آوريد گمراهتان مى

 روز را درك كرديم تكليفمان چيست؟
پيامبر فرمود: مانند اصحاب و ياران عيسى باشيد، آنان را با اره دو نيم كردند و به دارها آويختند به اين منظور 

دند و تن به مرگ دادند، و حاضر كه شايد بتوانند به اين وسيله آنان را در معصيت با خود شركت دهند ليكن قبول نكر
به نافرمانى خدا نشدند، آرى مرگ در اطاعت خدا بهتر از زندگى در معصيت اوست، اولين معصيت و زشتى كه در بنى 
اسرائيل راه يافت اين بود كه امر به معروف و نهى از منكرشان به اين صورت در آمد كه مرتكبين گناه را بعنوان تاديب 

خوردند و  كردند و در عين حال دست از رفاقت آنان بر نداشته و با آنان مى نهى از منكر مىامر به معروف و 
اند، به همين جرم كه عصيان و تجاوز  اند و هرگز گناهى نكرده آشاميدند، چنان كه گويا آنان مرتكب گناه نشده مى

 خود دچار ساخت.  كردند خداوند همه شان را به زبان داود به لعنت
حال بنى اسرائيل، و به خدايى كه جان من بدست اوست سوگند، يا اين است كه امر به معروف و نهى  اين بود

كند، آن وقت است كه حتى دعاى  كنيد و يا اينكه در اثر ترك آن خداوند اشرار شما را بر شما مسلط مى از منكر مى
 شود. نيكان شما هم در حقتان مستجاب نمى

وست، يا اين است كه امر به معروف و نهى از منكر نموده و دست ظالم را گرفته و و به خدايى كه جانم بدست ا
هاى پاره  اى از شما را با دل دهيد و يا اين است كه خداوند پاره طرف حق سوقش مىه به قدرت هر چه تمامتر ب

 01.زند ديگرتان مى

 مروایت دّو

وحدانيات و ابن السكن و ابن منده و باوردى در  المنثور است كه ابن راهويه و بخارى در و نيز در كتاب الدّر
اهلل علیه و  صّلی كند كه گفت: رسول اهلل رش نقل مىمعرفة الصحابه و طبرانى و ابو نعيم و ابن مردويه از ابن ابزى از پد

درود خير  اى از مسلمين را نام برده و بر آنها اى خواند و در آن حمد و ثناى خداوندى بجاى آورد، سپس عده خطبه آله
دهند، و آنان را به  فرستاد، آن گاه فرمود: چه ميشود اقوامى را كه همسايگان خود را علم و ادب و احكام دين ياد نمى

شود مردمى را كه از همسايگان خود  كنند؟ و چه مى سازند، امر به معروف و نهى از منكرشان نمى احكام دين آشنا نمى
سازند؟ سوگند  د، و به اين وسيله خود را آشناى به احكام دين و متفطن به آن نمىآموزن علم و ادب و احكام دين نمى

گيرند، يا خود متفطن  دهند و از آنان ياد مى به آن خدايى كه جانم بدست اوست يا اين است كه همسايگان را ياد مى
ا عقوبت خواهم كرد، آن گاه از شوند يا اين است كه من خود قبل از آنكه خداوند در قيامت عقوبتشان كند در دني مى

 منبر فرود آمده و به منزل تشريف برد.
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پرسيدند غرضش از اين كالم چه كسى بود؟! و  اصحاب آن حضرت با هم به گفتگو پرداخته و از يكديگر مى
دشان رسد، آنهايند كه خو كسى بنظر ما نمى «اشعريين» خورد اين بود جز جوابى كه در ميان ايشان به گوش مى غالبًا

اند و همسايگانشان مردم جفاپيشه و نادانند. اين گفتگو و سؤال و جوابها به گوش اشعريها رسيد جمعى از  عالم و فقيه
ده يا نه، شرفياب حضور با ايشان بو اهلل علیه و آله صّلی ه و اينكه آيا روى سخن رسول اهللايشان براى تحقيق قضي

  شده و عرض كردند:رسول اهلل
اى از مسلمين را به خير و خوبى ياد فرموديد و دنبال آن ما را به زشتى، مگر  كه ايراد فرموديد عده اى در خطبه

كه گفتيم، يا اين است كه همسايگان را علم و   چه گناه و تخلفى از ما سر زده است؟ پيامبر فرمود: مطلب همان است
كنيد، يا اينكه در  يز امر به معروف و نهى از منكرشان مىسازيد و ن دهيد و آنان را داناى به احكام دين مى دين ياد مى

 پس يك سال به ما هم نمود، عرض كردند يا رسول اهللهمين دنيا و قبل از رسيدنتان به عقوبت آخرت عقوبتتان خوا
آن مهلت بده، زيرا تعليم و تعلم آنان دست كم يك سال وقت الزم دارد، آن جناب پذيرفته و يك سال مهلتشان داد، 

ْن َبنري إرْْسائریَل َعَل﴿ :گاه اين آيه را تالوت فرمود یَن َکَفُروا مر َن الَّذر یََس اْبنر َمْرَیَم ذلرَک برام َعَصْوا َو   ُلعر لرسانر داُوَد َو عر

 05.﴾کاُنوا َیْعَتُدوَن. کاُنوا ال َیَتناَهْوَن َعْن ُمنَکٍر َفَعُلوُه َلبرئَْس ما کاُنوا َیْفَعُلونَ 
روايت شده كه آن جناب در تفسير آيه  علیه الّسالم عبداهلل هيثم تميمى از امام ابىعياشى از محمد بن در تفسير 

فرمود: اين را بايد بدانيد آنان كه اين آيات در  ﴾کاُنوا ال َیَتناَهْوَن َعْن ُمنَکٍر َفَعُلوُه َلبرئَْس ما کاُنوا َیْفَعُلونَ ﴿ شريفه:
گذاشتند در مجالس اهل گناه هم شركت  اهل معصيت و در آن گناهان قدم نمى مذمتشان نازل شده با اينكه خود

، و با ايشان انس خنديدند ويشان مىديدند بر كردند، و تنها جرمشان اين بود كه وقتى اهل معصيت را مى نمى
 06.داشتند مى

كند  روايت مى یه الّسالمعل هللو نيز در تفسير عياشى است كه مروان از بعضى از اصحاب خود از امام ابى عبد ا
گفتگو از نصارا و عداوتشان به ميان آمد حضرت فرمود: ستايشى كه خداى  علیه الّسالمكه گفت: وقتى در حضور امام 

ونَ ﴿ تعالى در آيه: ُ ُْم ال َیْستَْکِبر نَی َو ُرْهبانًا َو َأَّنَّ یسر سِّ
نُْهْم قر ﴾ذلرَک برَأنَّ مر

ه ما بين از آنان كرده راجع به مردمى است ك 27
 08اند. كرده اند، و در انتظار بعثت آن جناب روزشمارى مى زيسته مى اهلل علیه و آله صّلی غيبت مسيح و بعثت محمد

 مروایت سّو

 : از منکر یالم در باب امر به معروف و نهالّس یهالشهدا عل یدکالم س
یمر  برْسمر  حر ْْحَنر الرَّ یَّه:َهَذا َما َأْوََص برهر احْلُ  ؛اهللر الرَّ

ٍد اْلَمْعُروفر براْبنر احْلَنَفر یهر ُُمَمَّ ِّ ْبنر َأِبر َطالرٍب إََل َأخر
 َسنْیُ ْبُن َعَلر

ًدا َصَلَّ اهلُل عَ  إنَّ  یَک َلُه. َو َأنَّ ُُمَمَّ ٍّ َیْشَهُد َأْن اَل إَلَه إالَّ اهلُل، َوْحَدُه اَل ََشر
َو َرُسوُلُه، َجآَء َلْیهر َو َءالرهر َعْبُدُه احْلَُسنْیَ ْبَن َعَلر

. َو َأنَّ  . َو َأنَّ اجْلَنَّه َو النَّاَر َحقٌّ نْدر احْلَقِّ ْن عر . براحْلَقِّ مر اَعه َءاترَیه اَل َرْیَب فریَها. َو َأنَّ اهلَل َیبَْعُث َمْن یفر اْلُقُبورر  السَّ
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ًدا َو اَل َظالر  إّنِّ  ا َو اَل َبطرًرا َو اَل ُمْفسر ً
ٍد َصَلَّ اهلُل َعَلیْهر َِلْ َأْخُرْج َأَشر ی ُُمَمَّ ه َجدِّ اًم َو إنَّاَم َخَرْجُت لرَطَلبر اإلْصاَلحر یفر ُأمَّ

رَی بر  ، َو َأسر یُد َأْن َءاُمَر براْلَمْعُروفر َو َأَّْنَی َعنر اْلُمنَْکرر ؛ ُأرر رَیهَو َءالرهر ِّ ْبنر َأِبر َطالرٍب علیه السالم. سر
رَیه َأِبر َعَلر ی َو سر  َجدِّ

َ اهلُل َبْینری َمنْ فَ 
ُ َحتَّی َیْقِضر ، َو َمْن َردَّ َعََلَّ َهَذا َأْصِبر ؛ َو ُهَو َخرْیُ  َقبرَلنری برَقبُولر احْلَقِّ َفاهلُل َأْوََل براحْلَقِّ َو َبنْیَ اْلَقْومر براحْلَقِّ

نَی.  احْلَاکرمر

ی؛ َو َما َتْوفریقری إالَّ  وَ  یَّتری إَلْیَک َیا َأخر
هر َوصر بََع َهذر اَلُم َعَلْیَک َو َعََل َمنر اتَّ ْلُت َو إَلیْهر ُأنریُب. َو السَّ ، َعَلْیهر َتَوکَّ  براهللر

ه إالَّ بر  ِّ اْلَعظریمر   اهللر اهْلَُدی. َو اَل َحْوَل َو اَل ُقوَّ
 ؛اْلَعَلر

رش: محّمد كه معروف به بسم اهلل الّرحمن الّرحيم. اينست آن وصّيتى كه حسين بن علّى بن أبى طالب به براد»
 نمايد: ابن حنفّيه است مى

دهد كه هيچ معبودى جز خداوند نيست؛ اوست يگانه كه انباز و شريك ندارد. و  حسين بن علّى گواهى مى حّقًا
اينكه بهشت و  و بدرستيكه محّمد صّلى اهلل عليه و آله، بنده او و فرستاده اوست كه به حّق از جانب حّق آمده است.

رسد و در آن شّكى نيست. و اينكه خداوند تمام كسانى را كه در قبرها هستند  م حّق است، و ساعت قيامت فرا مىجهّن
 انگيزاند. بر مى

خروج نكردم از براى تفريح و تفّرج؛ و نه از براى استكبار و بلندمنشى، و نه از براى فساد و خرابى، و نه از براى  من
خواهم امر به  مى من باشد. براى اصالح اّمت جّدم محّمد صّلى اهلل عليه و آله مى من خروج ظلم و ستم و بيدادگرى!

