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   امر به معروف و نهی از منکر
 هاي تأثیرگذار آن از منظر امام رضاو روش
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 چكيده
هاي متعددي نگاشته شده و از زوایاي گونـاگون بـه   ها و مقالهکتاب» امر به معروف و نهی از منکر«با آنکه دربارة موضوع 

بـه عنـوان الگـو در     شود و آن اینکه امامان معصوممطلب نگریسته شده است، اما جاي خالی یک موضوع احساس می
انـد، ایـن   انـد، یـا نـه؟ و اگـر داشـته     امر به معروف و نهی از منکر، آیا روشی براي تأثیرگذاري بهتر این فریضۀ الهی داشته

ها کدامند و چگونه این انطباق و هماهنگی بین سیرة زندگی ایشـان و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـه وجـود         روش
وجو کرده، و به معرفی دوازده روش پرداختـه کـه   جست ها را با توجه به زندگی امام رضاشمقالۀ حاضر این رو پآیدمی

شامل عمل به دستورات الهی، امیدوار کردن مخاطب، داشتن حسن ظن به مخاطب، معرفی الگوهـاي خـوب و بـد، بیـان     
ۀ یـک حکـم، نمـایش    هـاي مختلـف، بیـان علـت و فلسـف     ها، ایجاد محبت، جایگزین کردن، رسوا کـردن چهـره  خوبی
  جمعی، حالت استعالء و حفظ عزّت نفس تا آخرین حد توان است.دسته

 .ها: تأثیرگذاري، امر به معروف، نهی از منکر، امام رضاکلیدواژه
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  مقدمه
امر به نیکـی کـن تـا خـود از نیکوکـاران      «فرمایند: می اي خطاب به امام حسندر نامه حضرت علی

مانع انجام کار زشت شو و زشتی آن را یادآوري کن، و به قوت تمـام از هـر آن   باشی. با دست و زبانت 
شود، دوري گزین، و در راه خدا تا سر حد توان تـالش کـن، و سـرزنش    کس که کار زشت مرتکب می

  ).31البالغه، نامۀ (نهج» سرزنشگران تو را از تالش در راه خدا باز ندارد
ر به معروف و نهی از منکر و سپس از جهاد سـخن گفتـه اسـت؛    ، ابتدا حضرت از امعباراتدر این 

رو، حضـرت  زیرا امر به معروف و نهی از منکر، خود از مصادیق جهـاد اسـت و معـروف اسـت. ازایـن     
فرمایند که با تمام توان ایـن کـار   ، و نیز اشاره می»امر به معروف کن تا از اهل معروف باشی«فرمایند: می

تواند نمایانگر این مطلب باشد که الزم است به این فریضـۀ الهـی از منظرهـاي    د میرا انجام بده. این خو
  ها موجب تأثیرگذاري بیشتر است.گوناگون نگاه شود. البته تنوع این روش

 :شـوید  وارد در از شوید خانه وارد خواستید وقتی که دهدمی دستور ما به کریم قرآناز سوي دیگر، 
کنند، بگو: آنها، بیان اوقات (و تقویم طبیعی) براي (نظـام زنـدگی)   از تو سؤال می »هاي ماههالل« ةدربار«

 ۀکه در جاهلیت مرسوم بود که هنگام حج، کـه جامـ  نکنید چنان و (آن »مردم و (تعیین وقت) حج است
 آن نیسـت  شدند!) کار نیـک و از نقب پشت خانه وارد می شدندپوشیدند، از در خانه وارد نمیاحرام می

و ، هـا وارد شـوید  و از در خانـه  ها وارد شوید، بلکه نیکی این است که پرهیزگار باشـید که از پشت خانه
 ).189 :بقره» (تا رستگار گردید تقوا پیشه کنید

دهـد. امـام   قرآن در صدد بیان یک حقیقت کلی است که راه موفقیت در هر عملـی را نشـان مـی    ۀآی
هر کاري از راهش وارد شوید. هر عملی را از آن سو کـه  : براي د: یعنینفرمایدر تفسیر این آیه می باقر
هر که کار را از راهـش  « :فرمودند رضا باره امام). در این86 ص، 1 ج، عیاشی تفسیر( انجام دهید، باید

 .)340، ص 71ج ، 1420، مجلسی» (اي برایش خواهد بودو اگر هم بلغزد چاره، لغزدبخواهد نمی
صـحیح را بـا توجـه     ةاز هر اقدامی باید اندیشه کرد و شیوپیش در امر به معروف و نهی از منکر نیز 

ایـن  بـه  پیدا نمود. براي مثال، در برخورد با گناهی که سر زده اسـت   عملو نوع مخاطب هاي به ویژگی
  االت باید فکر کرد:ؤس

 خانواده عمل کنیم؟گیري فردي کافی است یا باید با هماهنگی دوستان و موضعـ 
  ارشاد زبانی الزم است یا اقدام عملی؟ـ 
 از زبان تشویق استفاده کنیم یا از زبان تهدید؟ـ 



    ۹اهاي تأثيرگذار آن از منظر امام رضامر به معروف و نهي از منكر و روش

ثمربخش امر به معروف و نهی از منکر را یـافتیم بایـد بـه اداي تکلیـف و انجـام       وقتی راه منطقی و
 وظیفه بپردازیم.  

نگر روش منطقـی انبیـا، حتـی در مقابـل     با آزر، خـود بیـا   جریان برخورد و بحث حضرت ابراهیم
 ).79(انعام:  پرستان استبت

 60، 59خواست با مراجعه به عقلشان قضـاوت کننـد (نمـل:    گویی قرآن نیز که از افراد میطرز پاسخ
  ) مؤید همین مطلب است.90و  88، 85، 85؛ مؤمنون: 64و 

تـر از زنـدگی   بیش از همـه، درك عمیـق   البته دلیل انتخاب این موضوع با توجه به سیرة امام رضا
ایشان است، بخصوص که ایشان مدتی در ایران بودند و با مردم ایـران ارتبـاط زیـادي داشـتند. بنـابراین،      

اي را از زنـدگی  توانـد ابعـاد تـازه   پرداختن به یک موضوع حتی جزئی و پراهمیت در زندگی ایشان مـی 
ها هستند، چه در دوران زنـدگی  کاملی براي انسان الگوي ایشان براي ما روشن نماید؛ چراکه امام رضا

و حیات خود و چه براي مردمان پس از خود. ایشان داراي سرشـتی بودنـد کـه همگـان را بـه شـگفتی       
گونه که همواره زبان بـه سـتایش   ساختند؛ بدانداشتند و دوست و دشمن را فریفته و شیفته خود میوامی

گفتند و پیروان راستین امام، شخصیت آن حضرت ها میانسانی ایشان سخن گشودند و از بزرگیایشان می
گونه دادند. بدین روي، آنان که شیفتۀ آن امام بزرگند، باید همانرا نمونه و الگوي رفتاري خویش قرار می

  د.زیست و خود را با معیارهاي رضوي محک بزننسان زندگی کنند که امامشان میباشند که او بود و بدان
 هایی که دربارة امر به معروف و نهی از منکر نگاشته شـده اسـت،  ها و کتابالبته پس از بررسی مقاله

توجـه   هاي امر به معروف و نهی از منکـر در معصـومان  شود که در این میان، کمتر به شیوهمعلوم می
  شده است.
اي در بین مسلمانان و شـیعیان آن حضـرات   هاي تأثیرگذار ایشان در این زمینه، افق تازهروش معرفی

گشاید و مشکل اصـلی مـا را در امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، کـه         در عمل به این واجب الهی می
کنـد و اجـراي ایـن مهـم را بـراي مـا       هاي درست عمل به این واجب است، برطرف مـی ندانستن شیوه

  سازد.تر مینآسا

  امر به معروف و نهي از منكر  هاي روش
  . عمل به دستورات الهي۱

وقتی به قوانینی که در بین همۀ کشورها به صورت قوانینی مشترك و قابل قبول است، مراجعه کنـیم بـه   
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وحیـۀ  خوریم که قوانین اسالم نیز به آنها اذعان دارد؛ ماننـد رفتـار بـا یکـدیگر بـا ر     اي بر میحقوق اولیه
برادري، برابري با وجود تفاوت رنگ و نژاد و زبان، داشتن امنیت شخصی، نفـی بردگـی، نفـی شـکنجه،     
حفظ شخصیت حقوقی، منع بازداشت خودسرانه، و اجتناب از دخالت در زنـدگی خصوصـی دیگـران.    

