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ونظرات  »»سال سن دارند ونيازی به نصيحت کسی راندارند ۵٠اعليحضرت ««واژه < نصيحت >  درعبارت         ِ بکاررفت  
  .يدآساخت که توضيح زير مکمل  الزم ،نآابرازشده درباره 

نصيحت که ھمان پند دادن است از منشاء سفارشات ونصايح اخالقی است  که ريشه دراخالقيات مورد قبول جامعه رادارد  
ان ساسانی يرزمان زرتشت ميرسد وبعد از ھجوم اعراب مسلمان به اه ن بآن وسابقه پند ونصيحت بسيارکھن است ومد

، پندنامه گلستان سعدی ،د نامه ھای مشھور درادبيات ماايرانيانپن ،پندواندرزھا به قران وسنت متصل گرديد و نصايح
   .وبسياری ديگراست وکليله ودمنه منسوب به انوشيروان واندرزنامه ھای منسوب به بزرگمھر واميرنظام گرروسی

وف ونھی به معر وھمان بود که معروف به امر تاقبل ازحاکميت قانون درواقع نقش قانون راعھده داربود پند ويانصيحت
دامنه اندرز ونصيحت محدود به منھيات  ،اززمانی که حاکميت قانون درجامعه گسترده شد ،يکه تاز ميدان بود ،ازمنکر

  .نراعھده دارنبودآبراجرای  ی     ِ نظارت   ،اخالقی گرديد که قانون

 برجامعه  وبصورت پند واندرزحاکميتی مطلق ونھی امورکه ريشه دينی وقومی داشتحاکميت قانون سبب شد که امر
دامنه پند واندرز تاحدودی درحد تجربيات ونظرات وعبرت ھای گوناگون  که نجاآواز طرفی ازشودمتزلزل رده بود تگس

نھا مصون باشد وممکن بود حتی دريک جامعه محدود آنميتوانست از تغييرات وتفاوت ھای جامعه  شکل يافته بودمردم 
امنيت جامعه ر امختل وسب  ،وچه بساکه اين تداخلشودتوصيه قرارگرفته  پند واندرزھای متعددوحتی ناھمواری ھم مورد

شد که قانون الزم حضورقانون دراجتماعات لذا ميگرديدوسعت يافتن جنگ پندھا که غالبا نشأت يافته از اديان بود
کشور الزم است  نھا که برای بقاء وامينت جامعه ورفاه وتربيت مردم وحيات سياسی آمجموعه پندھاراغربال کند و

زاد آن ھا که صرفاجنبه اخالقی وتزکيه روح رادارد درمسيرخود آسازد و الزم االجرا وياممنوع االجرا ،بصورت قانون
  .باشند

نچه که مورد امرونھی قانون قرارگرفته است از دائره پند واندرز ونصيحت خارج  واز اختيار ناصحان واندرز آ بنابراين
   .دھند ه پند رامجريان قانون گرفته است                             ِ پند واندرز رامتن قانون  وجای   شده است وجایبه درگويان 

نھا گذاشته شده است آواژه مجريان قانون به کسانی اطالق ميشوند که از طرف قانون مسئوليت اجرای قانون  برعھده 
عدم اجرای  حق اعالماست راداده  وحد نھائی که قانون به افراد کشور درامرونھی به قانون  .مانند دادستان کل کشور

  .قانون از طرف اشخاص به دادستان کل کشوراست  که دراصطالح حقوقی < اعالم جرم > ناميده ميشود

  درتطبیق مورد
اعليحضرت مطرح شده وميشود  بيانات من نامه ھا ويامقاالت وياتفسيرھا دررابطه بابرخالف تصور، مطالبی که ض

رسالت وتکليفی است که قانون برعھده ايشان قرارداده وايشان ھم به تبعيت بلکه درچھارچوب  ھيچيک نصيحت نيست 
ست وحيرت است نصيحت وپند کامال معلوم ابی مقامی  سوگند ياد فرموده اند وارزشھای مقام اين تبعيت با ،ن وظايفآاز

