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

چکیده
نظامهایسیاسیجدیددرپیبسیجوجلبمشارکتسیاسیحداکثریشهروندانخود
هستند؛ تحکیم رابطۀ نظام سیاسی و مردم تداوم نظام سیاسی را تسهیل نموده ،موجد
مشروعیتسیاسیحکومتشدهوبهتوسعۀسیاسینهادینهمنجرمیشود.مفروضاستکه
در نظام سیاسی اسالمی؛ آموزه مهم اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی «أمربهمعروفونهی از
نقشعمدهایدرتوسعهسیاسیایفامینمایدوقرآنکریم،متونرواییواصلهشتم

منکر»
قانون اساسی ج.ا.امستند این آموزهاند.سهساحت؛ مردم -مردم (متوازی) ،مردم -حاکمان
(متخالف صعودی) و حاکمان   -مردم (متخالف نزولی) در این آموزه وجه تمایز مردم

ساالری دینی از لیبرال دموکراسیها است.فرضیه این نوشتار آناستکهساحتمردم–

حاکماندرآموزه امر به معروف و نهی از منکر مغفولماندهاست.این پژوهش با اتکا به
بهرهمندیازنظریهمردمساالریدینینتیجهمیگیردکهاحیایساحتسوم
روشتفسیریو 
مستلزمورودبهفرهنگسیاسیجامعهاسالمیدرمیانمردم(الناس)ونخبگانفکری(اولی
االلباب)ونخبگانسیاسی(اولیاالمر)است .
واژگان كلیدی :امربهمعروف،نهیازمنکر،مردمساالریدینی،توسعهسیاسی ،جمهوری
اسالمیایران
.6استادعلومسیاسیدانشگاهعالمهطباطبائی  mb.khorramshad@gmail.com
.3دانشجویدکتریعلومسیاسیدانشگاهعالمهطباطبائی(نویسندهمسئول) e_sayyad@yahoo.com
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مقدمه
فرایندتوسعهبدونهمکاریوهمیاریودخالتتکتکافرادجامعهوآمادگیآنهاجهت
امکانپذیر نیست .اصل مهم مشارکت و درجه مشارکت
پذیرش شرایط گذار از مسیر توسعه  
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مردم با کمیّت و کیفیّت همبستگی اجتماعی و ارتباط میان مردم و
حکومت ،رابطهگسستناپذیرداردکهنمیتوانآن رانادیدهگرفت.براساساصل جمهوریت،
افراد در یک نظام سیاسی از حق سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بهرهمندند .از طرفی نظامهای
سیاسیجدیددرپیسازماندادنوبسیجکردنهرچهبیشترشهروندانخودهستندتاازاینطریق
به اهداف ملّی و از جمله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی دست یابند.برای رسیدن به این
نشاندهندۀ
اهداف؛ پیوند میان نظام سیاسی و مردم امری ضروری است ،چراکه این پیوند  
مشروعیّتسیاسییکحکومتاست .
چهارچوب مفهومی
برای فهم عمیق و دقیق امربه معروف و نهی از منکر بهعنوان مفهوم اساسی این نوشتار الزم
است دانسته شود که ماده أمر(:اَمَرَ) کلمهای است باریشه عربی و لفظ مشترکی است که در دو
معنای«حال»مانند«وَماأمرُفِرعَونَبِرَشید»(هود)39:و«طلب»«،قُلأَمَرَرَبّیبِالقِسط»(اعراف)33:
میبندند.
میشود.امربه معنای حال را به «أمور» و أمربه معنای طلب را به «اوامر» جمع  
استعمال  
گفتهاندکهاستعمالوبهکارگیریأمردوگونه است6:ـیاقولیاست؛3ـیافعلیاست،
همچنین  
امر قولی به معنی فرمان و دستور است ،چنانچه قرآن کریم میفرماید« :قُل أَمَرَ رَبّی بِالقِسطِ».
همچنینامربهمعنایکاروچیزاسممصدروبهمعنایفرمانودستور،مصدرواسممصدراست
(قرشى)663:6296،وایناحتمالوجودداردکهمعنایمصدریاصلبودهومعنایاسممصدری
معنایثانویوبهعنایتباشد(طباطبایی:6291:ج .)693:69
مرتضی مطهری معنای این دو واژه را خالصه میکند به اینکه «کلمه معروف شامل همه
میگرددولهذاباچنین
هدفهایمثبتاسالمیوکلمهمنکرشاملهمههدفهایمنفیاسالمی 

امربهمعروفونهیازمنکرراباوجودتعبیرامرونهیدر

تعبیرعامّیآمدهاست»وبرایناساس
هدفها بشود استفاده کرد و این ساختمان را
میداند که برای این  
آن ،شامل هر وسیله مشروعی  
نگهداشتوآنراتوسعهداد(مطهری .)316:6213:
امربهمعروفونهیازمنکربیشتربهعنوانامراجتماعیدررابطهایافقیمورد
ازآنجاییکه 
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رابطهای عمودی میان جامعه و دولت را مدّ
توجهواقعشده است وکمتر بهعنوان امرسیاسی که  
نظر قرار میدهد؛ اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی بهعنوان یک قانون کلّی زمینۀ
ظرفیتهای موجود در خود ،پیرامون ابعاد مختلف اجرای امربه معروف و نهی از

بهرهمندی از 

منکررافراهمکردهاست.براساسایناصل،امربهمعروفونهیازمنکربایددرسهبعد6ـمردم
نسبتبهیکدیگر؛3ـدولتنسبتبهمردمو2ـمردمنسبتبهدولتاجراشود .
سهگانهامربهمعروفونهیازمنکرازایناهمیتبرخورداراستکهمبنایمناسبی
تعیینابعاد 
سهگانه معرفیشده را
برای قانونگذاری ،نهادسازی و برنامهریزی فراهم میکند .همچنین ابعاد  
میتوان مالک مناسبی برای ارزیابی عملکرد جامعه در اجرای این فریضه دانست؛ چراکه اجرای
گونهای متوازن صورت گیرد و چنانچه در مقام اجرای این
امربه معروف و نهی از منکر باید به 
فریضه تنها به یکی از ابعاد اکتفا شود ،موجبناکارآمدیو عدم موفقیت در اجرای اصل هشتم
قانوناساسیمیشود .
از آنجاییکه سه ضلع توسعه سیاسی را 6ـ دولت 3ـ جامعۀ مدنی 2ـ شهروندی میدانند
(عبداللهی ،)333-313:6236،مفهوم امر در هر سه وضعیت میتواند مدنظر قرار گیرد؛ اما بنا بر
میکنند،مرادازمفهومامر
نظریاتیکهتوسعهسیاسیراروندیعمودیوازپائینبهباالارزیابی 
در امربه معروف وجه سوم آن خواهد بود و در این پژوهش بیشتر این وجه کاربرددارد.توسعه
سیاسی در بحث مفهومی و نظری شما فقط همین قدر بحث شده متوازن نیست بخصوص که در
عنوانمقالهآمدهاست 
امربه معروف و نهی از منکر ازجمله آموزههای دینیو اعتقادی مسلمانان است که بیشترین
ارتباط را با رفتار سیاسی برقرار میکند ،این دو اصل چه در قالب مبارزاتی ،مبارزۀ منفی
مسالمتآمیز)یا مبارزۀ مثبت(قهرآمیز)با مظاهر فساد و منکر ،باسیاست و رفتار سیاسی پیوند

(
برقرار میکند .این دو اصل توانایی پرورش اندیشه اصالحی و اسباب ظهور مسلمان اجتماعی
فراوانی را در جوامع مسلمان دارا است و میتواند حضور مستمر و کنش سیاسی مداوم فعاالن
سیاسیمسلمانراتضمینکندودرواقعابزاریدردستمردمبرایاصالححاکمانوابزاریدر
دستحاکمانبرایهدایتجامعهاست(برزگر .)691-693:6239،
چارچوب تحلیلی
بنیادهاینظریاینپژوهشناشیازآناستکهتقابلتئوریکـاستراتژیکمدلحکومت
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دینی با لیبرال دموکراسی غربی واکنشهای زیادی در بخشهای نخبگان فکری (روشنفکران و
سیاستگذاران)در دو اردوگاه

اندیشمندان سیاسی ـ اجتماعی)و نخبگان ابزاری(کارگزاران و 
غرب و اسالم شیعی برانگیخته است که به مناظراتی مانند امتناع سازواری دین و دموکراسی
(رویکرد امتناعی)و یا امکان همسازی دموکراسی و دین(رویکرد امکانی)دامن زده است.در
گروه امتناعیون ،ایده پارادوکسیکال بودن حکومت دینی ـ مردمی (مردمساالری دینی) چنان
ساختهوپرداخته شده

نظریهپردازان سکوالر به گستردگی با آرایههای مفهومی و نظری 
توسط  
است کهباوجودغنایتئوریک وثقل تجربه تاریخی حکومتیدرجهان اسالم،متفکراناسالمی
را وادار بهصرف کوششهای معتنابهی در اثبات امکان مفهومی و مآالً عملی مدل «حکومتی
مردمنهاد»(جمهوریاسالمی)نمودهاست .
اسالمی 
مردمنهاد» و
بنابراین بهرغم مفروض گرفتن دیدگاه امکانیون ،امکان «حکومت اسالمی  
مردمنهاد) ،در این پژوهش در حد
عدم قبول استداللهای امتناعیون (امتناع حکومت اسالمی  
ضرورتوارتباطبا چارچوبنظریبهنقدوبررسیایندو دیدگاهودرنهایت طراحیدیدگاه
پرداختهمیشود :

مختار
مردمنهاد(دموکراسی)الگوی خاصی از نظام سیاسی
 -6طرفداران امتناع معتقدند حکومت  
منحصربهفردیبرپاشدهاست که

