
 

 

 

 

 

 در امر به معروف و نهی از منکر (گذار مکتب نرجس)بنیان 1اهاییاستاد طشناسی روش

 

 *عذرا مرادی

 

 

 چکیده

ت که رفتار اس یشه وصالح انداهای کلیدی یند تربیت، از روشآبخشی از فر ةمثابامر به معروف و نهی از منکر به

 بدیل در تهذیب اخالق، سالم سازی فرد و جامعه و تأمین امنیت اجتماعی دارد.نقشی بی

گان نخبان در این می .، متوجه همگان استنادرست پرهیزدادن از کار زشت وها و خوبیدعوت به  ولیتئمس

ذاری، ر تأثیرگدش الگویی و توانایی برجسته نق ، داشتنبصیرتبرخورداری از فکری و فرهنگی جامعه، به دلیل 

 ها دارند.ها و ناهنجاریها و جلوگیری از سقوط جامعه به سوی زشتیجایگاهی ویژه در احیای ارزش

نظیر و همتی الصی کمکه با اخ تمام افراد جامعه بودنان بلکه ی زالگویی برجسته از این دست برا طاهایی استاد

نهی  وه معروف بامر  وسبک ارشاد  .ها پدید آوردسازی ارزشارشاد بانوان و جوانان و نهادینه ةواال، تحولی در عرص

ه ب ن نوشتارایدر ت. انطباق داش معاصرها و نیازهای دوران های مستدل و روزآمد و بر ظرفیتبر روشایشان از منکر 

 پردازیم. می و نهی از منکر ایشان در امر به معروف ةهای عملیاتی شدروشترین مهمتبیین 

 .ی امر به معروفهاروشاهایی، امر به معروف، نهی از منکر، استاد ط واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .مشهد مکتب نرجس یقیتحق -یطلبه و پژوهشگر مؤسسه علم. *



 

 

 مقدمه

 بازشناسی دلیل بدین. اندبوده مسلمانان تاریخ و سیاست فرهنگ، در سترگ بس زنان الگو منشأ رویدادهایی

های زنان الگو، عمل ایشان به باشد. از شاخصه برای نسل امروز بسیار راهگشا تواندمی آنان ای و رفتاریعناصر اندیشه

ان در کاربست این واجب است که با گفتار و رفتارشان این فرهنگ را منکر و روش آن از نهی و معروف به فریضة امر

 اند.نهادینه ساخته

عمل به تکلیف شرعی و دینی بر پایة از این نسل بود که با عزمی واال و  اهایی دعوتگریاستاد طبانوی فاضله 

از اخالص و  یلباسبا ، یاری پروردگار را بر خود فرض دانست و با توکل و اعتماد به قیام به امر به معروف ،خود

 .م رساندبود، حرکت الهی خویش را آغاز کرد و به سرانجاپوشانده  گفتار و رفتارشو  اندیشهبر که تقوی 

و  1345در سال  با تأسیس مکتب نرجس .از هجرت به مشهد مقدس آغاز شد های تبلیغی بانو طاهاییفعالیت

های بعد در سطح کشور تبلور یافت و با تربیت و پرورش چندین هزار طلبة ایرانی و غیر سیس شعبات وابسته در سالأت

 ایرانی قوام یافت و به اوج رسید.

ارشاد و  اصلی ، راهبردهایمعصومین و قرآن هایآموزه از برگرفته شناسی انسان با بیت اهل خدمتگزار این

توان گفت این بانوی جدّ میبه .توان کوشید تمام با ها،آن کردنعملیاتی راه در و داد دعوت به خیر را تشخیص

 بهره برد.  هاروش از بهترین زمانآن  فضای با متناسب و خود عصر گرای منکرستیز درمعروف

ستاد ا روش بازخوانی یقینبه است.امر به معروف و نهی از منکر  فریضة داراین طالیه تالشاز  این جستار، روایتی

 .بود خواهد راهگشا بسیار است، بیتاهل و قرآن هایآموزه از برگرفته که

 

 بیان مفاهیم

 معروف و منکر: -

راغب اصفهانی معروف و منکر را  .(129ص، 1385طاهایی، ) ناشناختهشناخته شده و منکر یعنی معروف به معنی 

معروف هر آن  ؛«ما ينكر بهماالمَعُْروُف اسمٌ لكلّ فعل يُعْرَفُ بالعقل أو الشّرع حسنَه، والمنكَر »چنین معنا کرده است: 

کنند و منکر هر آن چیزی است که عقل و میشناسند و معرفی آن را به نیکی و خوبی می شرعو  عقلچیزی است که 

 .(561، ص1427راغب اصفهانی، ) داندشرع آن را ناپسند می

مرجع تشخیص معنای معروف و منکر را در به سخن راغب استناد  بااهایی در تبیین مفهوم معروف و منکر استاد ط