 طالب عليه الّسالم رفتار كنم. معروف نمايم، و نهى از منكر كنم؛ و به سيره و سّنت جّدم، و آئين و روش پدرم علّى بن أبى
ست به حّق. و هر كه مرا در اين امر رّد هر كه مرا بپذيرد و به قبوِل حّق قبول كند، پس خداوند سزاوارتر ا پس

گيرم، تا آنكه خداوند ميان من و ميان اين جماعت، حكم به حّق  كند و قبول ننمايد، پس من صبر و شكيبائى پيشه مى
 است. رفرمايد؛ و اوست كه از ميان حكم كنندگان مورد اختيا

مگر از جانب خدا؛ بر او توّكل كردم، و به  اين وصّيت من است به تو اى برادر! و تأييد و توفيق من نيست و
و هيچ جنبش و حركتى نيست، و هيچ  نمايم. و سالم بر تو و بر هر كه از هدايت پيروى نمايد. سوى او بازگشت مى

 09«.قّوه و قدرتى نيست؛ مگر به خداوند بلند مرتبه و بزرگ

 چند نکته قابل توجه

 بطالن سكوت در مقابل ظلمل: نکته اّو

 عقلیطبق موازين  سكوتطالن بالف( 

بطور كّلى اصل اساسى در موازين و مستقّلات عقلّيه اّتباع از حّق و تطبيق جميع امور حيات بشر و حركات و 
سكنات و نحوه ارتباطات جمعى و فردى و اشتغال به امور دنيا و آخرت و تكميل نفوس مستعّده به مرتبه فعلّيت و 

باشد. حّق بعنوان محور براى جميع استنباطات عقلى و قوانين فطرى است و  حور مىاساس اين مالك و اين م كمال بر
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جميع مرتكزات فطرى بشر و سرمايه خدادادى پروردگار كه در ضمير انسان و فطرت او نهادينه شده است بر 
با واقع و عدم  محورّيت اين اصل قرار دارد. مثًلا لزوم صدق و قبح و حرمت عقلى كذب، بر محورّيت انطباق گفتار

انطباق با واقع است. و به عبارت ديگر انطباق گفتار با تحّقق امر خارجى يا عدم تحّقق آن و عدم انطباق گفتار با اين دو 
 اصل معيار صدق و كذب خواهد بود.

معنى نفس وجود آن قضّيه خارجى يا عدم وجود آن است جداى از ارزشمند بودن يا نبودن ه و حّق در اينجا ب
صادق فردى است كه كالم او با محكّى خارجى آن مطابقت كند و كاذب فردى است كه گفتار او با محكّى  قضّيه.آن 

 آن مطابقت ننمايد.
باشد؛ زيرا  حرمت تعّدى به مال و يا عرض و يا جان افراد بر اساس عدم انطباق فعل انسان با اين اصل مى و يا مثاًل

ز اصول اولّيه و بديهّيه حفظ بقاء نسل و ادامه حيات است. و خداوند متعال اين اختيار انسان بر مال و عرض و جان ا
اختيار را به انسان عطاء نموده و تعّدى به اين حدود و ثغور را منافى با حرّيت در انتخاب و قدرت بر انفاذ دانسته است. 

را از زير  اين اصل مسّلم پايبند، و اجراء آن بديهى است حّتى غير ملتزمين به دين مبين اسالم از ساير ملل و فرق نيز به
 نمايند. را به هر نحو و كيفّيت محكوم و مطرود مى دانند، و تخّطى از آن بناى حفظ استمرار حيات بشرى و بقاء نسل مى

و همينطور تمام قضاياى مستقّله عقلى بر پايه اصل مطابقت و متابعت از حّق بنا نهاده شده است. بنابراين به 
اى براى انسان مبّين و واضح گشت، نفس بايد خود را  تضاى برهان عقلى و حاكمّيت فطرى چنانچه حّقانّيت مسألهمق

در قبال اين مسأله مسؤول و طرفدارى از آن را نصب العين خويش قرار دهد. زيرا نفس ادراك حّق و وضوح آن بدون 
شرى و استمرار شرائط مساعده ترّقى روح و كماالت نفسانى مقابله جّدى با موانع تحّقق آن با اصل لزوم بقاء حيات ب

آورد. درست مانند فردى كه مرضى را در بدن خود تشخيص دهد و بدون  اى به دنبال نمى ثمره  در تعارض بوده و هيچ
مراجعه به طبيب و استمرار طريقه عالج دست روى دست بگذارد و صرفًا به نظاره رشد مرض و بقاء آن بنشيند، 

 اى ندارد. يعى است مآل و غايت چنين روشى جز اضمحالل و نابودى و بوار انسان نتيجهطب

 طبق موازين نقلىبطالن سكوت ب( 

 در برابر ظلم طبق موازين نقلى از حّد إحصاء خارج است. سكوتو اّما بطالن 
خود آنها با مواجهه با  اى از قرآن كريم به ذّم كسانى پرداخته است كه گرچه پروردگار متعال در مواضع عديده

اند، ولى در برابر اجحاف و تعّدى و ستم و نفاق  حّق و پيروى از دستورات انبياى الهى طريق عناد و معارضه را نپيموده
اند.  اّمتها، به سكوت و عدم دخالت در كار آنان و انذار و ايراد مواضع انحراف و ضّدّيت با روش رسل الهى اكتفاء كرده

 فرمايد: چنين مى 63و  60 اته، آيدر سوره مائد
ْحَت َلبرئَْس َما َکاُنوا  َو َتَری﴿ ُم السه ْثمر َو اْلُعْدَو نر َو َأْکلرهر ُعوَن یفر اإْلر اى رسول ما، تو »﴾؛ َیْعَمُلونَ  َکثررًیا ّمنُْهْم ُیرسر

ورزند. بسيار زشت و  مى بينى كه بسيارى از آنان )اهل كتاب( در ارتكاب گناه و ستم و خوردن مال حرام شتاب مى
 «دهند و بر آن استمرار دارند. قبيح است آنچه را كه انجام مى
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ْحَت َلبرئَْس َما َکاُنوا َیْصنَ ﴿ ُم السه ْثَم َو َأْکلرهر ُم اإْلر یهوَن َو اأْلَْحَباُر َعن َقْوهلرر
بنر چرا رّبانّيون و » ﴾؛ُعونَ َلْواَل َینْهُهُم الرَّ
كنند. همانا بسيار زشت و قبيح است روش و سيره آنان  ا از گفتار حرام و مال حرام نهى نمىعلماء الهى آنان، ايشان ر

 32«در سكوت و عدم اظهار خالف و سرزنش بر كار خالف و اعمال ناشايسته.
 كلمه رّبانى مشتق از رّب بمعنى پروردگار مدير و مرّبى و هدايت كننده است.

شود، زيرا خلق را كه بر اثر حكمت بالغه خود بيافريد آنانرا بسوى  ته مىبه خداى متعال از اين نقطه نظر رّب گف
به صرف جنبه خلقت بدون استمرار نزول  ن و كماالتشان تربيت فرمود؛ و ااّلنقطه عروج و فعلّيت استعدادهاى ذاتى آنا

 فيض موجب كمال، اطالق رّب بر پروردگار صحيح نيست.
ی َأْعَطی﴿ فرمايد: الّسالم خطاب به فرعون مى حضرت موسى على نبّينا و آله و عليه ذر نَا الَّ  َخْلَقهُ  ُکلَّ َشْ   َربه

ٍ
و ُثمَّ  ء

پروردگار ما ذات مقّدسى است كه خلقت و آفرينش و وجود كمالى اّول را به ماهّيت اشياء افاضه فرمود، » ؛﴾َهَدی
 31«آنانرا تربيت و هدايت كرد. آنگاه به وجودات مترّتبه و كماالت متواليه و متعاقبه بر جهت خلق
َیترَهآ إرنَّ َرِّب َعََل ﴿ فرمايد: و يا از قول حضرت هود على نبّينا و آله و عليه الّسالم مى ٌذ برنَاصر ٍة إرالَّ ُهَو َءاخر ن َدآبَّ   َما مر

یمٍ  ْسَتقر َ ٍط مه
ر بقاء او را به دست هيچ موجود جاندارى نيست مگر اينكه خداى متعال زمام امور حيات و استمرا» ؛﴾ِصر

كند. بدرستيكه  قدرت و سلطه خويش قرار داده است و او را بسوى نقطه مقّرره از سير كمالى خود هدايت مى
 30«كند. پروردگار من هميشه بر راه مستقيم و صراط متين و متقن حركت مى

 فرمايد: خود مى« منظومه حكمت»در  ـ رحمة اهلل عليه ـ مرحوم حاجى سبزوارى
ا بَِیِدهِ َأزِ  ُموِر ُطرًّ ُة األأ ٌة ِمنأ َمَدِدهِ   مَّ َتِمدَّ ُکلُّ ُمسأ  َو الأ

دست اراده و مشّيت قاهره و   باشد به زمام همه امور از كائنات و هر چه كه اطالق لفظ موجود بر آن صحيح مى»
 «ضه دارند.مطلقه حضرت حّق است. و جميع عالم وجود در بقاء حيات و استمرار وجود از او مدد و استفا

بنابراين معنى رّبانى اينست كه شخص بواسطه تعّلم علوم الهى و تربيت در راه و مسلك تقّرب به پروردگار و 
نمايد. بر اين اساس  ادراك حقائق عالم تكوين و نظام تشريع خود را منتسب به پروردگار و ربوبّيت حضرت حّق مى

منشأ عالم قدس و خلوص و صدق خواهد بود. اين چنين شخصى كالم او منبعث از حقيقت امر و كردارش ناشى از 
 باشد. در تمام اطوار و حركات و سكناتش اسوه و الگوى طالبين حّق و پويندگان مسير كمال مى

شود كه از جهت فهم و ادراك و قّوه تشخيص از  اّما در اين آيه مقصود از كلمه رّبانّيين به افرادى اطالق مى
تر و به معارف الهى و قوانين دينى اشراف بيشترى دارند. خداوند متعال اين افراد را مورد نكوهش سطح عاّمه مردم فرا

دهد؛ كه چرا شما با وجود فهم و ادراك و تشخيص مطلب و ميز بين باطل و حّق و وضوح صالح و  و مذّمت قرار مى
ئق و ورود در كثرات و توّغل در شهوات فساد براى جامعه از يك طرف، و جهل و نادانى جامعه و عدم بصيرت به حقا

هاى شخصى و اظهار آراء شيطانى و اهويه باطله از طرف ديگر،  و مسير اولياى الهى و ابراز سليقه  و ابتعاد از ممشى
درصدد اصالح امور اجتماع بر نيامديد، و با گفتار و اندرز و بيان حقائق و نهى از منكرات و امر به معروف و رفع 

تماعى، آنان را به حال خود يله و رها كرديد، و صرفًا به امور شخصى خود پرداختيد و خود را از جريانات و مفاسد اج
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وقايع جاريه در جامعه بركنار نموديد؛ گوئى هيچ مسؤوليتى در قبال مسائل فاسده و مفسده اجتماعى بر عهده شما 
صرف دورى گزيدن از اجتماع و سر بگريبان خويش نيست، و صرفًا به نظاره و تماشاى مسائل خالف نشستيد و به 

فرو بردن بسنده نموديد. اين عمل شما صد در صد خالف و متناقض با فلسفه بعثت انبياء و إنزال كتب و دعوت به راه 
 33راست و صراط مستقيم است.

