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  faslani@kayhannews.ir  استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران/  يروز اصالنيف
  دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران/  يمرندالهه  elahemarandi@ut.ac.ir  

  29/10/1393 :پذيرشـ  24/5/1393 :دريافت

  چكيده
ومت در كح ةبا مقول ؛ زيراعه استيش ياز جمله موضوعات و عناصر مطرح در فقه عموم »ركاز من يبه معروف و نه امر«
ر در كـاز من يدر خصوص موضوع امر به معروف و نهها ومتكرد حكعمل يدر بررس ند.كمي دايارتباط پ ياسالم ةشياند
 ،ن عصـريـ. در ااردد يخاصـ يبرجسـتگ يعصر صفو، رانيا يانقالب اسالم يروزيران پس از اسالم تا زمان پيخ ايتار
نظام . در معروف گرديد» ركاز من ين امر به معروف و نهيفرام«سالطين صفوي صادر شد كه به  يبرخ ياز سو ينيفرام

بـه  يف اسـالمين و ورود وظـايردن قـوانكـ ياسالم يدر راستا ي،انقالب اسالم يروزيز با پيران نيا ياسالم يجمهور
درآمد و در اصل هشتم قانون  يحقوق ةل قاعدكبه ش ينيد عروف و نهي از منكر در قالب وظيفةامر به م، نيچارچوب قوان

تنهـا در دو مقطـع  ،ران پس از اسالميا ياسيخ سيدر طول تار ،نينابراد. بيمطرح گرد يهمگاناي فهيوظ عنوانبه ياساس
قـرار هـا ومتكمورد توجـه حاي ژهيل وكر به شكاز من يامر به معروف و نه، ياسالم يو جمهور يعصر صفو يخيتار

 يمحـور مبتنـن ين نوشتار حاضر بر اياديپرسش بن ،رونيازاگرديده است.  مطرح يل قانون و قاعده حقوقكگرفته و به ش
با اصـل هشـتم قـانون  ير در عصر صفوكاز من ين امر به معروف و نهيان فراميمهايي و تفاوتها ه چه شباهتكاست 
  ران وجود دارد؟يا ياسالم يجمهور ياساس

  نهي از منكر، جمهوري اسالمي. ن،يفرام ،يامر به معروف، صفو، يقانون اساس ها:كليدواژه
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  مقدمه

 »ركاز من يمعروف و نه امر به«گاه بحث يجاترين مهم نونك، علم فقه از گذشته تا ياسالمان علوم يدر م
يا بـابي از كتـاب  االمر بالمعروف و النهي عن المنكركتاب  در معموالً يتب فقهكدر ن موضوع يو ابوده 
موضـوعاتي آمـده اسـت؛ ه، بـارنيدر ا يفقه يهاتابكدر  آمده است. الحدودتاب كاز ي ا بابيو  الجهاد

ن، آو اقسـام  »ركـمن«و  »معـروف«ف يـات، تعريروا درر كاز من يت امر به معروف و نهياهمهمچون: 
ط وجـوب ي، شراي، اقسام امر و نهامر به معروف و نهي از منكر ييفاكا ي يني، عيسمع اي يوجوب عقل

و رجوع بـه قاضـيان  ،ضاوت فقهابت، قيحدود در زمان غ ي، اجرايامر و نه ةگان، مراتب سهيامر و نه
ر از جملـه موضـوعات و كـاز من يبه معروف و نهـ ه امركانگر آن است ين مباحث، بيتوجه به ا .جور

ند. كمي دايارتباط پ ياسالم ةشيومت در اندكح ةبا مقول زيرا 1؛عه استيش يعناصر مطرح در فقه عموم
 ر از جملـهكـاز من يامر به معـروف و نهـ، سويكه از كچرا ين ارتباط از چند جهت قابل طرح است؛ا

ت يه مشـروعيـه داعكـ ي،نيومت دكح يكرو، نيان اسالم است و ازيد يام اساسكن و احيفروعات د
 ياجرا يعمل ةه مرتبك ،ضهين فريا ياز مراتب اجرا ، يكيگريد يت آن است. از سويملزم به رعا ،دارد
ن يـگـر، ايبـه عبـارت دآيد. شمار ميبهومت كف حيو وظاها ردكارك ةدر حوز، د)يار به ك(ان است آن

الت منسـجم و كيازمنـد تشـيدارد و ن يومتكـح ةر صـبغكـاز من يامر به معروف و نه يمرتبه از اجرا
ه كاست  يزيآن چ ةويش ر ابزار وكاز من يامر به معروف و نه، تيو در نها. است يومتكح ةافتيسازمان

  شود.مي اديم كت حابر هيأ» يحق نظارت همگان«از آن به  يامروزه در حقوق اساس
ة ر در مقولـكـاز من يامر بـه معـروف و نهـ ح شده بيانگر اهميت و جايگاه ويژةجهات مطر يتمام

در » حسـبه«بـه نـام  يالتكيتش ،پس از اسالمي اسيخ سيدر طول تار است. ياسالم حكومت در انديشة
 ةفـيوظ ايجاد شد كهر در جامعه كاز من يامر به معروف و نه ياجرا يبرا ياسالمهاي ومتكساختار ح

هـاي ز در دورهيـران نيـدر ا .)67ص ،1376 ،يخي(مشا عهده داشت ر را بركاز من يامر به معروف و نه
ن يه چنـيـو تـا زمـان قاجار ها سراغ داريـمومتكدر ساختار ح را الت حسبهكي، تشيخيتار گوناگون

هاي در دورههايي تفاوت ،ت آنيفعال يو چگونگها تيصالح ةاگرچه در حوز .وجود داشت يالتكيتش
 ياز سـو ركاز من يفه امر به معروف و نهيوظ ي،خيتارهاي شتر دورهيدر ب ، اماشودمي مشاهده يخيتار
  ن نهاد سپرده شده بوده است.يبه اها ومتكح

هي از منكر در تاريخ ايران پس ها در خصوص موضوع امر به معروف و ندر بررسي عملكرد حكومت
از اسالم تا زمان پيروزي انقالب اسالمي ايران، كه در جهت اسالمي كردن قوانين و ورود وظايف اسالمي 
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به چارچوب قوانين، امر به معروف و نهي از منكر در قالب وظيفة ديني به شكل قاعدة حقـوقي درآمـد و 
همگاني مطرح گرديد، عصر صفوي برجستگي خاصي پيدا اي عنوان وظيفهدر اصل هشتم قانون اساسي به

هـاي كند. در اين دوران، وظيفة امر به معـروف و نهـي از منكـر بـر عهـدة محتسـب نبـوده و در زمانمي
). همچنين در اين عصر، فرامينـي از 66، ص1377گوناگون به افراد متفاوتي واگذار شده است (جعفريان، 

  معروف است.» فرامين امر به معروف و نهي از منكر«شد كه به سوي برخي از سالطين صفوي صادر 
 يخيتنها در دو مقطـع تـار ،ران پس از اسالميا ياسيخ سيه در طول تاركگردد مي مالحظه ،نيبنابرا

ها ومتكح اي مطمح نظرژهيل وكر به شكاز من يامر به معروف و نهي، اسالم يو جمهور يعصر صفو
  .گرديده است مطرح يو قاعده حقوق ل قانونكقرار گرفته و به ش

ن يست: نخست به دنبال فهم ااچند بخش  ي طيپرسش اصل يك ، درصدد پاسخ بهن پژوهشيادر 
چـه ي ر در عصر صـفوكاز من ين امر به معروف و نهيصدور فرام ينه، علت و مبنايه زمكله است ئمس

ن يان ايمهايي و تفاوتها شباهته چه كن پرسش است يبه دنبال پاسخ به ا ،گريد يبوده است؟ از سو
 هاي مزبـور،ران وجود دارد؟ با توجه به پرسشيا ياسالم يجمهور ين با اصل هشتم قانون اساسيفرام

در  .خـاص داشـتاي هيتوان انتظار فرضـينم رو،ازاين .است يتشافكق اين تحقيه نوع اكروشن است 
و  يومـت صـفوكت حيمشروع ميان ييتفاوت مبناه ك روآناز :ج گفتيتوان طبق آراء را، مين حاليع
فرقي اساسي از لحاظ فلسفه، علت و مرجع صدور فرامين عصر ، وجود دارد ياسالم يومت جمهوركح

دنبال ايجاد يك حكومـت دينـي خورد؛ زيرا اصل هشتم قانون اساسي بهصفوي و اصل هشتم به چشم مي
رشد دادن انسان در حركت به سـوي د و هدف آن كه مشروعيت آن ريشه در اعتقادات و تفكر شيعي دار

 شمول اسـالمي پـرورش يابـدهاي واال و جهاندر آن انسان با ارزشاست كه شرايطي و ايجاد نظام الهي 
(ر.ك: مقدمة قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران)، اما فرامين عصر صفوي كه از سوي برخـي سـالطين 

شـود، مباني مشروعيت حكومت در اسالم، نامشروع تلقـي ميصادر شده است كه حكومتشان با توجه به 
تالشي در جهت كسب مشروعيت و موجّه نشان دادن حكومـت  انگيزة صدور اين فرامين از سوي ايشان،

كـه در نظـام عنوان يكي از وظـايف حكومـت، درحاليخودشان است و نه انجام فريضة امر به معروف به
شـود كـه در عنوان وظيفـة حكومـت تلقـي ميوف و نهي از منكر بهجمهوري اسالمي، اجراي امر به معر

  صورت عدم انجام آن، حكومت، مشروعيت ديني و الهي خود را از دست خواهد داد.
و را بررسي كند ران يا ياسالم يجمهور يه اصل هشتم قانون اساسكن پژوهش به دنبال آن است يا

