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بسم اللَّه الرحمن الرحيم « »1وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ امَّةٌ يَدْعونَ الَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرونَ بِالْمَعْروفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اولئِكَ هُممُ
الْمُفْلِحونَ «.»2
امر به معروف و نهى از منكر يكى از اصول عملى اسالم است و چون اصلى است كه در خود قرآن مجيد با صراحت
و تأكيد آمده و بعد در اخبار نبوى و آثار ائمه طاهرين درباره آن بسيار سخن گفته شده و بعد هم بزرگمان و علمماى
دين در همه قرنها ،دوره به دوره و طبقه به طبقه ،درباره اين اصل و اهميت آن سخنها گفتمه و مطمالبى نوشمتهانمد ،در
ميان علماى اسالمى زياد مورد بحث قرار گرفته و بيش از هرجا در كتب فقهيه مورد بحث و گفتگمو و تحقيم قمرار
گرفته است.

مسائلى كه فقها طرح مىكنند
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معمولًا فقها -و همچنين غير فقها كه احياناً وارد اين مطلب شدهاند -بحث خود را در چند قسمت قرار مىدهنمد .ممن
نمىخواهم وارد آن قسمتها بشوم .بهطور اشاره و فهرست آنها را ذكر مىكنم:
__________________________________________________

( )1اين سخنرانى در  1331 /11 /2در انجمن ماهانه دينى ايراد شده است.
( )2آل عمران[ :111 /و بايد گروهى از شما باشند كه به سوى خير دعوت كنند و به كارهاى خير فرمان دهند و از زشمتيها بماز دارنمد و
اينان رستگارانند].

يكى بيان آيات زيادى كه در قرآن مجيد در اين باب است و اخبار بسيارى كه از رسول اكرم صلى اهلل عليه و آلمه و
يا ائمه طاهرين عليهم السالم در اين باب رسيده كه به قول شهيد ثانى كمر را مىشكند.

ديگر بحثى است در معناى معروف و منكر و تعريف آنها؛ و احياناً به مناسبت معناى معروف و منكر ،بعضمى از فقهما
وارد بحث معروف كالمى «حسن و قبح عقلى» شدهاند.
ديگر اينكه آيا امر به معروف و نهى از منكر واجب عينى است يا واجب كفائى؟
ديگر اينكه شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر چيست؟ چون هر تكليفى و امر و نهيى شرايطى دارد .عالوه
بر شرايط عامه مشهور از عقل و بلوغ و قدرت و حتى علم -به يك اعتبار -كه هر تكليفى مشروط به اين امور است،
هر تكليف بخصوصى ممكن است شرايط مخصوص به خود داشته باشد .آيا امر به معروف و نهى از منكر نيز به سهم
خود شرايط مخصوصى دارند يا نه؟.

معمولًا فقها چهار شرط ذكر مىكنند :يكى علم و معرفت ،ديگر احتمال اثمر و نتيجمه ،سموم نبمودن ضمرر و بمه تعبيمر
بعضى از فقها مترتب نشدن مفسده ،چهارم ادامه و اصرار متخلف ،يعنى آن كم

كمه معمروف را تمر

كمرده و يما

مرتكب منكر شده خودش منصرف و نادم و پشيمان نشده باشد.

مسئله ديگرى كه باز بحث مىكنند مراتب و درجات امر به معروف و نهمى از منكمر اسمت كمه در اخبمار و احاديمث
بهطور كلى وارد شده كه سه درجه و سه مقام دارد:
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مرتبه قلب ،مرتبه زبان ،مرتبه دست .فقها هم اين سه مرتبه را تشريح كرده و تفصيل دادهاند و گفتهانمد در درجمه اول
مسلمان بايد در قلب خود نسبت به خالفكاريها و تر

واجبات الهى و ارتكاب منهيّات دينى تنفرى احساس نمايمد،

و كمترين مظهرى كه اين تنفر قلبى مىتواند داشته باشد يك عمل منفمى اسمت يعنمى اعمرا

و تمر

معاشمرت ،و

همچنين است اظهار تأسف و تكدر با قيافه .در مرتبه زبان هم بايد اول از طري پند و نصيحت و نرمى وارد شد و اگر
فايده نكرد سخنان درشت و با خشونت به كار برده شود .براى مرتبه يد و عممل همم مراتبمى ذكمر كمردهانمد و غالبماً
متوجه اين قضيه شدهاند كه گاهى احتياج مىافتد به اينكه اعمال زور و عنف بشود و بسا مىشود صدمهاى بر طمرف
وارد شود و جراحتى بردارد ،و يا آنكه احياناً ممكن است منجر به قتل كسى بشمود .بمه اينجما كمه ممىرسمد فقهما بمه
اصطالح توقف مىكنند و مىگويند اين ديگر وظيفه عامه مردم نيست .عامه ح ندارند از پيش خود دسمت بمه ايمن
گونه كارها بزنند .اين مرتبه امر به معروف و نهى از منكر وظيفه حاكم شرعى و يا كسى اسمت كمه از طمرف حماكم
شرعى اجازه و دستور اين كار را داشته باشد .اگر به عامه مردم اجازه اين كارها داده شمود مسمتلزم همرج و ممرج در
اجتماع مىشود.
مسائل ديگرى هم معمولًا در ذيل مبحث امر به معروف و نهى از منكر از طرف فقها عنوان مىشود كه در حقيقت از
اين باب نيست ،باب جداگانهاى است ،از قبيل اينكه حدود و تعزيرات را چه كسمى بايمد انجمام دهمد؟ آيما در زممان
غيبت امام اين وظيفه متوجه فقهاست يا نه؟ «حدود» عبارت اسمت از مجازاتهمايى كمه از طمرف شمارع اسمالم حمد و
اندازهاش براى همه معين شده ،مثل حد دزدى و حد زنا .و «تعزير» عبارت است از مجازاتهايى بمراى خالفكاريهمايى
كه شارع اسالم براى آن خالفكاريها مجازاتهايى در حد و ميزان معينمى قمرار نمداده و آن را در همر مموردى بمه نظمر
شخص حاكم قرار داده كه برحسب علل و عوامل مختلفى كه در هر موضوع هست هر انمدازه ممىدانمد و مصملحت
اقتضا مىكند آن را تعيين كند.
حدود و تعزيرات هم مثل امر به معروف و نهى از منكر براى اين جهت تشريع شده كه جلوى منكرات گرفته شود و
كارهاى خوب تأييد و تقويت شود.
اين بود خالصه مطالبى كه در اطراف آنها معمولًا بحث مىشود و ضمناً از همين مختصمر معلموم ممىشمود كمه طمرز
بحث و بيان در اطراف اين مطلب چگونه بوده است.
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آنچه من مىخواهم در حاشيه اين مطلب صحبت كنم اشاره مختصرى است بمه تاريخچمه اممر بمه معمروف و نهمى از
منكر در اسالم از لحاظ عمل ،يعنى مسلمين چگونه و به چه نحو با اين اصل روبرو شدند؟ و چه جور عمل كردنمد و
اجرا نمودند .در پايان ،بحث مختصر ديگرى اضافه خواهم كرد.
حِسبه و احتساب در تاريخ اسالم
در حدود هزارسال پيش تقريباً ،اين اصل در جامعه اسالمى و حكومت اسالمى دايمره و تشمكيالتى بمه وجمود آورده
كه در تاريخ اسالم آن دايره ،دايره حسبه يا احتساب ناميده مىشود و قرنها ادامه يافت .من تاريخ دقي پيدايش دايره
حسبه را نمىدانم كه از چه زمانى پيدا شده و به اين نام ناميده شده ،ولى قدر مسلّم اين است و شواهد تاريخى داللت
مىكند كه در قرن چهارم بوده است و على الظاهر در قرن سوم پيدا شده باشد .اين دايره به عنوان اممر بمه معمروف و
نهى از منكر درست شده و پايه دينى داشته و از شئون حكومت بموده اسمت ،هممان طمورى كمه تشمكيالت و دوايمر
ديگرى وجود داشته مثل دايره قضاء -كه اين هم تاريخچهاى دارد و از زمان خليفه دوم امر قضماء را شمخص ديگمر
غير از شخص خليفه با فرمان خليفه عهدهدار شد و تدريجاً توسعه پيدا كرد تا در عهد هارون وسيله ابويوسف شاگرد
ابوحنيفه تشكيالت نسبتاً منظمى پيدا كرد و خود ابويوسف به عنوان قاضى القضما در رأس تشمكيالت قضمائى قمرار
گرفت -و همچنين دايره ديگرى بوده به نام «ديوان مظالم» كه على الظاهر كار شهربانى را انجام مىداده ،و همچنمين
دواير و مناصب زيادى از قبيل نقابت و غيره كه در تواريخ مضبوط است .تمام اين دواير به نحوى وابسته به دسمتگاه
خالفت و حكومت بوده است.
به هر حال دايره حسبه همان دايره امر بمه معمروف و نهمى از منكمر بموده و رنم

و صمبهه دينمى داشمته .محتسِمبين و

مخصوصاً آنان كه در رأس دايره حسبه بوده مىبايست هم عالم و مطلع باشند و هم بما ورع و تقموا و امانمت ،و يمك
نوع احترام دينى در ميان مردم داشته باشند.
«محتسِب» ناظر و مراقب اعمال مردم بوده كه مرتكب منكرات نشوند و مخصوصاً ميخوارگى و ميخمواران را سمخت
تحت نظر قرار مىداده .لهذا شعرايى كه به نام مىو محبوب تهزل مىكردهاند از جور محتسب زياد ناليدهاند و كلممه
«محتسب» را زياد در اشعار خود به كار بردهاند .گاهى خدا را شكر مىكنند كه محتسب نيست و يا محتسب از جهان
رفت .شايد حافظ از همه بيشتر نام محتسب را در اشعار خود آورده است .از جمله مىگويد:
اى دل بشارتى دهمت محتسب نماند
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وز مىجهان پر است و بت مىگسار هم

مىگويند نظر حافظ به امير مبارزالدين است كه مدتى براى جلب نظر مردم تظاهر به امر به معروف و نهمى از منكمر
مىكرد و مانند يك «محتسب» رفتار مىكرد.
نام محتسب را حمافظ بمه او داد .و چمون كمار او تظماهر بمود نمه حقيقمت -لهمذا در اواخمر ،خمود هممه چيمز را روى
ميخوارگى گذاشت -مورد طعن و استهزاء حافظ و ديگران است .يا مثلًا سعدى در باب دوم گلستان مىگويد:
چندان كه مرا شيخ اجل شم

الدين ابوالفرج بن الجوزى تر

سماع فرمودى و به خلوت و عزلمت اشماره كمردى

عنفوان شبابم غالب آمدى و هوا و هوس طالب ،هر وقت نصيحت شيخم ياد آمدى گفتمى:
قاضى ار با ما نشيندبرفشانددست را

محتسبگر مىخورد معذور دارد مست را

از همين شعر سعدى معلوم است كه قاضى غير از محتسب بوده و قسمت قضاء غير از قسمت احتساب بوده است.
اصطالح حسبه و احتساب در مورد امر به معروف و نهى از منكر يك اصطالح مستحدثى است كه از همان زمانهايى
كه دايره احتساب در حكومت اسالمى به وجود آمد اين كلمه هم به معناى امر به معمروف و نهمى از منكمر اسمتعمال
شد والّا در قرآن يا اخبار نبوى يا روايات ائمه اطهار عليهم السالم اين كلمه در مورد امر به معمروف و نهمى از منكمر
استعمال نشده .نه در اخبار و روايات شيعه اين كلمه به اين معنى ديده مىشود و نه در اخبار و روايات اهل تسنن.
در دورههاى بعد كه اين كلمه در اجتماع اسالمى براى خود جا پيدا كرد تدريجاً در اصطالح فقها و علما هم راه پيدا
كرد و بعضى باب امر به معروف و نهى از منكر را «بابُ الحِسبَه» ناميدند .در ميان علماى شميعه آن مقمدارى كمه ممن
ديده و اطالع دارم ،از فقها شهيد اول محمد بن مكى است كه در كتاب دروس رسماً تحت عنوان «كتاب الحسبه» از
امر به معروف و نهى از منكر نام مىبرد؛ و از محدثين مرحوم فيض كاشانى است در كتاب وافى .ولى مرحموم فميض
حسبه را تعميم داده به طورى كه شامل كتاب جهاد و امر به معروف و نهى از منكر و كتاب حدود مىشود .صماحب
مجمع البحرين هم با اينكه تنها در صدد تفسير و شرح لهاتى است كه در قرآن كريم يا احاديث آمده اسمت و هممان
طورى كه عر

كردم در قرآن كريم و حديث اين ماده به معنى امر به معروف و نهى از منكر نيامده ،در عين حمال

به مالحظه اينكه در عصر صاحب مجمع البحرين اين ماده به اين معنى استعمال مىشده ،مىگويد :الحسمبة همو االممر
بالمعروف و النهى عن المنكر.
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به هر حال همچو دايرهاى به نام امر به معروف و نهى از منكر در تاريخ اسالم به وجمود آممده و دايمره وسميعى بموده
است .هرچند حسبه و احتساب از آن نظر كه وابسته به دستگاه حكومت و خالفت بموده نممىتوانسمته كاملًما اسمالمى
باشد ،اما نظر به اينكه خواسته مردم در مورد اجراى احكام و مقررات اسالمى آن را به وجود آورده بود ،نسبتاً دايمره
مفيد و ثمربخشى بوده است و حتى كتابهاى بسيار خوب و نفي

در موضوع حسبه و وظمايف محتسمب نوشمته شمده

است.
اخيراً كتابى ديدم به نام معالم القربة فى احكام الحسبه كه يكى از فقهماى شمافعيه نوشمته اسمت و يمك نفمر مستشمر
اروپايى نسخه آن را در اروپا به چاپ رسانيده است .كتاب نفيسى است .وقتى كه انسان اين كتابها را مىبينمد متوجمه
مىشود كه در گذشته به چه دقايقى از اصالحات اجتماعى توجه و عنايت كردهاند و شمعور دينمى مسملمانان چقمدر
وسعت داشته! روى احساس وظيفه دينى و شرعى و اصل امر به معروف و نهى از منكر وظيفه خود مىدانستهانمد كمه
در جميع شئون زندگى اصالحات به عمل آورند.
قلمرو دايره احتساب
جرجى زيدان مىگويد دايره احتساب در قديم همان كارى را مىكرده كه امروز شمهرداريها ممىكننمد .ممن عمر
مىكنم البته بسيارى از كارهايى كه امروز شهردارى مىكند در آن روز دايره احتساب انجام ممىداده اسمت .مثلًما در
كتابهايى كه راجع به وظيفه محتسب نوشته شده نوشتهاند كه محتسب بايد مراقب باشد كه لبنيات فروش روى شمير و
ماست را بپوشد كه مگ

و حشرات روى آنها ننشيند و كثيف و آلوده نشود ،يا آن پارچهاى كه قصاب يا لبنياتى يما

كبابى دم دستش دارد حداقل روزى يك بار با صابون شسته شود .لبنياتى موظف است شبانه روزى يمك بمار ظرفمى
كه شير يا ماست خود را در آن ظرف مىريزد و مىفروشد بشويد .اگر حصار شهر خراب مىشد وظيفه دايره حسمبه
بود كه آن را بسازد .اگر شهر از لحاظ آب در مضيقه قرار مىگرفت وظيفه دايره حسبه بود كه آب كافى تهيه كنمد.
و از اين قبيل امور كه معمولًا در زمان ما اين كارها را شهرداريها انجام مىدهند.
ولى وظيفه دايره حسبه منحصر به اين كارها نبود .بسيارى از كارها را كه امروز وظيفه شهربانى شممرده ممىشمود آن
روز محتسبين انجام مىدادند .مثلًا آنها بودند كمه بما روزه خموارى و ميخموارگى و تظماهر و تجماهر بمه فسم مبمارزه
مىكردند .بسيارى از كارها و وظايف آن روز محتسبين ،امروز بكلى به زمين مانده است و هيچ ك
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انجام نمىدهد

مثل نظارت بر مساجد و منابر كه مثلًا واعظ حديث دروغى نخواند ،مردم را به بدعتى دعوت نكند ،يا خمودآرايى در
منبر نكند و نخواهد از زنان دلربايى كند .اين كارها چون وظيفه سازمان روحانيت است و مستقيماً ربطى به كارهماى
حكومت و دولت ندارد بكلى مترو
غر

و زمين مانده است.

اين است كه آن طورى كه جرجى زيدان مىگويد كه دايره احتساب همان كارهايى كه شمهرداريهاى اممروز

انجام مىدهند انجام مىداده درست نيست؛ دايره احتساب چون اساس و ريشهاش همان اصل مقدس امر به معروف و
نهى از منكر بوده اختصاص به عمليات شهردارى نداشته است.
امر به معروف ،خارج از دايره احتساب
نكتهاى كه اينجا هست اين است كه در عين اينكه دايره احتساب يك دايره رسمى وابسته به خالفت و حكومت بوده
و وظايف خود را انجام مىداده است نه اين است كه ساير مردم ديگر براى خود وظيفه و تكليفى قائل نبودهاند .قبلًما
عر

كردم و از كالم فقها نقل كردم كه امر به معروف و نهى از منكر مراتبى دارد و تنها آنجا كه پاى اعمال زور و

حب

و زدن و حتى كشتن است از وظيفه عموم خارج است و وظيفمه حماكم اسمالمى اسمت ،و امما سماير مراتمب از

تذكر دادن و موعظه كردن و در موقعى اعرا

و قطع رابطه كردن و امثال اينها وظيفه فرد فرد مسملمانان اسمت و در

قديم هم هر فردى وظيفه حتمى خود مىدانسته كه بمه انمدازه قمدرت و توانمايى خمود در اصمالحات اممور مسملمين
شركت كند.
قداست و احترام احتساب
نكته ديگر اينكه دايره وسيع احتساب كه امروز جانشين ندارد چون مبنا و پايه دينى و رن

و صبهه ممذهبى داشمته و

مردم وظيفه شرعى خود مىدانستهاند كه آن را كمك كنند و تقويت نمايند قهراً در انتخاب افراد و اشخاص رعايت
تقوا و ورع مىشده و مردم احترام دينى براى آنها قائل بودهاند.
سعه نظريات اصالحى مسلمين در گذشته
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نكته ديگر اينكه مطالعه تاريخ حسبه و احتساب معلوم مىكند كه در ساب شعاع ديد مسلمين امتداد بيشترى داشمته و
امر به معروف و نهى از منكر را محدود نكرده بودند به چهارتا مسئله عبادات ،بلكمه ايمن اصمل را عملًما ضمامن هممه
اصالحات اخالقى و اجتماعى خود مىدانستهاند.
توصيه و تأكيد اسالم
انسان وقتى كه رجوع مىكند به توصيهها و بيانهايى كه در آثار مقدس دينى راجع به امر به معمروف و نهمى از منكمر
رسيده و آنهمه فوايد و آثارى كه براى اين اصل مقدس ذكر شده ،مثلًا مىبيند در قرآن كريم مىفرمايد:
وَالْمُؤْمِنونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ اوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرونَ بِالْمَعْروفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقيمونَ الصَّلو َ وَ يُؤْتونَ الزَّكو َ وَ
يُطيعونَ اللَّهَ وَ رَسولَهُ اولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ انَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ «.»1
مردان مؤمن و زنان مؤمنه دوستان يكديگرند و بين آنها رابطه و صله مودّت و عواطف محبمت آميمز حكمفرماسمت،
امر به معروف و نهى از منكر مىكنند ،نماز را بپا مىدارند ،زكات را ادا مىنمايند ،خدا و پيهمبر را اطاعت مىكننمد.
اينها هستند كه البته رحمت الهى شامل حالشان مىشود .خداوند غالب و حكيم است.
در اين آيه كريمه قسمتهايى بهطور علت و معلول و سبب و مسبّب مترتب بر يكديگر ذكر شده اسمت :الزممه ايممان
حقيقى و واقعى -نه ايمان تقليدى و تلقينى -رابطه وِداد و عالقه به سرنوشت يكمديگر اسمت .و الزممه ايمن محبمت و
عالقه امر به معروف و نهى از منكر است .الزمه امر به معروف و نهى از منكر قيام بندگان است بمه وظيفمه عبمادت و
خضوع نسبت به پروردگار يعنى نماز ،و قيام به وظيفه كمك و دستگيرى از فقرا يعنى زكات ،و باالخره الزمه امر به
معروف و نهى از منكر اطاعت
__________________________________________________
( )1توبه71 /

خدا و رسول و زنده شدن همه دستورهاى دينى است .الزمه همه اينها اين است كه رحمتهاى بىپايان خداونمدِ قمادرِ
غالب كه كارهاى خود را بر سنت حكيمانه اجرا مىكند شامل حال مىگردد.
در حديث است كه امام باقر عليه السالم درباره امر به معروف و نهى از منكر مىفرمايد:
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بِها تُقامُ الْفَرائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظالِمُ وَ تُعْمَرُ الْارْ ُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْاعْداءِ وَ يَسْتَقيمُ الْامْرُ
«.»1
به وسيله اين اصل ساير دستورها زنده مىشود ،راهها امن مىگردد ،كسبها حالل مىشود ،مظمالم بمه صماحبان اصملى
برگردانده مىشود ،زمين آباد مىگردد ،از دشمنان انتقام گرفته مىشود ،كارها رو به راه مىشود.
وقتى انسان از طرفى به اين دستورها و راهنماييها رجوع مىكند و از طرفى هم مىبيند در يك دورههايى كم و بيش
مسلمين عمل كرده و استفاده كردهاند ،و از طرف ديگر وضع حاضر خودمان را ممىبينمد ،بمى نهايمت دچمار تأسمف
مىشود.
من نمىگويم كه آنچه در گذشته به نام دايره حسبه بوده يك چيز بىعيب و نقصمى بموده و منظمور شمارع اسمالم را
كاملًا تأمين مىكرده؛ من گذشته را با امروز مقايسه مىكنم و مىبينم كه چقدر ما عقب رفتهايم.
امروز گذشته از اينكه چنين قدرتى به هيچ شكلى براى امر به معروف و نهى از منكر وجود ندارد ،اساساً آنچه بيشمتر
جاى تأسف است اين است كه اين فكرها بكلى از دِماغ مسلمين خارج شده ،آن چيزهايى را كه آن روز جزء وظيفه
حسبه مىدانستهاند و به نام حسبه و امر به معروف و نهى از منكر امور اجتماعى خود را اصالح مىكردند اساساً جمزء
امور دينى شمرده نمىشود و اگر احياناً كسى به فكمر اممر بمه معمروف ونهمى از منكمر بيفتمد فكمر نممىكنمد كمه آن
اصالحات هم جزء اين وظيفه و تكليف است ،يعنى معروف و منكر آن معناى وسيع خود را از دست داده و محمدود
شدهاند به يك سلسله مسائل عبادى كه بدبختانه آن هم عملى نمىشود.
__________________________________________________
( )1فروع كافى ،ج  /5ص 56

اگر در منط اسالم امر به معروف و نهى از منكر آن اندازه توسعه نمىداشت به ما نمىگفتند كه :بِها تُقامُ الْفَمرائِضُ وَ
تَأْمَنُ الْمَذاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظالِمُ وَ تُعْمَرُ الْارْ ُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْاعْمداءِ وَ يَسْمتَقيمُ الْمامْرُ ،زيمرا ايمن فكمر
كوچك و محدود كه فعلًا در مهز ماها به نام امر به معروف و نهى از منكر وجود دارد هر اندازه هم كمه لبماس عممل
بپوشد ممكن نيست اينهمه آثار نيك به بار آورد.
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علت بىتفاوتى مردم در اصالحات
و چون فكر امر به معروف و نهى از منكر در نظر مردم محدود شده و مردم از جنبه اممر بمه معمروف و نهمى از منكمر
توجهى به اصالحات امور زندگى اجتماعى خود ندارند نتيجه ايمن شمده كمه اگمر احيانماً شمهردارى مثلًما يمك قمدم
اصالحى در مورد ارزا و خواربار بخواهد بردارد و يا يك قمدم در ممورد نظافمت شمهر بخواهمد بمردارد ،بخواهنمد
جلوى گرانفروشى را بگيرند و يا اينكه بخواهند مقررات خوبى براى عبور و مرور اتومبيلها معين كنند ،مردم احساس
نمىكنند كه پاى يك امر مذهبى در ميان است ،زيرا ح

نمىكنند كه اين هم از جنبه دينمى يمك وظيفمه اسمت؛ و

حال آنكه به قول صاحب جواهر :به هر وسيله و هر طري هست بايد كارى كرد كه معمروف تقويمت و منكمر ريشمه
كن شود .علت اينكه مردم فعلًا در اين كارها كوتاهى مىكنند اين است كمه ايمن اممور را از دايمره معمروف و منكمر
خارج كردهاند.
وضع امر به معروف در دورههاى اخير
اينها كه عر

كردم اشاره مختصرى بود به تاريخ دور امر به معروف و نهى از منكر .حاال خوب است اشارهاى همم

بشود به تاريخ نزديك اين اصل ،يعنى تقريباً در يك قرن و در نيم قرن پيش .اينها را ديگر در كتابى بهطمور تفصميل
ننوشتهاند ،چيزهايى است كه كم و بيش همه ما از پيرمردان و پدران خود شنيدهايم.
كنم همانطور كه وقتى انسان به سفارشها و توصيههاى پيشوايان دينى مراجعه مىكند و يا بمه تماريخ دور

بايد عر

اين اصل مراجعه مىكند متأثر و متأسف مىشود كه چرا اين اصل امروز عملى نيست ،وقتى هم كه درباره منظرههاى
هولنا

و وحشيانهاى كه در اين اواخر به نام امر به معروف و نهى از منكر پيدا مىشده فكر ممىكنمد خمدا را شمكر

مىكند كه چه خوب شد كه اين امر به معروفها و نهى از منكرها از بين رفت واى كاش اگر بقايايى هم دارد از بين
برود .مظاهرى در اين اواخر به نام امر به معروف و نهى از منكر در زندگى اجتماعى ما پيدا شده كه بايد گفمت اگمر
معناى امر به معروف و نهى از منكر اين است خوب است مترو
اصل فراموش شده
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بماند.

