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 مقدمه
عضی از ترین مناقشاتی که از جانب برخی از روشنفکران داخلی و همچنین بیکی از مهم

ست و هر ا، این است که تجدد یا مدرنیته امري کامالً غربی شودمیمدعیان غربی مطرح 
گیرد براي استفاده از ساختارهاي ب قرار میجغرافیایی غر-کشوري که خارج از حوزة تاریخی

بی است. این نکته جوامع، الزاماً و ضرورتاً مدرن نیازمند رجوع به بنیادهاي فلسفی و اندیشی غر
بسیاري بر این  و از صدر مشروطه شودمیحقوقی بسیار دیده به ویژه در مورد مسائل سیاسی و 

ابل برخی نیز اند که ما اجباراً باید همۀ مفاهیم و نهادها را از غرب اخذ کنیم. امّا در مقباور بوده
تواند ه است که میفربه و گسترد نان تمدنی اسالمی آنچ هايظرفیتبه درستی بر این باورند که 

گاه اي تجدّد خودش را دارد (نایت و رهبري کند و اساساً هر جامعهتجددي درونزاد را حم
تمدنی،  هايظرفیت: توکلی طرقی در کتاب تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ). یکی از این کنید

هاي ترین دلمشغولیاز اصلی هاي فقه سیاسی است. براي نمونه، همانا دستورات دینی و پتانسیل
توان اند، این بوده که چگونه میعمومی و نظریۀ قدرت پرداختههمۀ متفکرانی که به امور 

کنند، درآورد. قدرت را مهار کرد و آن را به کنترل مردمی که قدرت را به حاکمان تفویض می
اند، از جمله نظریۀ موازنۀ قدرت هاي مختلفی ارائه کردهفالسفۀ غربی براي این مسئله راه حل

)check and balanceنگریم، ی. امّا، وقتی از درون تمدن اسالمی به این مسئله م) منتسکیو
ند که بایستی متناسب بسیاري خوبی براي این مهم وجود دار هايظرفیتکنیم که مشاهده می
ه معروف و هاي عصر مدرن بازخوانی شوند. یکی از آنها، مبحث بسیار مهم امر ببا نیازمندي

اند. امّا جا خالق فردي و حوزة خصوصی به آن پرداختهنهی از منکر است، که عموماً از منظر ا
کرد  دارد که این سرفصل مهم دستورات اسالمی را در حقوق عمومی و اندیشۀ سیاسی طرح

 و آن را به جِد دنبال نمود.
پرسش از جایگاه نظارت و امر به معروف و نهی از منکر در حکومت  حاضر، تحقیق 

اي) در کانون توجه هاي امام خمینی و رهبري (آیت اهللا خامنهاسالمی را با مورد پژوهی دیدگاه
خود قرار داده است. لذا نوآوري این تحقیق برجسته سازي همان ابعاد اجتماعی و سیاسی این 

کوشد با تدوین مبانی موضوع امر به اسالمی است. مقاله می مبحث حیاتی در فلسفۀ حکومت
معروف و نهی از منکر آنها را در سنت سیاسی دو رهبر سابق و فعلی جمهوري اسالمی پیگیري 

ها را در حکومت اسالمی نشان کند، و ضمن تدوین نظریات آنان، جایگاه و اهمیت این دیدگاه
آزمون بگذارد که امر به معروف و نهی از منکر امري خواهد این فرضیه را به دهد. پژوهش می

اي دارد؛ و اینکه آیا منزلِت در حوزة خصوصی نبوده بلکه در حقوق عمومی نیز جایگاه ویژه
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نهادي نظارتی در حوزة عمومی مدینه (پولیس) در حکومت اسالمی دارد یا که خیر؟ و این 
 رتی را براي شهروندان فراهم کند؟تواند سازوکارهاي نظاکه آیا این منزلت نهادي می

 چارچوب نظري: امر به معروف و نهی از منکر و امرِ عمومی
و اجتماع.  عموماً در تاریخ فلسفه، حیاتِ بشري در سه حوزه تعریف شده: فرد، خانواده،

سه  که در اندیشۀ کالسیک یونان باستان و سپس تفکر اسالمی، ذیل بحث عقل عملی این
تدبیر مدینه  ز جهاتی متحد زیست انسانی را در مباحث اخالق، تدبیر منزل، وحوزة متفاوت و ا
اند. این بحث از آن جهت بوده که فالسفۀ یونانی و متفکران اسالمی کردهطرح و بحث می

لذا انسان را حیوان وده به وجه تمایز او از حیوانات اند کقائل به وجودي نفسانی براي آدمی بوده
واالبعاد بوده است. یک بُعد آن قوة ذ –نفس ناطقه  –اند. این وجه تمایز ردهکناطق تعریف می

داده است. ابن سینا در رسالۀ نفس این نکته را به شناخت و بُعد دیگرش را قوة کنش شکل می
مله یاد کرده خوبی توضیح داده و از این دو بعد نفس ناطقه به عنوان قوّت عالِمه و قوّت عا

عموم  وفشردة تمامی مباحث این حوزه در کل تاریخ فلسفۀ اسالمی است  است که به تقریب
و امّا نفسى که او را  نفس ناطقه خوانند، قوتهاى وى «اند:فالسفه همین نکات را به تکرار آورده

عقل خوانند  به  دو قسم است؛ یک قسم قوتِ عامله است، و دیگر قسم قوت عالمه.  و هر دو را
اخالق نیک  ]  است که وى را عقل عملى خوانند، وامّا  قوت عامله؛ [آنبر سبیل اشتراك. و 

دیگر  و بد ازو آید و استنباط صناعت؛ و هر آنگه وى قاهر باشد بر قوت شهوت و غضب و
زو قوتها، پس از وى قوت اخالق نیکو آید؛ و هر آنگه وى مقهور شهوت و غضب باشد ا

ادراك معانى   ت که او را عقل نظرى خوانند. و او رااخالق بد آید. و امّا قوت عالمه؛ آن اس
 ).25:1383(ابن سینا، » و صور عقلى آید و کلّیات دریابد.

ست که اداراي نفس ناطقه  همان گونه که مشاهده کردیم، از منظر فلسفۀ اسالمی، آدمی
گر این کند. لذا کنش مستلزم آگاهی است.  اشناسد و سپس بر مبناي آن عمل میدر ابتدا می

ت و اگر شناخت و کنش متعاقب آن مبتنی بر خیر و معطوف به سعادت انسان باشد، فضیلت اس
زند، در واقع جاهل به آن علیه آن باشد، رذیلت است. پس اگر کسی دست به فضیلت نمی

ت. سقراط مندانه عمل خواهد کرد. این استدالل سقراط بوده اساست و اگر آگاه شود، فضیلت
دانا » درستی«عمل کند مگر آن که از قبل نسبت به » درست«تواند ر است که فرد نمیبر این باو

باید مبتنی بر علم باشد، یعنی مفهوم درست را بشناسد؛ از این رو معتقد است عمل اخالقی می
؛ »دهدکس از روي قصد و آگاهانه عمل نادرست انجام نمیهیچ«و برخاسته از دانایی باشد زیرا 