ر كاز من يگاه امر به معروف و نهيجا، ن اصليا تاريخچةبيني شده و ازوكارهاي پيشاصل و س يبا معرف
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ن امر به معروف و يپس با پرداختن به فرامسنشان دهد.  ياسالم يرد نظام جمهوركرد و عمليكرا در رو
ن يـبـا ا را رانيـا ياسالم يجمهور ي، اصل هشتم قانون اساسيه در عصر صفوشد ر صادركاز من ينه

  مقايسه كرده است.ن يفرام
رد يكـنـار روكدر  »يتشـافكا«ن با اسـتفاده از روش ياديبن يشده است پژوهش يسع نبشتار،ن يدر ا

و اسناد ها داده، م به اسناد و مراجع دست اوليمستق ةل محتوا و مراجعي، با ابزار تحل»يليتحلـ يفيتوص«
مطلـوب و  ةجـينت، و اسـنادها داده ةسيل و مقايسپس با تحل توصيف و تبيين شود،معطوف به موضوع 

  عرضه گردد. يقابل قبول

  رانيا ياسالم يجمهور ياصل هشتم قانون اساس يبررس

  ئلهان مسيب

در مجموعه تعاليم عالي اسالم، جامعة نمونه كمال مطلوبي است كه مردم با انجام كارهاي نيـك 
اري گذاري آن هسـتند. يكـي از ابزارهـاي پديـداري و پايـدو پرهيز از كارهاي بد، قادر به بنيان

كارگيري شيوة نظارت متقابل همگاني است. در نظام اسالمي، نيرومندترين اهـرم جامعة نمونه به
كنترل قدرت و حفظ نظام، نظارت عمومي است كه بر عهدة عموم مردم نهاده شده است. اصـل 
اسالمي نظارت عمومي و همة مسئول هم بودن و وظيفة همگاني و متقابل امر به معروف و نهي 

مردم، و مردم نسبت به دولت به كر، كه بر عهدة همه مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت از من
هـاي مـردم و بخشد كه به صـورت مـداوم سـطح آگاهيقرار دارد، به نظام، چنان توانايي را مي

برد كه هرگز قدرتي به فساد كشـيده نشـود و كارايي و قدرت كنترل داخلي را تا آن حد باال مي
خواستة مردم از حـدود حـق و خيـر تجـاوز نكنـد و راه نفـوذي بـراي منحرفـان و طرز فكر و 

  .طلبان و سودجويان باقي نماندقدرت
با استقرار نظام جمهوري اسالمي ايران بر مبناي اعتقاد بر حكومت حق و عدل و قرآن (اصل اول 

در جهـت رسـيدن قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) و اجراي دستورات و احكام اسالم، حركت 
به جامعة سالم (مقدمة قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) و نمونه، كه در آن قسط، عدل، استقالل 

) آغـاز قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران 2و همبستگي ملي تأمين شده باشد (بند ششم اصل 
اد محـيط مسـاعد گرديد. براي نيل به اين مقصود، دولت موظف است همة امكانات خود را براي ايج

كار بنـدد اساس ايمان و تقوا و مبارزه با تمام مظاهر فساد و تباهي بـه منظور رشد فضايل اخالقي بربه
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). در اين مسير، امر به معروف و نهي از منكر، اهـرم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (اصل سوم
ساز رشد فضـايل و تواند زمينهميقدرتمندي است كه از طريق بسيج همگاني و مستمر دولت و ملت 

گونه كه بيان گرديدـ در نظام اسالمي، نيرومندترين اهرم كنترل طرد مفاسد باشد. از سوي ديگرـ همان
ترين شـيوة قدرت و حفظ نظام، نظارت عمومي است كه بر عهدة عموم مردم نهاده شـده و برجسـته

با درك مراتب اين عنصر گذار قانون رو،زايناين نظارت عمومي امر به معروف و نهي از منكر است. ا
دارد: در و مراقبت همگـاني در اصـل هشـتم، مقـرر مـي» نظارت«سازندة اسالمي، براي تأسيس نهاد 

اي اسـت همگـاني و به معروف و نهـي از منكـر وظيفـه جمهوري اسالمي ايران، دعوت به خير، امر
به مردم، و مـردم نسـبت بـه دولـت. شـرايط و متقابل بر عهدة مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت 

هُمْ أَوْلِيـاءُ بَعْـضٍ يَـأْمُرُونَ كنـد (حدود و كيفيت آن را قـانون معـين مي والْمُؤْمِنُـونَ والْمُؤْمِنـاتُ بَعْضـُ
  ).79) (توبه: بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

در خصوص امر به معـروف و  يان مقدماتيبه ب مختصر طوربه ن اصل ابتدائاًيو شرح ا يبررس يبرا
  شود.مي ر پرداختهكاز من ينه

  »ركاز من يامر به معروف و نه«ف يتعر

بـه افعـال و » معروف«شناخته شده است.  يبه معنا» معروف«و  ،شناختن يبه معنا» عرفان«و  »معرفت«
عبـارت  »امر به معروف«. پس اندكردهد آن را تأييه عقل و شرع آن را شناخته و كشود گفته مي يصفات

به  ،م عقل و از طرف شارعكه به حك يگران به انجام افعال و داشتن صفاتيق و واداشتن دياست از: تشو
 ).34ص ،1379 ،يجياله ي(قرباناست  ف شدهيتوص يكين

ه كـشـود مي اطالق ياعمال و اوصاف ناپسند ةو به هم ناشناخته و ناآشناست يز به معناين »ركمن«
امـر بـه «منظـور از  ،نيبنابرا .)236ص ،1ج ،1385، يهاشمشناسد (يت نميو عقل آن را به رسم شرع

هاي نـهيردن زمكـ يصالح و منتفهاي وهيتحقق معروف و اعمال ش ةنيجاد زميا »ركاز من يمعروف و نه
 ).231ص ،1385، يد زنجانياست (عم يست و فساد و تباهير و اعمال ناشاكبروز من

  ركاز من يامر به معروف و نه يفقه يمبان
  ركاز من يوجوب امر به معروف و نه .الف

ن اسـالم و از ييمات آات و مسلّيبخش از ضروراتين قانون حيه وجوب اكست ينده يس پوشكچيبر ه
اصـول «را از  ، آنيمـذاهب اسـالم يه در برخـكتاآنجا است،ثابت » اعت، عقل و اجمقرآن، سنّ«ق يطر

۱۲    ، ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۶رم، شماره اول، پياپي سال چها  

از  يبـر وجـوب، در حـد حات و نصوص مصرّيات و رواي. آ)1376، يمحمد(دوست اندشمرده »نيد
  ن مقال خارج است.يش ايآن از گنجا دربارة ه بحثكثرت و شمول است ك

ت وجـوب يـفكيدر  يولـ ،اعتقاد دارنـد يضه الهين فريبه وجوب ا ،اسالم بدون استثنا يتمام علما
  است.ن فقها اختالف نظر يبآن  )بودن ييفاكا يو  يني(ع

  معروف و نهي از منكرط و مراحل امر به يشرا .ب

  :دانندمي ر را منوط به اجتماع چهار شرطكاز من ياسالم وجوب امر به معروف و نه يفقها
عـدم  .4 ؛اران بر اعمال خالفكاصرار خطا .3 ؛ريثأاحتمال ت .2 ؛ركنسبت به معروف و من يگاهآ .1

  ).406- 402ص ،1ج ،ق1403، ينيخم (موسوي ترتب فساد
ت يـفكيه با توجه بـه كان شده ير بكاز من يامر به معروف و نه ةضيفر يبرا يمراحل ي،تب فقهكدر 

. مرتبة عملـي 2ـ انكار زباني؛ . مراتب تذكاري انكار قلبي1ـ قابل اعمال است: اجراـ به ترتيب ذيل
  (انكار به يد).

  المي ايراناس يجمهور يخچه اصل هشتم قانون اساسيتار

  يش از انقالب اسالميپ

 هم آميخته و موقعيـت در» حسبه«امر به معروف و نهي از منكر با عنوان  ،ايران و اسالم در تاريخ
 از مناصب رسمي حكومت بود و مركز »محتسب الممالك«در دوران صفويه،  .وااليي داشته است

گونـه كـه در مقدمـه ـ همان، امانمايندگي داشت گوناگونهاي بود و در شهر آن در پايتخت مستقر
بيان گرديدـ در اين دوران، وظيفة امر به معروف و نهي از منكر بر عهدة محتسب نبود و در اختيار 

  منصب ديگري بود.
 المـدتليومت طوكبود و در زمان ح» االحتساب ةرئدا« يمهم دولت ريااز دو ، يكيهيقاجار ةدر دور

وضـع » يقانون امـور حسـب« ،از انقالب مشروطه سپ .ردكسب ك يقدرت قابل توجه ،شاه نيناصرالد
  شد.رسيدگي مي يبه امور حسب هاي حقوقيدر دادگاه و ديگرد

امر به معـروف و  ،حسبه و به تبع آن ةتدريج از اين پس دايربه ،ارات محتسبياخت ردنكبا محدود 
آحـاد  ةنـدكو پرا يت فـردكد. حريمحو گرد يپهلوومت كحر رو به افول نهاد و در دوران كمن از ينه

به  »57تا  42«سال  15در  ينيران حضرت امام خميا ياسالم يجمهور انگذاريل بنيبد يمردم با رهبر
  .ختيرا در هم فرو ر يباركل شد و نظام استيه تبدچپاريك متحد و يتكحر
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  يانقالب اسالم يروزيپس از پ

