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 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
 

 مقدمه

هم ی می مهمّی است و موضوع، موضوعی بسیار حیاتی. شما عزیزان بِحَمدِ اهلل در عرصهجلسه

اخالقی جامعه است، فعّالیّت  و خطیری که در حقیقت پاسداری از محیط زیست فرهنگی و

اش با اولیاء خدا بوده و هر کسی که در این بخش وارد بانیای که رسالت محیطکنید؛ عرصهمی

و باید تبریک گفت به هر کسی که موفّق بشود در  1«فَهُوَ خَلیفَةُ اهلل»بشود، طبق روایت نَبَوی، 

 چنین جایگاهی قرار بگیرد.

 

 ی قرآنییک نکته

واْ الْبُیُوتَ قَی وَأْتُمَنِ اتَّ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُیُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَکِنَّ لَیْسَ الْبِرُّ»فرماید: م میقرآن کری

ها درآیید، بلکه نیکى و نیکى آن نیست که از پشتِ خانه 2؛کُمْ تُفْلِحُونَقُواْ اللّهَ لَعَلَّوَاتَّ مِنْ أَبْوَابِهَا

[ آنها درآیید، و از خدا بترسید، ها از درِ ]ورودىِتقوا پیشه کند، و به خانهآن است که کسى 

استید به ، اگر خو«وَأْتُواْ الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا» تفسیر تقوا این است:«. دباشد که رستگار گردی

                                                        
 

هر کس امر به معروف و نهی از منکر  ؛رضهأمر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفه اهلل فی أمن . »1

  .708ص  ،2 ج ،مجمع البیانطبرسی، «. تنماید خلیفه خدا روی زمین اس

  .171. بقره: 2
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واْ اللّهَ قُوَاتَّ»خانه وارد بشوید، از در آن وارد شوید. در پایان آیه نیز مجدّداً تأکید بر تقوا است: 

 « کُمْ تُفْلِحُونَلَعَلَّ

ن آید خیلی روشای مطرح شده که به نظر میکریم یک مطلب خیلی سادههرجا دیدید در قرآن 

های فراوانی نهفته است. این آیه نیز از همان قبیل است. است، بدانید در آنجا مطالب و حرف

 یمسئله، مسئله« وَأْتُواْ الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا»اصلی ما کجا است؟  شود گیراین معلوم می

 دانید. مشکلدانید، جوانبش را میدانید، اهمیّتش را میشناسی است. اصل مسئله را میروش

شناسی داریم، بسیاری از کارهای ما سر روش است و اتّفاقاً به خاطر اشکالی که در روش

 معروفصدر کارهای خوبی که آسیب دیده، امربهبیند. در های بزرگ آسیب میخوب و ارزش

های سال نتوانستیم آن هایی شد که سالمنکر است که در ذهنیّت عمومی دچار آسیبازو نهی

 ها را درست کنیم؛ زیرا از راهش وارد نشدیم. آسیب

 

 هر کاری راهی دارد

وقتی خانه در دارد، کسی شود، نباید از دیوار وارد بشود. واضح است که انسان وارد خانه می

ها است. قبل تر از این حرفشود مسئله دقیقشود. معلوم میبام وارد نمیاز دیوار و از پشت

 ، بعد هم مجدّداً توصیه به تقوا است. «قَیمَنِ اتَّ الْبِرَّ وَلَکِنَّ»ی الهی، تقوا است: این توصیه

هست، این اصل مسئله است، اگر  ی کشف راه درست و روش صحیحی انجام کارمسئله، مسئله

نیم معروف کرویم، خواستیم امربهاین به درستی شناسایی نشود ما از مسیر تقوا بیرون می

های ما خوب ازمعروف شده. هدف و انگیزهمنکر کنیم نهیازمنکر کردیم، خواستیم نهیامربه

لصَّالةُ امام صادق )عَلَیهِ ا ایم؛ لذابوده، ولی روشی عمل کردیم که صددرصد برعکس نتیجه گرفته
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 3؛حُا یُصلِمَّمَن عَمِلَ عَلى غَیرِ عِلمٍ کانَ ما یُفسِدُ أکثَرَ مِ»وَ السَّالم( به صراحت حضرت فرمودند: 

«. دنکسازد بیشتر از چیزی است که اصالح میکه بدون علم کاری انجام دهد، آنچه نابود میآن

ت کند تا درست کند. در روایمل کند، بیشتر خراب میاگر کسی بدون مطالعه، بررسی و دقّت ع

 یَزیدُهُ ریقِ، الائِرِ عَلى غَیرِ الطَّسَّلعامِلُ عَلى غَیرِ بَصیرَةٍ کَالاَ»اند: دیگری به ما چنین هشدار داده

ى غیر بصیر و ناآگاه و جاهل مثل سیرکننده در غیر راه است کنندهعمل 4؛یرِ إالّ بُعداًسُرعَةُ السَّ