 ). 11:1394(اعوانی،  شودمیدیگر، خطاها از جهل و نادانی ناشی به عبارت 
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ترین راه توان نکتۀ قابل تأملی را استخراج کرد. این که عمدهاز این قاعدة سقراطی می
این » کردن آنها. آگاه«ي غیرفضیلتمندانه عبارت است از هاکنشاز خطا و  هاانسانبازداشتن 

د سلبی بازداشتن است (نهی دو بُعد سلبی و ایجابی باشد. بُعتواند داراي آگاه کردن خود می
اسالمی ذیل  از منکر)؛ و بعد ایجابی فراخواندن (امر به معروف). این بحث فلسفی در اندیشۀ

توانیم یمطرح شده است. اینکه چگونه » امر به معروف و نهی از منکر«موضوع بس پر اهمیت 
نی ترسیم ولیت اجتماعی و غایتی که براي زیست انسادر حیات بشري خودمان و بر مبناي مسئ

اعمال  وشده، که همانا سعادت است، به بهترین روش ممکن دیگران را از اقدام به رذیلت 
عریف حوزه و غیراخالقی باز داریم و آنها را به فضیلت و سعادت رهنمون شویم. امّا مسئله ت

هاي اخالقیّات فردي خالصه  در چارچوبصرفاًمنکر است، که آیا ازمعروف و نهیبهدایرة امر
 نیز کاربرد دارد.  و یا این که در امور مدنی و حوزة عمومی شودمی

عروف و نهى منقش اساسى امر به « عموماً بحث در امر به معروف و نهی از منکر چندان به 
کشف « ر دل ). براي مثا599:1378نپرداخته است (محمدي، » از منکر در ساختن فرد و اجتماع

ن ماهیت این تعریف و بیا -1به این نکات پرداخت شده است: » المراد فى شرح تجرید االعتقاد
استحباب  وموارد وجوب  -3ختلفه امر به معروف و نهى از منکر.مبیان ابعاد  -2دو واجب الهى. 

؟ یا ر به معروف و نهى از منکر عقلى استآیا وجوب ام -4امر به معروف و نهى از منکر. 
مر به معروف و نهى از اشرائط وجوب  -6عینى است و یا کفائى؟. آیا وجوب آن -5شرعى؟.

توان با یک تمهید تعلیمی و تحذیري در برابر ). امّا چگونه می2:1378منکر (محمدي، 
 ها ایستاد و آنها را به راه راست بازگرداند؟ها و ناکارآمديانحراف

ت اولیّه و ثانویّۀ آدمی در کانون توجه متفکرین بوده است. از دیرباز تا کنون دو نسبت طبیع
اند. یعنی آن که حیوانیّت تعریف کرده» حیوان ناطق«همان گونه که ذکر شد، فالسفه انسان را 

اند، که علی القاعده وجه تمایز او از دیگر انواعِ حیوانات او را مقدم بر ناطقیّتش لحاظ کرده
خواست نسبت انسان و سیاست را توضیح دهد با بازگشتی به است. حتی وقتی که ارسطو می

)؛ حیوانی که بنا بر طبیعِت 49:1388نامید (کِلی،» حیوانِ سیاسی(یا مدنی)«همین مبنا، آدمی را 
) مدنی بالطبع  و متمایل به حیاتِ جمعی است؛ تا 6:1390؛ارسطو،92:1393خود (طباطبایی،

شهر باشد،یا برتر از به تصادف،شهروند نباشد، و بیکسی بر حسب طبیعت،و نه «آنجا که اگر
) یعنی Polis). این حضور در مدینه یا پولیس (92:1393طباطبایی،»(انسان یا فروتر از اوست

) res publica) که محل تکوین امر عمومی(Public sphereآنکه آدمی با یک حوزة عمومی(
اي که همزیستی با دیگران دمی در عرصهنیز هست، سر و کار دارد بدین گونه طبیعت ثانویۀ آ
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گیرند )، و در این حوزه اموري شکل می71:1396کند (مرادي طادي، است، تکوین پیدا می
شوند لذا نه تنها مِلک طلق کسی نیست، بلکه همگان که براي همۀ افراد جامعه مُشاع تلقی می

تی در درون جامعه وجود داشته اند. با چنین پیش فرضی، بایستی سازوکارهاي نظاردر آن سهیم
هایی که فضاي عمومی جامعه باشد تا شهروندان و افراد عضو مدینه/پلیس بتوانند بر ناهنجاري

اندازد، نظارت کنند، و فراتر از کند و سعادت شهر و شهروندان را به مخاطره میرا آشفته می
 یان را داشته باشند.آن، ابزارهاي الزم براي تاثیرگذاري بر آن و تغییر رفتار خاط

ادي، از مهر تمدنی به فراخور مبادي و مبانی فکري، از یک سو، و الزامات و امکانات 
دیشیده ) نظارت در عرصۀ عمومی، راهکارهایی را انproblematicسویی دیگر، براي معضلۀ (

ح در رو و تمهیداتی را در نظر گرفته است. براي نمونه، بحث تفکیک قوا و توازن نیروها
اي از تأمل دربارة سازوکارهاي نظارتی در امور حکومتی در تمدن القوانین مونتسکیو، نمونه

ف مسیحیت، در اروپایی است. در تمدن اسالمی نیز که دیانتی در مدینه و یا به تعبیري، بر خال
رع وحدت دین و سیاست است، از همان آغاز، این موضوع مورد توجه بوده است و هم شا

امر به معروف و نهی از «اي که ذیل مبحث اند. مسئلهمتفکران به آن التفات داشته مقدس و هم
عنوان دیِن  طرح شده است و از جهاتی نشان دهندة وجه مترقی اندیشۀ وحیانی اسالم به» منکر

 اکمل است.
تاب مقدس امر به معروف و نهی منکر دو واجب از فروع دین در اسالم است که ریشه در ک

ُکمْ أُمَّۀٌ یَدْعُونَ إِلَی وَ لْتَکُنْ ِمنْ«ن دارد، به نحوي که مشخصاً در چندین آیه، از جمله مسلمانا
اید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر/ ب

بارت در عه آن اشاره شده و هم عین ) هم ب104(آل عمران، » به معروف ونهی از منکر کنند
ع)، براي آنها به کار رفته است. زمخشري ذیل این آیه در تفسیر کشاف از قول امام علی (

است » ادافضل الجه«اشاره به اهمیت موضوع، آورده است که امر به معروف و نهی از منکر 
سورة  157آیۀ شریفۀ  ). در بسط همین دیدگاه، عالّمه طباطبائی در ذیل488:1389(زمخشري، 

دین «ینویسند: اعراف، در تفسیر المیزان، درباب گسترة مصداقی امر به معروف و نهی از منکر م
منکر دمیده  اسالم تنها دینی است که روح زندگی و حیات را در پیکر امر به معروف و نهی از

جان پیش  ومال و تا جهاد در راه خدا با  شودمیاست و این فریضه، از دعوت ساده شروع 
سوي اخالقیات بدین معناست که فرا» جهاد«). تعبیر این واجب به 281:1390(طباطبایی، » میرود