امر به معروف و نهي از منكر روحي تازه يافت. ، امام خمينيرهبري  با تجلي حكومت اسالمي به
امـر بـه  ةتشـكيل دايـر »فيضيه« ةدر مدرس يطي يك سخنران 1357اسفند  10 تاريخامام راحل در 

به شـوراي  ) و274، ص6امام، ج فةيصحند (موسوي خميني، معروف و نهي از منكر را بشارت داد
  ند:داد انقالب اسالمي چنين دستور

سـم ابه اي ه ادارهك ت دارديمورأم ،ن مرقوميبه موجب ا يانقالب اسالم يشورا .ميبسم اهللا الرحمن الرح
و  ،ندكدا يشور گسترش پكتمام  آن درهاي د و شعبهيس نمايسأز تكرمدر  »ركاز من يامر به معروف و نه«
و تمـام  ياعمال دولت و ادارات دولتـناظر به  است و ينار دولت انقالب اسالمكن اداره مستقل و در يا

ا ي يم شرعكه را تحت نظر حايد و حدود شرعينما يريجلوگ ه باشدكبه هر صورت . اقشار مختلف است
  ).89، ص9ج ،همان( دينما ، اجرامنصوب از قبل او

ه ك قابل توجه است. ماند يابهام باق ازاي در هاله يخ انقالب اسالميم هرگز اجرا نشد و در تاركن حيا
پـاريس در  راحـل د امـاميـتبع ، هنگامم گذشتهيدر زمان رژ باري، كه نخستينن قانون اساسيهنگام تدو

نشد. حتي در ر توجه كاز من يامر به معروف و نه به فريضة )،27ص، 1379زاده، صورت گرفت (حسن
 يزيـن چيچنز يرد نكارائه  يه دولت موقت به مجلس خبرگان قانون اساسك ي،قانون يس رسمينوپيش

 ي،ن قـانون اساسـيتدو ). اما مجلس خبرگان در زمينة229- 197ص ،1378 ان،ياتوزكمطرح نشده بود (
ه اصـل هشـتم از كـ خـرج دادبـه  ياراتكو در آن ابت نكردبه آن  يس ارجاعينوشيخود را محدود به پ

  ارات است.كن ابتيا ةجمل

  يب اصل هشتم قانون اساسيتصو

ب يبه تصو يدر مجلس خبرگان قانون اساس ياصل هشتم قانون اساس ،1358شهريور ماه  22در تاريخ 
و بـه آن  توجـه كـردمهـم  ةد و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصل هشتم به اين فريضيرس
  ة قانوني داد.صبغ

  ر در دولتكاز من يامر به معروف و نه ةحيال

معين كردن شرايط، حدود و كيفيت امـر بـه معـروف و نهـي از  1358در قانون اساسي مصوب سال 
منكر به قانون محول شده است. اين قانون بايد به صورت اليحـه از سـوي دولـت بـه مجلـس ارائـه 

ها، بدون اينكه اين اصل قـانوني شـود، شد تا براي اجرايي شدن تصويب گردد. اما با گذشت سالمي
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براي احياي اين فريضه تشكيل گرديـد و » ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر«ي با عنوان ستاد
در دولت نهم به تصـويب  1386شهريورماه  28رغم آنكه اليحة امر به معروف و نهي از منكر در علي

  رسيد، به داليل نامعلوم به مجلس نرسيد.

  تبديل اليحه به طرح

گرديد و در ششـم در مجلس مطرح » امر به معروف و نهي از منكر« طرح 1389در نيمة نخست سال 
فصل اول اين طرح، كه شامل تعاريف و كليات بود، بررسي شـد. اكنـون ديگـر فصـول  1389مهرماه 

، كه كميسـيون اصـلي رسـيدگي بـه ايـن طـرح »شوراها و امور داخلي كشور«اين طرح در كميسيون 
  شود.است، بررسي مي

  آن يياجراهاي اركو ساز و  يم قانون اساساصل هشت يمحتوا

 سـهامر به معروف و نهي از منكـر در  ةران، وظيفيا ياسالم يجمهور ياصل هشتم قانون اساس ةبر پاي
  بخش ترسيم شده است:

  نظارت دولت نسبت به مردم .الف

 ي،و اجتمـاع يبـر امـور عمـوم يدارق نظارت زمـامير از طركاز من ياصل امر به معروف و نه ياجرا
ن يـدن بـه ايرسـ يبـرا يدارت زماميأه. اهدكمي راتكمن بخشد و از اشاعةمي اوضاع جامعه را بهبود

  د.ينمامي فايخود را ا ةف سازنديوظا ،مكحا يو قوا ياز محور رهبر، اهداف
در جامعه بدان معناست كه مجاري امور در دست فقيه واجـد » رهبري«تأسيس نهاد  نظارت رهبري: .1

هاي گوناگون از انحـراف شرايطي قرار گيرد كه با تشخيص حالل و حرام، ضامن مصونيت سازمان
منظور، قواي حاكم (مقننه، مجريـه و قضـاييه) زيـر نظـر از وظايف اصيل اسالمي خود است. بدين

فته است تا طبق اصول قانون اساسي، از سالمت رفتار حكام و كارگزاران مراقبت واليت امر قرار گر
امضاي حكـم رياسـت جمهـوري، نصـب و عـزل  ،و پاسداري نمايد. تعيين فقهاي شوراي نگهبان

رئيس قوة قضاييه و رئيس سازمان صدا و سيماي جمهـوري اسـالمي ايـران و ماننـد آن از سـوي 
آورد. نظارت قانوني مذكور را جانبة اين مقام را فراهم ميمر و همهرهبري، زمينة تحقق نظارت مست

توان جلوة گويايي از امر به معروف و نهي از منكر دانست كه در آن، مقام رهبري شخصاً و يا از مي
سازد (هاشمي، ها را به اجراي حقوق خداوند و مردم مكلف ميطريق نمايندگان خود، تمام دستگاه
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عنوان يك شخصيت روحـاني، مـردم و دولـت را در امـور ). همچنين رهبر به252، ص1، ج1385
  نمايد.كند و از اين طريق، به خير دعوت ميگوناگون موعظه مي

دولت  يگذاراستيو س يزيربرنامه: ين اصالح اجتماعيها و قواناستين سيق تدوينظارت از طر .2
هاي يفساد و نابسامانهاي شهيباشد تا هدف مبارزه با ر ايگونهد بهيبا ي،و نوع يلكن يبا وضع قوان

  را محقق سازد. يل اخالقيرشد فضا يط مساعد برايجاد محيو ا ياجتماع
 بـرارهـا كد تـا كنـمي اسـتفادهمتعددي  ينظارت هايراهحفظ جامعه از  يدولت برا: يينظارت اجرا .3

نظـارت ي، نظـارت انتظـام زمينـة ت دردولي نظارت ترين اقداماتمهمرد. ين صورت پذيقوان اساس
  شود.مي خالصه يو نظارت بهداشت ياقتصاد

انت از جامعـه و يص يابد برايرات ادامه كاب منكاگر ارت، اركق تذيار از طركپس از ان: يياقدام قضا .4
 ،نيبنـابرايافـت. ر خواهد يناپذاجتناب ين ضرورتابكب مرتيتعقي، و خصوص يحفظ حقوق عموم

و  يدگيرسـ، بيـسا مبـادرت بـه تعقأن و هم رامتظلم يهم در پاسخ دادخواه يي،قضاهاي دستگاه
  د.كننمياران كم مجازات بزهكصدور ح

  نظارت مردم نسبت به دولت .ب

(بـه صـورت  يفلسـفهـاي شـمندان و آموزهيار اندكتنها در افه نهكاست  يمطلوب، آرمان ةجاد جامعيا
از  يريـگش بـا بهـرهيم و بـكـز يـه عموم افراد جامعه نكبل ،افتهيتبلور  كنونآن) از گذشته تا ياستدالل

است  يط گوناگونين آرمان مستلزم وجود لوازم و شرايند. تحقق ااردهك بررسيش، آن را يتصورات خو
ور اسـت. كمـذ ياز لوازم اساس يكي »يومتكاعمال اقتدار ح يبرا ينظارت عموم«، يه از منظر حقوقك

قاضـي ؛ 127ص ،1381 (سيموندز، اندپذيرفتهشرع و هم حقوق موضوعه  هم ،ن نظارت رايضرورت ا
، ينـيدهاي همراه با آموزه يدر حقوق اساس يشنهاد فلسفين پيواقع، ادر ).21ص ،1375 پناهي،شريعت

نظارت مردم بر  بر يعنين شده است؛ ييح و برجسته تبين نظام به صورت صريس ايتأس يدر سند اساس
 يبانيف در پرتو پشتيلكن حق و تيا است.شده  تصريحو مقدمه آن  يقانون اساساصل هشتم  دولت در

  شود.مي تر، برجستهير اصول قانون اساسيسا
نسـبت  ي) حاصل لطف الهـيششم قانون اساس ش (اصل پنجاه ويت ملت بر سرنوشت خويمكحا

 و دمايـنمي واگذار گوناگونت را به نهادها و مقامات يمكن حاياعمال مظاهر ا به نوع بشر است و ملت
 يعنـي ،»ينـيد يراسـكدمو«مفهـوم  ،ين وضـعيدر چن. ندكز نظارت ياعمال آن ن هايشيوه حق دارد بر

  .)80ص ،1376 ،يي(آقا ابديمي تينيع مردم ةردم براي مردم و به وسيلومت تمام مكح

۱۶    ، ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۶رم، شماره اول، پياپي سال چها  

