
 (32)شمارهپیاپی6231زمستان،32،شمارهششمهایراهبردیسیاست،سالپژوهشفصلنامه

 

 

 

 

 

 ایران اسالمی جمهوری در سیاسی توسعه و منکر از نهی معروف، امر به
 

 2راسحق صیاد رودکا - 1خرمشاد باقر محمد


36/3/6231تاریخپذیرش:-23/66/6233تاریخدریافت:
 

 دهیچک

خودشهروندانحداکثریسیاسیمشارکتجلبوبسیجپیدرجدیدسیاسیهاینظام
موجدنموده،تسهیلراسیاسینظامتداوممردموسیاسینظامرابطۀتحکیمهستند؛

کهاستمفروض.شودمیمنجرنهادینهسیاسیتوسعۀبهوشدهحکومتسیاسیمشروعیت
ازیأمربهمعروفونه»یاسیسوینگفره،یاجتماعمهمآموزهاسالمی؛سیاسینظامدر

هشتملاصوییروامتونم،یوقرآنکردینمایمفایایاسیسدرتوسعهیانقشعمده«منکر
حاکمان-مردم،(ی)متوازمردم-مردم؛.سهساحتاندآموزهنیامستند.ا.اجیاساسقانون

یصعود)متخالف و -حاکمان( ینزول)متخالفمردم آموزنیادر( مردمزیتماوجهه
استهایدموکراسبرالیلازینیدیساالر –آناستکهساحتمردمنوشتارنیاهیفرض.

بهاتکاباپژوهشنیا.استمغفولماندهمنکرازینهومعروفبهامرآموزهحاکماندر
سومساحتیایاحکهردیگیمجهینتینیدیساالرمردمهینظرازیمندبهرهویریروشتفس
ی)اولیفکرنخبگانو(الناس)مردمانیمدریجامعهاسالمیاسیفرهنگسبهورودمستلزم
(است.االمری)اولیاسیسنخبگانوااللباب(

 
جمهوریسیاسی،توسعهدینی،ساالریمردممنکر،ازنهیمعروف،بهامر :كلیدی واژگان
 ایراناسالمی

                                                                                                                                               
mb.khorramshad@gmail.com)نویسندهمسئول(ئیطباطباعالمهدانشگاهسیاسیعلوماستاد. 6


e_sayyad@yahoo.comطباطبائیعالمهدانشگاهسیاسیعلومدکتریدانشجوی. 3



 (32)پیاپی69زمستان،32شماره،ششمسالراهبردیسیاست،هایپژوهشفصلنامه 22
 

 

 مقدمه
جهتهاآنیآمادگوجامعهافرادتکتکدخالتویرایهمویهمکاربدونتوسعهندیفرا

ستینریپذامکانتوسعهریمسازگذارطیشرارشیپذ مشارکتدرجهومشارکتمهماصل.

ومردمانیمارتباطویاجتماعیهمبستگتیّفیکوتیّکمبامردمیفرهنگویاقتصاد،یاسیس

ت،یجمهوراصلاساسبر.گرفتدهینادراآنتوانینمکهداردریناپذگسسترابطهحکومت،

مندندبهرهیاقتصادویاجتماع،یاسیسحقازیاسیسنظامکیدرافراد هاینظامیطرفاز.

طریقاینازتاهستندخودشهروندانبیشترهرچهکردنبسیجودادنسازماندرپیجدیدسیاسی

یابنددستیسیاسواجتماعیاقتصادی،توسعهجملهازوملّیاهدافبه اینبهرسیدنبرای.

دهندۀنشانپیونداینچراکهاست،ضروریامریمردموسیاسینظاممیانپیونداهداف؛

.استحکومتیکسیاسیمشروعیّت
 

 مفهومی چهارچوب
الزمنوشتارایناساسیمفهومعنوانبهمنکرازنهیومعروفامربهدقیقوعمیقفهمبرای

دودرکهاستمشترکیلفظوعربیباریشهاستایکلمه(اَمَرَ:)أمرمادهکهدشودانستهاست

(33:اعراف)«بِالقِسطرَبّیأَمَرَقُل»،«طلب»و(39:هود)«بِرَشیدفِرعَونَوَماأمرُ»مانند«حال»معنای

.بندندمیجمع«راوام»بهراطلبمعنایأمربهو«أمور»بهراحالمعنایامربه.شودمیاستعمال

است،فعلییاـ3است؛یاقولیـ6است:دوگونهأمرکارگیریبهواستعمالکهاندگفتههمچنین

قولی کریمچنانچهاست،دستوروفرمانمعنیبهامر .«بِالقِسطِرَبّیأَمَرَقُل»:فرمایدمیقرآن

استمصدراسمومصدردستور،وفرمانمعنایبهومصدراسمچیزوکارمعنایامربههمچنین

مصدریاسممعنایوبودهاصلمصدریمعنایکهداردوجوداحتمالاینو(663:6296قرشى،)

(.693:69ج:6291:طباطبایی)باشدعنایتبهوثانویمعنای

همهشاملمعروفکلمه»اینکهبهکندمیخالصهراواژهدواینمعنایمطهریمرتضی

چنینبالهذاوگرددمیاسالمیمنفیهایهدفهمهشاملمنکرکلمهومیاسالمثبتهایهدف

درنهیوامرتعبیرباوجودرامنکرازنهیومعروفامربهاساساینبرو«استآمدهعامّیتعبیر

راساختماناینوکرداستفادهبشودهاهدفاینبرایکهداندمیمشروعیوسیلههرشاملآن،

(.316:6213:مطهری)دادتوسعهراآنوداشتنگه
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موردافقیایرابطهدراجتماعیامرعنوانبهبیشترمنکرازنهیومعروفامربهکهازآنجایی

مدّرادولتوجامعهمیانعمودیایرابطهکهامرسیاسیعنوانبهوکمتراستشدهتوجهواقع

زمینۀکلّیقانونیکعنوانبهاسالمیریجمهواساسیقانونهشتماصلدهد؛میقرارنظر

ازنهیومعروفامربهاجرایمختلفابعادپیرامونخود،درموجودهایظرفیتازمندیبهره

مردمـ6بعدسهدربایدمنکرازنهیومعروفامربهاصل،اینبراساس.استکردهفراهمرامنکر

شود.اجرادولتبهنسبتمردمـ2ومردمبهنسبتدولتـ3یکدیگر؛بهنسبت

مناسبیمبنایکهاستبرخورداراهمیتاینازمنکرازنهیومعروفامربهگانهسهابعادتعیین

کندمیفراهمریزیبرنامهونهادسازیگذاری،قانونبرای راشدهمعرفیگانهسهابعادهمچنین.

اجرایچراکهدانست؛فریضهاینرایاجدرجامعهعملکردارزیابیبرایمناسبیمالکتوانمی

ایناجرایمقامدرچنانچهوگیردصورتمتوازنایگونهبهبایدمنکرازنهیومعروفامربه

هشتماصلاجرایدرموفقیتعدمموجبناکارآمدیوشود،اکتفاابعادازیکیبهتنهافریضه

شود.میاساسیقانون

آنجایی دانندمیشهروندیـ2مدنیجامعۀـ3دولتـ6راسیاسیتوسعهضلعسهکهاز

بربنااماگیرد؛قرارمدنظرتواندمیوضعیتسههردرامرمفهوم،(333-6236:313عبداللهی،)

امرمفهومازمرادکنند،میارزیابیباالبهپائینازوعمودیروندیراسیاسیتوسعهکهنظریاتی

توسعه.کاربردداردوجهاینبیشترپژوهشایندروبوددخواهآنسوموجهمعروفامربهدر

درکهبخصوصنیستمتوازنشدهبحثقدرهمینفقطشمانظریومفهومیبحثدرسیاسی

 استآمدهمقالهعنوان

بیشترینکهاستمسلماناناعتقادیدینیوهایآموزهازجملهمنکرازنهیومعروفامربه 

منفیمبارزۀمبارزاتی،قالبدرچهاصلدواینکند،میبرقرارسیاسیرفتارباراارتباط

پیوندسیاسیرفتاروباسیاستمنکر،وفسادمظاهربا(قهرآمیز)مثبتمبارزۀیا(آمیزمسالمت)

کندمیبرقرار اجتماعیمسلمانظهوراسبابواصالحیاندیشهپرورشتواناییاصلدواین.

فعاالنمداومسیاسیکنشومستمرحضورتواندمیواستدارامسلمانجوامعدررافراوانی

درابزاریوحاکماناصالحبرایمردمدستدرابزاریدرواقعوکندتضمینرامسلمانسیاسی

 (.691-6239:693برزگر،)استجامعههدایتبرایحاکماندست

 

 تحلیلی چارچوب
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حکومتمدلاستراتژیکـتئوریکتقابلکهاستآنازناشیپژوهشاینینظریادهایبن

وروشنفکران)فکرینخبگانهایبخشدرزیادیهایواکنشغربیدموکراسیلیبرالبادینی

اردوگاهدودر(گذارانسیاستوکارگزاران)ابزارینخبگانو(اجتماعیـسیاسیاندیشمندان

دموکراسیودینسازواریامتناعانندممناظراتیبهکهاستبرانگیختهشیعیاسالموغرب

در.استزدهدامن(امکانیرویکرد)دینودموکراسیهمسازیامکانیاو(امتناعیرویکرد)

ـدینیحکومتبودنپارادوکسیکالایدهامتناعیون،گروه دینیمردم)مردمی ساالری چنان(

شدهوپرداختهساختهنظریومفهومیهایآرایهباگستردگیبهسکوالرپردازاننظریهتوسط

اسالمیمتفکراناسالم،جهاندرحکومتیتاریخیتجربهثقلوتئوریکغنایباوجودکهاست

حکومتی»مدلعملیمآالًومفهومیامکاناثباتدرمعتنابهیهایکوششصرفبهواداررا

.استنموده(اسالمیجمهوری)«نهادمردماسالمی

و«نهادمردماسالمیحکومت»امکانامکانیون،دیدگاهگرفتنفروضمرغمبهبنابراین

هایاستداللقبولعدم حددر،(نهادمردماسالمیحکومتامتناع)امتناعیون پژوهشدر این

دیدگاهطراحیدرنهایتودیدگاهدواینبررسیونقدبهنظریچارچوبباارتباطوضرورت

:شودپرداختهمیمختار

دموکراسی)نهادمردمحکومتمعتقدندامتناعارانطرفد-6 سیاسینظامازخاصیالگوی(

کهاستبرپاشدهفردیمنحصربهشناختیانسانوشناختیمعرفتشناختی،هستیمبانیبرکهاست

بهدرنهایتویافتهقوامودوامتجدّددورانسیاسیتجربهدرلیبرالیسمسیاسیفلسفهچارچوبدر

استانجامیدهدموکراتیکهنجارهایوهازشارتثبیت مبانیبرنیزخودلیبرالیسمکههرچند.