اي براي آن به فردي منزلتی حیاتی براي تحوالت اجتماعی دارد که در تفسیر چنین استعاره
 کار رفته است.
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بابی مستقل  دارد، در همچنین در عموم مکاتب فقهی، این مسئله بنا بر اهمیتی که داشته و
ر کتاب فقهی خود، ه.ق.)، د 336-413طرح و بحث شده است. براي نمونه، شیخ مفید (

آورده است. » لحدودکتاب االمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامه ا«بابی با عنوان » المقنعه«
ی از منکر را نهو از فقهاي معاصر، براي مثال، امام خمینی، احکام مربوط به امر به معروف و 

اند. به طور کلی، این مبحث در دو بُعد فردي در باب نهم جلد اول کتاب تحریرالوسیله آورده
جهاتی  و حوزة خصوصی، و اجتماعی و امور عمومی و مدنی میتواند طرح شود، که اگرچه از

ار نا قرداراي وحدت مضمونی و همبستگی اجرایی است و یکی را نمیتوان بی دیگري محل اعت
ه باجتماعی امر -داد، معهذا در این تحقیق، فراخور موضوع مقاله، تمرکز بر ابعاد سیاسی

ی و معروف و نهی از منکر است، چرا که پرسش اصلی ناظر بر جایگاه آن در حقوق عموم
 تئوري حکومت اسالمی است.

ه ت کسواي از طرح این مسئله در قرآن کریم، اهمیت این موضوع در آن حدي بوده اس
اي که ست، لحظههنگام انتقال رهبري جامعه از نبوت به امامت نیز بایستی بر آن تاکید میشده ا

ر این خطبه ددر واقع برابر با قرارداد اجتماعی در اندیشۀ سیاسی غرب است، چرا که پیامبر 
کنند. از همین رو، پیامبر (ص)، در خطبۀ غدیر، آن چگونگی انعقاد نظم سیاسی را مشخص می

حالل و  اى گروه مردم! هر آن چه از«ا ذکر کرده و بر ضرورت آن تاکید مضاعف میکنند: ر
ز آنها برنگشته و حرام که تا امروز برایتان گفتم براى همیشه برقرار و ثابت خواهد بود. و من ا

ت آن کوشیده هیچ تغییر و تبدیلى در آنها ندادم. پس باید آنها را خوب حفظ کرده و در رعای
اخت زکات و امر یکدیگر سفارش کنید. بدانید که من بار دیگر شما را به اقامه نماز و پرد و به

و نهى از منکر این  معروف کنم. بدانید که در رأس امر بهو نهى از منکر سفارش مى معروف به
ده و از است که سخنانم را در نظر بگرید و سفارشاتم را رعایت کنید، و به دیگران رسان

ر به معروف و فت با آنها پرهیز کنید، زیرا آن فرمان خداوند و دستور من است، و هیچ اممخال
 ).142:1381(طبرسی، » یابدنهى از منکرى جز با حضور امام معصوم تحقّق نمى

اند که براي این تحقیق بسی در خطبۀ غدیر، پیامبر (ص)، دو نکتۀ بسیار مهم را طرح فرموده
ین که، این موضوع از ارکان دین اسالم است و داراي چنان اهمیتی حائز اهمیت است. اول ا

است که در چنین روزي باید حتماً به آن اشاره کرد. و دیگر این که، همبستگی امکان تحقق 
امر به معروف و نهی از منکر، و ضرورت حضور امام معصوم در جامعه است. یعنی حضور امام 

مر به معروف و نهی از منکر است. در اینجا حضرت پیش شرط تحقق و امکان اجرایی شدن ا
اند و آن را با سعادت مدینه پیوند ) دادهcivilمحمد (ص) به این موضوع کامالً بُعد مدنی (
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اند. یعنی در اینجا با نظریۀ امامت سیاسی روبرو هستیم که بایستی دایر مدار امر حکمرانی زده
معروف و نهی از منکر است. در مرانی نیز امر بهباشد و یکی از ارکان اصلی و جدّي این حک

تایید این تفسیر، شواهد روایی متعددي هست؛ از جمله، عالمه مجلسی در بحار االنوار 
عیسى بن داود از موسى بن جعفر نقل کرد که فرمود روزى خدمت پدرم در مسجد «مینویسد:

، تفسیر آن را از جابر بن یزید بودم مردى مقابل ایشان ایستاده گفت یک آیه مرا عاجز نموده
الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ ِفی الَْأرْضِ أَقامُوا  پرسیدم مرا خدمت شما فرستاد فرمود: کدام آیه؟ گفت: آیه

آنها قدرت الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُْنکَرِ کسانى که اگر در زمین به
نمایند. فرمود: و نهى از منکر می معروف دهند و امر بهپاى میدارند و زکات میهیم نماز بهد

). حضرت فاطمه الزهرا (س) نیز در 139:1363(مجلسی، » آرى این آیه در باره ما نازل شده
اي مشهور، با تفسیري از جنس علل الشرایع، امر به معروف و نهی از منکر را با فرازي از خطبه

جامعه پیوند میزنند که نشان دهندة نقش و جایگاه )» Public interestصالح عمومی(«بحث 
لزوم اطاعت و امامت ما را موجب امان از تفرقه و « این مبحث در نیل به سعادت مدینه است:

جدائى مؤمنان، و جهاد را موجب عزّت اسالم و خوارى کفّار و منافقان، و صبر را پایه 
را براى صالح همگانى، و نیکى به پدر و  معروف ه نیل به هدف، و امر بهخوشبختى و وسیل

مادر را براى مصون ماندن از عذاب الهى، و صله رحم را براى طوالنى شدن عمر و تکثیر یاران، 
و قصاص را براى محفوظ ماندن جان مردم، و اداى نذر را براى جلب مغفرت و رحمت حقّ، 

اجتناب از کم فروشى، و ممنوعیت شرب خمر را براى دورى از  و رعایت وزن وکیل را براى
پلیدى، و خوددارى از فحّاشى و دشنام را براى مصونیت از لعنت مردمان، و دزدى نکردن را 

 )230:1381(طبرسی،» براى حفظ عّفت و پاکدامنى قرار داده است
ف و نهی از منکر)، با عنایت به این که، طبق خطبۀ غدیر، این دو (امامت و امر به معرو

اند، بایستی پرسید ما به ازاي تاریخی آن اي وحدت ذاتیحداقل در اندیشۀ شیعی، در گونه
تواند پشتوانۀ خطبه باشد تا بتواند ) میhistorical factچیست؟ یعنی کدامین واقعیت تاریخی (

یر بر آن استناد بشود تا بتوان به نحوي خدشه ناپذ» سنت«تشکیل دهندة » قول و فعل«در جمعِ 
توان از سیرة پیامبر (ص) و ائمه کرد و گفت حکومت اسالمی باید چنین باشد. البته که می

هاي متعددي آورد، ولی شاید بازگشت به فلسفۀ قیام عاشورا به دلیل (علیهم السالم) مثال
می هاي تفکر شیعی، از یک سو، و در نظریۀ انقالب اسالجایگاه ارزشمندي که در انگاره

