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  دهيچک
 معروف و نهـی از منکـرامر به کفار،  ۀسلط یچون جهاد، نفهم يفقهی متعدد یمبان ،مبارزه با طاغوت يبرا ،در فقه شیعه

. در سـتا آنهـان یتـراز مهم یکـی ،امر به معروف و نهـی از منکـر .ضرورت تشکیل حکومت اسالمی مطرح شده استو 
حکومـت  يبرقـرار يم طـاغوت و بـرایـمبارزه با رژ يبرا ییمبنا ،از منکر ی، امر به معروف و نهیگانیاهللا گلپاتیدگاه آید

بـا  ،و سـپس یگـانیاهللا گلپاتیـا به تبیین فقهی امر به معروف و نهی از منکر از نظـر آاین پژوهش ابتددر است.  یاسالم
تحلیلی به تطبیق این مبانی بر مواضع ایشان از دهه چهل تا پیروزي انقالب اسالمی پرداختـه شـده  - رویکردي تاریخی 

    است. 
م یـمنکرات رژ ،حتیکند ابتدا با نصیم ز منکر، تالشا یط و مراتب امر به معروف و نهیبا توجه به شرا ی،گانیاهللا گلپاتیآ

بـا اعمـال  ،از منکـر یط و مراتب امر به معـروف و نهـیز با توجه به شرایمنکرات و ندامنۀ  ۀدهد و با توسعتذکر  ي راپهلو
بـر بـذل  ،1357 و 1356 يهادر سـال یبا اوج گرفتن مبارزات انقالبـ . ایشانکندیرا محکوم م آنهام، یاز اعمال رژ انزجار

اسـت، از منکـر  ین مراتب امر به معروف و نهیتریکه عال ی،نظام اسالم ياحکام اسالم و برقرار يجان و مال براي اجرا
  شوند.یم ینظام اسالم يو برقرار يم پهلویاسقاط رژ یی، یعنیدن به هدف نهایرس خواستارد کرده یتأک

  .یگانیاهللا گلپاتی، مواضع، آیفقه ینقالب، مباناز منکر، ا یامر به معروف و نه ها:کلیدواژه
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  مقدمه
یـک عنوان بـه ،تبیین مبانی فقهی لزوم مبارزه با حاکمان جور و طاغوت و نیز قیام و انقـالب علیـه آنهـا

سـنت اهل معـروف انو دانشـمند انمورخـاز  يالـوردتفکر اصیل در فقه سیاسی شیعه ضروري اسـت، 
ام را در اسـالم بـر یـو پـرچم ق یکـه تفکـر انقالبـ گروهی اسـتن یه نخستعیش: «معتقد استباره نیدرا

(عمید زنجـانی، » روح انقالب را با خود همراه داشت ،عهیات شید و همواره نظریان به دوش کشیضدطغ
غیراصـیل  يتا این تفکر را تفکـر کنندمیبرخی نویسندگان غربی تالش  ،این با وجود .)122، ص 1367

    از علما و فقها نشان دهند. شماريکم تعدادو مربوط به 
ویژه از سـوي نویسـندگان غربـی هایی بـهدر حوزة علمیه دیدگاه گلپایگانیاهللا در تبیین جایگاه آیت

  :مطرح شده است
دینـی   نلمـااع طیف بنـديدر تحلیل تحوالت فکري دهه چهل تا پیروزي انقالب اسالمی با  آنان.1

شناسی و تحلیل آن در جهت منویات خود، یعنی سعی در جریان» سنتی«و » کارمحافظه«، »غیرسیاسی«به
در مقابـل ). ایـن گـروه 52،ص 1379(دفرونـزو،  داشته و دارندغیرسیاسی خواندن رویکرد اصلی حوزه 

و یا به تعبیـر برخـی، سیاسـت را امـر پلیـدي  هدانستنجریان انقالبی، دخالت در سیاست را وظیفه علما 
براسـاس  ). در مقابل، جریان انقالبـی را436، ص1377ید از آن اجتناب کرد (آبراهامیان، دانستند که بامی

چنین ) و یا 52، ص1379(دفرونزو،  می خواندند» بنیادگرا«و » افراطی«، »تندرو« آموزه هاي فرهنگ غربی
(معدل،  تاسدخالت در سیاست در ایدئولوژي شیعه نبوده و از ابداعات حضرت امام  وانمد می کردند که

، غیرعلمـی و را در حـوزه یـک اقلیـت جریـان که ایـن دند بوتالش آنان در )، 169 -  166، ص 1382
  ).185، ص 1378ها معرفی کنند (روآ، االسالمکنند و یا  انقالب ایران را انقالب حجت تحلیلغیراصیل 

منحصر کردن دیـن  پیش فرض هاي اندیشه غربی ها مبنی برناشی از  ی،شمندان خارجیانداین نگاه 
 :کننـدیادعـا م ،رونیـازا دهنـد.مـی نسـبت نیـز ع یبه اسـالم و تشـ آن را کهاست  یخصوص قلمرودر 

و  هم علمـا در جامعـه وجـود نداشـتیت مسـتقیه حاکمیتوج يعه برایدر ش یکیدئولوژیگونه سابقه اچیه
انتسـاب ایـن  ؛)179 ص ،1382ت اسـت (معـدل، یـن واقعیدهنده هممخالفت مراجع بزرگ با آن، نشان

گـردد ت درست اسـالم و تشـیع برمیخاص، حداقل به عدم شناخ يهازهیاز انگ يجدا عه،یمطالب به ش
) و 127، ص 1، ج 1378و  184، ص الـف1379خمینـی،  موسـوي( استین و سیبحث رابطه د ،گرنهو
، ص 21ج  تـا،بی ،مسلم و بدیهی است (نجفـی موضوعاتحکومت و اداره جامعه، از  ه بریا زعامت فقی

  .)467، ص 2، ج ب1379خمینی،  موسوي؛ 397



   ۴۵ امر به معروف و نهي از منکر؛ مبنايي براي مبارزه با رژيم طاغوت

اهللا تیـرو، آانـهیت میـان روحانیـ، بـا اشـاره بـه جرریانهاي حوزويج يبندمیتقس دیگر در یبرخ.2
 یکامل قـانون اساسـ يخواستار اجرا کنند که صرفاًیم ین گروه معرفیندگان اینما جمله را از یگانیگلپا

امـا مواضـع  .)437ـ  436ص  ،1377ان، یـبودنـد (آبراهام یقـیمشـروطه حق مشروطه و تحقق سلطنت
 یام عمـومیتا ق ،د امام به نجفیپس از تبع يهادر ساله و در تقابل با رژیم پهلوي بود یگانیگلپااهللا تیآ

 ؛217ـ  215ص  ،1381ان، یـشـد. (جعفریم شـناخته میـک مرجـع معـارض رژیـعنوان بـه ،56سال 
در دوران اختنـاق و در «فرمودنـد:  يگونه که مقام معظـم رهبـرهمان .)679ـ 678ص ، 1383حسینیان، 

ن مـرد بـزرگ، یـش آمد که صـداى ایمواردى پ ،نىید امام خمیهاى تبعن سالیمقابله با حوادث سهمگ
» دیقـم برخاسـت و بـه نهضـت، شـور و تـوان بخشـ یۀعلم ةى بود که از حوزید کنندهیتنها صداى تهد