 دشمارمیبربعد حکم دین و شریعت به زیبایی یا زشتی هرکار  ةاول قضاوت عقل و خرد صحیح و در مرحل ةمرحل

مالک حسن عمل از »تواند معیار تشخیص قرار گیرد: دهد که عقل ظنی نمیالبته توجه می .(216، ص2، ج1393)طاهایی، 

شود چه بسا افراد به گمان خود کاری خوب انجام دهند در حالی که عمل نیکو عی یا جهت شرعی گرفته میعقل قط

 .(312)همان، ص «نباشد

امام  کند.بیان می امام سجاد« مکارم االخالق»ها را ضمن شرح دعای ها و زشتیاستاد بسیاری از مصادیق نیکی

های اعتقادی و و رذیلت هازبان دعا، شناختی عمیق از فضیلتفکری، با بزرگ موزگار آبه عنوان یک  سجاد

ایمان، تقوا و تزکیه، توکل، یقین، یاد خدا، شکر نعمت، عدل و احسان، گذشت، معاشرت  فرماید.اخالقی ارائه می

به تخلّق  های اخالقی است که امامها و فضیلتگمانی، فروتنی به خلق و... از جمله نیکیرحم، خوشةنیکو، صل

http://wikiporsesh.ir/عقل
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ها پرهیز در این دعا، انسان را از آن هایی که امامبرخی منکرات و زشتی کند.ها را از درگاه الهی درخواست میآن

جویی، غیبت، دشنام، گواهی باطل، اسراف دهند عبارتند از: ظلم، کبر و فخرفروشی، حسد، مکر، بدگمانی، عیبمی

ها و اشارات مناسب به زبان ساده و روان ارائه سیری دقیق همراه با تمثیلهای ناب، تفاهایی از این مقولهاستاد ط و... .

  2است. ایشانفکری  ةها و پشتوانمایهگر بندهد که حکایتمی

انسانی  یعنی برای هر ؛انسان است 3زیبا دانستن معروف و زشت شمردن منکر امری خدادادی و بر طبق عقل فطری

انسان بر طبق فطرت و ذات الهی و انسانی خویش، میل به نیکی و فضیلت دارد قابل درک و بر اساس سرشت اوست. 

نهد و عفو و گذشت را داری را ارج میامانت ؛کند و ادب را تحسینو از منکرات بیزار است. صداقت را تصدیق می

را، نفاق، سوء ظن، شمارد. از دروغ، افتخواهی را مقدس میعدالت کند ودارد. به زیبایی حیا اذعان میدوست می

بر اثر تحریف و تغییر در  او بر این اساس، تا زمانی که نور فطرت انسانی ستمکاری و آزار دیگران بیزار است.

وجودش به خاموشی نگراییده یا تضعیف نشده باشد، به سوی کسب فضایل و زدودن رذایل اخالقی سوق داده 

 شود.می

توجه کنید مطلب خیلی حساس »داند: ضد فطرت می عقل را عامل مهمّتوجهی به اهایی، هواپرستی و بیاستاد ط

ها از نافرمانی ها واحتیاطیبی در اثر ،شودهای درونی ما همانند عقل، هوش و حافظه کاسته میچه از نیرویاست آن

ما را از حق  ،پیروی هوای نفس»کند: و تأکید می (76ص ،1385طاهایی، ) «دستورات عقل و پیروی از هوای نفس است

در مقابل به هر نسبتی که نفسمان را ادب کنیم و تابع عقل باشیم به همان اندازه گرایش ما به حق بیشتر  .کنددور می

 (.64ص ،2، ج1393طاهایی، ) «شویمشده و آن را پذیرا می

های هر و ویژگی توان مصادیقراحتی میبه ،های شناخت معروف و منکرندبا توجه به این که عقل و فطرت راه

بازشناخت. معروف و کار نیک از نظر استاد کاری است که از نظر هدف، زمان، از جهات مختلف یک از این دو را 

نگری در عمل، گیران، استقامت در کار، استحکام، نظم، آیندهضرورت، تداوم، ابزار استفاده شده، همکاران و بهره

ریزی صورت گرفته باشد و به شده و برای آن برنامهیده سالمت کار، سنجها، نشاط، اعتدال، دقت، سرعت و اولویت

تأکید  و (146، ص12به نقل از تفسیر نور، ج 312ص ،2همان، ج) «جب، حبط، ریا و سمعه انجام شودهای ع  دور از آفت

خداوند بر  ،ای در انتخاب عمل و نیکو بودن آن دقت کند و لو این که عملش نقصان داشته باشداگر بنده»کند: می

 .(312ص 2، ج1393)طاهایی،  «افزایدحسن عمل او می

چه منکر معرفی شده، مورد رضای الهی آن»به تعبیر استاد:  .مالک دیگر در شناخت معروف و منکر شرع است