ها تر باشد. یکی از مهمترین تفسیرها و تببینایران، از سویی دیگر، دارد؛ براي این مبحث مناسب
درباب قیام عاشورا این است که امام حسین (ع) اساساً براي امر به معروف و نهی از منکر قیام 
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ت که کرده بودند. یعنی این فریضه چنان اساسی و حیاتی براي دین و امّت اسالمی بوده اس
سزاوار بوده حتی امامی در این راه قیام کند ولو این که شهید شود. در تاریخ تمدن اسالمی 

خوشتر آن باشد که سرّ دلبران/گفته «این موضوع مورد بحثهاي بسیاري بوده، اما بنا بر قاعدة 
وان تتر است. فلذا می، تایید این موضوع از زبان غیرشیعه بسی شنیدنی»آید در حدیث دیگران

یکی از این شرایط امر «نویسد: به یکی از آثار معتزله استناد کرد. قاضی عبدالجبار معتزلی می
به معروف و نهی از منکر است که شخص بداند یا ظنِّ غالب داشته باشد که امر به معروف و 

انجامد. البته این که ضرر چیست به حسب اش نمینهی از منکرِ وي به ضرر مالی یا جانی
تالف اشخاص، تفاوت دارد؛ اگر شخص از زمرة افرادي باشد که ناسزاشنیدن و اخ

توان گفت که وجوب امر به معروف و نهی از منکر از خوردن بر آنها تاثیري ندارد نمیکتک
افتد وي ساقط است، ولی اگر از زمرة کسانی بود که چنین بازخوردهایی در احوال وي موثر می

آورد در این حالت واجب نیست... و بر همین اساس، آنچه از حسین یو جایگاه وي را پایین م
مایۀ صبر او بر مصائب، اعزاز دین خداي عزوجل بود زیرا درون شودمیبن علی سر زد تحسین 

گوییم: از زادگان پیامبر جز یک کنیم و میها مباهات میو از همین رو ما به او بر سایر امت
امر به معروف و نهی از منکر را رها نکرد تا این که در مسیر آن، کشته  نواده باقی نمانْد و او هم

 ).90:1422(قاضی عبدالجبار، » شد
صی ندارد این باور که امر به معروف و نهی از منکر تنها وجه فردي و اخالق حوزة خصو
ند توامی وبلکه کارکردي کامالً اجتماعی و مدنی داشته و در امور عمومی موضوعیّت دارد، 

اي نمونه، همان سازندة جامعه باشد در بسیاري از روایات مورد توجه و تایید واقع شده است. بر
امر به معروف و نهی از منکر راه انبیا و طریقه «اند: گونه که امام محمد باقر (ع) تبیین فرموده

به وسیله و  شودمیصلحا است. دو واجب بزرگ الهی است که به وسیله آنها بقیه واجبات برپا 
، حقوق افراد به آنها مسترد شودیمگردد و کسب وکار مردم حالل این دو راهها امن می

و در پرتو آن همه کارها روبراه  شودمیتقام گرفته ها آباد و از دشمنان انو زمین شودمی
 (شیخ حر» گردد. در روایات از کسی که به این وظیفه اقدام کند تجلیل زیاد شده استمی

 ).395:1414ی، عامل
نکته حائز اهمیت اینجاست که موضوع امر به معروف و نهی از منکر، در اندیشۀ شیعی، از 

طرح شده است، که از این منظر فراتر از بسیاري » حق«سطح یک امتیاز فراتر رفته و به صورت 
از حقوق نهج البالغه،  34هاي لیبرال دموکراسی غربی است. امام علی (ع)، در خطبۀ از اندیشه

اى مردم، مرا بر شما حقى است و شما را بر من حقى «اند: متقابل حکومت و ملت سخن گفته
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است. حقى که شما به گردن من دارید، اندرز دادن و نیکخواهى شماست و غنایم را بتمامى، 
میان شما تقسیم کردن و تعلیم دادن شماست تا جاهل نمانید و تأدیب شماست تا بیاموزید. 

ه من به گردن شما دارم، باید که در بیعت وفادار باشید و در رویاروى و پشت سر حقى ک
نیکخواه من باشید و چون فرا مى خوانمتان به من پاسخ دهید و چون فرمان مى دهم فرمان 

امام (ع) از حقوق واجبه مردم بر «، طبق تفسیر ابن میثم بحرانی بر این فراز نهج البالغه، »برید
ار چیز را که براى اصالح حالشان در دو جهان مفید بوده بیان کرده است. اولین عهده خود، چه

حقّ آنها بر امام نصیحت کردن است، نصیحت کردن وادار کردن مردمان به مکارم اخالق 
(بحرانی، » است و جهت دادنشان به امورى که براى زندگى و آخرتشان مفیدتر باشد

دم به مکارم اخالق برابر با امر به معروف است. یعنی ). که در اینجا واداشتن مر176:1417
هاي اندیشۀ سیاسی مدرن کسب فضیلت از حقوق مردم تلقی شده است که در برخی از دیدگاه

اند (وگان، نیز بر آن تاکید شده است؛ چرا که مسائل اخالقی زایندة مشکالت سیاسی
شه میگیرد و حسن تمشیت افکار و عقاید اعمال آدمیان از افکارشان ری«) به تعبیر هابز:76:1395

» انجامدبه حسن تمشیت اعمال آدمیان که همان نظم و آرامش و وفاق است می
اي آموزش ). پس میتوان گفت که امر به معروف و نهی از منکر در قالب گونه124:1380(هابز،

 Politicalتواند کارکرد جامعه پذیري سیاسی () حتی میPolitical educationسیاسی (

Socialization.نیز داشته باشد ( 
همبستۀ  توان گفت که در اندیشۀ سیاسی اسالمی شیعه، امر به معروف و نهی از منکرمی

دت انسان ذاتی امر امامت است، فلذا رکنی از حکومت اسالمی است که معطوف به نیل به سعا
ها و و نفی انحراف در حوزة عمومی است. این سازوکاري نظارتی است که ابزارهاي طرد

کند و راهی هاي عمومی را در اختیار شهروندان در درون مدینه/پولیس فراهم مینابهنجاري
نهایت  است به سوي بسامانی جامعه و گریز از نابسامانی؛ کسب فضیلت و دفع رذیلت و در

 قوام جامعه و بهروزي مردمان.
 از منکرمر به معروف و نهی اهاي امام خمینی درباب دیدگاه 

امام خمینی از جمله فقهایی است که توجهی جدي به حقوق عمومی و اندیشۀ سیاسی و 
توان گفت که این بخش تفکر اند و میامور عمومی/مدنی در اندیشۀ فقهی خودشان داشته

ایشان فربهی قابل توجهی دارد. در همین راستا، ایشان همگام با برخی از فقهاي دیگر (از جمله 
ّلی، فاضل مقداد، شهید اول، و شهید ثانی) قائل بر وجوب عقلی امر به شیخ طوسی، عالمه ح

اند. درباب این که عقل بتواند بر این موضوع حکم کند، آیت اهللا معروف و نهی از منکر بوده
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در اجتماع زندگی  هاانسانکه با توجه به این«جوادي آملی، استدالل قابل توجهی دارند: 
اجتماعی برقرار است هیچ کار بدي در اجتماع انسانی به نقطۀ خاصی  کنند و بین آنها پیوندمی