 .)18/9/1372 ،حدیث والیت(
ن مراجـع یترن و پرنفـوذیتراز امـام از شـاخص پـس یگـانیگلپااهللا تیـآ ،دیگر یدگاه برخیاز د .3
. کـردیدخالـت م یاسـیاز امـور س ياریه، در بسـیت فقیاعتقاد به وال دلیلرفت که به یشمار مبه یانقالب
بـه بعـد بـه  1354 يهاتحوالت سالدر  ،ن دهه چهلیآغاز يهاسال يهاامیبا ق یعالوه بر همراه ایشان

 .)679ـ  678ص ،1383صورت فعال شرکت داشت (حسینیان، 
مثابـه مبنـایی فقهـی بـراي مبـارزه بـا بـه ،تبیین امر به معروف و نهی از منکرهدف  پیش رو بامقاله 

هللا اتیـآتـوان موضـع گیـري میآیا  ،این پرسش را بررسی می کند کهطاغوت و قیام و انقالب علیه آن 
  از دهه چهل تا پیروزي انقالب اسالمی را در چارچوب این مبناي فقهی تحلیل کرد؟  یگانیگلپا

  يانقالب اسالم يبرا يفقه ييمبنا ،از منکر يامر به معروف و نه
  از منکر يت امر به معروف و نهياهم .الف

م مهـم را یکـی از تعـالیدر بیان اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر، آن  گلپایگانیاهللا آیت
شمارد کـه حیثیـت، شـرافت، بقـاء عـزّت، ترقـی و تعـالی مسـلمانان، اجـراي احکـام، اسالمی می

). 514، ص 1، ج 1403جلوگیري از فساد و تأمین امنیت اجتماعی به آن وابسته است (گلپایگـانی، 
در کتـب فقهـی،  ،امر به معروف و نهی از منکـرهمچنین ایشان در پاسخ این سؤال که چرا کتاب 

پس از پایان کتاب جهاد قرار دارد و حتی برخی از فقها در ضمن کتاب جهاد آن را بحـث کـرده و 
کتاب مستقلی به آن اختصاص ندادند، معتقد است: جهاد به معناي اعم شامل امر به معروف و نهی 

ء کلمـۀ اهللا و اجـراي شود. عالوه بر آن، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر براي اعالاز منکر می
  ).515باشند (همان، ص احکام الهی می
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هاي جائر و طاغوتی، معموالً در تقابل با اهدافی چون اجراي احکام، بقاي عـزت و تعـالی حاکمیت
رو، امر به معروف و نهی از منکر، کـه گیرند. ازاینمسلمانان و به طور کلی اعالء کلمه الهی قرار می

ا توجه به شرایط آن، واجب خواهد بود، تا بـا مبـارزه بـا ایـن حاکمیـت، آن ضامن بقاء آنهاست، ب
در بحث قضاء با توجه به آیۀ تحاکم بـه سـوي  گلپایگانیاهللا اهداف تحقق یابد. با همین نگاه، آیت

) و برخـی 137ـ  136، ص 27، ج 1411(حرعـاملی،  عمربن حنظلـه)، مقبوله 40طاغوت (نساء: 
 یجـوز ال«کند کـه: بندي می)، چنین جمع67ـ  63، ص 1، ج 1401یالنی، روایات دیگر (حسینی م

محقا؛ رجـوع بـه قضـات  بکونه العلم مع حتى العادل من التمکن صورة فی الجور قضاة إلى الترافع
جور، در صورت امکان رجوع به قضات عادل جایز نیست، ولو علم داشته باشد که در مسئله مورد 

  ).67ن، ص (هما» نزاع، حق با اوست

ـ  237، ص 1404، یکند (حرانـیاستناد م نیرالمؤمنیبه نقل از ام نیاز امام حس یتیشان به روایا
ها، مخالفت بـا ظـالم و ظلم ردّ ،از منکر کرده یبر امر به معروف و نه يارید بسیکه در آن امام تأک ،)238

 يه مجـارینکـبـه ا ،تین روایته در ادامه اشمارد. البیم یضه الهین فریبه انجام ا مشروطن را ید يداریپا
 ،تیـن روایـکنـد کـه ایاز آن اسـتفاده م گلپایگانیاهللا تیکند و آیاشاره م ،د باشدیامور به دست علما با

 آنهـااگـر  البتـه .را غصب کردنـد آنهادهد که ظالمان و معاندان حق ینشان م ،ت فقها را اثبات کردهیوال
و بـر شـؤون  آنهـادند، ظالمـان بـر یترسـید نمیکردند و از بال و تبعیم نکرده و بر مصائب صبر یسست

  .)39ـ  38ص  ق،1383، یهمدان يکردند (صابریدا نمیمسلمانان سلطه پ
ان یـبـه ب ی،مسـتقل ۀاز منکر در قالب رسال یت امر به معروف و نهیبا توجه به اهم گلپایگانیاهللا تیآ
امـر  ،ترك شـود ینکه اگر معروفیان ایشان با بیپردازد. ایز منکر ما یط و مراتب امر به معروف و نهیشرا

ط ین شـراییط آن، به تبیبا توجه به شرا وگردد یاز آن واجب م یانجام شود، نه يا منکریبه آن واجب و 
  .)514، ص 1ج  ،1403، یگانیپردازد (گلپایاز منکر م یامر به معروف و نه

  منکراز  يط امر به معروف و نهيب. شرا
آمـر  يبه شناخت معروف و منکر از سو ،از منکر یط امر به معروف و نهیان شرایدر ب گلپایگانیاهللا تیآ

ر، اصرار بر ترك واجب و فعل حرام، منجز بودن وجـوب معـروف و حرمـت منکـر ی، احتمال تأثیو ناه
  .)522 ـ 520، ص همانکند (یاشاره م یآمر و ناه يدر حق فاعل و عدم مفسده و ضرر برا

امـر بـه معـروف و  ةکه دربار يادیدات زیبا توجه به تأک است: آمده گلپایگانیاهللا تیاز آ یدر پرسش
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از  يریهـا و جلـوگراه یمنـین، ایزم يضه سبب اقامه فرائض، آبادین فریکه ا ییتا جا ،از منکر آمده ینه
نباشـد، سـاقط  یرر جـانولـو ضـ ،ا ظن به آنیها محسوب شده است، چگونه با علم به ضرر و اجحاف

را تحمـل یـز ؛سـتیبه امر به معـروف ن یدر صورت احتمال ضرر، الزام اینکهشان با اشاره به یشود؟ ایم
اگـر تـرك  یبلـ«دارد: یست. اظهار میباشد، الزم ن ياگرچه ضرر معنو ،رمتضرر نشودینکه غیا يضرر برا

له ئآن مسـ ،ام و متروك شـدن آن شـوداز احک یع شدن حکمیاز منکر، موجب ضا یا نهیامر به معروف 
شـان در یالبتـه ا .»حفظ آن واجـب اسـت ي، برایبلکه جان ،ر جهاد که تحمل ضرر مالیگر است و نظید

دانـد یآن واجـب م يحفظ احکام الزم باشد، بذل مال و جان را برا يبرا یو جان یکه ضرر مال یصورت
  .)519ـ  518، ص 1ج  ،1403، یگانی(گلپا