ف از جهاد، خیانت، دنیاطلبی و این شرک، کفر، نفاق، تخلّبنابر ؛خداوندند ةمنکرات طرد شد ةو هم نیست

همان، ) «ها راضی نیستیک از آنرانی، منکر و مطرود درگاه باری تعالی هستند و خداوند به انجام هیچشهوت

 (.217 -216ص

 

 مفهوم روش -

 کاربه... و خوی قانون، قاعده، طریقه، عادت، رسم، حرکت، طرز رفتار، راه، معانی به فارسی زبان در روش

 1 ج ،1375 ساروخانی،) شودمی اطالق ابزار و هافعالیت ها،شیوه ها،راه مجموعة به مشترک و عام معنی یک در رود،می

 مقصود به دستیابی برای که هستند هاییظرافت و فنون ها،شیوه نظام، و اسلوب نوشتار این در روش از مقصود (.42 ص



 

 

 تا گیرد انجام چگونه فریضه این یعنی. ودرمی کاربه رفتار یا حالت سخن، قالب در منکر از نهی و معروف به امر در

 .باشد داشته را کارآیی و اثربخشی بیشترین و بهترین

 

  نیکو روش انتخاب و شناسی روشاهمیت 

 مبنای و اساس. دارد مخاطب به فکر و پیام رساندن و رشد به رو تغییرات ایجاد در بزرگی سهم طریقه و روش

 از نهی و معروف به امر از هدف تحقق برای راه نیکوترین و تریننزدیک که است آن روش بودن الزم یا بودن خوب

 و ظاهری شکل یک به تنها تواننمی. کندمی تضمین را موفقیت ابزار، و روش از اصولی و بهینه ةاستفاد. باشد منکر

 حسن. اندمتفاوت هاآن ویژگی و العمل عکس افراد، مکان، زمان، تناسب به هاروش. کرد اکتفا خشک فرمانی

 . است فکری گذاریسرمایه و وافر تالش نیازمند ،امکانات کارگیریبه و روش انتخاب

 از توانمی که دارد وجود ارزشمندی و مهمّ  بسیار نکات آنان، سخنان و دین بزرگان عملی سیرة و کریم قرآن در

 .گرفت مدد منکر از نهی و معروف به امر صحیح هایروش انتخاب برای هاآن

 برگرفته اصول و سیره از استفاده با را مطلوب هایروش فریضه این انجام در و بود آشنا تربیتی هایروش با استاد

 جاآن از. نشد خارج ضوابط از هرگز. کردمی عمل دینی ضوابط و شده پذیرفته معیارهای و اصول اساس بر و قرآن از

 منکر از نهی و معروف به امر آمیختن و سلیقه اعمال از که شدمی باعث شناخت این داشت، دین از عمیق یشناخت که

 روش هر از خود، معروف به امر روش در بگوییم اگر نیست مبالغه. باشد دوربه هابغض و حبّ و شخصی هایسلیقه با

 و مربیان و مسؤوالن که داشت توجه نیکویی به .کردمی استفاده افتد،می مؤثر دادمی احتمال یا دانستمی که تربیتی

 همة زیرا. باشند مجهز گوناگون مخاطبان با متناسب مختلفی هایشیوه به خود موفقیت برای باید استادان و معلمان

 سخن او با خودش زبان با باید و دارد خاص ظرفیتی و روح شخصی هر. کرد دعوت روش یک با تواننمی را مردم

 که نحل سوره 125 آیة پایة بر و باشد داشته برخوردی نوع چه کس هر با دانستمی .(231ص ،2ج ،1393 طاهایی،) گفت

 و نیکو موعظه با باید را عوام و کرد ارشاد استدالل و حکمت با باید را خواص کند،می اشاره دعوت هایشیوه به

 (.همان) نیکوتر جدال با را مخالفان

 

 استاد روشی هایشاخص

 مستقیم غیر ارشاد بر تأکید و خطاها به نکردن تصریح -

 تمایل استاد که دانندمی همه اما است مستقیم روش منکر از نهی و معروف به امر روش ترینرایج و ترینمعمول

 علنی صورت به را خود ارشاد و راهنمایی کندمی سعی شایسته مربی یک»: نداشت روش این از استفاده برای چندانی

 پرهیز مستقیم طور به هانارسایی دادن نسبت از و خودداری دیگران برابر در نواقص و عیوب بردن نام از و ندهد انجام

 اثر زودتر بگوییم اشاره و کنایه با را اخالقی تذکرات وقتی»: که دادمی یاد مهربانانه .(149ص ،1389 طاهایی،) «کند

 شود گنهکار بیشتر تجرأ و گستاخی موجب گناه به تصریح بسا چه. ببریم نام گناه از صراحت با که این تا بخشدمی