آقاى آيتى از اصل امر به معروف به نام اصل فراموش شده ياد كردند .راست است ،اصل فراموش شده هم هست ،اما
بايد ديد چرا فراموش شده؟ من معتقدم كه در اين مورد هم مثل همه موارد ما بايد قبل از توجه به علل خارجى قضيه
سخن معروف منسوب به اميرالمؤمنين عليه السالم را فراموش نكنيم كه فرممود :دَواؤُ َ فيمكَ وَ داؤُ َ مِنْمكَ دواى
درد تو در خود تو است و منشأ درد هم در خود تو است .اين خود ما بوديم كه اين اصل را به صورتى درآورديم كه
مردم را بيزار كرديم و اين اصل را فراموشانديم.
امر به معروف و نهى از منكر در اسالم از نظر اجرايى شرايطى دارد .اولين شرطش حسمن نيمت و اخمالص اسمت .مما
فقط در مورد منكراتى كه علنى است و به آنها تجاهر مىشود ح تعر

داريمم .ديگمر حم تجسم

و مداخلمه در

امورى كه مربوط به زندگى خصوصى مردم است نداريم .ولى در گذشته نزديك يك عده مردم ماجراجو و شمرور
بالطبع كه مىخواستند ماجراجويى كنند و حساب خردههاى خود را بما ديگمران صماف كننمد ،ايمن اصمل مقمدس را
دستاويز قرار مىدادند ،احياناً براى آنكه بتوانند مقاصد خود را عملى كنند چند صمباحى در گوشمه مدرسمه زنمدگى
مىكردند و براى خود عبايى و ردايى و عمامه و نعلينى و ريش و هيكلى مىساختند و بعد به جان ممردم ممىافتادنمد.
چه جرمها و جنايتها كه به اين نام نشد! و چه منكرات شنيع كه به نام نهى از منكر واقع نشد! داستانها در اين زمينه هم
شنيدهايم و مىدانيم.
مىگويند در زمان رياست مرحوم آقا نجفى اصفهانى يك روز عدهاى كه نام طلبمه روى خمود گذاشمته بودنمد ولمى
طلبه واقعى نبودند (طالب واقعى هميشه از اين گونه اعمال و ماجراها خود را دور نگه مىداشتند) در حالى كه نفم
مىزدند و يك دايره شكسته و يك دمبك شكسته در دست داشتند آمدند به منزل مرحوم آقا نجفى .ايشان پرسيدند
چه خبر است؟ از كجا مىآييد؟ اينها چيست در دست شما؟
گفتند در مدرسه بوديم كه به ما اطالع دادند در چندين خانه آن طرف مدرسه مجل

عروسى است و در آنجا دايره

و دمبك مىزنند .از پشت بام مدرسه از روى بامهاى خانهها از اين پشت بام بمه آن پشمت بمام رفتميم تما بمه آن خانمه
رسيديم .داخل آن خانه شديم و مردم را زديم و دايره و دمبك آنها را شكستيم .يكى از آنها جلو آمد و گفت:
من خودم رفتم جلو سيلى محكمى به گوش عروس زدم .مرحوم آقا نجفى گفت:
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حقيقتاً نهى از منكر هم همين است كه شما كرديد .چندين منكر بمه نمام نهمى از منكمر مرتكمب شمديد :اولًما مجلم
عروسى بوده .ثانياً شما ح تجس

نداشتهايد .ثالثاً شما چه ح داشتهايد از پشت بامهاى مردم برويمد .رابعماً كمى بمه

شما اجازه داده كه برويد و زدوخورد كنيد؟.
نظاير اين داستان در گذشته زياد بوده است؛ خوشبختانه حاال نيست ،ولمى حماال همم بايمد بمدانيم بسميارى از نهمى از
منكرها روى قانون امر به معروف و نهى از منكر نيست ،بلكه خود آنها منكراتى اسمت كمه بايمد جلموى آنهما گرفتمه
شود.
اصل «پند يا بند»
قسمت ديگرى كه خواستم در حاشيه گفته باشم اين است كه در ميان ما ،در اجراى امر به معمروف و نهمى از منكمر،
آن چيزى كه بيشتر مورد توجه بوده دو وسيله بوده .االن هم مىبينيم مردم در اجمراى ايمن اصمل توجهشمان فقمط بمه
همين دو چيز است .آن دو چيز يكى گفتن است و ديگرى اعمال زور؛ يعنى اول بگوييم بعد هم اگر از گفتن نتيجمه
نگرفتيم اعمال زور بكنيم .و به تعبير ديگر -كه تعبير سعدى است -ما به «پند» معتقد هستيم و «بند»؛ اول پند مىدهميم
و اگر اثر نكند و قدرت داشته باشيم ،به زدن و بستن متوسل مىشويم .اين دو تا را خوب شناختهايمم و بمه ايمن دوتما
آشنايى داريم.
البته شك نيست كه گفتن و پند دادن وسيلهاى اسمت از وسمائل .اعممال زور همم بمه سمهم خمود در ممواردى وسميله
ديگرى است از وسائل .ولى آيا وسيله امر به معروف و نهى از منكر منحصر است بمه هممين دو؟ وسميله ديگمر و راه
ديگرى نيست؟.
راه اخالص و عمل
در اخبار وارد شده كه امر به معروف و نهى از منكر سه مرحله و سه مقام دارد:
مرحله قلب ،مرحله زبان ،مرحله يد و عمل .ما معمولًا از مرحله قلب به جاى آنكه اخالص و حسن نيمت و عالقمه بمه
سرنوشت مسلمانان را در

كنيم ،جوش و خروش و عصبانيتهاى بيجا مىفهمميم؛ و از مرحلمه زبمان بمه جماى آنكمه

بيانهاى روشن كننده و منطقى بفهميم كه قرآن مىفرمايد :ادْعُ الى سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ «»1
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 ،موعظهها و پندهاى تحكم آميز مىفهميم؛ و از مرحله يد و عمل هم بمه جماى اينكمه تبليم عملمى و حسمن عممل و
همچنين تدابير عملى بفهميم ،تنها اين مطلب را فهميدهايم كه بايد اعمال زور كرد.
روى هم رفته ما براى گفتن ونوشتن و خطابه و مقاله زياده از حد ،اعجاز قائل هستيم؛ خيال مىكنيم با گفمتن و زبمان
كار درست مىشود ،در صورتى كه:
سعدياگر چه سخندان و مصالح گويى

به عمل كار برآيد به سخندانى نيست

در حديث است :كونوا دُعا ً لِلنّاسِ بِهَيْرِ الْسِنَتِكُمْ «»2
مردم را به دين ح و صالح دعوت كنيد اما با ابزارى غير از ابزار زبان يعنى با ابزار عمل .در حديث ديگرى است-
كه معمولًا مورد استناد فقها در باب امر به معروف و نهى از منكر است -كه :ما جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسمانِ وَ كَمفَّ الْيَمدِ وَ
انَّما جَعَلَهُما يَبْسُطانِ مَعاً وَ يَكُفّانِ مَعاً «»3
يعنى چنين نيست كه خدا اجازه داده باشد كه تنها زبان باز باشد ولى دست بسته باشد ،بلكه اگر باز است هر دو بايد
باز باشد و اگر مىخواهد بسته باشد هر دو بسته باشد ،يعنى اگر عمل در كار نباشد خوب است زبان همم بسمته باشمد.
در اينجا استنباط يكى از بزرگترين فقهاى اسالمى را از اين حديث و امثال اين حديث براى شمما از كتماب خمودش
نقل مىكنم.
شيخ ابوجعفر طوسى معروف به «شيخ الطائفه» در كتاب نهاية كه از متون معتبر فقهيه ماست مىفرمايد:
و االمر بالمعروف يكون باليد و اللسان .فاما باليد فهو ان يفعل المعروف و يجتنب المنكر على وجه يتأسى به الناس.
امر به معروف ،هم به وسيله دست مىشود و هم به وسيله زبان؛ اما به وسميله دسمت معنمايش ايمن اسمت كمه خمودش
شخصاً عامل كار خير باشد و عملًا از
__________________________________________________
( )1نحل[ :125 /بخوان به سوى راه پروردگارت با حكمت (دالئل عقلى و قابل پذيرش) و پند نيكو].
( )2اصول كافى ،ج  /2ص  ،78باب ورع
( )3فروع كافى ،ج  /3ص [ 55و به جاى «انّما» «ولكن» آورده است].
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منكرات اجتناب كند تا مردم خود به خود به او تأسّى جويند.
و اما باللسان فهو ان يدعو الناس الى المعروف و يعدهم على فعله المدح و الثواب ،و يزجرهم و يحذرهم فى االخالل
به من العقاب.
اما به وسيله زبان به اين نحو است كه مردم را دعوت كند و نويد بدهد كه در دنيا مورد ستايش و در آخرت مشمول
پاداش الهى واقع مىشوند و آنها را از كيفرهاى بد بترساند.
بعد مىفرمايد:
و قد يكون االمر بالمعروف باليد بان يحمل الناس على ذلمك بالتأديمب و المردع و قتمل النفموس و االضمرار بهما ممن
الجراحات الّا ان هذا الضرب اليجب فعله الّا باذن سلطان الوقت المنصوب للرئاسة « »1يمك قسمم از اممر بمه معمروف
يدى و عملى اين است كه طرف را تأديب كند و گاه منجر به قتل نف
قتل نف

و جراحت مىشود ،ولى اگر مسمتلزم زدن و

باشد بدون دستور حكومت شرعى جايز نيست.

صاحب جواهرالكالم بعد از نقل اين عبارتها يا قسمتى از اين عبارتها از شيخ طوسى ،ايمنطمور بمه گفتمه خمود اداممه
مىدهد:
نعم ،من اعظم افراد االمر بالمعروف و النهى عن المنكر و اعالها و اتقنها و اشدها تأثيراً خصوصاً بالنسمبة المى رؤسماء
الدين هو ان يلب

رداء المعروف واجبه و مندوبه و ينزع رداء المنكر محرمه و مكروهه ،و يسمتكمل نفسمه بماالخال

الكريمة ،و ينزهها عن االخال الذميمة.
آرى ،از بزرگترين امر به معروف و نهى از منكرها و باالترين آنها و پايمه دارتمرين آنهما و ممؤثرترين آنهما خصوصماً
نسبت به زعماى دينى (كه مردم به آنها و عمل آنها مىنگرند) اين است كه عملًا جامه كار نيك بپوشد و در
__________________________________________________
( )1نهاية ،ص  211و [ 311و به جاى «االضرار بها» «و ضرب» آورده است].

كارهاى خير ،چه واجب و چه مستحب ،عملًا پيشقدم باشد ،جامه زشتكارى را از اندام خود دور كند ،نف
را به اخال عالى تكميل كند و اخال زشت را از خود دور نگه دارد.
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خمويش

بعد مىفرمايد:
فان ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف و نزعهم المنكر ،خصوصاً اذا اكمل ذلك بمالمواعظ الحسمنة المرغبمة و
المرهبة ،فان لكل مقام مقالًا ،و لكل داء دواء ،و طب النفوس و العقول اشد من طب االبدان.
امر به معروف و نهى از منكر از طري حسن عمل ،سبب مؤثر و كاملى است و ممكن نيست بمىاثمر بمانمد ،خصوصماً
اگر به پند و اندرزهاى خوب زبانى ضميمه شود كه هر مقامى سمخنى را ايجماب ممىكنمد و همر دردى دوائمى دارد.
بهداشت و معالجه روح مردم مشكلتر و پرپيچ و خمتر است از معالجه بدن آنها.
در آخر ،سخن خود را به اين جمله ختم مىكند« :نسأل اللَّه التوفي لهذه المراتب» يعنى از خدا مسئلت مىنماييم كمه
ما را براى رسيدن به اين درجات موف بدارد.
على عليه السالم مىفرمايد:
مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنّاسِ اماماً فَلْيَبْدَأْ بِتَعْليمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْليمِ غَيْرِهِ وَلْيَكُنْ تَأْديبُهُ بِسيرَتِهِ قَبْملَ تَأْديبِمهِ بِلِسمانِهِ ،وَ مُعَلِّممُ نَفْسِمهِ وَ
مُؤَدِّبُها احَ ُّ بِالْاجْاللِ مِنْ مُعَلِّمِ النّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِمْ «.»1
آن ك

كه مىخواهد پيشواى مردم باشد و مردم را به دنبال خود به راهى دعوت كند ،پيش از آنكه ممىخواهمد بمه

ديگران ياد بدهد خود را مخاطب كند و به خودش تعليم و تلقين نمايد؛ پيش از آنكه مىخواهد مردم را با
__________________________________________________
( )1نهج البالغه ،حكمت 73

زبان خود تربيت كند ،با عمل و روش اخالقى خوب و اخال صحيح ،خود را تربيت كند .آن كم

كمه خمودش را

تعليم و تلقين مىكند و خودش را تربيت و تأديب مىكند ،براى احترام و تكريم شايستهتر است از آنكه معلم و مربى
ديگران است.
انتظار بيش از حد از زبان و گوش
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اين خود يك غفلت عظيم و اشتباه بزرگى است امروز در اجتماع ما كمه بمراى گفمتن و نوشمتن و خطابمه و مقالمه ،و
خالصه براى زبان و مظاهر زبان بيش از اندازه ارزش قائليم و بيش از اندازه انتظار داريم .در حقيقت از زبمان اعجماز
مىخواهيم.
بالضروره ،گفتن و نوشتن خصوصاً اگر همان طورى باشد كه قرآن فرموده ،حكمت و موعظه حسنه باشد ،حقماي را
روشن كند ،تنها به صورت پندهاى تحكم آميز و آمرانه نباشد ،شرط الزمى است ولى به اصطالح شمرط كمافى و يما
علت تامّه نيست .و چون از زبان بيش از اندازه انتظمار داريمم و از گموش ممردم همم بميش از انمدازه انتظمار داريمم و
مىخواهيم تنها با زبان و گوش همه كارها را انجام دهيم و انجام نمىشود ،ناراحت مىشويم و ناله و فهان مىكنيم و
مىگوييم:
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من

آنچه البته به جايى نرسد فرياد است

اين شعر براى ما در همه زمانها صاد بوده و هست .فكر نمىكنيم كه ما اشتباه مىكنميم ،مما بميش از انمدازه از ايمن
گوش و زبان بيچاره انتظار داريم ،گاهى هم -بلكه بيشتر اوقات -بايد از راه عمل و چشم استفاده كنيم ،ما بما دسمت
خود و عمل خود خوب رفتار كنيم تا آنها با چشم خودشان ببينند؛ يك مقمدارى همم بمه ايمن گموش و زبمان بيچماره
استراحت بدهيم.
عمل جمعى و گروهى
مطلب ديگر اينكه گذشته از اينكه ما در اجراى امر به معروف و نهى از منكر بايد عمل را دخالت دهيم ،به اين نكتمه
توجه داشته باشيم كه عمل هم اگر فردى باشد چندان مفيد فايدهاى نيست خصوصاً در دنياى اممروز .ايمن همم خمود
يك مشكلى است در زندگى اجتماعى ما كه آنهايى هم كه اهل عمل مىباشند توجهى به عمل اجتماعى ندارند و به
اصطالح «تك رو» مىباشند .از عمل فردى كارى ساخته نيست ،از فكمر فمرد كمارى سماخته نيسمت ،از تصمميم فمرد
كارى ساخته نيست؛ همكارى و همفكرى و مشاركت الزم است.
در تفسير الميزان در ذيل آيه كريمه قرآن :يا ايُّهَا الَّذينَ امَنُوا اصْبِروا وَ صابِروا وَ رابِطوا «»1
بحثى دارد راجع به اينكه دستور اسالم اين است كه تفكر ،تفكر اجتماعى باشد.
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منط يا تعبّد
مطلب ديگر كه آن خيلى مهم است اين است كمه مما در اجمراى اممر بمه معمروف و نهمى از منكمر منطم را دخالمت
نمىدهيم ،در صورتى كه هر كارى منطقى مخصوص به خود دارد كه كليد آن كار است.
عر

كردم چيزى را كه ما خوب شناختهايم و بيش از اندازه برايش اثر قائل شديم زبان بود نه عممل ،در عممل همم

توجه به عمل فردى بود نه اجتماعى.
اكنون مىگويم چيزى كه بيش از هر چيز ديگر مورد غفلت است دخالت منط است در اين كار .مقصود اين اسمت
كه در كار معروف و منكر بايد تدابير عملى انديشيد و بايد ديد چه طرز عملمى ممردم را نسمبت بمه فمالن كمار نيمك
تشوي مىكند و مردم را از فالن عمل زشت باز مىدارد.
چندى پيش در يكى از روزنامههاى عصر مقالهاى خواندم تحت عنوان «خروارها پند و نصيحت» .در آن مقاله بعد از
آنكه نوشته بود كه در كشور ما خروارها پند و نصيحت به صورتهاى مختلف ولى بىاثر است اين مَثل را ذكر كمرده
بود« :يك جو درمان بهتر از صد خروار نسخه است ».بعد نوشته بود :چندين سال پيش در يكى از شهرهاى كوچمك
واقع در اياالت فيالدلفيا (امريكا) زنها مبتال به قماربازى شده بودند .ابتدا كشيشها و روزنامه نويسها و خطبا و فصحا تا
مىتوانستند راجع به بدى قمار خصوصاً براى زنها گفتند و نوشتند ،ولى مثل هممين حرفهماى خودممانى ماننمد گمردو
روى گنبد سُر خورد و پايين افتاد و به جايى نرسيد ،تا آنكه شهردار محل به فكر افتاد يكى دوتا باشمگاه و نمايشمگاه
هنرى زنانه داير كند و سرگرميهاى مناسب در آنجا فراهم نمايد ،از قبيل نمايش بچههاى چا و تندرست
__________________________________________________
( )1آل عمران211 /

و جايزه دادن به مادران كاردان ،و از قبيل كارهاى دستى و غيره ،كه هركدام برنامه و ترتيبات خاصى داشت و مردم
را سرِ ذو مىآورد .دو سه سالى از اين جريان گذشت كه زنهاى آن شهر بكلى قمار را فراموش كردند.
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اين را مىگويند چاره عملى و تدبير عملى .اين ،معناى دخالت دادن منط و تدبير است در مبارزه بما منكمرات .اگمر
آنها مىخواستند به موعظهها و خطابههاى كشيشان و مقالهها و روزنامهها قناعت كنند مىبايست براى هميشه بنشمينند
و مثل ما بگويند:
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من

آنچه البته به جايى نرسد فرياد است

از قديم در ميان ما معروف است كه زنها زياد غيبت مىكنند .االن هم زنهاى قديمى و محجّبمه در عمين اينكمه اهمل
نماز و روزه و مسجد و عبادت هستند زياد غيبت مىكنند ،چرا؟ زيرا محيط خانوادگى قديمى ما با آن سبكى كه بود
طورى است كه زن بيچاره اگر غيبت نكند حرف ديگر و كار ديگر ندارد .اهل علم و معرفمت و كتماب كمه نيسمت.
اهل هنر و كاردستى و صنعت كه نيست .در حال فراغت از زحمات خانه سرگرمى ديگرى ندارد جز اينكه دور همم
جمع شوند و غيبت كنند.
روح باالخره غذا مىخواهد .وقتى غذاى صحيح نرسيد ،از گوشت مرده تهذيه مىكند :ايُحِبُّ احَدُكُمْ انْ يَأْكُلَ لَحْممَ
اخيهِ مَيْتاً « .»1در حديث راجع به غيبت وارد شده كه:
الْهَيْبَةُ ادامُ كِالبِ النّارِ « .»2غيبت خورش سگهاى جهنم است .ما تاكنون هرچه خواستهايم جلوى اين عمل را بگيريم
از راه موعظه و زبان بوده ،در فكر چاره عملى و تدبير منطقى نبودهايم ،قهراً بالاثر مانده ،بعد به جاى آنكه خودمان و
طرز عمل خودمان را متهم نماييم زنهاى بيچاره را متهم كردهايم كه جن

آنها چنين و چنان است.

همچنين امروز در محيط زنهاى متجدد و فرنگى مآب ما بيمارى ديگرى وجود دارد و آن بيممارى هوسمبازى و ولمو
بودن در حاشيه خيابانها و پيروى مفرط از مدپرسمتى و اسمراف و تجممل اسمت بمه طمورى كمه در اخبمار روزناممههما
مىخوانيم كه اروپاييان اعتراف دارند كه در اين امور زنهاى ايرانى در جهان درجه اولاند .اين را
__________________________________________________
( )1حجرات12 /
( )2بحاراالنوار ،ج  /75ص 216
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هم مىخواهيم با زبان و موعظه و يا مالمت و طعنه عالج كنيم و البته با ايمن وسمائل چماره پمذير نيسمت .اگمر روزى
توفي پيدا كنيم كه عملًا در فكر چاره جويى بيفتيم و منط را در امر به معروف و نهى از منكر دخالت دهيم همه اين
مشكالت به خوبى و آسانى حل مىشود.
اگر مىخواهيد بدانيد كه در متن دستورات اسالمى به دخالت دادن منط در امر بمه معمروف و نهمى از منكمر توجمه
شده ،به اين نكته توجه كنيد :فقها عموماً به استناد اخبار و احاديث گفتهاند كه يكى از شرايط امر به معمروف و نهمى
از منكر احتمال تأثير است.
احتمال اثر يعنى احتمال نتيجمه دادن .همر حكممى مصملحتى دارد :نمماز مصملحتى دارد ،روزه مصملحتى دارد ،وضمو
مصلحتى ،امر به معروف و نهى از منكر هم مصلحتى دارد .مصلحت اين كار اين است كه طرف به سخن يا عمل مما
ترتيب اثر بدهد .پ

معناى احتمال تأثير اين است كه احتمال بدهى مصلحت تشريع اين حكم بر سخن يما عممل تمو

مترتب بشود.
حال از شما سؤال مىكنم كه چرا در مورد نماز نگفتهاند اگر احتمال مىدهى اين نمماز در تمو اثمر داشمته باشمد و آن
مصلحتى كه در نماز هست مترتب مىشود بخوان ،و اگر احتمال نمىدهى نخوان؟ و همچنين درباره وضمو و روزه و
حج و غيره.
براى اينكه آنها تعبدى محض مىباشند .ما نمىتوانيم عقل خودمان را در كيفيت آنها و در اينكه بايد بكنميم يما نبايمد
بكنيم و چه جور بكنيم دخالت بدهيم .ولى امر به معروف و نهى از منكر از كارهايى اسمت كمه سماختمان و كيفيمت
ترتيب آن و اينكه در كجا مفيد است و به چه شكل مفيد است و مؤثر است و بهتر ثمر مىدهد و بار مىدهد و نتيجمه
مىدهد ،همه را شارع در اختيار عقل ما و فكر ما و منط ما گذاشته است.
عر

كردم صاحب جواهر هم مىگويد :در همه موارد يگانه چيزى را كه بايد در نظر گرفت اين است كمه بمه چمه

نحو و به چه شكل و با چه كيفيت و چه وسيله به هدف و مقصود نزديك مىشويم.
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اگر اين مطلب را خوب بفهميم طرز فكر ما در فهم اخبار و احاديث امر به معروف و نهى از منكر عو

ممىشمود و

بسيارى از تعارضهايى كه خيال مىكنيم بين ادلّه اين اصل در بعضى خصوصميات وجمود دارد مرتفمع ممىشمود .فعلًما
نمىتوانم بيش از اين در اطراف اين مطلب صحبت بكنم زيرا وقت گذشته است.
خالصه اينكه اگر ما راستى مىخواهيم اين اصل فراموش شده را زنده كنيم بايد مكتبمى و روشمى بمه وجمود آوريمم
عملى (نه زبانى فقط) و در عين حال اجتماعى (نه انفرادى) و در عين حال منطقى و مبتنى بر اصول علمى علم النفسى
و اجتماعى .در اين وقت است كه صد درصد اميد موفقيت هست.
اين نكته را هم بگويم در خاتمه عرايضم :غالباً وقتى كه اسمم اممر بمه معمروف و نهمى از منكمر بمرده ممىشمود گفتمه
مىشود :اى آقا! مگر مىگذارند؟! مگر مىشود امر به معروف و نهى از منكر كرد؟! موانع زيادى هست.
من برعك

معتقدم كه يگانه چيزى كه در هيچ زمانى ممكن نيست بهطور كلمى جلمو آن را گرفمت و هميچ قمدرتى

نمىتواند بكلى از او جلوگيرى كند همين امر به معروف و نهى از منكر است .البته اگر مقصود از اممر بمه معمروف و
نهى از منكر تنها گفتن و جنجال كردن و بعد هم اعمال زور و فشار باشد ممكن است موانعى پيش بيايد ،ولى عر
كردم اساس امر به معروف و نهى از منكر نيكوكارى است .مگر ممكن است كسى بخواهد از خودگذشتگى كنمد و
خود را در خدمت خل خدا قرار دهد ،بخواهد خودش خوب باشد و به مردم خوبى كند و آنگاه قدرتى بتواند جلمو
خوبى خود او يا خوبى كردن او را بگيرد؟! مگر مىشود به مردم گفت خوب نباشيد و به مردم خوبى نكنيد؟!.
به هر حال اين است اصل مقدس امر به معروف و نهى از منكر ،و آن بود و هست طرز مواجهه ما با اين اصل مقدس
كه كار به اينجا كشيده كه نه تنها در جامعه ما مترو

شده ،در افكار ما نيز مسخ شده و تهيير شكل داده است.