 رمبنای تشخيص فردی و متغير اعتباری يافته است بانصيحت که ب                            ِ که از پشتوانه ھای قانون بار   وری ھای قانونیآکه ياد
   .دريک مقام وموقع گرفته شده است  ن نيستآل وياعرضه الزامی ھم درقبو و



 حقوقداناميرفيض  –نصيحت در پيشکشی        ٢ برگ ٠١/ ١١/ ٢٠١١ 

  

وری قانونی نسبت به کسانی آياد  ،وظيفه ھمه کسانی است که ازعدم اجرای قانون نگرانند ،وری قانون به اشخاصآياد
به عدم اجرای قانون ازطرف دولت بوسيله مجلس  که بايد قانون رارعايت کنند  درخود قانون مسستتر است  اعتراض

صورت ميگيرد  اعتراض به عدم اجرای قانون از طرف افراد کشور، بوسيله دادستان واشخاص که درجريان عدم اجرای 
  .ميگيردانجام قانون ويا قانون شکنی قرارداردند بااعالم مراتب به دادستان 

نسبت به عملکرد پادشاه  ، نظارت وقضاوت سياسی جامعهصورت علنینظر به اينکه علت وانگيزه ذکرسوگند پادشاه ب
ونظربه اينکه عدم رعايت سوگند سلطنت از سوی پادشاه سبب  ،نھم علن بودن نداشتآاست وگرنه نيازی به سوگند و

درقانون نظربه اينکه وری است وآتذکر وياد ،جامعه متفکرمؤدب                                           ِ تالم قضاوت سياسی جامعه ميگردد وقضاوت سياسی  
مقامی برای تذکربه پادشاه دررعايت قانون اساسی ديده نميشود ونظربه اينکه  ،کشورما اساسی ومتمم مشروطه

پاسداری از قانون اساسی وسلطنت مشروطه ايران تکليف ھرايرانی بامليت ايرانی است  ونظربه اينکه وظائف وتکاليف 
و   ،م مشروعيتی دادهانراقوآنرا احصاء وسنت مشروطيت آ پادشاه محدود ومنحصربه اموری است که قانون اساسی

درحد ممکن  دروضع استثنائی و ن وظائفآنظربه اينکه پادشاه باسوگند وقبول تصدی سلطنت خودرامتعھد به انجام 
 درغياب مجلس حق ھرايرانی اصيلی است که به سلطنت وفادار و ،برعايت تکليف لذا حق تذکربه پادشاه دانسته است 

   .درک ميکند اھميت قائمه قانونی وظايف وتکاليف سلطنت را

&&&&  

  ک-ای از حافظ می تواند زينت بخش اين نوشته باشد... حامه چک

 چون ساغرت پر است بنوشان ونـوش کن   ای نور چشم من سخنی ھست گوش کن
  پيش آی و گوش دل به پيام سروش کــــن     درراه عشق وسوسه اھرمن بسی است

  ای چنگ ناله برکش وای دف خروش کن   برگ نوتـبه شـــد وســـــاز طــرب نماند 
  عمل طــلب از می فروش کن درين  ھمت    تســــبيح و خــــرقه لذت مستی نبخشدت
  ھــان ای پسر که پير شـوی پند گوش کن   پــــيران سخــــن از تجربه گويند گفتمت
  خواھی که زلف يار کشی ترک ھوش کن   بــر ھوشمند سلسله ننھاد دست عشـــق
  صد جان فدای يار نصيحت نـيوش کــــــن    با دوستان مضايقه درعمر و مال نيست
  چشــــم عـــنايتی بــــه مـن درد نـوش کن    ساقی که جامت از می صاف تھی مـباد
  يک بوسه نذر حافظ پشمينــــه پــوش کن    سرمست در قــبای زرافشان چـوبگذری

  
  

   

  

 