 انسان خیال«. افزاید مگر دورى از مسیر و راه رارود و عمل بدون علم سرعتى نمىبیراهه مى و

رود، هرچه سرعتش بیشتر باشد، از کند؛ امّا چون مسیر را اشتباه میکند در راه سیر میمی

 گیرد. هدف بیشتر فاصله می

همین مسئله است آنجا که خطاب به کمیل  بیان امیرالمؤمنین )عَلَیهِ الصَّالةُ وَ السَّالم( هم ناظر به

 ،هیچ حرکت و فعالیتی نیست 5؛الّ وَ أنْتَ مُحْتاجٌ فیها إلی مَعْرَفَةٍیا کمیلُ ما مِنْ حَرَکةٍ اِ»فرمودند: 

ترین کاری هم که خواستید کوچک«. داری نیاز معرفت و علم به آن انجام در تو آنکه مگر

نیازمند شناخت هستید و باید عارفانه و از روی اطّالع و آگاهی صورت  انجام بدهید، در آن

 گیرد. 

حاال اگر از یک سو آن کار از جنس کارهای دقیق و ظریف باشد، یعنی موضوع، موضوع 

یگر هایش باشد؛ و از طرف دی انسانی با پیچیدگیانسانی باشد و طرف مقابلت انسان یا جامعه

                                                        
 

  .44، ص1ج . کلینی، کافی،3

 .202، ص1، ج االنواربحارمحمدباقر مجلسی،  .4

 .181ص  ،العقول تحفابن شعبه حرانی،  .5
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خواهد اشکالی را برطرف کند یا یک خوبی را تقویت کند، می نگاه، نگاه اصالحی باشد که

شناسی و پیدا کردن راه درست برای اقدام و شود ما چقدر به معرفت و روشاینجا معلوم می

 انجام کار نیاز داریم. 

ی ازمنکر، مسئله مسئلهمعروف و نهیبه نظر من در موضوع بسیار اساسی و حیاتی امربه

ای که دوستانی که به این شرف بزرگ آراسته هستند و خدای متعال ئلهشناسی است؛ مسروش

 ای حضور پیدا کنند، باید از آن نصیب وافر داشته باشند. این توفیق را داده که در چنین عرصه

 

 سه شرط در آمر و ناهی

یگری مطرح شده ی ددر بیان پیامبر اعظم )صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم( این مطلب از زاویه

ی روایات این باب ازمنکر از همهمعروف و نهیاست. چه بسا این روایت در موضوع امربه

های کلیدی و اصول اساسی است. حضرت زیرا حامل نکته تر باشد؛تر و جدّیتر و حسّاسمفید

ما یَأمُرُ فِیرَفیقٌ : ثَالثُ خِصالٍال یَأمُرُ بِالمَعروفِ واَل یَنهى عَنِ المُنکَرِ إالّ مَن کانَ فیهِ »فرمودند: 

ما یَنهى عالِمٌ بِوّ عالِمٌ بِما یَأمُرُ بِهِ ، عَدلٌ فیما یَأمُرُ بِهِ عَدلٌ فیما یَنهى عَنهُ، یما یَنهى عَنهُبِهِ رَفیقٌ فِ

امر به معروف و نهى از منکر نکند مگر کسى که سه خصلت در او باشد: در امر و نهى  2؛عَنهُ

«. دکند، دانا باشروى نماید و به آنچه امر و نهى مىند، در امر و نهى خود میانهخود مدارا ک

ه از از منکر کند مگر کسی ک معروف و نهیحضرت مسئله را سلبی توضیح دادند. نباید امر به 

ی مند از رِفْق، سعهکنند؛ بهرهمند باشد. از جای حسّاسی هم حضرت شروع میسه ویژگی بهره

                                                        
 

 .24، ح78، ص100بحاراألنوار، جمحمدباقر مجلسی،  .2
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در مقام امر و نهی اهل عدالت و انصاف باشد. سوم، دانش آن کار را  ،را باشد. دومصدر و مدا

 خواهد امر یا نهی کند. هم داشته باشد؛ عالم باشد به آنچه که می

الب ی جحضرت فرمودند اگر کسی این سه ویژگی را ندارد، اصالً سراغ این کار نیاید. نکته

ادل. عَدل یعنی خیلی عدالت پیشرفته داشته باشد. چنانچه و نفرمودند: ع« عَدْل»اینکه فرمودند: 

ی حسّاس بشود. گاهی جنس این کار مثل کسی این سه خصلت را داشت، وارد این عرصه

وقت خطاب به سیستم است، کار جرّاحی چشم، جرّاحی مغز و جرّاحی اعصاب است. یک

الح وقت اصست؛ امّا یکتر اوقت بهسازی ساختاری سیستمی است، آسانتر است. یکآسان

نفْس و اصالح انسان است. در اینجا کار خیلی پیچیده می شود. مثل عملیّات جرّاحی است که 

که نانای؛ چتری درست کردهتنها مشکل را حل نکردی، بلکه مشکل بزرگاگر اشتباه کنی، نه

 کند.ی بیمار را حادّتر میاگر جرّاح اشتباهی کند، بیماری و مشکل ساده

خواهد وارد العاده اهمیّت دارد. کسی که میشناسی فوقمحور کار است و روش« شناخت»پس 

ی حیاتی و مهم شود، باید خودش را پیرو این سه اصل اساسی، یعنی مدارا، عدل و این عرصه

 انصاف و علم قرار دهد. 