راستى هيچ تاكنون در اطراف اين مسئله فكر كردهايد كه چرا ما در تاريخ اسمالم از همر طبقمهاى شخصميتهاى مبمرّز
داشتهايم :ادباى بزرگ داشتهايم ،حكماى بزرگ داشتهايم ،فقهاى بزرگ داشتهايم ،شعراى بزرگ داشتهايم ،وعماظ
و خطباى بزرگ داشتهايم و كُتّاب و نويسندگان بزرگ داشتهايم ،منجمين و رياضيون بزرگ داشتهايم ،سياستمداران
بزرگ داشتهايم ،صنعتگران و هنرمندان بزرگ داشتهايم ولى مصلحين نداشتهايم و از اين جهت ما خيلى فقيريم .البته
كم و بيش «مصلح» در ميان ما ظهور كرده اما نه آن اندازه كه انتظار مىرود ،با اينكه ما اصلى در اسالم داريم به نام
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اصل امر به معروف و نهى از منكر .اين اصل مىبايست مصلحين زيادى به وجود آورده باشد .البته نبايد انتظار داشت
كه به همان اندازه كه مثلًا اديب يا حكيم يا فقيه يا منجم و رياضيدان داشتهايم ممىبايسمت مصملح اجتمماعى و دينمى
داشممته باشمميم« .مصمملح» يممك نبمموغ و شخصمميت و عم م نظممر و دورانديشممى و گذشممت ديگممرى الزم دارد و قهممراً
عزيزالوجودتر و قليل الوجودتر است ،ولى فكر مىكنم به همان نسبت هم كه بسنجيم باز نداشتهايم ،چرا؟ اين سؤالى
است كه فعلًا براى من مقدور نيست كه بتوانم جوابى به آن بدهم.
اينقدر مصلح نداشتهايم و سخن از اصالح كمتر شنيدهايم كه فكر نمىكنيم اين هم يك شأن بزرگى است و شايسته
مردان بزرگ است .اگر به ما بگويند اميرالمؤمنين يا سيدالشهداء سالم اللَّه عليهما مردى بود حكيم ،همه معنماى ايمن
كلمه را مىفهميم و اين را مدحى براى آن حضرت مىشماريم ،و همچنين است اگر بگويند مردى بود فقيه وعارف
به احكام الهى ،يا بگويند مردى بمود خطيمب و فصميح و بليم  .ولمى اگمر بگوينمد مصملح بمود ،چيمزى از ايمن كلممه
نمىفهميم و چندان به نظر ما مهم نمىآيد ،در صورتى كه از همه شئون باالتر همين است و خودشان هم همين اسمم
و همين شأن را براى خود پسنديدهاند.
على عليه السالم مىفرمايد:
اللَّهُمَّ انَّكَ تَعْلَمُ انَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذى كانَ مِنّا مُنافَسَةً فى سُلْطانٍ وَ لَاالِتماسَ شَىْ ءٍ مِنْ فُضولِ الْحُطامِ وَ لكِمنْ لِنَمرُدَّ الْمَعمالِمَ
مِنْ دينِكَ وَ نُظْهِرَ الْاصْالحَ فى بِالدِ َ ،فَيَأْمَنَ الْمَظْلومونَ مِنْ عِبادِ َ وَ تُقامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدودِ َ «.»1
خدايا تو مىدانى من نه در پى رياست و زعامت و حكومتم و نه طالب ممال و ثمروت دنيما؛ ممن فقمط ممردى مصملح
مىباشم ،مىخواهم نشانههاى ازبين رفته دين را برگردانم و در بالد تو اصالحى به عمل آورم تا ستمديدگان در امان
قرار گيرند و حدود تو جارى شود.
سيدالشهداء سالم اللَّه عليه در وصيتى كه هنگام حركت نوشت و به برادرش محمد بن حنفيّه داد مىنويسد:
__________________________________________________
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انّى ماخَرَجْتُ اشِراً وَ ال بَطِراً وَ ال مُفْسِداً وَ ال ظالِماً ،انَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْاصْالحِ فمى امَّمةِ جَمدّى « »1ممن بمراى هموا و
هوس قيام نكردم .من مردى اخاللگر و ستمگر نيستم .فلسفه قيام من و نهضت ممن اصمالح طلبمى اسمت .ممن ممردى
مصلح مىباشم.
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
کتاب حماسه حسینی جلد  :7صص180-111 :
 .7شرایط امر به معروف و نهی از منكر-صص122-111 :
 .1مراحل واقسام امر به معروف و نهی از منكر -صص167-122 :
 .3ارزش امر به معروف و نهی از منكر از نظر علمای اسالم -صص180-161 :

 .1شرایط امر به معروف و نهى از منكر-صص122-111 :
التّائِبونَ الْعابِدونَ الْحامِدونَ السّائِحونَ الرّاكِعونَ السّاجِدونَ الْامِرونَ بِالْمَعْروفِ وَ النّاهونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافِظونَ لِحُدودِ
اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ «.»1
از مطالبى كه در دو شب گذشته عر

شد ،معلوم شد كه در نهضت حسينى مجموعاً سه عامل مؤثر بوده است :يكى

امتناع از بيعت ،ديگر پذيرش دعوت كوفيان ،و سوم -كه از آندو مستقل است -اممر بمه معمروف و نهمى از منكمر .و
معلوم شد كه هر يك از اين سه عامل خودبه خود براى امام عليمه السمالم وظيفمه بخصوصمى را ايجماب ممىكمرده و
عك

العمل خاصى را به وجود مىآورده است .و هم عر

كرديم كه ارزش اين نهضت برحسب هر يمك از ايمن

سه عامل ،مختلف و متفاوت مىشود .اگر تنها عامل دعوت كوفيان را درنظر بگيمريم ،يمك حمد معينمى از ارزش را
دارا خواهد بود .اگر عامل امتناع از بيعت را درنظر بگيريم ،ارزش خيلى بيشتر و عظيمترى را دارا خواهد بود.
اگر عامل امر به معروف و نهى از منكر را درنظر بگيريم ،ارزش آن دهها برابر بماالتر ممىرود و مهمتمر ممىشمود ،بمه
جهت اينكه در عامل دعوت الاقل احتمال موفقيتى در
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حدود صدى پنجاه و يا كمتر هست ولى در عامل امتناع از بيعمت چنمين احتممالى همم وجمود نمدارد ،يمك مقاوممت
صددرصد خطرنا

است .عامل امر به معروف و نهى از منكر هم اين تفاوت عظيم را با عامل بيعمت دارد .در عاممل

بيعت تقاضا از طرف دشمن است ،يعنى در زمينه يك تقاضاى نامشروع و نارواست .لذا امام در مقابل اين تقاضا «نمه»
مىگويد ،امتناع مىورزد و نمىپذيرد .اگر تنها اين عاممل را درنظمر بگيمريم ،معنمىاش ايمن اسمت :اگمر آنهما چنمين
تقاضايى از امام نمىكردند ،امام در برابر آنها قرار نمىگرفت؛ چون آنها چنين تقاضايى كردند امام به عنوان شخصى
كه آن تقاضا را نمىپذيرد ،در برابر آنها قرار گرفت (و در عامل اول ،دعوت ،امام را در مقابل آنها قرار داد) .اما اگر
عامل سوم را كه امر به معروف و نهى از منكر است درنظر بگيريم ،نه دعوت ،امام را در برابر آنها قرار مىدهد و نمه
تقاضاى بيعت ،بلكه اين خود امام است كه در برابر آنها قرار مىگيرد و درواقع فساد اوضاع ،شيوع بديها و منكمرات
و به تعبير خود امام حالل شدن حرامها و حرام شدن حاللها و باألخره مشاهده وضع نابسامان و فاسد اجتماع ،اممام را
در برابر آنها قرار مىدهد و وادار به قيام مىكند .روى همين جهت ،ارزش قيام امام برحسمب ايمن عاممل خيلمى بماال
مىرود و اين درس شكل ديگرى به خود مىگيرد ،حساب ديگرى باز مىكند ،و عممده سمبب و علتمى كمه بمه ايمن
نهضت آن شايستگى را داده است كه براى هميشه در پيشانى تاريخ بدرخشد ،براى هميشمه زنمده بمانمد ،يمك درس
جاويدان و يك نهضت بىنظير در دنيا باشد همين جهت است ،البته به اضافه يمك خصوصمياتى كمه عمر

خمواهم

كرد.
اين عامل ارزش نهضت را بسيار باال مىبرد و به همين دليل ما بايد امر بمه معمروف و نهمى از منكمر را از نظمر اسمالم
بشناسيم كه اين چه اصلى است؟ اين چيست كه آنچنان اصالت و قدرت دارد و آنچنمان از نظمر اسمالم اهميمت دارد
كه مردى مانند حسين بن على عليه السالم را وادار مىكند كه در راه خودش جان خويش را از دسمت بدهمد ،خمون
خود را بريزد ،خون عزيزان خود را بريزد ،خون ياران خود را بريزد و تن به فاجعهاى بدهد كه واقعاً در دنيا كم نظير
است .آنوقت ما بعد از هزار و سيصد سال در مقابل امام بايستيم و اينطمور گمواهى بمدهيم« :اشْمهَدُ انَّمكَ قَمدْ اقَمْمتَ
الصَّلو َ وَ اتَيْتَ الزَّكو َ و امَرْتَ بِالْمَعْروفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ جاهَدْتَ فِى اللَّهِ حَ َّ جِهادِهِ حَتّى اتيكَ الْيَقينُ» «»1
 .در مفهوم اين
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شهادت و گواهى درست فكر كنيد :ما گواهى مىدهيم كه تو نماز را بپا داشتى ،تو زكات و انفا را به همه مراتبش
ادا كردى « ،»1تو آمر به معروف و ناهى از منكر هستى ،تو امر به معروف و نهى از منكر كردى ،يعنى تممام نهضمت
تو امر به معروف و نهى از منكر است ،در راه خدا كوشيدى ،آن حد اعالى كوشش ،آن كوششى كه سمزاوار اسمت
يك بشر در راه ح از خود بروز دهد.
نكته قابل توجه اين است كه ما در زيارت وارث مىگوييم« :ما گواهى مىدهيم».
گواهى براى چه كسى مىدهيم؟ معمولًا نزد قاضى كه مىرويم گواهى مىدهيم .وقتى كه مطلبى بمراى قاضمى ثابمت
نيست و مىخواهيم مدّعايى را ثابت كنيم ،مىگوييم :آقاى قاضى! من گواهم كه فمالن شمخص در فمالن وقمت ايمن
مقدار تحت فالن عنوان از اين آقا طلبكمار بمود .در زيمارت وارث همم شمهادت ممىدهميم .نمزد چمه كسمى شمهادت
مىدهيم؟ آيا نزد خدا شهادت مىدهيم؟ به نفع چه كسى؟ به نفع امام حسين؟.
علماى معانى و بيان ،نكتهاى را ذكر مىكنند كه خيلى عالى است و آن اين است:
انسان گاهى مطلبى را در مقامى مىگويد نه براى اينكه مطلب را به شنونده تفهيم كند ،بلكه براى اينكه مىخواهد به
او تفهيم كند كه من اين را مىفهمم .اين خيلى شايع هم هست .شما گاهى در حضور كسى به يمك مطلمب گمواهى
مىدهيد نه به عنوان اينكه او بداند؛ مىدانيد خودش مىداند ولى با اين گواهى ممىخواهيمد بمه او بفهمانيمد و نمزد او
اقرار كنيد كه شما مىفهميد و مىدانيد.
در اينجا شهادت معنايش اعتراف است« .من گواهى مىدهم» يعنى من همم مثمل همر آدم فهميمده و محققمى بمه ايمن
حقيقت اعتراف مىكنم ،من معترفم يا اباعبداللَّه كه نهضت تو ،نهضت امر به معروف و نهى از منكمر بمود .يعنمى ممن
اين را مىفهمم كه تو تنها
__________________________________________________
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را در خدمت مخلوقات خدا قرار مىدهيد ،زكات دادهايد .در قرآن مىخوانيد« :الَّذينَ يُؤْمِنونَ بِالْهَيْبِ وَ يُقيمونَ الصَّملو َ وَ مِمّما رَزَقْنماهُمْ
يُنْفِقونَ» (بقره )3 /متقين كسانى هستند كه به غيب و ماوراء محسوسات ايمان دارند ،نمماز را بپما ممىدارنمد و از آنچمه مما بمه آنهما انعمام
كردهايم مىبخشند .وقتى كه از معصوم مىپرسند :يعنى چه از آنچه كه ما به آنها دادهايم؟ امام مىفرمايد« :اىْ مِمّا عَلَّمْناهُمْ يُعَلِّممونَ» .بمه
موضوع مال و ثروت اختصاص نمىدهد .يكى از مصداقهايش اين است كه اگر شما عالم هستيد ،اگر ممىدانيمد چيمزى را كمه ديگمران
نمىدانند ،اگر علم مفيدى براى بشر نزد شما هست ،انفا و زكات آن در راه خدا اين است كه به محتاجان برسمانيد .ايمن همم زكمات و
انفا است.

به خاطر دعوت اهل كوفه قيام نكردى .قبل از اينكه دعوت اهل كوفهاى پيدا شود قيام كردى.
تو اول قيام كردى ،بعد مردم كوفه تو را دعوت كردند .من گواهى مىدهم و اعتراف مىكنم كه نهضت تو تنها ايمن
نبود كه من بيعت نمىكنم؛ نهضت تو شامل مطلب ديگرى بود ،اصل ديگرى در اسالم را اجرا كردى و آن اصل امر
به معروف و نهى از منكر است.
خصوصيت نهضتهاى پيامبران و اولياء اللَّه
عر

كردم كه امر به معروف و نهى از منكر مقام و ارزش نهضت حسينى را خيلى باال برده اسمت ،بمه عمالوه يمك

خصوصيت و بلكه خصوصيات ديگر .خصوصيتى كه عر

مىكنم ،به طوركلى نهضمتهاى پيمامبران و اوليماء اللَّمه و

مؤمنين را از نهضتهايى كه ساير رهبران يا غيررهبران بشر مىكنند ممتاز مىكند و امتياز مىبخشد .يعنى چه؟
عمل بشر ،پيكرى دارد و روحى .يك كار را ممكن است من و شما هر دو مثل هم انجام بدهيم ،اما از چمه نظمر مثمل
هم؟ از نظر اينكه پيكر كار من و پيكر كار شما يكجور است.
فر

كنيد ما هر دو نفرمان نماز مىخوانيم ،هر دو نفرمان در فالن راه خير پول مىدهيم ،من صد تومان مىدهم شما

هم صد تومان ،من چهار ركعت نماز مىخوانم شما هم چهار ركعت .اينها كه با هم فر ندارد .اما ممكن است شمما
از يك خلوص نيت و خضوع و خشوعى ،از يك اخالص و محبتى ،از يك عشقى ،از يك هيجان روحى بهمرهمنمد
باشيد كه من نباشم .اين امر ،ارزش كار شما را هزاران برابر ارزش كار من مىكند.
خيليها در راه خدا جهاد كردند امّا چرا «ضَرْبَةُ عَلىٍّ يَوْمَ الْخَنْدَ ِ افْضَلُ مِنْ عِبادَ ِ الثَّقَلَيْنِ» «»1
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؟ يك ضربت على آن مقدار ارزش پيدا مىكند ،چرا؟ براى اينكه على به آن جايى رسيده كمه بمه قمول اهمل عرفمان
فانى فى اللَّه است ،يعنى در وجود او از انانيّت و خودى چيزى باقى نيست .وقتى كه دشمن در آن حال آب دهان بمه
صورتش مىاندازد ،از بريدن سر دشمن امتناع مىكند ،مبادا خشمى پيدا كرده باشد كه تأثيرى در عممل او بگمذارد،
در روح عملش دخالتى بكند .مىخواهد خودش در اينجا وجود
__________________________________________________
([ .)1بحاراالنوار ،ج  /21ص  216و مناقب ابن شهرآشوب ،ج  /3ص  138قريب به اين عبارت را آوردهاند].

نداشته باشد ،در روح او فقط خدا وجود داشته باشد .اين جهت را شما فقط در مكتب اولياء و انبياء مىبينيد ،در غيمر
مكتب انبياء چنين چيزى را نمىتوانيد ببينيد.
تفسير آيه
در اين آيهاى كه در آغاز تالوت شد« :التّائِبونَ الْعابِدونَ الْحامِدونَ السّائِحونَ الرّاكِعونَ السّاجِدونَ الْامِرونَ بِمالْمَعْروفِ
وَ النّاهونَ عَنِ الْمُنْكَرِ» بعد از چند كلمه ديگر آمده «التّائِبونَ» بازگشت كنندگان به ح  .عرفا ممىگوينمد اولمين منمزل
سلو

توبه است ،چون توبه يعنمى بازگشمت .آن كم

برمىگردد به سوى خدا« .التّائِبونَ الْعابِدونَ»؛ پ

كمه راه عوضمى ممىرود يكدفعمه برممىگمردد بمه راه حم ،

از توبه است كه اينها پرستندگان خدا مىشوند ،خدا را مىپرسمتند،

غير خدا را نمىپرستند ،خدا حاكم بر وجودشان است ،غير از خدا حاكمى نيست ،فقط امر خمدا را ممىپذيرنمد ،اممر
غير خدا را نمىپذيرند ،اطاعت خدا را مىپذيرند ،اطاعت غيرخدا را نمىپذيرند« .الْحامِدونَ» اينها ستايشگرند ،اما جز
خدا موجود ديگرى را ستايش نمىكنند؛ اصملًا موجمود ديگمرى را قابمل ممدح و سمتايش و نيمايش نممىداننمد ،تنهما
ستايشگر و نيايشگر خدا هستند ،اطاعت خدا را مىپذيرند ،اطاعت غيرخدا را نمىپذيرنمد« .السّمائِحونَ» سمياحتگران.
راجع به سياحتگرى ،در تفاسير بيانات مختلفى شده است .بعضى گفتهاند مقصود روزه است ،يعنمى سمياحت معنموى
كه در روزه پيدا مىشود .ولى بسيارى از محققين ماننمد عالممه طباطبمايى در الميمزان ايمن را قبمول نممىكننمد .يمك
احتمالش اين است :كسانى كه در زمين سير مىكنند.
چون قرآن بشر را به سير در زمين دعوت كرده است .سير در زمين يعنى چه؟ يعنى مطالعه در جهان ،نه سمياحتى كمه
هدفش فقط تفنّن و ولگردى باشد .اسالم عمر انسان را عزيزتر از اين مىداند كه او فقط براى اينكمه تماشمايى كمرده
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باشد ،سياحت كند .ولى اسالم سياحتى را كه بشر در آن تفكر كند ،تدبّر كند ،درس بياموزد ،توصميه ممىكنمد« :قُملْ
سيروا فِى الْارْ ِ» «»1
 .اين ،درس و فكر است« .السّائِحونَ» آن مطالعه كنندگان در تاريخ ،آن مطالعه كنندگان در اوضماع اجتمماع بشمرى،
آن مطالعه كنندگان در قوانين خلقت ،آنها كه در مهز خود انبوهى از افكار و انديشههاى روشن دارند .بعد دو مظهمر
از عبادت را ذكر مىكند« :الرّاكِعونَ السّاجِدونَ» آنها كه در حال ركوع و سجود ،خداى
__________________________________________________
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خود را تسبيح مىكنند؛ در ركوع مىگويند« :سُبْحانَ رَبِّىَ الْعَظيمِ وَ بِحَمْدِهِ» ،در سجود مىگويند« :سُبْحانَ رَبِّىَ الْاعْلى
وَ بِحَمْدِهِ» ،آن سبحان ربّى العظيم و بحمده گويان ،سبحان ربّى األعلمى و بحممده گويمان ،آنهما «الْمامِرونَ بِمالْمَعْروفِ
وَالنّاهونَ عَنِ الْمُنْكَرِ» با چنين روحى ،با چنين انديشههمايى ،بما چنمين توشمههماى معنموى ،بما چنمين سمرمايه معنموى،
صالحيت اين را دارند كه مصلح اجتماعى باشند؛ آنهايى كه اول صالح شدهاند ،بعد مىخواهند مصلح باشند .آمر بمه
معروف و ناهى از منكر يعنى مصلح .مگر ناصالح مىتواند مصلح باشد؟! آنان كه اول خودشان را اصالح كمردهانمد،
اول خودشان را تأديب و تربيت كردهاند ،مىتوانند مصلح باشند.
سخن على عليه السالم
على بن ابيطالب مىفرمايد« :مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنّاسِ اماماً فَعَلَيْهِ انْ يَبْدَأَ بِتَعْليمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْليمِ غَيْرِهِ  ...وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّ
بُها احَ ُّ بِالْاجْاللِ مِنْ مُعَلِّمِ النّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِمْ» «»1
يعنى آن كسى كه خود را پيشواى مردم معرفى مىكند ،معلم و مربى مردم معرفى ممىكنمد ،واعمظ و خطيمب ممردم
معرفى مىكند ،هادى و راهنماى مردم معرفى مىكند ،اول بايد از خودش شروع كند ،اول خمودش را تعلميم بدهمد،
بداند كه يك جاهل در اندرون خودش هست ،اول به آن جاهلى كه در درون خودش به نام نف

امّاره هست تلقين

كند و ياد بدهد؛ يك موجود تربيت نشدهاى در درون خودش هست ،اول خودش را تربيت و تأديب كند ،اول نف
خودش را موعظه كند ،مالمت كند ،از نف

خودش حساب بكشمد؛ همينكمه خمودش را اصمالح و تهمذيب كمرد و

صالح شد ،آنوقت مىتواند مدعى شود كه من مىتوانم راهنما و هادى مردم باشمم ،واعمظ ممردم باشمم ،معلمم ممردم
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باشم ،مؤدِّب و مربى مردم باشم ،مصلح اجتماع باشم .فرمود :آن كسى كه خودش را تعليم و تربيت ممىكنمد ،بيشمتر
شايسته احترام است تا آن كسى كه مردم را تعليم و تربيت مىكند ،چون آن مشكلتر و مهمتر است.
باز على بن ابيطالب فرمود« :الْحَ ُّ اوْسَعُ الْاشْياءِ فِى التَّواصُفِ وَ اضْيَقُها فِى التَّناصُفِ» «.»2
چه جملهها دارد! اينها را بايد بر لوح دل بنويسند .فرمود :ح و عدالت در مقام
__________________________________________________
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سخنگويى و سخن سرايى و سخنرانى و در مقام زبان ،دايمرهاش از هممه چيمز وسميعتر اسمت؛ يعنمى در مقمام سمخن،
ميدانى به اندازه ميدان ح باز نيست .اگر انسان بخواهد سخنرانى كند ،بخواهد حرف بزند ،از هر موضوعى بيشتر در
اطراف ح مىشود حرف زد .اما در مقام عمل ،ميدانى از ميدان ح تنگتر نيست .آنوقت اسمت كمه انسمان ممىبينمد
چقدر مشكل است! همان كه آنقدر مىتوانست در اطراف ح حرف بزند ،موقع عمل كه مىرسد مىبينمد برداشمتن
يك گام هم مشكل است.
اينجا هم قرآن بعد از آنكه مىگويد« :التّائِبونَ الْعابِدونَ الْحامِدونَ السّائِحونَ الرّاكِعونَ السّاجِدونَ» مىگويد« :الْمامِرونَ
بِالْمَعْروفِ وَالنّاهونَ عَنِ الْمُنْكَرِ» اينها هستند كه در راه اشاعه خير قدم برمىدارند ،در راه مبمارزه بما شمر و فسماد قمدم
برمىدارند ،و اينها هستند تنها كسانى كه چنين صمالحيتى را دارنمد« .وَ بَشِّمرِ الْمُمؤْمِنينَ» در اينجما بمه ممؤمنين نويمد و
بشارت بده كه اگر تائب ،عابد ،سائح ،راكع و ساجد شدند و پ

از آن آمر به معروف و ناهى از منكر شدند ،آنگاه

موف خواهند شد .اما اگر همه آنها را داشتند ولى امر به معروف و نهى از منكر را نداشتند ،به جايى نخواهنمد رسميد.
اگر امر به معروف و نهى از منكر را داشتند اما آمرين بمه معمروف و نماهين از منكمر ،خودشمان آلموده بودنمد و توبمه
فرمايان خود توبه كمتر كردند باز هم به جايى نخواهند رسيد.
اميرالمؤمنين فرمود« :لَعَنَ اللَّهُ الْامِرينَ بِالْمَعْروفِ التّارِكينَ لَهُ ،وَالنّاهينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعامِلينَ بِهِ» «»1
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خدا لعنت كند آن مردمى را كه امر به معروف مىكنند و خودشان برخالف آن معروف عمل مىكنند ،و آن مردمى
را كه نهى از منكر مىكنند و خودشان همان منكراتى را كه نهى ممىكننمد مرتكمب ممىشموند .يعنمى آن آممرين بمه
معروف و ناهون عن المنكمرى كمه «التّمائِبون» نيسمتند« ،الْعابِمدون» نيسمتند« ،الْحامِمدون» نيسمتند« ،السّمائِحون» نيسمتند،
«الرّاكِعون» نيستند« ،السّاجِدون» نيستند ،هنوز اين مراحل و منازل را طى نكرده مىخواهند آمر به معمروف و نماهى از
منكر باشند ،خدا چنين مردمى را لعنت كند.
عرفا اصطالحى دارند ،مدعى هستند كه سالكان چهار سير مختلف دارند:
 .1سير من الخل ِ الى الح ّ ،يعنى سير از خل و طبيعت به سوى خداوند.
 .2سير بالح ّ فى الح ّ ،سير در خداوند يعنى كشف معارف الهى.
 .3سير من الح ّ الى الخل  ،سير از خداوندبه سوى خل  ،يعنى آمدن براى ارشادمردم.
__________________________________________________
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 .1سير بالح ّ فى الخل .
درواقع مىخواهند بگويند آن كسى شايستگى دارد كه دستگير ديگران باشد ،هادى و راهنماى ديگران باشد ،آمر به
معروف و ناهى از منكر باشد كه خودش به آن منزل رفته است و بعمد مأموريمت يافتمه كمه ممردم را بمه آنجمايى كمه
خودش در آنجا قرار گرفته ،ببرد.
معلوم شد كه نهضت حسينى ارزش اصلى خودش را از امر به معروف و نهى از منكر گرفته است .پ

بايد اين اصل

را شناخت كه اين اصل مگر چه اندازه اهميت دارد كه حسين بن على عليه السالم خودش را در راه آن شهيد مىكند
و شايسته است مثل حسينى در اين راه قربانى شود؟
اصلى كه ضامن بقاى اسالم است
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امر به معروف و نهى از منكر يگانه اصلى است كه ضامن بقاى اسالم است؛ به اصطالح ،علت مُبقيه است .اصملًا اگمر
اين اصل نباشد ،اسالمى نيست .رسيدگى كردن دائم بمه وضمع مسملمين اسمت .آيما يمك كارخانمه بمدون بازرسمى و
رسيدگى دائمى مهندسين متخصص كه ببينند چه وضعى دارد ،قابل بقاسمت؟ اصملًا آيما ممكمن اسمت يمك سمازمان
همينطور به حال خود باشد ،هيچ دربارهاش فكر نكنيم و در عين حال به كار خود ادامه دهد؟ ابداً .جامعه هم چنمين
است .يك جامعه اسالمى اينطور است بلكه صد درجه برتر و باالتر .شما كدام انسان را پيدا مىكنيد كه از پزشمك
بىنياز باشد؟ يا انسان بايد خودش پزشك بدن خود باشد يا بايد ديگران پزشك باشند و او را معالجه كنند:
متخصص چشم ،متخصص گوش و حل و بينى ،متخصص مزاج ،متخصص اعصاب.
انسان هميشه انواع پزشكها را درنظر مىگيرد براى آنكه اندامش را تحت نظر بگيرنمد ،ببيننمد در چمه وضمعى اسمت.
آنوقت جامعه نظارت و بررسى نمىخواهد؟! جامعه رسيدگى نمىخواهد؟! آيا چنين چيزى امكان دارد؟! ابداً.
حسين بن على عليه السالم در راه امر به معروف و نهى از منكمر يعنمى در راه اساسمى تمرين اصملى كمه ضمامن بقماى
اجتماع اسالمى است كشته شد؛ در راه آن اصلى كه اگر نباشد ،دنبالش متالشى شمدن اسمت ،دنبمالش تفمرّ اسمت،
دنبالش تفكّك و از ميان رفتن و گنديدن پيكر اجتماع است .بله ،اين اصل اين مقدار ارزش دارد .آيات قرآن در اين
زمينه بسيار زياد است .قرآن كريم بعضى از جوامع گذشته را كه يماد ممىكنمد و ممىگويمد اينهما متالشمى و همال
شدند ،تباه و منقر
منكر نبود ،ح

شدند ،مىفرمايد :به موجب اينكه در آنها نيروى اصالح نبود ،نيروى امر بمه معمروف و نهمى از

امر به معروف و نهى از منكر در ميان اين مردم زنده نبود.

حال ببينيم امر به معروف و نهى از منكر چه شرايطى دارد و چگونه ما مىتوانيم امر به معروف و نهى از منكمر كنميم.
اولًا معروف يعنى چه؟ منكر يعنى چه؟ امر به معروف و نهى از منكر يعنى چه؟ اسالم از باب اينكه نخواسته موضموع
امر به معروف و نهى از منكر را به امور معين مثل عبادات ،معامالت ،اخالقيات ،محيط خانوادگى و  ...محدود كنمد،
كلمه عام آورده است :معروف ،يعنى هر كار خير و نيكى .امر به معروف الزم است .نقطه مقمابلش :همر كمار زشمتى.
نگفت شر
پليد است.
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يا فس يا غيبت يا دروغ يا نميمه « »1يا تفرقه اندازى يا ربا يا ريا ،بلكه گفت :منكر؛ هرچه كه زشمت و

«امر» يعنى فرمان« ،نهى» يعنى بازداشتن ،جلوگيرى كردن .اما اين فرمان يعنى چه؟ آيا مقصود از ايمن فرممان ،فرممان
لفظى است؟ آيا امر به معروف و نهى از منكر فقط در مرحله لفظ است؟ فقط بايد با زبان ،امر بمه معمروف و نهمى از
منكر كرد؟ خير ،امر به معروف و نهى از منكر در مرحله دل و ضمير هست ،در مرحله زبان هست ،در مرحله دست و
عمل هم هست .تو بايد با تمام وجودت آمر به معروف و ناهى از منكر باشى.
از على بن ابيطالب عليه السالم سؤال كردند :اينكه قرآن در ممورد بعضمى از زنمدههماى روى زممين ممىگويمد اينهما
مردهاند ،يعنى چه؟ «مَيِّتُ الْاحْياء» مرده در ميان زندهها كيست و چيست؟ فرمود :مردم چند طبقهاند .بعضى وقتى كمه
منكرات را مىبينند در ناحيه دل متأثر مىشوند ،تا مهز استخوانشان ممىسموزد ،زبانشمان بمه سمخن درممىآيمد ،انتقماد
مىكنند ،مىگويند ،ارشاد مىكنند؛ به اين مرحله هم قانع نشده وارد مرحله عمل مىشوند ،با هر نوع عملى كه شمده
است ،با مهربانى باشد ،با خشونت باشد ،با زدن باشد ،با كتك خوردن باشد ،باألخره همر عملمى را كمه وسميله ببيننمد
براى اينكه با آن منكر مبازره كنند انجام مىدهند .فرمود :اين يك زنده به تمام زنده اسمت .بعضمى ديگمر وقتمى كمه
منكرات را مىبينند دلشان آتش مىگيرد ،به زبان مىگويند ،داد و فرياد مىكنند ،استهاثه مىكنند ،نصيحت مىكنند،
موعظه مىكنند ولى پاى عمل كه در ميان مىآيد ،ديگر مرد عمل نيستند .فرمود :اين هم دو سه خصلت از حيمات را
داراست ولى
__________________________________________________
( .)1سخن چينى.

