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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
ترالحاج   » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـــن الـديــنداک
 ٢٠١۴ اکتوبر ٣١

  

 وی زنان در اصفھانرتيزاب پاشی بر
 

ی ونجات انسان در ئبرای رھاآسمانی يعنی دين مقدس اسالم برای ضرورت بشر و اديان آسمانی و ازجمله آخرين دين 

يک که با انتخاب  رحمتی.  للعالمين استة رحم وار اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم گپيامبر بزر. دارين نازل شده است

رين رھبر و پيشوای مسلمانان قويت دوم اسالم وۀ ر خليفـگترين دشمن اسالم و از عمر ديگ عمر ابوجھل  بزرراانسان 

  . خواند

 سال و داخل شدن دين اسالم نه به زور و نه ١۵٠٠لياردھا انسان کرۀ زمين  در طول تاريخ ياين ھمه و روی آوردن م

 .شود به جبر و نه به اکراه می

بسم هللا (ن و رحيم حسنه امر نموده و در آغاز ھر عمل و کالم به آغاز به نام هللا تعالی رحمۀ دين اسالم به موعظـ

 .کند سفارش می) الرحمن الرحيم 

 فھم غير دقيق از دين مقدس اسالم و ، قھر واکراه دين اسالم را تحميل کردنا دين اسالم دين جبار و قھار ھم است اما ب

 . ين دين استاچھرۀ غير واقعی از

 ديدهللا عليه وسلم  بايد توسط علماء مجتھد با ھدايات آسمانی دردين اسالم مستند به آيات قرآنی و سنت رسول هللا صلی 

يرد که اين دين واقعاً گرفته و مورد تطبيق به نحوی قرار گ برداشت درست صورت ،آنۀ درست  از حکمت و فلسـفـ

 .  للعالمين شده و نجات بشريت شودةدرعمل رحمت

ام  شريعيت اسالمی باالی زنان به اصطالح اوامر  نام تََحقـُق احکه ی از جوانان، ُجھال و کوته انديشان  بعمل کرد تعداد

وی رنام رعايت حجاب، بره لمعروف ونھی از المنکر، در شھر اصفھان کشور ايران ، بباجاھالنه را تحت نام امر 

را عمل مطابق اسالم خواندن  زنان  در آن منطقه در مظھر عام در ايجاد فضای رعب وترس تيزاب پاشی نموده  و آن

  . ورت عمل شرعی نيست و مبرر ندارد و داشته نمی تواندبه ھيچ ص

 !خوانندۀ محترم برادر وخواھر مسلمان

  . رود  شمار میه امر به معروف و نھی از منکر از مھم ترين فرايض در دين مقدس اسالم بدر اين شک نيست که 

. ر به معروف ونھی از منکر استامۀ بدون شک سالمت و پايداری يک جامعه  از جانب هللا تعالی، و سپس با اقام

عذاب عمومی ترک امر به معروف و نھی از منکر   به  بزرگترين دليل فساد و از ھم گسيختگی اجتماع و گرفتار شدن

  . است

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلَّمَ  ُ إِنَّ النَّاَس إَِذا َرأَْوا اْلُمْنَکَر فَ « :ثابت است که فرمود  از رسول هللا َصلَّی هللاَّ ھُْم هللاَّ لَْم يُْنِکُروهُ أَْوَشَک أَْن يَُعمَّ

 ).رود که به عذاب عمومی گرفتار شوند گاه که مردم، کار ناپسند را ببيند و اعتراضی ننمايند، بيم آن می آن(» بِِعقَابِهِ 
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 آيت توبه ۀسور» «َن بِاْلَمْعُروِف َويَْنھَْوَن َعِن اْلُمْنَکرِ َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم أَْولِيَاُء بَْعٍض يَأُْمُرو« :فرمايد هللا می 

 توضيح می دھد که تهللا در اين آي). کنند مردان و زنان مؤمن ولّی و دوست يکديگرند؛ امر به ونھی از منکر می( » ٧١