  ست اواجبات اجتماع معتصم به حبل اهللامر به معروف و نهى از منكر، از لوازم و م: نکته دّو

كند و معلوم است كه از  كند بر اينكه معلوماتى كه انسان در زندگيش براى خود تهيه مى تجربه قطعى داللت مى
كند مگر آنچه را كه برايش سودمند باشد، از هر طريقى كه باشد و به هر نحوى كه ذخيره  ميان معلومات ذخيره نمى

ه آن معلومات و تمرين عملى دائمى به ياد آنها نباشد، به تدريج كرده باشد، وقتى متوجه آن معلومات نباشد و با عمل ب
شود. و در اين هم شكى نداريم كه عمل در همه شؤون داير مدار علم  رود و به بوته فراموشى سپرده مى از يادش مى

زمان گردد. هر  گيرد. و هر زمان علم ضعيف باشد عمل هم ضعيف مى است هر زمان كه علم قوى باشد عمل قوت مى
گردد. خداى  شود، و هر زمان كه علم فاسد باشد عمل هم فاسد مى كه علم يك علم صالحى باشد، عمل هم صالح مى

َو اْلَبَلُد الطَّیُِّب ََيُْرُج َنباُتُه ﴿هاى آن مثل زده و فرموده:  تعالى هم حال علم و عمل را در آيه زير، به زمين و روئيدنى

ي  ذر هر َو الَّ ﴾َخُبَث ال ََيُْرُج إرالَّ َنکردًا ...برإرْذنر َربِّ
 و نيز شكى نداريم در اينكه علم و عمل، اثرى متقابل در يكديگر دارند. 64

ترين داعى به عمل علم است و وقتى عمل واقع شد و اثرش به چشم ديده شد، بهترين معلمى است كه  قوى
 آموزد. همان علم را به آدمى مى

ه شده است در اينكه مجتمع صالحى كه علمى نافع و عملى صالح دارد، علم و و همه اينها كه گفته شد، انگيز
تمدن خود را با تمام نيرو حفظ كند. و افراد آن مجتمع، اگر فردى را ببينند كه از آن علم تخلف كرد، او را به سوى آن 

گذارند آن فرد در پرتگاه منكر علم برگردانند، و شخص منحرف از طريق خير و معروف را به حال خود واگذار نكنند، و ن
سقوط نموده، در مهلكه شر و فساد بيفتد، بلكه هر يك از افراد آن مجتمع به شخص منحرف برخورد نمايد، او را از 

 انحراف نهى كند.
و اين همان دعوت به فراگيرى و تشخيص معروف از منكر و امر به معروف و نهى از منكر است و اين همان 

َیْدُعوَن إرََل اْْلرَْیر َو َیْأُمُروَن براْلَمْعُروفر َو  ﴿ فرمايد: لى در اين آيه شريفه خاطرنشان ساخته و مىاست كه خداى تعا

شود كه چرا از خير و شر تعبير به معروف و منكر نمود. چون زمينه گفتار و  و از اينجا روشن مى ﴾َینَْهْوَن َعنر اْلُمنَْکرر 
ع  چنگ بزنيد و متفرق نشويد ..." و معلوم است كه چنين مجمد:" همگى به حبل اهللفرمو كه، مىمضمون آيه قبلى بود 

نيست به عكس اين باشد    دارند، معروف در آن خير، و منكر در آن شر است و ممكنكه همه افرادش چنگ به حبل اهلل
منكر خوانده، اين است كه به و به فرض هم كه اين نكته در نظر نبوده باشد، قطعا وجه اينكه خير و شر را معروف و 

 حسب نظر دين، خير معروف و شر منكر است، نه به حسب عمل خارجى.
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ةٌ ﴿ و اما اينكه فرمود: نُْکْم ُأمَّ براى تبعيض است، چون امر به  «من» اند: كلمه بعضى از مفسرين گفته ﴾َو ْلَتُکْن مر
است و مثل نماز و روزه واجب عينى نيست و  معروف و نهى از منكرو به كلى دعوت به سوى خيراز واجبات كفايى

 شود. اى اين كار را بكنند، تكليف از سايرين ساقط مى اى عده قهرا وقتى در هر جامعه
اجتماع صالح )و  شما با اين» كه:اند: اين كلمه بيانيه است. و مراد از آيه شريفه اين است  ولى بعضى گفته

 .«كنند اشيد كه به سوى خير دعوت مى( كه داريد، بايد امتى بمتمسك بحبل اهلل
كه منظورمان از اين سخن اين  «صدیٌق  َل منَک  نْ یکُ لْ وَ » م همانند اين است كه بگوئيم:در نتيجه جريان اين كال

اين است كه اين كلمه، نشويه ابتدايى  «من» است كه تو بايد دوست من باشى. و ظاهرا منظور اين مفسر از بيانيه بودن
 باشد.

تبعيضى است و يا بيانيه،  «من» سزاوار است گفته شود اين است كه بحث و بگو مگو در اينكه كلمه و آنچه
شود. براى اينكه دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر از امورى  اى منتهى نمى فايده است و به نتيجه بحثى بى

آنكه فرضا يكى از افراد اجتماع اين امور را انجام است كه اگر واجب باشد طبعا واجب كفايى خواهد بود. چون بعد از 
 داد، ديگر معنا ندارد كه بر ساير افراد اجتماع نيز واجب باشد كه همان كار را انجام دهند.

افرادش داعى به سوى خير و آمر به معروف و ناهى از منكرند، پس اگر فرض كنيم، امتى هست كه روى هم 
 كنند. قهرا معنايش اين خواهد بود كه در اين امت افرادى هستند كه به اين وظيفه قيام مى

كند،  پس مساله در هر حال قائم به بعضى افراد جامعه است، نه به همه آنها و خطابى كه اين وظيفه را تشريع مى
 بعضى باشد كه هيچ، و اگر متوجه كل جامعه باشد، باز هم به اعتبار بعض است.اگر متوجه همان 

و به عبارتى ديگر، بازخواست و عقاب در تخلف اين وظيفه، متوجه تك تك افراد است. ولى پاداش و اجرش 
َو ُأولئرَک ُهُم ﴿ :بينيم دنبال جمله فرمود است كه مى از آن كسى است كه وظيفه را انجام داده باشد. و به همين جهت

 .﴾اْلُمْفلرُحونَ 

تبعيضى است، و در محاورات خود ما نيز اگر در مثل  «من»ه ين است كه به قول آن مفسر، كلمپس ظاهر هم
چنين تركيبى و چنين كالمى، كلمه" من" بكار رفته باشد، ظاهرش همين است كه براى تبعيض باشد مگر آنكه دليلى 

 35اينكه معناى ديگرى از اين كلمه منظور است. در كالم باشد، و داللت كند بر

 و نهی از منکر مراتب امر به معروفم: نکته سّو

 ]امر به معروف[ مراتبی دارد:
 رود به چند دلیل:  شمار نمیه انکار قلبی؛ و آن بر أصّح قولین واجب است، ولی از جزء امر به معروف ب اّول:

 معروف نیست.ـ زیرا امر به معروف بدون کاشفی، امر به 1
 ـ انکار قلبی مسّلمًا واجب عینی ]است[، و اّما در وجوب عینی امر به معروف خالف است.0
 شود[. ـ انکار قلبی همیشه واجب است، ولی امر به معروف در صورتی که شرائط آن موجود باشد ]واجب می3
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 اظهار کراهت. دّوم:
﴿قول لّین؛ کما قال اهلل:  سّوم:                    ﴾.36 
 قول غلیظ. رابع:

 ضرر. خامس:
 جرح. سادس:

 37القتل. سابع:

 و نهی از منکر شرائط امر به معروفنکته چهارم: 

 و از برای امر به معروف شرائطی است:
 ؛باشد« معروف و منکر»ـ اّول آنکه آِمر به معروف و ناهی از منکر، خود عالم به 1
 ـ علم داشته باشد در مسائل خالفیه؛0
ـ اتیان به معصیت داشته باشد، یا مصّر بر معصیت باشد؛ زیرا در صورت غیر از این، ممکن است توبه کرده 3

 باشد؛
 ـ جایز باشد تأثیرش؛1
 ـ امن از ضرر نفسًا یا ِعرضًا یا مااًل داشته باشد.5

روف کرد در صورتی که شرطین اخیَرین وجود نداشت، پس اگر کسی گوید: حضرت سّیدالّشهداء امر به مع
 شود: چند شبهه حاصل می

 ـ فعل امام که حّجت بر خلق است منافات دارد بر وجود دو شرط اخیر.1
ـ این ادّله داللت دارد بر عدم جواز امر به معروف در صورت فقدان دو شرط اخیر، و از امام سرزد، و الزم آن 0

 د، و الالزُم باطل.است که فعل او حرام باش
 ـ تنافی واقع میان فعل او و سایر أئّمه؛ زیرا که آنها تقّیه کردند.3

 و اّما جواب:
 االطالق حّجت نیست، بلکه در صورتی است که وجه آن معلوم شود. ـ فعل امام علی1
 جناب است. ـ ادّله قائم است بر آنکه فقدان شرطین مختّص به خود آن0
 کند. جناب منافات ندارد؛ زیرا بحسب امکنه و ازمنه فرق می با عدم تقّیه آنـ تقّیه سایر ائّمه 3
 ﴿ـ[ و اّما 1]           ﴾38 .39اگر عموم نسبت به امام داشته باشد، مخصَّص است 
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 نکته پنجم: سایر شرایط

  كالم حّداد: نجاست را به غير بزن، نه به خودت

 زنى؟! دند: نجاست را به غير بزن! چرا به خودت ميفرمو مى
داخلى و يا امور اجتماعى و خارجى،  بينى در اصالح امرى از امور اعّم از امور خانوادگى و در هر موقعى كه مى

امر دائر است ميان آنكه آلودگى و فساد بر نفست وارد شود يا بر غير، آن آلودگى را براى نفس خودت مپسند كه ديگر 
نمائى مستلزم عصبانّيت و پريشان  بل جبران نيست! اگر در جائى ديدى امر به معروف و نهى از منكرى را كه مىقا

شدن افكار و درهم ريختن صفاى ذهن توست، و اين ضررش براى تو بيشتر است از ضررى كه به وى در اثر إتيان آن 
 آن مگرد!شود؛ دست از اين كار بردار و پيرامون  جرم و جنايت وارد مى

پسندى؟! بگذار ضرر بر  برخود مىآن را  شود؛ چرا اين ضرر وارد در حكم نجاستى است كه بر نفس تو وارد مى
ديگرى بخورد و وى نجس شود! و خالصه امر، طهارت نفس انسان بر هر چيز مقّدم است، و انسان حّق ندارد به 

ير و تزكيه نفس در فعل و حال، مورد طلب و سوال و جهت رعايت مصالح خارجّيه خودش را آلوده نمايد. زيرا تطه
باشد؛ اّما رسيدگى به امور اجتماعى و سعى در حوائج مردم و تدريس و كسب و امثالها امورى است كه در  مؤاخذه مى

 شود، نه در هر صورت گرچه در شرائط غير ممكنه باشد. صورت امكان مورد بازخواست و بازپرسى واقع مى
شود و از ترّقى و تكامل  بيند در اثر وارد شدن در اين امور نفسش آلوده نمى ر كسى ميداند و مىدر اينصورت اگ

ماند، مسّلمًا بر او الزم است كه به حوائج خلق  و توحيد و ايمان و ايقان و اطمينان خاطر و سكون دل و انديشه باز نمى
ه دخول در اين امور مستلزم از كيسه خوردن است و خدا على قدر اإلمكان قيام و اقدام نمايد؛ و اّما اگر ديد ك

هاى الهى را از دست دادن است، يعنى مستلزم غفلت از خدا، و گيج و منگ شدن در امور دنيا و زخارف آن و  سرمايه
 غوطه خوردن در عالم كثرات است، در اين فرض بر او جائز نيست كه خود را بدين امور بفروشد و مبادله نمايد.