يك خصلت از حيات را ندارد .صنف سوم دلش آتش مىگيرد اما فقط جوش مىزند ،فقط ناراحت ممىشمود .مثلًما
روزنامه را مىخواند ،مىبيند ايام عيد نمىخواهند احترام حسين بن على را حفظ كننمد .روزناممههما تبليم ممىكننمد،
راديو هم تبلي مىكند كه از اين فرصت براى تفريح استفاده كنيد .چه نشستهايد! نصف مردم تهمران رفتنمد ،جاهما را
گرفتند ،ده روز تعطيلى داريد .اينها را مىخواند ،در دل مىگويد اينها چه كسانى هستند؟! چرا با حسين بن على عليه
السالم مبارزه مىكنند؟! چرا يك نفر يك كلمه در روزنامه يا جاى ديگر نمىنويسد كه تفريح وقت زيادى دارد «.»1
ما مدعى هستيم كه حسين بن على با روح ما پيوند دارد .ما از اين مكتب استفادهها كردهايم و مىكنميم .ايمن كشمور
كشور حسين بن على است ،كشور شيعه است .حسين بن على شعار اين ملمت اسمت ،شمعار ايمن كشمور اسمت .ايمن،
اهانت به حسين بن على است كه شما اين ايام را به دنبال تفريح و تفمنّن برويمد! در روزناممه ممىخوانمد ،جموش همم
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مىزند اما حاضر نيست يك كلمه حتى به رفيقش بگويد كه احترام حسين بن على را حفظ كن ،تما سموم [شمهادت]
حسين بن على باش.
الاقل اين مقدار احترام اباعبداللَّه را حفظ كنيد .ما حسين را نگهدارى نكردهايم ،حسين بوده است كمه تماكنون مما را
نگهدارى كرده است .به قول اقبال الهورى:
«هيچ وقت مسلمانان اسالم را نگهدارى نكردهاند ،هميشه اسالم بوده است كه مسلمانان را نگهمدارى كمرده اسمت».
هروقت خطر عميقى كشور را تهديد مىكند ،آن وقت مىبينيد مىآيند سراغ علمى بمن ابيطالمب و نهمج البالغمهاش،
سراغ حسين بن على و ياد او .ما از آن مردمى هستيم كه «فَاذا رَكِبوا فِى الْفُلْكِ دَعَوُااللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجّيهُمْ
الَى الْبَرِّ اذا هُمْ يُشرِكونَ» «.»2
بعضى از مردم سوار كشتى كه مىشوند ،هنگامى كه دريا طوفانى مىشود صداى يااللَّمه يااللَّمه ،خمدا خدايشمان بلنمد
است با خلوص نيت ،درباره چيزى جز خدا فكر نمىكنند .ولى وقتى خدا نجاتشان ممىدهمد ،بمه سماحل نجمات كمه
مىرسند ،وقتى خطر را دور مىبينند ،بكلى يادشان مىرود ،منكر خدا مىشوند ،براى خدا مشر

ممىسمازند .مما در

همين كشور خودمان مگر نديديم حدود بيست و پنج
__________________________________________________
([ .)1خواننده محترم توجه دارد كه اين سخنرانيها در زمان رژيم منحوس گذشته ايراد شده و تاريخ آنها مقارن با ايام نوروز بوده است].
( .)2عنكبوت.65 /

سال پيش « »1چقدر نام حسين بن على و على بن ابيطالب را آنها كه نمىبردند ،مىبردند! همينكه نجات پيدا كردند،
گفتند ما بابك خرّمدين داشتيم ،المقنّع داشتيم ،مازيار داشتيم .وقتى كه خطرى اين ملمت را تهديمد ممىكنمد ،بابمك
خرّمدين كدام جهنم درّه است؟! به جن

حسين بن على مىآيند ،قهرممان در مقابمل او درسمت ممىكننمد .خجالمت

نمىكشند! به جاى اينكه افتخار كند اسم پسرش را حسين بگذارد ،بابك و مازيار و جمشيد و فرشيد مىگذارد!
نامهاى اسالمى و زبان اسالم را زنده نگه داريد
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به خدا تمام اينها مبارزه با اسالم است ،ميراندن اسالم است .شعارهاى دين را زنده نگه داريد .يكى از شعارهاى ديمن
اسمهاست .من نمىفهمم اينكه مىگويند فالن اسم دِمُده شده ،كهنه شده ،يعنى چه؟ مگر اسم هم نمو و كهنمه دارد؟!
چون اسم فالن كلفت فاطمه است ،پ

فاطمه اسم كلفتهاست! خيلى عجيب است! پ

ديگر ما ديگر اسم دخترمان

را فاطمه نگذاريم! همين ،خودش يك امر به معروف و نهى از منكر است.
يك درجه امر به معروف و نهى از منكر اين است كه مردم! بمر فرزنمدانتان اسممهاى اسمالمى بگذاريمد .ايمن اممر بمه
معروف است .مبارزه كنيد با اسمهاى غيراسالمى .اين نهى از منكمر اسمت .بمراى مؤسسماتتان نمام اسمالمى بگذاريمد.
نامهاى اسالمى را زنده نگه داريد.
زبان اسالم را زنده نگه داريد .زبان عربى زبان يك قوم نيست ،زبان اسالم است.
زبان عربى زبان عرب نيست ،زبان اسالم است .اگر قرآن نبود ،اصلًا اين زبان در دنيا وجود نداشت .از اهمّ وظايف ما
اين است كه اين زبان را حفظ كنيم .هر فرهنگى ،هر تمدنى اگر بخواهد زنده بماند ،بايمد زبمانش زنمده بمانمد؛ اگمر
زبانش مرد خودش مرده است .اين مبارزه علنى را كه با زبان عربى مىبينيد ،بايد بيدار بشويد ،بايد بفهميد ،بايد شعور
داشته باشيد ،عقل داشته باشيد؛ واللَّه اين ،مبارزه با اسالم است .با حروف الفبا كه كسى مبارزه ندارد .به خدا قسم مما
در مقابل زبان عربى وظيفه داريم كه اين زبان اسالم را حفظ كنيم ،نگهدارى كنيم .چه كسى جلموى شمما را گرفتمه
است؟ كالسهايى تشكيل بدهيد و از كسانى كه زبان عربى را مىدانند دعوت كنيد؛ خودتان ،همسرتان،
__________________________________________________
([ .)1زمان نهضت ملى شدن نفت و تزلزل حكومت پهلوى]

فرزندانتان اين زبان را ياد بگيريد .اگر ياد بگيريد نه تنها ضرر نكردهايد ،خيلى هم سود بردهايد چون يكى از زبانهاى
زنده دنياست .اينهمه انگليسى زبانها زبانشان را تبلي كردنمد و آن را آنچنمان بمه مما تحميمل كردنمد كمه تما انمدرون
خانههاى ما نفوذ كرده است ،براى چه؟ دلشان به حال ما سوخته بود؟ بمراى اينكمه عادتشمان را بمه مما تحميمل كننمد،
افكارشان را به ما تحميل كنند ،تمدن خودشان را به ما تحميل كنند ،روح خودشان را بر روح ما تحميل كنند ،بمراى
اينكه روح ما را خرد كنند .چقدر ما مسلمانها غافل بوديم و هستيم! نه تنها ما ايرانيها ،به همر جماى دنيماى اسمالم كمه
انسان قدم مىگذارد ،مىبيند قرنها در خواب بودهاند .خوشبختانه كم كم مسملمانان در حمال بيمدارى هسمتند .چقمدر
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انسان بايد متأسف و متأثر باشد كه دو نفر مسلمان از دو كشور مختلف وقتى يكمديگر را در مكمه يما مدينمه مالقمات
مىكنند ،زبان يكديگر را نمىفهمند ،بايد با زبان انگليسى تفاهم كنند .اينها نقشههاى سيصد چهارصد ساله است .آيا
هنوز وقت آن نرسيده كه ما اندكى در مقابل ايمن نقشمههما بيمدار شمويم؟! «كُنْمتُمْ خَيْمرَ امَّمةٍ اخْرِجَمتْ لِلنّماسِ تَمأْمُرونَ
بِالْمَعْروفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» «.»1
آگاهى و بصيرت ،شرط اساسى امر به معروف و نهى از منكر
اين وظيفه بزرگ (امر به معروف و نهى از منكر) دو ركن ،دو شرط اساسى دارد.
يكى از آنها رشد ،آگاهى و بصيرت است .حاال كه من گفتم امر به معروف و نهى از منكر ،البد همه ما خيال كرديم
كه خوب از اينجا برويم و امر به معروف و نهى از منكر كنيم .از شما مىپرسم :اصلًا من و شما مىفهميم كمه اممر بمه
معروف و نهى از منكر چيست و چگونه بايد انجام شود؟ تا حاال كه امر به معروف و نهى از منكرهاى مما در اطمراف
دگمه لباس و بند كفش مردم بوده است ،در حول و حوش موى سر و دوخت لباس مردم بوده است! ما اصلًا معروف
چه مىشناسيم كه چيست؟ منكر چه مىشناسيم كه چيست؟ ما گاهى معروفها را به جاى منكر مىگيريم و منكرها را
به جاى معروف .بهتر اينكه ما جاهلها امر به معروف و نهى از منكر نكنيم .چه منكرها كه به نام امر به معروف و نهمى
از منكر به وجود نيامد! آگاهى و بصيرت مىخواهد ،خبمرت و خبرويّمت ممىخواهمد؛ دانمايى ،روانشناسمى و جامعمه
شناسى مىخواهد تا انسان بفهمد
__________________________________________________
( .)1آل عمران.111 /

كه چگونه امر به معروف و نهى از منكر كند ،يعنى راه معروف را تشخيص بدهد ،ببيند معمروف كجاسمت ،منكمر را
تشخيص بدهد ،ريشه منكر را به دست بياورد ،از كجا آن منكر سرچشمه مىگيرد .و لهذا ائمه دين فرمودهاند :جاهل
بهتر است امر به معروف و نهى از منكر نكند ،چرا؟ «لِانَّهُ ما يُفْسِدُهُ اكْثَرُ مِمّا يُصْلِحُهُ» «»1
چون جاهل هنگامى كه امر به معروف و نهى از منكر مىكند ،مىخواهد بهتر كند بمدتر ممىكنمد .و چقمدر در ايمن
زمينه مثالها زياد است!.
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شايد شما بگوييد :ما جاهليم ،پ

امر به معمروف و نهمى از منكمر از مما سماقط شمد! جمواب شمما را دادهانمد .قمرآن

مىفرمايد« :لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ» «»2
« ،لِئَلّا يَكونَ لِلنّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ» «»3
 .از يكى از معصومين مىپرسند:
بعضى از مردم جاهلند؛ در روز قيامت با اينها چگونه عمل مىشود؟ مىفرمايد :در آن روز عمالمى را ممىآورنمد كمه
عمل نكرده است ،مىگويند چرا عمل نكردى؟ جواب ندارد؛ بايد به سرنوشت ننگين و سهمگين خمود دچمار شمود.
شخصى را مىآورند و مىگويند :تو چرا عمل نكردى؟ مىگويد :نمىدانستم ،نمىفهميدم! مىگويند« :هَلّما تَعَلَّمْمتَ»
« .»1نمىدانم ،نمىفهمم هم عذر شد؟! خدا عقل را براى چه آفريده است؟ براى اينكه بفهمى ،موشكافى كنى ،بروى
كاوش كنى ،تحقي كنى .تو بايد از آن كسانى باشى كه نه تنها اوضاع زمان خودت را در
را هم بفهمى و در

بكنى ،بلكه بايد آينمده

بكنى .اميرالمؤمنين فرمود« :وَ ال نَتَخَوَّفُ قارِعَةً حَتّى تَحِلَّ بِنا» «»5

مردم ما نادان شدهاند؛ باليايى را كه به آنها رو مىآورد ،تا رو نياورده تشخيص نمىدهند ،پيش بينى ندارند.
بايد پيش بينى كنند .نه تنها بايد به اوضاع زمان خودشان آگاه باشند بلكه بايد آنچنان جامعه شناس باشند كه مصائبى
را كه در آينده مىخواهد پيش بيايد ،تشخيص بدهند و بفهمند كه در پنجاه سال بعد چنين خواهد شمد« .وَ لَقَمد اتَيْنما
ابْراهيمَ رُشْدَهُ» «.»6
__________________________________________________
( .)1كافى ،ج  /1ص  ،11باب عمل بدون علم.
( .)2انفال.12 /
( .)3نساء.165 /
( .)1امالى مفيد ،ص .228
( .)5نهج البالغه ،خطبه .32
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( .)6انبياء.51 /

روشن بينى امام حسين عليه السالم
يكى از چيزهايى كه به نهضت حسين بن على عليه السالم ارزش زياد مىدهد روشن بينى اسمت؛ يعنمى حسمين عليمه
السالم در آن روز چيزهايى را در خشت خام ديد كه ديگران در آينه هم نمىديدند .ما امروز نشستهايم و اوضاع آن
زمان را تشريح مىكنيم .ولمى مردممى كمه در آن زممان بودنمد ،آنچنانكمه حسمين بمن علمى عليمه السمالم ممىفهميمد
نمىفهميدند.
شب تاسوعاست .ذكر خيرى از آن مجاهد فى سبيل اللَّه ،آمر به معروف و ناهى از منكر ،كسى كمه حسمين بمن علمى
عليه السالم از او در كمال رضايت بود ،حضرت عباس عليه السالم بكنيم .روابط در آن زممان مثمل ايمن زممان نبمود.
حوادثى را كه در شام اتفا مىافتاد ،مردمى كه در كوفه يا مدينه بودند خيلى دير خبمردار ممىشمدند و گماهى هميچ
خبردار نمىشدند .بهترين دليلش داستان اهل مدينه است :حسين بن على در مدينه قيام مىكند ،بيعت نممىكنمد و بمه
مكه مىرود ،بعد آن جريانها پيش مىآيد تا شهيد مىشود.
تازه عامّه مردم مدينه چشمهايشان را مىمالند كه چرا حسين بن على شهيد شد؟ برويم شمام مركمز خالفمت را ببينميم
قضيه از چه قرار بوده .يك هيئت هفت هشت نفرى را مأمور اين كار ممىكننمد .ممىرونمد بمه شمام ،ممدتى در آنجما
مىمانند ،تحقي مىكنند ،حتى با خليفه مالقات مىكنند ،اوضاع و احوال را كاملًا مىبينند و برمىگردند .وقتى ممردم
از آنها مىپرسند قضيه از چه قرار بود ،مىگويند :نپرسيد ،كه ما در مدتى كه در شام بوديم مىترسيديم كه از آسمان
سن

ببارد و ما هم از بين برويم( .تازه آن حرفى را كه اباعبداللَّه عليه السالم گفمت« :وَ عَلَمى الْاسْمالمِ السَّمالمُ اذْ قَمدْ

بُلِيَتِ الْامَّةُ بِراعٍ مِثْلِ يَزيدَ» « .»1مىفهمند و اعتراف مىكنند كه راست گفت حسين بن على ).گفتند مگر چه قضيهاى
بود؟ گفتند:
همينقدر به شما بگوييم كه ما از نزد كسى آمدهايم كه علناً شراب مىنوشد ،علناً سگبازى مىكند ،يوزبازى مىكنمد،
هر فسقى را انجام مىدهد -و حتى آنها در تعبير خودشان گفتند -با مادر خود زنا مىكند ،با محارم خود زنا مىكند.
تازه پيش بينى اباعبداللَّه را فهميدند كه حسين از روز اول اينها را مىدانست.
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در عاشورا هم فرمود كه اينها مرا خواهند كشت ،اما من امروز به شما ممىگمويم كمه بعمد از كشمتن ممن اينهما ديگمر
نخواهند توانست به حكومت خودشان ادامه دهند ،آل ابى سفيان ديگر رفتند .آل ابوسفيان كه خيلى زود رفتند ،بلكه
آل اميّه نتوانستند به
__________________________________________________
( .)1مقتل الحسين مقرّم ،ص .116

حكومت خود ادامه دهند ،چرا كه بعد بنى العباس بر هممين اسماس آمدنمد و خالفمت را از آنهما تصماحب كردنمد و
پانصد سال خالفت كردند ،و حكومت بنى اميّه بعد از قضيه كربال دائماً متزلزل بود .چه اثرى از اين بهتر و بيشتر كمه
در ميان خود بنى اميّه مخالف پيدا كرد؟ اينها نيروى معنويت را مىرساند.
همين ابن زياد با آن شقاوت ،برادرى دارد به نام عثممان بمن زيماد .عثممان آممد بمه بمرادرش گفمت :بمرادر! ممن دلمم
مىخواست تمام اوالد زياد به فقر و ذلت و نكبت و بمدبختى دچمار ممىشمدند و چنمين جنمايتى در خانمدان مما پيمدا
نمىشد .مادرش مرجانه يك زن بدكاره است .وقتى كه پسرش چنين كارى را كرد ،به او گفت :پسمرم! ايمن كمار را
كردى ولى بدان كه ديگر بويى از بهشت به مشامت نخواهد رسيد .مروان حَكَم ،آن شقىّ ازل و ابد ،برادرى دارد بمه
نام يحيى بن حكم .يحيى در مجل

يزيد به عنوان يك معتر

از جا بلند شد ،گفت :سبحان اللَّه! اوالد سميّه (يعنى

اوالد مادر زياد) ،دختران سميّه بايد محترم باشند ولى آل پيهمبر را تو به اين وضع در اين مجلم

حاضمر كمردهاى؟!

آرى ،نداى حسينى از درون خانه اينها بلند شد .داستان هنمد ،زن يزيمد را همم شمنيدهايمد كمه از انمدرون خانمه يزيمد
حركت كرد و به عنوان يك معتر

به وضع موجود به سوى او آمد و يزيد مجبور شد اصلًا تكمذيب كنمد ،بگويمد

اصلًا من راضى به اين كار نبودم ،اين كار را من نكردم ،عبيداللَّه زياد از پيش خود كرد.
آخرين پيش بينى امام حسين عليه السالم اين بود :يزيد آن دو سال بعد را بما يمك نكبتمى حكوممت ممىكنمد و بعمد
مىميرد .پسر معاوية بن يزيد -كه خليفه و وليعهد اوست و معاويه اين اوضاع را براى اينها تأسي

كرده بود -بعمد از

چهل روز رفت باالى منبر و گفت :ايّهاالنّاس! جدّ من معاويه با على بن ابيطالب جنگيد و ح با على بود نه با جدّ من،
پدرم يزيد با حسين بن على جنگيد و ح با حسين بود نه با پدرم ،و من از اين پدر بيزارى ممىجمويم .ممن خمودم را
شايسته خالفت نمىدانم و براى اينكه مثل گناهانى كه جدّ و پدرم مرتكب شدند مرتكب نشوم ،اعالن مىكنم كه از
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خالفت كناره گيرى مىكنم .كنار رفت .اين نيروى حسين بن على عليه السالم بود ،نيروى حقيقت بود .در دوست و
دشمن اثر گذاشت.
امام صاد عليه السالم فرمود« :رَحِمَ اللَّهُ عَمِّىَ الْعَباسَ لَقَد اثَرَ وَ ابْلِىَ بَالءً حَسَناً »1« »...
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
( .)1ابصارالعين ،ص .26

خدا رحمت كند عموى ما عبّاس را ،عجب نيكو امتحان داد ،ايثار كرد و حداكثر آزمايش را انجام داد .براى عمموى
ما عبّاس مقامى در نزد خداوند است كه تمام شهيدان غبطه مقام او را مىبرند ).اينقمدر جموانمردى ،اينقمدر خلموص
نيت ،اينقدر فداكارى! ما تنها از ناحيه پيكر عمل نگاه مىكنيم ،به روح عمل نگاه نمىكنيم تما ببينميم چقمدر اهميمت
دارد.
شب عاشوراست .عبّاس در خدمت اباعبداللَّه عليه السالم نشسته است .در همان وقت يكى از سران دشممن ممىآيمد،
فرياد مىزند :عبّاس بن على و برادرانش را بگوييد بيايند.
عبّاس مىشنود ولى مثل اينكه ابداً نشنيده است ،اعتنا نمىكند .آنچنان در حضور حسين بن على مؤدب است كه آقما
به او فرمود :جوابش را بده هرچند فاس است.
مىآيد مىبيند شمربن ذى الجوشن است .شمر روى يك عالقه خويشاوندى دور كه از طرف مادر عبّاس دارد و هر
دو از يك قبيلهاند ،وقتى كه از كوفه آمده است به خيال خودش اممان ناممهاى بمراى اباالفضمل و بمرادران ممادرى او
آورده است .به خيال خودش خدمتى كرده است .تا حرف خودش را گفت ،عبّاس عليه السالم پرخاش مردانهاى بمه
او كرد ،فرمود :خدا تو را و آن كسى كه اين امان نامه را به دست تو داده است لعنت كنمد .تمو ممرا چمه شمناختهاى؟
درباره من چه فكر كردهاى؟ تو خيال كردهاى من آدمى هستم كه براى حفظ جان خودم ،امامم ،بمرادرم حسمين بمن
على عليه السالم را اينجا بگذارم و بيايم دنبال تو؟
آن دامنى كه ما در آن بزرگ شدهايم و آن پستانى كه از آن شير خوردهايم ،اينطور ما را تربيت نكرده است.
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جنابامّ البنين ،همسر على عليه السالم ،چهار پسر از على دارد .مورخين نوشمتهانمد علمى عليمه السمالم مخصوصماً بمه
برادرش عقيل توصيه مىكند كه زنى براى من انتخماب كمن كمه «وَلَمدَتْهَا الْفُحولَمةُ» از شمجاعان زاده شمده باشمد ،از
شجاعان ارث برده باشد «لِتَلِدَ لى وَلَداً شُجاعاً» مىخواهم از او فرزند شجاع به دنيا بيايد( .البته در متن تاريخ ندارد كه
على عليه السالم گفته باشد هدف و منظور من چيست ،اما آنها كه به روشن بينى على معترف و مؤمنانمد ممىگوينمد
على آن آخر كار را پيش بينى مىكرد ).عقيل ،امّ البنين را انتخاب مىكند .به آقا عر

مىكند كمه ايمن زن از نموع

همان زنى است كه تو مىخواهى .چهار پسر كه ارشدشان وجود مقدس اباالفضل العبّماس اسمت ،از ايمن زن بمه دنيما
مىآيند .هر چهار پسر در كربال در ركاب اباعبداللَّه حركت مىكنند و شهيد مىشوند .وقتمى كمه نوبمت بنمى هاشمم
رسيد ،اباالفضل كه برادر ارشد بود به برادرانش گفت :برادرانم! من دلم مىخواهد شما قبل از من بمه ميمدان برويمد،
چون مىخواهم اجر شهادت برادر را ادرا

كرده باشم .گفتند :هرچه تو امر كنمى .همر سمه نفمر شمهيد شمدند ،بعمد

ابالفضل قيام كرد .اين زن بزرگوار (امّ البنين) كه تا آن وقت زنده بود ولى در كربال نبود ،شهادت چهمار پسمر رشميد
خود را در

كرد و در سوگ آنها نشست .در مدينه برايش خبر آمد كه چهار پسر تو در خمدمت حسمين بمن علمى

عليه السالم شهيد شدند .براى اين پسرها ندبه و گريه مىكرد.
گاهى سر راه عرا و گاهى در بقيع مىنشست و ندبههاى جانسوزى مىكرد .زنها هم دور او جمع مىشمدند .ممروان
حكم كه حاكم مدينه بود ،با آنهمه دشمنى و قساوت گاهى به آنجا مىآمد و مىايستاد و مىگريست .از جمله ندبمه
هايش اين است:
ال تَدْعُوِنّى وَيْكِ امَّ الْبَنينَ

تُذَكِّرينى بِلُيوثِ الْعَرين

كانَتْ بَنونَ لى ادْعى بِهِمْ

وَالْيَوْمَ اصبَحْتُ وَ ال مِنْ بَنين

اى زنان! من از شما يك تقاضا دارم و آن اين است كه بعد از اين مرا با لقبامّ البنين نخوانيمد (چمونامّ البنمين يعنمى
مادر پسران ،مادر شيرپسران) ،ديگر مرا به اين اسم نخوانيد .وقتى شما مرا به ايمن اسمم ممىخوانيمد ،بمه يماد فرزنمدان
شجاعم مىافتم و دلم آتش مىگيرد .زمانى منامّ البنين بودم ولى اكنونامّ البنين و مادر پسران نيستم.
مرثيهاى دارد راجع به خصوص اباالفضل العبّاس:
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يا مَنْ رَأَى الْعَبّاسَ كَرَّ عَلى جَماهيرِ النَّقَد
انْبِئْتُ انَّ ابْنى اصيبَ بِرَأْسِهِ مَقْطوعَ يَد

وَ وَراهُ مِنْ ابْناءِ حَيْدَرَ كُلُّ لَيْثٍ ذى لِبَد
وَيْلى عَلى شِبْلى امالَ بِرَأْسِهِ ضَرْبُ الْعَمَد

لَوْ كانَ سَيْفُكَ فى يَدَيْكَ لَما دَنى مِنْهُ احَد.
مىگويد :اى چشمى كه در كربال بودى و آن منظرهاى كمه عبّماس ممن ،شميربچه ممن ،حملمه ممىكمرد ممىديمدى و
ديدهاى! اى مردمى كه آنجا حاضر بودهايد! براى من داستانى نقل كردهاند؛ نمىدانم اين داستان راست اسمت يما نمه.
يك خبر خيلى جانگداز به من دادهاند ،نمىدانم راست است يا نه .به من گفتهاند كه اولًا دستهاى پسرت بريمده شمد،
بعد درحالى كه فرزند تو دست در بدن نداشت يك مرد لعين ناك

آمد و عمودى آهنين بر فر او زد .واى بر ممن

كه مىگويند بر سر شيربچهام عمود آهنين فرود آمد .بعد مىگويد :عباس جانم! فرزند عزيزم! من خودم مىدانم كمه
اگر دست در بدن داشتى هيچ ك

جرأت نزديك شدن به تو را نمىكرد.

وَال حول و ال قوّ الّا باللَّه العلىّ العظيم و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطّاهرين
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 .1مراحل و اقسام .امر به معروف و نهى از منكر -صص167-122 :
مرحله هجر و اعرا
علماى اسالمى براى امر به معروف و نهى از منكر مراتب و درجات و همچنين اقسامى قائل شدهانمد[ .در مرحلمه اول
گفتهاند بايد شخص از منكر] « »1تنفّر و انزجار داشته باشد ،يعنى بايد ريشهاى در روح و قلب و ضميرش داشته باشد.
و در مرحله بعد گفتهاند اولين درجه و مرتبه نهى از منكر هَجر و اعرا

است؛ يعنمى وقتمى شمما فمرد يما افمرادى را

مىبينيد كه مرتكب منكراتى مىشوند ،مرتكب كارهاى زشتى مىشوند ،به عنوان مبارزه با او (نه مبارزه با شمخص او
بلكه مبارزه با كار زشت او) و براى اينكه او را از كار زشتش باز داريد ،از او اعرا
مىدهيد ،يعنى با او قطع رابطه مىكنيد.
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مىكنيد ،وى را مورد هجر قرار

به عنوان مثال ،شخصى رفي و دوست شماست ،با يكديگر صميمى و محشور و معاشر هستيد ،روابطتمان بما يكمديگر
دوستانه است ،رفت و آمد داريد ،با هم گرم مىگيريد ،مسافرت مىرويد ،ميانتان هدايايى مبادله مىشود .يك وقمت
اطالع پيدا مىكنيد كه همين رفي و دوست صميمى شما دچار فالن عمل زشت شده است ،فالن
__________________________________________________
( .)1در اينجا چند ثانيه از سخنرانى روى نوار ضبط نشده است.

