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  )(قسمت اول

  حقوقدان -اميرفيض

به قانون امربه معروف ونھی  که ،مطرح شد مجلس اسالمی که دوروز پيش طرحی با دوفوريت در گاھيدآ
   .ازمنکر معروف شده است

ازمنکرتصريح شده واضافه گرديده دراصل ھشتم قانون اساسی جمھوری اسالمی به امربه معروف ونھی 
سال است که قانون  ٣۵گاھيد آولی ھمانطور که  ،ن بتصويب مجلس خواھد رسيدآکه قانون اجرائی 
واين روزھا يکدفعه با دوفوريت قانون امربه معروف  ،است بوده تم به مجلس نرفتهشاجرائی اصل ھس

   .ونھی ازمنکر به مجلس رفته است

ن پرداخته آشمول برعنوان تحريرحاضراست که درھمين تحرير به  ،علت اين مھم و تسريع بی سابقه
  .خواھد شد

    .برای توفيق دراين تحرير بجاست که درماھيت قانون امربه معروف گفتگوئئ داشته باشيم

 ه دامنمسلمانان مقرراست و  بصورت وظيفه ھمگانی کهاست  ربه معروف که يکی ازفروعات دين اسالمام
   .دولت به مردم ومردم به دولت را فراميگيرد –به مردم  ھمه مردم ،نآاجرائی 

 زاديھای بيان وآامربه معروف ونھی ازمنکررا يکی ازارکان           ِ تکليف عام   چشم پوشی ھائیشايد بتوان با 
   .انتقاد گرفت

 زادیآاب ــــقوق بشرازبــــاعالميه جھانی ح عده ای سعی کرده اند که بين امربه معروف ونھی ازمنکربا
مجازی است نه حقيقی زيرا دراعالميه جھانی  هحقوقی ايجاد کنند درحاليکه اين رابط رابطه ،ھای بيان
حدود به معروف ھائی ـــزادی بشردربيان وعقايد خود محدود نشده ولی درامربه معروف مآ ،حقوق بشر

   .ن مشخص شده استآاست که درقر

  )ف از حقوق اسالمی استتعريشناست (آن آ فطرت انسان با معروف> يعنی اموری کهتوضيح اينکه  <
ين منکر اموری است که نمورد قبول مردم است وھمچولی درحقوق مدرن به اموری اطالق ميشود که 

  .ن کراھت دارندآمردم ازمبادرت به 

چيزی که  نآنھارا مشخص کرده است نه آن آقردرحقوق اسالمی، معروف به اموری اطالق ميشود که 
   .ه پيدا کرده استمخيله وفکرانسان جای عرض در

ن شناخته شده ذکرکرده آمواردی که معروف قر از مورد ٨٠محمد محمدی اشتھاردی درکتاب حکمت 
   .ن نيست خيلی بيشتراستآقردروتازه اشتھاردی نوشته که اينھا جمع موارد معروف مورد ذکر است
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  امربه معروف ونهي ازمنكردرحقوق اسالمي 

وبين حنفيان وشافعيان  المی دريک ضابطه مشخصی قرارنداردامربه معروف ونھی ازمنکردرحقوق اس
يب بی نصن آوشمول ن ھم ازاختالف معنا آيات قرآحتی  ،مده استآ بتفسيرشيعيان با ديد ھای مختلفی  و

   .نمانده است

سوره  ١٠۵يه آنکررا وظيفه ھمه مومنان ميداند ياتی که امربه معروف ونھی ازمآازباب نمونه درمقابل 
ورده ايد مراقب آای کسانيکه ايمان مسلمانان ساقط شده وميگويد < از ،ليف امربه معروفتکمائده 
  .يد گمراھی گمراه شدگان به شما زيانی نميرساند>تان باشيد وقتی که شما ھدايت شده ادخو

يه ساقط شدن تکليف امربه آمفھوم اين  ؛يعنی تکليف شما مراقبت ازخودتان است نه برھدايت ديگران
   .ونھی منکرازعموم افراد استمعروف 

   .منکربرای مسلمانان دراين برھه اززمان نيستند زحنفيان قائل به وظيفه دانستن امربه معروف ونھی ا

سوره عمران  ١٠۴يه آنھا آومستند  مذاھب اھل سنت وظيفه امربه معروف را ازوظائف حکومت ميداند
نھا ھمان آ به معروف ونھی ازمنکرکنند وبايد ازميان شما جمعی دعوت به امراسست که ميگويد <