مداریعرفیو(خاصمعنایبهلیبرالیسم)مداری،آزادی(اومانیسم)مداریانساننظیر؛دیگری

سکوالریسم) می( گیردقرار نتیجه. موجبدموکراسیمدلبهدیگریمبانیهرگونهتوارددر

دروشودمیآنشناسانهانسانوشناسانهمعرفتشناسانه،هستیمبانیباتناقضیوتزاحمیبرخورد

(.6233:میراحمدی)است(پاردوکسیکال)ناسازهباترکیبدینیدموکراسینامبهمدلینتیجه

مبانیعیارتمامپذیرشمستلزمآنقبولکهاستغربیایتجربهدموکراسیدیدگاهایندر

یعنی؛آناجتماعیـسیاسیفلسفه (شدنعقالنی)راسیونالیزاسیون سکوالریزاسیون عرفی)،

(شدن مدرنیزاسیون و(متجددشدن)، مدارشدنانسان)اومانیزاسیون بادموکراسیفلذااست،(

(.6232:خسروپناه)استناسازگاراساسازاسالمیـدینیمبانیازجملهدیگریمبانی

خودخاصاستداللیمنطقبامسلماناجتماعیسیاسیمتفکرانازبرخینیزاسالمهحوزدر
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اینناپذیرجداییذاتعنوانبهدموکراتیکحکومتیمدلغربیمبانیگرفتنمفروضضمن

خودخاصمواضعحفظباالبته)مشابهینتیجهبهحکومتی،الگوی زمینه( ناسازواربودندر

امتناعاستنتاجدیدگاهاینماحصل(.6233:زدییمصباح)شوندمینائلدینودموکراسیترکیب

.است(دینیساالریمردم)نهادمردمدینیحکومتمفهومی

حکومتیروشیمثابهبهدموکراسیـکوهنیرویکردبهقائالنازمتنوعیطیفامکانیون-3

دموکراسیوحداقلیدموکراسیرویکرد،(6233:افتخاری) و(6231:کاشی)حداکثری

(6232:سروش) رویکرد(6233:خرمشاد)و 6232:شبستریمجتهد)هرمنوتیک، رویکردو(

هاآننظراتماحصلکهاندکردهارائهمتفرقیبعضاًومتعدّدنظرات،(6233:تاجیک)گفتمانی

درنهایتدموکراسیکهمعتقدندمقابلدرواستدموکراسیودینرابطهامتناعبهباورعدم

متناسباجتماعیسیاسی،فلسفی،مبانیواجدتواندمیجوامعسیاسییتمدیرروشیکعنوانبه

کنندمیتکیهادعااینبرنیزدینیدموکراسیخصوصدروباشدجامعههرخاصزمانۀوزمینهبا

ودینینظامتوأمانطوربهکهاستمسلمانیمردمانزندگیشیوه(اسالمی)دینیدموکراسیکه

مشارکتوعدالتاستقالل،آزادی،نظیر؛هاییارزشونمودهاطاعتوپذیرشراسیاسینظام

(.6231:پورفرد)نمایندمیمحسوبخوداساسیحقوقازراسیاسی

صرفاًدموکراسیحکومتیقالبوشکلدیدگاهایناساسبر:نوشتاراینمختاردیدگاه-2

بیشبسیغیردموکراتیکهایمدلبهیتأسّدرغربتاریخیتجربهاتفاقاًونیستغربیایتجربه

تاابتداازحکومتاسالم،سیاسیفلسفهدرآنکهحالواستبودهآندردموکراسیتجربهاز

مبانیمحتوا،وشکللحاظبهکهاستمسلماناناخرویودنیویمصالحتأمینبهمعطوفانتها

متجلّیدموکراسیسوسیالووکراسیدملیبرالهایمدلازبهتروبیشترراآنانگارانهمردم

اسالمیحکومتتأسیسباهمراهکه(ص)اکرمنبیحیاتاواخرتجربهالخصوصعلیسازد،می

اسالمیحکومتازبدیلیبیالگویکه(ع)علیامیرالمؤمنینحکومتطالییدوراننیزوبوده

خاصیشناختیانسانوشناختیرفتمعشناختی،هستیمبانیاساسبرنیزکندمیارائهرانهادمردم

سطحدرکیفیوکمّیلحاظبهرامرسومهایدموکراسیهایمؤلفهتنهانهوشودمیگذاریبنیان

وخطایآزمونتجربهازرفتنفرابابلکهدهدمیقرارتأییدموردوگرفتهکاربهبیشتریعمقو

نیز«منکرازنهیومعروفامربه»همچون؛لیبدیبیوبدیعسیاسی،اجتماعی،ایآموزهازبشری

.کندمیبرداریبهرهخوبیبه

اقتدارجمعی/قدرت»اساسیمؤلفهدوازدموکراسیحکومتیمدل «مردمیمشارکت»و«
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اسالم،دردینینصوصومتونازاجتهادیتفسیریبا(6233:23میراحمدی،)شودمیتشکیل

مؤلفهدواینمحورینقشبهتوجهباوشودمیدریافتخوبیهبمؤلفهدوایناهمیتواصالت

هایبایستهازمفاهیماینازاسالمتوجیهوتعریفشیعی،اسالمحکومتینظامسیاسیتوسعۀدر

است.پژوهشایننظری


 جمعی اقتدار/ قدرت

زوربهلتوسباارعابراهازاطاعتکسبتواناییبهراآنکهقدرتازتعاریفبرخیدر

تأکید«زوربهتوسل»و«اطاعتکسبتوانایی»عنصردوبر،(6232:333کالوم،مک)دانندمی

مفاهیمیبرتأکیدضمنسنت،وکریمقرآندرمکنونهایآموزه6(.6233:میراحمدی)شودمی

.آیندبرمیاقتدارمفهومتعریفمقامدراطاعتووالیتامامت،امانت،مانند؛


 اقتدار و امانت -الف

بهخداوندجانبازخطیررسالتاینوخداستآنازحاکمیتووالیتقرآنیدیدگاهاز

استشدهسپردهودیعهبهدارامانتعنوانبهانسان شدههماشارهقرآندرمهماینبهچنانچه.

حَمَلَهَاوَمِنْهاأَشْفَقْنَوَیَحْمِلْنَهاأَنْفَأَبَیْنَبالِالْجِوَالْأَرْضِوَالسَّماواتِعَلَىالْأَمانَۀَعَرَضْنَاإِنَّا:»است

ذکرمختلفىتفسیرهاىامانت،دربارهمفسران،(93:احزاب)؛3«جَهُوالًظَلُوماًکانَإِنَّهُالْإِنْسانُ

مفسرینازبرخیاینکهازجملهوباشدمیجابهوصحیحخودجاىدرهرکدامکهاند؛کرده

ازانسانصورتایندرکه(6291:333طباطبائی،)اندنمودهتفسیر«الهىوالیت»بهرا«امانت»

اطاعتکسبشرایطوتواناییواجداهللخلیفهواهللامینعنوانبهعالمموجوداتتماممیان

شودمی رادارامانتوالیتوحاکمیتاعمالتاباشدبرحقتواناییاینآنکهبرمشروطالبته.

امانتمفهومبنیادینعناصرازدهندگانامانتحمایتورضایتبنابرایننماید؛موجهوقّانیح

حکومتسیاسیکارگزارقیسبناشعثبهالبالغهنهجپنجمنامهدر(ع)علیامامچنانچه.است
                                                                                                                                               

6 6211:گالبرایت.ک.ر)کندمیتعریف«دیگرجمعیرفتاربرفردافکارتحمیلامکان»راقدرتنیزگالبرایت. درو(
«شکلیهربهخودخواستبرابردرتسلیمبهدیگرانواداشتندرآندارندهتوانایی»راتقدرنویسندهسیاسیدانشنامه
عالوهاقتدارمفهومدرشودمیتوجهتواناییصرفبرتعاریفایندرکهدرحالی(.6211:آشوری.ک.ر)استکردهتعریف

دوواجدخوداقتدارمفهومبنابراینشود؛میکیدتأنیز«آنادعاییاوبودنبرحق»عنصربر«اطاعتکسبتوانایی»عنصربر
بودن«جمعی»ماهیتواقعدرمؤلفهدواین.بودخواهد«قدرتاعمالحقازبرخورداری»و«اطاعتکسبتوانایی»مؤلفۀ؛
 (.6233میراحمدی،)دهندمیبازتابرااقتدار

داشتند؛هراسآنازوکردندخوددارىآنحملازهاآنىولداشتیم؛عرضههاکوهوزمینوهاآسمانبررامانتاما».3
 .«بودنادانوپیشهستمبسیاراو همانا.کشیددوشبرراباراینانسان،اما
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عُنُقِکَفِیلَکِنَّهُوَبِطُعْمَۀٍلَکَلَیْسَعَمَلَکَإِنَّوَ»:کهدهدمیتذکرآذربایجانفرماندارواسالمی

ازکهگفتتوانمیدرمجموعروایناز(.6293:131دشتی،)6،«فَوْقَکَلِمَنْمُسْتَرْعًىأَنْتَوَأَمَانَۀٌ

.شودمیدادهاهلیّتدارایاشخاصبهکهاستالهیامانتیحکومتاسالم،دیدگاه


 اقتدار و امامت -ب

ابراهیمحضرتبهگوناگونامتحاناتوابتالانجامازپستاماممقامبقرهسوره631آیهدر

مِنْوَقالَإِماماًلِلنَّاسِجاعِلُکَإِنِّیقالَفَأَتَمَّهُنَّبِکَلِماتٍرَبُّهُإِبْراهیمَابْتَلیإِذِوَ»:شودمیاعطا(ع)

:استشریفهآیهاینازمستفادمفهومدو3«الظَّالِمینَعَهْدِییَنالُالقالَذُرِّیَّتی

سختیبابلکهگیرد،نمیقرارکسیاختیاردرسادگیبهکهاستمسئولیتیومقامامامت(6

شود؛مینائلآنبهفردالهیامتحاناتپرفرازونشیبهایگردنهازعبورباوبسیار

برمضافو(1:23ج:6136فخررازی،)استاماموخداوندمیانپیمانوعهدیکمامتا(3

مسئولیتاینپذیرشطشرایواجداخذ،برایاستالزمفردیعنیاست،شایستگیبهمشروطآن

.باشد


 اقتدار و والیت -ج

واسالمسیاسیواجتماعیمعنوی،اصولترینمحوریوتریناساسیازیکیوالیتمفهوم

درآناقسامومفاهیممراتب،تمامیبهکهرودمیبشمارقرآنیهایبحثمهممحورهایازیکی

فردکهاستجامعهسیاسیراهبریوسرپرستینوعیوالیتهاآندراستوشدهپرداختهقرآن

وویدنیامورتمشیتومدیریتجهتمشروعقدرتاعمالحقیعنیاقتدارواجدراوالیتحائز

.نمایدمیاسالمیامتشهروندانومردماناخروی



 اقتدار و اطاعت( د

کهباشدمینساءسوره33آیهاست،مستفادآنازاطاعتمفهومکهایآیهترینمهم

                                                                                                                                               
 .«هستینگهبانامانتاینبهنسبتتووتوگردنبراستامانتیبلکهنیست،توونانآبابزارمسئولیت،همانا.»6

پروردگارشدادانجامکاملنحوبهراهمهاوپسبیازمود،اموریبهپروردگارشراابراهیمکههنگامی(آریادبه)و».3
بهمنعهدفرمودبرسان،بامامتراکسانینیزامذریهاز:گفتابراهیمکردم،پیشواواماممردمبرایراتومنهمانا:گفت

 .«رسدنمیستمگران

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=124
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=124
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بهآیهاین6...«.،مِنْکُمْالْأَمْرِاُولِیوَالرَّسُولَوَأَطِیعُواأَطِیعُوااللَّهَآمَنُواالَّذِینَیَاأَیُّهَا»:فرمایدمی