  از منکر ير به معروف و نهج. مراتب ام
بـا اعـراض و  ، هرچنـداز منکـر، اظهـار کراهـت یان مراتب امر به معروف و نهیدر ب ،گلپایگانیاهللا تیآ

مرتبـه دوم را  .شـماردیاز منکـر م ین مرتبه از مراتب امر به معروف و نهیترك معاشرت و مراوده را اول
ب یـالبتـه بـا مراعـات ترت ،خشـونت و سـرزنش کو و مرتبه سوم را غلظت کـالم،یحسن خلق و کالم ن

شان مرتبه چهارم از مراتب امـر بـه معـروف را زدن شـمرده کـه در یداند. ایو خشونت م يدرجات زبر
البتـه  .شودیگر واجب میخود و مسلمان د يبرا یو عرض ی، مالیر و عدم ضرر جانیصورت احتمال تأث

  .)523ـ  522به جرح و قتل نشود (همان، ص  که منجر یبه شرط
ه یـاط واجـب، اذن فقیـاز منکر منجر به جرح شود، به احت یکه امر به معروف و نه یشان در صورتیا

ی کـیرا یـز ؛داندیاز منکر م یاما قتل را موجب انتفاء موضوع امر به معروف و نه ،را در آن شرط دانسته
 یر بـاقیتـأث يبـرا یگـر محلـید ،لبـا قتـ کهر است یاز منکر، احتمال تأث یط امر به معروف و نهاز شرای

 یامر بـه معـروف و نهـ این نکته اشاره دارد کهز به یدر بحث حدود ن .)522ـ  521ماند (همان، ص ینم
ازمنـد اذن امـام ینوبـت بـه مرتبـه قتـل برسـد، آن را ن اینکهاما بر فرض  شود.به قتل  نباید منجر از منکر
  .)184، ص 1تا، ج ی، بیداند (مقدس نجفیم معصوم
رات از جملـه ضـرب، یـحـدود و تعز یه، اجـرايت فقیدر بحث مربوط به وال ،گلپایگانیاهللا تیاما آ

ه از مراتب امر بـه معـروف یآن را مرتبه عال ،ندانسته و حبس را مختص به امام معصوم یقتل، قطع، نف
 یگـاه ،از منکر یف و نهامر به معرو . ایشان معتقد است:ه استیعهده فق رشمارد که بیاز منکر م یو نه

د، وعـده، یـگر آن تهدین بر هر مسلمان عالم به معروف و منکر واجب است و مرتبه دیبه زبان است و ا
 یواجب است. اما مرتبه سوم از امر بـه معـروف و نهـ ین هم بر هر بالغ متمکنیا .د و مشاجره استیوع
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توسـط هـر  ،، رجـم و قتـل، و عمـل بـه آنمانند قطع دست ،تر از دو مرتبه قبل استدیکه شد ،از منکر
ن مرتبـه از امـر بـه یـم اییشـود و اگـر بگـویم يریرا موجب فساد، تفرقه و درگیز ؛ستیممکن ن یکس

شود و اگر قائـل بـه ین مختل مین رفته و امور مسلمین از بیست، آثار دیاز منکر واجب ن یمعروف و نه
ن امـور یـجامعـه در ا ،نیبنابرا .دیآیرج و مرج بوجود مز باز فساد و هین يهر فرد يبرا ،میجواز آن باش

 ،شـانیاز نظـر ا .)44ـ  43ص  ،1383، یهمدان ي(صابر باشدیه میقن فقیاست، و قدر مت يازمند رهبرین
کـه مسـتلزم  ی رااما مراتب ،از منکر را اعمال کنند یاز امر به معروف و نه یتوانند مراتبین ماهرچند مؤمن

  .)63ه مجاز به تصرف در آن است (همان، ص یفقط فق ،سلطه استت و یاعمال وال
ر هر مرتبـه، یو در صورت عدم تأث از منکر مالحظه شود ید مراتب امر به معروف و نهیبا ،هرحال به

  .)522، ص 1ج  ،1403، یگانیشود (گلپایمرتبۀ بعد جائز م

  يدر مبارزه با سلطنت پهلو گلپايگانياهللا تيمواضع آ
کنـد تـا ، براساس شرایط و مراتب امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، تـالش میگلپایگانی اهللاآیت

منکرات را به رژیم شاه تذکر دهد و تا جایی که احتمال تـأثیر آن وجـود دارد، بـه ایـن امـر ادامـه 
داده، حتی تذکرات خود را تندتر کند. البته با توجه به وجـود شـرایط، ایـن نهـی از منکـر توسـعه 

تر صـورت ي پیدا کرده و در صورت نبود آن، اظهار عدم تکلیف و یا اقدام بـه مراتـب پـایینبیشتر
  کنیم.هایی از آن اشاره میپذیرد. به نمونهمی

  ۱۳۴۳ـ  ۱۳۴۱از سال  يگانيت اهللا گلپايالف. مواضع آ
انوان در انتخـاب بـ رةدربـا ،1341ت در سـال یـت و روحانیـدر آغاز مبـارزات مرجع گلپایگانیاهللا تیآ

کنـد کـه مـؤثر یدهـد، و دعـا مین اقدام به او میدر مفاسد ا یو تذکرات احضاراز دربار را  يمجلس، فرد
نامه بیاز انتشـار تصـو پـسن یهمچنـ .)25، ص 1، ج 1374، یواقع شود (مرکز اسـناد انقـالب اسـالم

ن شـرع و ینامه بـرخالف قـوانبیتصـو اینکهان یبه شاه، با ب ياشان در نامهیا ی،تیو وال یالتیا يهاانجمن
. )26ن گونـه اقـدامات منـع کنـد (همـان، ص یـخواهد تـا دولـت را از ایمصالح مملکت است، از او م

شـونده را کننـده و انتخابخواهد تا شرط مرد و مسلمان بودن در انتخابیز میاز دولت نهمچنین ایشان 
  .)28د کند (همان، ص ینامه قبیدر تصو حاًیصر

اهللا رو، آیـتاضات علما و این مرجع مبـارز، کـاري از سـوي دولـت انجـام نشـد. ازایـنبا اعتر
نامه دیگري به شاه نوشته و در این نامه لحن تندتري نسبت به نامـه اول دارد. ایشـان بـا  گلپایگانی
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بیان اینکه با تعطیلی مجلسین، تنها مرجع رسیدگی بـه کارهـاي دولـت، منحصـر در شـخص شـاه 
اقدامات باز بگذارد، موجب یـأس و نـاراحتی  یمقام سلطنت، دست دولت را در بعضاست، و اگر 

خواهد شد. با وجود قوانین تغییرناپذیر اسالم و با عنوان حکومت مشروطه، سپردن جعل قـانون و 
هـاي قبـل از اسـالم و مقدرات کشور به دست افراد معدودي، توهین به ملت و بازگشـت بـه دوره

خاطر سوگندي که به قرآن خـورده خواهد تا بهرو، از شاه مییی است. ازاینهاي قرون وسطاروش
، نامه، وفاداري خویش را به عهـدي کـه کـردهتا حامی دین و مذهب جعفري باشد، با لغو تصویب