م، طرف مقابل ه نگیریگیریم و اگر جایی نتیجطور وارد این عرصه بشویم، یقیناً نتیجه میاگر این

آخرین  8؛آخِرُ الدَواء اَلْکَی»اند: که گفتهپذیر نبوده و باید از راه دیگری وارد شد؛ چناناصالح

 هُیُصلِحُ مَن ال»امیرالمؤمنین )علیه السالم( در جای دیگری فرمودند: «. دمرهم داغ نهادن باش

                                                        
 

  .127 طبهنهج البالغه، خ. 8
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«. دکسى که او را کرامت اصالح نکند، اهانت و خوارى اصالح کن 7؛ةهانَیُصلِحهُ اإلِ الکِرامَة

شوند. اصالً کند و به ناچار با اهانت اصالح میافرادی هستند که کرامت آنها را اصالح نمی

شوند، مگر اینکه مورد اهانت قرار بگیرند. آنها گونه است که اصالح نمیشان اینشخصیّت

 ز این قاعده مستثنی هستند.شان خیلی پیشرفته است و ابیماری

 

 ازمنکرمعروف و نهیقواعد امربه
ازمند یابد و نیالعاده افزایش میاگر مخاطب جوان باشد حسّاسیّت، اهمیّت و ظرافت مسئله فوق

ایم کار درست است. باید از این زاویه مسئله را بررسی کنیم که چرا در بسیاری از موارد نتوانسته

یم. سرّش این است که به لوازم کار عمل نکردیم. چنانچه به لوازم این ی الزم را بگیرنتیجه

هایی ایم یا در جاگیریم. اینکه گاهی کمتر نتیجه گرفتهاصل الهی عمل شود، قطعاً پاسخ می

ایم، به خاطر این است که ما به لوازم کار ی عکس گرفتهایم، و در مواردی نتیجهنتیجه نگرفته

را درست انجام ندادیم. شما بِحَمدِاهلل اهل معرفت، دانش و برگزیده هستید. ملتزم نبودیم و کار 

ان کند، کارش آسازمنکر با برگزیدگان صحبت میمعروف و نهیانسان وقتی در موضوع امربه

خواهد خیلی عمومی حرف بزند، کار پیچیده است؛ شما برگزیدگان است. گاهی می

دارای انگیزه هستید که نوعاً صاحب پژوهش، دانش و  های اداری، عزیزانی متدیّن ومجموعه

 تر است.ها آساناهل دقّت هستید. اینجا کار آسان و گفتن این بحث

                                                        
 

  .235، ص2غررالحکم، ج . تمیمی آدمی، 7
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ـ در دو  کریم و روایات گفته شدبعد از بیان این مقدّمه ـ که تقریباً متن مسئله با توجه به قرآن 

 کنم. قسمت کوتاه چند نکته را بررسی و تبیین می

 

 ل خودت. او1ّ

ی انسانی است؛ یعنی بخش اوّل راجع به روش است؛ مخصوصاً آنجایی که مواجهه مواجهه

 ها هستند. هایی از انسانطرف ما فرد یا گروه

ی نبوی در برخورد عمل کنیم؛ ترین نکته عبارت است از اینکه ما به سیرهدر این بخش مهم

ها لحاظ و طبق قاعده در برخوردها و مواجهههمین. یعنی به تعبیر دیگر، هنر و ادب اسالمی را 

 و سیره و سنّت عمل کنیم. 

نکر، ازممعروف و نهینخستین نکته در اینجا این است که اوّلین بازتاب ورود به میدان امربه

ی اوّل مواظب خودت باشی، به خودت اصالح خودِ ما است و یادآوری اینکه تو باید در درجه

و نهی به خودت باشی. این مطلب نیازی به توضیح بیشتر از این  برسی و مرتّب مشغول امر

ندارد و سخن قبلی ما ناظر به همین مسئله بود. اگر آمر به معروف و ناهی از منکر اهل عمل 

صاً رود؛ مخصوو درصدد رعایت بین خودش و پروردگار متعال باشد، کارش خیلی به پیش می

ث ما، خودسازی مورد تأکید است؛ یعنی توانمند اگر خودساخته باشد که در بخش اوّل بح

 ی الهی.ی انجام وظیفهاین عرصه کردن خود برای ورود به
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 ظنَّ. حُسن 2