اشارهشوندگانحکومتاطاعتوکنندگانحکومتاقتدارچونمهمیبسیارسیاسیهایآموزه

.کندمی


 مردمی مشاركت
ساحتبهمشارکتمفهوماست،ساختارسازیبُعدبهناظراقتدارجمعیمفهومکهدرحالی

دموکراتیک)نهادمردمهاینظامدرسازیتصمیم واقع.شودمیراجع( سیاسیفرهنگدردر

کهفرایندی.شودمیمحقق«سیاسیمشارکت»مسیرازدموکراسیازبُعدایندموکراتیکجوامع

حکومت،سیاسیکارگزارانورهبرانانتخابدرمشارکتهمچونهاییعاملتأثیرزیرخود

برمستمرنظارتوپایشترمهمهمهازوحکومتگذاریسیاستفراینددرمشارکت

.گیردمیصورتکارگزارانسیاسیکارکردهای

است«شورا»آموزهیکیکنند؛میکمکامراینتحققبهکههاییآموزهترینمهماسالمدر

مندیدولتومندیحکومتسابقهدارایومتمدنجوامعاکثرسیاسیفرهنگدروبیشکمکه

ازنهیومعروفامربه»آموزههایتانو«بیعتاصل»دیگریوشودمیدیدهمتنوعیاشکالدر

.است«منکر


هایپشتوانهوارکانازراآناسالمیمحققاناتفاقبهقریبکهاصولیازیکی:شورا( الف

حقسیاسی،اصطالحدرشوراازمقصوداست.شوراومشورتاصلانددانستهاسالمیحکومت

وَأَمْرُهُمْ)...شوراسوره23آیاتاز.ستاگیریتصمیموحکومتسیاسیاموردرامتمشارکت

مشاورتاسالمدرکهشودمیاستنتاج...(الْأَمْرِفِیوَشَاوِرْهُمْ)...عمرانآل633و...(بَیْنَهُمْشُورَى

دربویژهسیاسیضرورتبربناوگیردمیقرارتأکیدموردعمومیفرهنگعنوانبهمشارکتو

گیریتصمیموسازیتصمیمسطحدودرشورانهادشیعی،اسالمگاهدیدازغیرمعصوم؛حکومت

رهاییراخودشامتکهزمانیاما...»:گویدمیمحمدباقرصدرشود.سیدمیشناختهرسمیتبه

ازرااجتماعیوسیاسیرهبریکهاستامتخودوشودمیمنتقلخودشبهحکومتبخشید،

3(.6233:لجبارعبدا)«گیردمیدستبهمشورتراه
                                                                                                                                               

6 (پیامبرندمعصومجانشینانکه)امرتانصاحبانواوفرستادهازوکنیداطاعتراخدااید،آوردهایمانکهکسانیای».
 .«نماییداطاعت

2
. hawzah.net/fa/Article/View/87344 
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اظهارومعاملهدرواقعو«بریفرمانبرایبستنپیمان»ازاستعبارتاصطالحدر:بیعت( ب

وفاداریوپیرویبرابردراماماستکهجامعهرهبروامامیاوپیامبروجامعهآحادبینوفاداری

کندراعدالتوامنیتوحلّراهاآنمشکالتاستموظفمردم )برقرار 6233قرشی،

تاگذاردمیحاکمدستدرراخوددستشخصکهاستآنبیعتمعنایحقیقتدر(.613:6ج

موردقبولقوانیناساسبرراتصرفیهرگونهحاکموکنداعالماواوامرواوازراخوداطاعت

6(.391:63،ج6291طباطبائی)دهدانجاماوشئوندرطرفدو


بهوبدیعآموزه:منکر از نهی و معروف امربه( ج ازنهیومعروفامربه»فردمنحصر

زنندمیرقمرااسالمدرسیاسیمشارکتاسالمی،سیاسیرفتارگانهسههایپایهعنوانبه«منکر

( 6239برزگر، ادیاندیگردرآموزهاینازکتابشدرکوکمایکلکهبررسیبا،(633:

وفلسفیهایمکتباخالقی،هایاندیشهجاهلی،هایسنتغیرتوحیدی،هایآیینتوحیدی،

تکلیفاینبرایهمتاییومشابههیچاسالم،باهاآنمقایسهوآوردهبعملغربدرامدادوظیفه

نبودهسابقهبهمسبوقغیرمسلمان،جهانمدنیجوامعسیاسیفرهنگدرواستنیافتهاسالمی

مایکل)استیافتهنموداساسیحقوقودینیرایضفازیکیعنوانبهاسالمدرتنهاواست

مردمنسبتچونمتنوعیاشکالباخودسیاسیواجتماعیفراینددرآموزهاین(.6231کوک،

مردمنسبتنیزو(پایینبهباالازعمودیفرایند)مردمبهحاکماننسبتو(موازیفرایند)مردمبه

کاربردوظرفیتباوجوداخیرفرایندلکنکندمیجلوه(باالبهپایینازعمودیفرایند)حاکمانبه

دربویژهومسلمانجوامعدرسیاسینظامبهبخشیکیفیتوسیاسیتوسعهدرآناساسیبسیار

.استقرارگرفتهبرداریبهرهوموردتوجهکمترایران،اسالمیجمهوریساالرانهمردمالگوی

وبداعتترینمهمقرارگیرد،الملوکنصیحتوالئمهانصیحتقالبدرهرگاهآموزهاین

سیاسینظامهرمراسسویبهقاعدهازراسیاسیمشارکتجریانکهاستاسالمیسیاستابتکار

                                                                                                                                               
حکومتحتیحکومت،یکعینیتوحاکمیتکهمعنااینبهاست؛حکومتیکسیاسیمشروعیتخاستگاهبیعت. 6

درندارد؛دینسویازرهبرنصبوحکومتالهیمشروعیتبامنافاتیاینوگیردانجاممردمپذیرشوبیعتبابایددینی،
استحکومتوحاکمیتاعمالشرطنیزمعصومحاکمالهیمشروعیت کنندوفاییبیحکومتیحقدرمردماگر.

حتییافت؛نخواهددوامحکومتیچنینشکبدونگذارند،تنهاخارجیوداخلیمشکالتبرابردرآنراو(بیعتشکستن)
6231پورحسین،)باشدمعصومامامیاوالهیپیامبرمانندهاانسانبهترینحکومتیچنینراسدراگر تشکیلبنابراین(.

قراردادبرمبتنیمشروعیتیاوفاعلیمشروعیتفرضیهعصارههماناینواستمردمارادهبهموکولنیزمعصومدولت
استاجتماعی باجزنیزمعصومدولتتشکیلکنند،میعصیانمنصوصامامبامخالفتبامردمهرچنددیگربارتعبه.
 (.313:6236فیرحی،)داشتنخواهدمشروعیتمردمآزادانهمراجعهوتصمیم
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وسازیتصمیمبُعددرسیاسیمشارکتفرایندبهشورانهادکهدرحالی.کندمیتحکیموتسهیل

راسیاسیمشارکتنظارتیبُعدمنکر،ازنهیووفمعرامربهنهادکند،میکمکگیریتصمیم

آنبهحجسوره16وتوبهسوره96عمران،آلسوره663ازجملهمتعدددرآیاتوسازدمیمحقق

اسالمیجامعهصالحشهروندانبنیادینحقوقازبودنفریضهعیندرنهاداین.استشدهتصریح

ترینرکنازمهمترینرکنعبادیدینوزکاتمهمطورکلیدرحالیکهنمبه.رودمیشماربه

ترینرکنسیاسی،اجتماعیدینتوانمهممربهمعروفونهیازمنکررامیااقتصادیدیناست،

آیات در عظمتآن که علیروایاتمعصومینوکریمقرآنمحسوبکرد الخصوص)ع(

مَاأَعْمَالُالْبِرِّ:»فرمایدمیکهآنجاییهبویژ،)ع(بهحدّکمالوجمالطرحشدهاستامیرالمومنین

فِی کَنَفْثَۀٍ إِلَّا الْمُنْکَرِ عَنْ وَالنَّهْیِ بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرِ عِنْدَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی الْجِهَادُ وَ لُجِّیٍّ...کُلُّهَا «بَحْرٍ

یبهمعروفونهمراابرجهاددرراهخدادربریوحتیکنیتمامکارها».(6291:933،)دشتی

«.پهناوریایاستدربرابردرینمغبارازمنکرمانند

ایدهوبنیادینهستهکهالبالغهنهجدر(ع)علیامامسیاسیدکتریناعالیحدّواوجنقطه

حقانیّتوضرورتبراسالمیحکیمحاکموامامتأکیددهد؛میتشکیلراپژوهشاینمرکزی

6.استیکدیگرهدایتوحمایتدراسالمیجامعهرهبروامتمشارکتیورتینظامتقابلنقش

بزرگومردمبررهبرحقّ که رهبر بر مردم مینترحقّ خدایحقوقالهیانحقدر یاست،

عاملپا قرارینملتورهبروعزّتدیوندپیداریسبحانبرهردوگروهالزمشمردهوآنرا

بهشود،میتلقّیرهبرحقوقکهازاسالمیجامعهرهبرزبانازاهیخیرخوتکلیف3.دادهاست

                                                                                                                                               
حکومتحتیحکومت،یکعینیتوحاکمیتکهمعنااینبهاست؛حکومتیکسیاسیمشروعیتخاستگاهبیعت.6

ندارد؛دینسویازرهبرنصبوحکومتالهیمشروعیتبامنافاتیاینوگیرد؛انجاممردمپذیرشوبیعتباایدبدینی،
استحکومتوحاکمیتاعمالشرطنیزمعصومحاکمالهیمشروعیتدر وفاییبیحکومتیحقدرمردماگر.

یافت؛نخواهددوامحکومتیچنینشکبدونرندگذاتنهاخارجیوداخلیمشکالتبرابردرآنراو]بیعتشکستن[کنند
بنابراین(.6231:پورحسیناحسان)باشدمعصومامامیاوپیامبرالهیمانندهاانسانبهترینحکومتیچنینرأسدراگرحتی

برمبتنیمشروعیتیاوفاعلیمشروعیتفرضیۀعصارههماناینواست؛مردمارادۀبهموکولنیزمعصومدولتتشکیل
جزنیزمعصومدولتتشکیلکنند،میعصیانمنصوصامامبامخالفتبامردمهرچنددیگرعبارتبه.استاجتماعیقرارداد

 (.313:6236:فیرحیداود)داشتنخواهدمشروعیتمردمآزادانۀمراجعۀوتصمیمبا

اینبرمردموحاکممتقابلحقوقتبییندروخطبههمیندراشآسمانیبیاناتازدیگریفرازدرحضرتاساسبراین.3
وَحِرْصُهُاَللَّهِرِضَاعَلَىاِشْتَدَّإِنِوَأَحَدٌفَلَیْسَعَلَیْهِاَلتَّعَاوُنِحُسْنِوَذَلِکَفِیبِالتَّنَاصُحِفَعَلَیْکُمْ...»:کهاستفرمودهتأکیدامر
بِمَبْلَغِاَلنَّصِیحَۀُعِبَادِهِعَلَىاَللَّهِحُقُوقِوَاجِبِمِنْلَکِنْوَلَهُاَلطَّاعَۀِمِنَأَهْلُهُسُبْحَانَهُاَللَّهُمَایقَۀَحَقِبِبَالِغٍاِجْتِهَادُهُاَلْعَمَلِفِیطَالَ

