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Abstract 

Religions and schools, in addition to providing instructions, also offer strategies for 

enforcing rules. One of these strategies in Islam is enjoining  good and forbidding 

evil. If the same very important strategy is not realized and a favorable environment 

is not provided in the society, it will lead to closure or deviation, and instead of 

guaranteeing the implementation of other rules, they create a dead end. This research 

with a historical-analytical method, while sociologically analyzing the methods of 

enjoining good and pointing to Quranic and jurisprudential evidences to guarantee 

the goals of religion and Sharia, proves the superiority of the organizational method 

in implementing enjoining good in today's complex and wide societies. It also proves 

that for realizing the long term and multi- layer goals of Shari'a, the individual and 

personal method alone, are not appropriate and It leads to closure  and even 

deviation of  this principle and will have opposite consequences. Therefore, while 

implementing an organized and coherent organizational method, it is necessary to get 

help from the executive experiences of past Islamic societies and mechanisms 

experienced in today's large societies such as the law of parties, press, NGOs and 

common ways of preventing local crime in Japan and some countries in developing 

methods and goals of this organization. 

 

Keywords: organization, organization, account, implementation of Sharia, enjoining 

the good and forbidding the evil of the organization. 
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  . مقدمه 0 
بینی صرحی  بره های نظرری و ارائرۀ جهراناسالم مانند بسیاری از مکاتب و مذاهب، عالوه بر آموزش

ه اسرت کره در پیروان خود، دستورات عملی متعددی را نیز برای بهبود زندگی فردی و اجتمراعی ارائره کررد
و در مکاترب بشرری  (4/73، قرشری بنرابی، 535ترا5/532شود )طباطبرایی، نامیده می« شریعت»ادیان، 

شردن، دارد )پین، مردخل ایردئولوژی(. ایرن دسرتورات در صرورت اجرایی« ایدئولوژی»معنایی نزدیک به 
هب برای اجررای دسرتورات کند که مکاتب و مذابخش و مثمر ثمر خواهند بود و این نکته ایجاب مینتیجه

شوند، نیرز ( نامیده می73 آرمسترانگ،« )راهکار»یا « استراتژی»عملی خود، راهکارهای اجرایی که گاهی 
 نشان دهند.

عنوان دو راهکرار اساسری بررای ضرمانت اجررای احکرام و معروف و نهری از منکرر برهدر اسالم امربه
کید فرا حردی کره ( ترا 753؛ اعرراف  777و  770و  704وان شرده اسرت )توبره  دستورات دینی مطرح و تأ

( و اجررای 71/703الحدیرد، ابیها به قطره در برابر اقیانوس تشربیه )ابناهمیت احکام دیگر در قیاس با آن
؛ 3/713همۀ احکام و تحقق هدف تمامی انبیا به اجرای این دو فریضه وابسرته شرده اسرت )حرر عراملی، 

طورکلی به این دو فریضره نیرز در طرول وجود، به(. بااین7222و  72723، ح3/255ری، شهمحمدی ری
ها وجود داشته است )همراه دوسرت، شدن آنهای بسیاری از متروک و تعطیلتوجهی شده و گالیهتاریخ کم

( shafaat/2؛ 301، ده گفتار ؛ مطهری، 2/442؛ آیتی اسالمی، سرتاسر کتاب؛ غزالی، 4/70؛ رضا، 701
(. تجربۀ تاریخی  111- 105ص ، تحوالت نظارت اجتماعی راد، اند )رضائینحو مطلوبی اجرا نشدهیا به

بینری نشرود، همرین دو ها و تمهیردات الزم پیشثابت کرده است که اگر برای اجرای این دو راهکار، برنامه
نیز به فراموشی سپرده شده یا حتی نتیجۀ معکوس داده و در مقابِل  اندفریضه که ضمانت اجرای سایر احکام

آسریب شناسری انگراره وجروب همگرانی امرر بره معرروف ، رادکنند )رضرائیاهداِف دین، ایفای نقش می
 .774 تا701صص (و...

تروان اجررای ت که در جوامع پیچیده و بزرگ امرروز نمیای که درصدد اثبات آن هستیم، این اسمسئله
معروف و نهی از منکر را صرفًا با روش فردی و اعمال پراکندۀ افراد تحقق بخشرید و ایرن دو شریعت و امربه

ای کره فریضۀ عظیم و چندالیه را به فرایض عبادی دیگری چون نماز و روزه تشبیه کرد و با نگرش فردگرایانه
هرا جرز برا اجررای هرا نگریسرت. اهرداف آنع ساده و کوچک گذشته اجراشدنی است، به آنتنها در جوام

یافتنی اسرت. یابی ندارد یا در حد بسیار ناچیزی دسرتدهی، قابلیت دستتشکیالتی و مدیریت و سازمان
مطلرب  های تاریخی اجرای این دو اصل، بر ایننگری در ادلۀ نقلی و عقلی این دو فریضه و نیز تجربهژرف

 گذارد.صحه می
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مقصود گوینده، نفی ضرورت روش انفرادی در کنار روش سازمانی نیست، لیکن حتی در صورت قبول 
پذیر ناای و جاهالنه اجتناببخشی، هدفمندسازی و پیشگیری از برخوردهای سلیقهروش انفرادی، انسجام