معرفتشناختیو انسانشناختی

هستیشناختی ،
است کهبرمبانی 
قوامیافتهودرنهایتبه
درچارچوبفلسفهسیاسیلیبرالیسمدرتجربهسیاسیدورانتجدّددوامو 
تثبیت ارزشها و هنجارهای دموکراتیک انجامیده است .هرچند که لیبرالیسم خود نیز بر مبانی
دیگری نظیر؛ انسانمداری (اومانیسم)،آزادیمداری (لیبرالیسم به معنای خاص) و عرفیمداری
(سکوالریسم) قرار میگیرد .در نتیجه توارد هرگونه مبانی دیگری به مدل دموکراسی موجب
برخوردتزاحمیوتناقضیبامبانیهستیشناسانه،معرفتشناسانهوانسانشناسانهآنمیشودودر
نتیجهمدلیبهنامدموکراسیدینیباترکیبناسازه(پاردوکسیکال)است(میراحمدی .)6233:
تمامعیار مبانی
در این دیدگاه دموکراسی تجربهای غربی است که قبول آن مستلزم پذیرش  
فلسفه سیاسی ـ اجتماعی آن یعنی؛ راسیونالیزاسیون (عقالنی شدن) ،سکوالریزاسیون (عرفی
شدن) ،مدرنیزاسیون (متجددشدن) و اومانیزاسیون (انسان مدارشدن) است ،فلذا دموکراسی با
مبانیدیگریازجملهمبانیدینیـاسالمیازاساسناسازگاراست(خسروپناه .)6232:
در حوزه اسالم نیز برخی از متفکران سیاسی اجتماعی مسلمان با منطق استداللی خاص خود
جداییناپذیر این

مفروضگرفتن مبانی غربی مدل حکومتی دموکراتیک بهعنوان ذات 

ضمن 
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الگوی حکومتی ،به نتیجه مشابهی (البته با حفظ مواضع خاص خود) در زمینه ناسازواربودن
ترکیبدموکراسیودیننائلمیشوند(مصباحیزدی.)6233:ماحصلایندیدگاهاستنتاجامتناع
مردمنهاد(مردمساالریدینی)است .
مفهومیحکومتدینی 
 -3امکانیون طیف متنوعی از قائالن به رویکرد کوهنی ـ دموکراسی بهمثابه روشی حکومتی
(افتخاری  ،)6233:رویکرد دموکراسی حداقلی و دموکراسی حداکثری (کاشی )6231:و
(سروش )6232:و (خرمشاد ،)6233:رویکرد هرمنوتیک (مجتهد شبستری )6232:و رویکرد
گفتمانی(تاجیک ،)6233:نظرات متعدّد و بعضاً متفرقی ارائه کردهاند که ماحصل نظرات آنها
عدم باور به امتناع رابطه دین و دموکراسی است و در مقابل معتقدند که دموکراسی درنهایت
بهعنوانیکروشمدیریتسیاسیجوامعمیتواندواجدمبانیفلسفی،سیاسی،اجتماعیمتناسب
بازمینهوزمانۀخاصهرجامعهباشدودرخصوصدموکراسیدینینیزبراینادعاتکیهمیکنند
که دموکراسیدینی(اسالمی)شیوه زندگیمردمانمسلمانی استکهبهطورتوأماننظامدینیو
نظام سیاسی را پذیرش و اطاعت نموده و ارزشهایی نظیر؛ آزادی ،استقالل ،عدالت و مشارکت
مینمایند(پورفرد .)6231:
سیاسیراازحقوقاساسیخودمحسوب 
 -2دیدگاه مختار این نوشتار:بر اساس این دیدگاه شکل و قالب حکومتی دموکراسی صرفاً
تجربهایغربینیستواتفاقاًتجربهتاریخیغربدرتأسّیبهمدلهایغیردموکراتیکبسیبیش
حال آنکه در فلسفه سیاسی اسالم ،حکومت از ابتدا تا
از تجربه دموکراسی در آن بوده است و  
انتها معطوف به تأمین مصالح دنیوی و اخروی مسلمانان است که به لحاظ شکل و محتوا ،مبانی
لیبرالدموکراسی و سوسیالدموکراسی متجلّی
مردمانگارانه آن را بیشتر و بهتر از مدلهای  

میسازد،علیالخصوصتجربهاواخرحیاتنبیاکرم(ص)کههمراهباتأسیسحکومتاسالمی

بوده و نیز دوران طالیی حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)که الگوی بیبدیلی از حکومت اسالمی
انسانشناختیخاصی
مردمنهادراارائهمیکندنیزبراساسمبانیهستیشناختی،معرفتشناختیو 

بنیانگذاریمیشودونهتنهامؤلفههایدموکراسیهایمرسومرابهلحاظکمّیو کیفی درسطح

آزمونوخطای

وعمقبیشتریبه کارگرفتهومورد تأیید قرارمیدهدبلکهبافرارفتناز تجربه
بیبدیلیهمچون؛«امربهمعروفونهیازمنکر»نیز
بشریازآموزهایاجتماعی،سیاسی،بدیعو 
بهخوبیبهرهبرداریمیکند .
مدل حکومتی دموکراسی از دو مؤلفه اساسی«قدرت /اقتدارجمعی»و «مشارکت مردمی»
تشکیل میشود (میراحمدی)23:6233،با تفسیری اجتهادی از متون و نصوص دینی در اسالم،
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اصالت و اهمیت این دو مؤلفه بهخوبی دریافت میشود و با توجه به نقش محوری این دو مؤلفه
در توسعۀ سیاسی نظام حکومتی اسالم شیعی ،تعریف و توجیه اسالم از این مفاهیم از بایستههای
نظریاینپژوهشاست .


قدرت /اقتدار جمعی
آنرا به توانایی کسب اطاعت از راه ارعاب با توسل بهزور
در برخی تعاریف از قدرت که  
میدانند (مک کالوم ،)333:6232،بر دو عنصر«توانایی کسب اطاعت»و «توسل بهزور» تأکید
میشود(میراحمدی6.)6233:آموزههای مکنون در قرآن کریم و سنت ،ضمن تأکید بر مفاهیمی
برمیآیند .
مانند؛امانت،امامت،والیتواطاعتدرمقامتعریفمفهوماقتدار 


الف -امانت و اقتدار

ازدیدگاهقرآنیوالیتو حاکمیتازآن خداستو این رسالت خطیر از جانب خداوندبه
انسان بهعنوان امانتدار به ودیعه سپرده شده است.چنانچه به این مهم در قرآن هماشاره شده
است«:إِنَّاعَرَضْنَاالْأَمانَۀَعَلَىالسَّماواتِوَالْأَرْضِوَالْجِبالِفَأَبَیْنَأَنْیَحْمِلْنَهاوَأَشْفَقْنَمِنْهاوَحَمَلَهَا
الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُوالً»3؛(احزاب ،)93:مفسران درباره امانت ،تفسیرهاى مختلفى ذکر
کردهاند؛ که هرکدام در جاى خود صحیح و بهجا میباشد و ازجمله اینکه برخی از مفسرین

«امانت» را به «والیت الهى» تفسیر نمودهاند(طباطبائی)333:6291،که در این صورت انسان از
امیناهلل و خلیفه اهلل واجد توانایی و شرایط کسب اطاعت
میان تمام موجودات عالم بهعنوان  
میشود.البته مشروط بر آنکه این توانایی برحق باشد تا اعمال حاکمیت و والیت امانتدار را

حقّانی و موجه نماید؛ بنابراین رضایت و حمایت امانتدهندگان از عناصر بنیادین مفهوم امانت
است.چنانچه امامعلی(ع)درنامهپنجمنهجالبالغهبه اشعثبن قیس کارگزارسیاسیحکومت
اسالمیوفرماندارآذربایجانتذکرمیدهدکه«:وَإِنَّعَمَلَکَلَیْسَلَکَبِطُعْمَۀٍوَلَکِنَّهُفِیعُنُقِکَ
.6گالبرایت نیز قدرت را «امکان تحمیل افکار فرد بر رفتار جمعی دیگر» تعریف میکند (ر.ک .گالبرایت)6211:و در
دانشنامه سیاسی نویسنده قدرت را «توانایی دارنده آن در واداشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود به هر شکلی»
درحالیکهدراینتعاریفبرصرفتواناییتوجهمیشوددرمفهوماقتدارعالوه

تعریفکردهاست(ر.ک.آشوری.)6211:
برعنصر«تواناییکسباطاعت»برعنصر«برحقبودنویاادعایآن»نیزتأکیدمیشود؛بنابراینمفهوماقتدارخودواجددو
مؤلفۀ؛«تواناییکسباطاعت»و«برخورداریازحقاعمالقدرت»خواهدبود.این دومؤلفهدرواقعماهیت«جمعی»بودن
اقتداررابازتابمیدهند(میراحمدی.)6233،
آنها از حمل آن خوددارى کردند و از آن هراس داشتند؛
«.3ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم؛ ولى  
ستمپیشهونادانبود».
اماانسان،اینباررابردوشکشید.همانا اوبسیار 
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اینرودرمجموعمیتوانگفتکهاز
أَمَانَۀٌوَأَنْتَمُسْتَرْعًىلِمَنْفَوْقَکَ»(6،دشتی.)131:6293،از 
دیدگاهاسالم،حکومتامانتیالهیاستکهبهاشخاصدارایاهلیّتدادهمیشود .

ب -امامت و اقتدار

درآیه631سورهبقرهمقامامامتپس از انجامابتالوامتحاناتگوناگونبهحضرتابراهیم
(ع)اعطا میشود« :وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ
ذُرِّیَّتیقالَالیَنالُعَهْدِیالظَّالِمینَ»3دومفهوممستفادازاینآیهشریفهاست :
)6امامت مقام و مسئولیتی است که بهسادگی در اختیار کسی قرار نمیگیرد ،بلکه با سختی
بسیاروباعبورازگردنههایپرفرازونشیبامتحاناتالهیفردبهآننائلمیشود؛ 
)3امامتیکعهدوپیمانمیانخداوندواماماست(فخررازی:6136،ج)23:1ومضافبر
آنمشروطبهشایستگیاست،یعنیفردالزماستبرایاخذ،واجدشرایطپذیرشاینمسئولیت
باشد .