  .از صفات واجب مؤمنان، امر به معروف و نھی از منکر است

ِ ُکْنتُمْ :( فرمايد هللا تعالی می  َّ ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنھَْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َوتُْؤِمنُوَن بِا   ) َخْيَر أُمَّ

). کنيد؛ و به هللا ايمان داريد امر به معروف ونھی از منکر می) چه اين که.(ايد شما بھترين امتی بوديد که آفريده شده(

   »١١٠ تآي/ آل عمرانۀسور«

ُ َعلَْيِه ِ َوَسلَّمَ  َمْن َرأَی ِمْنُکْم ُمْنَکًرا « :به مسلمانان ھدايت فرموده است   ھمچنان در حديث متبرکه رسول هللا َصلَّی هللاَّ

ھر کس از شما کار ( )۴٩ -مسلم  ( » يَمانِ فَْليَُغيِّْرهُ، بِيَِدِه فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِلَِسانِِه، فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِقَْلبِِه؛ َوَذلَِک أَْضَعُف اإْلِ 

ترين  با زبانش؛ و اگر نتوانست با قلبش و اين ضعيف. اگر نتوانست. آن را با دستش تغيير دھد. ناپسندی مشاھده کرد

  ).ايمان استۀ درج

  . است در مورد وجوب امر به معروف و نھی از منکر، و سرزنش تارکين آن، آيات و احاديث زيادی روايت گرديده  

فته آمديم برای مسلمانان  امر شده است تا از صبر وحوصله گولی در اجرای امر  به معروف ونھی از منکر چنانچه 

به توضيح و تشريح احکام الھی وعظ و نصيحت بدارند اما درتطبيق جزاء ھا چنانچه در باال نيز متذکر شديم . کار گيرند

  .  در تطبيق جزاء ھا بر متخلف به صورت قطع نمی باشدکار حاکميت اسالمی است و جزای تيزاب پاشی

بر ) تيزاب پاشی ازين جمله نيست ومبرر ندارد(بلی  علمای اسالم به يک نظر به اين معتقد اند که تطبيق احکام اسالمی 

ر به مقصد خدمت و امر خير گ است افراطی و خالف شرع ولو ایمتخلف از احکام  و ھدايات اسالمی نيست و عمل

  .رد عدلی استگمرتکب آن قابل پي. انجام شده باشد

 ۀيرد، جامعگی را به دست بئيش تطبيق احکام جزار ھرکس بنابر بر تعبير و فھم خوگعلماء به اتفاق به اين باورند که ا

   .ودی مواجه شده و اين را به صورت قطع اسالم اجازه نمی دھد دگاسالمی به اختالل و 

اسالم وجود دارد ، اگر در حين اجرای اوامر و تبليغ احکام اسالمی به دشنام ھم مواجه شديد کيد در دين مقدس أھدايت 

  پيامبران از صبر  و از حوصله استفاده کنيد، ادای رسالت نموده و ھدايت که از صالحيت بنده نيست و ۀبايد مانند شيو

تدابير متناسب مطابق به شرع که اکميت اسالمی است ذاشته شود و اين حگکار انسان وهللا تعالی است به خود هللا تعالی 

روه مسلمين وآن ھم به اين نوع عمل خالف شرع مبنی بر بدصورت گدارد نه ھر فرد ويا  غرای محمدی اتخاذ می

 .  ر اعالم خالف احکام شرعیگکردن انسانھا با تيزاب پاشی و دي

ُ َعلَْيِه ِ َوَسلَّمَ در رسانيدن احکام الھی هللا تعالی خطاب به رسول هللا صَ  فَاْصبِْر َکَما َصبََر أُولُو اْلَعْزِم « : فرمايد می  لَّی هللاَّ

ُسلِ    »٣۵/ احقافۀسور«). صبر کن، آن گونه که پپامبران اولوالعزم صبرکردند(»ِمَن الرُّ