. بلکه هر چه باشد همانند آتشی ممکن است به نقاط دیگر سرایت کند پس شودمیمحدود ن
به حکم عقل باید جلوي سرایت این آتش را گرفت تا دیگران به آثار سوء آن مبتال نشوند و 

جتماع اگر زیانی متوجه آن گردد، ضرر اجتماعی است به عبارت دیگر: به لحاظ این که در ا
وبه دلیل عقل افراد اجتماع محیط زیست خود را پاك نگهدارند و براي پاك نگه داشتن آن 
از هرگونه تالش و کوششی خود داري نکنند. پس به حکم عقل بر هر انسانی الزم است 

ر تشویق [امر به معروف] و از خطر ها را به کار خیدیگران را با دلسوزي راهنمایی کرده و آن
 ).1385(جوادي آملی، » و انحراف جلوگیري کنند [نهی از منکر]

اند تا حدي که امام خمینی در تحریرالوسیله این مبحث را از ضروریات و واجبات دانسته
ترین واجبات این دو از واالترین و شریف«اند: انکار آگاهانۀ آن را قرین کفر قلمداد کرده

گردد و وجوب این دو از ضروریات دین است باشند و به وسیله اینها واجبات دیگر اقامه میمی
(خمینی، » ودو منکر آن در صورت توجه به الزمه انکار و ملزم شدن به آن از کافران خواهد ب

صلی را به ). نکته قابل توجهی اینجاست که حضرت امام در تبیین موضوع نیز وزن ا439:1380
) از موضوع داشته باشد تا راه Universalبرد تا تفسیر جهانشمول (هاي عقلی میداللسمت است

خواهند با نفی دالیل تاریخی و نقلی در موضوع شک و شبهه ایجاد کنند، را بر نقدهایی که می
در  وب آنهاببندد. لذا در گفتاري در مورد اقسام امر به معروف و نهی از منکر و کیفیت وج

پیوند میزند » مورحسن و قبح عقلی ا«سیله، مصادیق امر به معروف و نهی از منکر را با تحریر الو
 ب تقسیمدر اینجا هر کدام از امر به معروف و نهی از منکر به واجب و مستح«نویسد:و می

عقًال  یزي که، پس چیزي که عقالً یا شرعاً واجب است، امر به آن واجب میباشد و چشودمی
باشد، امر  یا شرعاً حرام است، نهی از آن واجب میباشد و چیزي که مندوب و مستحب قبیح،

  ).526:1380(خمینی، » به آن چنین است و آنچه مکروه باشد، نهی از آن چنین است
رار گیرد، قبدیهی است که وقتی چنین موضوعی با چنین اهمیتی در حوزة نظري مورد تایید 

از پیروزي  رد توجه ویژه باشد. از همین رو، حضرت امام (ره)، بعددر عرصۀ عمل هم باید مو
ن این انقالب و برقراري حکومت اسالمی دستور به برپایی یک نهاد رسمیبراي اجرایی شد

ه تاکیدي بر فرضیۀ پژوهشی این تحقیق است که امر به معروف و الهی دادند ک-واجب عقلی
ق فردي آفرین اسالمی بوده و وراي حوزة اخال نهی از منکر از مبانی تمدن ساز و اجتماع

 داراي شأن نهادي و منزلت نظارتی در تئوري حقوق عمومی اسالمی است: 
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امر به « اي به اسمشوراي انقالب اسالمی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره«
گسترش پیدا  رهاي آن در تمام کشودر مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه» معروف و نهی از منکر

اعمال دولت و ادارات  کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقالبی اسالمی است و ناظر به
ه از این است که اوامر صادر دولتی و تمام اقشار ملت است. و دولت انقالب اسالمی مأمور

ر صورت که هاز منکرات به  کشور اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر
و، اجرا حاکم شرعی یا منصوب از قِبَل ا باشد جلوگیري نماید و حدود شرعیه را تحت نظر

ندارند. و  حق مزاحمت با متصدیان این اداره نماید و احدي از اعضاي دولت و قواي انتظامی
ب یا خواسته رهبر انقالمستثنی نیست حتی اگر خداي ن در اجراي حکم و حدود الهی احدي

» که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود رئیس دولت مرتکب چیزي شد
 ).213:1386(خمینی، 

. سید احمد خمینی، شودمیاما این فرمان با مقاومت دولت موقت و جریان لیبرال اجرا ن
الب از طرف ز پیروزي انقاین حکم چندي بعد ا«دربارة چرایی عدم اجراي این فرمان میگویند: 

اند، از طرف امام خمینی صادر شد و به محض اینکه شایع شد که امام چنین حکمی صادر کرده
به دو  اي که بود جلوي آن را گرفتند،و دولت موقت آمدند و به هر وسیلهشوراي انقالب 

و هر  شودمیعلت؛ الف) هنوز تشکیالتی براي به اجرا در آوردن آن نیست؛ ب) هرج و مرج 
لت کس، هر فردي را به محکمه میبرد و یا روحانیون شهرها که وارد هم نیستند، دخا

اي گفتند، قبول کردند. بعدها کنند.امام گرچه به هیچ وجه قبول نداشتند، ولی چون عدهمی
توانستیم جلوي شد با توجه به جوّ انقالبی میمعلوم شد که اگر این حکم به اجرا گذاشته می

م کشیده یلی از کارهاي خالف را بگیریم. و به عقیدة من دولت موقت از این که به محاکخ
 ).213:1386(خمینی، » شوند، هراس داشت

اي زند و آن را وظیفهامام خمینی ماهیت جمهوري اسالمی را با این موضوع پیوند می
ه جمهوري کند کوقتی یک کشوري ادعا می«داند:مشترك بین حکومت و آحاد ملت می

خواهد جمهوري اسالمی را متحقق کند، این کشور باید همۀ افرادش آمر است و می اسالمی
 ايها را خودشان رفع بکنند. اگر در یک کمیتهمعروف و ناهی از منکر باشند. اعوجاج به

بشود.  ع، خود افراد کمیته و خود مردم آن اعوجاج را سفارش بکنند که رفشودمیخالف واقع 
صبر کنند. و  سفارش به حق و صبر، و سفارش به صبر. در مشکالت صبر بکنند و سفارش به

اي که در ). این نکته469:1389(خمینی،» در همۀ قشرهاي متصدي کار، سفارش به حق بکنند
را در مواردي دیگر  –بحث در باب ماهیت حکومت  –کنند اینجا امام خمینی به آن اشاره می
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اند و با ارجاعی به قیام عاشورا، و فلسفۀ آن قیام، بر همان پیوند میان امر به معروف نیز طرح کرده
کنند و اصرار دارند که اساسًا برپایی حکومت و نهی از منکر و چرایی قیام حضرت تاکید می

شان انگیزهسیدالشهدا از همان روز اول که قیام کردند براي این امر، «با این فریضه پیوند دارد:
و منکر، بهش عمل  شودمیبینید که معروف، عمل بهش ناقامه عدل بود. فرمودند که، می