یُعَانَأَنْبِفَوْقِفَضِیلَتُهُاَلدِّینِفِیتَقَدَّمَتْوَمَنْزِلَتُهُاَلْحَقِّفِیعَظُمَتْإِنْوَاِمْرُؤٌلَیْسَوَبَیْنَهُمْ،اَلْحَقِّإِقَامَۀِعَلَىاَلتَّعَاوُنُوَجُهْدِهِمْ
:دشتی)،«عَلَیْهِیُعَانَأَوْذَلِکَعَلَىیُعِینَأَنْبِدُونِاَلْعُیُونُاِقْتَحَمَتْهُوَاَلنُّفُوسُصَغَّرَتْهُإِنْوَاِمْرُؤٌالَوَحَقِّهِ،مِنْاَللَّهُحَمَّلَهُمَاعَلَى
 (.112:361خطبه
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بهآموزهإعمالهماناستوشدهنهادهأمتگردن ورهبرانمنکرازنهیومعروفامر

مشارکتساززمینهوسیاسیمشارکتفراینداساسیارکانازیکیکهباشدمیسیاسیکارگزاران

نهادمردمدینیحکومتینظامدرسیاسیتوسعهراهبرداصلیهجوهرعنوانبهقدرتتجمیععدمو

.استدموکراسیسوسیالودموکراسیلیبرالازدینینهادمردمنظامفاصلوفارقوجهکهاست
 

 «تحقیق نظری الگوی»

 
 

 پیشینه تحقیق

کرمنازنهیومعروفامربهآموزهبهسیاستدریچهازمستقیمومستقلطوربهکهکتبی
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خالفتوتیوالبحثبهکهیکتبنیتریمیقدازیکی.شودنمییافتچندانیاثرباشد،پرداخته

یماوردمحمدبنعلی«یۀالسلطاناحکام»کتاب،نمودهانیبرااواراتیاختحدودوپرداختهحاکم
استیشافع کتاباینبیستمبابدروقتیماوردی. حسبه امور راحسبهگویدمیسخناز

نهیومعروفامربهاقساموپردازدیازمنکردانستهولذابهآنمیمعروفونهبهمترادفباامر

(ازیهحکامالسلطانا)نامینبههمیگریکتابد،کندمیبیانراانسانیو الهیحقوقو منکراز

حنبلینمحمدبنحسیعلیابو استکهنوشتهیالفرّاء کتاببهشباهتبسیاریموارددرشده

درنخبگاننظارت»عنوانبایگراتفاقچندتندبهیجتوسطاحمدرضابسنیزاثری.داردماوردی

نظارت»باعنوانیزدهیسجادایدساثرشدهاست.نوشته«منکرازنهیومعروفامربهشناخت

نظارترابههریجبسینظارتواردبحثشدهاست،منتهدریچهازکه«یاسیرقدرتدرفقهسب

نظراصلهشتمقانوناساسهسهحوز اعمالهمرحلدرنظارتبهایزدهیودهدیمیمتعمیمدّ

.پردازدمیقدرت

امرهمگانی، تمسئولی»عنوانباجدّی حسینمقالهازجملهشدهنوشتهبارهایندرنیزمقاالتی

نمودهتالشنویسندهآندرکه«ایراناسالمیجمهوریاساسی قانون و منکر از نهی معروف،به

بُعدسههردرهمآندموکراتیککشورهایدرهمگانیمسئولیتواالیجایگاهبهاشارهباتا

وقانوناینهشتماصلوندانستهمستثنیامراینازنیزرااسالمیجمهوریاساسیقانوننظارتی،

دانستهومدعااینبرشاهدرااستآمدهاصلایندرکههمگانیمسئولیتگانهسهابعادبرتأکید

بهمرا»درمقالهبرزگرابراهیمهمچنین.قراردهدواکاویوموردبررسیراابعاداینتدوینتبعات

کهکندیامرجلبمینشگرانرابهاتوجهپژوه؛«یاسیرفتارسیکمثابهازمنکربهیمعروفونه

پوششراسیاسیرفتارازگوناگونیصورواشکالتواندمیمنکرازنهیومعروفامربهاصل

وهاوضعیتدروکندبرقرارپیوندسیاسیرفتاروسیاست،قدرتباتواندمیکهروازایندهد،

شود.محدودسیاسیخُردوجزئیاموردریدنبابنابرایندهدنشانراخودکالنوخردرفتارهای

امرنظارتیظرفیتبهاینکهازامااندازمنکرتوجهنمودهیبهمعروفونهمراآثاربهیناهمه

 راستایامراند،کردهتوجهمنکرازنهیومعروفبه در قرارپژوهشینهدفایاستکه

جامعهویرابرایفرصتتواندمییاخواهدشدوآنظارتچهینانتیجهکهنظراینازاماگیرندیم

یناستکهایبحثیر؟خیافراهمآوردیاسیسهبهتوسعیلونیاسیمردمدرجهتمشارکتس

 .استنیامدهمیانبهسخنیآنازاثردوینایژهبوآثارینبهدنبالآنباشدودرابایدپژوهش

 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%88%D9%86%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%88%D9%86%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
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 پژوهش روش
روایاتوکریمقرآندرآیاتاستقراءباوتفسیریکیفیوشرازگیریبهرهبااینپژوهش

استسطحیسههردرمنکرازنهیومعروفأمربهازهاییگزارهفهموکشفدرصددمأثوره

 .استشدهتصریحآنبهایراناسالمیجمهوریاساسیقانونهشتماصلدرکه

 

  سیاسی هتوسع با منکر از نهی و معروف امر به رابطه موجود وضع
ازگیریبهرهباتوامانقالبپیروزیتانهضتابتدایازاسالمیانقالبمراحلتمامکههرچند

نامهتصویباعالمازیعنیاست؛بودهآنسیاسیبُعددرمنکرازنهیومعروفامربهدینیآموزه

تانمودفراهمخمینیامامبرایرامناسبیفرصتکهوالیتیوایالتیهایانجمناسالمیضد

شخصبهخودارسالیهایتلگراموتاریخیهاینطقباونمایدآغازراخویشاسالمیوظیفه

وداخلدرهاسخنرانیتمامتابازداردمنکراینازراحکومتصریحاًایران،وزیرنخستوشاه

مدوّنومشخصطوربهامااستبودهراستاایندرهمگی،(6213:روحانی)تبعیددرهایاعالمیه

اصلباوگرفتشکلاسالمیجمهوریاساسیقانونتدوینباایراناسالمیجمهوریدرامراین

.درآمدرسمیقانونیکصورتبهقانوناینهشتم
 

  اساسی قانون در معروف امر به
ومعروفامربهآموزهاسالمیجمهوریاساسیقانونتدوینمذاکراتشانزدهمجلسۀدر

قانوندرمستقلاصلیکعنوانبهوقرارگرفتاساسیقانونخبرگانموردتوجهمنکرازنهی

6.آمدمیانبهسخنآنازگونهایناساسی

درموجودهایظرفیتتمامبههشتماصلتدویندراینکهاست؛اهمیتحائزخیلیکهاینکته

ومعروفامربهاسالم؛دینهایآموزهطبقاینکهیعنیاست؛شدهتوجهاصلاینپیراموناسالم

اینطرحاز(ع)امیرالمؤمنینو(ص)اسالمپیامبرحتی.شناسدنمیکوچکوبزرگمنکرازنهی

بااساسیقانونخبرگانفقهایلذا.انددانستهدینقواممایهراآنواستقبالخوددربارهدینیآموزه

                                                                                                                                               
مردمعهدهبرمتقابل؛وهمگانیاستایوظیفهمنکرازنهیومعروفبهامرخیر،بهدعوتایراناسالمیجمهوریدر. 6

کندمیمعینقانونراآنکیفیتحدودوشرایطدولت،بهنسبتمردمومردمبهنسبتدولتیکدیگر،بهنسبت
پنجوپنجاهازگیریرأیبااصلاین.«المُنکَرعَنِیَنهَونَوَبِالمَعرُوفیَأمُرونَبَعضأولِیاءُبَعضُهُمتالمُؤمِناوَوَألمؤمنونَ»

قانونهشتماصلعنوانبهش.ه6233شهریورماه33درممتنعرایدوومخالفرایسهموافق،رأیپنجاهباحاضر،نفر
 (.6211:ا.ا.جاساسیقانوننهاییبررسیمجلستمذاکرامشروحصورت)رسیدتصویببهاساسی
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همینازگیریبهرهباداشتندشیعهفقهبویژهاسالمیفقهمبانیبهکهتسلّطیواشرافبهتوجه

.اندنمودهتصریحهم(حاکمیت)دولتبهنسبتمردممعروفامربهبهاساسیقانوندرهاآموزه


  نظری رویکرد در سیاسی توسعه با منکر از نهی و معروف امربه رابطه مطلوب وضع
فراینگتون،هانتنظرطبق توأمان اجتماعیاقتصادهسعتویندهایوجود ایو قبلازیراندر

امریاسیسهانقالبروندتوسع شاهرژیمکهییآنجاازونمودمییرناپذواجتنابیضروریرا

رفتمیشماربهآنتحققراهتنهاانقالبوقوعدهد؛پاسخبدانبودنخواستهیانتوانسته

(.62-6293:63ینگتون،)هانت

یراندرایاسیسهبهتوسعیرانایگفتکهاگرانقالباسالمیدبایمیررابپذیهنظریناگرا

اکنونخودنیاسیبستسبنوشتابداد شکست، یاسیسهتوسعیدوتمدیدتشدیازمندنیزرا

توسعهبریم؛سرمیبهاسالمیجمهورینظامسیاسیواقتداریتامروزهکهدردورانتثبواست

نادیدهامراینچنانچهونیستگریزیآنازکهاستداربرخورمضاعفیضرورتازسیاسی

(.39:6233خرمشاد،)شدخواهدسازمشکلشودگرفته

توسعبنابراین ضرورت ایاسیسهاگر بپذیراندر دلیریم؛را جمهورینظامساختاریلبه

یمبتنساالرمردمنظامکهایراندراسالمی باتواندنمیتوسعهایناست،دینیهایآموزهبر

خودنائلشود،بلکهمطلوبکمالبهدنیانقاطسایردرتوسعهالگوهایازایکلیشهگیریبهره

دینیهایظرفیتکهخودشرایطبامتناسبوموجودالگوهایوهاظرفیتازمندیبهرهبایدبا

بامنکرازنهیومعروفامربهسیاسیواجتماعیدینی،آموزهراستاایندروپذیردانجاماست؛

درمناسبیالگویوهدفاینبهنیلبرایخوبیبسترتواندمیداردخوددرکههاییظرفیت

باقدریتااستالزممقدمهاینیانبباشد.باینیدساالریمردمبهنیلراستایدرسیاسیتوسعه

.شویمآشنامنکرازنهیومعروفامربهدینیآموزهسیاسیظرفیت



 جامعه در یاسیس قدرت عیتوز ابزار منکر از ینه و معروف به مرا
بهرچند به فَاجِرٍ»:فرمودکه(ع)نیرالمؤمنیأمانیقدرت أَوْ بَرٍّ أَمِیرٍ مِنْ لِلنَّاسِ لَابُدَّ إِنَّهُ 6«وَ

کسانایکسدستدرقدرتنیهماگرامّااستیاجتماعیزندگهالزم،(13خطبه،البالغه)نهج

بیمفاسدشد،متمرکزیخاص آوردیمباره تمرکزیبراییهازمیمکانیاسالمنظامدر. با مبارزه

                                                                                                                                               
 .«بدکاریاوباشدنیکوکارباشند،داشتهحاکمىبایدضرورت،بهمردم.»6
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بهمعروفومراهضیفرنیآنهمنیتریابیودستنیتریعمومکهشدهاستقدرتدرنظرگرفته

عمومیازمنکرعمومینه قلمدادیاسالمۀجامعشهروندانکیکایحقرایزاست،نیتریاست.