 چنین بیت اهل و پیامبر عملی سیرة. هاستعیب پوشاننده متعال پروردگار. برود بین از کارش زشتی و قبح و

 ،2ج ،1393 طاهایی،) «داشتندمی نگه مخفی را آن همواره و کردندنمی فاش را خطاکار افراد لغزش که است بوده

 شما بسا چه. شود گرجلوه جوییعیب و مالمت صورت به است ممکن شما ارشاد همین» که دادمی هشدار (.232ص



 

 

 را او بیاید نظرش به و باشد این خالف مقابل طرف برداشت اما باشید نداشته هم نیت سوء و داشته راهنمایی قصد

 طاهایی،) باشد کنایه صورتبه نصیحت است بهتر. ندارد حاصلی کردن ارشاد گونه این. کنیدمی جوییعیب و مالمت

 چنین در که کرد نهی و امر مستقیم صورت به باید حتماً اوقات برخی که داشت توجه باید البته (.149ص ،1389

 با افراد برخی مورد در خود ایشان (.149ص همان،) دهید تذکر جمع حضور در نه و مخفیانه باید کردمی توصیه مواردی

 . کردمی استفاده مستقیم روش از داشت هاآن روحیات از که شناختی به توجه

 

  جمعی و فردی تذکر -

 عبارات همراه به طاهایی استاد تذکّرات. است کارفراموش یا خاطی به الهی نواهی و اوامر یادآوری تذکّر

 زمان امام یخانه جااین ولید،ئمس زمان امام برابر در است، ناظر خدا دارد، شرعی اشکال: چون انگیزشی

 ةمشاهد لحظة در زیرا دارند کاربردی یجنبه هایادآوری این. بود همراه... و بترس جهنم از نیستم، راضی من است،

 مورد در نرجسمکتب مسؤوالن و اساتید به بارها استاد (.101ص ،1390 رضایی،) گرفتمی انجام غفلت یا خطا

 -زمان امام خانة امکانات و المالبیت او. کردمی توصیه المالبیت از درست ةاستفاد و جوییصرفه

 . دانستمی تخطّی قابل غیر یقرمز خط را -نرجسمکتب

 به گاه و فردی صورت به گاه داشتند، مختلف هایموقعیت و هامخاطب شناخت در که درایتی به توجه بااستاد 

 :کنید توجه جمعی تذکر در دهنده هشدار عبارات این به. کردمی نصیحت و موعظه جمعی صورت

 گناه،. کنندمی حمله ما به فساد هایموج اکناف و اطراف از. غرقیم دنیا این پایانبی هایگرداب در ما! عزیزان»

 و کنیم پیدا نجات توانیممی چگونه ما نیستیم خودمان اختیار در ما. گردانندمی را ما هاموج این ظلم، اشتباه، شبهه،

 این از بینیممی باشیم، داشته دقت اندکی اگر که گیرممی شاهد امگفته بر را خدا. کنیم حفظ را خودمان چطور

 و شده غرق االّ و دهد نجات را ما که شویم لمتوسّ چیزی به که این جز نداریم؛ نجات راه هم لحظه یک دنیا گرداب

 .(18 و 17ص ،1389 بوذری،) «ایمشده هالک

 

  نیاوردن رو به و پوشی چشم تغافل، -

 به را درس این عمل در ایشان که تغافل نام به بود درسی اهاییاستاد ط تربیت و تعلیم عملی دروس بین در

 ناشایست کاری مخاطب اگر. است مخاطب به زبانی غیر و رفتاری نمایاندن نوعی واقع در تغافل. دادندمی شاگردان

 موقعیّتی در اما آوردنمی خود رویبه اصطالح به و کردمی عبور لغزش این کنار از آرامی به ایشان داد،می انجام

 :ایشان باور به (.278ص ،1391 سوق، نژادموسوی) شدمی متذکر را مسأله آن آرامش با توأم و زیبا لحنی با مناسب

 به را معروف و خیر اهل حسنه، شکر. است اجتماعی و روانی مفید اثر دارای حسنه شکر مانند سیئه از پوشیچشم»

 و شود خلق کرامت زمینة تواندمی نیز سیئه از پوشیچشم. کندمی تشویق هم را دیگران و کندمی تشویق کارشان

 سیئات منشأ سیئه، یک از پیگیری بسا چه نشود، پوشی چشم اگر. کندمی پیدا گرایش اغماض و عفو سجیّه به آدمی

 شودمی کشیده جبران قابل غیر و بار ندامت مفاسد به مواقع از بعضی در که گرددمی اختالف و مشاجره سبب و بسیار
 (.178ص ،1ج ،1390 طاهایی،)



 

 