 يتحقق است. نظارت فردافته) قابل ي(سازمان يافته) و جمعين(سازمان ين نظارت به صورت فرديا
ه يـمجر ةو درخواست ابطال مصوبات نامشروع قـو ان، مطبوعاتيب يهاياعمال آزاد ةبه وسيل ـژهيوبهـ

جاد يتوان در قالب امي ن حق نظارت رايا يافته و جمعيسازمانهاي ه چهرهكيدرحال ،قابل انجام است
هـا، ييمـاياجتماعـات و راهپ يا برگزاري يتردوليغ يها، سازمانيصنف يها، انجمنياسيس يهالكتش

  .)1389تا، يب ،يبيغر( ردكمشاهده و پله بيسيت انتخابات  يپرسبرگزاري همه

  گريديكنظارت متقابل مردم بر  .ج

 »ياركتذ«ر مراتب و مراحل كاز من يامر به معروف و نه يبرا ي،د، در فقه اسالمشه اشاره كگونه همان
(ضـرب و  ياما اقـدام عملـ، است يف همگانيلكحق و ت ياركتذ ةه مرحلكان شده است يب »يعمل«و 

 ،ق1403، ينـيخم موسوي( رديگمي م قراركحا ةو بر عهد است مردم خارج ةجرح و مجازات) از عهد
اسـاس  د بـريران بايا ياسالم ينظام جمهور يه قواعد اجتماعكني). با توجه به ا10ةلئ، مس413ص ،1ج

پنـد و انـدرز (مراتـب  بهمردم  يف افراد عاديلكحق و ت ياز نظر شرعبنابراين،  ،باشد ين اسالميمواز
ن يه خالف مـوازكتوسط افراد عالوه بر آن يه اقدامات عملكست ين يديترد. گرددمي ) محدودياركتذ

توانـد ين امر نميه اكمردم را به دنبال خواهد داشت  ييت قضايو مرج و تزلزل امن هرج ،است ياسالم
  .)4ص ،1387 ج،ي(بس باشد مقبول سالم ةجامعدر يك 

  ير در عصر صفوكاز من ينه ن امر به معروف ويفرام يبررس

  ئلهان مسيب

ق دوام يافت. اگرچه صفويان مانند اسـالف خـود، 1148ق آغاز و تا سال 906سلسلة صفويه از سال 
سـالطين ايـن سلسـله بـه آوردند، اما دست به اساس سياست جنگ و استيال، حكومت بر ايران را بر

جاي تكيه بر قدرت نظامي و سياست سركوب، سعي داشتند حكومت خود را قانوني و مشروع جلوه 
ع را، كـه حكومـت غيـر امـام را ول تشـيخواسـتند اصـ). آنها مي65، ص1385دهند (عميد زنجاني، 
ان مشروع بـودن رو، شمارى از آنشمرد، با سلطنت خويش همسو گردانند. ازاينحكومت غاصبانه مي

شـاه كـه )؛ چنان361ق، ص1411دانستند (موسوي خوانساري، حكومت خود را به تأييد مجتهدان مى
تر از من به حكومتى؛ زيرا تو نايب امـامى و مـن تو شايسته«گفت:  محقق كركىخطاب به  طهماسب

  ».كنمهاى تو عمل مىباشم و به دستورها و نهى فرمودهاز كارگزاران تو مى
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ترين تغييرات در نظام حقوقي ايران در عصر صفوي، رسـميت يـافتن فقـه اماميـه جملة مهماز 
دريـغ از عقايـد، مراسـم، گونة سلسله سالطين صفويه در حمايت بـيداري بعضاً تعصببود. طرف

نظير است. هرچند اين روش ابتدا به صـورت شعائر و مقدمات تشيع در تاريخ سياسي حكومتي بي
تدريج، با ورود تشيع فقاهتي به درون حكومت صفويه، صـبغة يانه و قشري بود، اما بهعاميانه، صوف

  فقهي به خود گرفت.
از سوي ديگر، در طول تاريخ صفوي، سالطين صفوي از طريق جلب نظر فقها و اعالم نيابـت 

توانسـتند راحتي ميطلبي كردند. صفويه بهاقدام به مشروعيت عنوان نايبان امام زماناز فقها به
خواستند بيعت بگيرند، اما بيعت جزو معتقـدات آنهـا نبـود. آنهـا مشـروعيت از مردم هرگاه كه مي

كردند و ايجاد ايـن رابطـه تنهـا توسـط وجو ميحكومت خود را در انتساب به امام معصوم جست
نظر از ). ايـن اقـدام سـالطين صـفوي صـرف69، ص1385ي، پذير بـود (عميـد زنجـانفقها امكان

ها و نيات مثبت يا منفي، كه در پشت سر آن قرار داشت، گامي مثبت در جهت حضور فقهـا انگيزه
  هاي حكومتي بود.و علماي مذهبي در حوزه

  ر صفويالت حسبه و منصب محتسب در عصكيتش

در  محتسـبان بـوده اسـت. ةاسـالمى، بـر عهـد ةمعاز ديرباز، كار امر به معروف و نهى از منكر در جا
 ةتاريخى در دنياى اسالم در دسـت داريـم. در دور گوناگونهاى هاى فراوانى از دورهباره، آگاهىاين

كـار او آن مقـدار  ةامـا حـوز ،وجود داشت» محتسب الممالك«تحت عنوان صفوى، منصب محتسب 
از توضيحاتى كـه ذيـل ايـن عنـوان  آيد. شماربهتوانست سمت مهمى در اين دوره اندك بود كه نمى

آيد كه شغل مزبور تنها نظارت بر قيمت اجناس در بازار و جلوگيرى از دست مى، چنين بهاست آمده
كنـد كـه تأييد مىآن را نيز  شاردناين مطلبى است كه . )455ص ،1، ج1359 قمي،( فروشى بودگران

. )49، صتـاميرزا سـميعا، بي( ها بوده استنترل قيمتگذارى روى اجناس و ككار محتسب تنها نرخ
در مـتن  كـار وى نبـوده اسـت. ةدر اين صورت، نظارت بر امر به معروف و نهـى از منكـر در حيطـ

هـاى پايـانى صـفوى بـر جـاى مانـده، نـامى از مناصب دوره صفوى، از سـال ةكه دربار ،ديگرى نيز
  .)1372لو، (ر.ك: رحيم محتسب برده نشده است

كم در برخـى از صفوى، كار امر به معروف و نهى از منكر، دست ةرسد در آغاز دوربه نظر مى
شد. اين منصب، كه رياسـت اصـلى آن اياالت، به شخصى كه منصب خالفت را داشت، واگذار مى

دارى بـراى تشـكيالت صـوفيان الخلفاء بود، نوعى سرسلسـلهخليفةگاه سلطنت در اختيار در تخت

۱۸    ، ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۶رم، شماره اول، پياپي سال چها  

اسـتوار  »االسـالمىشـيخ«م زمانى كه هنوز تشيع فقاهتى چندان رواجى نيافتـه و منصـب بود؛ آن ه
 االسـالم قـرار گرفـتاختيارات شـيخ ةبعدها كار امر به معروف و نهى از منكر در حيط نشده بود.

  ).67، ص1377(جعفريان، 

 ركاز من ينه امر به معروف و ةلئو مس ين صفويسالط

د بـه يـدن به قـدرت، شـهرت خاصـى در تقيش از رسيدر دوران نخست خود تا پ خ صفىيشخاندان 
ه كـگرى مـذهبى، تصـوف آنهـا بـود دى و الابالىيقاتهام به بى ةنيتنها زم ام شرعى داشتند.كت احيرعا

ادى يـز تـا حـدانه داشـتند و يهاى صوفشيران و عثمانى گرايدر آن روزگار، بخش غالب مردم ا اساساً
ومـت كبه سلطنت و ح لياسماع هشاام ين خاندان با قيه اكپس از آن .ق شده بوديعت تلفيتصوف با شر

درست مانند دولـت عثمـانى، منصـب صـدارت و  ،ائل شرعى در جامعهمست يافت، براى رعايدست 
ا جبـل عامـل يـه از عـراق ك ،عهيز به علماى بزرگ شيت آن را نيولئرد و مسكجاد يرا ا »االسالمىخيش«

  شدند، واگذار نمود.مىدعوت 
؛ ام شـرعىكـن صفوى و دربار آنهـا بـه احيطد خود ساليتق .نخست ته وجود دارد:كدو ن ،نجايدر ا

  هاى مردم.ت تودهيوضع .دوم
نى، ين ديام و فرامكن به احيد سالطصفوى، تقي ةه در دورك است توان گفت آنباره مىنيآنچه در ا
ومـت در كخصلت سلطنتى بـودن ح :د گفتيد. با تأسف بابو همراه ب و شدت و ضعفيبا فراز و نش

عنـى فسـاد ي، گـرى و مظـاهر آناى براى اشـرافىنهيام تا زمان صفوى، همواره زمين ايترهنكران، از يا
  .)68ص ،1377 ان،ي(جعفر خوارى بودشراب ،اخالقى و در رأس آن

در  .شـدمربوط ميهاى شخصى آنان شين صفوى و گرايب به خود سالطين فراز و نشيبخشى از ا
 ند.شـتت حـدود شـرعى دايـشترى بـه رعاي، شهرت بن صفوىيسلطان حسو  طهماسب شاهان آنها، يم

دى يـتقبـى ةز دربـاريى نيهاه گزارشكهاى مذهبى خود را داشتند، جز آنتيش حساسيمابكز ين ناريسا
ت دارد آن است يباره اهمنيآنچه در ا ت.رانى و خارجى آمده اسيام شرعى در منابع اكآنها به برخى اح