ودستشودیم زنیتریابی؛ سرماازیتحققآننرایاست، برنامهیهایگذارهیبه یهایزیرکالنو

نداردگسترده شهروندانبهۀهمیآگاهیحقنیواستفادهازچنیاضهیفرنیچنیاجراابزارتنها.

است.یاسیمشارکتس،یاسیسریبهتعبوامورۀدرهمیحقأمرونهنیحقوقخودازجملههم

ازمنکرسخنبهیبهمعروفونهمراۀازمسئللیتفصبهینیوازجملهمحققنائعهیشیانچهفقهاچن

اانددانستهقدرتعیتوزیهازمیازمکانراآوردهوآنانیم تحتدوعنوانبررسنی. یمسئلهغالباً

بهیگریدقلمستعنوانتحتیگریدومنکرازینهومعروفبهمراعامعنوانتحتیکی.شودیم

دیازمنکراست.شایبهمعروفونههمهمانأمرمقصودازآنکه«نیالمسلمأئمهحتینص»نام

رونیبپندارنیاازرامسلماناناند،خواستههانیباشدکهفقنیعنوان،انیباایعلتگشودنسرفصل

(.231:6231:یاسالم)د.ازمنکرهستنیازأمربهمعروفونهازینیبمسلمانحاکمانکهآوردند

بودعبارتنمودیم،تبیینازمنکریأمربهمعروفونهبرایازاینیشکهپیمفهومچهارچوب

وباهمهستندترازهموافقیایرابطهدرگاهیاجتماعیجایگاهلحاظبهمخاطبوآمراینکهاز

دوهردراست؛برعکسگاهیوباالازرابطهاینیگاهکهتراز،همیروغیعمودنیزگاهی

21ۀ(درخطبع)یعلیرالمؤمنینأمیانطبقبوباشد؛سیاسیتواندیبراساسموضوعمصورت

ونصیحتوخودگردنبرمردمحقرامردمبرایحاکمخیرخواهیونصیحتکهالبالغهنهج

درصدددرواقعشمارد،میخودحقمردمجانبازخودبرایرانهانوآشکاردرخیرخواهی

.آیدیازمنکربرمیأمربهمعروفونهبراییاسیسظرفیتهمینیینتب


 آزادیاز منکر با  یبه معروف و نه أمر ۀرابط
نامفهومیراخۀدرسدیدرجوامعاسالمیتفکراصالحینایدنلبهساماننرسیازدالیکی

واژ فریآزادۀماندن است. آن برابر نهیضۀدر معروفو بهازیأمربه منکر اصلیکعنوان

ازحقوقیبهجامعهعرضهشدکههنوزنسبتآنبابرخیدرحالیاسیـسیاجتماعیاصالح

یباآزادیفتکلینایابهامینبهجهتچنیدبود.شایدهروشننگردیازجملهحقآزادیانسان

افرادازیزگرمهمهایسببازیکیشایدودرتقابلوچالشقرارداشتهاستیدراذهانبرخ

هموارهبااینهفتهترسیکلذا.باشدهمینهمسیاسیـاجتماعیویمهمشرعیفۀوظینانجاما

،رابطهذکرکردیندراتوانمیکهدیگریدلیل(.21-6239:29،معصومیخودبههمراهدارد)
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خوفاز،قدرتباوباألخصدرمواجههیاسیازمنکرسیدرارتباطباأمربهمعروفونهیژهبو

واجبینباباستکهنسبتبهایننهازاافراد،توسطامرایننگرفتنجدّییعنیاست؛یتامن

ویستههاشاآنچهآنیاندربیعنیازآنهراسدارند؛ازتبعاتپسیبلکهگاهاند،توجهیبیاله

.کنندینمیزادوآیتکنند،احساسامنیانابرقصددارندتاآنوشمارندیمعروفم
 

 یآزاد یشناس مفهوم -الف

اجتماعیزندگیدراساسیمسائلوهادغدغهازیکیهموارهتاریخطولدر«آزادی»مسئله

در«حرّیت»وانگلیسیزباندر«Liberty»معادلواژهاین.استبودهعملونظرحوزۀدربشر

وشودمیمحسوبارزشیکمروزیادموکراتیکهاینظامدرتردیدبدونواستعربیزبان

استبرخورداربیشتریاقبالازدیگرهایارزشمیاندر مانندابعادیغرباندیشۀدرآزادی.

آزادیمطبوعات،وقلمآزادیبیان،آزادیعقیده،آزادیاجتماعی،آزادیسیاسی،آزادی

وهاگروهواحزابفعالیت باقدرتشانخاصهایژگیویدلیلبهعمدتاًوشودمیشاملرا...

همۀامور،دردولتمداخلهکهیابدمیگسترشزمانینیزمدنیجامعهوشودمیسنجیدهحاکمه

دربتوانندحکومت،ازمستقلوآزادانهکهباشندداشتهوجودهاییوگروهبرنگیرد؛درراهاحیطه

.نمایندمشارکتجامعهکالناجتماعیوسیاسیتصمیمات


 اسالم سیاسی اندیشه در آزادی یگاهجا -ب

اینواستندادهبها«آزادی»مقولهبهچنداناسالمدینکهبنظرآیدگونهاینامربدودرشاید

کندمیمواجههاییمحدودیتباراداردینانسانکهتصورشوددینخودخاصیتازناشیامر

کهیافتدرخواهیمنظرامعانقدریابامارسد؛مینظربهتناقضدراوآزادیباالجرمکه

کهاستآنازناشیشیعهسیاسیفقهدرآزادیمقولۀبهپردازشعدمونیستچنینامرحقیقت

بدانمفصلایگونهبهکالمنظیراسالمیدیگرعلومدر مباحثدربویژهاست،شدهپرداخته

ازبحثهممعرفتیوعلمیهایشاخهسایروفلسفهدرنیزو«اختیاروجبر»و«ارادهوطلب»

فقهایعمومچونو(6213:خمینیموسوی:ک.ر)استگردیدهمطرحمبسوططوربهآزادی

مباحثباکاملایگونهبهیاواندبودههمکالمعلمبرجستهعلمایازخودیاعمدتاًشیعیبزرگ

مسائلدرتفحصوتحقیقیعیشاعتقاداتبرحسباینکهدلیلبهواندداشتهآشناییکالمی

بردارتقلیدامریوبرسدیقینبهامورآندربایدخودشهرکسیواستفردیامریاعتقادی
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واندبودهکالمیمسائلدرگیرافتاء،مقامدرمقدمیامریعنوانبهشیعهفقهایالجرمنیست،

طرحهنگاملذاواند؛رداختهپمبسوططوربهعلومآندرآزادیقبیلازمسائلیبهترتیببدین

فقهدراساسیفرضپیشیکعنوانبهراآنواندنپرداختهآزادیچونمقوالتیبهفقهیمباحث

اندنمودهتلقی وفقاهتجایگاهدرشیعهفقهایازفقیهانییافقیهامروزهکهشودمیدیدهاگر.

یاوزمانهتأثیرتحتبیشتراند،پرداختهبدانسیاسیبُعدازبویژهونمودهتوجههمامراینبهافتاء

استآمدهپدیدسیاسیاندیشهعرصهدرمفهومایندرکهاستجدیدیتطوراتوتحوالت

(.93:6299:میراحمدی)
 قرآن در آزادی مصادیق -پ

:استشدهاشارهآنازچندیمصادیقبهآزادیسازیوعینیتشریحوتبیینبرایقرآندر

آنانباپیامبرانمناظرهوبحثومخالفانوملحدانشبهاتطرحباقرآن:اندیشه آزادی

33،16:عمرانآل/623،666،623:بقره) 11:عنکبوتو633:نحل/ بهراهمگانکوشدمی(

حقوسیرکنندنیزراههیببهگاهاندیشگیایندرکههرچندوادارد،تعقلوتفکروآزاداندیشی

گمانبیشود؛نمیفراهمانسانیتکاملورشدامکاناندیشگیبدونزیرانشناسند؛راباطلو

راآنچهتاآوردمیفراهمرازمینهوبستراینتعقل،واندیشگیازانسانذاتیبرخورداری

.آیدمیمیانبهآزادیعدموآزادیپایکهنجاستیااز.داردبیاناندیشیده

استشدهدادهتوجه«قولاستماع»مسئلهعنوانبهبیانآزادیمسئلهبهنقرآدر:قلم و بیان آزادی

ازپسودهندیمگوشرامردمانبیانوقولکهستایدمیصفتاینبهراخودبندگانخداو

تأکید.(63و69:زمر)کنندمیپیروینیکوتراندیشهازعملمقامدربرهانهیپابرسنجشوارزیابی

عملمقامدرکهسخنییاواندیشهآنکهنیستنیازیلزوماًکهدهدمینشان«اَحسَنَه»واژهبرقرآن

درامانماید؛عملیابدمینیکوترراآنچهتواندمیانساننیبنابراباشد؛«حق»شود،یمپیرویآناز

آزادیباتاداردرااختیاراینانسانونیستویژگیوصفتاینبهنیازحتیبیانیاواندیشهمقام

«حق»صفتدارایآنچهبهبرسدچهنباشد؛نیکویانیکوترکهآنولودارد،بیاناندیشیدهراآنچه

.دهیمقراررا«ییگوحق»بیانآزادیشرایطازماتانیستالزمبنابراین.نباشد

در،استمختاروارادهصاحبموجودیانسانقرآن،نگرشدرکهییازآنجا:عمل آزادی

استمختاروآزادنیزخودرفتاروعمل وندادنودادنانجاممقامدرذاتیطوربهرونیازا.

کهاستعملآزادینیااساسبر.باشدمیبرخوردارنیزانتخابذاتیحقازعملیهایدوراه

وکیفرگویی،پاسخوظیفه،حق،تکلیف،نامبهمسائلیوواگذارشدهجانشینیمسئولیتانسانبه
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ست،ینمطلقنحوبهعملیآزادقرآنمنظورکهاستواضحالبتهاست؛یافتهمفهومومعناپاداش

گیرد؛عهدهبهراحقازجانشینیوخالفتبتواندکهاستانسانیساختنقرآنهدفزیرا

دباشراستاایندرکهکندتجویزرارفتاریواعمالتنهاکهاستضروریوالزمبنابراین

http://www.bashgah.net/pages-2317.html). :یمنصور)


   منکر از ینه و معروف به أمر الزمه یآزاد

یواسالمیوانسانینیدیهاارزشحفظیبرایاازمنکردرواقعآموزهیبهمعروفونهأمر

است،رسانیاریباارزشو،یضروراریبسها،ارزشنیراهحفظوحراستازااستوآنچهدر

مباشدیمیآزاد هر به ارزشزانیو راخودشتریبزینیآزادتیاهمکنند،جلوهترمهمهاکه

6.اندینمایم

الزمویامرازمنکریسهعرصهنامبردهدرراهتحققأمربهمعروفونهنیدرهمهایآزاد

أمرکانیودرنوکپکندیمدایازهمهنمودپشیراهبنیاماآنچهدرااست،یوافرارزشیدارا

یعیوطبیهیبدازحقوقیکیانیبیاست.آزاد«انیبیآزاد»ازمنکرقرارداردیبهمعروفونه

ۀادامشرطزندهموجودیبرادنیکشنفسکههمچنانوشودیمشمردهانسان،یمدنیاسیس

ۀادامیاصلشرطوهداشتراتنفسنقشمردموجامعهیبرازینقلموانیبیآزاداست،اتیح

واختناقپاتاباشندآزادهازبانوهاقلمدیبااستیاجتماعشرفتیپورشدواتیح سانسور

تیفضاورد،ینگ دخمهوتاررهیجامعه و درونشوندجادیارنگینوفتنهیمخفیهانگشته

دربمانند؛امیندررهایشمشکالمکی ناسالبخشاتیمکتبحیهاآموزهآنچه وقیتشوزیم

اساسدشدهییتأ قانون در و استیگردمنعکسزینرانیایاسالمیجمهوریاست؛ .ک،ر)ده

(.6233،یرمحمدیم

تأکبهزینیاسالمیجمهوردرکهاستیقتیحقنیاو آن وجود .شودیمدیصراحتبر

خیدرتاریاسالمیجمهوریصدایاجتماعگروهیاعضاداریدردینظاماسالمیرهبرچنانچه

با...»که:کندیمانیبگونهنیخصوصباصراحتتمامانیدرا33/66/6293 یدنگاهکنیدشما

                                                                                                                                               
اینشعاعومندندبهرهقلموبیانآزادیازجامعهمدیریتوقدرتنهادبسانهاانسانالبالغهنهجبخشآزادیبینشدر.6