 که گناهانی خاطر به را جوانی وقتی» که داشت کیدأت مقوله این بر ویژهبه اشگیرانهپیش راهبردهای در استاد

 و اعتراض مورد را او جهات تمام از و بگیریم نادیده را هایشلغزش از قسمتی باید کنیممی نکوهش شده مرتکب

 ،1389 طاهایی،) «شود چیره شما بر لجاج و عناد با نگیرد تصمیم و نشود وادار واکنش به جوان تا ندهیم قرار توبیخ

  (.210 و 209ص

 

  هالحظه شکار و هافرصت از گیریبهره -

 به امر نیت رفتارهایش تکتک در بگوییم اگر نیست مبالغه. داشت فریضه این انجام به زیادی توجهاستاد طاهایی 

 و داشتبرمی را بهره بیشترین آمده وجود به هایفرصت اندک از. پروراندمی سر در را منکر از نهی و معروف

 ناظر خود اعمال بر حالی هر در را خدا که چرا کردنمی خالی شانه آن انجام از هرگز و گذاردمی را تأثیر باالترین

 . دیدمی

 هایبرنامه تمام. کند ایجاد بیزاری منکری از و کند معرّفی را معروفی تا ریختمی برنامه ما ضمیرروشن استاد

 تفریح یک از فراتر بسیار و هدفمند ایاندیشه با ،انداستا و طالب اردوهای و سفرها از اعم را نرجس مکتب جانبی

 جمع، از را منکری تا داشت خود کالم لحن و مخاطبین مکان، زمان، بر ایویژه دقت همواره. نمودمی برگزار ساده

 برجا پا خود شانة بر چنانهم را تکلیف بار بود، مانده مهمل معروفی و پایدار منکری که زمانی تا. سازد محو و بیگانه

 .دانستمی

 

 مخاطب ظرفیت به توجه و تدریج رعایت -

 و ظرفیت و ذوق و شوق میزان و تحمل قدرت روحیات، به ایمان، درجة بر عالوه باید هاخوبی به دعوت در

 صورت این غیر در. کرد عمل تدریجبه مخاطب، فردی یا زمانی شرایط اقتضای به و کرد هتوجّ  نیز افراد ةحوصل

 ذره ذره تدریج، رعایت با و داشت ویژه اهتمام مقوله این به استاد. دارد وجود منفی تأثیر حتی یا تأثیر عدم احتمال

 جان در مرتبه یک کدام هیچ رذایل و فضایل که بود دریافته نیکی به. کردمی تزریق مخاطبش به را تربیتی معارف

 . دهد نتیجه فوری و سریع هایشتالش باشد داشته انتظار نباید پس آیندنمی وجود به هاانسان

 ایرانی، غیر با ایرانی طالب. بود متفاوت بسیار پنجم سال ةطلب با اول سال ةطلب هب نسبت او برخورد و توصیه شیوة

 روشی اقتضای یک هر... و مسؤول غیر و مسؤول استاد، غیر و استاد جوانان، و مسن افراد و بانوان طلبه، غیر و طلبه

 نرجسمکتب به دینی معارف کسب برای چین کشور از که استاد شاگردان از یکی خاطرات به. داشتند ایویژه

 :کنید توجه بود، آمده

 استاد زیبای و صمیمی و گرم استقبال با ذهنی، هایدغدغه و افکار ةهم گذراندن و مکتب به ورود ةلحظ در»

 کشور و دور راه از کردیمنمی احساس اصالً  که بود طوری ایشان ةاولی برخورد. شدیم مواجه مهربان مادری و طاهایی

 از بعد را فرزندانشان که بود مادر مانند ایشان به ما حس. شناختندمی را ما هاسال ایشان انگار. ایمآمده جااین به غریب

بنابر  حتی. کنیم عادت جااین به ما تا بودند ما همدم و همراه لحظه به لحظه ایشان. کندمی مالقات دوری سال چندین

 نفرمودند اول ةمرحل در. کنیم گوش را کشورمان عالقة مورد موسیقی که داد اجازه داشتیم ایشان از که درخواستی

 گوش موسیقی تعطیل روزهای در بتوانیم تا کردند تهیه هم ضبط بلکه ؛است ممنوع دادن موسیقی جااین خیر؛ که



 

 

 از و بردمی خودمان کشور هوای و حال به را ما موسیقی این شنیدن چون. شدمی ما آرامش باعث این که کنیم

 (.طاهایی استاد بافضیلت بانوی یادواره اولین تصویری صوتی فایل ،1389 چینی،) کردمی کم انیمهادلتنگی

 ظاهری وضعیت همان با ابتدا ما که این تأثیر و توجه قابل نکتة»: گویدمی استاد ارشادی و تربیتی ةشیو دربارة وی

 حجابتان» که نگفتند باره این در مطلبی هیچ ما به اول لحظة همان در ایشان و شدیم مکتب وارد داشتیم، چین در که