هـاي  راهمحافظـت از  ، بهترین راهکار اجرایی شدن ایـن قـوانین   )10ـ1اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، مواد (
  مشاهده نمود. توان در اسالم و سیرة مصومانها را میمتعدد است که بهترین این راه

خـود  آراسـتگی  هـا،  ها و بازداشتن از زشتینخستین و مؤثرترین روش براي دعوت دیگران به نیکی
  نویسد:افراد بشر به تقوا و اخالق نیکوست. صاحب جواهر، از فقهاي شیعه، در این باره می

هاي امر به معروف و نهی از منکر و واالترین و مؤثرترین آنها، خصوصاً نسبت بـه  ترین راهري، از بزرگآ
ـند  زعیمان دینی، این است که جامۀ کار نیک بپوشند و در کارهاي خیر از واجب و مستحب پیش قدم باش

میل و از اخالق زشت کاري را از اندام خود دور کنند و نفس خویش را به اخالق عالی تکو جامۀ زشت
پاك سازند که این خود سبب مؤثر و کاملی است تا مردم به معروف گرایش پیـدا کـرده، از منکـر دوري    

  ).382، ص 21، ج 1366گزینند... (نجفی، 
ـ   44(بقـره:  » أَتَأْمرُونَ النَّاس بِالْبِرِّ وتَنْسونَ أَنْفُسکُم: «فرمایدمیخداوند متعال  ه نیکـی امـر   )؛ آیـا مـردم را ب

  کنید؟کنید و خود را فراموش میمی
بینیم بیشترین تأثیر امر به معروف و نهی از منکر بـه دلیـل مطابقـت    نیز می در زندگی ائمۀ معصوم

رفتار آنها با گفتارشان بوده است. ایشان در برخورد با دیگران و یا با نـوع زنـدگی خـود در جامعـه و بـا      
  کردند.گی مردم را اصالح میانجام عبادات خویش، روش زند

گوید: از مدینه تا مـرو  ، از مدینه به مرو ـ میـ فرستادة مأمون براي بردن امام رضا  بن ضحاكرجاء
سوگند به خدا، کسی را در بودم و تمام رفتار و حرکات ایشان را زیر نظر داشتم.  خدمت حضرت رضا

پـس از   بـن موسـی  خدا مانند او ندیدم. علیپرهیزگاري و ذکر خدا در همۀ اوقات و شدت خوف از 
 نشست و مشغول تسبیح و تکبیر و ستایش خداوند بود و بر پیامبراقامۀ نماز صبح، در مصالي خود می

  .)194ص ، 2جق، 1378کرد (صدوق، فرستاد تا زمانی که خورشید طلوع میو خاندانش درود می
این بود که آن حضـرت را بـه    عهدي امام رضاوالیتیکی از اهداف شیطانی مأمون از طرح مسئلۀ 

، 1384شهرآشـوب،  طلبی متهم کند (ابـن دستگاه پرزرق و برق خالفت و در نهایت، به دنیادوستی و جاه
پـس از   ، ولی مناعت طبع و مقام زهـد پیشـواي هشـتم توطئـۀ او را خنثـا کـرد. امـام       )363ص ، 4ج 

آالیـش دوران  ه تشکیالت سلطنتی مأمون، به زندگی سـاده و بـی  اعتنایی بعهدي نیز با بیپذیرش والیت
را چنـین   زیستی حضرت رضامقام زهد و ساده ابوعبادکه عهدي خود ادامه دادند؛ چنانپیش از والیت



    ۱۱اهاي تأثيرگذار آن از منظر امام رضامر به معروف و نهي از منكر و روش

نشستند و در زمسـتان بـر روي گلـیم، و    در تابستان بر روي حصیر می کند: حضرت رضاتوصیف می
شدند خود را بـراي آنـان   کردند؛ ولی هنگامی که در برابر مردم ظاهر مییهاي زبر و خشن بر تن ملباس

  .)192، ص 2، ج ق 1378، صدوقآراستند (می
دادند و مـردم را در شناسـاندن راه   سان، ایشان با عمل خود، معروف و منکر را به مردم نشان میبدین

  وید:گمی بن عباسابراهیمکردند. در این باره، صحیح راهنمایی می
کـرد تـا از   با سخنش به احدي جفا کند. هرگز کالم کسی را قطع نمـی  هرگز ندیدم که حضرت رضا

سخن خارج شود. هرگز با داشتن قدرت، نیازمندي را رد نکرد. هرگز در حضور دیگـران پـایش را دراز   
ـین  گفـت. هرگـز آب دهـانش را روي    کاران را فحش و ناسزا نمـی کرد. هرگز غالمان و خدمتنمی زم
م بـود. در خلـوت و تنهـایی، سـفره را      داد. خندهانداخت (در حضور کسی) قهقهه سر نمینمی اش تبسـ
، 1376نشـانید (بروجـردي،   گسترد و همۀ غالمان، حتی دربان و کارپرداز خانه را هم بر سر سفره مـی می
  ).233، ج 171، ص 1ج

تسـلیم امـر و نهـی مـا باشـند؛ گفتـار مـا را         شیعیان ما کسانی هسـتند کـه  «فرمایند: ایشان در حدیثی می
سرلوحۀ زندگی در عمل و گفتار خود قرار دهند و مخالف دشمنان ما باشند، و هر که چنین نباشد از مـا  

  ).403، ص 11، ج ق1414(حرّ عاملی، » نیست

  . اميدوار كردن مخاطب۲

را بدبخت و محروم بپنـدارد و   ور شده باشد که خودکار به قدري آلوده و در گناه غوطهممکن است گنه
نمایـد و   بازسازيکند، آنها را براي خود راه نجاتی در پیش رو نبیند. الزم است کسی که نهی از منکر می

و یـأس را از او دور   ناامیـدي هـایی از آن او را امیـدوار کنـد و    هایی از عفو الهی و مصـداق با بیان نمونه
گیـري  تواند در مسیر بهـره کبیره است و او به راحتی می گناهاناز  و ناامیدي یأسسازد. باید به او گفت: 

  از رحمت الهی قرار گیرد.
گفـت: بعضـی از شـیعیان و     روزي یکی از منافقان در مجلسی به حضـرت ابوالحسـن امـام رضـا    

نوشند؟ امام فرمودند: سپاس خداوند حکیم را که آنهـا در هـر حـالتی کـه باشـند،      دوستان شما خمر می
هدایت شده و در اعتقادات صحیح خود ثابت و مستقیم هستند. سپس یکی دیگـر از همـان منافقـان کـه     

نوشـند؟ حضـرت   مـی » نبیذ«ما گفت: بعضی از شیعیان و دوستان ش در مجلس حضور داشت، به امام
فرمودند: بعضی از اصحاب رسول خدا نیز چنین بودند. منافق گفت: منظورم از نبیذ، آب عسـل نیسـت،   
بلکه منظورم شراب مست کننده است. ناگاه حضرت با شنیدن ایـن سـخن، عـرق بـر چهـرة مبارکشـان       

من عالقـه بـه خمـر و محبـت مـا      تر از آن است که در قلب بندة مـؤ ظاهر شد و فرمودند: خداوند کریم
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اي سـکوت  بیت رسالت را کنار هم قرار دهد و هرگز چنـین نخواهـد بـود. سـپس حضـرت لحظـه      اهل
  نمودند و پس فرمودند:

اگر کسی چنین کند و بدان عالقه نداشته باشـد و از کـردة خـویش پشـیمان گـردد، در روز قیامـت       
رحـم، بـا امـام و رهبـري کـه      پیغمبري عطوف و دل مواجه خواهد شد با پروردگاري مهربان و دلسوز، با

انـد. امـا تـو و امثـال تـو در      کنار حوض کوثر است، و دیگر بزرگانی که براي شفاعت و نجات او آمـده 
  ).12، ح 314، ص27ج ، ق1420عذاب دردناك و سوزان برهوت گرفتار خواهید بود (مجلسی، 

کنند که بر محفـوظ بـودن حقـوق    نی را بیان میضمن آنکه سخنا بینیم، امام رضاگونه که میهمان
کنند که در ظاهر ممکن است آزادي افراد تلقـی شـود و   افراد داللت دارد، اما در ضمن، از اموري نهی می

ها را به رسمیت بشناسد؛ اما در واقع، آنچه با منطق حقوق بشـري  حتی اعالمیۀ حقوق بشر نیز این آزادي
  پسند انجام گیرد.ز چنین اموري با روشی زیبا و دلسازگار است این است که نهی ا

  انديشي). حسن ظن به مخاطب (مثبت۳

هدف از امر به معروف و نهی از منکر اصالح جامعه و هدایت و اجراي حدود و ترویج مکـارم اخالقـی   
بگیرد و بـا خلـوص    نظرکند باید رضاي خدا را در است. بنابراین، کسی که براي چنین هدفی تالش می

اي براي رسـیدن بـه مقـام    نیت و حسن ظن، افراد ناآگاه و فریب خورده را آگاه کند و این عمل را وسیله
سـزاوار اسـت آمـر بـه     «فرماینـد:  بـاره مـی  در این و مال و مقاصد دنیوي دیگر قرار ندهند. امام خمینی

راتب آن مانند طبیب مهربان و پـدر رئـوفی   معروف و ناهی از منکر در امر به معروف و نهی از منکر و م
ق، 1409(خمینـی،  » کند؛ قصدش فقط رضاي خـدا باشـد  باشد که رعایت مصلحت بیمار و فرزند را می

  ).442، ص 1ج
عرض کردم من با زنـان زیبـاروي فراوانـی سـر و کـار دارم و       : به امام رضاگویدمی بن سویدعلی
فرمودند: اگر نیـت صـادق داشـته باشـی و      برم. امامآنها لذت مینگرم از زیبایی که به آنان می هنگامی

رانی نباشد مانعی ندارد. مواظب باش که به زنا آلوده نشوي. از موجبـات آن بپرهیـز؛ زیـرا    هدفت شهوت
  ).3، ح 331، ص 14ج ، ق1414سازد (حر عاملی، زنا برکت و ایمان را نابود می

برد که آیـا واقعـاً تـو    د پاسخگو ابتدا در تعجب بسیار به سرمیپرسیاگر او این سؤال را از دیگري می
کرد. اما امام، که خود صاحب تمام مکـارم اخالقـی اسـت، در    کنی؟! سپس شروع به نهی او میچنین می

کنـد کـه شـاید    کند و موضوع را به ایـن صـورت بیـان مـی    حق بندگان خدا نیز به همین شکل رفتار می
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است؛ اما اگر غیر این است باید از این کار بپرهیزي. بنـابراین، امـام صـورت    رانی نبوده منظورت شهوت
سازند تا او را متوجه خطاي خود کنند و امر به معـروف نیـز بـر    دیگري از این قضیه را برایش مطرح می

  او مؤثرتر واقع شود.
بایـد نگـاهی    بنابراین، افراد جامعه اگر بخواهند حقوق تمـام افـراد همـه جـا محفـوظ بمانـد حتمـاً       

دلسوزانه به یکدیگر داشته باشند تا بتوانند به دیگران کمک کنند. شاید طرف مقابل واقعـاً ندانـد و شـاید    
اند. به همـین  کند نباشد. البته امام اینجا شاید در مقام بیان فتواي صریح نبودهمتوجه عواقب گناهی که می

و این به دلیل مهربـانی   ا بهتر متوجه خطایش بنماینددلیل، ابتدا هدف ایشان این است که به طریقی فرد ر
  زیادي است که در ایشان وجود دارد.

  . معرفي الگوهاي خوب و بد۴

تـوان بـه معرفـی الگوهـاي خـوب و بـد در هـر زمینـه         براي پذیرش امر به معروف و نهی از منکر، مـی 
اهیم، همـه الگوهـاي   پرداخت. صبر ایوب، عفّت یوسف، شکرگزاري سـلیمان و خضـوع و خشـوع ابـر    

  معرفی شده از زبان قرآن هستند.
عهدي طـاغوت زمـان، ایشـان    در مقابل منافقی قرار گرفتند که به دلیل قبول والیت وقتی امام رضا

که پاسخ درستی از آن حضرت نشنود ایشان را با سالحی کـه  د سؤال قرار داد و قصد داشت چنانرا مور
آیا اینها بدتر است، یا کفر پادشاه مصر و درباریـانش؟ آیـا اینهـا    «دادند:  مخفی کرده بود، نابود کند، پاسخ

مسلمان و معتقد به وحدانیت خدا نیستند؟ حضرت یوسف با اینکه پیامبر و نیز پسر پیامبر و نـوة پیـامبر   
ر دار اموال و دیگر امـور مملکـت باشـد و حتـی د    بود، از پادشاه مصر تقاضا کرد تا وزیر دارایی و خزانه

 دانست او کافر محض است. من نیز یکـی از فرزنـدان رسـول   جاي عزیز مصر نشست؛ در جایی که می
هستم و تقاضاي دخالت در امور حکومت را نداشتم، بلکه آنان مرا در برابر چنـین امـري مجبـور     خدا

آن شـخص جـواب حضـرت را    » ناچار و بدون رضایت قلبی بر چنین موقعیتی قرار گـرفتم. کردند و به
  ).86، ح766، ص 2ق، ج1409پسندید و تشکر کرد و از قصد خود برگشت (راوندي، 

راي پذیرش یک امر معروف، استناد بـه عمـل یکـی از پیـامبران نمودنـد و همـین       سان، ایشان ببدین
کـه   و چه الگویی بهتر از امامان معصوم ما منجر به پذیرش آن شخص و از بین بردن تردید او گردید.

  کردند؟چنین در کنار انجام وظیفۀ الهی خود، اخالق نیک را در باالترین سطح خود رعایت میاین
توانند الگوي سایر مردم باشـند، بـه سـمت کارهـاي     میي دنیا، افرادي هستند که تا حدي در همه جا

ایسـتند.  جنگند و در مقابل ظالمـان مـی  با ظلم می، شوندروند و با همین صفت هم شناخته میخوب می
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وند و جا این افراد به مردم شناسانده شوند تا دیگران نیز با معروف آشنا شـ چقدر خوب است که در همه
  بدان عمل کنند.