. انگیزه این است که معروف را اقامه کند و منکر را از بین ببرد، انحرافات همه از شودمی
منکرات است، جز خط مستقیم توحید هرچه هست منکرات است، اینها باید از بین برود و ما 

تابع حضرت سیدالشهدا هستیم باید ببینیم که ایشان چه وضعی در زندگی داشت، قیامش، که 
اش نهی از منکر بود که هر منکري باید از بین برود. مِن جمله قضیه حکومت عدل، انگیزه

(خمینی، » جور، حکومت جور باید از بین برود، از آن طرف وقتی که مناجاتشان را
189:1378.( 

ر از واجباتی وان گفت که از نظر امام خمینی امر به معروف و نهی از منکتدر مجموعه می
ستی است که هم ارز با اصول دین بوده که حتی انکارش موجب کفر است؛ این موضوع بای

ز سویی احالت نهادي به خودش بگیرد، یعنی جایگاه مشخصی در نظام اجتماعی داشته باشد. 
امعه ججودي آن تامین سعادت جمعی و مصلحت عمومی دیگر، از منظر علل الشرایع، دلیل و

پایین نوعی  است. و نکته مهمتر آن که ساختار این نهاد یک سازة عمودي نیست که از باال به
ت، لذا یک سلسله مراتب کنترلی ایجاد کند، بلکه تکلیف همۀ اقشار و آحاد و عموم مردم اس

شهروندان  متمرکز وجود ندارد، بلکه همۀنظام از نقشهاي افقی است که در آن شکل از قدرت 
حقق توانند در این موضوع مشارکت کنند و بلکه باید، براي حصول به سعادت، باید براي تمی

 آن تشریک مساعی داشته باشند.
 معروف و نهی از منکر اي دربارة امر بههاي آیت اهللا خامنهدیدگاه

به امر به معروف و نهی از منکر دارد.  اي یک نگاه ساختاري و سیستماتیکاهللا خامنهآیت
آلِ برآمده از آن، داراي یک شاکله بدین معنا که از نظر ایشان حکومت اسالمی و جامعۀ ایده

. به تعبیر خود ایشان شودمیو چارچوب منظم و منطقی است که در کلیّت یک سیستم تعریف 
هاي اصلی این ی از چرخ دندهمبتنی بر چهار رکن است که یک» ساخت و هندسۀ نظام اسالمی«

، همانا شودمیترین مبناهاي این سازه که موجب بقا و ماندگاري آن سیستم و یکی از جدي
اند که امر به معروف و نهی از منکر است. ایشان این مبنا را از متن مقدس استخراج کرده

لصَّلَوَة وَءَاتَوُاْ الزَّکَوةَ وَ أَمَرُواْبِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ أَلَّذِینَ إن مَّکَّنَّهُْم فِى الْأَرْضِ أَقَامُواْ ا« فرماید:می
دارند الْمُْنکَرِ وَلِلَّهِ عَِقبَۀُ الْأُمُورِ/کسانى که اگر آنان را در زمین به قدرت رسانیم، نماز بر پا مىعَنِ
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ارند؛ و پایان دها باز مى کند و از بدىها دعوت مىدهند و (دیگران را) به خوبىو زکات مى
). این آیۀ شریفه بنیادهاي حکومت اسالمی را توضیح داده 41(حج،» امور براى خداست همۀ

اي در است که یکی از آنها همین مبحث مورد نظر این پژوهش است. فلذا آیت اهللا خامنه
 اند:اند و آنها را تبیین کردهفرازهاي متعددي به این بنیادها بازگشته

فرماید: اِنَّ اهللاَ َیأمُرُ بِالعَدلِ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که می اوّلین آمر به«
ه معروف و ناهی القُربی وَ یَنهی َعنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی؛ خدا آمر بوَ االِحسانِ وَ ایتآئِ ذِي

مقّدس  جودهم مشخّص شده است، منکرها هم معلوم شده است. و ها معروفاز منکر است؛ 
أمُرُهُم بِالمَعروفِ یَ«پیامبر معظّم اسالم (ص) از برترین آمران به معروف و ناهیان از منکر است: 

ترین آمران به معروف و ناهیان از منکرند؛ در السّالم) بزرگ؛ ائمّه (علیهم»وَ ینهاهُم َعنِ الُمنکَر
مَعروفِ وَ نَهَیتَ عَِن وَ آَتیتَ الزَّکاَة وَ َامَرتَ بِالنَّکَ قَد اَقَمتَ الصَّالَة خوانید: اَشهَدُ اَزیارت می

اَند که فرمود: وَ اي از جهان اسالم آمران به معروفالمُنکَر؛ مؤمنین و مؤمنات در هر نقطه
 وَ یَنهَونَ َعنِ المُنکَرِ وَ یُقیمونَ  المُؤمِنونَ وَ المُؤمِناتُ بَعضُُهم اَولیآءُ بَعضٍ یَأمُرونَ بِالمَعروفِ

سازي است که از هرکدام از اینها، الصَّلوةَ وَ یُؤتوَن الزَّکوة؛ اینها چهار پایۀ اصلی براي نظام
ت، ایتاء زکات، امر به . نظام اسالمی مّتکی است به اقامۀ صالشودمیهایی منشعب شاخه

ام م در نظمعروف، و نهی از منکر؛ یعنی انسجام و ارتباط اجتماعی و قلبیِ میان آحاد مرد
 ).1/1/94اي، بیانات مورخۀ (خامنه» اسالمی

تر توضیح دهد. لذا با کند تا مفاهیم مطروحه را دقیقایشان در ادامۀ بحث فوق تالش می
ي هاکنشي تفسیري مدنی/اجتماعی از امر به معروف و نهی از منکر آن را همچون بنیادي برا

تواند مسیر سعادت و اجتماع می که کند که بر پایۀ آن استاجتماعی آحاد جامعه تعریف می
قع به نوعی زیربناي و امّا امر به معروف و نهی از منکر که در وا«عمران وآبادانی را دنبال کند: 

معروف یعنی همۀ مؤمنان در  ؛ امر به»بِها تُقامُ الفَراِئض«همۀ حرکات اجتماعی اسالم است که 
سمت سمت معروف، به سمت نیکی، به  ه را بهاند جامعاي از عالم که هستند، موظّفهر نقطه

ها ها، از پلشتیها، از پستیهمۀ کارهاي نیکو حرکت دهند؛ و نهی از منکر یعنی همه را از بدي
» نحوي ترجمان ساخت و هندسۀ نظام اسالمی است دور بدارند. هرکدام از این چهار شاخص به

 ).1/1/94اي، بیانات مورخۀ (خامنه
ن بحث تفصیلی و مبسوط درباب امر به معروف و نهی از منکر، فلسفۀ این ایشان در ای

اند. براي نمونه، ایشان، اش در کلیت اندیشۀ سیاسی اسالمی را تبیین کردهمبحث و جایگاه
 –بدون آن که متذکر شوند، با بازگشتی به همان مبنایی که در خطبۀ غدیر ایجاد شده بود 
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 –می یا همبستگی امامت و امر به معروف و نهی از منکر ساختار قرارداد اجتماعی اسال
هاي احواالت شخصیه فرمایند که نخستین مصداق چنین کوششی دست بر قضا در حوزهمی