 هدیه عنوان به رنگی سبز مانتوی ما برای تدریجبه و زمان مرور به بلکه «شدید؟ مکتب وارد گونهاین چرا! کو؟

 بلند لباس و کردیممی استفاده سربند از نماز برای چین در حتی. چیست «مانتو» دانستیمنمی اصالً  زمان آن ما. گرفتند

. بدوزد لباس برایمان داشتیم دوست خودمان که هاییمدل با تا کردند دعوت خیاط یک ما برای سپس. پوشیدیمنمی

 ةمرحل در بلکه ،نکردند اجبار کاریبه را ما جااین در که بود جالب خیلی ما برای دقیق، و ظریف تربیت روش این

 حجاب به را ما عالقه، ایجاد با تدریجبه بلکه اجباری هیچ بدون و کردند تعریف ما برای را حجاب و پوشش اول،

 .«(همان) کردند دعوت

 

  منکر و معروف بندیاولویت

 حضور مراسم این در مختلف عقاید با زیادی اقشار که قدر هایشب در اهاییاستاد ط»: کنید دقت ماجرا این به

 داشتند نامناسبی برخورد بدحجاب دختران با مسنّ بانوان برخی. کردمی تالش جوان دختران بیشتر جذب برای دارند،

 هایشب این در شخصی هیچ» که کردمی اعالم جلسه ابتدای در ما آگاهدل استاد اما دادندمی تذکر هاآن به مدام و

 حضور مجلس این در خواهدمی که شکل هر به کس هر بگذارید. نکند منکر از نهی و معروف به امر را فردی عزیز

 ،1391 سوق، نژادموسوی) «شد خواهند نیز عامل شب، این از و مکان این از الهی معارف دریافت با اهللشاءان. یابد

 (.267ص

 و اصلی و بنیادی منکرات و هامعروف به توجه و شناخت که دریافت توانمی خوبیبه ماجرا این در دقت با

 و داشت توجه بدان هوشمندانه استاد که است مهمّ ایمقوله روبنایی و غیربنیادی منکرات و هامعروف از آن تشخیص

 نیکی به ایشان .کردمی مقدم رفتاری و اخالقی نوع بر را ایمانی و فکری انواع منکرها، و هامعروف بندیاولویت با

 تا و است فرد نگرشِ نوع و باورها ناحیة در اصالح به مسبوق رفتار و اخالق ناحیة در اصالح گونه هر که بود دریافته

 .است برزمان و تدریجی امری اصالح این و شودنمی عوض راه نشود، اصالح نگاه

 وادار تالش و تکاپو به مخاطب ةاندیش که گزیدبرمی را روشی و دانستمی را مباحث به ورود راه اهاییاستاد ط

 احکام و معارف زیبای چهرة خاص ظرافت و هنرمندی با سپس گرفتمی نظر در را ایزمینه و زمانی شرایط. شود

 به. کردمی آشنا مرحله به مرحله الّنفسی، حق و الّناسی حق الّلهی، حق تعالیم با را او عالمانه و دادمی نشان را اسالمی

 :کنید دقت کندمی نقل انقالب از پیش دوران در خود تبلیغی خاطرات از استاد که نیز ماجرا این

 صحبتم پای زیادی خیلی جمعیت. بودند تبعید آنجا در طالقانی هللاآیت که بود زمانی .زابل بودم رفته مرتبه یک»

 من خوراک طایفه پنج :زندمی صدا و آیدمی جهنم از قیامت روز در عقربی که گفتم روایت یک من. آمدندمی

 فرهنگی خانم یک... . و کند ترک را نماز رکعتی به ولو است نخوانده را نمازی که کسی نماز، کاهل یکی ؛هستند

 بخوانم، نماز کردم قصد من. ترسیدم خیلی عقرب این از من خانم :گفت و آمد جلو بود رؤسا از یکی خانم که

 و کرد را سالش حساب و آمد مشهد به من با حتی. بدهم زکات بدهم، خمس باشم، داشته را دین دستورات رعایت



 

 

 را خانم این رفتم زاهدان به که دوم سفر. دیگر شدم مسلمان گفت شد، متدین خیلی خودش قول به و داد را خمسش

 خانم گفت. کردم صحبت هااین و انقالب و فقیه والیت به راجع من. بود افتاده زاهدان به ایشان مأموریت. دیدم

 هااین ندارم، دین بینممی من کنیمی سخنرانی اینجا باز حاال کردی، مسلمان را من کردی سخنرانی یک زابل طاهایی

 به هم این باید. است جمع هم با همه هااین گفتم! است؟ کرده فرق شما صحبت قدراین چرا! گویی؟می که چیست

 (.9/11/1395 اندرزها، ،www.tahaie.net) «شود ضمیمه هاآن

 