  ).35ـ  34، ص 1، ج 1374تأیید کند (مرکز اسناد انقالب اسالمی، 
باشـد. ایشـان بـا اظهـار زیر، تندتر از نامه به شاه میوبه نخست گلپایگانیاهللا البته نامه دوم آیت

تأسف از اینکه دولت در مقام تدارك اشتباه خود برنیامده، جعل قـانون و مقـرراتِ خـالف قـوانین 
مقدسه اسالمی را غیر قابل اغماض دانسته، و بعـد از تـذکرات علمـا و طبقـات مختلـف، هرگونـه 

دهد کـه در دنیـاي وزیر تذکر مید. ایشان به نخستدانوزیر میمسئولیتی را متوجه شخص نخست
امروز، یک نفر خود را صاحب اختیار و حاکم بر مقدرات بیست میلیون مردم تلقی کند، از نظر هر 

احترامی به عقاید و حقوق افراد است و  قاعده و منطقی و از نظر تمام ملل متمدن، غیرصحیح و بی
خـود ملغـی اسـت (مرکـز اسـناد ز نظر ملت مسلمان خود بـهنامه را لغو نکنید، احتی اگر تصویب
  ).38ـ  36، ص 1، ج 1374انقالب اسالمی، 

 گلپایگـانیاهللا تیـبـه آ یتلگرافـ یط ،علم اسداهللاطبقات مختلف مردم،  يبا تذکرات علما و فشارها
امـا  .)44نامه قابـل اجـرا نخواهـد بـود (همـان، ص بیئت دولت، تصویدارد که طبق مصوبه هیاظهار م

ن یر هـدف را تـأمیوزتلگـراف نخسـت اینکـهبا اظهـار تأسـف از  ی،در تلگراف سوم گلپایگانیاهللا تیآ
د درج یـدر جرا ا رفع ابهـام صـراحتاًیرفع اضطراب عموم، لغو و  يبرا عاًیخواهد، سریم يکند، از وینم

مـا و طبقـات مختلـف بـه مراجـع و عل يکه از سو ییبا تذکرات و فشارها .)45ـ  44شود (همان، ص 
از علمـا  ییهاهیدر اعالم گلپایگانیاهللا تیآ شد.د یدر جرا لغو آن به انتشار آمد، دولت مجبور وارد دولت

 ين همکـاریـشد، تشکر کردند و دوام ایمحسوب م یکه منکر بزرگ ،نامهبیبا تصو تو مردم در مخالف
  .)55ـ  53و اتحاد را خواستار شدند (همان، ص 

اي بـا طـی اعالمیـه گلپایگانیاهللا گزاري رفراندوم، که جنبه حیاتی براي رژیم داشت، آیتدر بر
بیان اینکه بـه وسـائل مختلفـه تـذکرات الزمـه را داده و حـق نصـیحت را ادا کـرده اسـت، اظهـار 

دارد کـه ها خاتمه یابد. همچنـین اعـالم مـیکند که مورد توجه واقع شده، و اضطرابامیدواري می
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یت جز خیرخواهی، بیان مصلحت و انجام تکالیف شرعیه مقصدي ندارد و بـه وظیفـه خـود روحان
  ).57عمل خواهد کرد (همان، ص 

ي کـه توسـط ن منکـریـا يدر تهران، برا اهللاسیدعزیزس به مسجد حاج یورش مأموران پلیشان در یا
ات یـد و آیه مراجع تقلیمدر اعالهمچنین ) 62ـ  61کند (همان، ص یابراز انزجار م ،صورت گرفته رژیم

م انجـام یـرژ يمنکـرات کـه از سـو یان برخیرسد، با بیز مین گلپایگانیاهللا تیآ يعظام قم، که به امضا
فه تذکر مصالح و مفاسـد یمانع از عمل به وظ ،کندیت میکه دولت به روحان ی راشده است، فشار و اهانت

نامه شرکت نسوان در انتخابات، کـه بـا بیفت با تصوحت مشفقانه به زمامداران ندانسته و در مخالیو نص
شود، اقدام به نشـر آن یم يریح جلوگین نصایاز طبع و نشر ا یانتظام يز فشار قوایاختناق مطبوعات و ن
البتـه بعـد  .م و علما مخالفت نکردنـدینامه صادر کردبیند ما تصویها نگوتا دولت ،به مقدار مقدور کرده

دارند که به خواسـت خداونـد یکرده، اظهار م ید به اقدام عملیدولت را تهد ،معروف ن مرتبه امر بهیاز ا
  .)68ـ  66کنند (همان، ص یم يریجلوگ يمتعال در موقع خود اقدام برا

م شـاه بـه یـشـان حملـه مـزدوران رژی، ا1342ن یه در دوم فروردیضیم به مدرسه فیرژ ۀپس از حمل
در پاسـخ وي . )100، ص 1382، یشـمارند (امـامیحالل اسالم ماضم يخطرناك برا ياه را توطئهیضیف

بـا توجـه بـه  ،ن مرحلـهیـا در ایده بود، گویشان رسین مناسبت به ایکه به هم ياریبس تیتسل يهاامیبه پ
و  یانمـا اشـکوا بثـ«آورنـد: ین جملـه را می، اندیدهاز منکر را مؤثر  ی، امر به معروف و نهیتذکرات قبل

اهللا تیـآ يالبتـه تقاضـا .)98 و 92، 79، ص 1، ج 1374، ی(مرکـز اسـناد انقـالب اسـالم» اهللا یال یحزن
آن را در حکـم فـرار  یحتـ .)90ـ  89رند (همان، ص یپذیمهاجرت به نجف را نم از ایشان براي حکیم

 .)100ـ  99 و 68ـ  67، ص 1373، یقم ي(انصار دانندشمرده، حرام میدان جنگ یاز م
علما به نجف را موجب اضطراب عموم و انحالل حوزه علمیه قم دانسـته، راه  ایشان، مهاجرت

دارند: در صورتی که مصادر امـور منحصر نجات اسالم و مسلمانان را در مجاهده دانسته، اظهار می
خطرات حوادث واقع شده و عالقه روحانیت بـه رفـاه، امنیـت و ترقـی مملکـت را درك کـرده و 

طال کند، امید است تشنجات مرتفع و استقالل مملکت حفـظ شـود. اگـر تصمیمات ضد دینی را اب
اوضاع ناگوار ادامه یابد، چه بسا موجب توجه تکالیف بیشتري شود (مرکز اسناد انقـالب اسـالمی، 

  ).91ـ  90، ص 1، ج 1374
د یـوعـات، جرامطب اینکهان یه، با بیضیاز واقعه ف پس میالنیاهللا تیبه آ يانامه یط ،گلپایگانیاهللا تیآ

 ،ن در دوران غربـت اسـالماست، انتظارشان از مبلغیران نیار ملت مسلمان ایو وسائل انتشار اخبار در اخت
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ن اظهـار یشـان همچنـیباشـد. ایها متیو محـدود تیـن و عدم هراس از محرومینصرت د يتالش برا
ا کردنـد، علمـا، مراجـع و را اد یرخـواهیحت و خیاند حق نصـهرچه توانسته ،ن مدتیدارند که در ایم