كار زشت را مرتكب مىشود ،فالن گناه قطعى و مسلّم را مرتكب مىشود .يكى از درجات و مراتب امر به معمروف
و نهى از منكر و در واقع يكى از اقسام تنبيه كه در مواردى بايد اجرا شود اين است كه شما نسبت به او سردى نشمان
دهيد ،بى اعتنايى كنيد و آن صميميتى را كه سابقاً به او نشان مىداديد بعد از اين نشان ندهيد .اين خود ،نموعى تنبيمه
است .البته انسان بايد در باب امر به معروف و نهى از منكر منط به كار ببرد ،عمل او منطب بما منطم باشمد .ايمن در
موردى است كه اگر شما با آن شخصى كه با او صميميت داريد قطع رابطه كنيد و نسبت بمه او سمردى نشمان دهيمد،
اين عمل شما نسبت به او تنبيه باشد وتنبيه تلقى شود؛ يعنى تحت يك زجر و شكنجه روحى قرار گيمرد و ايمن عممل
شما در جلوگيرى از كار بد او تأثير داشته باشد ،والّا مواردى هم هست كه كسى ،فرزند شما ،دوست شمما ،جموانى،
مبتال به عادت زشتى شده است و رابطه او با شما روى عادتى است كه از گذشته داشته است .چه بسا از اينكه شما بما
او قطع رابطه كنيد استقبال مىكند تا او هم با شما قطع رابطه كند و آزادتر دنبال منكرات و كارهاى زشمت بمرود .در
اينجا قطع رابطه شما با او نه تنها اثر تنبيهى نمدارد بلكمه اثمر تشمويقى نيمز دارد ،يعنمى او را بيشمتر در كمار خمود آزاد
مىگذاريد و عملًا به آن كار تشوي مىكنيد .در چنين مواردى اين كار درست نيست .پم
يكى از درجات امر به معروف و نهى از منكر اعرا

اينكمه علمما ممىگوينمد

و هجر است ،در موردى است كه كار شما اثمر بگمذارد و اثمر

آن هم تنبيه طرف باشد.
البته اعرا

و هجر ديگرى نيز هست كه نهى از منكر نيست و عنوان ديگرى دارد:

شما با خانوادهاى محشور بودهايد ،رابطه دوستى و احياناً خويشاوندى داشتهايد ،مىبينيد اين خانواده فاسد شده است.
به خاطر حفظ خود و خانوادهتان (براى اينكه معاشرت با بيمار ،بيمارى مىآورد« :مىرود از سينهها در سينههما /از ره

** ** 11

پنهان صالح و كينهها» افراد بهطور مخفى در يكديگر اثر مىگذارند) و براى اينكه عادت زشت آنها در خانواده شما
سرايت نكند ،با آنها قطع رابطه مىكنيد .حساب اين مورد از موارد ديگر جداست.
پ

در مواردى كه انسان خود بهتر تشخيص مىدهد ،در مواردى كه انسانى دچار عادت زشتى شده اسمت كمه اگمر

شما دوستى خود را با او ادامه دهيد به منزله تشوي اوست ولى اگر با او قطع رابطه كنيد زجر روحى مىكشد و تنبيمه
مىشود ،قطعاً بر شما واجب است كه با اين شخص قطع رابطه كنيد ،از او اعرا

كنيد .اين يك درجه است.

مرحله زبان
درجه دومى كه علما و دانشمندان براى نهى از منكر ذكر كردهاند مرحله زبان است ،مرحله پند و نصميحت و ارشماد
است .يعنى بسا هست آن بيمارى كه دچار منكرى هست و عمل زشتى را مرتكب مىشود ،به خاطر جهالت و نادانى
اوست ،تحت تأثير يك سلسله تبليهات قرار گرفته است ،احتياج به مربى دارد ،احتياج به هادى و راهنما و معلم دارد،
احتياج به روشن كننده دارد ،احتياج به فردى دارد كه با او تماس بگيرد ،با كمال مهربانى با او صحبت كند ،موضوع
را با او درميان بگذارد ،معايب و مفاسد را براى او تشريح كند تا آگاه شود و بازگردد .اين مرحله نيز يمك درجمه از
«نهى از منكر» است ،به اين معنى كه در مواردى كه كسى با ما تماس دارد و به يك عمل منكر و زشتى ابمتال دارد و
ما مىتوانيم با منطقى روشنگر او را به تر

آن عمل قانع كنيم ،بر ما واجب است كه با چنين منطقمى بما آن شمخص

تماس بگيريم.
مرحله عمل
مرحله سوم مرحله عمل است .گاهى طرف در درجهاى و در حالى است كه نمه اعمرا

و هجمران مما تمأثيرى بمر او

مىگذارد و نه مىتوانيم با منط و بيان و تشريح مطلب ،او را از منكر بازداريم ،بلكه بايد وارد عمل شويم؛ اگر وارد
عمل شويم ،مىتوانيم .چطور وارد عمل شويم؟ وارد عمل شدن ،مختلف است .معناى وارد عمل شدن تنها زورگفتن
نيست ،كتك زدن و مجروح كردن نيست .البته نمىگويم در هيچ جا نبايد تنبيهِ عملى شود .بله ،ممواردى همم هسمت
كه جاى تنبيه عملى است .اسالم دينى است كه طرفدار حدّ است ،طرفدار تعزير است؛ يعنى دينمى اسمت كمه معتقمد
است مراحل و مراتبى مىرسد كه مجرم را جز تنبيه عملى چيز ديگرى تنبيه نمىكند و از كار زشت باز نمىدارد .اما
انسان نبايد اشتباه كند و خيال كند كه همه موارد ،موارد سختگيرى و خشونت است.
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على عليه السالم درباره پيهمبر اكرم اينطور تعبير مىكند« :طَبيبٌ دَوّارٌ بِطِبِّه ،قَدْ احْكَمَ مَراهِمَهُ وَ احْمى مَواسِمَهُ» «»1
مىفرمايد :او طبيب بود؛ پزشكى بود كه بيمارها و بيماريها را معالجه مىكرد .بعد به اعمال اطبّاء تشبيه ممىكنمد كمه
اطبّاء ،هم مرهم مىنهند و هم
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جراحى مىكنند و احياناً داغ مىكنند .مىگويد پيهمبر دوكاره بود :پزشكى بود هم مرهم نِه و هم جمراح و داغ كمن.
مقصود اين است كه پيهمبر دو گونه عمل مىكرد .يك نموع عممل پيهمبمر ،مهربمانى و لطمف بمود .اول همم «احْكَممَ
مَراهِمَهُ» را ذكر مىكند ،يعنى عمل اول پيهمبمر هميشمه لطمف و مهربمانى بمود .ابتمدا از راه لطمف و مهربمانى معالجمه
مىكرد ،با منكرات و مفاسد مبارزه مىكرد ،اما اگر به مرحلهاى مىرسيد كه ديگر لطف و مهربانى و احسان و نيكى
سود نمىبخشيد ،آنها را به حال خود نممىگذاشمت .اينجما بمود كمه وارد عممل جراحمى و داغ كمردن ممىشمد .همم
مرهمهاى خود را بسيار محكم و مؤثر انتخاب مىكرد و هم آنجا كه پاى داغ كردن و جراحمى در ميمان بمود ،عميم
داغ مىكرد و قاطع جراحى مىنمود .سعدى ما هم اين مطلب را مىگويد ولى بدون آنكه ح تقدمى براى مهربمانى
قائل شده باشد .مىگويد:
درشتى و نرمى بهم در به است

چو رگزن كه جرّاح و مرهم نِه است

مىگويد :هم درشتى بايد باشد و هم مهربانى ،مثل رگزن كه هم جراحى مىكند و هم مرهم مىنهمد .ايمن در ممورد
مبارزه با منكرات.
امر به معروف لفظى و عملى
ولى در مورد امر به معروف چطور؟ به چه شكل و نحوى بايد انجام شود؟ امر به معروف هم عيناً همين تقسميمات را
دارد با اين تفاوت كه امر به معروف يا لفظى است يا عملى .امر به معروف لفظى اين است كه انسان با بيانْ حقماي را
براى مردم بگويد ،خوبيها را براى مردم تشريح كند ،مردم را تشوي كند و به آنها بفهماند كه امروز كار خير چيست.
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امر به معروف عملى اين است كه انسان نبايد به گفتن قناعت كند ،گفتن كمافى نيسمت .ممىتموانيم بگموييم يكمى از
بيماريهاى اجتماع امروز ما اين است كه براى گفتن بيش از اندازه ارزش قائل هستيم .البته گفمتن خيلمى ارزش دارد،
نمىخواهم منكر ارزش گفتن باشم .تا گفتن نباشمد ،روشمن كمردن نباشمد ،نوشمتن و تشمريح حقماي نباشمد ،كمارى
نمىشود كرد .مقصودم اين است كه ما مىخواهيم همه چيز با گفتن درست شود ،مثل آن كسانى كه مىخواهنمد بما
ورد همه چيز را درست كنند؛ وردى بخوانند ،زمين آسمان شود و آسمان زمين .ما مىخواهيم فقط با قمدرت لفمظ و
بيان وارد شويم و حال اينكه مطلب اينجور نيست .گفتن ،شرط الزم هست ولى كافى نيست ،بايد عمل كرد.
هر يك از امر به معروف لفظى و امر به معروف عملى به دو طري است :مستقيم و غيرمستقيم .گاهى كه مىخواهيمد
امر به معروف يا نهى از منكر كنيد ،مستقيم وارد مىشويد ،حرف را مستقيم مىزنيد؛ يعنى اگر مىخواهيمد كسمى را
وادار به كارى كنيد مىگوييد :من از جنابعالى خواهش مىكنم فالن كار را انجام دهيد .ولى يك وقت همم بمهطمور
غيرمستقيم به او تفهيم مىكنيد ،كه البته مؤثرتر و مفيدتر است؛ يعنى بدون آنكه او بفهمد كه شما داريد بما او حمرف
مىزنيد ،از كسى كه فالن كار را كرده است تعريف مىكنيد ،كار او را توجيه و تشريح مىكنيمد ،ممىگوييمد :فمالن
ك

در فالن مورد چنين عمل كرده ،اينطور رفتار كرده و  ...تا او بداند و بفهمد .اين ،بهتر در او اثر مىگذارد كما

اينكه عمل هم بهطور غيرمستقيم ممؤثرتر اسمت .حمال بمراى روش غيرمسمتقيم ،حمديث معروفمى را بمراى شمما ذكمر
مىكنم ،ببينيد اين روش چقدر مؤثر است:
حسنين (امام حسن و امام حسين) عليهما السالم درحالى كه هر دو طفل بودند ،به پيرمردى كه در حال وضمو گمرفتن
بود برخورد مىكنند ،متوجه مىشوند كه وضوى او باطل است .اين دو آقازاده كه به رسم اسالم و رسوم روانشناسى
آگاه بودند ،فوراً متوجه شدند كه از يك طرف بايد پيرمرد را آگاه كنند كه وضويش باطل است و از طمرف ديگمر
اگر مستقيماً به او بگويند آقا وضوى تو باطل است ،شخصيتش جريحهدار مىشود ،ناراحت ممىشمود ،اولمين عكم
العملى كه نشان مىدهد اين است كه مىگويد خير ،همينطور درست اسمت؛ هرچمه همم بگمويى گموش نممىكنمد.
بنابراين جلو رفتند و گفتند :ما هر دو مىخمواهيم در حضمور شمما وضمو بگيمريم .ببينيمد كمداميك از مما بهتمر وضمو
مىگيريم( .معمولًا آدم بزرگ درباره بچه مىپذيرد ).مىگويد وضو بگيريد تا ميان شمما قضماوت كمنم .اممام حسمن
يك وضوى كامل در حضور او گرفت ،بعد هم امام حسين.
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تازه پيرمرد متوجه شد كه وضوى خودش نادرست بوده .بعد گفت :وضوى هر دوى شما درست است ،وضموى ممن
خراب بود .اينطور از طرف اعتراف مىگيرند .حاال اگر در اينجا فوراً مىگفتند :پيرمرد! خجالت نمىكشى؟! با ايمن
ريش سفيدت تو هنوز وضو گرفتن را بلد نيستى؟! مرده شور تركيبت را ببرد! او از نمازخواندن هم بيزار مىشد.
چند نمونه از امر به معروفهاى غلط
يكى از آقايان خطبا نقل مىكرد كه مردى در مشهد اصلًا با دين پيونمدى نداشمت؛ نمه تنهما نمماز نممىخوانمد و روزه
نمىگرفت ،بلكه به چيزى اعتقاد نداشت ،يك آدم ضد دين بود .ما مدت زيادى با اين آدم صحبت كرديم تا اينكمه
نرم و ماليم و واقعاً معتقد و مؤمن شد و روش خود را بكلى تهيير داد؛ نمازش را مىخواند ،روزهاش را مىگرفت ،و
كارش به جايى كشيد كه با اينكه ادارى بود و پست حساسى هم در خراسان داشت ،مقيّد شده بود كه نممازش را بما
جماعت بخواند .مىرفت مسجد گوهرشماد پشمت سمر مرحموم آقماى نهاونمدى ،لباسمهايش را ممىكَنمد ،عبمايى همم
مىپوشيد .در جلسات ما هم شركت مىكرد .مدتى ما ديديم كمه ايمن آقما پيمدايش نيسمت .گفتميم البمد رفتمه اسمت
مسافرت .رفقا گفتند :نه ،او اينجاست و نممىآيمد؛ حماال چطمور شمده اسمت كمه در جلسمات مما شمركت نممىكنمد،
نمىدانيم .بعد كاشف به عمل آمد كه ديگر نماز جماعت هم نمىرود .تحقي كرديم ببينيم كمه علمت چيسمت .ايمن
مردى كه آنطور به دين و مذهب رو آورده بود ،چطور يكمرتبه از ديمن و ممذهب رو برگردانمد؟ رفتميم سمراغش،
معلوم شد قضيه از اين قرار بوده است :اين آقا چنمد روز متموالى كمه رفتمه نمماز جماعمت و در صمف چهمارم پمنجم
مىايستاده ،يك روز يكى از مقدس مآبهايى كه در صف اول پشت سر امام مىنشينند و تحت الحنك ممىاندازنمد و
نمىدانم مسوا

چه جورى مىزنند و هميشه خودشان را از خدا طلبكار مىدانند ،در ميان جمعيت ،در موقع نماز ،از

آن صف اول بلند مىشود مىآيد تا اين آدم را پيدا مىكند .روبرويش مىنشيند و مىگويد :آقا! مىگويد :بله .يمك
سؤالى از شما دارم .بفرماييد .شما مسلمان هستيد يا نه؟ اين بيچاره درمىماند كه چه جواب بدهد .مىگويد :ايمن چمه
سؤالى است كه شما از من مىكنيد؟
مىگويد :نه ،خواهش مىكنم بفرماييد شما مسلمان هستيد يا مسلمان نيستيد؟ اين بدبخت ناراحت مىشود ،مىگويمد
من مسلمانم؛ اگر مسلمان نباشم ،در مسجد گوهرشاد در صف جماعت چكار مىكنم؟ مىگويد :اگر مسلمانى ،چمرا
ريشت را اينطور كردهاى؟ از همانجا سجاده را برمىدارد و مىگويد اين مسجد و اين نمماز جماعمت و ايمن ديمن و
** ** 15

مذهب مال خودتان .رفت كه رفت .اين هم يك جور به اصطالح نهى از منكر كردن است ،يعنمى فرارانمدن و بيمزار
كردن مردم از دين .براى مخالف تراشى ،براى دشمن تراشى ،چيزى از اين باالتر نيست.
يك وقتى يك داستان خارجى در مجلهاى خواندم .نوشته بود دخترى خيلى مذهبى بود .يكى از شاهزادگان ،عاشم
و عالقهمند اين دختر بود ولى مرد شهوتران و عيّاشى بود و مىخواست او را در دام خودش بيندازد و اين دختر روى
آن عفت و نجابتى كه داشت و اينكه پايبند اصول ديانت بود ،هيچ تسليم اين آقا نمىشد .هر وسيلهاى برانگيخت كه
او را گول بزند ،نشد كه نشد .ديگر تقريباً مأيوس شده بود.
گذشت .يك روز ديد كسى از طرف اين دختر پيهامى آورد و خالصه او آمادگى خود را براى اينكه با هم باشمند و
مدتى خوش باشند ،اعالم كرد .شاهزاده تعجب كرد .رفت سراغ او ،ديد بله آماده است .در زمينه ايمن قضميه تحقيم
كرد كه اين دختر كه آن مقدار به نجابت و عفت خودش پايبند بود ،چگونمه يكدفعمه رو آورد بمه عيّاشمى و فسم و
فجور؟
معلوم شد قضيه از اين قرار بوده كه يك آقاى كشيش بعد از اينكه احساس مىكند كه اين دختر يمك روح ممذهبى
دارد ،به خيال خودش براى اينكه او را مذهبىتر كند ،روزى از اين دختر وقت مىگيرد و مىآيد سراغ او .مىگويد:
من براى تو هديهاى آوردهام .ظرفى بوده و روى آن حولهاى قرار داشته است .هديه را جلوى او مىگذارد و حوله را
برمىدارد تا آن را نشان بدهد .يك وقت آن دختر مىبيند يك كلّه مرده از قبرستان آورده .تا چشمش مىافتد ،تكان
مىخورد ،مىگويد :اين چيست؟ مىگويد :اين را آوردم تا شما دربارهاش فكمر و مطالعمه كنيمد ،ببينيمد دنيما چقمدر
بىوفاست.
آنچنان نفرتى در دل اين دختر به وجود آورد كه نه تنها اثر موعظهاى نبخشيد ،بلكه از آن وقت فكر كرد ،گفت :من
به عكسش عمل مىكنم؛ دنيايى كه عاقبتش اين است ،اين چهار روز عمر را اساساً چرا به اين اوضاع بگمذرانيم؟ بمه
سوى عيّاشى كشيده شد.
اين هم يك جور موعظه و نصيحت كردن است ،و باور كنيد كه در ميان مواعظ و نصايحى كه افراد ممىكننمد ،اممر
به معروفها و نهى از منكرهايى كه صورت مىگيرد ،بسيارى از خود همينها منكر است .من خودم داستانى دارم:
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در ايامى كه در قم بوديم ،تازه اين شركتهاى مسافربرى راه افتاده بود .آمديم به قصد مشهد سوار شديم .بعد از مدتى
من احساس كردم راننده اتوبوس نسبت به شخص من كه معمّم هستم ،يك حالت بهض و نفرتمى دارد .نمه ممن او را
مىشناختم و نه او مرا مىشناخت .ما يك سابقه شخصى نداشتيم .در وراممين كمه توقمف كمرد ،وقتمى خواسمتم از او
بپرسم كه چقدر توقف مىكنيد ،با يك خشونتى مرا رد كرد كه ديگر تا مشهد جرأت نكنم يك كلممه بما او حمرف
بزنم .پيش خودم توجيهى كردم ،گفتم البد اين الاقل مسلمان نيست ،مادّى است ،يهمودى اسمت .پميش خمودم قطمع
كردم كه چنين چيزى است .يادم هست آن طرف سمنان كه رسيديم ،بعدازظهر بود ،من وقتى رفتم وضمو بگيمرم تما
نماز بخوانم ،همين راننده را ديدم كه دارد پاهايش را مىشويد .مراقب او بودم ،ديدم بعد كه پاهايش را شست وضو
گرفت و بعد نماز خواند .حيرت كردم :اين كه مسلمان و نمازخوان است! ولى رابطهاش با من همان بود كه بود .شب
شد .پشت سر من دو تا دانشجوى تربتى بودند .آنها هم مىخواستند ايام تعطيالت بروند خراسان (تربت) .او برعك ،
هرچه كه نسبت به من اظهار تنفر و خشونت داشت ،نسبت به آنها مهربانى مىكرد ،آنها را دوست داشمت .شمب كمه
معمولًا مسافرين مىخوابند ،از يكى از آنها خواهش كرد كه بيايد كنارش با هم صحبت كنند تا خوابش نبرد .او همم
رفت.
هنگامى كه همه خواب بودند ،يك وقت من گوش كمردم ديمدم ايمن راننمده دارد سرگذشمت خمودش را بمراى آن
دانشجو مىگويد .من هم به دقت گوش مىكردم كه بشنوم.
اولًا از مردم مشهد گفت كه از آنهايشان كه با آخوندها ارتباط دارند بدم مىآيد؛ فقط از آنها كمه اعيمان هسمتند ،در
«ار » هستند خوشم مىآيد .گفت :خالصه اين را بدان كه در ميان همه فاميل من ،تنها كسى كه راننده اسمت ممنم.
باقى ديگر دكتر هستند ،مهندس هستند ،تاجر هستند ،افسر هستند .بدبختِ فاميل منم .گفت :علمتش چيسمت؟ گفمت:
من سرگذشتى دارم .پدر من آدم مسلمان و بسيار متدينى بود .من بچه بودم ،مرا به دبسمتان فرسمتاد .پيشمنماز محلّمه از
اين مطلب خبردار شد ،آمد پيش پدرم گفت :تو بچهات را به مدرسه فرستادهاى؟! گفت :بلمه .گفمت :اى واى! مگمر
نمىدانى كه اگر بچهات به مدرسه برود المذهب مىشود؟ پدر من هم از ب

آدم عموامى بمود ،ايمن حمرف را بماور

كرد .من هم كه بچه بودم .پدرم ديگر نگذاشت دنبال درس بروم .مرا دنبال كارهاى ديگر فرسمتاد .يمك روز بعمد از
اينكه زن و بچه پيدا كردم فهميدم كه اصلًا من سواد ندارم.
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معمّا براى من حل شد كه اين آدم ،بيچماره خمودش مسملمان اسمت ولمى خمودش را بمدبختِ صمنفِ ممن ممىدانمد،
مىگويد :اين عمامه به سرها هستند كه ما را بدبخت كردند.
اين يك جور نهى از منكر است ،يعنى رماندن ،بدبخت كردن مردم و دشمن ساختن مردم با ديمن و روحانيمت .بعمد
من پيش خود گفتم :خدا پدرش را بيامرزد كه فقط با آخوندها دشمن است ،بما اسمالم دشممن نشمد؛ بماز نممازش را
مىخواند ،روزهاش را مىگيرد ،به زيارت امام رضا مىرود.
اين ،بهطور غيرمستقيم بر ضرر اسالم عمل كردن است.
يك داستان ديگر هم برايتان عر

مىكنم :مرد محترمى از طلبههاى بسيار فاضل بود .مرد بسيار روشنفكر و متدينى

است .اول بارى كه اين آدم كالهى مىشود ،وقتى كه وارد يكى از مجامع مىشود ،تمام دوستان و رفقايش او را كه
مىبينند شروع مىكنند به حمله كردن و تحقير كردن .آنچنان او را ناراحت و عصبانى مىكنند كه با اينكه طبعماً آدم
حليمى است ،برمىگردد يك حرف بسيار منطقى به آنها مىزند .مىگويد رفقا! من يمك حرفمى بما شمما دارم :شمما
دوست دشمنانتان هستيد و دشمن دوستانتان .برايتان توضيح مىدهم :من فردى هستم مثل شما؛ مثل شما فكر مىكنم،
مثل شما به خدا و قرآن و پيهمبر و ائمّه معتقدم ،مثل شما درس خواندهام ،مثل شما تربيت شدهام .من با شما در همزار
چيز اشترا

دارم .حداكثر به قول شما يك گناه مرتكب شدهام -اگر اين گناه باشد -لباسم را عجالتماً تهييمر دادهام،

رفتهام دنبال كارى ،كسبى ،زندگىاى .فر

مىكنيم اين گناه باشد .شما با من آنچنان رفتار مىكنيد كه مرا مجبمور

مىكنيد كه با شما قطع رابطه كنم .و يك انسان هم كه بىارتباط نمىتواند باشد ،مجبورم بعد از اين با صنف مخالف
و دشمن شما دوست باشم چون شما داريد به زور مرا از خودتان طرد مىكنيد .پ

به اين دليل ،شما دشمن دوسمت

خودتان هستيد كه من باشم .ولى شما دوست دشمنانتان هستيد .بعد مثال مىزنمد ،ممىگويمد :فمالن شمخص در هممه
عمرش هيچ وقت اساساً تظاهرى هم به اسالم نداشته است ،عالمتمى از اسمالم در او نبموده ،بمه قمرآن و اسمالم اظهمار
اعتقاد نكرده است ،معروف است به اينكه ظالم و ستمگر و فاس و شرابخوار است .همين آدم كمه شمما از او انتظمار
نداريد ،يكدفعه مىبينيد آمد به زيارت حضرت رضا .همهتان مىگوييد معلوم مىشود آدم مسلمانى است .ايمن دفعمه
وقتى او را مىبينيد ،با او خوش وبش مىكنيد .يعنى از هزار خصلت او نهصد و نود و نه تماى آن برضمد شمما و ديمن
شماست .چون از او انتظار نداريد ،همينقدر كه يك زيارت حضرت رضا آمد مىگوييد نه ،معلوم شد مسلمان است.
اما در مورد آن كسى كه از هزار خصلت ،نهصدونودونه خصلتش مسلمانى است ،يك خصلتش به قول شما خمالف
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است ،به خاطر اين خصلت مىگوييد ايمن ديگمر مسملمان نيسمت و از حموزه اسمالم خمارج شمد .پم

شمما دوسمت

دشمنانتان هستيد يعنى كمك به دشمنانتان مىكنيد ،و دشمن دوستانتان هستيد يعنى درواقع دشمن خودتان هستيد.
عمل صالح و تقوا ،بهترين امر به معروف
شما اگر بخواهيد به شكل غيرمستقيم امر به معروف كنيد ،يكى از راههاى آن اين است كه خودتمان صمالح و بماتقوا
باشيد ،خودتان اهل عمل و تقوا باشيد .وقتى خودتان اينطور بوديد ،مجسمهاى خواهيد بود از امر به معمروف و نهمى
از منكر .هيچ چيز بشر را بيشتر از عمل تحت تأثير قرار نمىدهد .شما مىبينيمد ممردم از انبيماء و اوليماء ،زيماد پيمروى
مىكنند ولى از حكما و فالسفه آنقدرها پيروى نمىكنند ،چرا؟ براى اينكمه فالسمفه فقمط ممىگوينمد ،فقمط مكتمب
دارند ،فقط تئورى مىدهند؛ در گوشه حجرهاش نشسته است ،پى درپى كتاب مىنويسد و تحويل مردم مىدهد .ولى
انبياء و اولياء تنها تئورى و فرضيه ندارند ،عمل هم دارند .آنچه مىگويند اول عمل مىكنند .حتى اينطور نيست كمه
اول بگويند بعد عمل كنند ،اول عمل مىكنند بعد مىگويند .وقتى انسان بعد از آنكه خودش عمل كمرد ،گفمت ،آن
گفته اثرش چندين برابر است.
على بن ابيطالب مىفرمايد (و تاريخ هم نشان مىدهد كه اينطور است)« :ما امَرْتُكُمْ بِشَى ءٍ الّا وَقَدْ سَبَقْتُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ،
وَال نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْ ءٍ الّا وَ قَدْ سَبَقْتُكُمْ بِالنَّهْىِ عَنْهُ» «»1
هرگز شما نديديد كه شما را به چيزى امر كنم مگمر اينكمه قبلًما خمودم عممل كمردهام (تما اول عممل نكمنم بمه شمما
نمىگويم) و من هرگز شما را از چيزى نهى نمىكنم مگر اينكه قبلًا خمودم آن را تمر

كمرده باشمم (چمون خمودم

نمىكنم ،شما را نهى مىكنم)« .كونوا دُعا ً لِلنّاسِ بِهَيْرِ الْسِنَتِكُمْ» «»2
مردم را به دين دعوت كنيد اما نه با زبان ،با غيرزبان دعوت كنيد؛ يعنى با عمل خودتمان ممردم را بمه اسمالم دعموت
كنيد .انسان وقتى عمل مىكند ،خودبه خود با عمل خود جامعه را تحت تأثير قرار مىدهد.
فيلسوف معروف معاصر ،ژان پل سارتر حرفى دارد .البته حرف او تازگى ندارد ولى تعبيرى كه مىكنمد تمازه اسمت.
مىگويد :من كارى كه مىكنم ضمناً جامعه خود را به آن كار ملتزم كردهام .و راست هم هست .هر كارى كمه شمما
بكنيد ،كار بد يا خوب ،جامعه خود را به آن كار ملتزم كردهايد .خواه ناخواه كار شمما مموجى بمه وجمود ممىآورد،
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تعهدى براى جامعه ايجاد مىكند ،بايدى است براى خود شما و بايدى است براى اجتماع شما؛ يعنى هر كارى ضمناً
امر به اجتماع است و اينكه تو هم چنين كن .وقتى من كارى مىكنم ،زبان عمل من اين است كه برادر! تو همم مثمل
من باش .هرچه هم بگويم مثل من نباش ،نمىشود .من هرچه به شما بگويم به قول من عمل كن ولمى بمه كمردار ممن
كارى نداشته باش ،فايده ندارد .شما نمىتوانيد به گفتار من توجه كنيد ولى به كردار من توجه نكنيد .آنچمه در شمما
التزام و تعهد به وجود مىآورد ،در درجه اول كردار من است ،در درجه دوم گفتار من.
__________________________________________________
( .)1نهج البالغه ،خطبه ( 175شبيه اين عبارت).
( .)2كافى ،ج  /2ص  ،78باب ورع.