  ١ .>رستگارانند

   .ابن تيميه  وشيخ عبده  امربه معروف ونھی ازمنکررا وظيفه حکومت ميداند نه افراد

   .امربه معروف ونھی ازمنکررا حتی دررديف فروع دين مانند نمازوروزه قرارنداده ،غزالی

رساخته  دليل اگمحدود به افراد رستا سوره عمران که صالحيت امرونھی به نيکی وبدی ر ١٠۴يه آ
روشنی است که امربه معروف ونھی ازمنکرنميتواند درصالحيت عامه مردم قرارگيرد وبراساس ھمين 

پيشنھاد تشکيل وزارت  درھمان سالھا  يه است که دراجرای اصل ھشتم قانون اساسی جمھوری اسالمیآ
   .امربه معروف ونھی ازمنکرشد

يکی اين است که  ،ليف امربه معروف ونھی ازمنکرراازعموم مردم ساقط ميکنددليلی که فراگيری تک
. واجب کفائی يعنی عملی که است، امربه معروف ونھی ازمنکر، واجب کفائی شناخته شده درفقه تشيع

   .ساقط ميشودازديگران ن آانجام ، ن عمل مبادرت کنندآکافی افرادی به  بقدر اگر

   استدوم كه استنباط اين تحرير

 )امربه معروف ونھی ازمنکر(    ِ يات  آ و> درحکم معروف<رابتدای اين تحرير اشاره شد ھمانطور که د
اه ن گوآن مشخص کرده وھمانطور که قرآن چيزھائی است که قرآبرپايه تشخيص مسلمان نيست بلکه 

 ھر ن موارد کارآگاھی برآ ياد کرده و بعنوان فطرت اسالمی نھاآاز  نآاست صدھا مورد است که قر
نرابه آواھل مذاھب اھل سنت  به مراجع تقليد نراآمسلمانی نيست ومتخصص الزم دارد که اھل شيعه 

شت   َ ــ  گبه  راــنآقبضه کرده اند  را جمھوری اسالمی که مراجع تقليد ھمه امور در .حکومت واگذارميکنند

                                               
 تکليف مردم چيست.باالخره گردد. ومائده دقيقا ضد ونقيض ھايی که به قرآن نسبت داده می شود ثابت می  در دومورد اشاره شده سوره عمران - ١

 ک-يا تکليف دولت است به آنھا راھنمايی کند؟؟ حشده اند رستگار 
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نھی ازمنکر  تصورميکنند که امربه معروف ووعامه درمحدوده حجاب وصل کرده اندھا ارشاد وزينب  ھای
لگی= «يا جوراب  سپرتیا بفتابی خانم ھا وجوراآنک واخيرا ھم موضوع عي فقط درمسئله حجاب است

   .به وظايف گشتھا اضافه شده است »تنگ

  امربه معروف ونهي ازمنكر)موقعيت اجرائي اصل هشتم (

دولت به مردم  –ن متوجه مردم به مردم آکيفيت اجرائی وشمول  ،درتعريف امربه معروف ونھی ازمنکر
   .ومردم به دولت است –

ان ن ارکآ درعلم حقوق ومنطق ھرعملی که مستقربرارکان موضوعی ويا عينی باشد درصورتی که يکی از
   .ن عمل وتعھد ناقص استآمفقود ويا معيوب باشد تحقق 

 درجمھوری اسالمی  نکر فقط رکن دولت به مردمازسه رکن مستقردرتعريف امربه معروف ونھی ازم
انتقاد  زادی بيان وآجاری است ورکن امربه معروف ونھی ازمنکر که دررابطه بين مردم ودولت بصورت 

 نمونه بسيار ،ن محوطه ممنوعه بشوند مجازات ميگردندآکسانی که وارد  وجود ندارد وشناخته ميشود 
ست که به اتھام انتقاد ازحکومت خاصه موافقت نامه ژنو به قای زيبا کالم اآتازه ھمين خبرمحکوميت 

  .حبس تعذيری محکوم شده است هما ١٨

 ،معمول است دررابطه با حجاب و مردم به مردم است بصورت گشت ھا  ِ ن  آ رکن ديگر امربه معروف که از
ل رکن مستقونميتواند بعنوان يک  حکومت ميباشد  ودرواقع ضميمه ھمان رکن دولت به مردم استساخت 