وعادیشهروندوانسانهرتنهانهبینش،وآگاهیپرتودرتواندمیجامعهعادیشهروندیککهاستجاییتابیانآزادی
آزادیوحقوقساختنپایمالازودهدتوجهحقیقی،هایارزشوقانونرعایتبهرادولتمردانونخبگانورهبراننیز

بهأمرنموده،نصیحتغیابحتیوحضوردرزنیرا(ع)علیچونعادلیامامبلکهبازدارد،خداوندیمقرراتوجامعه
،فریدونیکرمیک،.ر)شماردمیخودحقوتوصیهمردمبهراامراینحضرتخودکهآنجایی.نمایدمعروف
 (.39ـ33:6233
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مانهموخندهیشوخیاورید؛هارابهدستبارزشینایست؛اسالموانقالبچیهاارزشینیدبب

یزهاییازآنچیناجهتباشد؛یندرایستیهمبایحمانوتفریجهتباشد؛سرگرمیندرایدبا

بامندیدارم،نهشمابایستینهمنباشمارودربام؛ینداریستیباهمرودربااستکهنسبتبهآن

درصدراسالمگفتاگرمنکجرفتم،نیمسلمفهی.معروفاستکهخلدیداشتهباشیستیرودربا

!اگرمنهمکهمسئولمیکنیراستتمریباشمش،یگفتاگرکجرفتیکید؟یکنیمبامنچه

-کردم،شماحرکتجهتنیاشماهمبردوشمناست،برخالفینظامهستموبارهانیاولا

وبرخالفمیگویکهدارممیجهتنیبرخالفاوقتکی...اگربندههمد؛ییبگومنبهدیهمبا

گریکدیازمیکهمابتوانستینیزیچنیاد؛ییبهمنبگودیکتکردم،شماهمبااصولحرنیا

.(Khamenei.ir)...«میاغماضکن



    نظارت ۀو مسئلبه معروف  أمر

کهاساسیازوظائفیکییاجراۀنیفراهمآمدنزمیاستبرایمحملانیبیدرواقعآزاد

ینظامکنترلیعنی؛باشدیم«نظارت»آنبحثوازمنکربهخاطرآناستیأمربهمعروفونه

برایروینا.ازنمایدمیترغیبودادهداللتآنبهراماخودمنابعجاییاسالمدرجاینکهد

سپسارتباطآنراباوشویمآشناآنانواعونظارتمفهومباقدریبایدابتدامطلبایندرک

.مینمائیازمنکربررسیبهمعروفونهأمر


  نظارت چیستی -الف

ونظرانداختن»یبهمعنا«نظر»یشۀودرلغتاسممصدراستازریاستعربایواژهنظارت

بمعنینظارتهمچنین(،6163:یراغباصفهان)«کردنمعاینهوامریدردقتچیزی،درتأمل

زکراستبیماریوآفتازچیزیکوکنترلمراقبت فارسبن بن در(.111:6131:یا)احمد

اکبری)عل«استبرکاریداشتنبانیدیدهونظرتحتمراقبت،»یعنینظارتیزنیفارسیاتادب

(.تایب:دهخدا

یاتعملیجنسبتبهمطابقتنتاینانکنترل،حصولاطمیانظارتهایطرحکلیۀازاصلیمنظور

بارا«بایدها»کهاستیفعالیتنظارت.(336:6293:اقتداریمحمدعلی)«استمطلوبیهاهدفبا

ایننتیجۀوکندمیمقایسه«عملکردها»بارا«هابینییشپ»و«موجودها»رابا«هامطلوب»،«هاتسه»

تعاردوگروهاینبینتمایزیاتشابهازروشنیتصویرمقایسه، همه در بود. عواملخواهد یفاز
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کهاستاینوآنداردوجوداشتراکطۀنقیکشدهاستکهازنظارتوکنترلارائهیگوناگون

(.33:6239بسیج،)باشدبایدوآنچههستآنچهبینمقایسهازاستعبارتنظارت


 نظارت انواع -ب

 آشکار نظارت

افتدمیاتفاقدستگاهیمسئولیاوحکومتناحیۀازمعموالًنظارتنوعاین از. مقصود

مد استکه آن کندواردیماًمستقیرنظارتآشکار نظارت امور بر و شود یروینیا؛عمل

برایمشخص معرفیرا ایدنماینظارت ارزین. از میابینوع قسم دو بر یگاه:باشدیخود

یانبامجریگاهکندوینظارتمیکبرنامهرابدونواسطهازنزدیاجرایاتکننده،عملنظارت

ازز آوردیپرسشوپاسخبهدستمیاصورتگزارشآنانبهبانصحبتکرده،اطالعاترا

نبور) .ک، عل6233ی، امام چنانکه براع)ی(. شبکمجموعۀی( وکنترلیبازرسۀدولتخود

طورآشکاربهکنترلاموربهیروزدرسراسربالداسالمشبانهیکردهبودوبازرساندولتیجادا

.رساندندیممبهاطالعامایحضوریایصورتکتبآنرابهیجهونتپرداختندیم


 نظارت پنهان 

تحتنظرگینظارتپنهانآناستکهافراد ریوبهمدرندیناشناسعملکردکارگزارانرا

ا نیرالمؤمنیام است.یادیزاریبستیاهمینوعازکنترلدارانیگزارشدهند. نوعنیااز)ع(

بهمالکاشتربهنظارتدرنامهخودوتجهتکنترلعملکردفرماندارانشاستفادهنمودهنظار

(.32خطبه،البالغه)نهجمنظوردستوردادهاستنیبهایپنهانوگماردنناظران

ازهدفکهکنند،یماضافهیخودکنترلای«ینظارتدرون»عنوانبازینرایسومۀویشیبرخ

یعاملکهآنبدونسازد،لیفشمتمایاستدروجودفردکهاورابهانجاموظایحالتجادیاآن

یبررویکارفرهنگقیهدفجزازطرنیانجامدادنا.باشدداشتهکنترلتحترااویخارج

ایافرادسازمانعمل بااازنوعنینخواهدبود. درافراد قوبهمانیکنترلغالباً وجودداردیطور

(.6233:ینبومحمدحسن.ک،ر)

هارادرآندیبلکهباگنجد،ینمیروشیبندمیدرتقسیبندمیتقسنیپرواضحاستکهاالبته

ثیحازنظارتیعنی؛استمخاطبثیحازنظارتوآندادیجایبندمیتقسازیگرینوعد

شودیممیتقسنوعدوبهمخاطب نظارتدرون6: ـ (یخودکنترلهمان)ی ب3؛ نظارت یرونیـ
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(.گرانیدکنترل)




 نظارت ۀچهارگان وجوه -پ

یبراساسالگوزیونیاسالمیجمهوریسهوجهمذکوردرقانوناساسبرتیاگرباعناحال

:شودیممیتقسقسمچهاربهم،یکنیبندمیانواعنظارتراتقسمیشدهبخواهارائهیمفهوم

 ؛(یعمومنظارتمردمبرمردم)نظارت .6

 ؛نخبهبرنخبهنظارت .3

 ؛مردمبرنخبگاننظارت .2

 .نخبگانبرمردمنظارت .1

بحنکته انکهیثامهم همه نامنیدر روشبراقسام آن شده، حیده هر از تواندیمثیکه

بهأمریعنیازمنکراست؛یأمربهمعروفونهینیدۀنقشکند،آموزیفایانجایدرایخوببه

سههردرنظارتوکنترلیتمسؤولیرندۀاستکهمرجعبرعهدهگقالبیمعروفونهىازمنکر

نظارتقسمچهاراینازمهمقسمدوتوضیحبهنکتهدواینذکرباباشد،ندتوامیجامعهدروجه

.پردازیممی


    منکر از نهی و معروف به امر و( عامه نظارت) نظارت مردم بر مردم

رااسالمیمتامجموعهکهکریمازمنکردرقرآنیبهمعروفونهأمریعمومیاتآطبق

نظارتوکنترلجامعهرابهعهدهداردخودیتکهمسؤولیعجاازمریکیدهدیقرارمخطاب

بهمعروفوأمر»دانندکهدرقرآنباعنوانهمگانىمىیانظارترانظارتعامهینمردمهستند.ا

منکر از نهى تأک« استوآیدمورد وَالخَیرِإِلَیَیَدعُونَأُمَّۀٌمِنکُموَلتَکُن»یفۀشریهقرارگرفته

3(.631عمران:)آل6«المُفلِحُونَهُمُأُولئِکَوَالمُنکَرِعَنِیَنهَونَوَبِالمَعرُوفِیَأمُرُونَ

                                                                                                                                               
 .«اندرانرستگاهمانایناننمایند،منکرازنهیومعروفأمربهوکننددعوتخیربهکهباشندگروهیشمامیانازبایدو.»6

تدابیروهاشیوهمجموعۀبه«اجتماعىکنترل»مفهوم.داردتنگاتنگىبسیارارتباطکنترلبانظارتمسئلهشناسى،جامعهدر.3
قوانین،رعایتبهافرادشهدایتوهاهدفتحققراهدرگروهیکیاجامعهیککهشودمىاطالقوسایلىو

گیردمىکاربهخودپذیرفتههاىارزشوهنجارهاومناسکشعائر،آداب،اصول،کارکردها، صورتدوبهکنترلاین.
استپذیرامکان عملدرآنانرعایتوهنجارهاقبولبههاانسانکردنوادارمعناىبهکه«فشاراجتماعى»طریقازیکى:
رسوخباکه«اقناع»طریقازدیگرى،است؛انتظامىقدرتآناجراىضامنومقرراتوقوانینکنترل،نوعاینابزار.است
بهمؤمنراآنانتواندمىاعضااندیشۀوعقیدتىبرجهانتأثیرباوافرادبینىجهانسازیدگرگونباها،انساناعتقادىعقلبه
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    منکر از نهی و معروف به امر و یتینظارت مردم بر كارگزاران و نخبگان حاكم

مطلباستکهینبرایدتأکیقانوناساسهشتمازمنکردراصلیاطالقأمربهمعروفونه

،آوردیمسالمتکارگزارانخودبهاجرادرینتأمیبرا حکومتکهیواملنظارتراهکارهاوع

مکُلُّکُوَمراعٍکُلُّ)کُومردمبهمصداقکندیمردمسلبنمۀراازعهد قدرتنظارتبریتمسئول

تصریحاصوالًیند،نمایریندکهبرامورنظارتداشتهوازخطاهاجلوگا(همچنانموظفولٌسئُمَ

واستمتبلورنظارتمفهومدردولتبهنسبتمردممنکرازنهیومعروفأمربهبهیقانوناساس

است؛یبهنامقانوناساسیازمنکردرقالبیأمربهمعروفونهیـحقوقییاسسۀترجم«نظارت»

