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پیشگفتار
کتابى که پیش روى شماست در برگیرندۀ سلسله مباحث شهید آیتاهلل دکتر
بهشتى است که در آخرین جلسات درسگفتارهای «مکتب قرآن» در سال ۱۳۵۴
ایراد گردیده است که در آن به تفسیر و توضیح آیات  ۱۰۲تا  ۱۱۰سورۀ آلعمران و
مبحث بسیار ارزنده و در عین حال بهفراموشى سپرده شده امر به معروف و نهى 
از منکر پرداخته است .بى عدالتىای که بهواسطۀ کجفهمىها یا برداشتهاى
سطحى از یک سو و اعمال و اجراى ناصحیح این اصل در میان مسلمین از دگر
سو ،بر این تکلیف مهم و انسانساز روا گردیده ،بسى تأسفبار است .آن گاه که
نقش بنیادین این اصل در شناخت خیر و شر ،پسندیده و ناپسند ،باید و نباید در
نظر گرفته شود ،و آنگاه که کارکرد اجتماعى آن در سالمسازى محیط اجتماعى 
و فراهم نمودن زمینه و شرایط مناسب براى اعمال انتخابگرى انسانها فهم
شود ،پیامدهاى زیانبار این غفلت و جهالت بیش از پیش آشکار مىگردد .
بحت و گفتگو دربارۀ داور یهاى اخالقى و ارزشى انسان در پاسخ به این که
باید چه انجام دهد و به چه کارى مبادرت نورزد ،عمرى به درازاى زندگانى بشر
دارد .بخش مهمى از فلسفۀ اخالق و حکمت عملى را در تاریخ اندیشۀ بشر
همین بحث بهخود اختصاص داده است .دغدغه و دلنگرانى هر انسان در
تمامى لحظات زندگى خود این است که درست را از نادرست تمیز دهد و باید
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و نباید زندگانى خویش را بشناسد و راه خویش را از میان هزارراهههایى  که در
برابر او دام و دامن گسترانده بیابد .این از آن روست که «انسان موجودى است
که باید انتخابگر به دنیا بیاید ،انتخابگر بزرگ شود ،انتخابگر زندگى  کند،
انتخابگر به راه فساد برود ،انتخابگر به راه اصالح برود« و این خود طرح کلى 
جامعه اسالمى و چهارچوب اعمال قدرت حکومت اسالمى را تعیین مىکند؛
چرا که «تا لحظۀ مرگ هرگز نباید زمینۀ انتخاب از دست انسان گرفته شود« و در
نتیجه« ،نظام اجتماعى و اقتصادى اسالم را ،نظام تربیتى اسالم را ،نظام کیفر و
مجازات و حقوق جزایى اسالم را ،نظام مدنى و حقوق مدنى و ادارى اسالم را ،همه
را باید پس از توجه به این اصل شناخت .هر جا انسان از انتخابگرى بیفتد دیگر
انسان نیست ».اما اسباب و عواملى هستند که همواره این انتخابگرى را مورد
تهدید قرار مىدهند« :انسان اسالم نه زیر ضربات تازیانه تبلیغات شهوتانگیز
انتخابگرىاش را از دست مىدهد ...و نه زیر ضربات کشندۀ فقر و نادارى و
ضربات مهلک اقتصادى ».و اینجاست که نقش سازنده و حیاتى اصل فراموش
شده (و یا آمیخته با فهمى تنگنظرانه و محدود) امر به معروف و نهى از منکر روشن
مىشود .واداشتن به پسندیده (بدون تحمیل) و بازداشتن از ناپسند (بهدور از
تجسس و تفحص غیراخالقى) ضامن بقاى سالمت جامعه اسالمى است .این
ً
بیش و کم همان مفهومى است که در فرهنگ امروز بشر ،خصوصا آنجا که به مبارزه
با مفاسد اجتماعى ناشى از روابط قدرت مربوط مىشود ،با عنوان نقد اجتماعى 
شناخته شده است .دامنۀ امر به معروف و نهى از منکر به همه ساختارها و نهادهاى
اجتماعى ،فرهنگى ،اقتصادى و سیاسى جامعۀ اسالمى گسترده است ،چنان
که الزمۀ برخوردارى از حکومت حق و عدل مشروط است به رعایت کامل امر به
معروف و نهى از منکر« .هر نوع قدرتى را که شما در جامعه فرض کنید در معرض
خطر انحراف از حق است .این شما و این جامعه هستید که باید با توجه به اهمیت
و نقش بسیار مؤثر صاحبان قدرت و کسانى که بر منصبهاى گوناگون اجتماعى 
تکیه زدهاند در سعادت خود بکوشید ».گسترۀ این اصل ،بهلحاظ عامالن اجراى
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آن ،همۀ آحاد امت اسالمى هستند ،چرا که بنا به نص صریح کتاب و سنت« ،فرد
فرد شما باید بدانید راه رسیدن به سعادت و راه رسیدن به حکومت حق و عدل
این است که شما از طریق امر به معروف و نهى از منکر به چنین هدفى برسید».