ج -والیت و اقتدار

مفهوم والیت یکی از اساسیترین و محوریترین اصول معنوی ،اجتماعی و سیاسی اسالم و
یکی ازمحورهایمهمبحثهایقرآنیبشمارمیرودکهبهتمامیمراتب،مفاهیمواقسامآندر
پرداختهشدهاستودرآنهاوالیتنوعیسرپرستیوراهبریسیاسیجامعهاستکهفرد

قرآن
حائزوالیتراواجداقتداریعنیحقاعمالقدرتمشروعجهتمدیریتوتمشیتاموردنیویو
اخرویمردمانوشهروندانامتاسالمیمینماید .

د) اطاعت و اقتدار

مهمترین آیهای که مفهوم اطاعت از آن مستفاد است ،آیه 33سوره نساء میباشد که
میفرماید« :یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ 2.»...،این آیه به

آبونانتونیست،بلکهامانتیاستبرگردنتووتونسبتبهاینامانتنگهبانهستی».
«.6همانامسئولیت،ابزار 
هنگامیکه ابراهیم را پروردگارش به اموری بیازمود ،پس او همه را به نحو کامل انجام داد پروردگارش

«.3و (به یاد آر)
گفت:همانا من تو را برای مردم امام و پیشوا کردم ،ابراهیم گفت:از ذریهام نیز کسانی را بامامت برسان ،فرمود عهد من به
ستمگراننمیرسد».
«.2ای کسانی که ایمان آوردهاید ،خدا را اطاعت کنید و از فرستاده او و صاحبان امرتان (که جانشینان معصوم پیامبرند)
اطاعتنمایید».
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آموزههای سیاسی بسیار مهمی چون اقتدار حکومتکنندگان و اطاعت حکومت شوندگان اشاره
میکند .


مشاركت مردمی
درحالیکه مفهوم اقتدارجمعی ناظر به بُعد ساختارسازی است ،مفهوم مشارکت به ساحت
مردمنهاد (دموکراتیک) راجع میشود .در واقع در فرهنگ سیاسی
تصمیمسازی در نظامهای  
جوامعدموکراتیکاینبُعدازدموکراسیازمسیر«مشارکتسیاسی»محققمیشود.فرایندیکه
خود زیر تأثیر عاملهایی همچون مشارکت در انتخاب رهبران و کارگزاران سیاسی حکومت،
مشارکت در فرایند سیاستگذاری حکومت و از همه مهمتر پایش و نظارت مستمر بر
کارکردهایسیاسیکارگزارانصورتمیگیرد .
دراسالممهمترینآموزههاییکهبه تحقق اینامر کمکمیکنند؛یکیآموزه«شورا»است
کموبیش در فرهنگ سیاسی اکثر جوامع متمدن و دارای سابقه حکومتمندی و دولتمندی
که  
در اشکال متنوعی دیده میشود و دیگری «اصل بیعت» و نهایتا آموزه «امربه معروف و نهی از
منکر»است .


الف) شورا :یکی از اصولی که قریب بهاتفاق محققان اسالمی آن را از ارکان و پشتوانههای
حکومتاسالمیدانستهانداصل مشورتو شورا است.مقصود ازشورادراصطالح سیاسی ،حق
مشارکتامتدرامورسیاسیحکومتوتصمیمگیریاست.ازآیات23سورهشورا(...وَأَمْرُهُمْ
شُورَىبَیْنَهُمْ)...و633آلعمران(...وَشَاوِرْهُمْفِیالْأَمْرِ)...استنتاجمیشودکهدراسالممشاورت
و مشارکت بهعنوان فرهنگ عمومی مورد تأکید قرار میگیرد و بنا بر ضرورت سیاسی بویژه در
حکومتغیرمعصوم؛ازدیدگاهاسالمشیعی،نهادشورادردوسطحتصمیمسازیوتصمیمگیری
بهرسمیتشناختهمیشود.سیدمحمدباقرصدرمیگوید...«:امازمانیکهامتخودشرارهایی
میشود و خود امت است که رهبری سیاسی و اجتماعی را از
بخشید ،حکومت به خودش منتقل  
میگیرد»(عبدالجبار 6.)6233:
راهمشورتبهدست 


فرمانبری»ودرواقعمعاملهواظهار
ب) بیعت:دراصطالحعبارتاستاز«پیمانبستنبرای 
1

. hawzah.net/fa/Article/View/87344
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وفاداریبینآحاد جامعهوپیامبرویاامامورهبر جامعهاستکهامامدربرابرپیرویووفاداری
آنها را حلّ و امنیت و عدالت را برقرار کند (قرشی6233 ،
مردم موظف است مشکالت  
ج.)613:6درحقیقتمعنایبیعتآناستکهشخصدستخودرادردستحاکممیگذاردتا
اطاعت خود راازاوواوامر او اعالمکندو حاکمهرگونه تصرفی رابراساسقوانینموردقبول
دوطرفدرشئوناوانجامدهد(طباطبائی،6291ج 6.)391:63


ج) امربه معروف و نهی از منکر :آموزه بدیع و منحصربهفرد «امربه معروف و نهی از
منکر» بهعنوان پایههای سهگانه رفتار سیاسی اسالمی ،مشارکت سیاسی در اسالم را رقم میزنند
(برزگر ،)633 :6239 ،با بررسی که مایکل کوک در کتابش از این آموزه در دیگر ادیان
توحیدی ،آیینهای غیرتوحیدی ،سنتهای جاهلی ،اندیشههای اخالقی ،مکتبهای فلسفی و
وظیفهامداد در غرببعملآوردهومقایسهآنهابااسالم ،هیچمشابهو همتاییبرایاین تکلیف
اسالمی نیافته است و در فرهنگ سیاسی جوامع مدنی جهان غیرمسلمان ،مسبوق به سابقه نبوده
است و تنها در اسالم بهعنوان یکی از فرایض دینی و حقوق اساسی نمود یافته است (مایکل
کوک.)6231،این آموزه در فرایند اجتماعی و سیاسی خود با اشکال متنوعی چون نسبت مردم
بهمردم(فرایندموازی)ونسبتحاکمانبهمردم(فرایندعمودیازباالبهپایین)ونیزنسبتمردم
بهحاکمان(فرایندعمودیازپایینبهباال)جلوهمیکندلکنفراینداخیرباوجودظرفیتوکاربرد
بسیار اساسی آن در توسعه سیاسی و کیفیتبخشی بهنظام سیاسی در جوامع مسلمان و بویژه در
مردمساالرانهجمهوریاسالمیایران،کمترموردتوجهوبهرهبرداریقرارگرفتهاست .
الگوی 
مهمترین بداعت و
این آموزه هرگاه در قالب نصیحت االئمه و نصیحتالملوک قرارگیرد  ،
ابتکارسیاستاسالمیاستکهجریانمشارکتسیاسیراازقاعدهبهسویراسهرمنظامسیاسی
درحالیکه نهاد شورا به فرایند مشارکت سیاسی در بُعد تصمیمسازی و

تسهیل و تحکیم میکند.
تصمیمگیری کمک میکند ،نهاد امربه معروف و نهی از منکر ،بُعد نظارتی مشارکت سیاسی را
.6بیعت خاستگاه مشروعیت سیاسی یک حکومت است؛ به این معنا که حاکمیت و عینیت یک حکومت ،حتی حکومت
دینی،بایدبابیعتوپذیرشمردمانجامگیردواینمنافاتیبامشروعیتالهیحکومتونصبرهبرازسویدینندارد؛در
مشروعیت الهی حاکم معصوم نیز شرط اعمال حاکمیت و حکومت است .اگر مردم در حق حکومتی بیوفایی کنند
(شکستنبیعت)وآنرادربرابرمشکالتداخلیوخارجیتنهاگذارند،بدونشکچنینحکومتیدوامنخواهدیافت؛حتی
انسانها مانند پیامبر الهی و یا امام معصوم باشد (پورحسین .)6231 ،بنابراین تشکیل
اگر در راس چنین حکومتی بهترین  
دولت معصوم نیز موکول به اراده مردم است و این همان عصاره فرضیه مشروعیت فاعلی و یا مشروعیت مبتنی بر قرارداد
عبارت دیگر هرچند مردم با مخالفت با امام منصوص عصیان میکنند ،تشکیل دولت معصوم نیز جز با

اجتماعی است .
به
تصمیمومراجعهآزادانهمردممشروعیتنخواهدداشت(فیرحی.)313:6236،
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آلعمران96،سورهتوبهو16سورهحجبهآن
محققمیسازدودرآیاتمتعددازجمله663سوره 
تصریحشدهاست.ایننهاددرعینفریضهبودنازحقوقبنیادینشهروندانصالحجامعهاسالمی
به شمار میرود.بهطورکلیدرحالیکهنمازمهمترینرکنعبادیدینوزکاتمهمترینرکن
اقتصادیدیناست،امربهمعروفونهیازمنکررامیتوانمهمترینرکنسیاسی،اجتماعیدین
محسوب کرد که عظمت آن در آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) علیالخصوص
امیرالمومنین(ع)بهحدّکمالوجمالطرحشدهاست،بویژهآنجاییکهمیفرماید«:مَاأَعْمَالُالْبِرِّ
کُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیِ عَنْ الْمُنْکَرِ إِلَّا کَنَفْثَۀٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ»...
(دشتی«.)933:6291،تمامکارهاینیکوحتی جهاددرراهخدادربرابرامربهمعروفونهی
ازمنکرمانندغبارنمیاستدربرابردریایپهناور» .
نهجالبالغه که هسته بنیادین و ایده
نقطه اوج و حدّ اعالی دکترین سیاسی امام علی(ع)در  
میدهد؛تأکیداماموحاکمحکیماسالمیبرضرورتوحقانیّت
مرکزیاینپژوهشراتشکیل 
نقشمتقابلنظارتیومشارکتیامتورهبرجامعهاسالمیدرحمایتوهدایتیکدیگراست6.
حقّ رهبر بر مردم و حقّمردم بررهبر کهبزرگترین حق در میان حقوقالهی است ،خدای
سبحانبرهردوگروهالزمشمردهوآنراعاملپایداری پیوند ملتورهبروعزّتدین قرار
دادهاست 3.تکلیف خیرخواهی از زبان رهبر جامعه اسالمی کهاز حقوق رهبر تلقّی میشود ،به
گردن أمت نهاده شده است و همان إعمال آموزه امر به معروف و نهی از منکر رهبران و
کارگزارانسیاسیمیباشدکهیکیازارکاناساسیفرایندمشارکتسیاسیوزمینهسازمشارکت
.6بیعت خاستگاه مشروعیت سیاسی یک حکومت است؛ به این معنا که حاکمیت و عینیت یک حکومت ،حتی حکومت
دینی ،باید با بیعت و پذیرش مردم انجام گیرد؛ و این منافاتی با مشروعیت الهی حکومت و نصب رهبر از سوی دین ندارد؛
بیوفایی
در مشروعیت الهی حاکم معصوم نیز شرط اعمال حاکمیت و حکومت است .اگر مردم در حق حکومتی  
کنند]شکستن بیعت[و آنرا در برابر مشکالت داخلی و خارجی تنها گذارند بدون شک چنین حکومتی دوام نخواهد یافت؛
انسانها مانند پیامبرالهی و یا امام معصوم باشد (احسان پورحسین.)6231:بنابراین
حتی اگر در رأس چنین حکومتی بهترین  
تشکیل دولت معصوم نیز موکول به ارادۀ مردم است؛ و این همان عصاره فرضیۀ مشروعیت فاعلی و یا مشروعیت مبتنی بر
میکنند،تشکیلدولتمعصومنیزجز
عبارتدیگرهرچندمردمبامخالفتبااماممنصوصعصیان 