الهى و موّحد و صاحب يقين. در   زند، يعنى از شخص كار خوب در خارج از شخص خوب سر مى :اًلاّوزيرا 
اينصورت آن امر در خارج منشأ اثر خواهد شد و ثمرات نيكو خواهد داد. اّما اگر از شخص منغمر در كثرات سر زند 

ماز بود، ديگر آن امر، امر مستحسن كه مستلزم غفلت از نفس و خدا و عرفان الهى و خلوت و حضور قلب در حال ن
نيست؛ آن امر امر آلوده و زشت است، گرچه ظاهرش چشمگير باشد و نزد افكار عمومى مردم و عاّمه خالئق از 

 بهترين مثوبات به حساب آيد.
ارى به ترين از مقّدمات. و هنگامى كه ك به عّلت آنكه نتيجه تابع أَخسِّ مقدِّمَتين است )با سين( يعنى تابع پست

از روى ريا و يا هواى نفس و يا مقاصد غير آن را  ظاهر در خارج از تمام شرائط حسن و زيبائى آراسته بوده ولى عامل،
َما َینَفُع ﴿و گذارد،  الهى انجام دهد، آن عمل در حقيقت زشت است نه زيبا، و اثر مفيد و نيكو از خود بجاى نمى

﴾النَّاَس 
كار عمومى آن را خوب و زيبا به شمار آورد. زيرا مناط، واقعّيت آنست كه نخواهد شد، گرچه آراء و اف 41

خراب است و در نزد خداوند و موقف قيامت مقبول نخواهد شد. كار زيبا از شخص زيبا صورت ميگيرد نه از شخص 
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اشد. سرمه بر چشم هائى از زيبائى وصله زده ب نازيبا، گرچه در خارج به صورت ظاهر خود را به انواع و اقسام پيرايه
 نهد. كند؛ و وسمه بر ابروان نابينايان اثرى در ديد و نور چشمانشان بجاى نمى كور، وى را بينا نمى

ُکم َمن َضلَّ إرَذا ﴿فرمايد:  از اينجاست كه در فرقان عظيم إلهى مي یَن َءاَمنُوا َعَلْیُکْم َأنُفَسُکْم اَل َیُُضه ذر َا الَّ یأُّیه

 ﴾؛اْهَتَدْیُتمْ 
گمراهى گمراه در صورت هدايت يافتن شما،   ايد! بر شما باد دريافتن نفوس خودتان كه ايمان آورده اى كساني»

 11 «رساند. به شما آسيبى نمى
یَن َءاَمنُوا ُقوا َأنُفَسُکْم َو َأْهلریُکْم َناًرا﴿ فرمايد: و أيضًا مي ذر َا الَّ و  ايد، خودتان را كه ايمان آورده اى كساني» ﴾؛یأُّیه

 10«اهلتان را از آتش حفظ نمائيد!
تمام عقالى عالم اّتفاق دارند در َدَوران امر ميان ضرر قطعى بر خود انسان و يا بر غير انسان، جلوگيرى  ثانيًا:و 

 آن ضرر را از خود مقّدم است از دفع ضرر از غير.
يا از منفعت  ز ضرر وارد بر غير والبّته تمام اين مسائل در صورتى است كه ضرر وارد بر انسان بيشتر باشد ا

شخصى اگر يك ميليون دينار ورشكست شد، و تمام سرمايه انسان هزار دينار است، و ميدانيم  حاصله براى وى. مثاًل
هم بدهد و در امر خيِر رفع ورشكستگى وى بخواهد مؤّثر باشد، مؤّثر نخواهد بود، هزار دينار در برابر آن را  اگر تمام

وجه اثرى در رفع نگرانى و زندان مرد ورشكسته و يا آسايش  هيچه كند، و عالوه بر آنكه ب آن كارى نمىهزار برابر 
اش را دستخوش فقر و تنگدستى و نگرانى  كند، خود اين شخص را خاك نشين نموده و عائله خيال منسوبان او نمى

 اش نشود. جب ضرر وارد بر خود و عائلهصورت بايد سرمايه خود را براى خود نگهدارد، و مو نمايد؛ در اين مى
آن  و اّما اگر شخصى ده هزار دينار ورشكست شد، و تمام سرمايه انسان هزار دينار است، خوب است نيمى از

براى رفع ورشكستگى او بدهد. چرا كه يك بيستم از اين گرفتارى را مرتفع ساخته؛ و ضرر وارده بر خودش گرچه را 
و خوراك بطور اقتصاد و تحّمل  توانند در خورد هالكت اهل و عيال نشده، آنها مىمسّلم است، وليكن موجب 

 كمبودى بسازند و بر خود فشار آورند، در برابر آن مثوبت عظيمه كه نجات خود و خاندان شخص ورشكسته است.
 و غير آن از جمله وصاياى آنحضرت است به فرزند خويش كه فرمود:« بحار»محّدث قّمى گويد: در 

تُ  ی َمَُضَّ ، َو اَل ُُترْب َأَخاَك إََل االْمرر الَّذر ْض لرْلُحُقوقر ، َو اَل َتتََعرَّ ْ َعََل النََّوآئربر ! اْصِبر ْن َمنَْفَعترهر َلُه!َیا ُبنَیَّ   ُه َعَلیَْک أْکَثُر مر
صائب روزگار اى نور ديده من! بر مشكالت و م»حضرت سّيد الّساجدين و زين العابدين عليه الّسالم فرمود: 

شكيبا باش، و متعّرض حقوق ديگران مشو، و دعوت برادرت را در امرى كه مضّرت آن براى تو بيشتر از منفعت آن 
 13«!براى وى باشد اجابت مكن

 «َو َلِكّنى ال أَرى إْصالَحُكْم ِبإْفساِد َنْفسى»المؤمنين عليه الّسالم: ميرااز 

! فرمايد: ميرالمؤمنين عليه الّسالم مياو   َو َلکرنِّی اَل َأَری إْصاَلَحُکْم برإْفَسادر َنْفَسر
 «وليكن نظر من آن نيست كه شما را اصالح كنم گرچه مستلزم إفساد خودم باشد!»
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بدين عبارت  ـ أعلى اهلل مقاَمهـ كه سّيد رضّى « نهج البالغه»اى است در  حضرت ضمن خطبه و اين فقره از آن
 :بازگو كرده است

ْن َکاَل » اَلُم یفر َذمِّ َأْصَحابرهر َو مر یَصْت  «:ٍم َلُه َعَلیْهر السَّ َیُة؛ ُکلَّاَم حر َدُة َو الثَِّیاُب اْلُمَتَداعر یُکْم َکاَم ُتَداَری اْلبرَکاُر اْلَعمر َکْم ُأَدارر

ْن َءاَخَر! تََّکْت مر ْن َجانرٍب ََتَ  مر

ر َأهْ  ْن َمنَاْسر ٌ مر
اَم َأَطلَّ َعَلْیُکْم َمنرْسر َها َو َأ ُکلَّ بَّةر یفر ُجْحرر َحاَر الضَّ نُْکْم َباَبُه َو اْنَجَحَر اْنجر ، َأْغَلَق ُکله َرُجٍل مر امر لر الشَّ

َها َجارر ُبعر یفر ور ٍل، َو إنَُّکْم َو اهللر َلَکثر . الضَّ َی برَأْفَوَق َناصر َی برُکْم َفَقْد ُرمر ُُتُوُه! َو َمْن ُرمر لریُل َو اهللر َمْن َنََصْ ؛ ریٌ الذَّ  یفر اْلَباَحاتر

! اَیاتر َت الرَّ   َقلریٌل ََتْ

! یُم َأَوَدُکْم، َو َلکرنِّی اَل َأَری إْصاَلَحُکْم برإْفَسادر َنْفَسر ٌ براَم ُیْصلرُحُکْم َو ُیقر  َو إّنِّ َلَعاِلر

َفتر  ُفوَن احْلَقَّ َکَمْعرر َع اهلُل ُخُدوَدُکْم، َو َأْتَعَس ُجُدوَدُکْم. اَل َتْعرر ُکُم اْلَباطرَل؛ َو اَل ُتبْطرُلوَن اْلَباطرَل َکإْبَطالرُکُم َأْْضَ

! احْلَقَّ
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چقدر من با شما مدارا و مماشات كنم مانند مدارا و مماشات با شترهاى جوانى كه كوهانشان از داخل مجروح » 
از هر طرف آنها را  نمايند، و مانند مدارا و مماشات با لباسهاى فرسوده و پوسيده كه است ولى به ظاهر صحيح مى
 شود! خورد و شكافته و پاره مى بدوزند، از طرف ديگر ِجر مى

خزيد و  آيا هر وقت سپاهى از سپاهيان شام بر شما عبور كنند و ُمشِرف شوند، يكايك از مردان شما در خانه مى
شود، شما  اش پنهان مى النه خزد و كفتار كه در بنديد، و مانند سوسمار ماده كه در سوراخش مى در را بر روى خود مى

 شويد؟! هاى خود پنهان مى نيز در مخفيگاه
سوگند به خدا ذليل كسى است كه شما بخواهيد او را يارى كنيد! و دشمنى كه مورد اصابت تيرى چون شما 

ست. و قرار گيرد، تيرى به او پرتاب شده است كه نيش پيكان ندارد و در موقع پرتابش موضع وى در َوَترش شكسته ا
ها، و كم اهل رزميد و تحّمل و صبر در  ها و گردشگاه سوگند به خدا شما بسيار اهل بزميد و اهل تفريح و تفّرج در باغ

 هاى كارزار. زير لواهاى جنگ و پرچم
كژى و كاستى شما را راستى و  باشم به آنچه شما را به صالح آورد، و و حّقًا و تحقيقًا من بصير و دانا مي

واسطه ارتكاب گناه، ه بخشد؛ وليكن نظر من آن نيست كه در راه اصالح شما خودم را فاسد و تباه سازم )و باستقامت 
 قيامتم را برباد دهم(.
هايتان را تباه و هالك و نابود كند. شما آن  هايتان را به خاك مذّلت بسايد، و حظوظ و بهره خداوند چهره

ايد، در  اى كه در صدد إبطال و اضمحالل حّق برآمده ايد؛ و آن اندازه ناختهايد، حّق را نش مقدارى كه باطل را شناخته
 «ايد! صدد إبطال و اضمحالل باطل قيام ننموده

ٌ براَم ُیْصلرُحُکمْ ابن أبى الحديد در شرح فقره:   گويد: مي َو إّنِّ َلَعاِلر
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است گفته است؛ چرا كه حضرت ر فرمايد: فقط شمشير است كه شما را به صالح درآورد. و آن حضرت مي
بايست با ُمهّلب بسيج شوند و تقاعد  طور كه حّجاج با لشكرى كه مى شود. همان بسيارى از امور بدون آن اصالح نمى

ورزيدند عمل كرد؛ كه منادى وى ندا در داد: بعد از سه روز هر كس به ُمهّلب ملحق نشده باشد خونش براى ما هدر 
حال مردم به سوى مهّلب با شتاب و سرعت خارج شده به او ملحق  و را كشت. در ايناست، و عمير بن ضابى و غير ا

 شدند.
كنند  ها را حالل مى اش آن نيست كه مانند رياست طلبان دنيا كه خون ميرالمؤمنين عليه الّسالم دأب و روّيهاو اّما 

: َو فرمايد دين كار بيااليد، فلهذا ميجهت قدرت و انتظام دولتش دست به او هم خون اصحاب خود را حالل نمايد و ب

؛ تا آخر آنچه را كه در اينجا  ـ و خرابى دين من نزد خداوند متعاليعنى به افساد  َلکرنِّی اَل َأَری إْصاَلَحُکْم برإْفَسادر َنْفَسر
 شرح داده است.