شود، اصل بسیار شامخ و رفیعی ی دوم که به عنوان یک اصل در اینجا بر آن تکیه مینکته

تعبیر « اصل عمومی برائت»و یا « ظنَّحُسن »ی اجتماعی از آن به اصل است که در مواجهه

 ی اخالق و فقه اسالمی است. ی بسیار رفیع و فرازمند در حوزهشود و یک قاعدهمی

 دهد، باید سه احتمال را درکنیم که یک رفتار نامناسب را انجام میرد میوقتی با کسی برخو

ت. این داند این کارش منکر اسنظر بگیریم. نخست اینکه اصل را بگذاریم بر اینکه او اصالً نمی

حالت تفاوت اساسی دارد با حالتی که ما ذات او را متّهم به خباثت کنیم و با این تفکر با او 

 مواجه شویم. 

داند، ولی غافل است. این هم یک فرض جدّی و درست است. احتمال دوم این است که می

کند و رشد کرده که در آن محیط احتمال سوم این است که این فرد اساساً در محیطی زندگی می

ات ی اوّل ذشود. در این صورت، شما در درجهو بستر تربیتی، این رفتار منکر شناخته نمی

کنید. حاال باید در بهسازی رفتار مبتنی بر این اصل اساسی و را تبرئه میمخاطب خودتان 

 ی دوم.کلیدی، وارد میدان بشوید. این نکته

 

 . حفظ کرامت مخاطب3

اش صحبت بشود کم است، اصل اکرام و حفاظت اصل سوم که خیلی مهم است و هرچه درباره

اتی است. اگر کرامت و شخصیّت کسی العاده مهم و حیی فوقاز کرامت مخاطب است که مسئله

شود از آن شخص امید خیر داشت. این صریح روایات ما است. امام آسیب ببیند، دیگر نمی
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از شرّ کسى که خودش را  1؛هُمَن هانَتْ عَلَیهِ نَفسُهُ فَال تَأمَن شَرَّ»هادی )علیه السالم( فرمود: 

خُرد شد، خودتان را از شرّ او در  اگر کسی شخصیّتش لگدمال و«. سبک شمارد، ایمن مباش

امان ندانید. ممکن است االن رفتار ظاهری مناسبی نزد شما در پیش بگیرد؛ ولی غافل از اینکه 

هایش باشید؛ زیرا برایش تولید عقده اید که تو و جامعه باید منتظر ضربتای به او زدهضربه

این قضیه هنگامی که مخاطب شما  ورزی را در او به وجود آوردید.کردید و مبنای یک کینه

 این نکته بسیار مهمّ است.  شود.تر میجوان باشد، شدیدتر و خطرناک

 لیهعَ هانَت نَفْسه عَلَیهِ کَرُمَت مَن»ی مقابلش فرمودند:امام علی )علیه الصالة و السالم( در نقطه

 زناچی و خوار نظرش در نفسانى شهوات گردد،مى برخوردار نفس کرامت از که کسى10شَهْوَته؛

تاری راحتی اشکاالت رفتواند بهاگر کسی شخصیّتش حفاظت و تقویت بشود، می« .گردد مى

خودش را خودش اصالح کند. در خیلی جاها ما باید کمک کنیم تا افراد به خوداکتشافی 

 برسند، خودشان را کشف کنند و قیمت خودشان را پیدا کنند. 

گویند، به عفّت اجتماعی آسیب وارد ف دارند، دروغ میاینکه گاهی برخی رفتارهای جل

کنند، به خاطر این است که به شخصیّتش ضربه خورده است. والّا اگر شخصیّت پیدا کند، می

 کند. گونه رفتار نمیاین

                                                        
 

  . 473ص ،تحف العقول. ابن شعبه حرانی، 1

 .221 ص ، الحکم . غرر10
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خواهیم این شخصیّت خُردشده را یک بار دیگر هم خُرد کنیم از این بدتر حالتی است که ما می

ای بگیریم. آن شخص لطمه خورده است، تو هم به آنچه که به او وارد شده، لطمه تا از آن نتیجه

 هم اصل سوم.کنی، بعد توقّع داری که او رفتار مناسبی از خودش نشان بدهد! اینوارد می

 

 . رفق4

« هُنیما یَنهى عَما یَأمُرُ بِهِ رَفیقٌ فِفِیرَفیقٌ »اصل چهارم اصل رِفْق است که در روایت داشتیم: 

خداوند  11؛فْقَالرِّ اللَّهَ رَفِیقٌ یُحِبُّ إِنَّ»چقدر لطیف است. در روایت نورانی دیگری فرمودند: 

اگر خدای متعال رفیق نبود، عالم و آدم اصالً شکل «. اهل مدارا است و مدارا را دوست دارد

ت. اصالً فْق اسگذاری شده و دین اسالم، سراپا رِگرفت. اساس دستگاه خلقت بر رِفْق بنیاننمی