قرارداداجتماعیاست .
به
باتصمیمومراجعۀآزادانۀمردممشروعیتنخواهدداشت(داودفیرحی.)313:6236:
آسمانیاش در همین خطبه و در تبیین حقوق متقابل حاکم و مردم بر این

.3براین اساس حضرت در فراز دیگری از بیانات 
امرتأکید فرمودهاستکه...«:فَعَلَیْکُمْبِالتَّنَاصُحِ فِیذَلِکَوَحُسْنِاَلتَّعَاوُنِعَلَیْهِ فَلَیْسَأَحَدٌوَإِنِاِشْتَدَّعَلَىرِضَااَللَّهِحِرْصُهُوَ
طَالَ فِی اَلْعَمَلِ اِجْتِهَادُهُ بِبَالِغٍ حَقِیقَۀَ مَا اَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلُهُ مِنَ اَلطَّاعَۀِ لَهُ وَ لَکِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اَللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ اَلنَّصِیحَۀُ بِمَبْلَغِ
جُهْدِهِمْ وَ اَلتَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَۀِ اَلْحَقِّ بَیْنَهُمْ ،وَ لَیْسَ اِمْرُؤٌ وَ إِنْ عَظُمَتْ فِی اَلْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ وَ تَقَدَّمَتْ فِی اَلدِّینِ فَضِیلَتُهُ بِفَوْقِ أَنْ یُعَانَ
عَلَى مَا حَمَّلَهُ اَللَّهُ مِنْ حَقِّهِ ،وَ الَ اِمْرُؤٌ وَ إِنْ صَغَّرَتْهُ اَلنُّفُوسُ وَ اِقْتَحَمَتْهُ اَلْعُیُونُ بِدُونِ أَنْ یُعِینَ عَلَى ذَلِکَ أَوْ یُعَانَ عَلَیْهِ»( ،دشتی:
خطبه.)112:361
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مردمنهاد
وعدمتجمیعقدرتبهعنوانجوهرهاصلیراهبردتوسعهسیاسیدرنظامحکومتیدینی 
لیبرالدموکراسیوسوسیالدموکراسیاست .
استکهوجهفارقوفاصلنظاممردمنهاددینیاز 
«الگوی نظری تحقیق»

پیشینه تحقیق
کتبی که بهطور مستقل و مستقیم از دریچه سیاست به آموزه امربه معروف و نهی از منکر
نمیشود.یکیازقدیمیترینکتبیکهبهبحثوالیتوخالفت
پرداختهباشد،اثرچندانییافت 

حاکمپرداختهوحدوداختیاراتاورابیاننموده،کتاب«احکامالسلطانیۀ»علیبنمحمدماوردی
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شافعی است .ماوردی وقتی در باب بیستم این کتاب از امور حسبه سخن میگوید حسبه را
امربهمعروفونهی
مترادفباامربهمعروفونهیازمنکردانستهولذابهآنمیپردازدواقسام 
از منکر و حقوق الهی و انسانی را بیان میکند ،کتابدیگری بههمین نام (احکامالسلطانیه)از
ابویعلی محمدبن حسین الفرّاء حنبلی نوشته شدهاستکه در موارد بسیاری شباهت به کتاب
ماوردیدارد.اثرینیزتوسطاحمدرضابسیجبهاتفاقچندتندیگربا عنوان«نظارتنخبگاندر
شناخت امربه معروف و نهی از منکر» نوشته شدهاست .اثرسید سجادایزدهی باعنوان«نظارت
برقدرتدرفقهسیاسی»کهازدریچهنظارتواردبحثشدهاست،منتهیبسیجنظارترابههر
سهحوزه مدّنظراصلهشتمقانوناساسی تعمیم میدهد و ایزدهی به نظارتدر مرحله اعمال
میپردازد .
قدرت 
مقاالتینیزدراینبارهنوشتهشدهازجملهمقالهحسین جدّیباعنوان«مسئولیت همگانی،امر
بهمعروف ،نهی از منکر و قانون اساسی جمهوری اسالمیایران» کهدرآننویسنده تالشنموده
تا با اشاره به جایگاه واالی مسئولیت همگانی در کشورهای دموکراتیک آنهم در هر سه بُعد
نظارتی،قانوناساسیجمهوریاسالمیرانیزازاینامرمستثنیندانستهواصلهشتماینقانونو
سهگانهمسئولیتهمگانیکهدرایناصلآمدهاستراشاهدبراینمدعادانستهو
تأکیدبرابعاد 
تبعاتتدویناینابعادراموردبررسیوواکاویقراردهد.همچنینابراهیمبرزگردرمقاله«امربه
ازمنکربهمثابهیکرفتارسیاسی»؛توجهپژوهشگرانرابهاینامرجلبمیکندکه

معروفونهی
امربهمعروف و نهی از منکر میتواند اشکال و صور گوناگونی از رفتار سیاسی را پوشش

اصل 
ازاینرو که میتواند با قدرت ،سیاست و رفتار سیاسی پیوند برقرار کند و در وضعیتها و
دهد  ،
رفتارهایخردوکالنخودرانشاندهدبنابرایننبایددرامورجزئیوخُردسیاسیمحدودشود .
همهاینآثاربهامربهمعروفونهیازمنکرتوجهنمودهانداماازاینکهبهظرفیتنظارتیامر
کردهاند ،امری است که در راستای هدف این پژوهش قرار
به معروف و نهی از منکر توجه  
یگیرنداماازایننظرکهنتیجهایننظارتچهخواهدشدوآیامیتواندفرصتیرابرایجامعهو
م 
مردمدرجهتمشارکتسیاسی ونیل بهتوسعه سیاسی فراهمآوردیا خیر؟ بحثی استکهاین
پژوهشبایدبهدنبالآنباشدودراینآثاربویژهایندواثرازآنسخنیبهمیاننیامدهاست.
روش پژوهش
بهرهگیری از روش کیفی تفسیری و با استقراء درآیات قرآن کریم و روایات
اینپژوهش با  
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گزارههاییازأمربهمعروفونهیازمنکردرهرسهسطحیاست
مأثورهدرصددکشفوفهم 
تصریحشدهاست.

کهدراصلهشتمقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانبهآن
وضع موجود رابطه امر به معروف و نهی از منکر با توسعه سیاسی
هرچندکهتماممراحلانقالباسالمیازابتداینهضتتاپیروزیانقالبتوامبابهرهگیریاز
آموزهدینیامربهمعروفونهیازمنکردربُعدسیاسیآنبودهاست؛یعنیازاعالمتصویبنامه
ضد اسالمی انجمنهای ایالتی و والیتی که فرصت مناسبی را برای امام خمینی فراهم نمود تا
وظیفه اسالمی خویش را آغاز نماید و با نطقهای تاریخی و تلگرامهای ارسالی خود به شخص
نخست وزیر ایران ،صریحاً حکومت را از این منکر بازدارد تا تمام سخنرانیها در داخل و

شاه و 
اعالمیههایدرتبعید(روحانی،)6213:همگیدر اینراستابوده استامابهطورمشخصومدوّن
اینامردرجمهوریاسالمیایرانباتدوینقانوناساسیجمهوریاسالمیشکلگرفتوبااصل
هشتماینقانونبهصورتیکقانونرسمیدرآمد .
امر به معروف در قانون اساسی
در جلسۀ شانزدهم مذاکرات تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی آموزه امربه معروف و
نهی از منکر موردتوجه خبرگان قانون اساسی قرارگرفت و بهعنوان یک اصل مستقل در قانون
اساسیاینگونهازآنسخنبهمیانآمد 6.
نکتهایکهخیلیحائزاهمیتاست؛اینکهدرتدویناصلهشتمبهتمامظرفیتهایموجوددر
اسالم پیرامون این اصل توجه شده است؛ یعنی اینکه طبق آموزههای دین اسالم؛ امربه معروف و
نهیازمنکربزرگوکوچکنمیشناسد.حتیپیامبر اسالم(ص)و امیرالمؤمنین(ع)ازطرح این
آموزهدینیدربارهخوداستقبالوآنرامایهقوامدیندانستهاند.لذافقهایخبرگانقانوناساسیبا
توجه به اشراف و تسلّطی که به مبانی فقهی اسالم بویژه فقه شیعه داشتند با بهرهگیری از همین
آموزههادرقانوناساسیبهامربهمعروفمردمنسبتبهدولت(حاکمیت)همتصریحنمودهاند .