 ،کنـدیر نمیکه تأث یئت حاکمه کالمیاعالم خطر کردند، اما متأسفانه در گوش ه یبه نوع یکز هریمردم ن
ر و صـالح مملکـت یـر از خیـت غیروحان اینکه با اشاره به ،شانیت و ملت مسلمان است. ایکالم روحان

ن یـخـواهم بـه ایم ،ن مکتوب منتشـر شـودیدهم که ایچون احتمال م«سد: ینویندارد، م يگریهدف د
د یـحـق ندارنـد بـه عقا ،حت کنم و تذکر دهم که مصـادر امـوریئت حاکمه را نصیگر هیبار دکیله یوس

چـرا در مقابـل  ،داننـدیعه میمـذهب شـ یکنند... اگر خودشان را مسـلمان و حـام ییاعتنایران بیملت ا
  .)114ـ  112ن، ص (هما» شوندیخاضع نم ياحکام اسالم و فقه جعفر

، که به دنبال دستگیري حضرت امام صورت گرفت و در آن جمع زیـادي 1342خرداد  15قیام 
ضمن اظهار نگرانی شدید از آثـار سـوء اقـدامات هیئـت  گلپایگانیاهللا کشته و مجروح شدند، آیت

از دیـن و دهند که ملت شـیعه بـا کشـتار و ارعـاب، گناه، تذکر میحاکمه و اتالف نفوس مردم بی
). همچنـین ایشـان اعتراضـات روحانیـت را 123ـ 122بردار نیست (همان، ص مذهب خود دست

داند که باید در مورد تصمیمات خالف شرع، نصایح و اعتراضاتی بکند براساس تکالیف شرعی می
و هیئت حاکمه هم شرعاً و قانوناً، مکلف است به تـذکرات علمـا و مراجـع توجـه کنـد. امـا آنهـا 

کنند و ایشان مکرر عواقب سوء رویه هیئت حاکمه را تذکر دادند، اما متأسـفانه مـؤثر اعتنایی میبی
  ).134ـ  133واقع نشده است (همان، ص 

  ۱۳۵۶ـ  ۱۳۴۳از سال  يگانيت اهللا گلپاي. مواضع آب
 نیـدر طول ا ،رونین رفت ازایم از بیه رژیعل ینه اقدامات عملی، زم1343در سال ، ینید امام خمیبا تبع

بـه  ،از منکـر یدر چارچوب امر به معـروف و نهـ گلپایگانیاهللا تی، آ1356ها تا آغاز مبارزات سال لسا
  م شاه پرداختند. یمبارزه با منکرات رژ

 پاسـخامـا بـا  یدار کنـد.با مراجع قم د ،، شاه در صدد بود به شهر قم آمدهینید امام خمیپس از تبع
عنوان بـه شـاه و انتخـاب پسـر شـاه يگذارشود. در زمان تاجیرو مروبه گلپایگانی اهللاتیآ یقاطع و منف

ت یشـان بـا عصـبانیا یولـ ،ک بدهنـدیـام تبریـکنـد کـه پیدرخواسـت م يم از ویرژ ةفرستاد ،عهدیول
حـال کـه پـدرت  :دیـبگو نیالعابدنید به امام زیزیشما درست مانند آن است که  ۀخواست :ندیفرمایم

خواهنـد کـه یشاه م ةشان در ادامه از فرستادیک بگو. ایان تبرین جریا يا و برایرا کشتم، ب نیامام حس
  .)111، ص 1382، یکلماتشان را به شاه برساند (امام ناًیع
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 يطرح قانون خانواده از سـو براي با اشاره به انتشار خبر امضا ،س مجلس سنایبه رئ ياشان در نامهیا
بـا  :داردیاسـت، اظهـار مـ یات قرآن و قانون اساسـیح آیول مسلم اسالم، صرکه مخالف اص ،سناتورها

خواهـد تـا در یم آنهـااز  ،رونیـازا .صـورت نگرفـت یاما مخالفت ،رفتیانتظار مخالفت م آنهااز  اینکه
  .)300، ص 1، ج 1374، یت آن را منتشر کنند (مرکز اسناد انقالب اسالمید عدم رسمیجرا

دخالـت  ةکند که به مقامات باال درباریان میدخالت اوقاف در امور حوزه، ب ةدربار ،یگلپایگاناهللا تیآ
اظهـار . همچنـین )304دانـد (همـان، ص یرا بـرخالف مصـلحت م آنهات تذکر داده و یدر امور روحان

عمـل  ایـن امـر، بیـانگر .)328م (همـان، ص کنیاقدام مـ ،ر بدهمیدارد که در هر مورد که احتمال تأثیم
  از منکر است. یط و مراتب امر به معروف و نهیشان در چارچوب شرایا

اهللا تیـبـه آ يادر نامـه گلپایگـانیاهللا تیـم، آیبه دست مزدوران رژ سعیدياهللا تیاز شهادت آ پس
 ين موضـوع نداشـته و تحـت فشـارهایـضـاح ایاست يبرا یراه یفعل یطیدر شرا اینکهان ی، با بآشتیانی

د و یـتهد ،تیـن بـه روحانید و تـوهیـن اوضاع و حـبس، تبعیم قرار دارد، اما ادامه ایرمستقیم و غیمستق
خواهد تا مقامـات یم یانیاهللا آشتتیداند، از آیرا به صالح مملکت نم ینیغات دین و تبلیوق روحانییتض

 یک روحـانیـخاك سپردن ه ن نحو مؤاخذه، حبس، زجر و بیتذکر دهد که ا ،حت فرمودهیمربوط را نص
بـه  یاحترامـیو ب يدهنده عـدم اعتنـا بـه قـانون، فقـدان آزادبدون ارائه مدرك جرم، نشان ،ورد احترامم

  .)338است (همان، ص  یمعتقدات اسالم
ن جلسـه یو در آخـر 1350م شـاه، در سـال یـمقابله خود با منکرات رژ ،در ادامه ،گلپایگانیاهللا تیآ

کـه  یامیـز ارشـاد مـردم در ایحضور طالب در درس و نام ماه مبارك رمضان، از یاز ا پیش ،درس خود
کـه بـه  يم در اختالط مدارس و فسادیبا اشاره به تالش رژ ،سپس. ندکنیر میاسالم در خطر است، تقد

هشـدار  ،ن مسـائل آگـاه کـردهیـغ مردم را نسبت بـه ایام تبلیخواهند تا در ایاز طالب م ،دنبال آن است
  .)378، ص 1382، یآن است (امامخالف قر یحجابین بیدهند که ا

اهللا اي بـه آیـتدر نامه گلپایگانیاهللا با توجه به دخالت اوقاف در امور مذهبی و روحانیت، آیت
شـود، بـرخالف قـوانین هایی که در مملکـت اجـرا می، با اشاره به اینکه قوانین و برنامهخوانساري

خواهـد کـه از روحانیـت، از ایشـان می اسالم است، به خصوص مداخله اوقاف در امور اسالمی و
، ج 1374اولیاي امور جداً بخواهد تا از این مداخالت خودداري کنند (مرکز اسناد انقالب اسالمی، 