هر مصلحى اول بايد صالح باشد تا بتواند مصلح باشد .او بايد برود به پيش ،به ديگران بگويمد پشمت سمر ممن بياييمد.
خيلى فر است ميان كسى كه ايستاده و به سربازش فرمان مىدهد :برو به پميش ،ممن اينجما ايسمتادهام ،و كسمى كمه
خودش جلو مىرود و مىگويد :من رفتم ،تو هم پشت سر من بيا.
در مكتب انبياء و اولياء اين را مىبينيم .هميشه مىگويند ما رفتيم[ ،شما هم بياييد ].على مىگويد من اول مىروم ،بعد
به مردم مىگويم پشت سر من بياييد .پيهمبر اسالم اگر در آنچه كه دستور مىداد اول خود پيشقدم نبمود ،محمال بمود
ديگران پيروى كنند .اگر مىگفت نماز و نماز شب ،خودش بيش از هرك

ديگر عبادت ممىكمرد (انَّ رَبَّمكَ يَعْلَممُ

انَّكَ تَقومُ ادْنى مِنْ ثُلُثَىِ اللَّيْلِ) « .»1اگر مىگفت انفا در راه خدا و گذشت و ايثمار ،اول كسمى كمه ايثمار ممىكمرد
خودش بود ،يعنى اول از خود مىگرفت و به ديگران مىداد.
اگر مىگفت جهاد فى سبيل اللَّه ،در جنگها اول خود جلو مىرفت ،عزيزان خود را جلو مىبرد ،و قهمراً ديگمران نيمز
عالقهمند مىشدند ،شيفته مىشدند ،عش و شور پيدا مىكردند كه اين ممرد در راه همدف خمود عزيزتمرين عزيمزان
خود را به كام مرگ مىفرستد و اول خود مسملّح ممىشمود و در قلمب لشمكر دشممن قمرار ممىگيمرد ،خمود ضمربت
مىخورد ،دندانش مىشكند ،پيشانىاش مىشكند؛ آنوقت حقيقت را در وجود چنين شخصيتى مىديدند.
براى پيهمبر چه كسى عزيزتر از على بود؟ چه كسى عزيزتر از حمزه سيّدالشهداء بود؟ در جن

بدر چمه كسمانى را

اول به ميدان فرستاد؟ على را فرستاد كه داماد و پسر عمويش بمود و درواقمع بمه منزلمه فرزنمدش بمود (چمون علمى از
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كودكى در خانه پيهمبر بزرگ شده بود .پيهمبر پسر نداشت ،على به منزله پسر پيهمبر بود) .عمويش حمزه را فرسمتاد
كه چقدر او را گرامى مىداشت .پسر عموى خود ،ابوعبيد بن الحارث را فرسمتاد كمه چقمدر نمزد او عزيمز بمود «»2
حسين بن على چقدر خطابه خواند و چقدر عمل كرد؟ حجم خطابه هايش چقدر
__________________________________________________
( .)1مزّمّل.21 /
( .)2اين سه نفر رفتند و با سه نفر ديگر مبارزه كردند و هر سه نفر از طرف دشمن را كشتند .ولى از اين سمه نفمر ابوعبيمد بمن الحمارث
جراحت بسيار سختى برداشت كه البته بعد هم شهيد شد و از دنيا رفت ولى على بن ابيطالب عليمه السمالم و حممزه سيدالشمهداء آسميب
زيادى نديدند و برگشتند.

كم و حجم اعمال او چقدر زياد بود! وقتى عمل باشد ،گفتن زياد نمىخواهد.
حسين عليه السالم در خطابهاش فرياد مىكشد« :فَمَنْ كانَ باذِلًا فينا مُهْجَتَهُ مُوَطِّناً عَلى لِقاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنا فَمانّى
راحِلٌ مُصْبِحاً انْ شاءَ اللَّهُ» «»1
هرك

آماده است كه خون دلش را در راه ما ببخشد ،هرك

كه تصميم بمه لقماء پروردگمار گرفتمه اسمت ،چنمين

كسى با ما كوچ كند (برگردد آن كه در هوس كشور آمده است) ،آن كه از جان گذشته نيست با ما نيايمد؛ قافلمه مما
قافله ازجان گذشتگان است .در ميان ازجان گذشتگان ،عزيزترين عزيزان حسين بن على عليه السالم هست .آيا اگمر
حسين بن على عليه السالم عزيزانش را در مدينه مىگذاشت ،كسى متعرّ

آنها مىشد؟ ابداً .ولى اگر عزيمزانش را

به صحنه كربال نمىآورد و خودش تنها به شهادت مىرسيد ،آيا ارزشى را كه امروز پيدا كرده است پيمدا ممىكمرد؟
ابداً .امام حسين عليه السالم كارى كرد كه يك پاكباخته در راه خدا شمود ،يعنمى عممل را بمه بمه منتهماى اوج خمود
برساند .ديگر چيزى باقى نگذاشت كه در راه خدا نداده باشد .عزيزانش هم افرادى نبودند كه حسين عليه السالم آنها
را به زور آورده باشد؛ هم عقيدهها ،هم ايمانها و همفكرهاى خودش بودند .اساساً حسمين عليمه السمالم حاضمر نبمود
فردى كه كوچكترين نقطه ضعفى در وجودش هست همراهشان باشد و لهذا دو سه بار در بين راه غربمال كمرد .روز
اولى كه از مكه حركت مىكند ،اعالم مىكند كه هرك
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جانباز نيست نيايد .اما هنوز بعضى خيال مىكنند كه شايد

امام حسين برود كوفه ،خبرى بشود ،آنجا برو و بيايى باشد ،آقمايىاى باشمد ،مما عقمب نممانيم؛ هممراه اممام حركمت
مىكنند .عدهاى از اعراب باديه در بين راه به حسين بن على عليه السالم ملح شدند.
امام در بين راه خطبهاى مىخواند :ايّهاالنّاس! هرك

كه خيال مىكند ما به مقامى نايل مىشويم ،به جايى مىرسميم،

بداند كه چنين چيزى نيست ،برگردد .برمىگردند.
آخرين غربال را در شب عاشورا كرد ولى در شب عاشورا كسى فاسد از آب درنيامد.
تنها صاحب ناسخ التواريخ اين اشتباه تاريخى را كرده و نوشته است :وقتى امام حسين در شب عاشورا براى اصحاب
خود صحبت كرد ،عدهاى از آنان از سياهى شمب اسمتفاده كمرده و رفتنمد .ولمى ايمن مطلمب را هميچ تماريخى تأييمد
نمىكند .تنها اشتباه صاحب ناسخ است و غير از او هيچ ك

چنين اشتباهى نكرده است و قطعاً در شب عاشورا هيچ

كدام از اصحاب اباعبداللَّه عليه السالم نرفتند و نشان دادند كه در ميان ما غشدار و آن كه نقطه ضمعفى داشمته باشمد
وجود ندارد.
__________________________________________________
( .)1اللهوف ،ص .26

اگر در روز عاشورا يكى از اصحاب امام حسين -حتى بچهاى -ضعف نشان مىداد و بمه لشمكر دشممن كمه قمويتر و
نيرومندتر بود ملح مىشد و خودش را از خطر نجات مىداد و در پناه آنها مىرفت ،براى امام حسين عليه السمالم و
براى مكتب حسينى نقص بود.
اما برعك  ،از دشمن به سوى خود آوردند .دشمنى را كه در مأمن و امنيت بود به سوى خود آوردند و در معر

و

كانون خطر قرار دادند ،يعنى خودشان آمدند .اما از كانون خطر اينها ،يك نفر هم به آن مأمن نرفت .اگر حسمين بمن
على قبلًا آن غربالها و اعالم خطرها را نكرده بود ،از اين حادثهها خيلى پيش مىآمد .يك وقمت ممىديمدى نيممى از
جمعيت رفتند و بعد هم -العياذباللَّه -عليه حسين بن على عليه السالم تبلي مىكردند.
چون آن كسى كه مىرود ،نمىگويد من ضعيف االيمانم ،من مىترسيدم ،بلكه براى خود توجيهى درست مىكنمد،
دروغى مىسازد و ادعا مىكند كه ما اگر تشخيص مىداديم راه ح همين است ،رضاى خدا در اين است ،اين كمار
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را مىكرديم؛ خير ،ما تشخيص داديم كه ح با اين طرف است .قهراً براى خود منط هم مىسازد .ولى چنين چيزى
نشد ،و اين يكى از بزرگترين افتخارات حسين بن على و مكتب حسينى است.
ملح شدن «حر» به امام حسين عليه السالم
يكى از بزرگترين سردارهاى آنها را به سوى خود آوردند ،كسى كه اساساً نامزد اميرى بود :حرّبن يزيمد ريماحى .او
آدم كوچكى نبود .اگر حساب مىكردند بعد از عمرسعد شخصيت دوم در اين لشمكر كيسمت ،غيمر از حمرّبن يزيمد
رياحى كسى نبود .مرد بسيار باشخصيتى بود .بعالوه اولين كسى بود كه با هزار سوار مأمور اين كار شده بود.
ولى نيرو و جاذبه و ايمان و عمل ،امر به معروفِ عملى حسمين بمن علمى عليمه السمالم حمرّبن يزيمد را -كمه روز اول
شمشير به روى امام كشيده بود -وادار به تسليم كرد ،توبه كمرد ،جمزء «التّمائبون» شمد (التّمائِبونَ الْعابِمدونَ الْحامِمدونَ
السّائِحونَ الرّاكِعونَ السّاجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمَعْروف وَ النّاهونَ عَنِ الْمُنْكَرِ)..
مردى كه معروف به دليرى و دالورى بود (و بهترين دليلش هم اين بود كه هزار سوار به او داده بودند تا جلو حسين
بن على عليه السالم را بگيرد) و يك شجاع نام آورى است ،حسين از دل او طلوع كرده است .همانطور كمه آتشمى
كه در دل سماور وجود دارد آن را به جوش مىرود و درنتيجه بخمار فشمار ممىآورد و سمماور را تكمان ممىدهمد و
مىلرزاند ،آن آتشى كه حسين بن على عليه السالم از حقيقت در دل اين مرد روشن كرده بود ،در مقابل جمدارهايى
كه در وجودش بود -او هم مثل ما و شما دنيا مىخواست ،پول و مقام و سالمت مىخواست ،عافيت مىخواست -به
او فشار آورده مىگويد :برو به سوى حسين بن على .ولى از طرف ديگر ،آن افكار مادّى كمه در همر انسمانى وجمود
دارد ،او را وسوسه مىكند :اگر بروم ساعتى بعد كشته خواهم شد ،ديگر زن و فرزندان خمود را نخمواهم ديمد ،تممام
ثروتم از دستم مىرود ،شايد بعد از من اساساً دشمن تمام ثروتم را مصادره كند ،بچه هايم بىسرپرست مىمانند ،زنم
بىشوهر مىماند .اينها مانع كشيده شدن او به سوى امام مىشود .اين دو نيمروى مخمالف بمه او فشمار ممىآورد .يمك
وقت نگاه مىكنند مىبينند حرّ دارد مىلرزد .كسى از او پرسيد :چرا مىلرزى؟ تو كه مرد شجاعى بودى .خيال كمرد
لرزشش از ترس او از ميدان جن

است! گفت :نه ،تو نمىدانى من دچار چمه عمذاب وجمدانى هسمتم! خمودم را در

ميان بهشت و جهنم مخيّر مىبينم.
نمىدانم بهشتِ نسيه را بگيرم يا دنبال همين دنياى نقد بروم كه عاقبتش جهنم است.
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مدتى در حال كشمكش و مبارزه با خود بود ولى باألخره اين مرد شريف و به تعبير اممام حسمين عليمه السمالم حمرّ و
آزاده تصميم خود را گرفت .براى اينكه دشمن مانعش نشود ،آرام آرام خود را كنار كشيد ،بعمد يكمرتبمه بمه اسمب
خود شلّا زد و به سوى خيام حسينى رفت .ولى براى اينكه خيال نكنند او به قصد حمله آممده اسمت ،عالممت اممان
نشان داد .نوشتهاند« :قَلَبَ تُرْسَهُ» يعنى سپر خودش را واژگونه كرد بمه عالممت اينكمه ممن بمه جنم

نياممدهام ،اممان

مىخواهم.
اول كسى كه با او مواجه شد اباعبداللَّه عليه السالم بود ،چون حضرت در بيرون خيام حرم ايسمتاده بمود .سمالم كمرد:
«السَّالمُ عَلَيْكَ يا ابا عَبْدِاللَّهِ»! عر

كرد :آقا من گنهكارم ،روسياه هستم ،من هممان گنهكمار و مجرممى هسمتم (اول

كسى هستم) كه راه را بر شما گرفتم .به خداى خود عر

مىكند :خدايا از گنماه ايمن گنهكمار بگمذر« ،اللّهُممَّ انّمى

ارْعَبْتُ قُلوبَ اوْلِيائِكَ» خدايا! من دل اولياى تو را به لرزه درآوردم ،آنها را ترساندم.
(اهل بيت حسين بن على عليه السالم وقتى او را در بين راه ديدند ،اول بارى بود كه چشمشان به دشمن افتماد .وقتمى
هزار نفر مسلّح را ببينند كه جلويشان ايستادهاند ،قهراً حالت رعب و ترس پيدا مىكنند ).آقا! من تمائبم و ممىخمواهم
گناه خود را جبران كنم .لكه سياهى كه براى خود به وجود آوردهام جز با خون با هيچ چيز ديگمر پما

نممىشمود.

آمدهام كه با اجازه شما توبه كنم .اولًا بفرماييد توبه من پذيرفته است يا نه؟ امام حسين عليه السالم است ،هيچ چيز را
براى خود نمىخواهد .با اينكه مىداند حرّ ،چه توبه بكند و چه نكند ،در وضع فعلى او مؤثر نيست ولى او حرّ را براى
خود نمىخواهد ،براى خدا مىخواهد .در جواب او فرمود :البته توبه تو پذيرفته است ،چرا پذيرفته نباشد؟ مگر بماب
رحمت الهى به روى يك انسان تائب بسته مىشود؟ ابداً .حرّ از اينكه توبه او مورد قبول واقمع شمده اسمت خوشمحال
شد :الحمدللَّه ،پ

توبه من قبول است؟ بله .پ

اجازه بدهيد من بروم خودم را فداى شما كنم و خونم را در راه شما

بريزم .امام فرمود:
اى حرّ! تو ميهمان ما هستى ،پياده شو! كمى بنشين تا از تو پمذيرايى كنميم( .ممن نممىدانمم اممام بما چمه ممىخواسمت
پذيرايى كند ).ولى حرّ از امام اجازه خواست كه پايين نيايد.
هرچه آقا اصرار كردند ،پايين نيامد .بعضى از ارباب سيَر رمز مطلب را اينطور كشف كمردهانمد كمه حمرّ مايمل بمود
خدمت امام بنشيند ولى يك نگرانى ،او را ناراحت مىكرد و آن اينكه مىترسيد در ممدتى كمه خمدمت اممام نشسمته
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است ،يكى از اطفال اباعبداللَّه عليه السالم او را ببيند و بگويد اين همان كسى است كه روز اول راه را بر ما بسمت ،و
او شرمنده شود .براى اينكه شرمنده نشود و هرچه زودتر اين لكه نن

را با خون خودش از دامن خود بشويد ،اصرار

كرد اجازه دهيد من بروم .امام فرمود :حال كه اصرار دارى مانع نمىشوم ،برو.
اين مرد رشيد در مقابل مردم مىايستد ،با آنها صحبت مىكند .چون خودش كموفى اسمت ،بما ممردم كوفمه موضموع
دعوت را مطرح مىكند ،مىگويد :مردم! اتّفاقاً من خودم جزء كسانى كه نامه نوشته بودند نيستم ولمى شمما و سمران
شما كه اينجا هستند ،همه كسانى هستيد كه به اين مرد نامه نوشتيد ،او را به خانه خمود دعموت كرديمد ،بمه او وعمده
يارى داديد .روى چه اصملى ،روى چمه قمانونى ،روى چمه ممذهب و دينمى اكنمون بما مهممان خودتمان چنمين رفتمار
مىكنيد؟!.
بعد معلوم مىشود كه جريانى اين مرد را خيلى ناراحت كرده بود و آن يك لئامت و پستىاى بود كمه ايمن ممردم بمه
خرج دادند ،پستىاى كه با روح انسانيت و اسالم ضديت دارد و تاريخ اسالم نشان مىدهد كه هيچ گاه اسالم اجمازه
نمىداد با هيچ دشمنى چنين رفتار شود؛ يعنى براى اينكه دشمن را سمخت در مضميقه قمرار دهنمد ،آب را بمه رويمش
ببندند .به على بن ابيطالب چنين پيشنهادى شد و مىتوانست اين كار را نسبت به معاويه بكند ،نكرد .خود حسمين بمن
على همين حرّ و اصحابش را با اينكه دشمنش بودند ،در بين راه سيراب كرد .مسلّماً حرّ يادش بود كمه مما آب را بمه
روى كسى بستيم كه آن روزى كه تشنه بوديم بدون اينكه از او بخواهيم ،ما را سيراب كرد .او چقدر شريف و عالى
و بزرگ بود و هست ،و ما چقدر پستيم! گفت :مردم كوفه! شما خجالت نمىكشيد؟! اين فرات مثل شكم ماهى بر
مىزند .آبى را كه بر همه موجودات جاندار حالل است؛ انسان ،حيوان اهلى ،وحشى و جنگلى از آن مىآشامد ،شما
بر فرزند پيهمبر خود بستهايد؟!.
اين مرد مىجنگد تا شهيد مىشود .اباعبداللَّه او را بىپاداش نگذاشت؛ فوراً خود را به بالين اين مرد بزرگوار رسماند،
برايش غزل خواند« :وَ نِعْمَ الْحُرُّ حُرُّ بنى رياحٍ» «»1
اين حرّ رياحى چه حرّ خوبى است! مادرش عجب اسمم خموبى بمرايش انتخماب كمرده اسمت .روز اول گفمت حمرّ،
آزادمرد .راستى كه تو آزادمرد بودى! حسين است ،بزرگوار و شريف است ،تاحدى كه مىتوانمد اصمحاب خمود را
تفقّد مىكند .اين خودش امر به معروف و نهى از منكر است.
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كسانى كه حسين عليه السالم خود را به بالين آنها رساند مختلف بودند ،هرك

در يك وضعى قمرار داشمت .وقتمى

امام وارد مىشد يكى هنوز زنده بود و با آقا صحبت مىكرد ،ديگرى در حال جمان دادن بمود .در ميمان كسمانى كمه
اباعبداللَّه عليه السالم خود را به بالين آنها رسانيد ،هيچ ك

وضمعى دلخمراشتمر و جانسموزتر از بمرادرش اباالفضمل

العبّاس براى او نداشت؛ بمرادرى كمه حسمين عليمه السمالم خيلمى او را دوسمت ممىدارد و يادگمار شمجاعت پمدرش
اميرالمؤمنين است .در جايى نوشتهاند اباعبداللَّه عليه السالم به او گفت :برادرم «بِنَفْسى انْتَ» عبّاس جانم! جان ممن بمه
قربان تو .اين خيلى مهم است .عباس در حدود بيست و سه سال از اباعبداللَّه عليه السالم كوچكتر بود (اباعبداللَّمه 57
سال داشتند و عبّاس يك مرد جوان  31ساله بود) .اباعبداللَّه به منزله پمدر اباالفضمل از نظمر سمنّى و تربيتمى بمه شممار
مىرفت ،آنوقت به او مىگويد :برادر جان! «بِنَفْسى انْتَ» اى جان من به قربان تو!.
اباعبداللَّه كنار خيمه منتظر ايستاده است .يك وقت فرياد مردانه اباالفضل را مىشنود( .نوشتهاند اباالفضل عليه السمالم
چهرهاش آنقدر زيبا بود كه «كانَ يُدْعى بِقَمَرِ بَنى هاشِمٍ» در زمان خود معروف بمه مماه بنمى هاشمم بمود .انمدامش بمه
قدرى رسا بود كه بعضى از اهل تاريخ نوشتهاند« :وَ كانَ يَرْكَبُ الْفَرَسَ الْمُطَهَّمَ وَ رِجْالهُ يَخُطّانِ فِى الْارْ ِ» سوار
__________________________________________________
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اسب تنومندى شد؛ پايش را كه از ركاب بيرون مىكشيد ،با انگشت پايش مىتوانست زمين را خمراش بدهمد .حماال
گيرم به قول مرحوم آقا شيخ محمّد باقر بيرجندى يك مقدار مبالهه باشد ،ولى نشان مىدهمد كمه انمدام بسميار بلنمد و
رشيدى داشته است ،اندامى كه حسين از نظر كردن به آن لذت مىبرد) .وقتى كه حسين عليه السالم به بماالى سمر او
مىآيد ،مىبيند دست در بدن او نيست ،مهز سرش با يك عمود آهنين كوبيده شده و به چشم او تير وارد شده است.
بى جهت نيست كه گفتهاند« :لَمّا قُتِلَ الْعَبّاسُ بانَ الْانْكِسارُ فى وَجْهِ الْحُسَيْنِ» عبّاس كه كشته شد ،ديدند چهره حسمين
شكسته شد .خودش فرمود« :الْانَ انْقَطَعَ ظَهْرى وَ قَلَّتْ حيلَتى» .و ال حول و ال قوّ الّا باللَّه العلىّ العظيم و صلّى اللَّه على
محمّد و آله الطاهرين.
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 .3ارزش امر به معروف و نهى از منكر از نظر علماى اسالم -صص180-161 :
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همانطور كه عامل امر به معروف و نهى از منكر ارزش نهضت حسينى را باال و باالتر برد ،متعاكسماً نهضمت حسمينى
ارزش امر به معروف و نهى از منكر را باال برد.
همانطور كه تأثير عامل امر به معروف و نهى از منكر اين نهضت را در عاليترين سطحها قرار داد ،اين نهضت مقدس
نيز اين اصل اسالمى را در عاليترين سطحها قرار داد .چطور اين اصل را باال برد؟ مگر حسين بن على مىتوانمد يمك
اصل اسالمى را پايين يا باال ببرد؟! نه ،مقصودم اين نيست كه درواقع و نف

االمر يعنى در متن اسالم ،امر به معروف

و نهى از منكر ارزشى داشت و حسين بن على آمد و ارزش اين اصل را در متن اسالم عو

كرد .اين ،كمار حسمين

بن على نيست ،كار پيهمبر خدا هم نيست ،كار خداست .خدا كمه خمود ايمن اصمول را بمر بنمدهاش ،بمراى بنمدگانش
فرستاده است ،براى هر اصلى يك درجه ،يك مرتبه و ارزشى قرار داده است .حتى پيهمبر قادر نيست تصرفى در اين
گونه مسائل بكند و در متن واقع اسالمى تأثير بگذارد .مقصودم اين است كه نهضت حسينى اصل اممر بمه معمروف و
نهى از منكر را از نظر استنباط و اجتهاد علماى اسالمى و بهطور كلى مسلمين باال برد.
مقام ثبوت و مقام اثبات
اصطالحى طلّاب علوم دينيه دارند ،مىگويند :مقام ثبوت و مقام اثبات .مقام ثبوت يعنى مقمام واقمع .در مقمام واقمع و
نف

االمر ،هر چيزى در يك حد و درجهاى است .به قول فالسفه جديد ،شئ فى نفسه و شئ براى مما .مقمام ثبموت،

مقام شئ فى نفسه است و مقام اثبات ،مقام شئ براى ماست.
توضيح مطلب اين است :فر

كنيد يك عده پزشك قلب در يك شهر وجود دارنمد .در مقمام واقمع و نفم

االممر

ممكن است همه اينها در يك درجه باشند و ممكن است آقاى «الف» درجهاش در حمد اعمال باشمد يعنمى بهتمرين و
متخصص ترين و عالمترين طبيب قلب باشد ،آقاى «ب» درجه دوم ،آقاى «ج» درجه سوم و آقاى «د» درجمه چهمارم
باشد .اما مردم چگونه مىشناسند؟ آنها در نزد مردم چه ارزش و اعتبارى دارنمد؟ آيما ارزش و اعتبمارى كمه اجتمماع
براى آنها قائل است ،با ارزش و اعتبارى كه درواقع و نف

االمر دارند يكى است؟ آقاى «الف» كمه پزشمك درجمه

اول قلب است ،جامعه هم او را به عنوان پزشك درجه اول مىشناسد؟ آقاى «ب» كه پزشمك درجمه دوم ايمن شمهر
است ،جامعه هم او را پزشك درجه دوم مىشناسد؟ گاهى همينطور است .ولى ممكن اسمت عكم

مطلمب باشمد؛

يعنى اجتماع در اثر عواملى ،تبليهاتى ،اشتباهاتى ،جرياناتى ،در مقام اثبات و در مقام شئ براى مما ،درسمت بمرخالف
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واقع قضاوت كند :پزشك درجه چهارم را اول بدانمد ،سموم را درجمه دوم و دوم را درجمه سموم بدانمد و آن را كمه
درواقع درجه اول است ،درجه چهارم به شمار آورد .پ

در اينجا مقام اثبات با مقام ثبوت فر مىكند ،شئ براى ما

با شئ فى نفسه فر مىكند.
پ

اينكه مىگويم حسين بن على ارزش امر به معروف و نهى از منكر را باال برد ،مقصود ايمن اسمت كمه در جهمان