عِبَادِ  هُوا عِبَادَةَ اللَّهِ إِلَىرِوَ لَا تُکْ ینَ مَتِین، فَأَوْغِلُوا فِیهِ بِرِفْقٍهَذَا الدِّ إِنَّ»اسالم چنین دینی است: 

عبادت خدا را به صورتی ناپسند به  .این دین متین است، با مالیمت در آن وارد شوید 12؛اللَّهِ

نکند بندگی خدا را پیش بندگان خدا بد جلوه بدهید که از دین «. بندگان خدا عرضه نکنید

ی رِفْق و مدارا، یعنی نگاه پرستارانه و طبیبانه با مخاطب و مشکل و گریزان شوند. مسئله

موضوعی که به آن مبتال شده است. اگر نگاه رفیقانه باشد، آنگاه صرفاً مسئولیّت را یادآوری 

اشی و رِفْق داشته باشی، وقتی مسئله را فهمیدی، عالوه بر کنید و بگذرید. اگر رفیق بنمی

ی، کنسازی میکنی تا مشکلش را برطرف کند. زمینهیادآوری به شکل درست، کمکش می

                                                        
 

 .  212ص ،11ج ،وسائل الشیعه. حر عاملی، 11

  . 73، ص1ج ،وسائل الشیعه. حر عاملی، 12
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دهی تا مشکلش آید انجام میکنی و هر کاری که از دستت برمیشوی، امدادگری میواسطه می

 ف کنید. یابی، مشکلش را برطربرطرف بشود. باید با ریشه

 

 ی مطلوب با نقطه ما ادارات یفاصله

رین تی زیادی دارد. مهمواقعیّت این است که محیط اداری ما هنوز با تراز انقالب اسالمی فاصله

ها و نهادها باید ازمنکر ادارات و سازمانمعروف و نهیکاری که عزیزان ما در شوراهای امربه

اش با آن صورت مطلوب این محیط اداری و کشف فاصلهی اوّل تحلیل انجام بدهند، در درجه

  شناسانه است.ی آسیبی من، مواجههی ویژهاست. توصیه

ها را از صدر تا ذیل من روی این نگاه تأکید دارم. شورای شما باید با مراقب و دقت، آسیب

آن  از نامه تهیّه کند. سپسبرشمارد، مطالعه کند، تحلیل وضعیّت کند، فهرست و شناخت

ها یکی نیست. این بخش به هایش را استخراج کنید؛ زیرا وزن آسیبنامه، اولویّتشناخت

ه آنهایی ویژعملیّات عالمانه نیاز دارد؛ یعنی حتماً باید انسان از اشخاص دانشور استفاده کرد؛ به

باید  هاشناس و نهادشناس هستند و هم دستی در فقه و معارف اسالمی دارند. اینکه هم سیستم

 در کنار شما، به شما به عنوان افراد مشاور کمک بکنند. 

یمت ی عزرسد. آن نقشه که فراهم شد، باید در آن نقطهی نقشه میپس از این، نوبت به تهیّه

رل ی اوّل کنتمان در درجهکشف بشود. اگر ما خواستیم فالن آفت یا آسیب را در محیط اداری

ی شروع ما کجا است؟ این ی سوم حذفش کنیم، نقطهدر درجه ی بعد کاهش وو مهار و درجه

کند که شما بتوانید روش را به دست شناسی است. این مقدّمات کمک میهمان بحث روش

ی مبارزه توانیم راه کنترل ودرستی شناسایی نشود، ما نمیبیاورید؛ چون اگر آن آسیب و منکر به

 با آن را به دست بیاوریم. 
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 کنیم. مرحله نوبت به عملیّاتی است که ما از آن به اقدام هماهنگ تعبیر می بعد از این

نها آید که آآفات ادارات ما مشابه هم است. با مطالعات گسترده و دقیق، این آفات به دست می

باید در اتاق فکر مرکزی فهرست و احصاء شود و سپس یک اقدام هماهنگ برای کنترل 

، ایی اولویّت در سطح استان انجام شود. برآیند چنین اقدام عالمانهدار و داراهای ستارهآفت

ی مدّت نتیجهبازخوردهای مثبتی است که شما در زمان کوتاه به دست خواهید آورد و در میان

 آن را خواهید دید. 