.6درجمهوریاسالمیایراندعوتبهخیر،امربهمعروفونهیازمنکروظیفهایاستهمگانیومتقابل؛برعهدهمردم
نسبت به یکدیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ،شرایط و حدود کیفیت آن را قانون معین میکند
«وَألمؤمنونَ وَ المُؤمِنات بَعضُهُم أولِیاءُ بَعض یَأمُرونَ بِالمَعرُوف وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَر».این اصل با رأیگیری از پنجاه و پنج
بهعنوان اصل هشتم قانون
نفر حاضر ،با پنجاه رأی موافق ،سه رای مخالف و دو رای ممتنع در  33شهریورماه  6233ه.ش  
اساسیبهتصویبرسید(صورتمشروحمذاکراتمجلسبررسینهاییقانوناساسیج.ا.ا.)6211:
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وضع مطلوب رابطه امربه معروف و نهی از منکر با توسعه سیاسی در رویکرد نظری
طبق نظر هانتینگتون ،وجود توأمان فرایندهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران قبل از
واجتنابناپذیر مینمود و از آنجاییکه رژیم شاه

انقالبروندتوسعه سیاسی راامری ضروری 
نتوانسته یا نخواسته بود بدان پاسخ دهد؛ وقوع انقالب تنها راه تحقق آن به شمار میرفت
(هانتینگتون .)62-63:6293،
اگراین نظریه رابپذیریم باید گفتکهاگرانقالباسالمی ایران بهتوسعه سیاسی درایران
بنبستسیاسی راشکست،اکنونخودنیز نیازمند تشدید وتمدید توسعه سیاسی
شتابدادو  
استو امروزهکهدردورانتثبیت واقتدارسیاسی نظام جمهوری اسالمی به سرمیبریم؛ توسعه
سیاسی از ضرورت مضاعفی برخوردار است که از آن گریزی نیست و چنانچه این امر نادیده
گرفتهشودمشکلسازخواهدشد(خرمشاد .)39:6233،
بنابراین اگر ضرورت توسعه سیاسی در ایران را بپذیریم؛ به دلیل ساختار نظام جمهوری
اسالمی در ایران که نظام مردمساالر مبتنی بر آموزههای دینی است ،این توسعه نمیتواند با
بهرهگیری کلیشهای از الگوهای توسعه در سایر نقاط دنیا به کمال مطلوب خودنائلشود،بلکه

باید بابهرهمندی از ظرفیتها و الگوهای موجود و متناسب با شرایط خود که ظرفیتهای دینی
است؛انجامپذیردودراینراستاآموزهدینی،اجتماعیوسیاسیامربهمعروفونهیازمنکربا
ظرفیتهایی که در خود دارد میتواند بستر خوبی برای نیل به این هدف و الگوی مناسبی در
توسعه سیاسی در راستای نیل به مردمساالری دینی باشد.با بیان این مقدمه الزم است تا قدری با
ظرفیتسیاسیآموزهدینیامربهمعروفونهیازمنکرآشناشویم .

امر به معروف و نهی از منکر ابزار توزیع قدرت سیاسی در جامعه
هرچند قدرت به بیان أمیرالمؤمنین (ع) که فرمود« :وَ إِنَّهُ لَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ» 
6

(نهجالبالغه،خطبه ،)13الزمه زندگی اجتماعی است امّا اگر همین قدرت در دست کس یا کسان

خاصی متمرکز شد ،مفاسدی بهبار میآورد.در نظام اسالمی مکانیزمهایی برای مبارزهباتمرکز
قدرتدرنظرگرفته شدهاستکه عمومیترین ودستیابیترین آنهمین فریضه امر بهمعروفو
نهی ازمنکرعمومی است.عمومیترین است ،زیرا حق یکایک شهروندان جامعۀ اسالمی قلمداد
کالنوبرنامهریزیهای

یهای 
میشود؛ودستیابیترین است،زیرا تحققآننیاز بهسرمایهگذار 
«.6مردمبهضرورت،بایدحاکمىداشتهباشند،نیکوکارباشدویابدکار».
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گسترده ندارد.تنها ابزار اجرای چنین فریضهای واستفادهازچنین حقی آگاهی همۀ شهروندانبه
حقوقخودازجملههمین حقأمرونهی درهمۀ امورو بهتعبیر سیاسی ،مشارکتسیاسی است.
چنانچهفقهایشیعهوازجملهمحققنائینیبهتفصیلازمسئلۀامربهمعروفونهیازمنکرسخنبه
میان آوردهوآنرا ازمکانیزمهای توزیع قدرت دانستهاند.این مسئلهغالباًتحتدوعنوانبررسی
میشود.یکیتحتعنوانعامامربهمعروفونهیازمنکرودیگریتحتعنوانمستقلدیگریبه
نام «نصیحت أئمه المسلمین» که مقصودازآنهمهمانأمر بهمعروفونهی ازمنکراست.شاید
علتگشودنسرفصلیبااینعنوان،اینباشدکهفقیهانخواستهاند،مسلمانانراازاینپنداربیرون
آوردندکهحاکمانمسلمانبینیازازأمربهمعروفونهیازمنکرهستند(.اسالمی .)231:6231:
چهارچوبمفهومیکهپیشازاینبرایأمربهمعروفونهیازمنکرتبییننمودیم،عبارتبود
ازاینکهآمرومخاطببهلحاظجایگاهاجتماعیگاهیدررابطهایافقیوهمترازباهمهستندو
گاهی نیز عمودی وغیر همتراز ،که گاهی این رابطه از باالو گاهی برعکس است؛ در هر دو
صورت براساسموضوعمیتواند سیاسی باشد؛ و طبقبیان أمیرالمؤمنین علی (ع)درخطبۀ 21
نهجالبالغهکه نصیحت و خیرخواهی حاکم برای مردم را حق مردم بر گردن خود و نصیحت و

خیرخواهی در آشکار و نهان را برای خود از جانب مردم حق خود میشمارد ،درواقعدرصدد
تبیینهمینظرفیتسیاسیبرایأمربهمعروفونهیازمنکربرمیآید .


رابطۀ أمر به معروف و نهی از منکر با آزادی
یکی ازدالیلبهساماننرسیدن این تفکراصالحی درجوامعاسالمی درسدۀ اخیر نامفهوم
ماندن واژۀ آزادی در برابر آن است .فریضۀ أمربه معروف و نهی از منکر بهعنوان یک اصل
اصالحی اجتماعی ـسیاسی درحالی بهجامعهعرضهشدکههنوزنسبتآنبابرخی ازحقوق
انسانی ازجملهحقآزادی روشننگردیده بود.شاید بهجهتچنین ابهامی این تکلیف باآزادی
دراذهانبرخی درتقابلوچالشقرارداشتهاستو شاید یکی از سببهای مهمگریز افراداز
انجاماینوظیفۀمهمشرعیواجتماعیـسیاسیهمهمینباشد.لذایکترسنهفتهایهموارهبا
خودبههمراهدارد(معصومی.)21-29:6239 ،دلیل دیگری که میتوان دراین رابطهذکرکرد،
بویژهدرارتباطباأمربهمعروفونهی ازمنکرسیاسیوباألخصدرمواجههباقدرت ،خوفاز
امنیت است؛یعنیجدّینگرفتن این امرتوسطافراد،نهازاینباباستکهنسبتبهاینواجب
ازتبعاتپسازآنهراسدارند؛یعنی دربیان آنچهآنهاشایسته و

یتوجهاند ،بلکهگاهی 
الهی ب 
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معروفمیشمارندوقصددارندتاآنرابیانکنند،احساسامنیتوآزادینمیکنند .
الف -مفهومشناسی آزادی

مسئله«آزادی» درطول تاریخهموارهیکیازدغدغههاومسائلاساسی درزندگیاجتماعی
بشر در حوزۀ نظر و عمل بوده است.این واژه معادل « »Libertyدر زبان انگلیسی و «حرّیت»در
زبان عربیاستوبدونتردیددرنظامهایدموکراتیکامروزی یکارزشمحسوبمیشودو
در میان ارزشهای دیگر از اقبال بیشتری برخوردار است.آزادی در اندیشۀ غرب ابعادی مانند
آزادی سیاسی ،آزادی اجتماعی ،آزادی عقیده ،آزادی بیان ،آزادی قلم و مطبوعات ،آزادی
فعالیت احزاب و گروهها و...را شامل میشود و عمدتاً به دلیل ویژگیهای خاصشان باقدرت
حاکمهسنجیدهمیشودوجامعهمدنینیززمانیگسترشمییابدکهمداخلهدولتدرامور،همۀ
حیطههارادربرنگیرد؛وگروههاییوجودداشتهباشندکهآزادانهومستقلازحکومت،بتواننددر
تصمیماتسیاسیواجتماعیکالنجامعهمشارکتنمایند .

ب -جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی اسالم

اینگونهبنظرآیدکهدیناسالمچندانبهمقوله«آزادی»بهاندادهاستواین
شایددربدوامر 
امر ناشی از خاصیت خود دین تصورشود که انسان دیندار را با محدودیتهایی مواجه میکند
که الجرم با آزادی او در تناقض به نظر میرسد؛ اما با قدری امعان نظر درخواهیم یافت که
عدمپردازشبهمقولۀآزادیدرفقهسیاسیشیعهناشیازآناستکه
حقیقتامرچنیننیستو 
در علوم دیگر اسالمی نظیر کالم بهگونهای مفصل بدان پرداخته شده است ،بویژه در مباحث
«طلب و اراده» و «جبر و اختیار» و نیز در فلسفه و سایر شاخههای علمی و معرفتی هم بحث از
آزادی بهطور مبسوط مطرح گردیده است(ر.ک:موسوی خمینی)6213:و چون عموم فقهای
گونهایکاملبامباحث
بزرگشیعیعمدتاًیاخودازعلمایبرجستهعلمکالمهمبودهاندویابه 
کالمی آشنایی داشتهاند و به دلیل اینکه برحسب اعتقادات شیعی تحقیق و تفحص در مسائل
اعتقادی امری فردی است و هرکسی خودش باید در آن امور بهیقین برسد و امری تقلید بردار
نیست ،الجرم فقهای شیعه بهعنوان امری مقدمی در مقام افتاء ،درگیر مسائل کالمی بودهاند و
بدین ترتیب به مسائلی از قبیل آزادی در آن علوم بهطور مبسوط پرداختهاند؛ و لذا هنگام طرح
پیشفرض اساسی در فقه
آنرا بهعنوان یک  
مباحث فقهی به مقوالتی چون آزادی نپرداختهاند و  
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تلقی نمودهاند.اگر دیده میشود که امروزه فقیه یا فقیهانی از فقهای شیعه در جایگاه فقاهت و
پرداختهاند،بیشترتحتتأثیرزمانهویا