وبررسینهوداردیدبرمداخلهفعاالنهتأکیشتردرجوهرخودبینیدیضۀفرینکهایمعنینبها

(.93و93:6239حسینی،)منفعالنهنظارت

امورسنائینی لزومدخالتمردمدر »دداریاظهارمگونهینایاسیدر ملتازجهتعموم:

برایاتیمال از میکه مصالحالزمه ازودارندنظارتومراقبتحقدهند،یاقامه بابمنع از

بابنه وسیتجاوزاتدر به مندرجو به منکر ینی،)نائ«استواجبشودممکنکهاییلهاز

(.93و93:6233

قدرتزم مىینهازآنجاکه فراهم تباهى و براىفساد را آورد قول به ردلُو قدرت»اکتون

دراسالمروین(،ازا6292:13:نویمان)«شودوقدرتمطلقموجبفسادمطلقموجبفسادمى

برلزومیاتوروایاتودرآیدهأمربهمعروفونهىازمنکربرافرادمسلمانواجبگردیضۀفر

.(63:6236دالوری،)شدهاستیروتحریبترغیارآن،بس

درتمامکهینبهاباتوجه اعمال،توزمراحلحکومتینظارترا وگردش(یع)کسب،

بهیایابد،بهدوگونهتحققتواندیامرمیناکهگفتیدبادانیم،مییجار صورتمردمخود،

بهنماینایعنییم،مستقغیرصورتبهیایند؛دراموردخالتونظارتنمایممستق یندگانکاررا

خودواگذارند.


 مکانیزم نظارتى در حکومت اسالمى   منکر از نهی و معروف به أمر  
آنبرحکومتنظارتاعمالیبرادراسالمینیدویفکرۀپشتواننیترمهم شریرانتا که

ترینابزارنظارتىبهکارعنوانمهمبایدبهکهاست؛حاکمنشوند،أمربهمعروفونهىازمنکر

                                                                                                                                               
 .کندخودمقبولهاىارزشوهنجارها

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA


 32 ایران اسالمی جمهوری در سیاسی توسعه و منکر از نهی معروف، امر به
 

از شود. علگرفته امام ع)ینظر وهمگانأ( اقشارخاصىندارد یا قشر نهىاختصاصبه و مر

6.شوندمشمولاینحکممى

همههمه:»کندمیبیانچنینبارهینادریزنخمینیامام بایدنسبتبههمهرعایتبکنند.

راپایممناگر.استمنگردنشمامسئولیتشماست،گردنمنمسئولیتبایدنسبتبهدیگران.

کنیدنهیبایدکنید،هجومبایدگذاشتی؟کجراپایتچرانگوییداگرمسئولید،شماذاشتمگکج

(.139:3جامام،صحیفۀ)«...؟چراکه

غالباًیاسالمبهمعروفحاکماندرسنتأمرۀمسئل «نصیحتائمهمسلمین»تحتعنوانما

کسرابردیگرانبگزینکهوآن:»کهکند(نیزبهمالکاشترتوصیهمىع)یآمدهاست.امامعل

ترگویدودرآنچهکنىیاگویىـوخداآنراازدوستانشناپسندسخنتلخحقرابهتوبیش

یارىکمـدارد 3:263:ج6163 ی،محمود)«اتکندتر پیشامامو( خود اینکار)ع( در قدم

کهمننهبرترازآنمدیستیبازماازگفتنحقیاراىزدندرعدالت»گوید:شودوبهمردممىمى

کهخطاکنمونهدرکارخویشازخطاایمنم؛مگرکهخدامرادرکارنفس،کفایتکندکهاو

3(.233:6293ی،دیشه«)ازمنبرآنتواناتراست

حکومت و جوامع دیگر از اسالمىرا جامعه حکومتاسالمىو مىآنچه متمایز سازد،ها

ابز گسترده اینفریضه،حضور استو منکر نهىاز معروفو أمربه نام نظارتوکنترلىبه ار

توانندمسئوالنهازآناستفادهکنندوهیچحاکمىراانحصاربهاقشارخاصىنداردوهمگانمى

تواندمحدودیاممنوعوایننظارتراهیچقانونىنمى«اطاعفَرٌآمِرٌمَّؤَمىُنّإ»نرسدکهادعاکند:

                                                                                                                                               
6 دارندمیاظهارهمایخامنهاهللآیت. نیستنظارتفوقکسهیچ»: بهبرسدچهنیست؛نظارتفوقهمرهبریخودِ.

طوربهحکومتچونکنند،میحکومتکهبرکسانینظارت.شوندنظارتبایدهمهبنابراینرهبری؛بامرتبطهایدستگاه
ازبخشیدستدرسیاسیاقتدارواجتماعیاقتداروالمالبیتاموالیعنیاست،ثروتوقدرتتجمعمعنایبهطبیعی
واستواجبوالزمکاریکنکند،طغیانشاننفسونکنندسوءاستفادهودهندخرجبهامانتاینکهبرایست،احکّام
 (.3/63/93)«باشدهمباید

3  ع)امامترتیببدین. کهکندمىتوصیهمالکبه( امیافتهامارتکهمگوو»: اطاعتمنازودهممىفرمانپس.
نگاههمینبا(233:6293،شهیدی)«استهانعمتزوالشدننزدیکودینتباهىودلاهىسیمایهکاراینکه.کنندمى

کهمقدارىبه(.133:6293،شهیدی)شناساندمىکارهابرترینستمگرحاکمبرابردرراعادالنهسخنوحقبیانکهاست
ژرفدرهبهرااواو،اقتدارطلبطبعگرنهواستخویشبردیگراننظارتنیازمندمقدارهمانبهدارد،مسئولیتانسان
وضع(ع)علىامامکهشودمىدچارحاکمانىسرنوشتبهدیگرانتساهلوتوجهىبىبراثروغلطانددرمىپرستىقدرت
فروگذاراحکاموکنندهواروىازکاروکنندرهاراسنتگشادهراه»:کندمىتصویرگونهاینراشانحاکمیتوآنان
خوارنیکانداده،آنگاهانجامسترگباطلىیاوشودفرونهادهبزرگحقىکهنکنندبیمىوبسیارهاجانبیمارىوودش

(.313:6293،شهیدی)«پروردگارازبندگانگردنبرفراوانتاوانومقداربزرگبدکارانوشوند
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اندواگراینفریضهرهاشود،نخستبدکارانچیرهود؛زیراخودقوانینمبتنىبراینفریضهکن

گیردوآنگاهدعاىکسىنیزجامعهراهتباهىوهالکدرپیشمىشوندونهایتاًنیکانخوارمى

اجابتنمى اینتباهىوهالکبهگردنهمگاناستبه ی،نیکانوبدان)اسالم؛رسدوگناه

216:6231.)

تدوین استکه فریضه این اهمیتنظارتى به توجه بربا احاطه با اساسى، قانون کنندگان

یهاتیظرفوهاتیقابلۀهماًیثانواندآنراازاصولکلىیامادربهشمارآوردهاوالًآن،تیاهم

رامونیپمقالهنیایرابکهیمفهومچهارچوبومدلازاستعانتباماکهکنندیملحاظزینراآن

اولریکهتصوم،یدادنشانتیوضعچهاربلکهوسهدرراآنم،یکردمیترس،ینهوأمرتیوضع

هردوای(الفبود؛گونهخودبهدونیباهمکهاترازهمدوطرفیـأمرونه6عبارتبوداز:

ترازهمریغدوطرفایـ3.نخبهدوهرایونسبتبههمبودند،ب(یکنندهمردمعادنظارت

الف:شودیدونوعتصورمزیصورتننیدراکهبودند واستباالترآمریاجتماعۀمرتبای(

نییآمرپایاجتماعۀمرتبای(وب؛(مردمبهدولتمنکرازینهومعروفبهأمرمثل)نیمأمورپائ

آخربهۀمرتبنیاۀ(؛کهالزمولتدبهمردممنکرازینهومعروفبهأمرمثل)استومأمورباال

بااستشهرونداناریاختدرالزمینظارتیابزارهاقراردادنونهیوجودآوردنزم بحثدیکه

.ردیمطالعهقرارگموردیتاقدرستیبدننهیزمجادیدررابطهباااماشود؛

 

 گیری نتیجه

همهکردنبسیجودادنسازمانجدیدسیاسیهاینظامبرایامروزهکهشدبیانمقالهایندر

برای.استمهمبسیارسیاسیواقتصادیتوسعهوملّیاهدافبهنیلجهتدرخودشهروندان

سمتبهمحدودوبستهحالتازرفتنومردموسیاسینظاممیانپیونداهدافاینبهرسیدن

یاسیسیّتدهمشروعدهننشانیوندپیناست،چراکهایضروریامرپذیرمشارکتوبازحالت

.یابدکاهشبیشترچههردواینمیانفاصلۀکهخوردیرقممیحکومتاست.وآنزمانیک

فاصلهرابرعهدهدارند.یننقشکاهشایاسیسۀتوسعهایتئوریامروزه

یبقایبرایاسالمجمهوریلذااتفاقافتادیراندرایاسیدراثرنبودتوسعهسیاسالمانقالب

ینینظامدبرآنحاکمنظامکهییوازآنجاحرکتکندیاسیسۀتوسعیسوناچاراستتابهخود

انساناللهییفهخلیگاهعنوانجاصورتامانتبهبهداندویراازآنخداوندمیتاستکهحاکم

ومردمکهمقدمهتوسعهیتحاکمیانارتباطمیبرقراریدرراستاینشدهاست،بنابرابهاوواگذار
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اسالماخذیندهایداشتهبرمبتنیراخودسیاسیتوسعۀالگویبایدآید،یحسابمبهیاسیس