های اجتماعی کار خیلی کنم، محیطمان صحبت میهای داخلی سازمانیی محیطمن درباره

تر است. اینجا اقدام هماهنگ پاسخ های سازمانی کار خیلی آسانست. در محیطتر اپیچیده

کند و در جریان، بهسازی و رفع اشکاالت و کاهش دهد؛ زیرا گفتمان و جریان درست میمی

 شود تا در شرایطی که چنین گفتمانی به وجود نیامده است. تر انجام میمنکرات خیلی آسان

آید، انجام شد و همه طبق نقشه عمل کردند، نتایج در قرارگاه مرکزی میبعد از اینکه این اقدام 

شود ما کجا اشکال روشی شود. در اینجا معلوم میشود و بازخوردها گرفته میپایش می

کنیم، شده اقدام میهای بهینهشود و مجدّداً بر اساس روشها بِهسازی میایم. روشداشته

رود تا به نتیجه برسد. در تمام این مان پیش میتیب عملیّاتگیریم و به این تربازخورد می

ی پایانی ـ دائماً گروه باید متوسّل به ذیل عنایت الهی ی شناسایی تا نقطهعملیّات ـ از نقطه

ی جهادی، خودش را وسط میدان مبارزه و باشد و با توکّل بر پروردگار متعال و با روحیه

داران اصالح اجتماعی، گرفتن از شهدا و میدانء خدا و با روحیهجهاد بداند. به تأسّی از اولیا

 شاءاهلل موفّق عمل کند. از باطن آنها مدد بگیرد تا در این عرصه ان
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ی معروف شما شورایتوانیم بگوییم شورای امربهاین فرآیندی است که اگر طی بشود، ما می

قط خواهید فکند. شما که نمیمی کند؛ یعنی طبق مبنا عملاست که طبق روش قرآنی عمل می

اسمی داشته باشید، گزارشی بدهید و بگویید خیال مسئوالن نظام راحت که در استان همدان 

ها شکل گرفته، این تعداد معروف در ادارات و سازمانعزیز سرافراز این تعداد شورای امربه

ال تأثیر هستید. مؤمن دنبال ها را انجام داده است! شما دنبجلسه داشته، این کارها و پیگیری

 خواهد یک کار مفید و مؤثّر انجام دهد. کند. میقدم مؤثّر است و وقت خودش را تلف نمی

ی ما است. و مسئولیّت الهی ما است و واجبی است که به عهده البته این کار مفید و مؤثّر وظیفه

معروف نشینید. امربه، از پا نمیتان برداشته نشدهتا خیالتان راحت نشده که این واجب از عهده

های ازمنکر یک واجب الهی است که قطعاً بر گردن شما است؛ زیرا شما برگزیدهنهی

های خودتان، اشخاص فهیم و مؤمن و انقالبی هستید. تا شما آن را به سرانجام نرسانید، مجموعه

واجب الهی هستید؛ ی شما هست، شما مشمول این شوید. تا فالن عیب در مجموعهآرام نمی

 لذا آرامش ندارید. بنابراین تأکیدم روی اقدام است. 

من معتقدم ما در اصالح اداری جز با اقدام مشترک و هماهنگ موفّق نخواهیم شد. البتّه در 

طور است؛ ولی در ارتباط با محیط سیستمی این مسئله های عمومی هم همیناصالح محیط

های پیوسته هستیم. بنابراین باید با استفاده از روشهمبه یجدّی است؛ زیرا ما یک مجموعه

 شاءاهلل اقدام مناسب را انجام بدهیم. ی مناسب برسیم و انعلمی به نسخه

 

 گرفتن معروف، منکر است!نادیده

شناسانه، یعنی شناخت منکرها، تأکید دارم، معتقدم اصل البتّه در ضمن اینکه بر این نگاه آسیب

سازی رسانی و برجستهزمان نقاط قوّت را نیز ببینیم و آنها را هم اطّالعگوید هماعتدال به ما می
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منکری  ها، خودهای معروف در مجموعهها نادیده گرفتن نقاط قوّت و جلوهکنیم. خیلی وقت

 شویم. نادیده گرفتن معروف خودش منکر است. است که خیلی از ما مرتکبش می

 

 مدد جستن از شهدا

بهترین راه برای تقویت انگیزیشی خودمان و دوستانی که در این کار سهیم هستند، ارتباط با 

روحیه، ای داریم که از آن غافل هستیم. ارتباط با شهدا، ارواح مطهّر شهدا است. ما سرمایه

ی جهاد بزرگی است قلب گرفتن از آنان، بهترین راه برای ورود در عرصهامید، نشاط و قوّت 

کریم در این باره جهاد کبیر است:  خواهید در آن وارد بشوید. اصطالح قرآنکه شما می

رهنگ جهاد ی فجهاد عرصه«. زبا آنان به جهادى بزرگ بپردا و 13؛کَبِیراً وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً»

 کبیر است. البتّه جهاد اکبر، جهاد با نفْس است.