افتاءبهاینامرهمتوجهنمودهوبویژهازبُعدسیاسیبدان
تحوالت و تطورات جدیدی است که در این مفهوم در عرصه اندیشه سیاسی پدید آمده است
(میراحمدی.)93:6299:



پ -مصادیق آزادی در قرآن

درقرآنبرایتبیینوتشریحوعینیسازیآزادیبهمصادیقچندیازآناشارهشدهاست :
آزادی اندیشه :قرآن با طرح شبهات ملحدان و مخالفان و بحث و مناظره پیامبران با آنان
آلعمران /16،33:نحل 633:و عنکبوت )11:میکوشد همگان را به
(بقره /623 ،666،623:
آزاداندیشیوتفکروتعقلوادارد،هرچندکهدرایناندیشگیگاهبهبیراههنیزسیرکنندوحق
و باطل را نشناسند؛ زیرا بدون اندیشگی امکان رشد و تکامل انسانی فراهم نمیشود؛ بیگمان
برخورداری ذاتی انسان از اندیشگی و تعقل ،این بستر و زمینه را فراهم میآورد تا آنچه را
اندیشیدهبیاندارد.ازاینجاستکهپایآزادیوعدمآزادیبهمیانمیآید .
آزادی بیان و قلم:درقرآنبهمسئلهآزادیبیانبهعنوانمسئله«استماعقول»توجهدادهشدهاست
و خدا بندگان خود را به این صفت میستاید که قول و بیان مردمان را گوش میدهند و پس از
ارزیابیو سنجشبرپایهبرهان درمقامعمل ازاندیشهنیکوترپیرویمیکنند (زمر69:و .)63تأکید
قرآنبرواژه«اَحسَنَه»نشانمیدهدکهلزوماًنیازینیستکهآناندیشهویاسخنیکهدرمقامعمل
ازآنپیرویمیشود«،حق»باشد؛بنابراینانسانمیتواندآنچهرانیکوترمییابدعملنماید؛امادر
مقام اندیشهو یابیان حتینیازبه اینصفتوویژگینیستو انسان ایناختیار را دارد تاباآزادی
آنکه نیکوتر یا نیکو نباشد؛ چه برسد به آنچه دارای صفت «حق»
آنچه را اندیشیده بیان دارد ،ولو  
حقگویی»راقراردهیم .
نباشد.بنابراینالزمنیستتاماازشرایطآزادیبیان« 
ییکه در نگرش قرآن ،انسان موجودی صاحب اراده و مختار است ،در
آزادی عمل :ازآنجا 
عمل و رفتار خود نیز آزاد و مختار است .ازاینرو بهطور ذاتی در مقام انجام دادن و ندادن و
دوراهیهایعملاز حق ذاتیانتخابنیزبرخوردارمیباشد.بر اساس اینآزادی عمل استکه
به انسانمسئولیت جانشینیواگذارشدهومسائلیبهنام تکلیف ،حق،وظیفه،پاسخگویی ،کیفرو
پاداشمعناومفهومیافتهاست؛البتهواضحاستکهمنظورقرآنآزادیعملبهنحومطلقنیست،
زیرا هدف قرآن ساختن انسانی است که بتواند خالفت و جانشینی از حق را به عهده گیرد؛
بنابراین الزم و ضروری است که تنها اعمال و رفتاری را تجویز کند که در این راستا باشد
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(منصوری.(http://www.bashgah.net/pages-2317.html:





آزادی الزمه أمر به معروف و نهی از منکر

أمربهمعروفونهیازمنکردرواقعآموزهایبرایحفظارزشهایدینیوانسانیواسالمی
استوآنچهدرراهحفظوحراستازاینارزشها،بسیارضروری،باارزشویاریرساناست،
آزادی میباشد وبه هرمیزان کهارزشها مهمتر جلوه کنند ،اهمیت آزادی نیز بیشتر خود را
ینمایاند 6.
م 
آزادیدرهمهاینسهعرصهنامبردهدرراهتحققأمربهمعروفونهیازمنکرامریالزمو
دارایارزشوافریاست،اماآنچهدراینراهبیشازهمهنمودپیدامیکندودرنوکپیکانأمر
بهمعروفونهیازمنکرقراردارد«آزادیبیان»است.آزادیبیانیکیازحقوقبدیهیوطبیعی
سیاسی مدنی ،انسان شمرده میشود و همچنان که نفس کشیدن برای موجود زنده شرط ادامۀ
حیات است ،آزادی بیان و قلم نیز برای جامعه و مردم نقش تنفس را داشته و شرط اصلی ادامۀ
حیات و رشد و پیشرفت اجتماعی است باید قلمها و زبانها آزاد باشند تا سانسورواختناقپا
نگیرد ،و فضای جامعه تیره وتار نگشته و دخمههای مخفی فتنه و نیرنگ ایجاد نشوند و در
اتبخش اسالم نیز تشویق و
ککالم شمشیرها در نیام بمانند؛ آنچه در آموزههای مکتب حی 
ی 
منعکسگردیده است (ر.ک،

تأییدشده است؛ و در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز 
میرمحمدی .)6233،
و این حقیقتی است که در جمهوری اسالمی نیز بهصراحت بر وجود آن تأکید میشود.
چنانچهرهبرینظاماسالمی دردیدار اعضایگروهاجتماعیصدای جمهوریاسالمیدرتاریخ
 6293/66/33دراین خصوصباصراحتتماماینگونه بیان میکند که...«:شماباید نگاهکنید
وخندهمانهم

ببینیدارزشهایاسالموانقالبچیست؛اینارزشهارابهدستبیاورید؛شوخی
بایددراینجهتباشد؛سرگرمیوتفریحمانهمبایستیدراینجهتباشد؛اینازآنچیزهایی
استکهنسبتبهآن باهمرودربایستی نداریم؛ نهمنباشمارودربایستی دارم،نهشماباید بامن
بهرهمندند و شعاع این
انسانها بسان نهاد قدرت و مدیریت جامعه از آزادی بیان و قلم  
نهجالبالغه  
آزادیبخش  

.6در بینش 
نهتنهاهرانسانوشهروندعادیو
میتوانددرپرتوآگاهیوبینش ،
آزادیبیانتاجاییاستکهیکشهروندعادیجامعه 
نیز رهبران و نخبگان و دولتمردان را به رعایت قانون و ارزشهای حقیقی ،توجه دهد و از پایمال ساختن حقوق و آزادی
جامعه و مقررات خداوندی بازدارد ،بلکه امام عادلی چون علی (ع)را نیز در حضور و حتی غیاب نصیحت نموده ،أمر به
میشمارد (ر.ک ،کرمی فریدونی،
معروف نماید .آنجایی که خود حضرت این امر را به مردم توصیه و حق خود  
33:6233ـ.)39
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فهمسلمیندرصدراسالمگفتاگرمنکجرفتم،
رودربایستیداشتهباشید.معروفاستکهخلی 
یکنیم!اگرمنهمکهمسئول
یکنید؟ یکی گفتاگرکجرفتی ،باشمشیر راستتم 
بامنچهم 
اولایننظامهستموبارهایشماهمبردوشمناست،برخالفاینجهتحرکتکردم،شما-
یگویم وبرخالف
کوقت برخالفاین جهتی کهدارمم 
همباید به منبگویید؛...اگربندههمی 
این اصولحرکتکردم،شماهمباید بهمنبگویید؛ این چیزی نیست کهمابتوانیم ازیکدیگر
اغماضکنیم .)Khamenei.ir(»...

أمر به معروف و مسئلۀ نظارت
درواقعآزادی بیان محملی استبرای فراهمآمدنزمینۀ اجرای یکی ازوظائفی کهاساس
أمربهمعروفونهی ازمنکربهخاطرآناستو آنبحث«نظارت»میباشد؛یعنی نظامکنترلی
ینرو برای
مینماید.از ا 
کهدین اسالمدرجایجای منابع خود ما را به آن داللت داده و ترغیب  
درکاینمطلبابتدابایدقدریبامفهومنظارتو انواعآنآشنا شویمو سپسارتباطآنرابا
أمربهمعروفونهیازمنکربررسینمائیم .

الف -چیستی نظارت

نظارتواژهایاستعربیودرلغتاسممصدراستازریشۀ«نظر»بهمعنای«نظرانداختنو
تأمل در چیزی ،دقت در امری و معاینه کردن» (راغباصفهانی،)6163:همچنین نظارت بمعنی
یکچیز از آفت و بیماری است (احمد بن فارس بن زکریا .)111:6131:در
مراقبت وکنترل  
یاکبر
ادبیات فارسی نیز نظارتیعنی«مراقبت ،تحت نظر و دیدهبانی داشتن برکاری است» (عل 
دهخدا:بیتا).