  ها. بيان خوبي۵

هـا و نقـاط قـوت    و امر به معروف، الزم است فقط بر نقاط ضعف تکیه نشـود و خـوبی   منکردر نهی از 
مخاطب هم بیان شود؛ زیرا این امر او را در شنیدن و عمل به معروف و اجتناب از منکـر یـاري خواهـد    

  برد.ناهی از منکر از بین میو  معروفداد و سوءظن او را نسبت به آمر به 
اي را که امر ما را [والیت] زنـده  کند بنده رحمتخداوند «نقل شده است که فرمودند:  از امام رضا

. دعلوم ما را فراگیرد و به مردم بیاموز«گوید: گفتم: چگونه امر شما را زنده کند؟ فرمودند: راوي می». کند
  ).51، ص1، ج 1380(آرام و دیگران،  کرد ند از ما پیروي خواهندهاي سخنان ما را بدانییاگر مردم زیبا

ـ    بـن جعفـر  از پدرش موسی از امام هشتم جرجانیاز جملۀ این سخنان زیبا، حدیثی است که 
در  دربارة قدر و منزلت مؤمن نزد مالئکۀ الهی روایت کرده است که جماعتی از دوسـتان امـام صـادق   

ه،    شبی مهتابی و منور گرد حضرتش بودند و آسمان کامالً نورانی به ستارگان بود. گفتند: یابن رسـول اللـَّ
امـام در پاسـخ   ! این نیلگون آسمان چقدر روشن است! و نور ستارگان و کواکب بسیار درخشـنده اسـت  

یـل و میکائیـل و اسـرافیل و    گویید، امـا فرشـتگان مـدبر و کـارگزار، جبرئ    چنین میآنان فرمود: شما این
نگرنـد و (انعکـاس) نـور شـما (مؤمنـان طرفـدار       االرواح، از فراز آسمان به شما و برادرانتـان مـی  قابض

تر از انوار این ستارگان است و همـین وصـف شـما را آنـان     ) به آسمان و ایشان بسیار روشنبیتاهل
 ).30، باب 648، 1، ج 1372(صدوق، گویند که چه نیکوست نور این مؤمنان در ملکوت! نیز می

از نمـاز  پیش علت واجب شدن وضو  فرمایند:می از نمازپیش علت واجب شدن وضو ایشان دربارة 
هـاي ظـاهري   ایستد پاك باشـد و از آلـودگی  ار میاین است که وقتی شخص براي مناجات با خداي جب

آلـودگی و پـاك سـاختن    کسالت و خواباز بین رفتن حالت موجب وضو بر آن، خود را بشوید. عالوه 
  .)279ص ، 1 ج، 1385(صدوق،  گردددل براي مناجات با خداوند جبار می

دارنـد: روز قیامـت بـه    گونه بیان مینیز میزان ارزش عالم و فقیه در روز قیامت، نسبت به عابد را این
ودت بـود و بـار زحمـت    بودي، همت و کوشش تو به صالح خـ خوبی در دنیا مرد «شود: عابد گفته می

خود را از دوش دیگران برداشتی. بنابراین، به بهشت در آي (به تنهایی بـدون اینکـه دیگـري را بـا خـود      
هاي بهشـت  دهد و نعمترساند، آنها را از دشمنان نجات میببري.) اما به فقیه، که خیرش را به مردم می

سـازد، در روز قیامـت   ا براي مـردم روشـن مـی   سازد، و رضاي خداي تعالی رالهی را بر آنان سرشار می
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ان و      محمـد اي کسی که کفیـل و سرپرسـت یتیمـان آل   «شود: گفته می بـودي، افـراد ضـعیف از محبـ
اي گرفتـه یـا علمـی    درنگ کن تا بـراي هـرکس کـه از تـو بهـره     ي. را هدایتگر بود محمددوستان آل

  ».اندوخته است، شفاعت کنی
سان، ده فئام (ده گروه صد هزار نفري) همـراه او بـه بهشـت    کند. بدینیایستد، و شفاعت معالم می

روند. اینان کسانی بودند که علوم خود را از عالم گرفته بودند، یا از شاگرد او یا از شـاگرد شـاگرد او،   می
ـ   گونه تا روز قیامت. پس بنگرید چه تفاوتی بین این دو مقام (عالم به علـوم اهـل  و همین د) بیـت، بـا عاب

  ).10، ح 6ـ5، ص2ج ق، 1420بحار، وجود دارد (مجلسی، 
کند و رغبـت او را در رفـتن بـه سـمت معـروف و      یک از این مطالب دل انسان را نرم نمیبیان کدام

  کند.پرهیز از منکرات ایجاد نمی

  . ايجاد محبت در دل مخاطب۶

دارد. در قـرآن، مـوارد زیـادي     عشق و محبت بهترین تأثیرگذاري را در امر بـه معـروف و نهـی از منکـر    
هاي خود را بیان کرده است تا عالقۀ افراد را نسبت بـه خـود زیـاد کنـد و     وجود دارد که خداوند نعمت

ترها و مسئوالن نسبت به افـراد زیردسـت خـود از ایـن     چه خوب است معلمان ما، پدرها، مادرها، بزرگ
براي آنها بیان کنند تـا مخاطبـان مجـذوب ایشـان     سوزي و کارهاي مثبت خود را شیوه استفاده کنند؛ دل

  شوند و سخنان آنها تأثیر بیشتري بگذارد.
خواسـت آدم  در جهت مثبت، بلکه حتی در جهت منفی هم اثر دارد. شیطان وقتی مـی  تنهااین امر نه
را در س آنهـا  سـپ سوز معرفی کرد و بر آن سوگند یـاد کـرد.   راه کند خود را خیرخواه و دلو حوا را گم

  جهت خواستۀ خود ترغیب کرد.
گزاران خود را از کوچـک و  کردند، تمام افراد و خدمتخلوت می وقتی امام رضا«گوید: می خادم

گرفتنـد و آنهـا را مـأنوس خـود     گفتنـد و انـس مـی   آوردند و با آنها سـخن مـی  بزرگ نزد خود گرد می
نشستند، هر کوچک و بزرگی حتی میـرِ  م میساختند. آن حضرت چنان بودند که هر گاه بر سفرة طعامی

  ).159، ص2، ج 1372(صدوق،  »نشاندندآخور و حجام را بر سفرة خود می
هـا  کردند و انواع محبتایشان غیر خویشان خود را که داراي تقوا و دیانت بودند، به خود نزدیک می

 ).10، ح 221، ص 49، ج ق1420مجلسی، نمودند (را به آنان می
در  کردند. بخشش ایشان به مـردم فـراوان بـود.   رسید، همه را انفاق میمالی به دست ایشان میهرگاه 

  ، مقدمه).48، ص1، جق 1406یک روز عرفه، تمام مال خود را به فقرا انفاق کردند (عطاردي، 
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 دادنـد سـرودند مـال فراوانـی مـی    و مصایب آنان اشعاري مـی  معصومبه شعرایی که در مدح ائمۀ 
) در اعیـاد و روزهـاي مهـم مـذهبی، اگـر کسـی از آن       17، ب 260ــ 234، ص49، جق1420سی، مجل(

دادند. به بعضی از دوستان خـود در حـال سـفر،    خواست، عیدي ارزشمندي به او میحضرت عیدي می
خواست دوستان، لباس و نعلین خـود را بـه آنـان    در مقابل در کردند. گاهیبراي سوغاتی کمک مالی می

خورانیدند و کسـی از خانـۀ آن   شد، حتماً به او غذا میند. هرکس به خانۀ آن حضرت وارد میبخشیدمی
  ).8، ح352، ص71ق، ج1420رفت (مجلسیحضرت گرسنه بیرون نمی

  . جايگزين كردن۷

انجـام   هـاي زمینـه یکی از موجبات انجام منکر آن است که زمینۀ انجام معروف فراهم نیست. اگر بتوانیم 
  ایم.راهم کنیم، از ارتکاب منکر جلوگیري کردهمعروف را ف

خواست حضرت آدم را از خوردن چیزي منع کنـد، ابتـدا بـه او اجـازه داد از     هنگامی که خداوند می
ۀَ و کُـال منْهـا    «هاي دیگر استفاده کند و فرمود: غذاها و خوراکی و قُلْنا یا آدم اسکُنْ أَنْت و زوجک الْجنـَّ

المینَ     رغَداً  نَ الظـَّ رَةَ فَتَکُونـا مـج و گفتـیم: اي آدم! تـو بـا    )؛ 35(بقـره:   »حیثُ شئْتُما و ال تَقْرَبا هـذه الشـَّ
خواهید بخورید، (امـا) نزدیـک   چه می) آن گوارا هرهايهمسرت در بهشت سکونت گزین، و از (نعمت
  این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد!