و دفع ضرر را از ايشان  منفعت اّمت خود  المؤمنين عليه الّسالم در اينجا خوب طريقرمي حضرت مولى الموالى
جهت عدم فساد نفس و ه ميداند وليكن قيام و اقدام به آن كار، مستلزم ضررى است براى وجود نفس مقّدسش. فلهذا ب

 15زند. داند، نمي كه خودش مي طوري هتحّمل ضرر، دست به اصالح امورشان ب

 ریعتداران مبانی ش وظیفه خطیر و حیاتی عالمان دینی و سررشتهنکته ششم: 

داران مبانی شریعت را در مراتب مختلفۀ معرفت و  رشته مؤمنان تکلیف عالمان دینی و سر در این فقرات امیر
را به وظیفۀ خطیر و حیاتی خود که ارشاد و هدایت جامعه و افراد و احیای سّنت و اقامۀ  آگاهی روشن نموده، و آنان 

است، متوّجه و متنّبه کرده، و توّقع و مطالبۀ مردم را در تبیین حّق  عدل و داد و ابطال ظلم و جور و کار زشت و ناپسند
 و افشای ظلم از آنان، گوشزد نموده است.

امر به معروف و نهی از منکر و قبیح، دو فرع از فروع دین و ضرورّیات مذهب است؛ و بدون رعایت این دو 
گردد، و جامعه سیر انحطاط و سقوط  تماع متزلزل میشود و قوام اج مسأله، شیرازۀ شریعت و مدنّیت از هم گسسته می

ای  گردد؛ و در چنین جامعه گیرد و ظالم در ظلم و عدوان مستحکم و مظلوم در حرمان خود مستمّر می را در پیش می
گردند و بوار و هالکت،  مانند و نفوس انسانی از طّی مراحل رشد، محروم می استعدادها از وصول به فعلّیت باز می

 جع و مآل آنها خواهد بود.مر
باید از میان شما گروهی باشند که مردم را به نیکی دعوت کنند و امر به معروف نموده » فرماید: در آیه شریفه می

 16«و از کار زشت بر حذر دارند.

 دفع یک شبهه

 از منکر با آيات مربوط به امر به معروف و نهى ﴾َعَلْیُکْم َأْنُفَسُکْم ...﴿آيه عدم تنافی 
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ز اين بيان بدست آمد كه اين آيه با آيات دعوت به دين و آيات مربوط به امر به معروف و نهى از منكر پس، ا
كند مؤمنين را از اينكه به كار هدايت گمراهان پرداخته و از هدايت  هيچگونه منافاتى ندارد، زيرا اين آيه نهى مى

ت بيندازند، عالوه، دعوت به خدا و امر به معروف و خويش بازمانده و در حقيقت در راه نجات مردم خود را به هالك
نهى از منكر خود يكى از شؤون بخود پرداختن و راه خدا پيمودن و وظيفه الهى را انجام دادن است، با اين حال چه 
 جاى اينست كه كسى احتمال دهد آيه مورد بحث با آيات دعوت به دين و امر به معروف و نهى از منكر منافات دارد يا

ناسخ آنها است؟ با اينكه خداى سبحان امر به معروف و نهى از منكر را يكى از مشخصات روحى اسالم بلكه يكى از 
هر َسبریِلر َأْدُعوا إرََل اهَّللر ﴿ هايى ناميده كه دين خود را بر آن اساس بنا نهاده و استوار ساخته است، و فرموده: پايه ُقْل هذر

رَیٍة َأَنا َو مَ   َعَل َبَعنريَبصر ﴾نر اتَّ
َجْت لرلنَّاسر َتْأُمُروَن براْلَمْعُروفر َو َتنَْهْوَن َعنر ﴿ و نيز فرموده: 47 ٍة ُأْخرر ُکنْتُْم َخرْیَ ُأمَّ

.﴾اْلُمنَْکرر 
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پس بر هر مؤمنى واجب است كه مردم را با بصيرت تمام بسوى خدا دعوت نمايد و بعنوان امتثال يكى از 
اى را هم ندارد كه خود را از شدت  نهى از منكر نمايد، و در عين حال چنين وظيفه واجبات الهى امر به معروف و

از اينكه خداى تعالى براى اهل ايمان راهى  خشم و غيظ و يا از فرط جد و جهد در هدايت گمراهان به هالكت اندازد.
ه در آن ضاللت آنها است، و نيز را فرض كرده كه در آن هدايت آنان است، و براى ديگران هم راهى را تقدير نموده ك

شود كه راهى كه به  از اينكه با جمله" َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم" مؤمنين را امر به پرداختن به نفس خود نموده، بخوبى فهميده مى
شود: زنهار راه را گم مكن، معنايش نگهدارى خود  گفته مى  سلوك آن امر فرموده همان نفس مؤمن است، زيرا وقتى

فرمايد: زنهار كه نفسهايتان را از دست دهيد، معلوم ميشود  است نه جدا نشدن از راهروان، پس در اينجا هم كه مىراه 
بَُل ﴿ ها همان راه هستند نه راهرو، چنان كه نظير اين معنا در آيه: نفس برُعوُه َو ال َتتَّبرُعوا السه یاًم َفاتَّ اطري ُمْسَتقر َو َأنَّ هذا ِصر

َق بر  ﴾ُکْم َعْن َسبریلرهر َفَتَفرَّ
 خورد. به چشم مى 49

َربَِّك   َو َأنَّ ِإلى﴿ :رسد طريق انسان به سوى خداوند همان نفس انسان است كه به منتهاى مسير مى

 ﴾ اْلُمْنَتهى

تان، مقصود اين است كه شما مالزمت كنيد نفس خود را از جهت اينكه نفس  پس اگر فرمود: بر شما باد نفس
شما است، نه از جهت اينكه نفس يكى از رهروان راه هدايت است، به عبارت ديگر اگر خداى تعالى شما راه هدايت 

شود نفس مؤمن همان  كند به مالزمت نفس خود، معلوم مى مؤمنين را در مقام تحريك به حفظ راه هدايت امر مى
است كه منتهى به پروردگار ميشود، طريقى است كه بايد آن را سلوك نمايد، بنا بر اين نفس مؤمن طريق و خط سيرى 

 رساند. نفس مؤمن راه هدايت اوست، راهى است كه او را به سعادتش مى
َا ﴿ اند: پس آيه مورد بحث مطلبى را بطور روشن بيان كرده است كه آيات زيرين به اجمال به آن پرداخته یا َأُّیه

ُقوا اهَّلَل َو ْلتَنُْظْر َنْفٌس م یَن آَمنُوا اتَّ ذر یَن َنُسوا اهَّلَل الَّ ذر ُقوا اهَّلَل إرنَّ اهَّلَل َخبررٌی برام َتْعَمُلوَن. َو ال َتُکوُنوا َکالَّ َمْت لرَغٍد َو اتَّ ا َقدَّ
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ي َأْصحاُب النَّارر َو َأْصحاُب اجْلَنَّةر َأْصحاُب اجْلَنَّ  ُقوَن. ال َیْسَتور ، كه 52﴾ْلفائرُزونَ ةر ُهُم اَفَأْنساُهْم َأْنُفَسُهْم ُأولئرَک ُهُم اْلفاسر
دهد نفس را زير نظر گرفته و اعمال صالح او را كه سرمايه و توشه فرداى اوست )و بهترين توشه تقوا است(  دستور مى

تحت مراقبت قرار دهند، زيرا براى نفس امروز و فردايى است، و نفس هر آنى در حركت و در طى مسافت است، و 
 د اوست حسن ثواب يعنى بهشت.منتهاى سيرش خداى سبحان است، چون نز

اى فراموشش نكند،  بنا بر اين بر انسان الزم است كه اين راه را ادامه داده و همواره بياد خداى خود باشد و لحظه
داند كه فراموش كردن هدف  برد، زيرا مى نمى چون خداى سبحان غايت و هدف است، و انسان عاقل هدف را از ياد

. روى اين حساب اگر كسى خداى خود را فراموش كند خود را هم فراموش كرده و در باعث از ياد بردن راه است
و اين همان هالكت است. رسول اى كه مايه زندگيش باشد نيندوخته است،  نتيجه براى روز واپسين خود زاد و توشه

هر كه خود را  ؛ ربه من عرف نفسه فقد عرف اند فرموده:  )ص( هم در روايتى كه شيعه و سنى آن را نقل كردهاهلل
كند، و به اعتبار  ايست كه دقت زياد و تدبر تمام آن را ثابت مى و اين معنا نكته 51.شناخت خداى خود را شناخته

اى امتداد داشته باشد هيچ همى جز خير و سعادت  نزديك است، زيرا انسان در مسير زندگيش اگر چه به هر نقطه
وايد كارهايش بظاهر عايد ديگران شود. خداى تعالى هم در اين باره زندگى خويش ندارد. اگر چه منافع و ع

ُکْم َو إرْن َأَسْأُتْم َفَلها﴿ فرمايد: مى َْنُفسر  .50﴾إرْن َأْحَسنُْتْم َأْحَسنُْتْم ألر

 َربَِّک ...﴾  نََّک کادرٌح إرَلإر ﴿ :نهند ، طريقى است اضطرارى كه مؤمن و كافر در آن گام مىالی اهلل طريق

شود: طريق انسان بسوى خداوند همان نفس انسان است، زيرا جز خود انسان چيز  از آيات استفاده مى گفتيم
ديگرى نيست كه طريق انسان باشد، خود اوست كه داراى تطوراتى گوناگون و درجات و مراحلى است مختلف، 

دهد، و روزى  مه حيات مىزخ اداشود و پس از آن در عالم بر روزى جنين، روزى كودك، زمانى جوان و زمانى پير مى
برد، خالصه اين است آن مسافتى كه هر انسان از بدو وجود تا  و پس از آن در بهشت و يا در دوزخ بسر مى در قيامت

قرب به ساحت مقدس بارى تعالى است، آن مسافت  ﴾َربَِّک اْلُمنَْتهی  َو َأنَّ إرَل﴿ انتهاى سيرش كه به مقتضاى آيه كريمه
گذارد، و هيچ راه تاريك و روشنى را  ايد. و همين انسان است كه در اين خط سير به هيچ جاى قدم نمىپيم را مى

پيمايد مگر اينكه همه آنها توأم است با اعمالى قلبى كه عبارتند از اعتقادات و امور قلبى ديگر، و همچنين توأم  نمى
 ش چه خوب و چه بد توشه فرداى اوست.است با اعمالى بدنى يا صالح و يا غير صالح، اعمالى كه اثر