ازایدنما بهمتوندروین. مراجعه اینیبا در را نوعرابطه یعنیکند،مییمترسیقطرینکهسه

وأمریعت،ب ازیبهمعروفونهأمرۀآموزیبازخوانیقازطرازمنکر،یبهمعروفونهشورا

یموجوددرمعناهاییتامروظرفۀوباتوجهبهواژیاسی،ـسیاجتماعۀآموزیکعنوانمنکربه

نیزهاینوهرکدامازاشودمیشاملراترازهمغیروترازکهسهسطحازارتباط،دوسطحهمآن

اینبهمیاسالجمهوریاساسیقانونهشتماصلدراتفاقاًکهکنند،میترسیمراسطحدو

.استشدهیحتصرهاظرفیت

مقول حاکمینبیارتباطعمودۀدر و طرینایت،مردم از نظارتدرصددیقمقاله مفهوم

شوراوهمۀگرچهدرمقامنظارتهمآموزالبتهومردمبرآمد.یتحاکمیانبرقرارکردنرابطهم

باهمواقبالمخاطبانیسهدودرمقاینوروددارند،اماایتازمنکرقابلینهأمربهمعروفوۀآموز

زیتیبهآنوضع مقولهیرامتفاوتدارند، تجربهیاشورا تأیبشرهایاستکه مورد ییدآنرا

أمربهمعروفونه امّا بهاسالموامتومنحصربدیعاستایآموزهازمنکریقراردادهاست،

یژهبوینمعصومیرۀوسیاتاعمازقرآنوروایبامراجعهبهمتونومنابعاسالمروینازای؛اسالم

کهیاسیارتباطبامفهومتوسعهسیوبابرقرار،شدهآنشناختههایظرفیت،البالغهنهج21ۀخطب

هایظرفیتسمتبهکمترهاییتظرفۀازحوزیاسینظرانآنراحرکتنظامسازصاحبیبرخ

أمرکنندمیتعریفبیشتر شااینهبهمعروفو. اصلینشناختهکهایتظرفینایانزمنکررا

أعمالآنرارصدیت،ازطرفمردمباحاکمیعنیبهباالیینازپایعمودۀرابطیکدرتواندیم

مورد صورتلزوم در و داکرده قرار بهدهنقد نصو مسلمیحتعنوان سینائمه امور یاسیدر

یکیقازطریاویصورتانفرادبهیاشد.حالمشارکتنمودومواردرادرصورتلزوممتذکر

مستلزمیافتد،وجابشودیاتیامردرکشورعملینچراکهاگربخواهداشدهاست،یفتعریزممکان

برنامهیبیشود،چراکهاجرایفتعریستهشایزمیکردهومکانیآنساختارسازیاستکهبراینا

 نابسامان نهیحصحینیدۀآموزیکو درستتنها آموزهیوجه آن وجهه به بلکه بود، نخواهد

واردخواهدنمود.یریناپذوبلکهجبرانیادزهاییبآس

انداز:عبارتشودیمیشنهادعنوانراهکارپآنچهبهبنابراین

 ؛سیاسىتوسعهفراینددرکشوریاسیسیفضادروآرامشامنیتجادیا .6

 ؛یاسیأمربهمعروفسیاجهتمشارکتمردمدراجریاجتماعیبسترساز .3

 ؛حاکمانو(نخبگانومردم)جامعهافرادمیاناعتمادشیافزا .2
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 ؛یاسیأمربهمعروفسیدرکاجتماعیشجهتافزایسازفرهنگ .1

 ؛هاآنیقازطریاسیأمربهمعروفسیدرراستایسازوفرهنگیاسیاحزابستقویت .3

واحزابکارویژۀبهمنکرازنهیومعروفأمربهکارویژۀکردننهادینهوافزودن .1

 ؛اسالمیکشوردرسیاسیهایتشکل

ازنهیومعروفبهأمرتحققبرایبیانآزادیفضایایجادطریقازمطبوعاتتقویت .9

 .سیاسیـاجتماعیمنکر

ازسازندهنقدانیبومردمیاسیسمشارکتیبرافضاشرائطنیاجادیارهگذردرکهباشد

یاسیسۀحوزدرژهیبوکشورموجودمشکالترهگذرنیاازوفراهمیتیحاکمویدولتنیمسئول

.گرددفراهمکشوریبرایاسیسۀتوسعشتریبهرچهقیتوفورفع

 

 منابع فهرست

  فارسی (الف
 .کریمقرآن -

 ،تهران:سهروردی.سیاسیدانشنامۀ،(6211)آشوری،داریوش، -

،یاسیسمشارکتنظامدرمنکرازینهومعروفبهأمرگاهیجا،(6231)،سیدحسن،اسالمى -
 .نشرعروجتهران:،(3جزادهقاضیکاظمکوششبهدینیساالریمردممقاالتمجموعه)

ساالریمردممقاالتمجموعه)،روشیاارزشدینیساالریمردم،(6233)افتخاری،اصغر، -
 .نشرعروجتهران:،(6جزادهقاضیکاظمکوششبهدینی

 .طباطبائی،تهران:دانشگاهعالمهمدیریتوسازمان،(6293)محمد،علیاقتداری، -

فرهنگوعلومپژوهشگاهقم:سیاسی،فقهدربرقدرتنظارت،(6239)سجاد،سیدایزدهی، -
 .اسالمی

مجموعه)سیاسی،رفتاریکمثابهبهمنکرازنهیومعروفبهأمر،(6239)ابراهیم،برزگر، -
 .آزادی،تهران:پیام(منکرازهینومعروفبهأمرمقاالت

احمدرضابسیج، - ازنهیومعروفأمربهدرشناختنخبگاننظارت،(6239)ودیگران،
 .سدرۀالمنتهیشهرکرد:منکر،

علوم،فصلنامه«اسالمسیاسینظامدرانتخاباتدربیعتجایگاه»،(6231)پورحسین،احسان، -
 .13و23شمارهدهم،،سالسیاسی

تاجیک، - (6233)محمدرضا، مجموعهمسلّطگفتمانیکسویبه:دینیساالریمردم، ،
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به6دینیساالریمردممقاالت موسسه6محمدباقرخرمشادجاهتمام، تهران: امامتنظیم، ونشرآثار
 (.ره)خمینی

برمردمنظارتفراینددرمنکرازنهیومعروفبهأمرتحقق،(6239)حسینی،سیدمرتضی، -
دولت )مج، اداره(اساسیقانونهشتماصلدکترینکشوریهمایشمقاالتموعه قزوین: کل،

 .اسالمیارشادوفرهنگ

 .یاۀالح،تهران:یثنظرقرآنواحادازیاسالمحکومت،(6236)محمدرضا،حکیمی، -

،«ایراناسالمیجمهوریدرسیاسیتوسعۀراهبردیضرورت»،(6233)محمدباقر،مشاد،خر -
 .36،شمارهراهبردیاتمطالعفصلنامه

مشاد،خر - مقاالتصالحان،یدموکراس:دینیساالریمردم،(6233)محمدباقر، مجموعه
 .معارفوفرهنگ:پژوهشگاهتهران،6جدینییساالرمردم

-  عبدالحسین، (6232)خسروپناه، مجموعهدموکراسیواسالمپارادوکس، همایشمقاالت،
 .فردوسیدانشگاه:دموکراسی،مشهدودینالمللیبین

 .63،شمارهسیاسىعلوم فصلنامه،«قرآندیدگاهازبرقدرتنظارت»،(6236)رضا،دالوری، -

 (.رحلیقطع)تهران،دانشگاهتهران:،13و23جنامهلغت،(تابی)اکبر،علیدهخدا، -

 .امامراهتهران:،6جخمینیامامنهضتازتحلیلیوبررسی،(6213)حمید،سیدروحانی، -

-  عبدالکریم، (6232)سروش، مقاالتمجموعه،دموکراسیلیبرالوسیاسیدموکراسی،
 .مشهدفردوسی،دموکراسی،دانشگاهودینالمللیبینهمایش

 .پارسایانقم:دشتی،محمد،البالغهنهج،(6293)رضی،سید -

 .فرهنگیعلمی،محمدجعفرشهیدی،تهران:انتشاراتالبالغهنهج،(6293)رضی،سید -

 .خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀتهران:،3جامامصحیفه،ــــــــ -

سیدطباطبایی، - (6291)محمدحسین، القرآنفیالمیزان، محمدسید،61و63و3جتفسیر
 .اسالمیانتشاراتدفترقم:همدانی،باقرموسوی

فصلنامه،حسنقدوسی،«جایگاهشورادراندیشهسیاسیاسالم»(،6233عبدالجبار،محمد،) -
 .21،شمارهمعرفت

دولت،جامعه:توسعهسیاسی ضلع سه به مدرنپسترویکردی»،(6236)عبداللهی،محسن، -
 .33شماره،سیاستفصلنامه،«شهروندی مدنی

حقوقدانشکدۀفصلنامۀ،«نصونظریهبینمشروعیتمسئلهوشیعه»،(6236)داود،فیرحی، -
 ،شماره؟تهراندانشگاهسیاسیعلومو

 .انتظار،قم:نسیمالبالغهنهجدرآزادیاندیشه،(6233)علی،فریدونی،کرمی -

http://www.ensani.ir/fa/12205/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/12205/magazine.aspx
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نمایی،احمد،6جاسالمیاندیشهدرمنکرازنهیومعروفبهامر،(6231)مایکل،کوک، -
 .اسالمیهایوهشپژبنیادمشهد:

مجموعهباشند؟،داشتهدموکراسیتوانندمیمسلمانانآیا،(6232)مجتهدشبستری،محمد، -
 .فردوسیودموکراسی،مشهد:دانشگاهدینالمللیبینهمایشمقاالت

سوره633برآیهتأکیدباشورابهاهللفضلعالمهرویکردتحلیل»(،6231محصص،مرضیه،) -
 .31،سالهفتم،شمارهمهحسنافصلنا،«عمرانآل

فرهنگوزارت:تهران،هالبالغنهجمستدرکفىهالسعادنهج،(6163)،محمدباقر،یمحمود -
 .یاسالمارشادو

سیرۀدربرترفریضۀدومنکرازنهیومعروفأمربه،(6291)محمود،سیدبجستانی،مدنی -
 .معروفنشرقم:معصومین،

 (.6211)ا.ا.جاساسیقانوننهایییبررسمجلسمذاکراتمشروح -

حکومت،فصلنامه«خبرگانمجلسحقوقیـفقهیجایگاه»،(6299)محمدتقی،یزدی،مصباح -
 .3شمارهسوم،سالاسالمی،

 .صدراانتشاراتتهران:،2جحسینیحماسه،(6213)مرتضی،مطهری، -

مقاالتمجموعه)،آزادیبامنکرازنهیومعروفبهأمرارتباط،(6239)معصومی،جمشید، -
 .آزادی،تهران:پیام(منکرازنهیومعروفأمربه

روحسیدخمینی،موسوی - مؤسسهفهری،احمدترجمهاراده،وطلب،(6213)اهلل، تهران:
 .نشرآثاروتنظیم

 .http://www.bashgah.net/pages-2317.html ،پیامبران آزادیرسالت،لیخل،منصوری -

-  منصور، فقهآزادیمفهوم»،(6299)میراحمدی، فصلنامه«شیعهسیاسیدر سیاسیعلوم،
 .6اول،شمارهسال،باقرالعلومدانشگاه

منکرازنهیمعروف،همگانی،أمربهمسئولیت»،(6233)جدی،حسین،دی،منصور،میراحم -
 .33،شمارهسیاسیعلومفصلنامه،«ا.ا.جاساسیقانونو

فصلنامه،«بشرحقوقودینیهایآموزهدربیانآزادی»،(6233)مصطفی،میرمحمدی،سید -
 .11شماره،اندیشهرواق

-  محمدحسین، تنزیهاألمههتنبی،(6233)نائینی، و شرکتمحمودسیدالمله، تهران: طالقانی،
 .انتشارسهامی

  درسازمان،ونظارتارزیابی،(6233)نبوی،محمدحسن، -

https://rasekhoon.net/article/print/693620   

http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=peoples&pid=2256
http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=peoples&pid=2256
http://www.bashgah.net/pages-2317.html
https://rasekhoon.net/article/print/693620
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 .فوالدوند،تهران:خوارزمیاهللعزتقانون،وقدرتآزادى،،(6292)فرانتس،نویمان،  -

 

 عربی( ب
حسینراغب - بناصفهانی، المفردات(6163)محمد، غریبفی، دارالعلمالقرآن، دمشق:

 .الدارالشامیه

 .مرعشیاهللآیتکتابخانهقم:،القرآنفقه،(6133)الدین،قطبراوندی، -

 .االسالمیهتهران:دارالکتبالکافی،،(6139)اسحاق،بنیعقوبمحمدبنکلینی، -

 .اسماعیلیانقم:،6جالفقهاصول،(تابی)محمدرضا،مظفّر، -

 .تهران:نشرعلم،دگرگونیدستخوشجوامعدرسیاسیسامان،(6293)هانتیگتون،ساموئل، -

 