اسالم باال برد نه در اسالم .در متن اسالم ،در مقام ثبوت ،در مقام شئ فى نفسه ،دراختيار حسين بن على عليه السالم يا
پيهمبر صلى اهلل عليه و آله يا على بن ابيطالب عليه السالم نيست كه ارزش اصلى را باال يا پمايين ببرنمد .خداسمت كمه
براى هر اصلى از اصول اسالم ارزش معينى قائل شده است .ولى از نظر جامعه اسالمى ،آيا جامعه اسالمى ارزشمهاى
اسالمى را در آن حدى كه وجود دارد و هست ،در آن حدى كه در مقمام ثبموت و در مقمام شمئ فمى نفسمه هسمت،
مىشناسد؟ ممكن است جامعه آنطور نشناسد و گاهى درست معكوس بشناسد؛ يعنى اشيائى كه ارزش درجه اول را
دارند ،در نظر اجتماع اسالمى ارزش درجه آخر را داشته باشند و آن كه ارزش درجه آخر را دارد ،ارزش درجه اول
را داشته باشد .على عليه السالم فرمود :من چنين پيش بينى مىكنم كه اسالم در ميان مردم به حالت پوسمتينى درآيمد
كه آن را وارونه پوشيدهاند (وَ لُبِ َ الْاسْالمُ لُبْ َ الْفَرْوِ مَقْلوباً) «»1
 ،همانطور كه پوستينى را وارونه مىپوشند ،مردم اسالم را وارونه تلقى كنند ،رو را به جاى پشت و پشت را به جاى
رو بگيرند .در اين صورت نه تنها چنين پوستينى گرمى ندارد ،بلكه چيز مضحك و موحشى همم از آب درممىآيمد.
اگر ارزشهاى اسالمى معكوس شود ،ارزش درجه اول درجه آخر شمرده شود و درجه آخر درجه اول « ،»2معنمايش
همان اسالمى است كه وارونه شده ،پوستينى است كه آن را وارونه پوشيدهاند.
از نظر مسلمين ،ارزش امر به معروف و نهى از منكر متفماوت اسمت .ايمن مسمأله را از نظمر علمماى اسمالمى توضميح
مىدهم .البته علماى اسالمى تحت اين عنوان يعنى «ارزش امر به معروف و نهى از منكر چقدر است» بحث نكردهاند،
ولى مسألهاى را بحث كردهاند كه از آن مىتوان به ارزش امر به معروف و نهى از منكر در نظر علما پى بمرد .اصملى
در اسالم است و حديث نبوى است كه بر طب آن همه علماى اسالم نظر مىدهند و آن اينكه پيهمبر اكرم فرمود« :اذَا
اجْتَمَعَتْ حُرْمَتانِ تُرِكَتِ الصُّهْرى لِلْكُبْرى» اگر دو ارزش ،دو امر محترم در اسالم با يكديگر اجتماع پيدا كننمد يعنمى
تزاحم پيدا كنند ،بايد كوچكتر را رها كنيد ،بزرگتر را بگيريد.
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اين مطلب مثالهاى خيلى واضحى دارد .مثال معروفى كه ذكر مىكنند اين است:
وارد زمين غصبى شدن حرام است .اگر شما ديديد در يك زمين غصبى ،يمك انسمان و حتمى يمك حيموان و نفم
محترمى در آب افتاده و دارد غر مىشود ،چه بايد بكنيد؟ يا بايد پا روى زمين غصبى بگذاريد -كمه ايمن فمى حمد
ذاته حرام است -و برويد او را نجات بدهيد ،يا به خاطر اينكه به زمين غصبى وارد نشويد سمر جايتمان بايسمتيد تما آن
نف

محترم هال

شود .اينجا چه بايد كرد؟ دو حرمت است :يكى حرمت مال كه قوانين مالى بايد محفموظ بمانمد،

احترام مال مشروع مردم بايد محفوظ بماند ،بدون رضايت صاحبش نبايد به آنجا وارد شمد ،و ديگمر احتمرام نفم

و

جان .احترام مال هرگز
__________________________________________________
( .)1نهج البالغه ،خطبه .117
( .)2فر

كنيد ارزش ناخن گرفتن كه در روز جمعه مستحب است آنقدر باال بيايد كه جاى امر به معروف و نهى از منكر را بگيرد ،يا

شانه زدن موى سر يا موى ريش به اندازه امر به معروف و نهى از منكر و باالتر از آن ارزش پيدا كند و يا زيارت مستحبى رفمتن در حمد
ارزشهاى درجه اول شمرده شود.

به پاى احترام جان نمىرسد .شما اگر بناست از اين دو احترام يكى را فداى ديگرى كنيمد ،بايمد ممال را فمداى جمان
كنيد ،و در آن وقت اگر وارد زمين غصبى شويد نه تنها گناهى مرتكب نشدهايد بلكه ثوابى مرتكب شدهايد ،اطاعتى
كردهايد.
مرز امر به معروف و نهى از منكر
در باب امر به معروف و نهى از منكر ،اين مسأله مطرح است كه مرز اين كار كجاست؟ بنده و شما كمه بايمد اممر بمه
معروف و نهى از منكر كنيم ،تا كجا بايد جلو برويم؟
يك وقت است كه امر به معروف و نهى از منكر مىكنيم و هيچ گونه آسيب و خطرى متوجه ما نيسمت ،اگمر نكنميم
فقط تنبلى كردهايم؛ حقيقت را مىگوييم بدون اينكه اگر بگوييم خطرى متوجه ما شود ،نهى از منكر مىكنيم بمدون
اينكه خطرى متوجه مال ،آبرو و جان ما شود .تا اينجا را همه قبول مىكنند .اما اگر به اينجا رسيد كه اگر بنا شمد ممن
امر به معروف و نهى از منكر بكنم ضررى به مال من مىرسد ،بكنم يا نه؟ اگر امر بمه معمروف و نهمى از منكمر كمنم
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ضررى به حيثيت و آبروى من مىرسد ،به من فحش مىدهند ،مرا كتك مىزنند ،آبرويم را مىبرند ،بمه ممن تهمتهما
مىزنند ،بكنم يا نه؟ اگر امر به معروف و نهى از منكر كنم جانم در خطر قرار ممىگيمرد ،كشمته ممىشموم ،بكمنم يما
نكنم؟
اگر امر به معروف و نهى از منكر كنم عالوه بر خودم جان عزيزانم در خطر است ،خاندانم همم بمه اسمارت ممىرود،
بكنم يا نكنم؟.
اينجا ممكن است كسى بگويد بعضى از علماى اسالم گفتهاند مرز امر به معروف و نهى از منكر آنجاست كه خطرى
در كار نباشد ،ضررى در كار نباشد ،به آبرو و به جانت و حتى به مالت صدمهاى وارد نيايد ،به بدنت صمدمهاى وارد
نشود .درواقع ارزش امر به معروف و نهى از منكر را پايين آوردهاند ،گفتهاند :امر به معروف و نهى از منكر بايد كرد
اما نه تا آنجا كه آبروى تو هم در خطر باشد؛ يعنى اگر پاى آبرو و پاى امر به معروف و نهى از منكمر در ميمان بمود،
امر به معروف و نهى از منكر را رها كن ،به آبرويت بچسب!.
البته من قبول دارم كه آبرو در اسالم محترم است .بدون شك آبرو و بدن مؤمن احترام دارد .شما ح نداريمد بمدون
موجب يك زخم كوچك در بدنتان ايجاد كنيد ،ح نداريد بدون موجب بر بدن خودتان ديهاى وارد كنيد ،تما چمه
رسد به اينكه كارى كنيد كه جانتان به خطر بيفتد .در اينكه انسان نبايد بدون جهمت جمان خمود را بمه خطمر بينمدازد
شكى نيست .قرآن مىگويد« :وَ ال تُلْقُوا بِايْديكُمْ الَى التَّهْلُكَةِ» « .»1اگر بخواهيد از باالى بام ،خمود را پمايين بيندازيمد
ولو تحت فشار قر

قرار گرفته باشيد يا در عشقى شكست خورده باشيد ،ولو در حالى باشيد كه تمام دنيما و مافيهما

براى شما ارزش نداشته باشد ،زندگى تاريك باشد ،اين عمل جايز نيست .درست مثل اين است كه انسان ديگرى را
كشته باشيد .قرآن كريم صريحاً در باب قتل عمد مىگويد:
«فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ» كسى كه نف

محترمى را مىكشد ،اعمّ از اينكه غيرخودش يا خودش باشد ،كيفمر او جهمنم اسمت

«خالِداً فيها» «»2
براى هميشه هم در جهنم بايد باقى بماند .كسانى كه خيال مىكنند اختيار جان خودشان را دارنمد ،اشمتباه ممىكننمد.
مال انسان محترم است .اما چون مالى كه شما داريد تنها مال شما نيست ،در درجه اول ممال اجتمماع و در درجمه دوم
مال شماست ،ح استفاده از آن را داريد ولى ح تضييع ،اسراف و تبذير آن را نداريد .اسالم چنين حقى براى شمما
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قائل نيست .مالْ محترم ،بدن محترم ،جان محترم ،آبرو محترم .مگر مىتوانيد در اجتماع كمارى كنيمد كمه بمىجهمت
آبرويتان برود ،بى جهت به شما تهمت بزنند (اتَّقوا مَواضِعَ التُّهَمِ) .بحث در اين نيست ،بحث در اين است كه اممر بمه
معروف و نهى از منكر در برابر اين امور محترم چقدر نيرو دارد؟ درجه احترام امر به معروف و نهى از منكمر چقمدر
باالست كه به مصدا گفته پيهمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله «اذَا اجْتَمَعَتْ حُرْمَتانِ تُرِكَتِ الصُّهْرى لِلْكُبْمرى» وقتمى دو
حرمت با يكديگر تزاحم و اجتماع پيدا مىكنند ،لزوماً بايد حرمت كوچكتر را فداى حرمت بزرگتر كنيم.
نظريه اول :بى ضرر بودن
بعضى از علماى اسالم ،و خيلى متأسفم كه بايد بگمويم بعضمى از علمماى بمزرگ شميعه كمه از آنهما چنمين انتظمارى
نمىرفت ،مىگويند :مرز امر به معروف و نهى از منكر ،بى ضررى است نه بىمفسدهاى ،ضررى بمه جمان يما ممال يما
آبرويت نرسد؛ يعنى اگر پاى ضرر به اينها در ميان بود ،امر به معروف و نهى از منكر را رها كن! آن ،كوچكتر از اين
است كه با احترام جان يا آبرو يا بدن برابرى كند! ارزش امر به معروف و نهى از منكر را پايين مىآورند.
__________________________________________________
( .)1بقره.115 /
( .)2نساء.13 /

نظريه دوم :بستگى به موضوع آن دارد
اما ديگرى مىگويد :نه ،ارزش امر به معروف و نهى از منكر باالتر از اينهاست ،البته باتوجه به موردش .ببمين اممر بمه
معروف و نهى از منكر را براى چه مىخواهى بكنى؟ در چه موضوعى ممىخمواهى اممر بمه معمروف و نهمى از منكمر
كنى؟ يك وقت موضوع امر به معروف و نهى از منكر موضوع كوچكى است .مثلًا كسى كوچه را كثيمف ممىكنمد،
پوست خربزه را مىاندازد در كوچه ،نبايد بيندازد .شما اينجا بايد نهى از منكر كنيد ،بايد او را ارشاد و هدايت كنيد،
بايد به او بگوييد اين كار را نكن ،درست نيست .حاال اگر شما براى نهى از منكر كردن در چنين مسألهاى ،به خماطر
پوست خربزه در كوچه انداختن ،بدانيد او يك فحش ناموسى به شما مىدهد ،در اين صورت اين كار آنقدر ارزش
ندارد كه شما يك فحش ناموسى بشنويد.
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يك وقت هم هست كه موضوع امر به معروف و نهى از منكر ،موضوعى است كه اسالم بمراى آن اهميتمى بماالتر از
جان و مال و حيثيت انسان قائل است .مىبينيد قرآن به خطر افتاده است ،تمام دسيسه بازىها بمراى ايمن اسمت كمه بما
قرآن مبارزه شود ،وضعيت در سرحدّ به خطر افتادن قرآن و اصول قرآنى است ،در سمرحدّ بمه خطمر افتمادن عمدالت
است ،كه قرآن صريح مىگويد هدف انبياء برقرارى عدالت در اجتماع بشرى است:
«لَقَدْ ارْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ انْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ» «»1
(مسأله ظلم و عدالت ،اصل و محور زندگى بشريت است .پيهمبر اكرم فرمود« :الْمُلْكُ يَبْقى مَعَ الْكُفْرِ وَ ال يَبْقمى مَمعَ
الظُّلْمِ» .هيچ اجتماعى نمىتواند بر شالوده ظلم و ستم باقى بماند ).يا آنجا كه مسألهاى نظير وحدت اسالمى در خطمر
است ،كه اسالم در موضوع وحدت چمه انمدازه عنايمت و حساسميت دارد و بمه وحمدت مسملمين اهميمت ممىدهمد،
مىفرمايد« :وَ اعْتَصِموا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَ ال تَفَرَّقوا» «»2
 .دست دشمن را مىبينى ،دسيسه دشمن را مىبينمى كمه دائمماً ميمان مسملمين تفرقمه انمدازى ممىكنمد؛ آيما در اينجما
مىگويى امر به معروف نكن ،حرف نزن ،نهى از منكر نكن ،كه اگر اين را بگويم جانم در خطمر اسمت ،آبمرويم در
خطر است ،اجتماع نمىپسندد ،از اين مزخرفها؟!.
بنابراين ،امر به معروف و نهى از منكر در مسائل بزرگ مرز نمىشناسد .هيچ
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( .)1حديد.25 /
( .)2آل عمران.113 /

چيزى ،هيچ امر محترمى نمىتواند با امر به معروف و نهى از منكر برابرى كند ،نمىتواند جلويش را بگيرد .اين اصل
داير مدار اين است كه موضوع امر به معروف و نهى از منكر چيست .اينجاست كه مىبينيم حسمين بمن علمى ،ارزش
امر به معروف و نهى از منكر را چقدر باال برد! همانطور كمه اصمل اممر بمه معمروف و نهمى از منكمر ارزش نهضمت
حسينى را -به بيانى كه قبلًا عر
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كردم -باال برد ،نهضت حسينى نيز ارزش امر به معروف و نهى از منكر را بماال بمرد

چون حسين بن على فهماند كه انسان در راه امر به معروف و نهى از منكر به جايى مىرسد كه مال و آبروى خودش
را بايد فدا كند ،مالمت مردم را بايد متوجه خودش كند همانطور كه حسين كرد.
احدى نهضت حسينى را تصويب نمىكرد .البته در سطحى كه آنها فكر مىكردند ،درست هم فكر ممىكردنمد ولمى
در سطحى كه حسين بن على فكر مىكرد ،ماوراى حرف آنها بود .آنها در اين سطح فكر ممىكردنمد كمه اگمر ايمن
مسافرت براى به دست گرفتن زعامت است عاقبت خوشى نمدارد ،و راسمت همم ممىگفتنمد .خمود اممام همم در روز
عاشورا وقتى كه اوضاع و احوال را به چشم ديد ،فرمود« :للَّهِ دَرُّ ابْنِ عَبّاسٍ يَنْظُرُ مِنْ سَتْرٍ رَقي ٍ» مرحبا بمه پسمر عبّماس
كه حوادث را از پشت پرده ناز

مىبيند؛ تمام اوضاع امروز ،وضع مردم كوفه و وضع اهل بيت مرا در مدينه به من

گفت .ابن عبّاس به امام حسين عليه السالم مىگفت :تو اگر به كوفه بروى ،من يقين دارم كه مردم كوفه نقض عهمد
مىكنند.
بسيارى از افراد ديگر نيز اين سخن را مىگفتند .در جواب بعضى سكوت مىكرد .در جواب يكى از آنها گفمت« :ال
يَخْفى عَلَىَّ الْامْرُ» مطلبى كه تو مىگويى بر خودم نيز پنهان نيست ،خودم هم مىدانم.
اباعبداللَّه عليه السالم در چنين جريانى ثابت كرد كه به خاطر اممر بمه معمروف و نهمى از منكمر ،بمه خماطر ايمن اصمل
اسالمى مىتوان جان داد ،عزيزان داد ،مال و ثروت داد ،مالمت مردم را خريد و كشيد .چه كسمى توانسمته اسمت در
دنيا به اندازه حسين بن على به اصل امر به معروف و نهى از منكر ارزش بدهد؟ معنى نهضت حسينى اين است كه امر
به معروف و نهى از منكر آنقدر باالست كه تا اين حد در راه آن مىتوان فداكارى كرد.
فر است بين ترتّب مفسده براى اسالم و ضرر شخصى
ديگر با نهضت حسينى جايى براى اين سخن باقى نمىماند كه امر به معروف و نهى از منكر مرز مىشناسد .خير ،مرز
نمىشناسد .بله مفسده مىشناسد؛ يعنى آنها كه مىگويند امر به معروف و نهى از منكر مشروط به عدم مفسده اسمت،
درست مىگويند .اگر هم ضرر را به معنى مفسده مىگيرند ،درست مىگويند بدين معنى كه ممكن است من گاهى
امر به معروف و نهى از منكر كنم ،بخواهم خدمتى به اسالم كنم ،ولى همين امر به معروف و نهى از منكر من مفسده
ديگرى براى اسالم به وجود آورد نه براى من ،مفسدهاى براى اسالم به وجود آورد كه آن مفسده از اين خدمتى كه
من از اين راه به اسالم مىكنم بيشتر است .بسيارند افرادى كه نهى از منكر مىكنند ولى نه تنها نتيجهاى نممىگيرنمد،
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بلكه با نهى از منكرشان آن كسى را كه نهى از منكر مىكنند بكلى از دين برى مىكنند .من مسأله ترتّمب مفسمده را
مىپذيرم اما مسأله ضرر را ،آنهم ضرر شخصى كه مرز امر به معروف و نهى از منكر ضرر شخصى است (درباره همر
موضوعى مىخواهد باشد) نمىپذيرم ،به دليل اينكه حسين بن على نپذيرفت و به داليل ديگر كه فعلًا مجال بحث در
آنها نيست.
تمسّك امام حسين عليه السالم به اين اصل در مواقع مختلف
حسين بن على عليه السالم به اين اصل تمسّك كرد و اثبات نمود كه من به ايمن دليمل قيمام كمردم يما الاقمل يكمى از
عوامل و عناصرى كه مرا به اين نهضت وادار كرد همين است .او در زمان معاويه عالئمم و قرائنمى نشمان ممىداد كمه
معلوم بود خودش را براى قيام آماده مىكند .صحابه پيهمبر را در منى جمع كرد و براى آنها صمحبت نممود .آنهما را
روشن كرد ،حقاي را به آنها گفت ،مفاسد اوضاع را برايشان نماياند ،فرمود :شما هستيد كه چنمين وظيفمهاى داريمد.
آن حديث معروف بسيار مفصل و عالى كه در تحف العقول هست ،اين جريان را و اينكه حسين بن على چگونه فكر
مىكرده است ،كاملًا نشان مىدهد.
حسين عليه السالم در اواخر عمر معاويه نامهاى به او مىنويسد و او را زير رگبار مالمت خود قمرار ممىدهمد و از آن
جمله مىگويد :معاوية بن ابى سفيان! به خدا قسم من از اينكه اآلن با تو نبرد نمىكنم ،مىترسم در بارگاه الهى مقصر
باشم .مىخواهد بگويد خيال نكن اگر حسين امروز ساكت است ،در صدد قيام نيسمت؛ ممن بمه دنبمال يمك فرصمت
مناسب هستم تا قيام من مؤثر باشد و مرا در راه آن هدفى كه براى رسيدن به آن كوشش مىكنم ،يك قدم جلو ببرد.
روز اولى كه از مكه بيرون مىآيد ،در وصيتنامهاى كه به محمّدابن حنفيّه مىنويسد ،صريحاً مطلب را ذكر ممىكنمد:
«انّى ما خَرَجْتُ اشِراً وَ ال بَطِراً وَ ال مُفْسِداً وَ ال ظالِماً ،وَ انَّما خَرَجْمتُ لِطَلَمبِ الْاصْمالحِ فمى امَّمةِ جَمدّى ،اريمدُ عَمنْ امُمرَ
بِالْمَعْروفِ وَ انْهى عَنِ الْمُنْكَرِ» «.»1
اباعبداللَّه در بين راه ،در مواقع متعدد به اين اصل تمسّك مىكند ،و مخصوصاً در اين مواقع اسمى از اصل دعموت و
اصل بيعت نمىبرد .عجيب اين است كه در بين راه هرچه قضاياى وحشتناكتر و خبرهاى ممأيوس كننمدهتمر از كوفمه
مىرسيد ،خطبهاى كه حسين مىخوانْد از خطبه قبلى داغتر بود .گويا بعد از رسيدن خبر شمهادت مسملم ،ايمن خطبمه
معروف را مىخواند« :ايُّهَا النّاسُ! انَّ الدُّنْيا قَدْ ادْبَرَتْ و اذَنَتْ بِوَداعٍ ،وَ انَّ الْاخِرَ َ قَدْ اقْبَلَتْ وَ اشْرَفَتْ بِصَمالحٍ» .اقتبماس
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از كلمات پدر بزرگوارش است .سپ

مىفرمايد« :اال تَرَوْنَ انَّ الْحَ َّ ال يُعْمَلُ بِهِ وَ انَّ الْباطِلَ ال يُتَنماهى عَنْمهُ؟ لِيَرْغَمبِ

الْمُؤمِنُ فى لِقاءِ اللَّهِ مُحِقّاً» «»2
آيا نمىبينيد به ح عمل نمىشود؟ آيا نمىبينيد قوانين الهى پايمال مىشود؟ آيا نمىبينيد اين همه مفاسد پيدا شده و
احدى نهى نمىكند و احدى هم بازنمى گردد؟ در چنين شرايطى ،يك نفر مؤمن (نفرمود ممن كمه حسمين بمن علمى
هستم دستور خصوصى دارم ،من چون امام هستم وظيفهام اين است) بايد از جان خمود بگمذرد و لقماء پروردگمار را
درنظر بگيرد .در چنين شرايطى از جان بايد گذشت .يعنى امر به معروف و نهى از منكر اينقدر ارزش دارد.
در يكى از خطابههاى بين راه ،بعد از اينكه اوضاع را تشريح مىكند مىفرمايد:
«انّى لَاارَى الْمَوْتَ الّا سَعادَ ً وَ الْحَيو َ مَعَ الظّالِمينَ الّا بَرَماً» «»3
ايّهاالنّاس! در چنين شرايطى ،در چنين اوضاع و احوالى ،من مردن را جز سعادت نمىبينم (بعضى نسمخههما «شمهادَ ً»
نوشتهاند و بعضى «سَعادَ ً») ،من مردن را شهادت در راه ح مىبينم؛ يعنى اگر كسى در راه امر به معمروف و نهمى از
منكر كشته شود ،شهيد شده است (معناى «من مردن را سمعادت ممىبيمنم» نيمز هممين اسمت) .ممن زنمدگى كمردن بما
ستمگران را مايه مالمت مىبينم ،روح من روحى نيست كه با ستمگر سازش كند.
از همه باالتر و صريحتر آن وقتى است كه ديگر اوضاع صددرصد مأيوس كننده است ،آن وقتى اسمت كمه بمه ممرز
عرا وارد شده و با لشكر حرّبن يزيد رياحى مواجه گرديده است .هزار نفر مأمورند كه او را تحت الحفظ بمه كوفمه
ببرند .در اينجا حسين بن
__________________________________________________
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على عليه السالم خطابه معروفى را كه مورخين معتبرى امثال طبمرى نقمل كمردهانمد ،ايمراد و در آن بمه سمخن پيهمبمر
تمسّك مىكند ،به اصل امر به معروف و نهى از منكر تمسّك مىكند:
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ايُّهَا النّاسُ! مَنْ رَأى سُلْطاناً جائِراً مُسْتَحِلًّا لِحَرامِ اللَّهِ ،ناكِثاً لِعَهْدِ اللَّه ،مُسْتَأْثِراً لِفَىْ ءِ اللَّهِ ،مُعْتَدِياً لِحُمدودِ اللَّمهِ ،فَلَممْ يُهَيِّمرْ
عَلَيْهِ بِقَوْلٍ وَ ال فِعْلٍ كانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ انْ يُدْخِلَهُ مُدْخَلَهُ .اال وَ انَّ هؤُالءِ الْقَوْمَ قَمدْ احَلّموا حَمرامَ اللَّمهِ وَ حَرَّمموا حَاللَمهُ وَ
اسْتَأْثَروا فَىْ ءَ اللَّهِ «.»1
يك صهرا و كبراى بسيار كامل مىچيند .طب قانون معروف ،اول يك كبراى كلى را ذكر مىكند :ايّهاالنّاس! پيهمبر
فرمود :هرگاه كسى حكومت ظالم و جائرى را ببيند كه قانون خدا را عو

مىكند ،حالل را حرام و حرام را حالل

مىكند ،بيت المال مسلمين را به ميل شخصى مصرف مىكند ،حدود الهى را بر هم مىزنمد ،خمون ممردم مسملمان را
محترم نمىشمارد ،و در چنين شرايطى ساكت بنشيند ،سزاوار است خدا (حقّاً خدا چنين مىكند ،يعنى در علوم الهى
ثابت است) چنين ساكتى را به جاى چنان جائر و جابرى ببرد .بعد صهراى مطلب را ذكر مىكند« :انَّ هؤُالءِ الْقَوْمَ »...
اينها كه امروز حكومت مىكنند (آل اميّه) همينطور هستند .آيا نمىبينيد حرامها را حالل كردند و حاللها را حمرام؟
آيا حدود الهى را بهم نزدند ،قانون الهى را عو

نكردند؟ آيا بيت المال مسلمين را دراختيار شخصى خودشان قرار

ندادند و مانند مال شخصى و براى شخص خودشان مصرف نمىكنند؟ بنابراين هرك

كمه در ايمن شمرايط سماكت

بماند ،مانند آنهاست .بعد تطبي به شخص خود كرد« :وَ انَا احَ ُّ مِنْ غَيْرٍ» من از تمام افراد ديگمر بمراى اينكمه دسمتور
جدّم را عملى كنم ،شايسته ترم.
وقتى انسان حسين را با اين صفات و خصايل مىشناسد ،مىبيند ح است و سزاوار است كه نام او تا ابد زنده بمانمد،
چون حسين مال خود نبود ،خودش را فداى انسان كرد ،فداى اجتماع انسانى كرد ،فداى مقدسات بشمر كمرد ،فمداى
توحيد كرد ،فداى عدالت كرد ،فداى انسانيت كرد .از اين جهت ،افراد بشر همه او را دوست مىدارند .وقتى انسمان،
ديگرى را مىبيند كه در او هيچ چيزى از خودِ فردى وجود
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ندارد و هرچه هست شرافت و انسانيت است ،او را با خودش متحد و يكى مىبيند.
رسيدن امام حسين به سرزمين كربال
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حرّ بعد از برخورد با اباعبداللَّه مىخواست ايشان را به طرف كوفه ببرد و امام امتناع كرد .حسين حاضمر نبمود تمن بمه
ذلت بدهد ،چون او مىخواست آقا را تحت الحفظ ببرد.
فرمود :ابداً من نمىآيم .باالخره پ