 

 

 

 مصادیق منکر در ادارات
 . کمرنگ شدن عفاف و حیا1

های اجرایی و دولتی مسئولیّت و حضور داشتم؛ لذا از نظر بنده مدّتی در دولت و در سازمان

 ها تأکید کنم. خواهم بر بعضی از آفتخودم می

                                                        
 

  .52. فرقان: 13
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اگر بخواهم چند نمونه را عرض کنم، بدون شک و تردید یکی از آن مصادیق بسیار مهم، 

توانید ام که اگر نکمرنگ شدن حیا و عفاف است. در جلسات بسیار مهم این نکته را تأکید کرده

های مختلف دولت و حاکمیّت، در این بخش موفّق عمل کنید، توقّع در ادارات، نهادها، مجموعه

ی زهی عزیمت اصالح حوهای عمومی به توفیق برسیم. اتّفاقاً نقطهاشید که در محیطنداشته ب

 ها و نهادهای ما هستند. عفاف و حجاب، سیستم

گیرد، معموالً این آفت به وجود ها شکل میجاهایی که روابط صمیمانه بین آقایان و خانم

 شود. می آید. متأسفانه گاهی دامن افراد متأهل نیز آلوده شده ومی

ها در کنار همدیگر بودن، صحبت کردن با یکدیگر و ایجاد فضای صمیمانه در بین ساعت

ی کارمندان رقم زده های عاطفی را در خانوادهی بسیاری از طالقکارمندان بانو و آقا، زمینه

 است. 

کنند و تر از جامعه است؛ زیرا جامعه از ادارات الگوبرداری میی اداری بسیار حسّاسعرصه

گویند: اینها از خود نظام هستند. این آن بخشی است که به نظرم نیاز به یک کار عالمانه افراد می

های درست، در های اداری، ضمن کشف شیوهشده دارد. عزیزان ما در حوزهو دقیق و حساب

 این بخش باید ضریب قاطعیّت را هم افزایش بدهند. 

ها، همه با هم های نسبتاً کوچک آقایان و خانمم، در اتاقای که خود من مشغول بوددر اداره

مشغول کار بودند. یک روز با کارمندها احوالپرسی کردم و گفتم: اگر بتوانیم یک تفکیک اصولی 

شود، هم الزم نیست کسی بگذاریم تا نظارت کند. برایشان کنیم، هم خیال شما راحت می

ن تا مدّت زیادی خیال همه راحت شده بود. جداسازی محیطی انجام دادیم که بر اثر آ

ازمنکر این است؛ والّا اینکه دائماً آنها را جمع کنیم و بگوییم مواظب باشید، کاری از پیش نهی
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ازمنکر کنید! آن نهی خاصیّتی ندارد. نهیاید، بعد نهی میرود. محیطش را فراهم آوردهنمی

 درست این است. 

ها بود و آنها هم اهل رعایت حجاب ی مشغول بود که غلبه با خانمایکی از دوستان ما در اداره

شدند. ایشان ی کار میکردند، بعد وارد محوّطهها خودشان را مرتّب مینبودند. اوّل صبح خانم

م به این مسئله فکر کردم. نهایتاً به این نتیجه رسیدگفت: مدتّی اتاق فکر درست کردم و راجعمی

شنهاد لباس متّحد بدهم؛ منتها باید طوری پیشنهاد بدهم که شخصیّتشان هم که باید به آنها پی

حفظ بشود. تمام مقدّمات را آماده کردم و با خودم گفتم: باید به خرج هم بیفتم. اینها الزامات 

این کارها است. بهترین خیاط و مانتودوز را انتخاب کرده بود و به جای یک مدل لباس، 

 . ها هم استقبال کرده بودندهای متحد انتخاب کرده بود. خانمای لباسخودش چند رنگ متین بر

. ما معروفگونه عمل کرد. این است امربهشود به افراد تذکّر مستقیم داد. گاهی باید ایننمی

 کنیم باید حتماً دائماً تذکّر بدهیم. خیال می

یطی کار بگیریم. بِهسازی مح ها فکر بکنیم و تجربیّات خوب را در این زمینه بهروی این بخش

دهی کنیم. حداقلِ ممکنِ خطوط ها با محیط مخاطبان را سازمانانجام دهیم و نقاط تماس خانم

توانند انجام دهند، حتماً به آقایان بسپاریم. اینها تماس را برقرار کنیم. کارهایی را که آقایان می

ازمنکر یا گفت و او را نهی ها باید به مدیر یک مجموعهچیزهایی است که خیلی وقت

معروف کرد. تا محیط کار را درست نکنی و کالبَد سازمانت را آراسته نکنی، چه توقّع امربه

 داری؟! 