ـ زـيارهـاى فسادآمكنى و مذهبى با دسـت زدن بـه برخـى يهاى دتيان حساسيه از نظر آنان، جمع مك
  .شدروا شمرده مىـ خوارىژه مشروبيوبه

برخـى از علمـا و  ةام شرعى در آن دوره، مربوط به حضـور قاطعانـكگرى از توجه به احيبخش د
عالمى متنفذ  ه هر باركن معنا يبه ا؛ فاى نقش اجتماعى بهتر بوده استيدر ا دان گرفتن آنهايمجتهدان و م
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 ،علمـا شد.نى آغاز مىيافت، براى مدتى اصالحات ديمى حكومت و مردم نفوذ ةو قدرتمند در مجموع
دسـت به در صـورتاى داشـتند، ژهيـى و قرابـت ويكن صفوى نزديشتر سالطيصفوى با ب ةكه در دور

اصـالح مسـائل اخالقـى  ةنيرگذارى بر شاه و دستگاه سلطنت را در زميجدى تأث ةآوردن فرصت، زمين
دا ين امور پيشى به ايافى بود سلطان گراك ردند.كر فراهم مىكجامعه در قالب امر به معروف و نهى از من

رى انواع فتنه و فساد، يجلوگاى براى ژهيام وكشد و احنى به تمامى بالد صادر مىيفرام ،دنبال آنبه. ندك
 افت!يشرف نفاذ مى

طور عمومى، در قالب امر به معروف و ه بهكشد افت مىيى يهان حال، در دوران صفوى، فرمانيبا ا
از برخـى از مظـاهر  ،خاص طوربهرده و كرى از فساد ارائه ير، دستوراتى را در جهت جلوگكنهى از من

 اد نموده است.ي فساد
ه فرمان عمومى صادر شد ك ،شاه طهماسبدوران  .دو مقطع مهم وجود دارد: نخست ،نهين زميدر ا

شـاه  ةدر دور .دوم ن عمومى در مساجد مهم شهرها نصب شد.كهاى سنگى در برخى امابهيتكو ضمن 
سنگى در برخى مساجد بزرگ  ةصورت، فرمان مزبور به صورت كتيب ه درست به همانك نيسلطان حس

  د.يشهرها نصب گرد
آن  ةه نمونـكـت برخى امور مذهبى وجـود دارد يام مشابهى در رعاكز احيانى نيهاى مالبته از دوره

آن از  ةنمون تراشىشير بارةه دركتراشى است شيخوارى و ربراى جلوگيرى از شراب شاه صفىم كح
اس شـاه عبـاز دوران . )411- 410، ص1370 ،يينـوا( است گزارش شدهز ين قراين بايسلطان حسعهد 
  ز مانند آن موجود است.ين دوم

از  چنـد نمونـهتنهـا  ،ن وجـود نـداردين فـراميـا ةمجال پرداختن به هم ،ن پژوهشيه در اكازآنجا
  شود:ها ذكر ميفرمان اين نيترمهم

 نهي از منكر طهماسب و فرمان امر به معروف وتوبه شاه الف. 

ران يان و امير دست دربارياس ،و سال مى سنكسبب هاى نخست، بهدر سال )984- 930( شاه طهماسب
بـا  939در سـال  گر مفاسد و منـاهى بودنـد.يخوارى و دمشروب اهلش يمابكه ك ؛ كسانيقزلباش بود

رد، دستورالعملى براى تمـامى كه توبه كد آمد و پس از آنيخواب، تحولى اخالقى در وى پد يك دنيد
ن تحـول، يـخى از اين گزارش تاريد. نخستده شويخوارى و فساد برچنوشت تا بساط مشروب كممال

  ش آورده است:يخو ةركدر تذ شاه طهماسبه خود كمطالبى است 

۲۰    ، ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۶رم، شماره اول، پياپي سال چها  

نماز رفتم، مير سيدمحمد، پيشمى و من در وقتى كه از هرات كوچ كرده به زيارت مشهد مقدس امام رضا
و از مناهى بگذر كه تفرمايند كه را در خواب ديدم كه به من مى مبارك حضرت رسالت پناه محمد ةمدين

 كه حاضر بودند، ايـن خـواب را بيـان كـردم. ،به احمد بيك وزير و امرا ،در صبح را فتوحات خواهد شد.
 ،كه ضرورى سلطنت است ،بعضى از ايشان گفتند كه از بعضى منهيات بگذريم و از بعض ديگر مثل شراب

خوابم، به هر تم كه امشب بدين نيت مىآخر من گف فرمود.توان گذشت و هركس حرفى در اين باب مىنمى
پايين حضرت  ةدر واقعه ديدم كه در بيرون پنجر ،باز همان شب خواهم كرد... عمل نمايد، بدانطريق كه مى

از شراب و زنا و جميع منـاهى توبـه  ،دست سيادت پناه ميرهادى محتسب را گرفته امام ضامن امام رضا
از جميع مناهى توبه كردم و در سن  ،كور حاضر شد، دستش را گرفتهصباح در همان موضع، سيد مذ كردم...

از آن تاريخ كه سعادت ميسّر شده، از كل مملكت  ،الحمدهللا و المنه... بيست سالگى اين سعادت نصيب شد
فتوحات گوناگون روى نموده، به طريقى كه  ـبتوفيق اهللا تعالى ـروز من فسق و فجور برطرف شده و روزبه

  .)71، ص1377جعفريان، ( رسيداى از آن نمىهرگز در خاطر ما شمّه
ه ك دهد و خوابيود نسبت مين ماجرا را به خيه اصل اكاست  طهماسبه گذشت از آن خود كشرحى 

ن سـال، ير همـه وى درسـت دكـته توجه داشت كن نيد به ايبا ،نجايدر ا ده است.يدر مشهد مقدس د
ارات را بـه وى يـرد و تمامى اختكصادر را  )940(م  ىكركعبدالعالى بن خ علىيشاالسالمى خيم شكح

انجام  ىكركمحقق ر ين اقدامات تحت تأثيه اك ستيند يبع ).461ص ،1352 ،يآباد(خاتون دنموواگذار 
ن مهم بـر روى ين فراميو طبق معمول، ا فرستاد كباره به ممالنيشده باشد. پس از آن شاه، فرمانى در ا

اى گر، در باالى مغازهين فرمان به همراه چند فرمان ديمتن ا .گرديدنده شد و در مساجد نصب كسنگ 
  :اشان نصب شده استك »رعماديم«مربوط به مسجد 

و الصلوة و السالم على سيد البشر و االئمـة االثنـى عشـر  ،الحمدهللا الذى امر با المعروف و نهى عن المنكر
گـوهر،  او بعد، بر ضمير انور...كبريـ الى يوم المحشر. ]المبعوثين لترويج الشرع االطهر و صلوات اهللا [عليهم

كامياب حامى اهل ايمان، ماحى آثار فسـق و عصـيان، گستر نوابمخفى نماند كه همگى توجه خاطر فيض
ان، ابوالمظفر السلطان شاه طهماسب بهادر فرمانفرماى ربع مسكون، المؤيد بتأييد اهللا الملك المنّ اعلى همايون،

كه شجره اقبالش اليزال از  - خلّداهللا تعالى ملكه و سلطانه و افاض على العالمين برّه و عدله و احسانه  - خان
فته، مصروف و معطوف بـه تـرويج جويبار شريعت سيدالمرسلين و طريقت ائمة المعصومين نشو و نما پذير

يه رضيه رضـويه دين مبين و شرع مستبين است، در اين والء به ميامن توفيقات ازليه و تبركات تقبيل عتبه علّ
ذِينَ آمَنُـوا « مبشّر هدايت ةو به اقتضاى عنايت نامتناهى كه نداى دلگشاى الصلوة و السالم و التحي يا أَيُّهَا الـَّ

را به مسامع اعزاز رسانيده، از روى اخالص استماع نموده، از مناهى ) 8: تحريم( »هِ تَوْبَةً نَصُوحاًتُوبُوا إِلَى اللَّ
اسِ تَـأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ « ةكريمبه متقضاى  .نصوح وقوع يافت ةتوبو منكرات  كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنـَّ

خانه االتباع صادر گشته كه از ممالك محروسه شرابحكم مطاع واجب) 110 :عمرانآل( »وتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
محـل خواننـدگى و ه(خانـو قـوّال )محل عرضه شراب برنج و جـو(خانهو بوزه خانهخانه و معجونو بنگ

مستوفيان كرام ماهانه مقررى آن را از  و قمارخانه و كبوتربازى نباشد. )هاخانهفاحشه(اللّطفو بيت )نوازندگى
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دارااليمـان  دفاتر اخراج نموده و داخل جمع و دفتر نسازند و امور مذكوره را از جميـع ممالـك خصوصـاً
و ساير نامشروعات را مثل ريـش  ،كاشان برطرف ساخته، نگذارند كه من بعد كسى مرتكب اين مناهى شود

و هر كس مرتكب اين امور شود زجر و سياسـت بليـغ  ،ع نمايندتراشيدن و طنبور زدن و ديگر آالت لهو رف
 و منع نقاره زدن و اجتماع كردن در بقاع خيـر نماينـد. ،نموده، آنچه مقتضى شرع شريف باشد مرتّب دارند

نكند و منع امارد نمايند كه در حمامات خدمت نكنند و غازيان عظام و عساكر ظفر  احدى به علت مرواطلبى
المسطور مقرر دانسته هر كـس متصـدى امـرى از امـور ور سكنه و عموم متوطنه آنجا حسبفرجام و جمه

مِعَهُ فَإِنَّمـا « .كننده را در لعنت و سخط الهى دانندرتغيي ،مذكور شود از مردودان شناخته فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مـا سـَ
و عليه ) 16: انفال( »بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ومَأْواهُ جَهَنَّمُ وبِئْسَ الْمَصِيرُ فَقَدْ باءَ«) 181: بقره( »إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ

و كان ذلك فى السابع من شـهر ربيـع االول،  لعنة اهللا و لعنة الالعنين من المالئكة و االنس و الجن اجمعين.
  سنة احدى و اربعين و تسع مائة هجرية.