رونـد و تـن بـه    ها به دنبال فحشـا و زنـا نمـی   آسان را فراهم کنیم بسیاري از جوان اگر زمینۀ ازدواج
کنـد   ازدواجکسی که «فرمودند:  شود. امام صادقازدواج خواهند داد و از بسیاري مفاسد جلوگیري می

 ).219، ص 103، ج ق1420(مجلسی، » نیمی از دین خود را حفظ کرده است
م و ورزش جوانـان فـراهم شـود، از بسـیاري از مفاسـد جلـوگیري       در صورتی که زمینۀ تفریح سـال 

  گردد.می
بـه آنـان    ها را کامـل بخورنـد، آنهـا را دور انداختنـد. امـام رضـا      روزي غالمان پیش از اینکه میوه

نیازید، کسانی هستند که به آن محتاجند. آن را به کسی بدهیـد کـه   فرمودند: سبحان اهللا! اگر شما از آن بی
  ).102، ص49ج، ق1420د آن است (مجلسی، نیازمن

دهنـد، و اگـر منکـري را    کننـد، انفـاق را کنـار آن قـرار مـی     سان، اگر آنها را از اسراف منع مـی بدین
  سازند.کنند، معروفی را کنار آن جایگزین میخاطرنشان می

رسـیدم و عـرض کـردم: مـا خـانوادة اهـل بخشـش و         خدمت امام رضـا گوید: می بن عمراحمد
ایـم کـه نیازمنـد مـا بودنـد.      را گرفت، تا آنجا که محتاج کسانی شده هنعمت بودیم، اما خداوند همخوش
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، چه حال خوبی داري! گفتم: فدایت شوم، حال من چنـان بـود کـه خبـر     بن عمراحمدامام فرمودند: اي 
ت آنـان را داشـته   دادم. فرمودند: آیا دوست داري بر حالتی باشی که این جباران هستند و حال و وضـعی 

خندیدنـد و فرمودنـد: از همـین     یابن رسول اهللا. امـام نه،  باشی؛ دنیایی پر از طال از آن تو باشد؟ گفتم:
گردي، چه کسی حالش از تو بهتر است؟ در دسـت تـو صـنعت و هنـري اسـت کـه آن را بـه        جا بازمی

ل اهللا! خداوند مرا به تـو و پـدرانت   فروشی آیا بشارتت دهم؟ گفتم: آري، یابن رسودنیایی پر از طال نمی
  ).859، ص 2ق ج1404شاد کند (طوسی، 

گري دنیا را از نظرش بیندازند، او را بـه ارزش واقعـی ایمـان و    در اینجا براي اینکه جلوه امام رضا
متوجـه سـاختند و یـادآور شـدند کـه دشـمنان بـا همـۀ ثـروت و           بیتخط فکري و ارتباطش با اهل

شوند. بعکس، ارزش در خـط فکـري سـالم و    روند فاقد ارزش میدارند، وقتی به بیراهه میامکاناتی که 
  ارتباط با خداست.

 هـاي بـدبینی در صورتی که مسئوالن مملکتی از عدالت و تقواي کافی برخوردار باشند، از بسیاري از 
از منکـرات جلـوگیري   توانـد از انجـام بسـیاري    ها میایجاد اشتغال براي جوان شود.مردم جلوگیري می

کند. اسالم به حج و نماز جماعت و جمعه و روزة ماه رمضان اهمیت زیـادي داده اسـت؛ زیـرا نمـایش     
شود ایمان به خدا در جامعه تقویت شود و با این کار بسیاري از مشـکالت حـل   این عبادات موجب می

فـراهم شـدن زمینـۀ منکـرات     کنـد و در نتیجـه، از   ها در جامعـه جلـوه مـی   شود و بسیاري از خوبیمی
  شود.جلوگیري می

  هاي منحرف  . رسوا كردن چهره۸

به هـر کـار    دستکنیم که از ایمان کافی برخوردار نیستند و حاضرند در جامعه، به اشخاصی برخورد می
خالفی بزنند و برخی افراد با خودفروشی به بیگانگان، مـردم را اغفـال نمـوده، حقـایق را وارونـه جلـوه       

کنند بین مـردم و نظـام اسـالمی    زنند و سعی میساز جدایی میاس، این گروه در لحظات حس دهند.می
  کافی افشا شده، به مردم معرفی شوند. ها در هر زمانی با بیان دالیلتفرقه ایجاد کنند. الزم است این چهره

، در مدینه خروج کرد و دست به کشتار و آتش زد. هنگـامی کـه بـر    ، برادر امام رضابن موسیزید
ناراحت شـد و گفـت: مـن پسـر پـدرت هسـتم، جـواب         زیدجوابش را ندادند.  مأمون وارد شد، امام

ا باشی، بـرادر منـی. وقتـی خـدا را معصـیت      دهی؟ فرمودند: تو تا وقتی که در اطاعت خدسالمم را نمی
  ).361، ص 4، ج1384کنی بین من و تو برادري نیست (ابن شهر آشوب، 

بودم، سـخن از عمـوي آن حضـرت بـه میـان آمـد. امـام         گوید: نزد امام رضامی بن یزیدعمیرنیز 

۱۸     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

گفـتم: او مـا را بـه     اي بر من و او سایه نیفکند. پـیش خـود  ام که سقف خانهفرمودند: برخودم عهد کرده
نگاهی بـه مـن    گوید. امامدهد، ولی خودش دربارة عموي خود چنین مینیکی و صلۀ رحم فرمان می

اش بـروم و دربـارة   کردند و فرمودند: این از نیکی و صله است، هر وقت که نزد من آید و من بـه خانـه  
ذیرند، ولی اگـر پـیش مـن نیایـد و     پهایش را میکنند و حرفمن سخنانی بگوید، مردم او را تصدیق می

  ).221، ص 2ج ، 1372صدوق، پذیرند (هایش را نمیمن به خانۀ او نروم، مردم حرف
کردند و بـا ایـن   سان، امام به اشکال گوناگون، افرادي را که از دین منحرف شده بودند، رسوا میبدین

  دادند.کار، منکر را نشان می
عهـدي مـأمون را   خورد. امام با اینکه والیتاین شیوه به چشم میعهدي نیز در قضیۀ پذیرش والیت

ومـت بـر سـتم بنـا     این حک«فرمودند: گاه حکومت او را به رسمیت نشناختند. حضرت میپذیرفتند، هیچ
کـنم و رسـمی را تغییـر    نمـی  من در عزل و نصب احدي دخالـت «... فرمودند: نیز می». نهاده شده است

  ).315، ص 1372صدوق، » (شکنم...یدهم و سنّتی را نمنمی
فرمایند: مأمون والیت امر مسلمانان را به من سـپرده و  در جاي دیگر، امام خطاب به مأمون چنین می

این مسئولیتی بس خطیر است. وي حرام خدا را حالل، و حالل خدا را حرام کـرده و بـا ایـن حـال، در     
  ).364، ص 4، ج 1384وب، شهر آش(ابنها را به ما بدهد صدد است این نسبت

صـدد  هرگـز در عهدي، پس از رسیدن به مقام والیت آید که امام رضااز مجموع این روایات، برمی
در  بیـت سازش با حکومت ظالمانۀ مأمون برنیامدند، بلکه در هر فرصتی عالوه بر اعالم حقّانیت اهـل 

  شدند.متذکر می داري جامعه، غاصبانه بودن حکومت مأمون راامر حکومت و زمام
کننـد  دهد که هرگز نباید در مقابل کسانی کـه حقـوق مـردم را پایمـال مـی     این روش به ما نشان می

  توان، باید از آن دفاع کرد.جا که میو تا هراي که هست ساکت نشست و به هر وسیله

  . بيان علت و فلسفة يك حكم۹

امري بـه تمـام دسـتورات مـوال عمـل کنـد. امـام        انسان مؤمن همواره باید تسلیم امر خدا باشد و در هر 
تعـالی  تسلیم اوامر الهی بـودن در رأس طاعـت و بنـدگی حـق    بدانید که «فرمایند: در این باره می رضا