 

 



 

 

ofoghha.ir    تربیت و تعلیم مسئله بر درنگی ها افق  

17 

 

 . کاهش کیفیّت خدمات2

ی کاهش کیفیّت خدمات است. ای ـ مسئلهمصداق دیگر منکر ـ منتها بدون توضیحات حاشیه

ای مان با آن مواجه هستیم. هر ادارهه ما در محیط اداریترین منکراتی است کاین یکی از بزرگ

باید یک سلسله خدماتی ارائه کند. اگر خدماتش کیفیّت الزم را نداشته باشد، این یک منکر 

وَیْلٌ »کنیم خطاب فروشی است. ما فکر میافتد و عین کمرایجی است که در آنجا اتّفاق می

های ی عرصه، فقط متوجه کاسب است؛ حال آنکه شامل همه«نفروشاواى بر کم 14؛فِینَلِّلْمُطَفِّ

 شود. شود؛ مخصوصاً آنجایی که در برابرش مزدی گرفته میی خدمات عمومی میعرضه

 

 . تبعیض3

از جمله مواردی که به نظرم ما به آن مبتال هستیم و باید در اتاق فکر در دستور کار قرار بگیرد، 

ای کارمندها احساس کنند تبعیض وجود دارد، انرژی و ادارهها است. وقتی در وجود تبعیض

د دید کُش است. اینها را بایشود. تبعیض و ظلم هر مقداری باشد، انگیزهی آنها کشته میانگیزه

 و مراقبت و بهسازی کرد.

 

 المالمباالتی در حفظ بیت. بی4

المال یکی از منکرات رایج است که باید جوانبش کامالً بررسی بشود. ی عدم رعایت بیتمسئله

افتد، بلکه به جای اینکه منکر تلقّی های ما میاز اتّفاقاتی که خیلی راحت و عادی در مجموعه

                                                        
 

  .1. مطففین: 14
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 تربشود،  معروف شده، این است که اگر کسی بیشتر توانست از بیت المال استفاده کند، زرنگ

 است! 

 جویی. غیبت و عیب5

های جویی، از جمله مواردی است که در مجموعهآفت بسیار بزرگ و خطرناک غیبت و عیب

برد. مقداری از شیوع آن به خاطر آفات دیگری است ما کم نیست؛ این آفتی که برکت را می

اد در محیط کار، ای نیست که افرما به گونههای اداری ی آنها این است که طرّاحیکه از جمله

حقیقتاً مشغول کار باشند. افراد در محیط کار در یک کسر حداقلی  مشغول کار جدّی هستند 

گرفتن از این و آن و ای و شخصی، از جمله عیبو در بیشتر موارد، مشغول کارهای حاشیه

های گوناگون هستند! اینجا به بهسازی غیبت کردن پشت سر این و آن و ورود در عرصه

های اخالقی، باید سیستم را اصالح و بهسازی کنید والّا ستمی نیاز داریم. در کنار بهسازیسی

 گیرید.نتیجه نمی

 محورهای اداری، مدلی است که وظیفهترین مدل طرّاحیدهد که پیشرفتهمطالعات نشان می

وز که کند. هر رتواند در آن مجموعه باشد که کار میشود. شخص تا زمانی میطرّاحی می

های ما برعکس است! شخص گوید که من باید بروم. مجموعهنتوانست کار کند، خودش می

 ت. وقت نتیجه نخواهیم گرفروی پست سوار است؛ چه کار بکند چه کار نکند! بنابراین ما هیچ

ست؛ از ها اشود که این فراغت، محل تولید انواع و اقسام آفتبه این ترتیب فراغتی درست می

ه یکی ها کای که وجود دارد ـ تا سایر آفتحیایی ـ به خاطر وقت گستردهعفّتی یا کممآفت ک

های کمی هستند و مردم ترینش این است که ادارات ما در نگاه عمومی، دارای خاصیّتاز مهم

شود و بحث رضایتمندی مخاطب که یک شاخص کنند در آنها کاری انجام نمیاحساس می

 گیرد.است، کمتر مدّنظر قرار میبسیار مهم و اساسی 
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 توجهی به نمازتوجهی یا کم. بی6

منکر دیگر این است که در محیط کاری ما نماز جایگاه رفیع و شایسته و شامخ خودش را 

های ما اقامه شود، جور کار سطحی تبدیل شده است. اگر نماز در مجموعهندارد و به یک

نماز از کار زشت  15؛عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنکَرِ الةَ تَنْهَىالصَّ إِنَّ» یابد؛ زیرا:کارایی ادارات افزایش می

سوزاند. نماز، کیمیای عجیبی ها را نماز میی خیلی از این آفتریشه«. داردو ناپسند بازمى

ته شاءاهلل به این نکته بیشتر از گذشاست. نصیب ما از ظرفیّت نماز واقعی کم است که باید ان

 م.فکر کنی

ری ی خطیی شما عزیزان توفیق بدهد که در این عرصهامیدوارم خداوند تبارک و تعالی به همه

ی و وراید، خوش بدرخشید. از استان همدان توقّع بیشتر است؛ زیرا محیط دانشکه وارد شده

شود، اقدام عالمانه است. ما همیشه از همدان چنین تصویری داریم. اسم همدان که برده می

 شود. علم و معرفت و ادب و اخالق به ذهن متبادر می محیط

ی ویژه در این شاخهازمنکر ـ بهمعروف و نهیی امربهبا این مالحظه امیدوارم شما در عرصه

 الشّأن، موفّق و سربلند باشید. اداری که مطرح شد ـ به فضل الهی و به مدد پیامبر عظیم
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