 اسيــــهــــاى حــــق در قرمكــــنگنجــــد 
ـــدا ـــو ا ،ايخ ـــت ـــا داد و دي ـــاه ب ـــن ش  ني

ــــق پا ــــر خل ــــر س ــــى ب ــــدهيبس  دارن

ـــپاس   ـــان در س ـــزارد زب ـــدمت گ ـــه خ  چ
ــــد بنكه او كــــ ــــن ــــي  نياد فســــق از زم

 دارق طاعــــت دلــــش زنــــدهيــــبــــه توف

  )513، ص1360، يي(نوان ين رب العالميآم

 و نهي از منكر ن در امر به معروفيفرمان شاه سلطان حسب. 

فساد و آلودگى خـود او،  ةلئتوجهى جدى شاه به مسبى سبببه مان صفوىيشاه سلومت كهاى حسال
عصـر  ةنـى جامعـيدـ  اسـىيه به لحاظ سـاختار سكد توجه داشت يبا ، اما همچنينمملو از فساد بود

ه در كـآن سببز بهيار استوار بود و حتى شاه نيز بسيصفوى، بعد مذهبى جامعه و نفوذ علماى برجسته ن
  .داشت نقش نى و فرهنگى مربوط به مذهبيهاى دتيدر مجموعه فعال ،واقع شده بودن نظام يرأس ا
 گرفـتدسـت به قـدرت را نيشـاه سـلطان حسـه كـن اساس، پس از درگذشت وى، زمانى يبر ا
ه شـاه كت باالى خود و با اعتمادى ي) با استفاده از موقع1110(م  عالمه مجلسى )1105حجه سال (ذى
ه كـ عالمـه نه را براى اصالحات اخالقى فراهم نمود.يرد و زمكد به وى داشت، از فرصت استفاده يجد

گر، جلـوى فسـاد را يردن عالمان دكد تا با وارد يوشكراضى نبود،  مانيشاه سلت زمان ينسبت به وضع
مجلـس  كيـل كيجمع چند نفرى از علما با تشـ يكه به اصرار وى و موافقت شاه، كنجا بود يا رد.يبگ

االسـالم خيشـ عنوانبـهه عالمـه كـعى بـود يطب ردند.كان بردن فساد آغاز يتى را براى از مكمشاوره، حر
 سبب شد تا شاه رسماً  ن اقدام آنهايا ن فساد را بر عهده داشت.ين بردن ايى از بيت اجرايولئاصفهان، مس

رازى و گرجى يبطرى شراب ش د تا شش هزارهن قدم، دستور دينخست عنوانبه ،موضع ضد فساد گرفته
  .)44ص ،1364 ،رنسال(بشكنند خته، يرون رياخ سلطنتى بود، بكهاى ه در سردابك ،را
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در روز جلـوس شـاه  عالمه مجلسىه كاى در خطبه »ركاز من يامر به معروف و نه« ةلئبحث از مس
  شد: آغاز كرد راديا

شمشير  ،كه كسى از صوفيان به رسم معمولگذارى اجازه نداد سلطان حسين هنگام مراسم تاج :گويند
شـاه پـس از پايـان  .االسالم خواستانجام آن را از شيخ ،سلطنت را زيب پيكر وى سازد و در عوض

پاسـخ داد  ]محمدباقر [مجلسـى از محمدباقر پرسيد كه در ازاى اين خدمت چه انتظارى دارد؟ ،مراسم
تفريحـى  ـجـات و كبوتربازىائـف و دسـتهنوشـى و جنـگ طوكه تمناى وى آن است كه شاه باده

موافقت خود را با اين تقاضـا  ،شاه به طيب خاطر ممنوع سازد. ،را با صدور فرمان ـزيانالظاهر بىعلى
گسارى نيز قدغن شده بود كه باده ،به موجب فرمان منع فرامين الزم را صادر كرد. اعالم داشت و فوراً

 ،شاه بـه رسـم عبـرت ند.دها و سبوهاى باده معدوم شو تمامى غرابه ها منهدم گرديدهفروشىباده ةكلي
هاى قصر سلطنتى ذخيره شـده كه در سرداب ،شراب شيراز و كرجى را ةاوامر صادر كرده بود كه غراب

نوشـى دسـتگير شـده كه در حين بـاده ،دو نفر ،روز بعد به خارج آورده در انظار عام بشكنند. ،بودند
 .)35، ص1373نصيري، ( تازيانه خوردند اه شديداًدر ميدان ش ،بودند

ه درآمـد ناشـى از كـها آن بود ن اعتراضيمحور ا ى مطرح شد.يهام، اعتراضكى پس از صدور حكاند
ار گسـترده بـود و يز فحشـا، بسـكـهـا و مراهـا، قمارخانـهفروشىمشروبويژه به ل امور،ين قبيرواج ا
ن سخنان سـخت يشاه از ا. از درآمد قابل توجهى محروم بماندلت وشد تا درى از آنها، سبب مىيجلوگ
 قمـار زنـا و بـه ه به نوعى رخصت دادنك ،ل مداخل راين قبيست ايه راضى نكن شد و گفت يخشمگ

شـاه مـى سـخت از سـوى كگـر حيسبب شد تا بار د موضوعن يا زد.يدولت بر ةردن است، به خزانك
بلكـه خـوارى و قماربـازى و زنـا ممنـوع شـد، نها شرابتن فرمان، نهيدر ا صادر شود. نيسلطان حس

ممنـوع اعـالم شـد.  ،ژه قماريوبهبود، ه به نوعى در مظان فتنه و فساد ك ،ج در آن زمانيهرگونه بازى را
ن يبه هم شتر علما داشت.يت بياز به حمايبود، ن عالمه مجلسى ةيه خود برگرفته از توصك ،ن اقدام شاهيا

دعوتى از علماى اعالم به عمل آورده، آنان ضمن  ،سينورزا ابوالقاسم مجلسيمشاه دستور داد تا  ،سبب
  نند.كت خود را از اقدامات شاه اعالم ياى حماهياعالم

ن ييشهادت و گواهى خود را بر درستى آن، در پـا ،ردهكرا امضا  هياعالم قرار بر آن شد تا علما متن
قه آماده ين وثيه اكپس از آن .قه، گواهى شاه و شمارى از علما آمده بوديوث ةامدر حاشيه و اد .سنديآن بنو

رد و ضمن كمحروسه ارسال  كممال ةاى رسمى به همهيشد و گواهى علما در ضمن آن آمد، شاه اعالم
  ن قرار است:يمتن فرمان از ا ز اشاره نمود.يقه نين وثيبه ا ،آن

قضـا چيـده و بـه دسـت به زرنگار فلك آبگون سـيماب نمـون ةاز هنگامى كه مهره انجم بر تخت
 ةكعبتين عاج نيرين جهت تحصيل نقد سعادت كونين به نقش شش جهـت گرديـده، گنجـور گنجينـ
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تَشاءُ  قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وتُعِزُّ مَنْ« وجود به مؤدّاى:
درهم و دينار تمام عيار و زر ده ) 26: عمرانآل( »ءٍ قَدِيرٌكُلِّ شَيْ وتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى

ت و ت و خانـدان نبـوروزگار را جهت اين دودمان خالفت و والي ةدهى پادشاهى و فرماندهى عرص
و مضـبوط داشـته، جهـت سـپاس ايـن نعمـت امامت، در مخزن هستى در كمال تردسـتى، محفـوظ 

ه عـذراى دولـت كـ ،محكم اسـاس، در ايـن عهـد سـعادت اقتبـاس ةقياس و اداى شكر اين عارفبى
افزون، در آغوش و ليالى سلطنت ابد مقرون دوش به دوش، و اوان سال جلوس ميمنت مـأنوس روز

ستر و ضـمير منيـر مهـر گمعدلتصافى طويت و اوان شكفتگى گلشن آمال عامّه نفوس است، همّت 
الةَ وآتَـوُا «وافى هدايت:  ةپرور، به حكم آياضائت شريعت الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِـي الْـأَرْضِ أَقـامُوا الصـَّ

اوامر و نواهى خالق كل و خـاتم انبيـا  به اجراى)، 41: حج( »الزَّكاةَ وأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ونَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
معطـوف و  )132: عمرانآل( »أَطِيعُوا اللَّهَ والرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ« و رسل و به فحواى صدق انتماى:

قُلْ إِنَّمـا حَـرَّمَ رَبِّـيَ « مصروف داشته، امر عالم مطيع شرف نفاذ يافت كه به مضمون بالغت مشحون:
نمـا، نشـين و شـاهدان چهـرهگشـا، پـردهپردگيان پـرده) 33: اعراف( »ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَالْفَواحِشَ ما 

ب ضـزن آتـش غت باز ننموده، دامنشرمى از رخسار عفن، نقاب بىگزين بوده، به انامل عصياخلوت
يا أَيُّهَا « ون:نمايمان و مقيمان دارالسعاده ايقان، به مضمون حقيقت ةو ساكنان خط ،نياز نگردنددادار بى

 »لَّكُـمْ تُفْلِحُـونَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والْأَنْصابُ والْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَ
بنـد دست به آلت قمار دراز نكرده، بعد از آنكه شطرنجى روزگار، ايشان را در روز ممات، مات و فيل

انـد، سـالك طريـق اجتنـاب عرصات ساخته، معلوم شود كه آنچه باخته، برده ةيرت و فيلبان هنگامح
فروشـى و و كـل بيـت اللّطـف و قمـار و چـرس بوده، به هيچ وجه پيرامون آن عمل شنيع نگردنـد.