تعالی را بفهمد و به عمقش پی ببرد و خواه از آن چیـزي  قرار دارد، خواه انسان فلسفه و دلیل دستور حق
  ).209، ص 17ق، ج 1420سی، مجلنفهمد و از درکش عاجز باشد (

گردد. به همـین  اما بیان علت و فلسفۀ یک حکم موجب ایجاد یقین در شنونده و عمل بسیار بهتر می



    ۱۹اهاي تأثيرگذار آن از منظر امام رضامر به معروف و نهي از منكر و روش

زیاد از این شیوه استفاده کـرده اسـت. عـالوه بـر ایـن، در کنـار احکـام، همـواره          قرآندلیل، خداوند در 
  کنند.احادیثی وجود دارد که علت حکم را روشن می

بـا مـذاهب و مکاتـب گونـاگون، نمونـۀ خـوبی از        هاي معصـومان احتجاجات و استدالل اصوالً
اي از هـایی از ایـن قبیـل، آیینـه    و کتاب طبرسیحوم مر احتجاجکتاب آمیز است که برخوردهاي حکمت

لقب یافته، نتیجـۀ همـین احتجاجـات و    » عالم آل محمد«به  این نوع برخوردهاست. اینکه امام رضا
برخوردهاي استداللی و کالمی آن حضرت با ادیان و مکاتب گوناگون بوده است؛ زیرا این زمینـه بـراي   

عیون اخبـار  هایی از کتاب پراهمیـت  آن بزرگوار بیش از دیگر معصومان فراهم آمد. به همین دلیل، بخش
  حکام از زبان آن حضرت اختصاص یافته است.  به بیان علل ا) 98- 88، ص 2ج، 32(ب  الرضا

بـازي و روي آوردن  علت حرام شـدن همجـنس  فرمودند:  امام رضا بازي:علت حرام بودن همجنس
(لواط) و نیز روي آوردن زنان به زنان (مساحقه) از آن روست که این کار سـبب از بـین    مردانمردان به 

رفتن نسل بشر و برهم خوردن نظم و تدبیر جامعه و نابودي نظام بشري اسـت، و دیگـر آنکـه سـاختار     
روحی و جسمی زنان و سرشت وجودي مردان طوري خلق شده که هر یک بـا ترکیـب دیگـري کامـل     

  ).601، ص 1، ج 1385، صدوقشود (می

  جمعيهاي دسته. حركت۱۰

 جمعـی دسـته هاي مهم و جلوگیري از برخی منکرات، گاهی الزم است بـه صـورت   براي امر به معروف
توان گفـت:  حرکتی صورت گیرد تا آن معروف در جامعه تحقق یابد و از انجام منکر جلوگیري شود. می

هایی که در طول تاریخ انقالب اسالمی صورت گرفته در تحقق اهداف مزبور مـؤثر  بسیاري از راهپیمایی
هـا فـراهم   یمـایی بوده و زمینۀ از بین رفتن بدترین منکرات مانند حکومت طاغوت به وسیلۀ همـین راهپ 

ها همچون برقراري نظـام جمهـوري اسـالمی توسـط همـین      نیز زمینۀ ایجاد بهترین معروف. شده است
ها یکی از مـؤثرترین عوامـل   ها صورت گرفته است. براي تحکیم این نظام نیز انجام راهپیماییراهپیمایی

 ت.ترین عوامل براي بقاي اسالم اسکه حج از قويچنانآید؛ به شمار می
و  اي دارد و سنت رسول خـدا اي که در تبیین جایگاه شیعه و معارف اسالمی نقش برجستهمسئله

جمعی مسلمانان است و دشمنان دین به دلیل آثـار بسـیار   نیز هست، همین حرکات دسته منینؤامیرالم
مسـیر غیـر   را از  زیاد آن مخالف انجام چنین حرکاتی هستند. حتی شاید علت آنکه مأمون امـام رضـا  

، 2ق، ج 1381(کلینـی،   اصلی ـ بصره، اهواز، فارس و نیشابور به جاي راه کوهستان و قم ـ حرکـت داد    
) این بود که شیعیان کمتري در آنجا حضور داشتند، و نیز عاملی که موجـب شـد حضـرت در    407ص 

۲۰     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

اللَّه عزَّ و جلَّ یقُـولُ:  «... مسیري که به سمت مرو در حرکت بودند، در نیشابور حدیث قدسی بسیار مهم 
نْ شُـرُوطه   فَمنْ دخَلَ حصنی أَمنَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه حصنی أَنَا مـ ا وهذَابِی... بِشُرُوطنْ عخداونـد عزوجـل   ا؛ م

.. حصار محکم من است؛ هرکس داخل آن شود از عذاب من ایمن خواهد بـود. » ال اله اال اهللا«فرماید: می
) را 299، ص 2، ج 1372(صـدوق،   »البته به شروطی که پذیرش والیت من از جملـه شـروط آن اسـت   

دوسـتی آنهـا بـه    بیـانگر  مطرح نمودند، اجتماع عظیم و تقاضاي مردم و طالبان علم بـود کـه ایـن همـه     
  بود. بیتاهل

دهـد،  یران نشان مـی را در زمان حضور آن حضرت در ا ةالبته یکی از بارزترین مظاهري که این شیو
را مجبـور بـه پـذیرش     شیوة حضور ایشان در نماز عید فطر اسـت. مـامون پـس از آنکـه امـام رضـا      

عهدي خود نمود، درصدد برآمد با ترفندي، مردم حضور امام در دستگاه خالفت و دخالت ایشـان  والیت
را اقامه کند. اما امـام بـه شـروط    خواست نماز عید فطر  رو، از امام رضادر امور جاري را ببینند. از این

خود مبنی بر دخالت نکردن در امور حکومت اشاره کردند و از پذیرش این امر خـودداري کردنـد، ولـی    
  مأمون پیوسته اصرار کرد تا اینکه امام مجبور شدند آن را بپذیرند.

گونـه کـه   نتـر دارم و اگـر معـذورم نـداري مـن آ     فرمودند: اگر مرا معذور داري دوست امام رضا
گونـه کـه   هرروم. مأمون گفـت:  رفتند، بیرون میبراي نماز عید بیرون می و امیرالمؤمنین خدا رسول

داران و دیگر مردمان دسـتور دادنـد: فـردا صـبح     خواهی بیرون برو. ایشان سپس به سرلشکران و پردهمی
هـا و بـاالي   بـر سـر راه   اجلوي منزل ایشان آماده باشند. صبح آن روز مردم براي دیدار حضـرت رضـ  

  ها نشسته بودند و زنان و کودکان نیز همگی بیرون آمده، چشم به راه آن حضرت بودند.  بام
آن حضرت با پاي برهنه در حالی که زیر جامۀ خود را تا نصف ساق پا باال زده بودند، به راه افتادنـد.  