  ).350 ـ 349 و 342 ـ 341، ص 1
اي از جوانـان متـدین ، با بیان اینکه عدهگلپایگانیاهللا اي به آیتاي از علماي تهران، در نامهعده



   ۵۳ امر به معروف و نهي از منکر؛ مبنايي براي مبارزه با رژيم طاغوت

خواهنـد هاي آنها، از ایشان میت ناروایی دستگیر شدند و با توجه به مراجعه مکرر خانوادهبا اتهاما
، در پاسخ با بیـان اینکـه دسـتگاه بـه عنـاوین گلپایگانیاهللا ). آیت353که اقدام فرمایند (همان، ص

دهـد، دهد و به تذکرات علما ترتیب اثر نمیمختلف دین را تضعیف، فحشا و منکرات را اشاعه می
توانم مستقیما اقدام نمایم. در حد امکان، غیرمستقیم اقـدام و بـه وظیفـه شـرعی دارد: نمیاظهار می

  ).354ـ  353ام (همان، ص عمل نموده
بـه  ياکننـد، در نامـهیه میضـیبـه مدرسـه ف 1354م در سـال یکه رژ يادر حمله ،گلپایگانیاهللا تیآ

طـالب  يه و دارالشفاء و آزادیضیمنع از مدرسه ف يبرا تا عاجالً خواهندیشان می، از اخوانسارياهللا تیآ
ن بـه مقدسـات ید تذکر دهند تا از توهیکنند که به جراین تقاضا میهمچن .ندیگناه اقدام فرمایان بیو زندان
  .)392کنند (همان، ص  يخوددار یاسالم

شـاه انجـام داد. بـه  تغییر تاریخ هجري شمسی به شاهنشاهی، از اقدامات منکري بود که رژیـم
اي به رئیس مجلس سنا و مجلـس شـوراي ملـی، هاي جداگانهدر نامه گلپایگانیاهللا دنبال آن، آیت

ضمن اظهار نگرانی شدید از این اقدام، آن را توهین به اسـالم و صـاحب شـریعت مقدسـه تلقـی 
ریخ و شـعائر اسـالمی نشـان خواهد تا با الغاي آن، احترام خود را به دین اسالم، تاکرده، از آنها می

  ).401ـ  400دهند (همان، ص 
د یـپـس از تبع يهاشود، اما سـالیم شاه محسوب میمعارض با رژ يفرد اینکهبا  ،گلپایگانیاهللا تیآ

کـه مرتبـه  ،م شـاهیه رژیام علیق يرا برا 1357تا  1356 يهادر سال یمردم يهاامیق تا آغاز ینیامام خم
 يریگم موضـعیـدر مقابل منکرات رژ اینکهداند. با یاز منکر است، مناسب نم یو نهامر به معروف  یعال
 یبرخـ ،و درمقابـل میـه رژیـعل یاقـدام عملـ يبـرا ،نـهیعدم حصـول زم دلیلبه  یاما در مواقع ،کندیم

  د: یفرمایم ،م شاهیرژ يمنکرات صورت گرفته از سو
 يک مقـداریـهـم  حت و بعدیبا لسان نص هم قبالً ،خودم بود یفه شرعیکه وظ يمن آن مقدار

کـرده  فـه خـودم را اداءیکـنم وظیال میش خودم خین مقدار اظهار تنفر، پیتشدد و بعد هم با ا
 ،د آنها عمل نکردنـدیفه را گفتید... اگر شما وظیفرمایخداوند عالم م ،ر نکندیباشم، حاال اگر تأث

  .)348، ص 1382، یگر بخدا سپرد (امامید دیبا

  يانقالب اسالم يروزيتا پ ۱۳۵۶از سال  يگانيت اهللا گلپايواضع آج. م
بـه امـام  1356دي  17دي مردم قم در اعتراض بـه تـوهینی کـه در روزنامـه اطالعـات  19با قیام 
دارد ضمن اظهار انزجار از این اقـدام، اعـالم مـی گلپایگانیاهللا و روحانیت شده بود، آیت خمینی

۵۴      ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

وسـیله نامـه، تلگـراف و  خود را با تصویبات و مقررات ضداسـالمی بـهکه ایشان همیشه مخالفت 
تذکرات شفاهی صریحاً اظهار داشته، حجت را بر همه تمام نموده است و مسئولیت ایـن حـوادث 

). 412ـ  411، ص 1، ج 1374فجیعه، همه متوجه مصادر امور است (مرکز اسناد انقالب اسالمی، 
 قیام هاي علماي شهرهاي مختلف، به مناسبتدي، در پاسخ به نامههاي متعدایشان همچنین در پیام

دي قم، با بیان انزجار و نگرانی از توهین و نیز قتل و کشتار مـردم، بزرگتـرین عامـل شکسـت  19
شمارد و مسئولیت مؤمنـان را در ایـن آگاهی و اتحاد مسلمانان می توطئه دشمنان اسالم را بیداري،

  ).423ـ  417د (همان، ص دانشرایط، سنگین می
مبـارزه بـا  يبرا ياریبس يهاتالش اینکهان یز، با بیم شاه در تبریات رژیجنا یدر پ ،گلپایگانیاهللا تیآ

غ یـن دریـت از دیـدر حما ياز هرگونـه فـداکار که مردم يداریبا ب ...اسالم و قرآن صورت گرفته است
هسـتند (همـان، ص  یاحکـام اسـالم ياستار اجراخو ،نشده یضد اسالم يهام برنامهیهرگز تسل ،نکرده
 یاز منکـر اسـت و اقـدام ین مرتبه از مراتب امر بـه معـروف و نهـیآخر ،قتیدر حق . این)432 -  431
 يماننـد اجـرا یمعـروف بزرگـ يایـاح برايم شاه، یت رژیچون حاکم یمقابله با منکر بزرگ يبرا یعمل

  باشد.ینظام اسالم م ياحکام و برقرار
 اینکـهن شـهر، بـا اشـاره بـه یـن ایع خـونیبه مناسـبت وقـا ،زدی يبه علما یامین در پیهمچن ،شانیا

سـت، فشـارها، آنها ید، نشـانه شـعور مـذهبیـت از اسالم و احکام قـرآن مجیحما يتظاهرات ملت برا
م یتسـلگاه چیدارتر شده و هیبلکه ب ،کندیف نمیرا تضع آنهاتنها نه ،د و شکنجهیها، زندان، تبعتیمحدود
ه یدر سـا یو عدالت اجتمـاع ياحکام قرآن، آزاد ياجرا آنهاشوند و خواسته ینم یضد اسالم يهابرنامه

  0)454ـ  453است (همان، ص  ینظام کامل اسالم
، در پاسخ به نامۀ جامعه روحانیت زنجان، به مناسبت حملـه مـزدوران رژیـم گلپایگانیاهللا آیت

احتی و نگرانی خود را اهانات به اسالم و مسلمین و نیز کشـتار، شاه به بیت ایشان، سبب اصلی نار
تبعید و زندانی کردن طالب و جوانان متـدین دانسـته، ایـن صـدمات در راه حمایـت از اسـالم را 

داند. البته مردم نیز با ابراز احساسات، تعطیل کسب و کار، بـذل نفـوس و امـوال موجب افتخار می
ـ  461کننـد (همـان، ص الم و مسلمین از هیچ فداکاري دریـغ نمیثابت کردند که در حفظ از اس

دینی رژیـم ها و اقـدامات ضـدقابله با برنامهها در حقیقت اقدام عملی براي م). تمام این تالش462
  شاه، بلکه با خود رژیم است.