منظوراصلیازکلیۀطرحهاینظارتیاکنترل،حصولاطمیناننسبتبهمطابقتنتایجعملیات
با هدفهای مطلوب است» (علیمحمد اقتداری .)336:6293:نظارت فعالیتی است که «بایدها» را با
میکندونتیجۀاین
یشبینیها»رابا«عملکردها»مقایسه 
«هستها»«،مطلوبها»رابا«موجودها» و«پ 
مقایسه ،تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دوگروه ازعواملخواهد بود.در همه تعاریف
گوناگونیکهازنظارتوکنترلارائهشدهاستیکنقطۀاشتراکوجودداردوآنایناستکه
نظارتعبارتاستازمقایسهبینآنچههستوآنچهبایدباشد(بسیج .)33:6239،
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ب -انواع نظارت
نظارت آشکار

این نوع نظارت معموالً از ناحیۀ حکومت و یا مسئول دستگاهی اتفاق میافتد .مقصود از
نظارت آشکار آن است که مدیر مستقیماً وارد عمل شود و بر امور نظارت کند؛ یا نیروی
یباشد :گاهی
مشخصی را برای نظارت معرفی نماید .این نوع از ارزیابی خود بر دو قسم م 
نظارتکننده،عملیاتاجرایبرنامهرابدونواسطهازنزدیکنظارتمیکندو گاهیبامجریان

آنانبهصورتگزارشیا پرسشوپاسخبهدستمیآورد

صحبتکرده،اطالعاترااززبان 
(ر.ک ،نبوی .)6233 ،چنانکه امام علی (ع) برای مجموعۀ دولت خود شبکۀ بازرسی وکنترل
شبانهروزدرسراسربالداسالمی بهطورآشکاربهکنترلامور
ایجاد کردهبودوبازرساندولتی  
یرساندند .
آنرابهصورتکتبییاحضوریبهاطالعامامم 

یپرداختندونتیجه
م 

نظارت پنهان

نظارتپنهانآناستکهافرادی ناشناسعملکردکارگزارانراتحتنظرگیرند وبهمدیر
گزارشدهند.این نوعازکنترلدارای اهمیت بسیار زیادی است .امیرالمؤمنین (ع)از این نوع
نظارتجهتکنترلعملکردفرماندارانشاستفادهنمودهو درنامهخودبهمالکاشتربهنظارت
(نهجالبالغه،خطبه .)32
پنهانوگماردنناظرانیبهاینمنظوردستوردادهاست 
برخیشیوۀسومی رانیزباعنوان«نظارتدرونی»یا خودکنترلیاضافهمیکنند ،که هدفاز
آن ایجاد حالتی استدروجودفردکهاورابهانجاموظایفشمتمایل سازد ،بدون آنکه عاملی
خارجی او را تحت کنترل داشته باشد .انجامدادناین هدفجزازطریق کارفرهنگی برروی
افرادسازمانعملی نخواهدبود.این نوع ازکنترلغالباًدرافرادباایمان بهطورقوی وجوددارد
(ر.ک،محمدحسننبوی .)6233:
مبندیروشینمیگنجد،بلکهبایدآنهارادر
البتهپرواضحاستکهاینتقسیمبندیدرتقسی 
نوعدیگری ازتقسیمبندی جای داد وآن نظارت از حیث مخاطب است؛یعنی نظارت از حیث
مخاطب به دو نوع تقسیم میشود6 :ـ نظارت درونی (همان خودکنترلی)؛ 3ـ نظارت بیرونی
(کنترلدیگران) .
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پ -وجوه چهارگانۀ نظارت

حالاگرباعنایتبرسهوجهمذکوردرقانوناساسیجمهوریاسالمیونیزبراساسالگوی
مفهومیارائهشدهبخواهیمانواعنظارتراتقسیمبندیکنیم،بهچهارقسمتقسیممیشود :
 .6نظارتمردمبرمردم(نظارتعمومی)؛
 .3نظارتنخبهبرنخبه؛
 .2نظارتنخبگانبرمردم؛
 .1نظارتمردمبرنخبگان.
نکته مهم بحث اینکه در همه این اقسام نامبرده شده ،آن روشی که از هر حیث میتواند
بهخوبی دراینجا ایفای نقشکند،آموزۀ دینی أمربهمعروفونهی ازمنکراست؛یعنی أمر به
معروفونهىازمنکرقالبیاستکهمرجعبرعهدهگیرندۀمسؤولیتنظارتوکنترلدرهرسه
وجهدرجامعهمیتواندباشد،باذکرایندونکتهبهتوضیحدوقسممهمازاینچهارقسمنظارت
میپردازیم .

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

طبق آیات عمومی أمر بهمعروفونهی ازمنکردرقرآن کریم که مجموعه امت اسالمی را
خطاب قرارمیدهد یکی ازمراجعی کهمسؤولیت نظارتوکنترلجامعهرابهعهدهداردخود
همگانىمىدانندکهدرقرآنباعنوان«أمربهمعروفو

مردمهستند.ایننظارترانظارتعامهیا
نهى از منکر» مورد تأکید قرارگرفته است وآیه شریفۀ «وَلتَکُن مِنکُم أُمَّۀٌ یَدعُونَ إِلَیَ الخَیرِ وَ
(آلعمران 3.)631:
یَأمُرُونَبِالمَعرُوفِوَیَنهَونَعَنِالمُنکَرِوَأُولئِکَهُمُالمُفلِحُونَ» 6

نظارت مردم بر كارگزاران و نخبگان حاكمیتی و امر به معروف و نهی از منکر

اطالقأمربهمعروفونهیازمنکردراصلهشتمقانوناساسیتأکیدبراینمطلباستکه
رستگاراناند».

«.6وبایدازمیانشماگروهیباشندکهبهخیردعوتکنندوأمربهمعروفونهیازمنکرنمایند،اینانهمان
جامعهشناسى،مسئلهنظارتباکنترلارتباطبسیارتنگاتنگىدارد.مفهوم«کنترلاجتماعى»بهمجموعۀشیوههاوتدابیر

.3در
هدفها و هدایت افرادش به رعایت قوانین،
مىشود که یک جامعه یا یک گروه در راه تحقق  
و وسایلى اطالق  
مىگیرد.این کنترل به دو صورت
اصول،کارکردها ،آداب ،شعائر ،مناسک و هنجارها و ارزشهاى پذیرفته خود به کار  
انسانها به قبول هنجارها و رعایت آنان در عمل
امکانپذیر است:یکى از طریق «فشاراجتماعى» که به معناى وادار کردن  

است.ابزارایننوعکنترل،قوانین ومقرراتوضامناجراىآنقدرتانتظامىاست؛دیگرى،ازطریق«اقناع»کهبارسوخ
مىتواندآنانرامؤمنبه
جهانبینىافرادوباتأثیربرجهانعقیدتىواندیشۀاعضا 
دگرگونسازی 

انسانها،با
بهعقلاعتقادى 
ارزشهاىمقبولخودکند.

هنجارهاو
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یآورد،
راهکارهاوعواملنظارتیکهحکومت برایتأمینسالمتکارگزارانخودبهاجرادرم 
یکندومردمبهمصداق(کُلُّکُمراعٍوَکُلُّکُم
مسئولیتنظارتبرقدرت راازعهدۀمردمسلبنم 
مَسئُولٌ)همچنانموظفاندکهبرامورنظارتداشتهوازخطاهاجلوگیرینمایند،اصوالًتصریح
قانوناساسیبهأمربهمعروفونهیازمنکرمردمنسبتبهدولتدرمفهومنظارتمتبلوراستو
«نظارت»ترجمۀسیاسیـحقوقیأمربهمعروفونهیازمنکردرقالبیبهنامقانوناساسیاست؛
بهاینمعنی کهاینفریضۀدینی درجوهرخودبیشتربرمداخلهفعاالنهتأکیدداردونهبررسیو
نظارتمنفعالنه(حسینی93:6239،و .)93
ینگونه اظهارمیدارد«:عموم ملتازجهت
نائینی درلزومدخالتمردمدرامورسیاسی ا 
یدهند ،حق مراقبت و نظارت دارند و از باب منع از
مالیاتی که از برای اقامه مصالح الزمه م 
یلهای که ممکن شود واجب است» (نائینی،
تجاوزات در باب نهی از منکر به مندرج و به وس 
93:6233و .)93
ازآنجاکه قدرت زمینه را براى فساد و تباهى فراهم مىآورد و به قول لُرد اکتون «قدرت
ینرو دراسالم
موجبفسادمىشودوقدرتمطلقموجبفسادمطلق» (نویمان،)13:6292:ازا 

فریضۀأمربهمعروفونهىازمنکربرافرادمسلمانواجبگردیدهودرآیاتوروایاتبرلزوم
آن،بسیارترغیبوتحریرشدهاست(دالوری .)63:6236،
باتوجهبهاینکه نظارترادرتمامی مراحلحکومت (کسب،اعمال،توزیع وگردش)
مردمخود،بهصورت

جاری میدانیم ،باید گفتکه این امرمیتواند بهدوگونهتحققیابد ،یا 
مستقیم دراموردخالتونظارتنمایند؛ یا بهصورتغیرمستقیم ،یعنی این کاررابهنمایندگان
خودواگذارند .


أمر به معروف و نهی از منکر مکانیزم نظارتى در حکومت اسالمى
مهمترین پشتوانۀ فکری و دینی دراسالم برای اعمال نظارت برحکومت تا آنکه شریران
بایدبهعنوانمهمترینابزارنظارتىبهکار

حاکمنشوند،أمربهمعروفونهىازمنکراست؛ که 
گرفتهشود.از نظرامامعلی (ع) أمرونهىاختصاصبه قشریااقشارخاصىنداردوهمگان
مشمولاینحکممىشوند 6.
هیچکس فوق نظارت نیست.خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به
میدارند « :
خامنهای هم اظهار  
.6آیت اهلل  
بهطور
میکنند ،چون حکومت  
دستگاههای مرتبط با رهبری؛ بنابراین همه باید نظارت شوند.نظارت برکسانی که حکومت  

بیتالمال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از
طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است ،یعنی اموال  
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ینباره چنین بیان میکند«:همه بایدنسبتبههمهرعایتبکنند.همه
امامخمینی نیز در ا 
بایدنسبتبهدیگران.مسئولیتمنگردنشماست،مسئولیتشماگردنمناست.اگرمنپایمرا
کجگذاشتمشمامسئولید،اگرنگوییدچراپایتراکجگذاشتی؟بایدهجومکنید،بایدنهیکنید
کهچرا...؟»(صحیفۀامام،ج .)139:3
مسئلۀ أمر بهمعروفحاکماندرسنتاسالمی ماغالباً تحتعنوان«نصیحتائمهمسلمین»
وآنکسرابردیگرانبگزینکه
)نیزبهمالکاشترتوصیهمىکندکه «:

آمدهاست.امامعلی(ع
سخنتلخحقرابهتوبیشترگویدودرآنچهکنىیاگویىـوخداآنراازدوستانشناپسند

کمتر یارىات کند» (محمودی:6163 ،ج )263 :3و امام (ع) خود پیشقدم در این کار
داردـ  
شودوبهمردممىگوید«:ازگفتنحقیاراىزدندرعدالتبازمایستیدکهمننهبرترازآنم