 هنر از مندیبهره -

 نیستند یکسان جامعه هنجارهای و قوانین به عملی و اعتقادی بندیپای نظر از جامعه افراد همة داشت توجه باید

 هایشیوه از استفاده با و مستقیم روش به و معمولی زبان با تنها تواننمی ارتباطات گستردگی با امروز دنیای در ویژهبه

 دعوت را مسلمانان روز، متناسب زبان با باید و است مختلف زمانی و دوره هر در جذب هایروش. نمود عمل سنتی

 بسیار هاست،انسان فطری میل با مطابق که هنر زبان از استفاده راستا این در. کنیم نهی هابدی از و نموده هانیکی به

به  و جمعی ارتباط وسایل از استفاده با توانمی زمانی هر در (.91ص ،1387 دیگران، و بسیج: ک.ر) است توجه قابل

 اشتیاق اهاییاستاد ط. نمود منکر از نهی و معروف به امر... و داستان شعر، نمایشنامه، تئاتر، چون هنرهایی نکاربست

 قرار تأثیر تحت را افراد سرشت و فطرت حکیمانه ها،روش این مدد به و داشت روش این کارگیریبه در ایویژه

 تشکیل بانوان از نفر چند حضور با را تئاتری گروه داشت، توجه تئاتر و نمایشنامه به کسی کمتر که زمانی در. دادمی

 مبارزه ستیزی،ظلم موضوعات با هایینمایشنامه قرآن، آیات از استفاده با .(283و 64ص ،1391 سوق، نژادموسوی: ک.ر) داد

 تاریخ هایشخصیت قرآنی، هایشخصیت ،معصومین فضایل و حقانیت ،فرهنگی تهاجم غربشناسی، طاغوت، با

 صحنه روی به دیگر موضوعات بسیاری و فرزند تربیت در والدین مسؤولیت انتظار، فرهنگ الگو، زنان تشیع، و اسالم

 جامعه رفتاری و اخالقی عقیدتی، هایچالش برخی منکر، از نهی و معروف به امر در هنر از استفاده با و آوردمی

 تصویری شکل به ایمنطقه و محلی هاینمایشگاه برپایی با چنینهم. گنجاندمی هانمایشنامه موضوع در را خود عصر

 به را دانشگاهی و دبیرستانی جوان دختران و بانوان و مطرح را نیاز مورد اخالقی و معرفتی موضوعات بعدی، سه یا

 .کردمی دعوت هاآن تماشای

 

 تشویقی روش -

 هدایت برای بسیار روش این از دین اولیای .است اسالم راستین مکتب امتیازات از هاارزش و هانیکی به تشویق

 به باید جامعه بود معتقد. کردمی ایجاد فراوان شوق مخاطب در هاارزش به نسبت استاد. بردندمی بهره ارشاد و خلق

 منکرات برخی ترک یا فرد نیک عمل برابر در گاه. برود پیش منکر از نهی و معروف به امر به مردم تشویق سمت

 تازه طالب و جوان دختران ةدربار مقوله این. است داده انجام را بزرگ بس کاری گویی که کردمی تشویق چنان

 . داشت نمود بیشتر وارد

 

 

 



 

 

  نتایج

 و معصومین سنت قرآن، در ریشه مسلمان هر تکلیف و طبیعی حق عنوان به منکر، از نهی و معروف به امـر

 به را مقوله دو این هاارزش سازینهادینه و هاناهنجاری از جامعه حفظ و هدایت برای اسالم. دارد بشر عقل و اندیشه

 .است نموده تشریع عبادات سایر و روزه و نماز ردیف در عبادتی و فریضه عنوان

 دینی دانش از وافر بهرة با که بود عمل مقدم خط در صالحی انسان ،بیت اهل و قرآن حق بر پیرو اهاییاستاد ط

 و فکریخوش و بصیرت با و گذارد منکر از نهی و معروف به امر میدان به قدم مردم، و جامعه از صحیح شناخت و

 .گرفت کاربه عرصه این در را اشحوزه و خود هایظرفیت تمام مند،نظام هایروش از استفاده

 با انسان تربیت ناشدنی کهنه و ثابت اصول از برگرفته منکر از نهی و معروف به امر در ایشان کلی رویکردهای

 .شودنمی تغییر دستخوش زمان، گذشت با که است روایی و قرآنی هایآموزه بر کیدأت

 نکردن تصریح مستقیم، غیر ارشاد بر تأکید منکر، از نهی و معروف به امر در استاد روشی هایشاخص ترینمهمّ از

 هنر از استفاده منکر، و معروف بندیاولویت جمعی، و فردی تذکر نیاوردن، رو به و تغافل تدریج، رعایت خطاها، به