از مذاكراتى قرار شد راهى را در پيش بگيرند كه نه منتهى به كوفمه بشمود و نمه

منتهى به مدينه ،يعنى به اصطالح جهت غرب را در پيش بگيرند ،كه آمدند تا منتهى شد به سرزمين كمربال .روز دوم
محرم ،اباعبداللَّه عليه السالم وارد كربال شد .خيمه و خرگاه خود را با جمعيتى در حدود هفتاد و دو نفمر بپما كمرد .از
آن طرف ،لشكر دشمن با هزار نفر در نقطه مقابل چادر زد .پيكهاى دشمن دائماً در رفت و آمد بودند .روزهاى بعمد
براى دشمن مدد آمد .مددها هزار نفر ،سه هزار نفر و پنج هزار نفر بود تا روز ششم كه نوشتهاند «حَتّى كَمُلَتْ ثَالثينَ»
تا اينكه سى هزار نفر كامل شدند.
پسر زياد تصميم گرفت آن كسى كه به او حكومت و امارت مىدهد ،فرماندهى ايمن لشمكر را ممىدهمد ،پسمر سمعد
باشد .در اين جهت به اصطالح يك مالحظه روانى كرد ،چون او پسر سعد وقّاص بود و سعد وقّاص گذشته از نقطمه
ضعفى كه از نظر تشيع دارد به خاطر اينكه در دوره خالفت اميرالمؤمنين عزلت اختيار كرد ،نه اين طمرف آممد و نمه
آن طرف ،در دوران غزوات اسالمى و در دوره پيهمبر اكرم افتخارات زيادى براى خود كسب كرده و قهراً در ميمان
مردم شهرت و معروفيت و محبوبيتى داشت .او در نظر مردم ،آن سردار قهرمانى بود كه در غمزوات اسمالم فتوحمات
زيادى كرده است .پسر زياد ،پسر او را انتخاب كرد تا از نظر روانى استفاده كند يعنى اينطور به ممردم بفهمانمد كمه
اين هم جنگى است در رديف آن جنگها؛ همانطور كه سعد وقّاص با كفار مىجنگيد ،پسر سعد هم -العياذباللَّه -بما
فرقهاى كه از اسالم خارجند مىجنگد .اين مرد طمّاع كه خودش طمع خودش را بروز داد ،مردى كه فهميده بمود و
به هيچ وجه نمىخواست زير اين بار برود ،شروع كرد به التماس كردن از ابن زياد كه مرا معماف كمن .او همم نقطمه
ضعف اين را مىدانست .قبلًا فرمانى براى او صادر كرده بود براى حكومت رى و گرگان.
گفت :فرمان مرا پ

بده ،مىخواهى نروى نرو .او هم كه اسير اين حكومت بمود و آرزوى چنمين مُلكمى را داشمت،

گفت :اجازه بده من بروم تأمّل كنم .با هرك

از كسان خود كه مشمورت كمرد مالممتش كمرد ،گفمت مبمادا چنمين

كارى بكنى .ولى در آخر ،طمع غالب شد و اين مرد قبولى خودش را اعالم كرد.
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در كربال كوشش مىكرد خدا و خرما را با همديگر جمع كند ،كوشش مىكرد بلكه بتوانمد بمه شمكلى بمه اصمطالح
صلح برقرار كند ،يعنى خودش را از كشتن حسين بن على معاف كند ،الاقل خودش را نجات بدهد ،بعد هرچمه شمد
شد .دو سه جلسه با اباعبداللَّه مذاكره كرد .به قول طبرى چون در اين مذاكرات فقط اين دو نفر شركت كردهانمد ،از
متن مذاكرات اطالع درستى در دست نيست؛ فقط آن مقدارى در دست است كه بعدها خود عممر سمعد نقمل كمرده
است يا ما از زبان ائمّه اطهار اطالعاتى در اين زمينه داريمم ،و الّما اطمالع ديگمرى در دسمت نيسمت .خيلمى كوشمش
مىكرد كارى بكند -و حتى نوشتهاند گاهى هم دروغهايى جعل مىكرد -كه غائله بخوابد .آخرين نامهاش كه براى
عبيداللَّه زياد آمد ،عدهاى دور و بر مجل

نشسته بودند .عبيداللَّه اندكى به فكر فرو رفت ،گفت:

شايد بشود اين قضيه را با مسالمت حل كرد .ولى آن بادنجان دورقاب چينها ،كاسههماى داغتمر از آش كمه هميشمه
هستند ،مانع شدند .يكى از آنها شمربن ذى الجوشن بود .از جا بلند شد و گفت :اميمر! بسميار دارى اشمتباه ممىكنمى.
امروز حسين در چنگال تو گرفتار است ،اگر از اين غائله نجات پيدا كند [ديگر بمر او دسمت نخمواهى يافمت ].مگمر
نمىدانى شيعيان پدرش در اين كشور اسالمى كم نيستند ،زيادند ،منحصر به مردم كوفه نيستند .از كجا كه شيعيان ،از
اطراف و اكناف جمع نشوند؟ و اگر جمع شدند ،تو از عهده حسين برنمى آيى .نوشتهاند مثل آدمى كه خواب باشد،
يكدفعه بيدار شد ،گفت :راست گفتى .بعد اين شعر را خواند:
الْانَ قَدْ عَلَقَتْ مَخالِبُنا بِهِ

يَرْجُوا النَّجا َ وَ التَ حينَ مَناصٍ «»1

و متقابلًا بر عمر سعد خشم گرفت .گفت :چه نزديك بود كه او ما را اغفال كند .فوراً نامهاى به عمر سعد نوشت كه
ما تو را نفرستاده بوديم بروى آنجا نصايح پدرانه براى ما بنويسى .تو مأمورى ،سمربازى ،بايمد انضمباط داشمته باشمى،
هرچه من به تو فرمان مىدهم ،بايد بىچون و چرا اجرا كنى .اگر نمىخواهى برو كنار ،ما ك

ديگرى را مأمور اين

كار خواهيم كرد .نامه را به شمربن ذى الجوشن داد و گفت :ايمن را بمه دسمتش بمده .ضممناً ناممه فرممان محرمانمهاى
نوشت و به دست شمر داد و گفت :اگر عمر سعد از
__________________________________________________
([ .)1اآلن چنگال ما به او گرفته و او راه نجات مىجويد ولى زمان رهايى گذشته است].
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جنگيدن با حسين امتناع كرد ،به موجب اين فرمان و ابالغ گردنش را مىزنى ،سرش را براى من مىفرستى و اممارت
لشكر با خودت باشد.
نوشتهاند عصر تاسوعا بود كه اين نامه به وسيله شمربن ذى الجوشن به كربال رسيد.
روز تاسوعا براى اهل بيت پيهمبر روز خيلى غمناكى بوده است .امام صاد فرمود:
«انَّ تاسوعا يَوْمٌ حوصِرَ فيهِ الْحُسَيْنُ» «»1
(تاسوعا روزى است كه در آن ،حسين در محاصره سختى قرار گرفت) .روزى است كمه بمراى لشمكريان عمرسمعد
كمكهاى فراوان رسيد ،ولى براى اهل بيت پيهمبر كمكى نرسيد .عصر روز تاسوعاست كمه ايمن لعمين ازل و ابمد بمه
كربال مىرسد .ابتدا آن نامه علنى را به عمر سعد مىدهد ،منتظر ،و آرزو مىكند كمه او بگويمد خيمر ،ممن بما حسمين
نمىجنگم ،تا به موجب آن فرمان ،گردن عمر سعد را بزند و خودش فرمانده لشكر بشمود .ولمى بمرخالف انتظمار او،
عمر سعد نگاهى به او كرد و گفت :حدس من اين است كه نامه من در پسر زياد مؤثر مىافتاد و تو حضور داشمتى و
مانع شدى .گفت :حاال هرچه هست ،نتيجه را بگو! مىجنگى يا كنار مىروى؟ گفت:
نه ،به خدا قسم مىجنگم آنچنانكه سرها و دستها بمه آسممان پرتماب بشمود .گفمت :تكليمف ممن چيسمت؟ عمرسمعد
مىدانست كه اين هم نزد عبيداللَّه زياد مقامى دارد (هم سنخاند؛ هرچه كه شمقىتمر و قسمىّ القلمبتمر بودنمد مقرّبتمر
بودند ).گفت :تو هم فرمانده پياده باش ..
فرمان ،خيلى شديد بود ،اين بود كه به مجرّد رسيدن نامه من ،بر حسين سخت بگير! حسين بايد يكى از اين دو امر را
بپذيرد :يا تسليم بالشرط و يا جنگيدن و كشته شدن ،سوم ندارد.
نوشتهاند نزديك غروب تاسوعاست ،حسين بن على در بيرون يكى از خيمهها نشسته است درحالى كه زانوها را بلند
كرده و دستها را روى زانو گذاشته است و سر را روى دستها ،و خوابش برده است .در همين حمال عمرسمعد تما ايمن
فرمان را خواند و تصميم گرفت ،فرياد كشيد« :يا خَيْلَ اللَّهِ! ارْكَبى وَ بِالْجَنَّةِ ابْشِرى» (مهالطه و حقّه بمازى و رياكمارى
را ببينيد!) لشكر خدا سوار شويد! من شما را به بهشت بشارت مىدهم.
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نوشتهاند اين سى هزار لشكر در حالى كه دورتا دور خيمههاى حسين را گرفته بودند ،مثل دريايى كه به خروش آيد
به خروش و جنبش آمد ،طوفان كرد .يكمرتبه صداى فرياد اسبها ،انسانها و بهم خوردن اسلحهها در صحرا پيچيد.
__________________________________________________
( .)1نف
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زينب (سالم اللَّه عليها) در داخل يكى از خيمههاست ،ظاهراً دارد زين العابدين را پرستارى مىكند .صدا را از بيرون
شنيد .فوراً بيرون آمد ،ديد لشكر دشمن است كمه دارد حلقمه محاصمره را تنگتمر ممىكنمد .آممد دسمت زد بمه شمانه
اباعبداللَّه :برادر! بلند شو ،نمىبينى؟ نمىشنوى؟ ببين چه خبر است! حسين سر را بلند مىكند و بدون اينكه توجهى به
اين لشكر كند ،مىگويد :من اآلن در عالم رؤيا جدّم را ديدم ،به من بشارت و نويد داد ،گفت :حسينم تو عن قريمب
به من ملح مىشوى .خدا مىداند در اين حال در دل زينب (سالم اللَّه عليها) چه گذشت!.
شب عاشوراست .شبى است كه ما اگر درست به احوال شمهيدان كمربال دقمت كنميم ،از طرفمى وقتمى آن حماسمه را
مىبينيم روحمان به هيجان مىآيد ،قلبمان تكان مىخورد ،و از طرف ديگر متأثر مىشويم .داليلى در كمار اسمت بمر
اينكه به اندازهاى كه در شب عاشورا بر زينب (سالم اللَّه عليها) سخت گذشت ،بر هيچ ك

سخت نگذشمت ،و بماز

به اندازهاى كه در اين شب به ايشان سخت گذشت ،در هيچ موقع ديگرى سخت نگذشت چون در روز عاشورا مثل
اينكه وضع روحى زينب خيلى قوى بود و با جريانهايى ،قويتر و نيرومندتر شد.
شب عاشورا
دو حادثه در اين شب پيش آمده كه زينب را خيلى منقلب كرده است؛ يكى در عصر تاسوعاسمت و ديگمر در شمب
عاشورا .در اين شب اباعبداللَّه برنامه خيلى مفصلى دارد.
يكى از برنامهها اين است كه به كمك اصحابش اسلحه را براى فردا آماده مىكنند.
مردى است به نام جَوْن (يا هون) ،آزادشده ابوذر غفارى اسمت .متخصمص در كمار اسملحه سمازى بمود .خيممهاى بمه
سالحها اختصاص داشت و اين مرد در آن خيمه مشهول آماده كردن سالحها بود .اباعبداللَّه آمده بود از او سركشمى
كند .اتفاقاً اين خيمه مجاور است با خيمه زين العابدين كمه بيممار بودنمد و زينمب (سمالم اللَّمه عليهما) از او پرسمتارى
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مىكرد .اين دو خيمه نزديك يكديگر است و اباعبداللَّه دستور داده بود چادرها را در آن شب نزديك بمه هممديگر
برپا كنند به طورى كه طنابها داخل يكديگر بود ،به دليلى كه بعد عر

مىكنم .راوى ايمن حمديث ،زيمن العابمدين

است .مىگويد :عمّهام زينب مشهول پرستارى بود .پدرم آمده بود در چادر اسملحه و نگماه ممىكمرد ببينمد ايمن ممرد
اسلحه ساز چه مىكند .من يك وقت ديدم پدرم دارد با خودش شعرى را زمزمه مىكند ،دو سه بار هم تكرار كرد:
يا دَهْرُ افٍّ لَكَ مِنْ خَليلٍ
وَ صاحِبٍ وَ طالِبٍ قَتيلٍ

كَمْ لَكَ بِالْاشْرا ِ وَالْاصيلِ
وَالدَّهْرُ ال يَقْنَعُ بِالْبَديلِ

وَ انَّمَا الْامْرُ الَى الْجَليلِ «.»1
اى روزگار ،تو چقدر پستى! چگونه دوستان را از انسان مىگيرى! بله ،روزگار چنين است ولى امر به دست روزگار
نيست ،امر به دست خداست .ما راضى به رضاى الهى هستيم ،ما آنچه را مىخواهيم كه خدا بمراى مما بخواهمد .زيمن
العابدين مىگويد :من مىشنوم ،عمّهام زينب هم مىشنود .سكوت معنىدار و مرموزى ميان من و عمّهام برقرار شمده
است .دل مرا عقده گرفته است ،به خاطر عمّهام زينب نمىگريم .عمّهام زينب دلش پر از عقده است ،به خاطر اينكمه
من بيمارم نمىگريد .هر دو در مقابل اين هجوم گريه مقاومت مىكنيم .ولى آخر زينب يكمرتبه بهضش تركيد (زن
است ،رقي القلب اسمت) ،شمروع كمرد بلندبلنمد گريسمتن ،فريماد كمردن ،نالمه كمردن كمهاى كماش چنمين روزى را
نمىديدم ،اى كاش جهان ويران مىشد و زينب چنين ساعتى را نمىديمد .بما ايمن حمال ،خمودش را رسماند خمدمت
اباعبداللَّه عليه السالم .اباعبداللَّه آمد نزد زينب ،سر او را به دامن گرفت ،او را نصميحت و موعظمه كمرد« :يما اخَيَّمهْ! ال
يَذْهَبَنَّ بِحِلْمِكِ الشَّيْطانُ» خواهر جان! مراقب باش شيطان تو را بىصبر نكند ،حلم را از تو نربايمد .اينهما چيسمت كمه
مىگويى؟! اى كاش روزگار خراب بشود يعنى چه؟! چرا روزگار خمراب بشمود؟! ممردن حم اسمت ،شمهادت حم
است ،شهادت افتخار ماست .جدّم پيهمبر از من بهتر بود.
پدرم على ،مادرم زهرا ،برادرم حسن ،همه اينها از من بهتر بودند .همه اينها رفتند ،من همم ممىروم .تمو بايمد مواظمب
باشى بعد از من سرپرستى اين قافله را بكنى ،سرپرستى اطفال مرا بكنى .زينب در حالى كه ممىگريسمت ،بما صمداى
نازكى گفت :برادر جان! همه اينها درست ،ولى هر كدام از آنها كه رفتند ،من چند نفر و حداقل يك نفمر را داشمتم
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كه دلم به او خوش بود .آخرين كسى كه از ما رفت برادر ما حسن بود .دل من تنها به تو خوش بود .برادر! اگر تو از
دست زينب بروى ،دل زينب در اين دنيا به چه كسى خوش باشد؟.
در عصر تاسوعا بعد كه اباعبداللَّه آن جمله (جريان خواب) را به زينب فرمود،
__________________________________________________
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فوراً برادر رشيدش ابوالفضل را صدا كرد :برادر جان! فوراً با چند نفر برو در مقابل اينها بگو خبر تازه چيسمت؟ اگمر
هم مىخواهند با ما بجنگند ،وقت غروب كه طب قانون جنگى وقمت جنم

نيسمت (معمولًما اهمل حمرب ،صمبح تما

غروب مىجنگند ،شب كه مىشود به خرگاهها و مراكز خودشان مىروند) ،حتماً خبر تازهاى است .ابوالفضل با چند
نفر از كبار اصحاب (زُهَيْربن الْقَيْن ،حبيب بن مُظَهَّر) مىرود و در مقابلشان مىايستد و مىگويد :من از طرف بمرادرم
پيام آوردهام كه از شما بپرسم مگر خبر تازهاى است؟ عمرسعد مىگويد :بله ،خبر تازه است؛ امر اميمر عبيداللَّمه زيماد
است كه برادر تو فوراً يا بايد تسليم بالشرط بشود و يا با او بجنگيم .فرممود :ممن از طمرف خمودم نممىتموانم چيمزى
بگويم؛ مىروم خدمت برادرم ،از او جواب مىگيرم .وقتى كه آمد خدمت اباعبداللَّه ،اباعبداللَّه فرممود :مما كمه اهمل
تسليم نيستيم ،مىجنگيم ،تا آخرين قطره خون خودم مىجنگم .فقط به آنها يك جملمه بگمو؛ يمك خمواهش ،يمك
تمنّا ،يك تقاضا از آنها بكن و آن اين است كه قضيه را به فردا موكول كنند .بعد براى اينكه توهّمى پيش نيايمد كمه
حسين يك شب را غنيمت مىداند كه زنده بماند ،و براى اينكمه بفهمانمد كمه زنمدگى بمرايش غنيممت نمدارد ،چنمد
ساعت بودن ارزش ندارد بلكه او چيز ديگرى مىخواهد ،فرمود :خدا خودش مىداند كه ممن ايمن مهلمت را بمه ايمن
جهت مىخواهم كه دلم مىخواهد امشب را به عنوان شب آخر عمر خودم با خداى خودم راز و نياز كنم ،مناجمات
و عبادت كنم ،قرآن بخوانم.
ابوالفضل (سالم اللَّه عليه) رفت .آنها نمىخواستند بپذيرند ولى بعد در ميمان خودشمان اخمتالف افتماد .يكمى از آنهما
گفت :شما خيلى مردم بىحيايى هستيد چون ما با كفار كه ممىجنگيمديم ،اگمر چنمين مهلتمى ممىخواسمتند بمه آنهما
مىداديم .چطور ما خاندان پيهمبر خودمان را چنين مهلتى ندهيم؟! عمر سعد مجبور شمد فرممان ابمن زيماد را زيمر پما
بگذارد تا ميان لشكر خودش اختالف نيفتد .گفتند :بسيار خوب ،صبح .آن شب را اباعبداللَّه با وضع فو العادهاى ،با
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وضع روشنى ،با وضع پر از هيجانى ،با وضع پر از نورانيتى بسر برد .راست گفتهاند آنان كه آن شمب را شمب معمراج
حسين خواندهاند .در آن شب است كه آن خطابه غرّا را براى اصحاب و اهل بيتش مىخواند .در آن شب اسمت كمه
همه آنها را مرخص مىكند :اصحاب من! اهل بيت من! من اصحابى از اصحاب خودم بهتر و اهل بيتمى از اهمل بيمت
خودم بهتر سراغ ندارم .از همه شما تشكر مىكنم و ممنونم .ولى بدانيد اينها فقط مرا مىخواهنمد ،جمز ممن بما كسمى
كارى ندارند .بيعتى اگر با من كرديد ،برداشتم .همه آزاديد .هرك

مىخواهد برود ،برود .به اصحابش گفت:

هر كدام از شما مىتوانيد دست يكى از اهل بيت مرا بگيريد و با خودتان ببريمد .ولمى اصمحاب حسمين غربمال شمده
بودند .نوشتهاند همه يكصدا گفتند :اين چه سخنى است كه شما به ما مىگوييد؟! ما برويم و شما را تنهما بگمذاريم؟!
ما يك جان بيشتر نداريم كه فدا كنيم؛ اى كاش خدا هزار جان پى درپى به ما مىداد ،كشته مىشديم و دوباره زنمده
مىشديم ،هزار جان در راه تو فدا مىكرديم ،يك جان كه قابل نيست« ،جان ناقابل من قابل قربان تو نيست».
نوشتهاند« :بَدَأَهُمْ بِذلِكَ اخوهُ ابُوالْفَضْلِ الْعَبّاسُ» اول كسى كه اين سخن را به زبان آورد ،بمرادر رشميدش ابوالفضمل
العبّاس بود( .امشب ما ذكر خيرى و توسّلى پيدا مىكنيم به يتيم امام حسن ،قاسم كه در شب عاشمورا جريمانى دارد).
بعد از آنكه همه وفادارىشان را اعالم كردند ،اباعبداللَّه سخن خودش را عو
آنها نشان داد ،فرمود :پ

كرد ،پرده ديگمرى از حقماي را بمه

حاال من حقيقت را به شما بگويم :بدانيد فردا تمام ما شهيد خواهيم شد ،يك نفر از ما كمه

در اينجا هستيم زنده نخواهد ماند .همه گفتند :خدا را شكر مىكنيم كه چنين شهادتى و چنين مموهبتى را نصميب مما
كرد( .يكى از دوستان تذكر بسيار خوبى داد .دو نفر از بزرگان ما ،از پيشوايان ما ،حضرت آيت اللَّمه العظممى آقماى
حكيم دامت بركاته و آيت اللَّه عالمه مجاهد صاحب الهدير ،عالمه امينى ،اين هر دو بزرگوار مىدانميم بيمارنمد ،در
بيمارستانهاى خارج هستند و وظيفه ماست كه براى همه مؤمنين و مؤمنمات دعما كنميم ،بالخصموص بمراى رهبمران و
پيشوايان خودمان:
خدايا! به ح حسين بن على و به ح روح و دل پا

قاسم بن الحسن ،اينهما كمه گفتميم و آنهما كمه در دل ماسمت،

شفاى عاجل عنايت بفرما!) اين طفل سيزده ساله در كنار مجل

نشسته است .وقتى كه اباعبداللَّه اين مژده را مىدهد

كه فردا همه شهيد مىشوند ،او با خود فكر مىكند كه شايد مقصود ،مردان بزرگ باشد و ما بچهها مشممول نباشميم.
يك بچه سيزده ساله ح دارد چنين فكر كند .نگران است ،مضطرب است .يكمرتبه سر را جلو آورد و عر

كمرد:

«يا عَمّا! وَ انَا فيمَنْ يُقْتَلُ؟» آيا من هم فردا كشته خواهم شد يا كشته نمىشوم؟ حسين بن على نگاه رقّت آلودى كرد.
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فرمود :پسر برادر! من اول از تو سؤالى مىكنم .سؤال مرا جواب بده ،بعد به سؤال تو پاسخ مىدهم .عر

كرد :عمو

جان بفرماييد! فرمود :مرگ در ذائقه تو چه طعمى دارد؟ فوراً گفت :عمو جان! «احْلى مِمنَ الْعَسَملِ» چنمين مرگمى در
كام من از عسل شيرينتر است (يعنى من كه مىپرسم ،براى اين است كه مىترسم فردا اين موهبت شامل حمال ممن
نشود) .فرمود :بله فرزند برادر! تو هم فردا شهيد خواهى شد اما بعد از آنكه مبتال به يك بمالى بسميار سمخت و يمك
درد بسيار شديد مىشوى .ولى اباعبداللَّه توضيح نداد كه اين بال چيست .امما روز عاشمورا روشمن كمرد كمه مقصمود
اباعبداللَّه چيست.
به ميدان رفتن قاسم بن الحسن
قاسم به ميدان مىرود .چون كوچك است ،اسلحهاى كه با تن او مناسب باشد ،نيسمت .ولمى در عمين حمال شميربچه
است ،شجاعت به خرج مىدهد ،تا اينكه با يك ضربت كه به فرقش وارد مىآيد از روى اسب به روى زمين مىافتد.
حسين با نگرانى بر در خيمه ايستاده ،اسبش آماده است ،لجام اسب را در دسمت دارد ،مثمل اينكمه انتظمار ممىكشمد.
ناگهان فرياد «يا عَمّاهْ» در فضا پيچيد ،عموجان من هم رفتم ،مرا درياب! مورخين نوشتهاند حسين مثل باز شكارى بمه
سوى قاسم حركت كرد .كسى نفهميد با چه سرعتى بر روى اسب پريد و با چه سرعتى به سوى قاسم حركمت كمرد.
عده زيادى از لشكريان دشمن (حدود دويست نفر) بعد از اينكه جناب قاسم روى زمين افتاد ،دور بدن ايمن طفمل را
گرفتند براى اينكه يكى از آنها سرش را از بدن جدا كند .يكمرتبه متوجه شدند كه حسين به سمرعت ممىآيمد .مثمل
گله روباهى كه شير را مىبيند فرار كردند و همان فردى كه براى بريدن سر قاسم پايين آممده بمود ،در زيمر دسمت و
پاى اسبهاى خودشان لگدمال و به در

واصل شد .آنقدر گرد و غبار بلند شده بود كه كسمى نفهميمد قضميه از چمه

قرار شد .دوست و دشمن از اطراف نگران هستند« .فَاذَنْ جَلَ َ الْهُبْرَ ُ» تا غبارها نشست ،ديدند حسين بر بمالين قاسمم
نشسته و سر او را به دامنّ گرفتمه اسمت .فريماد مردانمه حسمين را شمنيدند كمه گفمت« :عَزيمزٌ عَلمى عَمِّمكَ انْ تَمدْعُوَهُ
فَاليُجيبُكَ اوْ يُجيبُكَ فَاليَنْفَعُكَ» فرزند برادر! چقدر بر عموى تو ناگوار است كه فرياد كنمى و عموجمان بگمويى و
نتوانم به حال تو فايدهاى برسانم ،نتوانم به بالين تو بيايم و يا وقتى كه به بالين تو مىآيم كارى از دستم برنيايد .چقدر
بر عموى تو اين حال ناگوار است «!»1
__________________________________________________
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( .)1در قم شنيدم يكى از وعاظ معروف اين شهر ،اين ذكمر مصميبت را در محضمر مرحموم آيمت اللَّمه حماج شميخ عبمدالكريم حمائرى
(رضوان اللَّه تعالى عليه) خوانده بود( .آن مرحوم بسيار بسيار مرد مخلصى بوده است؛ از كسانى بود كه شيفته اهل بيت پيهمبر اكرم صلى
اهلل عليه و آله بود ،و اين به تواتر براى من ثابت شده است .من محضر شريف اين مرد را در

نكردم ،دو ماه بعد از فوت ايشان بمه قمم

مشرّف شدم .كسانى كه ديده بودند ،مىگفتند اين پيرمرد نام حسين بن على را كه مىشنيد ،بى اختيار اشكش جارى مىشد ).به قمدرى
اين مرد گريه كرد و خودش را زد كه بيحال شد .بعد به آن واعظ گفت :خواهش مىكنم هر وقت ممن در جلسمه هسمتم ايمن روضمه را
تكرار نكن كه من طاقت شنيدن آن را ندارم.

راوى گفت :در حالى كه سر جناب قاسم به دامن حسين است ،از شدت درد پاشنه پا را محكم به زمين مىكوبد .در
همين حال «فَشَهِ َ شَهْقَةً فَماتَ» فريادى كشيد و جان به جان آفرين تسليم كرد .يك وقت ديدند اباعبداللَّه بدن قاسم
را بلند كرد و بهل گرفت .ديدند قاسم را مىكِشد و به خيمه گاه مىآورد .خيلى عظيم و عجيب است :وقتى كه قاسم
مىخواهد به ميدان برود ،از اباعبداللَّه خواهش مىكند .اباعبداللَّه دلش نممىخواهمد اجمازه بدهمد .وقتمى كمه اجمازه
مىدهد ،دست به گردن يكديگر مىاندازند ،گريه مىكنند تا هر دو بيحال مىشوند .اينجا منظره برعك

شد؛ يعنمى

اندكى پيش ،حسين و قاسم را ديدند درحالى كه دست به گردن يكديگر انداخته بودند ولى اكنون ممىبيننمد حسمين
قاسم را در بهل گرفته اما قاسم دستهايش به پايين افتاده است چون ديگر جان در بدن ندارد.
و ال حول و ال قوّ الّا باللَّه العلىّ العظيم و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطاهرين.
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