مى
کهخطاکنمونهدرکارخویشازخطاایمنم؛مگرکهخدامرادرکارنفس،کفایتکندکهاو
ازمنبرآنتواناتراست»(شهیدی 6.)233:6293،
آنچه حکومت اسالمى و جامعه اسالمى را از دیگر جوامع و حکومتها متمایز مىسازد،
حضور گسترده ابزار نظارت وکنترلى به نام أمربه معروف و نهى از منکر است و این فریضه،
انحصاربهاقشارخاصىنداردوهمگانمىتوانندمسئوالنهازآناستفادهکنندوهیچحاکمىرا

نرسدکهادعاکند«:إنّىُمؤَمَّرٌآمِرٌفَاطاع»وایننظارتراهیچقانونىنمىتواندمحدودیاممنوع
کند؛زیراخودقوانینمبتنىبراینفریضهاندواگراینفریضهرهاشود،نخستبدکارانچیرهو

جامعهراهتباهىوهالکدرپیشمىگیردوآنگاهدعاىکسىنیز

نیکانخوارمىشوندونهایتاً 
بهاجابتنمىرسدوگناهاینتباهىوهالکبهگردنهمگاناست؛ نیکانوبدان(اسالمی،

 .)216:6231
نفسشان طغیان نکند ،یک کار الزم و واجب است و
حکّام است ،برای اینکه امانت به خرج دهند و سوءاستفاده نکنند و  
بایدهمباشد»(.)93/63/3
مىدهم و از من اطاعت
یافتهام .پس فرمان  
مىکند که« :و مگو که امارت  
بدین ترتیب امام (ع) به مالک توصیه  
  .6
نعمتها است» (شهیدی)233:6293،با همین نگاه

اینکار مایه سیاهى دل و تباهى دین و نزدیک شدن زوال 
مىکنند.که  

مىشناساند (شهیدی.)133:6293،به مقدارى که
است که بیان حق و سخن عادالنه را در برابر حاکم ستمگر برترین کارها  
انسان مسئولیت دارد ،به همان مقدار نیازمند نظارت دیگران بر خویش است وگرنه طبع اقتدارطلب او ،او را به دره ژرف
على (ع)وضع
مىشود که امام  
بىتوجهى و تساهل دیگران به سرنوشت حاکمانى دچار  
درمىغلطاند و براثر  
قدرتپرستى  

مىکند«:راه گشاده سنت را رها کنند و کار از روى هوا کنند و احکام فروگذار
اینگونه تصویر  
حاکمیتشان را  

آنان و 
جانها بسیار و بیمى نکنند که حقى بزرگ فرونهاده شود و یا باطلى سترگ انجام داده،آنگاه نیکان خوار
شود و بیمارى  
شوندوبدکارانبزرگمقداروتاوانفراوانبرگردنبندگانازپروردگار»(شهیدی .)313:6293،
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با توجه به اهمیت نظارتى این فریضه است که تدوینکنندگان قانون اساسى ،با احاطه بر
آنراازاصولکلىیامادربهشمارآوردهاندو ثانیاًهمۀقابلیتهاو ظرفیتهای

اهمیتآن،اوالً
آنرانیزلحاظمیکنندکهمابااستعانتازمدلوچهارچوبمفهومیکهبرایاینمقالهپیرامون
وضعیتأمرونهی،ترسیمکردیم،آنرادرسهوبلکهچهاروضعیتنشاندادیم،کهتصویراول
عبارتبوداز6:ـأمرونهی دوطرفهمتراز باهمکهاین خودبهدوگونه بود؛ الف)یا هردو
نظارتکنندهمردمعادی نسبتبههمبودند،ب)و یا هر دو نخبه3 .ـیا دوطرفغیر همتراز

یشود :الف)یا مرتبۀ اجتماعی آمر باالتر است و
بودند که دراین صورتنیز دونوعتصورم 
مأمورپائین(مثلأمربهمعروفونهیازمنکردولتبهمردم)؛ب)ویامرتبۀاجتماعیآمرپایین
استومأمورباال(مثلأمربهمعروفونهی ازمنکرمردمبهدولت)؛کهالزمۀاینمرتبۀآخربه
وجودآوردنزمینه و قراردادن ابزارهای نظارتی الزم در اختیار شهروندان است کهباید بحث
شود؛امادررابطهباایجادزمینهبدنیستتاقدریموردمطالعهقرارگیرد .
نتیجهگیری
دراینمقالهبیانشدکهامروزهبراینظامهایسیاسیجدیدسازماندادنوبسیجکردنهمه
شهروندان خود در جهت نیل به اهداف ملّی و توسعه اقتصادی و سیاسی بسیار مهم است.برای
رسیدن به این اهداف پیوند میان نظام سیاسی و مردم و رفتن از حالت بسته و محدود به سمت
نشاندهندهمشروعیّت سیاسی
حالت باز و مشارکتپذیر امری ضروری است،چراکهاین پیوند  
یک حکومتاست.وآنزمانی رقممیخورد که فاصلۀ میان این دو هر چه بیشتر کاهش یابد.
امروزهتئوریهایتوسعۀسیاسینقشکاهشاینفاصلهرابرعهدهدارند .
انقالباسالمیدراثرنبودتوسعهسیاسیدرایراناتفاقافتادلذاجمهوریاسالمیبرایبقای
خودناچاراستتابهسویتوسعۀسیاسیحرکتکندوازآنجاییکهنظام حاکمبرآننظامدینی
یفهاللهی انسان
است کهحاکمیت راازآنخداوندمیداند و بهصورتامانتبهعنوانجایگاه خل 
بهاوواگذارشدهاست،بنابرایندرراستایبرقراریارتباطمیانحاکمیتومردمکهمقدمهتوسعه
سیاسی بهحسابمیآید ،باید الگوی توسعۀ سیاسی خود را مبتنی بر داشتههای دین اسالماخذ
ینرو بامراجعهبهمتوندینی کهسهنوعرابطهرادراین طریق ترسیم میکند ،یعنی
نماید.ازا 
بیعت ،شوراوأمر بهمعروفونهی ازمنکر ،ازطریق بازخوانی آموزۀ أمر بهمعروفونهی از
منکربهعنوانیکآموزۀاجتماعیـسیاسی،وباتوجهبهواژۀامروظرفیتهایموجوددرمعنای
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آنکهسهسطحازارتباط،دوسطحهمترازوغیرهمترازراشاملمیشودوهرکدامازاینهانیز

دو سطح را ترسیم میکنند ،که اتفاقاً در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی به این
ظرفیتهاتصریحشدهاست .
در مقولۀ ارتباط عمودی بین مردم و حاکمیت ،این مقاله از طریق مفهوم نظارت درصدد
برقرارکردنرابطهمیانحاکمیتومردمبرآمد.البتهگرچهدرمقامنظارتهمآموزۀشوراوهم
آموزۀأمربهمعروفونهیازمنکرقابلیتوروددارند،اماایندودرمقایسهباهمواقبالمخاطبان
شورامقولهای استکهتجربههای بشری آنراموردتأیید

بهآنوضعیتی متفاوتدارند،زیرا 
قراردادهاست،امّاأمربهمعروفونهی ازمنکرآموزهای استبدیع ومنحصر بهاسالموامت
ینروبامراجعهبهمتونومنابعاسالمیاعمازقرآنوروایاتوسیرۀمعصومینبویژه
اسالمی؛ازا 
آنشناختهشده،وبابرقراریارتباطبامفهومتوسعهسیاسیکه

نهجالبالغه ،ظرفیتهای
خطبۀ 21
ازصاحبنظرانآنراحرکتنظامسیاسیازحوزۀظرفیتهایکمتربهسمتظرفیتهای

برخی
بیشتر تعریف میکنند.أمر بهمعروفو نهی ازمنکرراشایان این ظرفیت شناختهکهاین اصل
یتوانددریکرابطۀعمودیازپایینبهباالیعنیازطرفمردمباحاکمیت،أعمالآنرارصد
م 
کرده و در صورت لزوم مورد نقد قرار داده و بهعنوان نصیحت ائمه مسلمین در امور سیاسی
مشارکتنمودومواردرادرصورتلزوممتذکرشد.حالیابهصورتانفرادیویاازطریقیک
یفشدهاست،چراکهاگربخواهداینامردرکشورعملیاتیشودوجابیافتد،مستلزم
مکانیزمتعر 
یبرنامه
ایناستکهبرایآنساختارسازیکردهومکانیزمیشایستهتعریفشود،چراکهاجرایب 
و نابسامان یک آموزۀ دینی صحیح نهتنها وجه درستی نخواهد بود ،بلکه به وجهه آن آموزه
وبلکهجبرانناپذیریواردخواهدنمود .

آسیبهایزیاد
عبارتانداز :

آنچهبهعنوانراهکارپیشنهادمیشود

بنابراین
 .6ایجادامنیتوآرامشدرفضایسیاسیکشوردرفرایندتوسعهسیاسى؛
 .3بسترسازیاجتماعیجهتمشارکتمردمدراجرایأمربهمعروفسیاسی؛
 .2افزایشاعتمادمیانافرادجامعه(مردمونخبگان)وحاکمان؛
فرهنگسازیجهتافزایشدرکاجتماعیأمربهمعروفسیاسی؛

.1
آنها؛
 .3تقویتاحزابسیاسیوفرهنگسازیدرراستایأمربهمعروفسیاسیازطریق 
 .1افزودن و نهادینه کردن کارویژۀ أمربه معروف و نهی از منکر به کارویژۀ احزاب و
تشکلهایسیاسیدرکشوراسالمی؛
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 .9تقویت مطبوعات از طریق ایجاد فضای آزادی بیان برای تحقق أمر به معروف و نهی از
منکراجتماعیـسیاسی.
باشد که در رهگذر ایجاد این شرائط فضا برای مشارکت سیاسی مردم و بیان نقد سازنده از
مسئولیندولتیوحاکمیتیفراهموازاینرهگذرمشکالتموجودکشوربویژهدرحوزۀسیاسی
رفعوتوفیقهرچهبیشترتوسعۀسیاسیبرایکشورفراهمگردد .
فهرست منابع
الف) فارسی
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