به اینکه انسان به  شودمیکنند امر به معروف و نهی از منکر منحصر بعضی تصوّر می« نیست:
کند تذکّر بدهد؛ البتّه اینها امر به میفالن زن یا فالن مردي که یک فرع دینی را رعایت ن

، بلکه امر »ترین قلم امر به معروف و نهی از منکر نیستمعروف و نهی از منکر است امّا مهم
سیاسی و تاسیس نظم اجتماعی جدي ترین و اولی ترین مصداق این مهم از منظر فلسفۀ استقرار 

ل عبارت است از ایجاد نظام در درجۀ اوّ ها معروفترین بزرگ« حکومت اسالمی است:
اسالمی و حفظ نظام اسالمی؛ این امر به معروف است. معروفی باالتر از ایجاد نظام اسالمی و 
حفظ نظام اسالمی نداریم؛ هر کسی که در این راه تالش کند، آمر به معروف است؛ حفظ 

 ). 1/1/94خۀ اي، بیانات مور(خامنه» ترین معروف استعزّت و آبروي ملّت ایران، بزرگ
ین بیانات را تفسیرهاي بدخواهانه ممکن است اء البته براي دخل مقدّر این که برخی از سو

ند، بایستی فقرة فوق را در ) معطوف به قدرت برداشت کنvoluntarismاي اراده باوري (گونه
دا راي خبکنار دیگر بیانات ایشان قرائت کرد که مبناي حرکت و غایت اقدام را از خدا و 

ت رفتن به سمت حکومت و رفتن به سم«دانند و نه هواي نفسانی و منافع شخصی و دنیوي: می
است؛  هر چیزي غیر از حکومت، اگر براي دنیا شد، بد است؛ اگر براي هواي نفس شد، بد

مخصوص رفتن به سمت حکومت نیست. ما به سمت هر هدفی حرکت کنیم که مقصودمان 
 منافع شخصی باشد، این ضد ارزش است؛ این همان مصداقهواي نفس باشد، مقصودمان 
این مخصوص رفتن  ؛»الفقهاء امناء الرّسل ما لم یدخلوا فی الدّنیا«دخول در دنیاست که فرمود: 

ما به سمت حکومت نیست. اگر هدف، دنیاست، مردود است؛ حکومت و غیرحکومت ندارد؛ ا
صادیق دف الهی است، این از برترین ماگر رفتن به سمت حکومت با هدف معنوي است، با ه

هاي ئولیتامر به معروف و نهی از منکر است؛ از برترین مصادیق مجاهدت است؛ این قبول مس
سی کسنگین است، یا دفاع از مسئوالن صاحب صالحیت است. اگر روحانیِ حکومتی به آن 

ر خدا از اي خاطکه براي اداي دین خود، براي اداي مسئولیت شرعی خود، بر شودمیگفته 
کند، این ارزش است، این ضد ارزش کند یا از مسئولینی حمایت مینظام اسالمی حمایت می

ومت نه مفهوم حک -نیست؛ نداشتن این حالت، ضد ارزش است. پس هیچکدام از این دو مفهوم
ی مفاهیم درست -روحانی و حکومت آخوندي، و نه مفهوم آخوند حکومتی، روحانی حکومتی

آمیز است؛ این مفاهیم طرح اینها پس از انقالب و تشکیل نظام اسالمی، یک طرح مغالطهنیست. 
 ).29/7/1389اي، بیانات مورخۀ (خامنه» متعلق به فرهنگ این انقالب نیست
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اي تقریباً تفسیري بدیع از جایگاه امر به معروف و نهی از نکتۀ اینجاست که آیت اهللا خامنه
گیري است و هم این که م مبانی آن در خطبۀ غدیر قابل پیگیري و رهکنند که همنکر ارائه می

ر تئوري د) دو موضوع Identityنوآوري قابل توجهی دارد؛ چرا که ایشان قائل بر اینهمانی (
شوند: حکومت اسالمی و امر به معروف و نهی از منکر. و در ادامه آن حقوق عمومی شان می

هاي نقادانۀ دهند که سویهدر حوزة عمومی اجتماع بسط میرا از احواالت شخصیه جدا کرده و 
وبی براي خاین موضوع در بستر امر سیاسی گسترش پیدا کند تا پتانسیل این مبحث حیاتی به 

یط اخالقی، اینها هستند: اعتالي فرهنگ، سالمت مح ها معروف«سعادت جامعه آزاد گردد: 
ونق رل جوان آماده براي اعتالي کشور، سالمت محیط خانوادگی، تکثیر نسل و تربیت نس

ستقرار عدالت دادن به اقتصاد و تولید، همگانی کردن اخالق اسالمی، گسترش علم و فنّاوري، ا
ز آن، اقتدار قضائی و عدالت اقتصادي، مجاهدت براي اقتدار ملّت ایران و وراي آن و فراتر ا

اینها است و همه  ها معروفترین امّت اسالمی و تالش و مجاهدت براي وحدت اسالمی؛ مهم
 ).1/1/94اي، بیانات مورخۀ (خامنه» تالش کنند؛ امر کنند ها معروفموظّف اند در راه این 

از سویی دیگر، ایشان موضوع امر به معروف و نهی از منکر را مستلزم حضور اجتماعی 
هاي کذایی که سازي هاي جنسیتی و سوژهداند که بایستی از وراي تقسیم بنديآحاد مردم می

دانند که فضایی عمومی و در برخی از تئوریهاي غربی، مانند فمینیسم، ایجاد شده است، می
کند تا مردم به معناي واقعی آن به صحنه بیایند و هرگونه ناکارآمدي اي مدنی ایجاد میعرصه

اگر باشد با  و انحراف، از جمله در امور صاحبان قدرت را، به پرسش بگیرند و غیر از این
در مسألۀ زن آنچه که در درجۀ اول اهمیت قرار دارد، « جوهره و روح اسالم در تعارض است: 

هائی که نقش است؛ نقش زن به عنوان عضوي از خانواده. به نظر من از همه» خانواده« مسأله
ا در همان نظر ها رطور حرفها اینتواند ایفاء کند، این اهمیتش بیشتر است. البته بعضیزن می

خواهید زن را توي خانه اسیر کنید، محبوس گویند آقا شما میکنند و میاول با شدت رد می
وجه قصد ما این نیست؛ هیچ  هاي زندگی و فعالیت بازبدارید؛ نه، بهکنید، از حضور در صحنه

ضهم اولیاء بعض و المؤمنون و المؤمنات بع«گوید: که میاسالم هم این را نخواسته. اسالم وقتی
، یعنی مؤمنین و مؤمنات در حفظ مجموعۀ نظام »یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر

اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر همه سهیم و شریک اند؛ زن را استثناء نکرده. ما هم 
بر دوش  اسالمی توانیم زن را استثناء کنیم. مسئولیت ادارة جامعۀ اسالمی و پیشرفت جامعهنمی