پس طريق آدمى بسوى پروردگارش همان نفس اوست، و خداى سبحان غايت و هدف و منتهاى سير اوست، و 
اين طريق مانند راههاى ديگر اختيارى نيست، و اصوال براى اين طريق، شبيه و نظيرى نيست تا كسى يكى از آن دو را 

ْنساُن إرنََّک کادرٌح إرَل﴿طريق همانطورى كه از آيه  انتخاب و اختيار كند، بلكه اين َا اإْلر  53﴾َربَِّک َکْدحًا َفُمالقریهر   یا َأُّیه
اى جز پيمودن آن نيست، طريقى است كه مؤمن و كافر، آگاه و غافل،  طريقى است اضطرارى، و چاره شود استفاده مى

خواهد مردم را سفارش و تحريك كند كه از پيمودن آن  و خالصه همه و همه در آن شركت دارند. آيه شريفه هم نمى
كنند مورد نظر آيه باشند و آيه بخواهد آنها را  سر نپيچند. و بعبارت ديگر چنان نيست كه كسانى كه راه را سلوك نمى
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برو و  شود درست راه كنند گفته مى از اين سرپيچى نهى كند، زيرا گفتيم همه در راه هستند و به كسانى كه كج روى مى
 اند آگهى دهد. خواهد مؤمنين را به حقيقتى كه از آن غفلت داشته خالصه مى

 التفات و توجه به اين مسير در عمل انسانثير بارز أت

همانطورى كه گفتيم اين حقيقت، حقيقتى خارجى و مانند ساير حقايق تكوينى ثابت و ال يتغير است و علم 
اثر در عمل آنان نيست  شان هم بى ت ندارد، ليكن التفات و توجه داشتناشخاص و جهلشان در بود و نبود آن دخال

بلكه تاثير بارزى در عمل آنها دارد و معلوم است كه يگانه مربى نفس انسان همان عمل اوست، عمل است كه نفس را 
ى آن بود مطابقت و آورد، عمل است كه اگر با واقع و نفس االمر و غايتى كه ايجاد و صنع برا مطابق سنخ خود بار مى

سازگارى داشته باشد نفسى كه با چنين عملى استكمال كند نفسى سعيد و نيكبخت بوده و پاداش تمامى زحماتى كه 
بيند. و ما راجع به اين معنا در  يابد و در اين راه خسران و ضررى نمى متحمل شده و نتيجه همه مساعيش را در مى

ايم، اينك در اينجا نيز بمنظور توضيح و  اى نماند بيان بيشترى نموده جاى شبههبسيارى از مواضع اين كتاب بطورى كه 
 گوييم: مقدار مناسب اشاره به آن نموده و مى

طورى كه هيچ شانى از شؤون او از نظر ه انسان مانند ساير مخلوقات موجودى است تحت تربيت الهى، ب
َیترها إرنَّ َربِّي َعَل ما﴿ ت كما اينكه خداى تعالى فرموده:پروردگار دور نيس ٌذ برناصر ٍة إرالَّ ُهَو آخر ْن َدابَّ یمٍ   مر اٍط ُمْستَقر ﴾ِصر

54 
سبحان در غير آدميان و جميع كائنات در مسيرى كه همگى و اين تربيت، تربيتى است تكوينى، نظير تربيتى كه خداى 

رُی اأْلُُمورُ  َأال إرََل ﴿ بسوى خداى خود دارند اعمال نموده، و خودش فرموده است: و چگونگى اين تربيت  55﴾اهَّللر َتصر
بين هيچ موجودى و موجود ديگرى تفاوت ندارد، زيرا اين صراط صراطى است مستقيم، و امرى است متشابه، و 

ْن َتفاُوٍت   ما َتری﴿ شامل جميع كائنات، هم چنان كه فرموده: ْْحنر مر   .56﴾ِفر َخْلقر الرَّ

جامى را كه كار آدمى از جهت سعادت و شقاوت و رستگارى و حرمان به آنجا منتهى و خداى سبحان سران
نفسانياتى نموده، كه آن احوال خود مبنى بر اعمالى است از انسان كه به دو نوع صالح و طالح شود مبنى بر احوال و  مى

َقْد َأْفَلَح َمْن  * َفَأهْلََمها ُفُجوَرها َو َتْقواها* اها َو ما َسوَّ  َو َنْفسٍ ﴿ شود، كما اينكه فرموده: و يا تقوا و فجور تقسيم مى

اها  اها* َزکَّ  .57﴾َو َقْد خاَب َمْن َدسَّ
بينيد مسير و راهى را فرض كرده كه يكسر آن نفس معتدل و ساده، و  بنا بر اين همين آيات هم بطورى كه مى

يعنى رستگارى يا محروميت را مبنى بر تزكيه يكسر ديگرش رستگارى و يا محروميت است، آن گاه اين دو نتيجه 
نفس و آلودگى آن نمود، )و معلوم است كه اين تزكيه و آلودگى نفس مربوط به اخالق و از مراحل آن است( آن گاه 
فضيلت و رذيلت را مبنى بر تقوا و فجور يعنى عمل نيك و بدى كرده كه آيات مذكور خوبى و بدى آنها را از فطريات 

 ا از جانب خداوند ملهم به آن دانسته است.و انسان ر
خالصه اين آيات از شكل و چگونگى نفس تعدى ننموده و نفس را همانطور كه هست موجودى دانسته معتدل 

شود، آرى  دهند، موجودى كه با فجور آلوده و با تقوا تزكيه مى و ساده، موجودى كه تقوا و فجور را به آن نسبت مى
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شود، و اين معنايى كه قرآن  كه انسان از ناحيه آن و به مالحظه آن محروم و يا رستگار مىنفس همان مخلوقى است 
بيان نموده همانطورى كه گفتيم و فهميديد معنايى است مطابق با مقتضاى تكوين، ليكن چنان نيست كه عموم مردم در 

 درك اين معنا يكسان باشند.

 هستند «اهللالى » كه در طريق و مسير اختالف مردم در مقام" تذكر" و درك اين حقيقت

و بعبارت ديگر كسانى كه تنبه دارند و متذكرند به تذكرى كه هرگز دستخوش نسيان نشود با كسانى كه غفلت 
دارند، و واقعيتى را كه هيچ آنى از آن جدا نيستند )يعنى اينكه در زندگى در حال پيمودن راهى هستند كه يك قدم 

كنند يكسان نيستند، چنان  تخطى كرده يا يك لحظه آن را ترك گفته پا از آن بيرون نهند( را درك نمىتوانند از آن  نمى
ُر ُأوُلوا اأْلَْلبابر ﴿ كه خداى تعالى فرموده: یَن ال َیْعَلُموَن إرنَّام َیَتَذکَّ یَن َیْعَلُموَن َو الَّذر ذر ي الَّ  و نيز فرموده: 58﴾َهْل َیْستَور

بَعَ ﴿ له َو ال َیْشقی َفَمنر اتَّ یَشًة َضنْکاً  *  ُهداَي َفال َیضر ي َفإرنَّ َلُه َمعر یاَمةر  * َو َمْن َأْعَرَض َعْن ذرْکرر ُه َیْوَم اْلقر َو َنْحُُشُ

َتنري َأْعمی *  َأْعمی َ َحَُشْ ریًا   قاَل َربِّ ِلر یَتها َو َکذلرَک الْ * َو َقْد ُکنُْت َبصر  .59﴾ َیْوَم ُتنَْسقاَل َکذلرَک َأَتتَْک آیاُتنا َفنَسر
شود  افتد و متوجه مى و اين اختالف در درك براى اين است كه متذكر به اين حقيقت هر لحظه كه به ياد آن مى

كه نسبت به خداى خويش در چه موقفى قرار دارد و نسبت او با ساير اجزاى عالم چه نسبتى است، نفس خود را 
و حال آنكه غير متذكر چنين دركى ندارد و همين متذكر هم قبل از تذكرش يابد كه منقطع و بريده از غير خداست  مى

يابد كه در برابرش حجابهايى است كه كسى را جز پروردگارش  يافت و نيز مى نفس خود را بسته و مربوط به عالم مى
است پروردگارى كه به آن حجابها مساس و دسترسى و احاطه و تاثير نيست تنها پروردگار او قادر بر رفع آن حجابها 

كشاند، و  كند، و هم از پيش روى بوسيله قدرت و هدايت بسوى خود مى او را هم از پشت سر دفع داده و دورش مى
 يافت كه با پروردگار خود خلوتى دارد كه مونسى و دوستى جز او برايش نيست. نيز نفس خود را مى

ُکْم َمْن َضلَّ إرَذا اْهَتَدْیُتمْ َعَلیْکُ ﴿ اى كه بعد از جمله: اينجا است كه معناى جمله  يعنى جمله ﴾ْم َأْنُفَسُکْم ال َیُُضه
ُعُکْم ََجریعًا َفُینَبِّئُُکْم برام ُکنْتُْم َتْعَمُلونَ ﴿ َأ َو َمْن کاَن َمیْتًا َفَأْحَیْیناُه َو ﴿ :و نيز معناى اين كالمش را كه فرمود 62﴾إرََل اهَّللر َمْرجر

نْهاَجَعْلنا َلُه ُنورًا َیمْ  ٍج مر ي برهر ِفر النَّاسر َکَمْن َمَثُلُه ِفر الظهُلامتر َلیَْس برخارر ﴾شر
كه  و اينجاست .كند درك مىخوبى ه ب 31

ادراك و شعور نفس عوض شده و نفس از افق شرك به موطن عبوديت و مقام توحيد مهاجرت نموده و اگر عنايت 
رك و اعتقاد به موهومات و دورى از خدا و تكبر شيطانى و الهى دستگيرش شود و توفيق شامل حالش گردد ش

استغناى پوشالى و خيالى را يكى پس از ديگرى به توحيد و درك حقايق و نزديكى به خدا و تواضع رحمانى و فقر و 
درك نشين و دل بسته به عاليقى هستيم كه ما را از  نمايد. و ما گر چه از نظر اينكه موجودى خاك عبوديت تبديل مى

جاى ه شود از اينكه ب توانيم آن طور كه بايد اين حقيقت را هم درك نماييم، و ما را مانع مى حقايق مشغول نموده و نمى
معرفى ننموده چنان كه در سوره   اهتمام به فضالت اين دنياى فانى كه كالم الهى در بيانات خود آن را جز لهو و لعب

ْلمر ﴿ نجم فرموده: و در سوره 60﴾ْنیا إرالَّ َلعرٌب َو هَلْوٌ َو َما احْلَیاُة الده ﴿ انعام فرموده: َن اْلعر اى در  غوطه 63﴾ذلرَک َمْبَلُغُهْم مر
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درياى حقايق بزنيم اال اينكه اعتبار صحيح و بحث زياد و تدبر كافى ما را به تصديق كليات اين معنا بطور اجمال وادار 
 نكنيم، )و خداوند هدايت كننده است(.سازد اگر چه به تفصيل آن احاطه پيدا  مى

اى كه آيه مورد بحث اشاره به آن نموده است، و گويا ما در اين توضيح از حد  اين بود توضيح در باره نكته
 گوييم: اختصار تجاوز نموديم، بنا بر اين به همان مقدار كه بيان شد قناعت نموده، بر سر اصل مطلب رفته و مى

یَن آَمنُوا َعلَ  ﴿ اى آيه شريفه:ت ديگرى در معناحتماال ذر َا الَّ  ﴾ْیُکْم َأْنُفَسُکْم ...یا َأُّیه