محور جالب توجه دیگر در مجموعۀ بحثهایى که در این کتاب آمده است
مراتب شناخت معروف و منکر است .شهید بهشتى براى این شناخت مراحلى 
برشمرده است :علىاالصول خیر و شر همهکسفهم و همهکسشناس است؛ هر
چند که گاه داراى پیچیدگیهایى است که اندیشهورزى بیشتر مىطلبد و در
خور ورزیدگان عالم و فکر و اندیشه است ،و گاه در دایره شناساییهایى از زاویۀ
دید امام صورت مىگیرد :همو که چون مسئولیت رهبرى جامعه را بهعهده دارد
در محاسبۀ جنبههاى مثبت و منفى هر تصمیم باید از منظرى عامتر ،مصالح
عامۀ مسلمین را نیز در نظر گیرد .چنانچه مالحظه خواهد شد ،مباحث این
کتاب مملو از برداشتهاى اصولى ،همهسونگر و نظاممندى است که درصدد
پاسخیابى به پرسشهاى زمان ما از پیشگاه دین است .
ویراست نخست این کتاب در سال  ۱۳۷۸توسط بنیاد نشر آثار و اندیشههای
شهید آیتاهلل دکتر بهشتی تنظیم و توسط انتشارات بقعه منتشر شد .ویراست
نخست بهواسطۀ ناکامی در یافتن نوارهای صوتی برخی از جلسات دارای
افتادگیهای بسیار و جلسات بحث مفقوده بود .خوشبختانه در سال ۱۳۹۹
بخشهای زیادی از آن پیدا و به ویراست جدید افزوده شد .
در پایان الزم است مراتب امتنان و قدردانى فراوان بنیاد را از تالش در خور
ستایشى  که ویراستار محترم ،جناب آقاى مرودشتى ،در انطباق ،ویرایش و
استخراج منابع متحمل شدهاند اعالم نماییم  .همچنین ،بایسته است از
کوشش در خور تقدیر مرحوم حجتاالسالم دکتر جواد اژهای در بازبینی و
افزودن پانوشتهای متن یاد کنیم  .
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از روش ایشان استفاده کنید؟ مدت کوتاهی گذشته است و این دوست ما
موفق شدهاند مقدار قابل مالحظهای از سورۀ بقره را با ترجمه از روی قرآنهای
بیترجمه بخوانند و معنی کنند برای شما و دوست دیگرمان که یاد دهند .
این کار هستند .گروهی را مدتی است که تحت تعلیم دارند از آنها هم چند
نفر را هم آوردهاند .اینجا در آن دوسه هفتۀ اخیر سوال کردم دیدم که آنها
هم در درجات تحصیلی مختلف و سنین مختلف این راه را رفتهاند و بهثمر
رسیدهاند  .چون دوستان متعددی از من سوال میکردند که آیا این کار تا
چه حد عملی است؟ فکر کردم بهتر از هر چیز این است که این رفقا بیایند
محصول کارشان را در این جلسات پایان سال پنجاه و سه عرضه کنند و
رفقا ببینند .آن وقت دوستانی که عالقهمند هستند میتوانند با این همکار
ما در تماس باشند و ترتیبی داده شود برای گسترش این برنامۀ جالب و برای
نزدیکتر کردن مردم ما به کتاب آسمانیشان .از آقای بهرامپور و دوستانشان
خواهش میکنم تشریف بیاورند اینجا و از رفقا هم خواهش میکنم که یک
جا به من بدهند که من بنشینم .دوستانی که عالقهمندند میتوانند تشریف
داشته باشند و برنامه را ببینند و دوستانی که طبق معمول ،قراری یا کاری
دارند ،پنج دقیقه وقت میدهیم که اگر میخواهند تشریف ببرند .در این پنج
دقیقه که جا را آماده میکنیم و این صندلی را هم باید برش داریم ،میتوانند
تشریف ببرند .
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