هاي خودشان. بحث همه است؛ بر دوش زن، بر دوش مرد؛ هرکدام به نحوي برحسب توانائی
البته که  –تواند مسئولیتی در بیرون از منزل داشته باشد یا نه سر این نیست که زن آیا می
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بحث در این است که  –کند تواند، شکی در این نیست؛ نگاه اسالمی مطلقاً این را نفی نمیمی
یا زن حق دارد به خاطر همۀ چیزهاي مطلوب و جالب و شیرینی که در بیرون از محیط خانواده آ

براي او ممکن است تصور شود، نقش خود را در خانواده از بین ببرد؟ نقش مادري را، نقش 
اي، بیانات مورخۀ (خامنه» کنیمهمسري را؟ حق دارد یا نه؟ ما روي این نقش تکیه می

13/4/1386.( 
اي نیز، همچون امام خمینی، مبحث امر به اهللا خامنهکنیم، آیتن گونه که مشاهده میهما

دهد تا با تعمیم آن به حوزة عمومی اي میمعروف و نهی از منکر را یک ُبعد ساختاري و سازه
ردارد؛ لذا و عرصۀ قدرت از آن ابزاري براي کنترل و مهار نظم اجتماعی و بهنجارسازي آن ب

تواند کلیت سیستم سیاسی اسالمی مستقر را تکمیل کند و از دل این مبحث میدر مجموع 
 است که بسیاري از امور و فروع دیگر قابل استخراج است.

 نتیجه گیري
ی بود پرسش اصلی این پژوهش ناظر بر ابزارهاي نظارتی در تئوري حقوق عمومی اسالم

می با ی از منکر در حکومت اسالکه توصیف و تحلیل جایگاه نظارت و امر به معروف و نه
. هاي امام خمینی (ره) و رهبري را به عنوان مورد مطالعاتی خود برگزیده بودتاکید بر دیدگاه

الباً آن کوشید تا در مقابل تفاسیر رایج از امر به معروف و نهی از منکر که عمومًا و غمقاله می
کردند، این مبحث را ذیل فلسفۀ یرا در چارچوب احواالت شخصیه و اقدامات فردي تعریف م

) the Political) و امر سیاسی (The socialحکومت اسالمی و در نسبتی که با امر اجتماعی (
المی دارد، بیش دارد، طرح و تبیین کند تا پتانسیل رادیکالی که این مبحث حیاتی در اندیشۀ اس

حث در صدر دهاي تکوین این مباز پیش رخ بنماید. از همین رو، مقاله نشان داد که در بنیا
و پیش شرط  اسالم، اساساً امر به معروف و نهی از منکر موضوعی اجتماعی و سیاسی بوده است

ت به امر به بوده است. یعنی التفا» امامت«تحقق آن و در واقع وجه همبستۀ ذاتی آن، موضوع 
حضرت رسول  معروف و نهی از منکر، پذیرش ضرورت امامت است، از همین رو بوده که

و هیچ امر به «(ص)، در فرازي بسیار مهم از خطبۀ غدیر این دو را به یکدیگر پیوند زده است:
 ). 142:1381(طبرسی، » یابدمعروف و نهى از منکرى جز با حضور امام معصوم تحقّق نمى

همین نگاه همبستگی میان امامت به عنوان اساسی ترین بحث مدنی در اندیشۀ سیاسی اسالم، 
از یک سو، با امر به معروف و نهی از منکر، (که عموماً از منظر اخالقی درك شده و شِقِّی از 

اي نیز بروز و ظهور عقل عملی فردي قلمداد شده است)، در تفکر امام خمینی و آیت اهللا خامنه
است، کند، تا با رهایی این مبحث از تنگنایی که تفاسیر صرفًا اخالقی بر آن بار کرده پیدا می
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پتانسیل اجتماعی و سیاسی آن بتواند در خدمت سعادت و آبادانی جامعه قرار بگیرد. با این 
دهد، چرخش از امر اخالقی به امر اجتماعی و امر سیاسی که در این تفاسیر بدیع و نوآور رخ می

که در واقع بنیادي غیرقابل خدشه براي  شودمیفلسفۀ حکومت اسالمی به مکانیسمی مجهز 
کند. چرا که مبانی عقیدتی و سیره سیاسی براي شهروندان فضایی دمساالري دینی فراهم میمر

کند که به راحتی بر حکومت و صاحب منصبان نظارت کند و هر جا کژي و انحرافی فراهم می
دید بی هیچ هراسی ورود کند. بنابراین، خوانشِ این واجب دینی در چارچوب تئوري حقوق 

که امر به معروف و نهی از منکر را صرفاً در ساختار افقی جامعه  دشومیعمومی موجب 
(نظارت شهروند بر شهروند) نبینیم و بلکه آن را در قالب ساختار عمودي (نظارت شهروند بر 

 شودمینظم عمومی و سیاسی) نیز قرار بدهیم. بدین گونه ماتریسی از روابط بسیار پیچیده ایجاد 
ها و در نهایت مهار نابهنجاریها را با مشارکت تمام آحاد جامعه که در کلیّت آن شبکۀ نظارت

 کند.هر شهروندي قلمداد می» حق«کند و حتی آن را ایجاد می
ی، خود البته یک نکتۀ حائز اهمیتی وجود دارد که بایستی به عنوان یک پژوهش تکمیل

و » معروف«تواند مصادیق ین که اساساً چه کسی میموضوع مقالۀ مستقلی قرار بگیرد؛ و آن ا
اد مصادیق، را در هر دوره یا در کلّیت و جهانشمولیت آن تعریف کند و در شرایط تض» منکر«

هایی مانند نظریۀ والیت فقیه، فصل تواند فصل الخطاب را بگوید. در تئوريچه کسی می
را تعیین  است، فلذا حاکمیت مصادیق الخطاب تعیین مصادیق از سوي ولی امر حاکم بر جامعه

کند. امّا از سویی دیگر، اگر از نظریۀ قدرت والیت فقیه تصوري کند و بر جامعه اِعمال میمی
ساساً تضاد نزدیک به ارادة عمومی روسویی داشته باشیم، یعنی خواست و ارادة آحاد جامعه ا

رکردي این دو داراي وحدت کاو تنشی با خواست و ارادة حاکمیّت مستقر نداشته باشد و 
هایی از باشند، پس تضاد و تنشی هم وجود نخواهد داشت. اما در غیر این صورت، اگر بخش
، نظارت جامعه مصادیقی متفاوت از مصادیق نظم سیاسی مستقر داشته باشند، در این شرایط

 معروف و منکر تواند حالت تنازلی داشته باشد؛ یعنی آن که نظام سیاسی خودعمودي صرفاً می
 نماید.عمال میکند و آن را بر جامعه اِرا تعریف می
ها از مفاهیم پربار تفکر اسالمی موجب توان گفت که این گونه خوانشمی ،در نهایت

که فقه سیاسی و اندیشۀ سیاسی اسالمی زایایی و توانایی خودش براي تئوریزه کردن  شودمی
ها و متفکران اهیم و دستگاهرا بی نیاز از توسل به مف نهادهاي اجتماعی را نشان دهد، که ما

کنند سنخیتی با مواد و مصالح تاریخ و جامعۀ ما کند که بعضاً مباحثی که طرح میمی غرب
 ندارد.   
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