ن یـم قـرن، اینـش از یب اینکهان ی، با بياهیبا انتشار اعالم 1357م شاه، در خرداد یه معارض رژین فقیا
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آمـوزش و پـرورش، اخـتالط  ینیدضد يهافرهنگ و هنر، برنامه يهاج فحشا، فساد، جشنیم با ترویرژ
ت یر شخصـییـدرصـدد تغ ،گـریبا کفار و دهها موضـوع د یفرهنگ يهامانی، پیمدارس و مراکز فرهنگ

و  ینـیمـدارس د ن مقطع تصور نکند که بـا هجـوم بـه خانـه علمـا،ین مملکت است، اما در ایا یاسالم
 ين مردم بـه دنبـال اجـرایرا ایز یفه خود برگرداند؛ت و مردم را از وظیتواند جامعه روحانیم ،هادانشگاه

 ،گلپایگـانیاهللا تیـاز نظـر آ ایـن مرحلـه .)470هستند (همان، ص  ینظام اسالم ياحکام قرآن و برقرار
  .)45ـ  43ص  ،1383، یهمدان ياز منکر است (صابر ینهو ن مرحله امر به معروف یتریعال

ایشان با اظهار تأسف از اینکه مسئوالن، به جاي توجه به احساسات مذهبی مردم مسـلمان، هـر 
دهنـد، خود ادامـه می يهاها و محدودیتکنند و بر فشاردار میروز به نحوي قلوب آنها را جریحه

تا پیروزي نهایی که اجـراي احکـام این مطلب باید معلوم باشد که روحانیت و ملت «دارد: بیان می
(مرکـز اسـناد انقـالب » دهنـدباشد، بـه مبـارزات خـود ادامـه میقرآن و برقراري نظام اسالمی می

دهد، عمل ). همچنین ایشان با بیان اینکه به وظایفی که تشخیص می483، ص 1، ج 1374اسالمی، 
خواهد تا )، از مردم می486مان، ص نموده و تا نیل به مقصود وظایف خود را انجام خواهد داد (ه

فریب تغییرات صوري رژیم را نخورده، با هوشیاري مبارزه را ادامه دهند و بازگشت به عقب جـایز 
  ).490ـ  489نیست (همان، ص 

 يامختلـف، هـر روز فاجعـه يهام در شـهریبا وجود تذکرات، هشدارها، تظاهرات و اعتصابات، رژ
رحمانـه یب يع، مظالم و کشتارهایضمن محکوم کردن، فجا ایشان ع ثالث قم،ه مراجیدر اعالم .دیآفریم

مشـروع و  يهـايمـردم تـا کسـب آزاد یبانیبه پشت ،عهیت شیرسانند که روحانیمردم، به اطالع عموم م
بـه  ،رانیـک نظام عادالنـه در ایجاد یو تا ا ین ضد اسالمیح و قوانیتا لغو لوا یو اجتماع ياز فرد یقانون
  .)501ـ  500خود ادامه خواهد داد (همان، ص  یرزات منطقمبا

 ،ه ندانسـتهیت به وظـائف شـرعیام روحانیکردن اهل علم را مانع ق ید و زندانی، تبعگلپایگانیاهللا تیآ
ق و ملـت در یان حقـایـفه و بیت در انجام وظیهرگز در عزم روحان ،تین به جامعه روحاناهانت مسئوال

ن یـت از دیـن مصـائب در راه حمایـالبته تحمـل ا ی وارد نخواهد کرد؛د خللمطالبه مطالب مشروعه خو
  .)504ـ  502(همان،  دانندمیموجب افتخار  را ن اسالمیمب

 يمتعـدد يهاهیـاز منکـر، در اعالم یط و مراتب امر به معروف و نهـیبا توجه به شرا ،ه مبارزین فقیا
مختلـف  يهان مبارزات بـه شـکلیالبته ا کنند.مید یم، بر ادامه مبارزه تأکیضمن محکوم کردن اعمال رژ

در کمــال آرامــش و  ییمــایکسـب و کــار و راهپ یلــیدروس و نمــاز جماعــت، تعط یلــیاز جملـه، تعط
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 ،525 ،514 ــ 512 ،510 ص همـان،کننـد (یم و اقـدامات آن اعـالم میـ، مخالفت خود را رژياریهوش
  .)546 ،541 ـ 540 ،536 ،535

 يادر نامـه گلپایگـانیاهللا تیـآ .دهدیم به اقدامات خود ادامه میصورت گرفته، رژ يهابا تمام تالش
س و مقدسـات و قتـل نفـوس محترمـه در یمظالم حکومت اسـتبداد و تجـاوز آن بـه نـوام اینکهان یبا ب

 موجـبم را یـشده دانسته و اقدامات رژ يمردم را به ستوه آورده، عمر استبداد را سپر ،مختلف يشهرها
کنـد کـه در ید میـم را تهدیـشـان رژیالبته ا داند.یجه مبارزه میک شدن به نتیشتر مردم و نزدیب ياردیپا

ت ناچار بـه یروحان ،از منکر یخطرناك، طبق مراتب امر به معروف و نه يهانقشه یبرخ يصورت اجرا
  .)556ـ  555خواهد شد (همان، ص  يدتریمات شدیاتخاذ تصم

، در اوج مبارزات انقالبی در گلپایگانیاهللا هاي آیتها و نامهاز اعالمیه اي که در برخیالبته نکته
شـود، اجـراي احکـام اسـالمی و برقـراري نظـام اسـالمی اسـت. ایـن موضـوع دیـده می 57سال 

 565، 561باشد (همـان، ص ترین مرتبه از مراتب امر به معروف و نهی از منکر میدرحقیقت، عالی
  ).587، 585، 582ـ  581، 568ـ 

اي بـه ، با توجه به شرایط و مراتب امر به معـروف و نهـی از منکـر، در نامـهگلپایگانیاهللا آیت
داران و افســران، کــه آن را برحســب وظیفــه شــرعی وزیر، ســران ارتــش، درجــهنخســت ازهــاري

دهد تا این تذکر موجب فکر صحیح و اتخاذ ترتیب مشـروع و منطقـی از سـوي داند، تذکر میمی
هـاي فـردي و اجتمـاعی، ایجـاد اختنـاق، سانسـور و آزادي ن شود. ایشان، با بیان اینکـه سـلبآنا

کشتار، موجب بقاء حکومت استبدادي نشده و ملت را آرام نکرده و روحانیـت را از انجـام وظیفـه 
کند که حفـظ سـلطنت، خواسـته ملـت و بـه مصـلحت باز نخواهد داشت، به آنها اتمام حجت می

بار نیسـت. مـردم بـه چیـزي جـز پایـان حکومـت و مجوزي براي اقدامات خشونت مملکت نبوده
  ).574ـ  573استبدادي و برقراري نظام اسالمی راضی نخواهند شد (همان، ص 