شـد، بـه تخفيـف و تصـدق فـرق هـاى خطيـر مـىكه هر سال مبلغ ،فروشى ممالك محروسه رابوزه
 ةرف مقرّر فرموديم و در اين ابواب، صدور عظام و علماى اعالم و فقهـاى اسـالم وثيقـفرقدساى اش

ح بـه خـط گوهركه مزي ،انيقه على حدّه مؤكده به علن ابدى و طعن سرمدى نثـار همـايون ن و موشـّ
فـى  يابد كه بعد از شرف اطالع بر مضمون رقم مطاع، الزال نافذاًاند، مىاست، به سلك تحرير كشيده

قطاع و االرباع، مقرر دارد كه در كل محال متعلقه به خود، ساكنيم و متوطنين به قانون اظهـر از هـر اال
 شريعت غرّا و طريق اظهر ملت بيضاء ناهج منهج صالح و سداد بوده، مرتكب امور مزبوره نگردنـد و

مـرتكبين  سفيدان محالت، توبـه دهنـد وبدكاران را در حضور اهالى شرع شريف و كالنتران و ريش
محرّمات مزبوره را تنبيه و تأديب و التزام بازيافت نموده، هرگاه اشتغال به آن افعال ذميمـه نماينـد بـر 
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چنانچه احـدى بـه افعـال ناشايسـت  نهج شرع مطاع حد جارى و مورد مؤاخذه و بازخواست سازند.
نمايند كه موجب عبـرت  قيام نمايد و ديگرى مطلع گرديده، اعالم ننمايد آن شخص را به نوعى تنبيه

اى از كننـدهع نمايـد و خـالفافت طمع و توقـو به علت وجوهات مزبوره چيزى بازي ديگران گردد.
مان شفاعت حضرت رسالت پناهى و مستحقان لعـن و نفـرين حضـرات ومردودان درگاه الهى و محر

اهالى و اوباش را نيز از و مالئكه آسمان و زمين باشد و  - صلوات اهللا عليهم اجمعين - ائمه معصومين
كـه  ،دوانى و نگاهداشتن گاو و گوسفند و ساير حيوانات جهت جنگ و پرخـاشكبوترپرانى و گرگ

اى در اسـتحكام باعث خصومت و عناد است، ممنوع ساخته، سدّ آن ابواب را از لوازم شمرده، دقيقـه
شـيم معـدلت مضـمون را بـر و رقم قضا  احكام و اشاعت و اجراى اوامر شريفه فروگذاشت ننمايند

و در اين ابواب قدغن دانسـته،  عموم خاليق خوانده، بر سنگ نقش و در مساجد جامع نصب نمايند.
  ).51- 50، ص1373(نصيري،  هر ساله رقم مجدد طلب ندارند

  ها با اصل هشتم قانون اساسيسه آنير و مقاكاز من ين امر به معروف و نهيفرام يبررس

ه كـگردد مي مشخصي، ن صادر شده در عصر صفوير فراميو سا مزبوردو فرمان  يبا مالحظه و بررس
ا يـو  يطور عمـومهاز فساد ب يريجلوگ منظوربهشاه  ياز سو يرنده دستوراتيدربرگ ين همگين فراميا

سـه بـا ين و مقاين فـراميل ايو تحلي در بررسرو، ازاينهستند.  يطور اختصاصهاز مظاهر فساد ب يبرخ
  گردد:مي انيل بيات ذكن ي،هشتم قانون اساساصل 
رات كـاز من ينهـ بـراين تنهـا ين فرامياق ايس، مشخص است مزبوره در دو فرمان كگونه همان .1
انگر نظـارت از يـب ،شـدندي ميدر زمان خود، قانون تلق يه به نوعك ،نين فراميا ،گريبه عبارت د. است

روشـن بنابراين، ر دو از نوع نظارت دولت بر مردم است. ه هكاست  يين و اقدام قضاين قوانينوع تدو
ن وجـود ين فـراميـران و ايا ياسالم يجمهور يان اصل هشتم قانون اساسيماي ه تفاوت عمدهكاست 

و مردم بر مردم)  ،انواع نظارت (دولت بر مردم، مردم بر دولت شمولت اصل هشتم يدارد و آن در جامع
ومـت كخـاص حهاي يبنابر وبژگ ي،ن صادر شده در عصر صفويفرامه در ك ي استدر حال. اين است
حقي براي نظـارت  اساساً، ومت نسبت به مردمكبرتر و مافوق بودن مقام شاه و ح يعنين دوران، يدر ا

 ينـيو اقدام به صدور فرام ومت دانستهكو تنها حق نظارت را از آن شاه و حند ل نبودمردم بر دولت قاي
ر مردم نظارت دولت ب يتنها نوع مزبور نيدر فرامبنابراين، اند. رات نمودهكمن يرخت بيبر ممنوع يمبتن

  .وجود داشتع در آن دوران يرات شاكحد منبه شكل بسيار محدود و در 
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اشاره  يهمگ ير شده در اصل هشتم قانون اساسكذ يةو آ ين عصر صفويدر فرام اليهمشارٌات يآ .2
 ذكور در فـرامين بـا آيـةات ميان آيعمده م ين تفاوتيكل ،دارند »ركاز من يامر به معروف و نه«به اصل 

امر به معروف  ياجرا يبرا شاه طهماسبگردد. در فرمان مي انيه بكور در اصل هشتم وجود دارد كمذ
: عمـرانآل( »هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وتَنْكُنْتُمْ خَيْرَ « ، به آيةركاز من يو نه
الةَ « آيةن به يحسشاه سلطان ده و در فرمان ياشاره گرد )110 الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْـأَرْضِ أَقـامُوا الصـَّ

  است. شدهاشاره  )41(حج: » وآتَوُا الزَّكاةَ وأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ونَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
 هكـپـردازد مـي توبـه ةسـور 71 وري اسالمي ايران نيز به بيـان آيـةجمه يقانون اساساصل هشتم 

  ».والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ«د: يفرمامي
 يامت اسـالم، ه استشداستناد  بدان شاه طهماسب يه در فرمان عمومك ،سوره آل عمران 110 آية
 ،امر به معروف ويژگيبودن  داراسبب به يدارد امت اسالممي انيد و بيستامي امر به معروف سببرا به
 اسـت؛نمونـه  يامتـ ياسالم ةو جامع يامت اسالم :داردمي انيب ،گريبه عبارت د. هستندها ن امتيبهتر
ان يـنـه ب ،است »ن امت بودنيبهتر« ذكردر مقام  هين، آيابنابركند. مي ركاز من يامر به معروف و نه زيرا
  ر.كاز من يامر به معروف و نه يم شرعكان حيا بير و كاز من يامر به معروف و نه ةفلسف

م كـان فلسـفه و حيـرا دارد و در مقـام ب يژگـين ويز همين نيشاه سلطان حسمستند در فرمان  آية
  .يستر نكاز من يامر به معروف و نه يشرع

اين در حالي است كه آية مشارٌاليه در اصل هشتم قانون اساسي در مقام بيان فلسفة اين فريضـه الهـي 
دارد كه هر مرد و زن مؤمني امر به معروف و گردد و بيان ميهاي مؤمنان بيان مياست. در اين آيه، ويژگي

ه اطالق و عموم دارد و مخاطب آيه همه هسـتند. مفيد عموم است و آي» ال«كند. در اينجا نهي از منكر مي
دهد كه امر بـه نيست و نگفته است امر به معروف و نهي از منكر كنند، بلكه خبر مي» امر«البته آيه در مقام 

كند. بـه عبـارت ديگـر، خبـري است و انشا افادة الزام مي» اخبار در مقام انشا«كنند. اين جمله معروف مي
شـود؛ بيـان نشايي است. در اين آيه، فلسفة امر به معـروف و نهـي از منكـر بيـان ميدهد كه سياقش امي
تواننـد دسـتور دهنـد. دارد بعضي از مؤمنان بر بعضي ديگر واليت دارنـد و چـون واليـت دارنـد، ميمي

بنابراين، آيه در مقام بيان مسئوليت اجتماعي و مسئوليت مشترك جمعي است كـه مبنـاي ايـن مسـئوليت 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيـاءُ ن است. به عبارت ديگر، در يك جامعة اسالمي، همة افراد در چارچوب عنصر واليت (ايما

  ) مسئوليت مشترك دارند و اين مسئوليت مشترك در گرو تحقق امر به معروف و نهي از منكر است.بَعْضٍ
يـة مسـتند در اصـل البته الزم به ذكر است كه در جلسة خبرگان قانون اساسي در خصوص انتخاب آ

 اهللا مشـكينيآيتاي كه برخي از اعضاي جلسه مانند مرحوم گونههشتم ميان خبرگان اختالف نظر شد، به
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ولْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَـدْعُونَ «آل عمران  سورة 104، به آية ن اصليه در اكه بهتر است كن بودند يل به اقاي
شـوراي (مجلـس  استناد شود» وفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَإِلَى الْخَيْرِ ويَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُ

 يگروهـ ةفـه را بـر عهـديلسان امر اسـت و دو وظ يه داراين آيا زيرا ؛)409ص ،1ج ،1364 ،اسالمي
 »به معروفامر « ،هين آير. در اكاز من يامر به معروف و نه يگريو د ،ريدعوت به خ يكي :گذاشته است