ابِِريَن « : فرمايد  بار ديگر می هللا تعالی يک َ َمَع الصَّ صبر و استقامت کنيد که هللا با استقامت کنندگان ( »َواْصبُِروا إِنَّ هللاَّ

  »۴۶/انفال«.) است

يَا بُنَیَّ أَقِِم « : هللا تعالی داستان نصحيت لقمان را به فرزندش چنين بازگو نموده است ) ١٧ (تھمچنان در سورۀ  لقمان آي

الةَ َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمْنَکِر َواْصبِْر َعلَی    .»َما أََصابََک إِنَّ َذلَِک ِمْن َعْزِم األُموِر الصَّ

که . شکيبا باش. رسد و در برابر مصايبی که به تو می. نماز را بر پا دار و امر به معروف و نھی از منکر کن! پسرم(

 »١٧/لقمان«). اين از کارھای مھم است

  

 :خصوصيت يک دعوتگر
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ف ونھی از منکر به اين نقطه به صراحت تام ذکر  شده است مجری امر بالمعر  و در مورد خصوصيت يک  دعوتگر

 .اخالق پيامبرانه باشد ۀ اخالق اسالمی ونمونـۀ که مجری دعوتگر بايد خودش نمونـ

ر مردم را به انجام کار يک عمل گر دعوتگا. دھد ی شايسته برای افرادی باشد که آنھا را دعوت میئبايد الگودعوتگر 

دھد، و ھرگاه مردم را از کار   اولين کسانی باشد که او کار خوب را انجام میۀبايد خودش از جملنمايد ،   نيک  امر می

  .بايد خودش اولين فردی باشد که آن کار بد وزشت  را ترک نموده است فرمايد، بد منع می

می مصروف دعوت به ی ديده  شده است، که با گذاشتن عباء وقباء اسالئ تأسف بايد گفت در جوامع ما انسانھابااما 

ش ايد گفتارمبلغ امر با لمعروف ونھی از منکر نب. دھد  خرچ میه د ولی خودش در انجام کار  تعلل بنگرد ديگران می

  . با کردارش  در تضاد باشد

أَتَأُْمُروَن  «. :چنين معرفی نموده اند)  بقره ۀ سور۴۴ تآي( که پروردگار با عظمت ما اين عده اشخاص را در  طوری

دھيد، و خود  آيا مردم را به نيکوکاری فرمان می«: يعنی»   النَّاَس بِاْلبِرِّ َوتَنَسْوَن أَنفَُسُکْم َوأَنتُْم تَْتلُوَن اْلِکتَاَب أَفاَلَ تَْعقِلُونَ 

 .»فھميد خوانيد آيا نمی کنيد، در حالی که شما کتاب می را فراموش می

 از   اعم- ء علما  قول ترين بنابر صحيح«: فرمايد  میتسالم در تفسير اين آي هللا مفسر شھير جھان اة کثير رحم امام ابن

   ازآنھا با ترک  و يکی  است  امر از جانب خود امر کننده، ھردو واجب  آن  دادن  و انجام  معروف  امر به-   و خلف سلف

نھی کند، ) گناه(ود نبايد ديگری را از آن  و بعضی از علماء گفته اند که انسانی که مرتکب گناه ش شود  ساقط نمی ديگری

  استناد می کنند؛ درحالیت به اين آيءو ضعيف تر از اين قول اينست که اين دسته از علما! ولی اين قول صحيح نيست

 .آنھا نيستۀ  حجتی برای گفتتکه اين آي

 نمايد  دھد، و از منکر نھی  نمی را انجام   امر کند ھرچند او خود آن معروف  بايد به   عالم  که  اينست بنابراين، صحيح

 .»گردد  می  آن ھرچند او خود مرتکب

 عمل،   بی  عالم  در نکوھش  جھت  است، از اين  نکوھيده عمل  بی  علم که  بايد دانست ولی«: کند  می  کثير اضافه ابن