یَن آَمنُوا﴿ ممكن هم هست آيه را به خطاب اجتماعى حمل نموده و گفت كه روى سخن در جمله ذر َا الَّ  ﴾یا َأُّیه
ح وضع اجتماعى جامعه اسالمى و اصال ﴾َعَلْیُکْم َأْنُفَسُکمْ ﴿ و در نتيجه مراد از اينكه فرمود:مجتمع مؤمنين است، 

مهتدى به هدايت الهيه دين شدن و معارف دينيه و عمل صالح و شعائر عامه اسالميه را حفظ كردن است، چنان كه 
ُقوا وَ ﴿َو فرمود:"  ُموا برَحبْلر اهَّللر ََجریعًا َو ال َتَفرَّ ته و ما در تفسير آن بيان كرديم كه مراد از اين اعتصام دس 61﴾اْعَتصر

ُکْم َمْن َضلَّ إرَذا اْهَتَدْیتُمْ ﴿ ه كتاب و سنت است، و نيز بنا بر اين حمل، مراد ازجمعى، همان اخذ  همانطور كه  ﴾ال َیُُضه
گفتيم اين است كه جامعه مسلمين ايمن است از اضرار مجتمعات گمراه و غير مسلمان، بنا بر اين الزم نيست مسلمين 

ش از حد متعارف در انتشار و تبليغ اسالم جديت بخرج دهند، و يا مراد اين است كه جائز خود را به تعب انداخته و بي
اند  نيست مسلمين از ديدن اينكه مجتمعات گمراه بشرى همه در شهوات و تمتع از مزاياى زندگى باطل خود فرو رفته

خداى تعالى آنان را به آنچه  شان بسوى خداست و بزودى نسبت به هدايت دينى خود دلسرد گردند، زيرا مرجع همه
 دهد. كنند خبر مى كه كرده و مى

یَن َکَفُروا ِفر اْلبرالدر ﴿ بنا بر اين احتمال، آيه شريفه مورد بحث جارى مجراى آيه: ذر نََّک َتَقلهُب الَّ َمتاٌع َقلریٌل  * ال َیُغرَّ

هادُ  نَّ َعْینَْیَک إرَل الوَ ﴿ ه:و همچنين آي 65﴾ُثمَّ َمْأواُهْم َجَهنَُّم َو برْئَس اْلمر ْنیا  َُتُدَّ نُْهْم َزْهَرَة احْلَیاةر الده  66﴾ما َمتَّْعنا برهر َأْزواجًا مر
 خواهد بود.

ُکْم َمْن َضلَّ إرَذا اْهَتَدْیُتمْ ﴿ در اينجا ممكن است از جمله: از نظر اينكه منفى در آن يعنى جمله:  ﴾ال َیُُضه
مطلق است، و صفت و عمل معينى از آنها نيست اين معنا را استفاده كرد كه كفار هيچ رسانند  گمراهان بشما ضرر نمى

توانند به جامعه اسالمى پرداخته و آن را بصورت جامعه غير اسالمى در آورند، بعبارت ديگر ممكن است  وقت نمى
توانند با قوه  ن هيچوقت نمىمعناى آيه اين باشد كه: شما اى مسلمين هدايت خود را حفظ كنيد، و بدانيد كه گمراها

 قهريه خود مجتمع اسالمى شما را به يك مجتمع غير اسالمى تبديل كنند.
ْن درینرُکْم َفال ﴿ بنا بر اين احتمال، آيه مورد بحث در مقام بيان مطلبى است كه آيه یَن َکَفُروا مر ذر اْلیَْوَم َیئرَس الَّ

َشْوُهْم َو اْخَشْونر  وُکُم اأْلَْدبارَ َلْن یَ ﴿ و آيه: 67﴾َُتْ وُکْم إرالَّ َأذًی َو إرْن ُیقاترُلوُکْم ُیَوله  در صدد بيان آنند. 68﴾ُُضه
اند كه مفاد آيه، ترخيص و تجويز ترك دعوت دينى و تبليغ و امر به معروف و نهى از  جمعى از مفسرين گذشته گفته

دعوت و امر به معروف و نهى از منكر كه همان ايمنى  اند كه آيه مختص است به زمان و حالى كه شرط منكر است، و گفته
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اند كه ما بزودى در بحث روايتى آينده به آنها اشاره  از ضرر است موجود نباشد، و در اين باره روايات زيادى هم نقل كرده
ُکْم َمْن َضلَّ إرَذا اْهتََدْیتُمْ ﴿ كنيم، و الزمه اين تفسير اين است كه جمله مى يه باشد از نبودن تكليف يعنى شما كنا ﴾ال َیُُضه

شود. و  رسانند، يعنى از ناحيه ايشان تكليفى متوجه شما نمى خود پايدار در دين باشيد و بدانيد كه آنان بشما ضررى نمى
 69.ق آنها قابل انكار و جاى شك نيستگرنه متضرر شدن مجتمع اسالمى از ناحيه شيوع گمراهى و كفر و فس

اند، و ليكن معنايى است بسيار بعيد، و سياق آيه به  ه بعضى از مفسرين سلف براى آيه كردهاين معنايى است ك
به معروف و نهى از منكر نيست، ناسخ هم  هيچ وجه با آن سازگار نيست، چون لسان آيه لسان مخصص عمومات امر

 72.خ نيستندتواند باشد، زيرا آيات دعوت به دين و امر به معروف و نهى از منكر قابل نس نمى

 لزوم تأسیس نهاد امر به معروف و نهی از منکر

و لذا در حکومت اسالم باید نهادی با همین نام تأسیس شود که تبلیغات اسالمی را به احسن وجه متکّفل گردد؛ و از 
دف راقی، افراد مجتهد جامع الشرائط و شاخص به زیِّ صالح و تقوا و آگاه بر شرایط جامعه و زمان، در پیشبرد این ه

استمداد نماید، تا شعارها و تبلیغات در سطح جامعه با موازین شرع و مسیر اولیای الهی منطبق گردد و از افراط و غلّو و 
های دنیوی و آراء و هواهای نفسانی، ساخته و پرداخته  تفریط جلوگیری شود. و خدای ناکرده شعارها با مصلحت اندیشی

مایه و بدون پایه و اساس شریعت و  های احساسی و بی جوانان و جوانان، با تزریق آموزهنشوند؛ و اذهان مردم عوام و نو
 ها و اشخاص سود جو و دنیا پرست، قرار نگیرند. عقالنّیت، منحرف نگردند و به بیراهه نروند و در خدمت گروه

گیری جامعه بر  شکل ترین محورهای بنابراین، مسأله امر به معروف و نهی از منکر و قبیح، یکی از اساسی
های وحیانی است؛ و متصّدی آن باید اعلم و افقه و ابصر و اشجع از همۀ افراد جامعه باشد، و اشخاصی  اساس آموزه

گردند، باید افرادی خبیر و اهل بصیرت باشند، تا قوام ُملک و  که از طرف او مجری تبلیغ و ترویج اوامر و نواهی می
 71طلبان از تخریب و تحریف اذهان و نفوس قطع گردد. ان شکل پذیرد و دست فرصتمّلت بر میزان اعتدال و اتق

 نتیجه گیری

در پایان نگاهی به برخی روایات عایة المضمون که به نزله نتیجه گیری از این بحث می باشد ، انداخته .؛ جان ]
 کالم جستجو می کنیم. کالم را در بیانات شیوای

 معروف و نهی از منکرنگرش دقیق به کیفیت امر به 

 :فرماید می السالم یهعل ینالمومن امیر
، و َأنکررر الُمنکَر بر  وَ  ن َأهلرهر ْد یف یرنْ و لرسانرک، و با یدكَ ْأُمر برالمعروفر َتُکْن مر َك، و جاهر اهلل َحقَّ  َمن َفَعَلُه برُجهدر

هادرهر، و ال َتأُخْذَك یف ْه یف یُث َح اهلل َلوَمُة اَلئرٍم، و ُخضر الَغَمراتر لرلَحّق  جر امر به معروف و  پیوسته»؛ ینالدّ  کاَن، و َتَفقَّ
و از انجام عمل زشت و  یگرد ینو صالح یکوکاراناز جمله ن یزرا در نظر داشته باش، تا خود ن یکوبه کار ن یهتوص
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انجام کار  که به یو تذّکر برخورد نما، و از کس یهمردم را بر حذر بدار، و با آنان به صورت تنب ی،اله یخالف رضا
کردن  یادهو پ یو او را از خود طرد نما. و در راه خدا و اطاعت از دستورات اله یربگ لهفاص ورزد، یخالف مبادرت م

به  یو هراس یم)با قلب و زبان و عمل(، و از سرزنش مالمت کنندگان ب یزپا خ رضا و خواست او با تمام وجودت، به
 که یینهراس، و تا جا گیرد یقرار م اهتکه بر سر ر یو موانع ها یآن، از سخت احقاق حق و عمل به یدل راه مده. و برا

و  ینید یها در فهم و معرفت آموزه دهد، یبه تو اجازه م یطمح یطو شرا یقو توان تحق یریو قدرت فراگ یوجود ۀسع
 70.«یرا بنما یشو اهتمام خو یسع یتنها یو وح یعتشر یمبان

 المصادق علیه الّس تعامل صلح آمیز در کالم امام

 فرمودند: السالم یهصادق عل امام
َک براَم َتُشُک َو اَل َتَدْع َما َتْعَلُمُه َیقر  ْن َنْفسر ك ینًا مر ْن َغرْیر  ؛  فریهر مر

: تا توانى در پى اصالح خود باش و از عيبهاى نفس خود فارغ نشده و ازاله آن به جزم از خود نكرده، در يعنى
 است، مباش. و ازاله عيوب نفس به جزم و قطع، محال، و معّلق به محال، محال. پى عيب ديگران كه مشكوك فيه

یقًا ِفر ََّنْیرَک َعنر اْلُمنَْکرر  َك براْلَمْعُروفر َو َشفر  ؛َو ُکْن َرفریقًا ِفر َأْمرر

در اوقات مخالطت و معاشرت با مردم، اگر از مصاحب و رفيق ترك واجبى يا ارتكاب محظورى به ظهور  و
از روى هموارى و ماليمت، امر به معروف و نهى از منكر، به عمل آر. نه از روى غلظت و تندى. و شرايط امر رسد، 

 به معروف و نهى از منكر، به تفصيل خواهد آمد، ان شاء اهلل تعالى.
یَحَة ِفر ُکلِّ َحالٍ َو اَل َتدَ   ؛عر النَّصر

ختالط و معاشرت تو با مردم، از غّش خالى باشد و از ترك مكن، نصيحت مردم را در همه حال. يعنى: بايد ا و
كدورت أغراض زائفه عارى و خالى باشد. يا آن كه در همه حال از نصيحت و پند مردم فارغ مباش، يا از نصيحت 

 .خود و غير فارغ مباش
﴾؛ ْسناً َو ُقوُلوا لرلنَّاسر ُح ﴿ تعاَل: قال اهللُ 

76  
از براى مردم، تا توانى و تا قدرت دارى، پى نيكى باش، خواه از گفتار خداوند عزيز فرموده است كه: و  چنانكه