دستور  و صرفد كنمي امر ريه به خكن است آه ين آيمهم در ا ةتكني. است و نه فرد يگروهاي فهيوظ
دستور و بازداشتن وجود  ،ركاز من يدر امر به معروف و نه كهدرحالي باشد،اغنا و ارشاد  تا فقطست ين

 الجمعمانعـة ي بيشتراجتماعـ ياسيس نييدارد و از لحاظ تب يتريه لسان فقهين آيرسد امي به نظر. دارد
 ؛ه اعـم اسـتيـن آيـه در اصل هشتم آمده نسبت به اك ،توبه سورة 79ية ه آكر است ك. الزم به ذاست
در  كـهدرحالي كننـد،مير و امر به معروف يدعوت به خ يان داشته است تنها گروهيه بين آيه در اكچرا
امـر  ، فلسفةهين آيه در اكنيگر ايد ةتكاست. ن يهمگاناي هفيوظ اين كاردارد مي انيتوبه ب ةسور 79 يةآ

  ده است.يان نگرديز بير نكاز من يبه معروف و نه
 يمقتضـا رو،. ازايـنتوبه نموده اسـت يه شاه از معاصكشود مي اشاره ،شاه طهماسبدر فرمان  .3

 يد و بـرانماينـنـد و توبـه كند به شرع عمـل يز بايهمه نبنابراين،  .ندكه به شرع عمل كتوبه آن است 
م مطـاع كـح يـك مزبور . فرمانكرده استعمران استناد آلسورة  110 يةآ ي، بههمگان يضمانت اجرا

االطاعـه صـادر م واجبكحا يه از سوكاست  يومتكم حكح يك ،گريبه عبارت د. االتباع استواجب
د يبا ،»بودن ياله«ه به استناد كاست  يم الهكح يكر كاز من يامر به معروف و نه كه، درحاليشده است

انگر تفـاوت يـله بئن مسـيـامر شده است. ا بدانشاه  يومتكم حكه در حكنينه به استناد ا ،ت شوديرعا
  است. يبا اصل هشتم قانون اساس ين امر به معروف در عصر صفويفرام ياساس
 هيصـفو ي عصرها. نهادنبود ياسالم يجمهور يسه با نهادهايقابل مقا يومت صفوكح ينهادها .4
امـر بـه معـروف و «مانند نهاد  ي،اسالم يموجود در جمهور ينهادها كهند، درحاليبود يسنت يينهادها

نهاد با  يك ي،در عصر صفو. است منداي نظامگونهومت وجود دارد و بهكار حكدر سازو، »ركاز من ينه
با فرمان قابـل لغـو ها نهاد ي،اسالم يدر جمهور كهدرحالي ،شدمي فرمان لغو يكجاد و با يفرمان ا يك

  .هستند ومتكح ةاز فلسف ئيه جزكچرا ؛ستين
در  كـهدرحالي ،وع داشـتيه شـكاست  يمرات مسلّكه منيصفودوران به معروف در  قلمرو امر .5

 يدر جمهور ،گريد يشود. از سوي ميومتكمفاسد حتمام امر به معروف شامل ي، اسالم ينظام جمهور
امـا در دولـت  ،سـاننديكدارد و همه در برابـر قـانون  ييقضا ـييه معروف ضمانت اجراامر بي، اسالم
  نه قانون. ،ه ضمانت اجرا وابسته به نظر شاه استيصفو



   ۲۷ ... »ركاز من يامر به معروف و نه« نيبا فرام رانيا ياسالم يجمهور يسه اصل هشتم قانون اساسيمقا

  گيرينتيجه

از جمله واجبات مهم در دين مبين اسـالم بـوده كـه داراي صـبغة » امر به معروف و نهي از منكر«
دارد تا به اجراي اين اصـل مهـم در جامعـة اسـالمي  حكومتي است و هر حكومت اسالمي وظيفه

بپردازد. در تاريخ سياسي ايران پس از اسـالم، در دو مقطـع تـاريخي عصـر صـفوي و جمهـوري 
اي خاص توجه شده است. توجـه برخـي از شـاهان صـفوي بـه گونهاسالمي ايران، به اين اصل به

در اجراي اين امر و وجود اصلي در قـانون و صدور فراميني » امر به معروف و نهي از منكر«مقولة 
اساسي جمهوري اسالمي ايران و سازوكارهايي در اجراي ايـن مهـم در نظـام جمهـوري اسـالمي 

  ايران، بيانگر همين توجه است.
با بررسي و مقايسه فرامين امر به معروف و نهي از منكر در عصر صـفوي و اصـل هشـتم قـانون 

هايي كـه در محـدودة اجرايـي ايـن واجـب دينـي و وجود تفاوت اساسي جمهوري اسالمي ايران، با
ساختار و نهاد اجرايي اين فريضه وجود دارد، شاهد تفاوت ماهوي مهـم در ايـن ميـان هسـتيم و آن 

دنبال هايي است كه متصدي اجراي اين اصل هستند. اصل هشـتم قـانون اساسـي بـهماهيت حكومت
قيه است كـه مشـروعيت آن ريشـه در اعتقـادات و تفكـر ايجاد يك حكومت ديني مبتني بر واليت ف

شيعي دارد و هدف آن رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي و ايجاد شرايطي اسـت كـه در 
شمول اسالمي پرورش يابد. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هاي واال و جهانآن انسان با ارزش

در اين قانون بيان گرديده است (بند يـك اصـل دوم قـانون رو، قانوني منبعث از شريعت است. ازاين
اساسي) كه نظام جمهوري اسالمي ايران بر پاية ايمان به خداي يكتا و اختصاص حاكميـت و تشـريع 
به او و لزوم تسليم در برابر امر او، برپا گرديده است و اين اوالً، بيانگر اعتقاد به توحيد ذاتي و افعالي 

و اختصــاص حاكميـت بــه خــدا)، ثانيــاً، تجلـي حاكميــت خــدا در شــريعت (توحيـد در حاكميــت 
ـ در برابـر گذار فقط خداوند است) و در نهايت، تسليم بودن همه ـ چه حكمرانان و چه مردم(قانون

). اما فـرامين عصـر 1390اي از توحيد در اطاعت است (كعبي، گذاري شعبهخداوند است؛ زيرا قانون
صادر شده كه حكومتشان با توجه به مباني مشروعيت حكومت در اسـالم، صفوي از سوي سالطيني 

بر پاية توحيد ذاتي و افعالي شكل نگرفته است و هيچ نشاني از تجلي حاكميت خـدا در شـريعت در 
شـوند. در آن دوران، حكومـت تـالش رو، نامشـروع و جـائر محسـوب ميشود. ازاينآنها ديده نمي

ب و استفادة ابزاري از شرع، حكومت خود را مشروع جلوه دهد و علماي نمود تا با توسل به مذهمي
رو، در اين حكومت امر به معروف و نهي از منكر جزو وظـايف ذاتـي عصر خود را قانع سازد. ازاين
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حكومت و شاه نبود، برخالف نظام جمهوري اسالمي، كه جزو وظايف ذاتـي آن اسـت. بـه عبـارت 
متوقف بر امر به معروف و نهي از منكر نبود، بلكه اجراي ايـن اصـل  شاه و حكومت او ديگر، شاهيِ

آمـد؛ امـا در شـمار مياز سوي شاه نوعي تفضل، منت و اعالم محبت از سوي شاه نسبت به شـرع به
نظام جمهوري اسالمي ايران هرچه خالف شرع باشد خالف قانون است و وظيفة دولت است تـا در 

  كند.اهيتاً با آن مخالف است و مقابله ميمقابل آن اقدام كند و نظام م
ه نشان موجّ ت ويسب مشروعكدر جهت  يشان، تالشيا ين از سوين فراميصدور ا ةزيانگ رو،ازاين
ومـت. در نظـام كف حياز وظا يكي عنوانبه »امر به معروف« ةضينه انجام فر بود و ومت خودكدادن ح
ه در كـشـود ي ميومت تلقكح عنوان وظيفةبهر كاز من يامر به معروف و نه ياجرا ي،اسالم يجمهور

خود را از دسـت خواهـد داد. بنـابر  يو اله ينيت ديومت مشروعكفه، حين وظيا نشدن صورت انجام
تفـاوت  ييمحتوا و ييه از لحاظ مبناكبل ي،لكاز لحاظ ش تنهانه ي،در عصر صفو ،ن امر به معروفيفرام
  رد.دا يبا اصل هشتم قانون اساس ياساس

 

   _____________________ ________________________________   هانوشتپي
را  يو حقـوق عمـوم يمباحث حقـوق خصوصـ ي،اسالممتعارف فقه و حقوق هاي يبندمياز تقس يكچيمسلمان در ه يفقها. 1
ا هـر نـوع يـو  يو فقـه عمـوم يتحت عنوان فقه خصوصـ يدر فقه، اصطالح لذا عمالً .اندگر جدا ننمودهيديكطور خاص از هب

ه كرا  يمسائل فقه ،رونيامده است. ازايوجود نه د بيجدا نما يرا از مباحث حقوق خصوص يه مسائل حقوق عمومك يبندميتقس
ه عمـدتاً مباحـث كـانـد و ازآنجاآورده ي)حقوق عمـوم(چون فقه عام  ينيبر آنها صادق است، تحت عناو يف حقوق عموميتعر

ن مجموعـه يـدارد از ا ياسـيس ةارتباط با دولت جنب نوان به واسطةاست و هر سه ع يو مال يادار يومتكمسائل ح يحقوق عموم
  اند.ردهكر يتعبز ين يومتكا حي ياسيبه فقه س يمباحث فقه
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