
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گفتارپيش

امر به معروف و نهي از منكر در چارچوب بازگشت    عامل اصلي قيام امام حسين
در عبتار  آن حرتر  مشتكل متردم و      .نبوي و علوي است   ۀبه قرآن و سن  و سير

جامعه و دول  در انحراف و تحريفي اس  كه در طول پنجاه سال در ميتان امت  روا    
يافته و امور غير ديني و خرافا  به جاي اسالم حقيقتي نشستته و در حقيقت  جامته و     

از اصالح در ام   پوستين اسالم را وارونه به تن اسالم و مسلمين كرده اند. آن حرر 
عمتل   ۀگري ايشان در حوز گويد. اصالح مي جد خويش نه اصالح در دين اسالم سخن

 اجتماعي و سياسي اس .
بَطتر و ل     إنّي ما خَرَجْتُ  شرتر و ل    » نويسد: اي به محمد بن حنفيه مي نامه امام در وصي 

 عامتل اصتلي قيتام را تو تي      1«ةِ جَتد .... مفسد و ل   ظالماو إنما خَرَجُْ  لِطَلبِ  لْإصْالح فِتي  مم ت  
 داشتند و اگر مي به اين معنا كه اگر يزيد و يزيديان وي را از بيع  كردن معاف ؛دهد مي

زيترا   ،توانس  قيام نكند نمي شرعي خويش ۀبه حكم وظيف امام ،نبود دعو  كوفيان هم
ر برابتر ظلتم   كرد كه امر بته معتروف و نهتي از منكتر كنتد و د      مي تكليف شرعي حكم

 سكو  نكند.  
امر به معروف و نهي از منكر در قالت  اصتالحا  امت  استالم      بنابراين عامل اصليِ

ترين عاملي اس  كه موج  شد تا قيام حستيني شتكل    ترين و اصلي ارزشي ،ترين عمده
تتر  امتر بته معتروف و نهتي از منكتر و        ستب  ي پيشين به ها زيرا بدبختي ام  ،گيرد
 فرمايد: ميدر قرآن ان آن بوده اس . خداوند گري مردم اصالح
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 1؛بقي ة ينهون عن  لفساد  فلو  كان من  لقرلن من قبلكم  للو
اي متردم بتا مايته عقتل و فكتر و درايت         هاي پيشين و گذشته عتده  چرا در نسل

اند كه با فسادها مبارزه كنند تا اين گونه دچار انحطتا  و انقتراو و عتذاب     نبوده
 نشوند؟

 فرمايد: مي عل  هالك  قومي ۀردربا
كردنتد و بتا فستاد مبتارزه      هايي بودند كه از منكر نهي نمي چاره آنان بدبخ  و بي

 2نمودند و بسيار رفتار و كرداري نابهنجار داشتند. نمي

چنين بته   همگاني و هم ۀدهد كه به عنوان يك وظيف مي رو به ام  اسالم فرمان از اين
بايس  امر به معروف و نهي از منكتر و   مي بقيه او اولو مانخاص براي عال ۀعنوان وظيف
 3خويش كند. ۀگري را پيش اصالح

نظتار    ۀبه نظر قرآن راه رستگاري و سعاد  در دنيا و آختر  بتر عمتل بته وظيفت     
دهد  ها مي نظار  همگاني هنجارها جاي خود را به ناهنجاري دونزيرا ب ؛همگاني اس 

 يابد. مي حاكمي و رفتارهاي نادرس  بر جامعه 
عمتل و   ۀامر به معروف و نهي از منكر يك اصل اجتماعي اس  و متوجته بته حتوز   

 ۀباشد. از اين رو يك اصل عملياتي و اجرايي در حوز مي هنجارهاي اجتماعي و سياسي
كيتد قترآن بتر ايتن كته راه      أعمل اجتماعي اس  و ارتبا  تنگتاتنگي بتا جامعته دارد. ت   

گاري در آن نهفته اس  به معناي آن است  كته رستتگاري در    يابي به فالح و رست دس 
 انديشه و بينش قرآني ارتبا  تنگاتنگي با اصالحا  و رفتار درس  اجتماعي دارد.
چنين در  از اين روس  كه قرآن امر به معروف و نهي از منكر را هم در اين آيه و هم

مرتبط كرده اس . دستتور   آل عمران به اعتصام اجتماعي و اتحاد اسالمي ۀسور 103 ۀآي
ل عتصتمو  بببت    ، پس از دستور بته:  يدعون  لي  لخير ةللتكن منكم  مخداوند به اين كه: 

دهد كه مراد از امر بته معتروف و خيتر، چيتزي جتز امتر        مي نشان ،ل   تفرقو   هلل جميعاو
اتحتادي   اجتماعي نيس . از اين رو گفته شده اس  كه منظور قرآن از خير در آيه همان

پيش بدان فرمان داده اس . بنابراين الزم اس  كه در ميان ام  جمعيتي  ۀاس  كه در آي
مردم را به وحتد  و   ،مصل  باشد كه به عنوان صاحبان خرد نخبه و روشنگر و منتقد و
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و اصتول و   اتحاد بخوانند و با مباني و اصول تفرقه و عوامتل آن جهتاد و مبتارزه كننتد    
 حكيم بخشند.مباني اتحاد را ت

داننتد ايتن رستال      متي  ختود  ۀدفتر تبليغا  اسالمي وسازمان تبليغا  اسالمي وظيف
كه ختود   اهلل بقيةسربازان فداكار حرر   ،از مبلغان بزرگ حسيني را تداوم بخشند و

جامعته را بته ستوي خيتر و      ،بقيه هستند انتظار داريم با احياي اين فرهنگ ناب ااز اولو
 ند.ي كنيصالح راهنما

 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم   سازمان تبليغات اسالمي