َراِج َمثَُل اْلَعالِمِ  «:  شريف  حديث  اين  است، از جمله  آمده بسياری احاديث  الَِّذی يَُعلُِّم النَّاَس اْلَخْيَر َواَل يَْعَمُل بِِه َکَمثَِل السِّ

  .»رجاله موثقون« ): ١/١٨۵(وقال الھيثمی فی المجمع ) ٢/١۶۵(معجم الکبير . »يُِضیُء لِلنَّاِس َويَْحِرُق نَْفَسهُ 

   مردم  به ماند که  می غی چرا د، بهکن  نمی  عمل آموزد اما خود بدان  می  مردم  خير را به  که عالمی«: يعنی

 . »سوزاند  را می  خودش بخشد، ولی می یئروشنا

َمَرْرُت لَْيلَةَ أُْسِرَی بِی َعلَی قَْوٍم ِشفَاھُھُْم تُْقَرض بَِمقَاِريَض ِمْن «:  است  در مسند امام احمد آمده  ديگری  شريف در حديث

ْن َکانُوا يَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِرِّ َويَْنَسْوَن أَْنفَُسھُْم، َوھُْم يَْتلُوَن اْلِکتَاَب : الُواقَ " َمْن ھَُؤاَلِء؟ : قُْلتُ : قَالَ . نَارٍ  ْنيَا ِممَّ ُخطَبَاُء ِمْن أَْھِل الدُّ

 ).٣/١٢٠(المسند . »أَفاََل يَْعقِلُوَن؟

:  کيانند؟ گفتند  گروه اين: شد، گفتم  می  بريده  از آتش یئھا  آنھا با قيچی  زبان  که کردم گذر   بر قومی  معراج درشب«: يعنی

نمودند، در   می  خود را فراموش کردند ولی  امر می  نيکی  را به مردم  که ی دنيا؛ از آنان  از اھل  امتت  و سخنرانان خطيبان

 . » کنند؟  نمی  تعقل خوانند، مگر آنان را می  کتاب  که حالی

ھرکس ديگری را به کار خوب فرمان دھد و   «: می نويسد) ۴۴بقره  (ت تفسير آيھمچنين عالمه عبدالرحمن سعدی در

 باز دارد و خود آن کار را ترک نکند اين عمل مبين بی عقلی و  خود آن کار را انجام ندھد، و يا کسی را از کار بد

  ».دنادانی وی می باشد، به خصوص وقتی که به اين امر آگاه باشد، پس حجت بر او تمام می شو

يا گروھی ميخواھد که بنابر مکلفيت آسمانی خواستار تبليغ ھدايت اسالمی گردد بايد خودش  که شخص و  زمانیاءً بن

 . عالی اخالقی باشدۀنمون
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تبليغ احکام آسمانی در شرع اسالمی جواز  نام تطبيق وه در خاتمه بايد گفت که برخورد زشت وغير انسانی با مردم ب

وی رزند وبر بربريت می نام اسالم دست به چنين تخلفات،  تشنجات، قتل، ترور، وحشت وه که ب نداشته وکسانی

نام تالش برای رعايت حجاب تيزاب می پاشند اين عده اشخاص از دايرۀ اسالم خارج وبه ھيج صورت ه اشخاص ب

  . توان برايشان خطاب يک دعوتگر و مسلمان صالح نموده نمی

قابل .  وعمل مبرر شرعی ندارد سبب بدنامی اسالم شده، خالف اسالم استنجام يابد، در ھر کجائی که ا یچنين اعمال

  . ی است و مواخذۀ دنيوی و اخروی داردئرد عدلی و قضاپيگ

ترين الفاظ قابل رد د اعمال غير انسانی وغير اسالمی بوده وبه شديۀحوادث تيزاب پاشی در شھر اصفھان از جمل

  ومن هللا التوفيق  پايان   .                ونکوھش است

 

 

 

 :ـارشگتتبع ونـ

ترالحاج   » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـــن الـديــنداک

  جـرمـنی-مسؤول مرکز کلتوری دحــق الره و مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

 

  