 و خواه از كردار.
یَک ُوْصَلُتُه ذرْکَر اهَّللر َو َتْشَغُلَک  ْن ُتنْسر : قطع كن اختالط را با كسى كه، اختالط يعنى؛ ُأْلَفُتُه َعْن َطاَعةر اهَّللر َو اْقَطْع َعمَّ

 الفت و مؤانست با او، مانع طاعت و بندگى خدا باشد.او موجب فراموشى باشد از حّق و 
ْن َأْولریَ  ْیَطانر َو َأْعَوانرهر َفإرنَّ َذلرَک مر  الشَّ

ر
كه اين چنين جماعت، از اولياى شيطان هستند و اعوان و مددكاران  چرا ؛اء

 .ة تؤّثرالّصحب شود كه: نمايد، مثل ايشان مى شيطان هستند و هر كه با ايشان مصاحبت و مجالست مى
َلنََّک ُرْؤَیتُُهْم إرََل اْلُمَداَهنَةر َعََل احْلَقِّ َفإرنَّ ذلرَک ُهَو اْْلُ  بايد وا ندارد تو را، ديدن و مصاحبت  و؛ رْساُن اْلَعظریمُ َو اَل ََیْمر

از ايشان بينى  اين جماعت كه اولياى شيطان هستند، به مسامحه كردن نزد خلق. يعنى: هر گاه امثال اين جماعت را مى
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دورى كن، خصوص در وقت حضور ديگرى. چه، هر گاه تو مسامحه كردى و با امثال اين جماعت اختالط نمودى، 
كنى، دلير  ضرر به تو نرسد، اّما ديگران كه ديدند كه تو با ايشان مخالطت و مجالست مى شانهر چند از مجالست اي

 71شود. محه تو باعث خسران ايشان مىد و مسانماين كنند و مصاحبت با ايشان مى شوند و جرات مى مى

 روایتی دیگر

  امام صادق علیه السالم:
یَْطاَن  مر الشَّ َا َو َِلْ َُّیْزر

هر َو َشَهَواَتر ْن آَفاتر َنْفسر هر َو َِلْ َیَتَخلَّْص مر سر َو َِلْ َیْدُخْل ِفر َکنَفر اهَّللر َو َأَمانر َمْن َِلْ َینَْسلرْخ َعْن َهَواجر

  ؛َو النَّْهُي َعنر اْلُمنَْکرر  ْصَمترهر اَل َیْصُلُح َلُه اأْلَْمُر براْلَمْعُروفر عر 

هاى نفسانى را و از  فرمايد كه: هر كه از خود سلب نكرده باشد خواهش ادق عليه الّسالم مىامام ص حضرت
آفات نفس و مهلكات آن، خالصى نيافته باشد و التجا به حفظ و حمايت الهى نبرده باشد و در هر وقت از اوقات، 

ر به معروف و نهى از منكر كردن صالحيت ام ،خالصى خود را از چنگ آن ديو لعين از جناب احدّيت استغاثه ننمايد
 ندارد.

ًة َعَلْیهر وَ  َفةر َفُکلَّاَم َأْظَهَر َأْمرًا َیُکوُن ُحجَّ هر الصِّ َذر ُه إرَذا َِلْ َیُکْن ِبر َنَّ ُع النَّاُس برهر  ألر  ؛اَل َینَْتفر

: هر كه اصالح نفس خود نكرده باشد و به صفات مذكوره موصوف نباشد، هر امر به معروف و نهى از يعنى
به خودش خواهند كرد، در دنيا يا در آخرت. و خواهند گفت:  شود بر خودش و او را رّد كند، حّجت مى منكر كه مى

كردى، اگر بد بود  را از ارتكاب او منع مى گرانكردى؟ و آن چه دي گفتى اگر راست بود چرا خود نمى اگر آن چه تو مى
ع به كس كردى؟ و هر چه گويد از موعظه و نصيحت به مردم، اثر نخواهد كرد و از گفته او نف چرا خود امتناع نمى

 نخواهد رسيد.
ِّ َو َتنَْسْوَن َأْنُفَسُکمْ ﴿اهلل تعاَل:  قال ﴾َأ َتْأُمُروَن النَّاَس براْلِبر

75
 ؛

به نيكوئى و  كنيد شما مردم را فرمايد: آيا امر مى چنانكه خداوند عالم در مقام تعبير و سرزنش اين جماعت مى
 ...!؟كنيد خود فراموش مى

نَاَنک َو ُیَقاُل َلهُ  ي براَم ُخنَْت برهر َنْفَسَک َو َأْرَخیَْت َعنُْه عر  ؛ َیا َخائرُن َأ ُتَطالرُب َخْلقر

گويد جناب احدّيت، به اين واعظان غير مّتعظ كه: اى خائنان بدكار، و اى خيانتكاران ضايع روزگار، آيا  مى و
 ايد. كنيد از بندگان من آن چه به خود كرده طلب مى

خواهيد كه فريب ايشان نيز بدهيد و از  ، مىايد ايد و فريب خود داده : چنانكه خيانت به نفس خود كردهيعنى
 خواهيد كه ايشان را از راه ببريد!؟  كنيد و مى براى تحصيل مآرب و حاجات خود، ارخاى عنان به ايشان مى

َي َأنَّ َثْعَلَبَة اْْلُ  يَّ َسَأَل َرُسوَل اهللر ُرور
هر اْْلَیةر  َشنر یَن آَمنُوا َعَلْیُکْم أَ ﴿: َعْن َهذر ذر َا الَّ ُکْم من َضلَّ إرَذا یا َأُّیه ْنُفَسُکْم ال َیُُضه

﴾اْهَتَدْیُتمْ 
76
  

 روايت است كه أبو ثعلبه روزى از حضرت پيغمبر صّلى اهلل عليه و آله، از معنى آيه پرسيد.
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ْ َعََل َما َأَصاَبَک َحتَّی إرَذا َرَأْیَت ُشّحًا ُمَطاعًا َو  :صَّل اهلل علیه و آله َفَقاَل  َو ْأُمْر براْلَمْعُروفر َو اْنَه َعنر اْلُمنَْکرر َو اْصِبر

َک َو َدْع َأمْ  ةر َهًوی ُمتََّبعًا َو إرْعَجاَب ُکلِّ ذري َرْأٍي برَرْأیرهر َفَعَلْیَک برنَْفسر  ؛َر اْلَعامَّ

در جواب سائل فرمود كه: امر كن و ترغيب نما مردمان را به واجبات و مستحّبات، و منع كن و بازدار  حضرت
گز خود را از اين شغل امر بدكاران را از محّرمات و منهّيات، و صبر كن بر مكاره و مصائب، هر چه به تو رسد، و هر

حريص بر دنيا و مطيع نفس اّماره، و به رأى و اعتقاد  رامعروف و نهى منكر فارغ مدار، مگر وقتى كه بيابى مردمان 
خود، مستقّل باشند و گوش به سخن علما نكنند، و وعظ و نصيحت در ايشان اثر نكند، پس در اين وقت بر تو است 

 از منكر، كشيده دارى و مالزم اصالح نفس خود باشى. كه دست از امر معروف و نهى
است كه مراد اين باشد كه به امر معروف و نهى منكر مشغول باش، تا وقتى كه بيابى نفس خود را مثل  ممكن

من »ديگران موصوف به صفات ذميمه، كه ديگر امر معروف و نهى منكر مكن و مشغول اصالح خود شو، كه به حكم: 
و شرط تأثير وعظ و پند، پند گرفتن است. و  ،تواند كرد كسى اصالح خود نكرده باشد، اصالح غير نمى، تا «لم يصلح

 كند. تا ديگ، خود گرم نشود، آب را گرم نمى
ةر نَ  ْن َخاصَّ غًا مر َتاُج إرََل َأْن َیُکوَن َعالراًم براحْلاََللر َو احْلََرامر َفارر ُب اأْلَْمرر براْلَمْعُروفر ََیْ هر َعامَّ َیْأُمُرُهْم برهر َو َو َصاحر ْفسر

یًا هَلُمْ  رْم َداعر یاًم َرفریقًا ِبر حًا لرْلَخْلقر َرحر َلتَُه  براللهْطفر و َینَْهاُهْم َعنُْه َناصر َل ُکالًّ َمنْزر ْم لرُینَزِّ فًا برَتَفاُوتر َأْخاَلقرهر ُحْسنر اْلَبَیانر َعارر

نْ  َا َو اَل َیْشُکو مر ْم ِبر ْیَطانر َصابررًا َعََل َما َیْلَحُقُه اَل ُیَکافریهر ریًا برَمْکرر النَّْفسر َو َمَکایردر الشَّ یََّة َو اَل َبصر
ُل احْلَمر َیْغَتاُظ ُهْم َو اَل َیْستَْعمر

هر َفإرْن َخاَلُفوُه َو َجَفْوُه َصَِبَ َو إر  یًا لرَوْجهر ینًا برهر َو ُمْبَتغر یَّتَُه هَّلِلر ُمْسَتعر
دًا نر هر ُُمَرِّ ضًا َأْمَرُه إرََل اهَّللر لرنَْفسر نُْه َشَکَر ُمَفوِّ ْن َواَفُقوُه َو َقبرُلوا مر

 ؛َناظررًا إرََل َعْیبرهر 

 خواهد امر معروف و نهى منكر كند، محتاج است به چند چيز: كه: هر كه مى فرمايد مى
ده باشد، وگر نه ممكن است كه عالم باشد به حالل و حرام و ساير احكام خمسه. و تميز ميان ايشان كر :لاّو

 امر كند به منكر و نهى كند از معروف، و موجب عذاب و عقاب او گردد.
 خود مرتكب مناهى و تارك اوامر نباشد، وگر نه چنانكه گذشت، اثر نخواهد كرد. :مدّو
نه نتيجه از روى اخالص و اعتقاد درست باشد و مغشوش به أغراض فاسده و اعراض كاسده نباشد، وگر  :مسّو

 او غير فظاعت آخرت و شناعت دنيا نخواهد بود.
از روى رحم و شفقت باشد، نه از روى صاحب كمالى و غرض علم و اظهار استعداد، وگر نه نتيجه او  :چهارم

 نيز مثل نتيجه سابق، غير خسران نخواهد بود.
و معامله كند، مثل كسانى كه راه از روى حكمت باشد و هر كسى را موافق حال او و مناسب طور او با ا :پنجم

اند. امثال اين جماعت را به يك بار به عبادات شاّقه تكليف نكند، كه  نچشيده  اند و حالوت بندگى الهى به عبادت نبرده
 شود. موافق حكمت نيست و باعث نفرت ايشان مى
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و دهد، مالزم صبر و شكر از مكر نفس و كيد شيطان، غافل نشود و از حوادث و سوانح روزگار هر چه ر :ششم
باشد، و اگر از مردم و از كسانى كه در مقام اصالح ايشان است، حركت ناماليمى نسبت به واعظ واقع شود، در مقام 
تالفى و تدارك نشود، و شكوه ايشان به كس نكند، و اظهار عبوس و ترشرويى ننمايد، و از غلظت و تندى و درشتى 

أغراض فاسده خالص دارد، و عوض همه اينها از خدا خواهد. و اگر با او مخالفت نمايند  احتراز كند، و نّيت خود را از
و  اردو جفا كنند، صبر كند. و اگر موافقت نمايند و گفته او را قبول كنند، شكر كند. و در همه حال كار خود به خدا گذ

 77از عيب خود غافل نباشد.
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