 . بستمی کاربه را هاشیوه این جامعه هایواقعیت و نیازها با متناسب که هاستلحظه شکار و هافرصت از گیریبهره و

 

 پیشنهادها 

 با همنوا چنینی،این عملی الگوهای به تأسی است، فراموشی معرض در هاارزش از بسیاری که کنونی روزگار در

 امر فرهنگ ساختن نهادینه جهت در و ضروری رفتاری و اخالقی هایبحران از رفتبرون برای کنونی تربیتی فضای

 . است مؤثر بسیار منکر از نهی و معروف به

 تحلیلی نگرش و عمیق و جامع واکاوی نیازمند که دارد وجود استاد سیرة و زندگی ابعاد از بسیاری هایناگفته

 شاگردان صیتخصّ نگاه بلکه ،شود فمتوقّ تقدیر و تجلیل با کار نباید عملی، الگوپذیری اهمّیت به نظر بنابراین. است

 . است ضروری ایشان زندگی مختلف شئون در

 از ؛طلبدمی استاد زندگی ابعاد حول را مستقلی پژوهش انجام نگارنده نظر به کهموضوعات مختلفی وجود دارد 

 والیتمداری، همسرداری، و داریخانه روش نظم، زیستی،ساده اقتصادی، روش و سیره استاد، عرفانی حیات جمله

 فراوان هایگفتنی که دیگر موضوعات بسیاری و استاد زندگی در دعا و توسل جایگاه شناسی،دشمن شناسی،مردم

 .دارد جوان نسل و امروزیة جامع برای

 اصحاب و هنرمندان مستندسازان، مبلغان، نویسندگان، توجه مورد خدمتگزار بانوی این ةصادقان هایتالش که امید

 راهش و پروردگار رحمت قرین و شاد روحش. باشیم زمینه این در ارزشمندی آثار شاهد آینده در و قرارگیرد رسانه

 .باد مستدام

 

 

 

 

 

 



 

 

 نوشتپی

                                                           

وجود  ةمذهبی پا به عرص ایهجری شمسی در خانواده 1309سال به  ،سیده فاطمه سیدخاموشی)طاهایی( از بانوان فاضل حوزه علمیه. 1

ی تلمذ کرد. نیز از محضر اساتیدی از یو همسرش سید جالل الدین طاها گذارد. دروس حوزوی را نزد سیدهاشم طاهایی )پدر همسر(

ی(، آیت اهلل نهاوندی و یانی، شیخ غالمحسین تبریزی)عبدخداای )دامت برکاته(، میرزا جواد آقا تهرجمله مقام معظم رهبری آیت اهلل خامنه

 مند شد. همی نژاد بهرشهید هاش

را  با هدف تعلیم و تربیت دینی بانوان، مکتب نرجس 1345در مشهد آغاز کرد. در سال  1335های فرهنگی خود را از سال فعالیت

بنا نهاد که هم اکنون با حضور صدها طلبه خواهر ایرانی و غیر ایرانی در حال فعالیت است و توانسته اساتید و نیروهای متخصص و 

 .ای را به جامعه تحویل دهدفرهیخته

در دوران رژیم شاهنشانی با وجود تهدیدهای فراوان،  ؛بانو طاهایی در راستای ترویج فرهنگ اسالمی از هیچ کوششی فروگذار ننمود

و دعوت جامعة بانوان هرگز دست از مبارزه سیاسی و سخنان افشاگرانه برنداشت. پس از انقالب نیز در دفاع از نظام اسالمی و والیت فقیه 

 های بسیار مؤثری برداشت.گام ،به هشیاری و بیداری

دبستانی، شامل مهدکودک، پیش ةها و تأسیس مدارس مشکودر شهرستان نرجسهای مکتب های ایشان تأسیس شعبهازجمله فعالیت

 به جوار رحمت حق شتافت. 1388سال دبستان و دبیرستان است. این بانوی باتقوا سرانجام پس از یک عمر خدمت خالصانه در 

جلد اول و دوم اثر استاد طاهایی را  ی در دعای مکارم االخالق امام سجادشود خواننده محترم کتاب سیردر این زمینه توصیه می. 2

 مطالعه نماید.

ها و وادار کننده به نیکیعقل فطری را عامل  باشد. حضرت علی. عقل مطبوع یا عقل فطری، شامل قسمت اعظم جریان فطرت می3

داند. به طورکلی، تمام مشخصاتی را که برای جریان فطرت صادق است، در مورد عقل مطبوع یا بازدارنده از رفتارهای سقوط دهنده می

های در حقیقت، عقل مطبوع یا عقل فطری جز فطرت، چیز دیگری نیست و به همین علت در آموزش باشند.عقل فطری نیز صادق می

 .(416، ص1373اند )حسینی، کار رفتهسالمی، این دو لغت به صورت مترادفی بها
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