   .امربه معروف شناخته شود

 جميع  امربه معروف ونھی ازمنکر) بمناسبت اينکهلذا اصل ھشتم قانون اساسی جمھوری اسالمی ( 
   :حقيقت چنين استن وجود ندارد قائم به حق ودرمقام قانون شناخته نميشود دليل اين آارکان 

ننده صالح ومراعی مراتب مورد امرونھی شرط اصلی درامربه معروف ونھی ازمنکراين است که امرک<
(رطب خورده منع رطب نتوان  >باشد واگرنباشد نميتواند مسئوليت امرونھی ديگران را برعھده بگيرد

  .سوره بقره ۴۴يه آ    حقوق اسالمی فصل شرائط امربه معروف ونھی ازمنکر)( کرد)

 امربه معروف ويعنی امربه معروف ونھی ازمنکردريک جامعه اسالمی بايد متوقف برھرسه رکن باشد 
   .نھی ازمنکر يک رکنی نميشود

مران وناھيان بدون آ ھائی که درانتظار ازجمله عذاب<بقره ميگويد  ۴۴يه آ درتفسيرتفسير نورالثقلين  
نھا نه تنھا مقبول نيست که آ> يعنی امرونھی تتش اسآ نان با قيچی ھائی ازآعمل ميباشد بريدن لبھای 

  .ذاب سازاستــع

   پشت پنهان قانون امربه معروف ونهي ازمنكرچيست

   ؛ن چنين استآ نھی ازمنکروعلت طرح دوفوريتی برایساله تصويب قانون امربه معروف و ٣۴کوتاھی

ه ب صاحبان فرھنگ< :افت گفتشيخ حسن درنمايشگاه کتاب که ھمان ھفته ھای اول انتخاب اوجريان ي
   >.ارشاد وگشت ارشاد نيازی ندارند
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ناجا) درمقابل اظھارات شيخ حسن واکنش فوری نشان داد وبدون ذکرنام شيخ فرمانده نيروی انتظامی (
  >.اين چنين اظھارنظرھا شخصی است وبرای گشت ارشاد تاثيری ندارد< :حسن گفت

ت گرف رح امنيت اخالقی دراختياروزارت کشورجمھوری اسالمی قرارط ،انتخاب شيخ حسن چند ماه بعد از
بالفاصله وزارت کشوراعالم کرد که نيروی انتظامی نبايد وارد فضاھائی  ؛يعنی زيرنظرشيخ حسن رفت

 یاين جريان واستقراردولت براجرای طرح امنيت اخالقی زمينه را توقف گشتھا .مانند دانشگاه بشود
  .قانونا فراھم ميساخت را ه قول شيخ حسن بودارشادی وزينب وغيره ک

ابتدائی کودتا کامال  پايگاه ھایتقديم شد  ٢٠١۴مارچ ١٧کودتای شيخ حسن که درتاريخ < درتحرير
دسترسی خوانندگان اين تحرير رابه ن ازجاويد ايران درخواست ميشود که آ که بجای تکرار تشريح گرديد

   ٢. ن ممکن سازندآ

 شد که مجلس اسالمی ازايجاد پايگاه ھای کودتای شيخ حسن غافل نبوده و درھمان تحرير اشاره مستند
  .سوال بدون پاسخ با شيخ حسن ازطريق مجلس مطرح ساخته است ٢٠٠٠نگرانی خودش را بصورت 

 تسلط شيخقانون امربه معروف که بادوفوريت به مجلس رفته وحتما تاکنون تصويب ھم شده نه تنھا 
بلکه قوه اجرائی را مکلف ميکند که از ھمان  ،معروف ونھی ازمنکرساقط ميسازدحسن را برسالح امربه 

   .گشتھای ارشادی که شيخ حسن ميخواست متوقف کند حتی حمايت عملی وحفاظتی بنمايند

  بيچاره خرارزوی دم کرد      نايافته دم دوگوش گم کرد

نی براينکه صاحبان فرھنگ نيازی به ارشاد اين تحرير ممکن است ناقص باشد اگربه ادعای شيخ حسن مب
  .وگشت ارشادی ندارند وھمچنين واکنش فرمانده نيروی انتظامی نقدی استوارنسازد

    به اميد تقديم قسمت دوم 

   

-----------   

  کليک روی زير نويس موارد تشريحی در باره کودتای خزنده شيخ حسن روحانی را بخوانيد با 

  ک-ح
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