و تکبیر گفتند و همراهان و موالیان ایشان نیز سپس اندکی راه رفتند و آنگاه سر به سوي آسمان بلند کردند 
تکبیر گفتند. حضرت سپس به راه افتادند تا به در خانه رسیدند. سربازان که آن حضـرت را بـر آن حـال    

  هاي خود را بیرون آوردند. دیدند، همگی خود را از مرکب پایین انداختند و کفش
فتند؛ گویی آسـمان و درهـا و دیوارهـا نیـز بـا      پس حضرت تکبیر گفتند و مردم نیز با ایشان تکبیر گ

را در آن حـال دیدنـد و صـداي تکبیـر آن حضـرت را       گفتند. مردم که حضرت رضـا ایشان تکبیر می
بـن  فضـل آمد. خبر به مـأمون رسـید.   ه شهر مرو به لرزه درشنیدند، چنان صداها را به گریه بلند کردند ک

بدین حال به مصلّا رود مردم شیفتۀ او خواهند شد و همـۀ مـا بـر     ابن موسی رضگفت: اگر علی سهل
درنگ، کسی را به نزد او بفرست که بازگردد. مأمون نیز کسـی را  خون خود اندیشناك خواهیم گشت. بی
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فرستاد و به آن حضرت گفت: ما شما را به زحمت و رنج انداختیم و مـا خـوش نـداریم کـه سـختی و      
خوانده است، اکنون نیـز نمـاز عیـد    بازگردید؛ هر کس همیشه با مردم نماز می مشقّتی به شما برسد؛ شما

پس سـوار بـر مرکـب شـدند و     سـ کفش خود را طلبیدند و پوشیدند.  را خواهد خواند. حضرت رضا
ــده نشــد    ــی خوان ــاز مرتب ــده شــد و نم ــردم پراکن ــاه اجتمــاع م ــد، » بازگشــتند. آنگ ، 2، جق1413(مفی

  ).257ـ256ص
هاي تأثیرگذاري امر به معروف و نهی از منکر این است کـه ایـن سـنّت نیکـو     شیوه از یکیبنابراین، 

جمعی به وسیلۀ مسلمانان برگزار شود؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر بـراي ایـن تشـریع شـده     دسته
اي کـه بـه   است که طغیانگري صورت نگیرد، چه طغیان در برابر خدا و چه در برابر خلـق خـدا. جامعـه   

سـتیز اسـت و زمینـه بـراي رویـش عـدل       اي ظلـم نت امر به معروف و نهی از منکر عمل کند، جامعهس
  مساعد خواهد بود.

  . استعاليي بودن حالت امر و نهي۱۱

نظام امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را       1379خرداد  19اسالمی در سخنان مورخ انقالب رهبر معظم 
هـایی  مایز نظام اسالمی با نظام کمونیستی عنوان نمـوده، ویژگـی  ترین نقاط افتراق و وجوه تیکی از مهم

براي این نظام برشمردند؛ از آن جمله این بود که امر و نهی باید به حالت اسـتعالیی باشـد. شـیوة امـر و     
  نهی شیوة خواهش و تقاضا و تضرّع نیست.

سـتگی بسـیاري برخـوردار    از برج» اسـتعال «هاي نظام امر به معروف و نهی از منکر، در میان ویژگی
است و شاید بتوان گفت: فصل منطقی امر به معروف و نهی از منکر با مفاهیمی همچون موعظه، ارشـاد،  

  نصیحت و تبلیغ همین است.
کـه آن نـزد   ت؛ چراطلبی به لحاظ مقام و موقعیت شخصی نیسدر اینجا، برتري» استعال«مراد از 

 وعظ و نصیحت در جاي خود در اثربخشی این واجب الهیخدا و مبتنی بر تقواست. عالوه بر آن، 
  گذار است.اثر

باشد، هم مبتنی بـر   »وعظ و نصیحت«در امر به معروف و نهی از منکر » نهی«و » امر«اما اینکه معناي 
» علـو «، مفهـوم  »امر«گویند: در کلمۀ میو اتفاق فقها که  ) است167ـ162 شعراء:شواهدي از آیات قرآن (

یا باید بر مأمور برتري داشته باشـد، یـا خـود را در    ، کندمستتر است؛ یعنی کسی که امر می» عالاست«و یا 
مـن  «نیست؛ اینکـه بگویـد   » امر«چنین مقامی قرار دهد و از موضع باال امر کند. خواهش و استدعا کردن 

ـ  » امر«امر نیست. مقتضاي کلمۀ » کنم این کار را بکنیدخواهش می ه صـورت اسـتعال   این است که بایـد ب
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گویند: تکلیف امر به معروف و نهـی از منکـر زمـانی تحقـق     باشد. حتی بعضی از فقها احتیاط کرده، می
در  شـیوة برخـورد حضـرت زهـرا    ). 16 ، ص1387، مصـباح ( امـر کنـد  » عن استعالء«یابد که آمر می

  نماید.برخورد با ظالمان زمان این نظر را کامالً تأیید می
 و موعظـه  و گـو وگفـت ند کردمی احساس منکر، هرگاه از نهی مراحل به عمل در فاطمه حضرت

 حقـوق  کـه ، زمـان  حاکمـان  زشـت  اعمال مقابل در یشانا. ندپرداختمی افشاگري ندارد، به يتأثیر ارشاد
 اينتیجـه  رو در رو گـوي وگفـت  از بودنـد، وقتـی   شـده  ناپسـند  اعمال مرتکب و کرده غصب راایشان 
مجلسـی،  ؛ 60، ص22، ج1369(صـادقی،   نـد پرداخت تظلّـم  و افشـاگري  بـه  مسـلمانان  جمع ، درندنگرفت
 .)299، ص28، جق1420

  فرماید:باره میدر این ايامام خامنه
چنانچه امر به معروف باشد و شما وظیفۀ خودتان بدانید که اگر منکري را در هر شخصـی دیدیـد او را از   

ماند. طـرف امـر بـه    طراوت و شاداب میهمیشه تر و تازه و بااین منکر نهی کنید، آنگاه این نظام اسالمی 
هم هستند، شما باید به او امـر   معروف و نهی از منکر فقط طبقۀ عامۀ مردم نیستند؛ حتی اگر در سطوح باال

امـر و نهـی    !کنید، نه اینکه از او خواهش کنید. باید بگویید: آقا! نکن، این کار یا این حرف درست نیست
معنایش این نیست که آمران حتماً بایـد بـاالتر از مـأموران و    » استعال«باید با حالت استعال باشد. البته این 

. نه، روح و مدل امر به معروف، مدل امر و نهی است، مدل خواهش و تقاضـا  ناهیان باالتر از منهیان باشند
ـتباه   شود گفت که خواهش میو تضرّع نیست. نمی کنم شما این اشتباه را نکنید. نه، باید گفت: آقا! ایـن اش

تـر هـم   کنی؟ طرف، هر کسی هست ـ بنده که طلبۀ حقیري هستم ـ از بنـده مهـم    را نکن! چرا اشتباه می
، بـه نقـل از:   1379تیـر   19 ،ايگیـرد (خامنـه  د، او هم مخاطب امر به معروف و نهی از منکر قرار میباش
  افزار تخصصی امر به معروف و نهی از منکر).نرم

همنشـینی   ام بـا واقفیـه  فرمودند: اي محمد، شـنیده شنیدم می گوید: از حضرت رضامی بن عامرمحمد
کنی؟ عرض کردم: آري، قربانت گـردم! بـا آنهـا نشسـت و برخاسـت      میشرکت داري و در مجلس آنها 

و قَـد  : «ولی مخالف ایشان هستم. آن حضرت فرمودند: همنشین آنها نباش. خداوند فرمـوده اسـت  ، دارم
ی   نَزَّلَ علَیکُم فی الْکتابِ أَنْ إِذا سمعتُم آیات اللَّه یکْفَرُ بِها و یستَهزَأُ بِها فَال خُوضُوا فـتَّی یح مهعوا مدتَقْع

مثْلُهإِذاً م إِنَّکُم رِهغَی یثدو خداوند (این حکم را) در قرآن بر شما نازل کرده اسـت کـه   ؛ )140(نساء:  »ح
کنند، با آنها ننشینید تا به سخن دیگـري بپردازنـد،   شنوید افرادي آیات خدا را انکار و استهزا میهرگاه می

مقصـود   کنـد. گرنه شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند، همۀ منافقان و کافران را در دوزخ جمع مـی و
اخبـار و آثـار حضـرت    ، عطـاردي امامان و اوصیایی هستند که واقفیه به آنهـا عقیـده ندارنـد (   » آیات«از 

  .)806ص ، ق  ،1397رضا
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  . امر به معروف و نهي از منكر تا آخرين حد توان۱۲

نْ منکَـرٍ   «فرماید: کند و میخداوند در قرآن سرپیچی نهی از منکر را سرزنش می نَ عـوتَناهکانُوا ال ی
کردنـد و چـه کـار    )؛ از اعمال زشت همدیگر را نهـی نمـی  79(مائده: » فَعلُوه لَبِئْس ما کانُوا یفْعلُونَ

  !دادندزشتی انجام می
آنها به هیچ وجـه، مسـئولیت اجتمـاعی بـراي خـود      «مده است: ، دربارة این موضوع آنمونهتفسیر در 

کردنـد و حتـی جمعـی از نیکـان آنهـا بـا سـکوت و        قایل نبودند و یکدیگر را از کار خالف نهـی نمـی  
 ).44، ص 5، ج 1365شیرازي، (مکارم» کردندکاري، افراد گناهکار را عمالً تشویق میسازش

روي، براي آنکه جامعۀ ما سالم بماند هر یک از ما باید در حد تـوان خـود، دیگـران را امـر بـه      بدین
در جامعۀ اسالمی، در دوران انتظار، همۀ آحاد جامعه نسبت به ایـن فریضـۀ   معروف و نهی از منکر کند. 