رعـب و وحشـت و حکومـت مسلسـل و  حاکمیـتآور و ط خفقـانین تلگرام در آن شـرایپخش ا
د منع عبـور یبا وجود مقررات شد .جاد کردیا يادیخت و شور و شوق زیگلوله، اعجاب همگان را برانگ

اهللا تیـمهـم بـوده کـه فرزنـد آ يه بـه حـدیـن اطالعیـا .ها پخش شدهیکوتاه اعالم یدر فرصت ،و مرور
گفته بودند که حضـرت  یدر تماس تلفن، ینیفرزند امام خم احمدآقادارند که حاج یاظهار م گلپایگانی

اهللا تیـن مرتبه دسـت آیاز طرف من چند« و فرموده بودند: کردهسرشان نصب  يه را باالین اعالمیامام ا
  .)148، ص 1382، ی(امام» دیرا ببوس گلپایگانی
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بـه  ،ز و کشـتار مـردمیآمکه با اعمال خشـونت یبا اخطار به کسان ي،گریه دین در اعالمیشان همچنیا
مجاهد و ملت مسـلمان از انجـام  تیروحان ةن اقدامات را بازدارندیدنبال ادامه حکومت ظالمانه هستند، ا

 ،ز نبـودهیجـا ياط و بهانـهیچ شرایتحت ه ،ارتش به مردم يراندازیکند که تیداند و حکم میف نمیوظا
  .)596ـ  595، ص 1، ج 1374، ین عمل حرام مؤکد است (مرکز اسناد انقالب اسالمیبلکه ا

ید، با بیان اینکـه ملـت ایـران از امـام نیز رس گلپایگانیاهللا مراجع، که به امضاي آیت در اعالمیه
درس حمایت از حق و مبارزه با ظلم را فرا گرفته است، و تظاهرات دهها میلیـونی مـردم  حسین

اال ترون الی الحق الیعمـل و الـی الباطـل الیتنـاهی : «در روز عاشورا، که همان کالم امام حسین
را محکوم و غیرقانونی اعـالم نمودنـد (همـان،  زدند، در حقیقت رژیم باطل ایران، را فریاد می»عنه

، امـر بـه ). این امر بیانگر این است که هدف قیام مردم ایران، به تأسـی از امـام حسـین609ص 
  معروف و نهی از منکر است. 

اي در اوج مبارزات مردم، با بیان اینکه این قیـام بـا الهـام از ، با صدور اعالمیهگلپایگانیاهللا آیت
علیه حاکمیت جور صورت گرفته و  عالیه اسالم و پیروي از مکتب حیاتبخش امام حسینتعالیم 

بینانه موجب حضور همه طبقات در این قیام شده اسـت، خواسـته همـه مـردم را با تبلیغات روشن
)، که مرتبـه عـالی امـر 624دانند (همان، ص پایان دادن به رژیم پهلوي و برقراري نظام اسالمی می

  و نهی از منکر است. به معروف
ها و اعتراضات مردم، برخی اصالحات را انجام دهد. رژیم تالش کرد با توجه به راهپیمایی

و سایر مراجع، این مقدار رفع منکرات را صوري خوانده، و با توجه بـه  گلپایگانیاهللا اما آیت
مت دیکتاتوري فجایع خونین رژیم در شهرهاي مختلف، تصمیم مردم براي پایان دادن به حکو

و استقرار نظام عدل و حق اسالمی را قطعی خواندند و از همـه تقاضـا کردنـد تـا از هرگونـه 
کمک به نظام ظالم، که کمک به منکر بزرگی چون استقرار نظام جبار است، خودداري نماینـد 

  ).632ـ  631(همان، ص 
مرحلـه نهـایی امـر بـه با نزدیک شدن به پیروزي انقالب اسالمی و فراهم شدن شـرایط بـراي 

اهللا معروف و نهی از منکر، که اجراي احکام اسالمی و درحقیقت، استقرار نظام اسالمی است، آیـت
خواهند تا با توجـه بـه بر ادامه مبارزه تا رسیدن به پیروزي نهایی تأکید کرده، از مردم می گلپایگانی

کامـل  بر هوشیاري تـا رسـیدن بـه نتیجـههایی که در راه این انقالب تقدیم شده است، همه قربانی
  ).650ـ648اهتمام کنند (همان، ص 
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  يريگجهينت
مبـارزه بـا طـاغوت و  يبـرا ییمبنـاعنوان به ،از منکر ی، امر به معروف و نهگلپایگانیاهللا تیدگاه آیدر د

اول را اظهـار از منکـر، مرتبـه  یان مراتب امر به معـروف و نهـیدر ب ،شانیقیام و انقالب علیه آن است. ا
کو، مرتبه سوم، غلظـت کـالم، خشـونت و سـرزنش و مرتبـه یکراهت، مرتبه دوم، حسن خلق و کالم ن
ز منجـر نشـدن بـه یـ، و نیو عرض یو مال یر و عدم ضرر جانیچهارم را زدن البته در صورت احتمال تأث

ازمنـد اذن امـام معصـوم یا نآن ر کالم،ک ی، در شودا قتل یاگر منجر به جرح  البته،دانند. یجرح و قتل م
و حـبس را  یرات از جمله ضرب، قتل، قطع، نفـیحدود و تعز يه، اجرایت فقیاما در بحث وال .دندانیم

 ی،ه اسـت و بـه شـکل کلـیـشمارد که به عهده فقیاز منکر م یه از مراتب امر به معروف و نهیمرتبه عال
  شمارد.یاز منکر م یو نه ن مرتبه امر به معروفیتریرا عال یاحکام اسالم ياجرا
از منکر، در مواجهه بـا اقـدامات  یط و مراتب امر به معروف و نهیبا توجه به شرا ،گلپایگانیاهللا تیآ

ادامـه  1343هاي ایالتی و والیتی آغاز شد و تا سـال که با تصویب نامه انجمن ،رژیم پهلوي از دهه چهل
هـا و ها، تلگرافدر قالـب نامـه ،1356ي در سـال ات جـدّداشت و نیز در ایام تبعید امام تا شروع مبارز

ها و اقـدامات را کـه در برنامـه یمنکراتـ ،گونهحتینصـ یکند ابتدا با عبـاراتیم خود، تالش يهاهیاعالم
ط و مراتب امر به معـروف یز با توجه به شرایالبته با توسعه منکرات و ن .دهدیاست، تذکر م يم پهلویرژ

بـا اوج گـرفتن  و کننـدیت اسـتفاده میـچون، تذکر، تأسف، انزجار و محکوم یاز عبارات از منکر، یو نه
احکـام اسـالم  يفوق، بر اجرا يهاعالوه بر استفاده از واژه ،1357و  1356 يهادر سال ی،مبارزات انقالب

ن مرحلـه یـر اد کرده و دیاز منکر تأک ین مراتب امر به معروف و نهیتریکه عال ینظام اسالم يو برقرار
ز با توجـه یدانند، و نیت از اسالم باعث افتخار میبذل جان و مال و هرگونه صدمات را در راه حما یحت

ز ندانسته و ادامـه مبـارزه تـا یشان بازگشت به عقب را جای، اياکشته شدن عده یبه تظاهرات مردم و حت
  شوند.یرا خواستار م یمنظام اسال يو برقرار يم پهلویکه اسقاط رژ ییدن به هدف نهایرس
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