اس باشـیم و  حیاتی مسئولیت دارند و  تـوان، بـه     همه باید براي اجراي این دو فریضۀ مهم، حسـ در حـد
  ها و محدود کردن منکرات در جامعه بپردازیم.ارائۀ معروف

تفاوتی نسبت به منکرات و احساس مسئولیت نکردن در این زمینـه، موجـب رواج کارهـاي    بی
جامعه زنـده   سطحناپسند در جامعه خواهد شد و با حضور عموم مردم در صحنه، این واجبات در 

 و پویا خواهد ماند.

عهـدي، چنـین آمـده اسـت:     براي پـذیرش والیـت   وص تحت فشار قرار گرفتن امام رضادر خص
دانی کـه مـن   ! تو میا: بارخدایندعهد شدند، شنیدم دست به آسمان برداشتند و گفتولی چون امام رضا

ات و پیغمبـرت یوسـف بـراي والیـت     کـه از بنـده  اي ندارم. از من مؤاخذه مکن؛ چناندر فشارم و چاره
  .)659، ص 1376صدوق، ( »مؤاخذه نکردي که گرفتار آن شدمصر 

این بود کـه بـدین شـیوه زمینـۀ حضـور       عهدي از سوي امام رضایکی از دالیل قبول والیت
شد تـا مـردم گمـان نکننـد     ها از آن محروم بودند، فراهم میدر صحنۀ سیاست، که سال بیتاهل

در پاسخ به سؤال ابن عرفـه   داري کنند. امامتوانند حکومت و زمامآنها فقط عالم و فقیهند و نمی
، پاسخ دادنـد: همـان چیـزي کـه     »عهدي مأمون کردچه چیزي شما را مجبور به پذیرش والیت«که 

، عیـون اخبـار الرضـا   (صـدوق،   یرالمؤمنین را واداشت در شوراي شش نفري شرکت کندجدم ام
  ).315، ص 1372

 بردنـد کـه ائمـۀ اطهـار    پذیرفتنـد، امـت اسـالمی گمـان مـی     عهدي مأمون را نمـی اگر امام والیت
 پنداشتند کـه حکومـت  خواهند حاکمیت در اختیارشان باشد. به دیگر سخن، مردم در آن صورت مینمی
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در واقـع، بـر آن بودنـد     امري جداي از دین است و آمیختگی دین و سیاست مقبول اسالم نیست. امام
  ).264و  263، ص 1378مدرسی، ( تا عمالً این اندیشه را در هم بشکنند

کـاهش فشـار بـر     تـوان چنـین برشـمرد:   را مـی  عهدي امام رضانتایج پذیرش والیتدر مجموع، 
عهـدي، بـرمال   هاي دینی در جریان پـذیرفتن والیـت  امام، معرفی حقایق و ارزشداران علویان و دوست

هاي وسیع حضرت در جریان مناظره با ادیـان مختلـف در   ساختن چهرة منافقانه و ظالمانۀ مأمون، تالش
 در بین رؤساي مذاهب و مردم پس از مناظره، وارد شدن امـام رضـا   بیان توحید، محبوب شدن امام

از حکومت، اعالم نامشـروع بـودن دسـتگاه     بیتها دوري امامان و اهلاست پس از سالبه صحنۀ سی
عهدي قـرار داشـتند، و تحقـق نیـافتن     با اینکه حضرت در منصب والیت خالفت مأمون از سوي امام
که در نهایت منجر به تالش مأمون براي از بین بردن امـام   عهدي امام رضااهداف مأمون در پی والیت

  ).121، ص 1383حرّ عاملی، ( شد رضا
هـاي مـأمون، امـام    اثر کردن نقشهکه مالحظه شد ـ از ابتداي نپذیرفتن تا پذیرش و بی بنابراین ـ چنان 

د ندر اجراي این فریضۀ مهم، یعنی امر به معروف و نهی از منکـر، گـام برداشـتند و اگـر نتوانسـت      رضا
د شرایطی فـراهم ایجـاد کردنـد کـه امـر بـه       نا آنجا که توانستخالفت را به دالیلی که گفته شد، بپذیرند ت

هـاي تأثیرگـذار   نیز در تمام مواردي که در شیوه امام رضامعروف و نهی از منکر در جامعه اجرا گردد. 
توانند امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کننـد.  آنجا که میتا در پی این بودند که واجب ذکر شد، این 

آنکه مسلمان نباید از روشی استفاده نماید که موجب از بین رفـتن عـزّت و اعتبـار او گـردد.     قابل توجه 
سـزاوار نیسـت بـراي مـؤمن کـه خـودش را خـوار گردانـد.         « فرماینـد: هم در این زمینه می امام رضا

لینـی،  ک» (کند؟ فرمودند: دست به کاري بزند که از توان او بیرون استپرسیدند: چگونه خود را خوار می
  .)69انکار المنکر بالقلب، ص  اب، ب5، ج ق1381

  گيرينتيجه
امـر بـه معـروف و    » عنـوان «اي وسیع تحت برنامهمحفوظ ماندن حقوق افراد جامعه خداوند متعال براي 

هـاي اجـراي آن را در   تـوان روش اي است که مـی از منکر ارائه داده است. این برنامۀ وسیع به گونه نهی
هایی که امام هشـتم حضـرت   هاي گوناگون مالحظه کرد. در این مقاله، روشبه شکل سیرة معصومان

کـار گرفتنـد    در طول زندگی خود براي تأثیرگذاري بهتر امر به معروف و نهی از منکر به ثامن الحجج
و از آن طریق، به حفظ و صـیانت دیـن اسـالم و احقـاق حقـوق افـراد در مقابـل یکـدیگر و در مقابـل          
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هر کس کار را از راهـش بخواهـد   « فرمایند:می حضرت رضادر این باره ، اشاره شد. پرداختندحاکمان 
  ).340، ص 71، ج ق1420(مجلسی،  »اي برایش خواهد بودلغزد، و اگر هم بلغزد چارهنمی

 آید:دست میها از سخنان آن حضرت و نیز شیوة زندگی ایشان بهاین روش
ر کردن مخاطب، داشتن حسن ظـن بـه مخاطـب، معرفـی الگوهـاي      عمل به دستورهاي الهی، امیدوا

ف، بیـان علـت و   هاي مختلها با ایجاد محبت، جایگزین کردن، رسوا کردن چهرهخوب و بد، بیان خوبی
آخـرین حـد   تـا   و حفظ عـزت نفـس  ، استعالیی بودن امر و نهیجمعی، نمایش دسته، فلسفۀ یک حکم

متوجـه  ، ثیرگـذار أهـاي ت با مشـاهدة ایـن روش  ها در جاي خود، بررسی شد. یک از این روش توان. هر
شویم و قابل جمع بودن ایـن دو فعـل را در   و انجام این واجب می نوعی انطباق بین زندگی امام رضا

  کنیم.عمل، مشاهده می
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