 شود.است و اینجا است که روش انفرادی نیز به روش سازمانی نزدیک می
شردن نیسرت؛ زیررا روش دولتری از معنای دولتیهمچنین شایان ذکر است که روش سازمانی لزومًا به

برد، بلکه مقصود روشی است که با استفاده از کرار گروهری، منسرجم و هدفمنرد بره آفات بسیاری رنج می
کارآمردتر اسرت و از  تر،شک کار گروهی و منسجم در قیاس با کار انفرردای موفرقپردازد و بیفعالیت می

 خطا و انحراف دور خواهد بود.
گیرری از تروان برا بهرهاین تحقیق درصدد پاسخ به این سؤاالت است که چره راهکارهرای علمری را می

مانند سازمان و مدیریت سازمانی برای اجرای این دو فریضه که در علوم اجتماعی مطرح  مفاهیم نوظهوری
فریضه برا کردام روش سرازمانی و اجررای تشرکیالتی و ترا چره انردازه است، طراحی کرد؟ اهداف این دو 

بخش و برر مروازین یافتنی است؟ این شیوه در قیاس با روش انفرادی و غیرسازمانی تا چه میزان نتیجهدست
 شدنی است؟شرعی و ادلۀ فقهی تطبیق

ی است و تحت دو نظارت همگان یا1شناسی امروزی، مبحث کنترل اجتماعیاز مباحث رایج در جامعه
اند  ماننرد کروئن در کتراب شود. مؤلفان متعددی در این زمینه قلم زدهعنوان رسمی و غیررسمی مطرح می

شرناختی ایرن موضروا برا شناسی، گولد، کولب، آلبر، کرومبی، پیر و آلن، اما تطبیق مباحرث جامعهجامعه
معروف، کشف راهکارهای نوین اجرای امربهشناختی در مبانی دینی و تالش در استفاده از مطالعات جامعه

 های این تحقیق به شمار آید.تواند از نوآوریدر آثار دیگر سابقه ندارد و می
، 2/22معروف و نهی از منکر گاهی تحرت همرین عنروان )خمینری، در آثار فقهی شیعه، مبحث امربه

؛ فریض 47؛ جزایرری،2/43ول، عنوان حسربه )شرهید امعروف و نهی از منکر( و گاهی تحتمبحث امربه
وبیش موردتوجه بوده است، اما نگرِش سازمانی و گروهی بره ایرن ( کم7/574؛ گلپایگانی، 2/42کاشانی، 

اسراس ای فردی مانند نماز و روزه به آن نگاه و احکام براینعنوان وظیفهوظیفه، مطلقًا مطرح نبوده و صرفًا به
ای به این مطلب یافرت. توان اشارهامام خمینی می تحریرالوسیلۀسائل بنا نهاده شده است. تنها در یکی از م

ر نبود و نیاز به کمِک دیگران داشت، وظیفره آنجا که می فرماید  هرگاه انجام این وظیفه توسط یک فرد، میسَّ
 اند به او کمک کنند.ساقط نیست و فرد موظف است از دیگران کمک بگیرد و دیگران نیز موظف

م است که مؤلف این اثر ارجمند به تفکر سرازمانی و آنچره از سرازمان در علروم اجتمراعِی گرچه معلو
معروف برهنحسرتین نظریرۀ امر خشرتتوانرد امروز مدنظر است، توجه ندارد، اما همین اشارۀ مختصرر می

                                                 
0  .  social  contorol 
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 سازمانی و نیز تأییدی بر آن باشد.
عنوان یکری از رح شرده و ایرن فریضره برهمعروف در کتب اعتقادی مطرسنت مبانی امربهدر منابع اهل

؛ بنری 3/734؛ جرجرانی، 5/732؛ تفترازانی، 732اصول، موضوا بحث قرارگرفته است )امرام الحررمین، 
معروف دولتری اختصراص تر به بحرث امربره(، اما احکام و فروا فقهی آن که بیش443تا7/445حسینی، 

احکرام »ای از مبحرث عنوان زیرشراخهبره« احتسراب»یا  «حسبه»سنت با عنوان ، در آثار فقهی اهلداشته
 اخروهابن 335  308 صص مراوردی، احکرام السرلطانیه بخرش حسربه؛ مطرح شده اسرت )« سلطانیه

نظر نبوده و نهاد معنای دقیق کلمه، تفکر سازمانی در اجرای این وظیفه مد(. در این آثار نیز به30-50صص
عنوان نهادی حکومتی و بازوی ، صرفًا بهمعروف ونهی از منکر بودهامربه دار اجرایظاهر، عهدهحسبه که به

شدن این دو فریضه، های بسیار ناگوار دولتیاجرایی حکومت مطرح شده است و به پیامدها، آفات و تجربه
 اند.نظر نداشته

ی نروین در مبحرث اعنوان پدیردهکره از آن بره« معروففقه امربه»عنواِن الله تحتحتی در کتاب حب
معروف نشده است و آن را بره تحقیقرات میردانی بهشود نیز توجهی به روش اجرای امرمعروف یاد میامربه

 کوشد تا گامی در این میدان بگذارد.(. این تحقیق می40تا77الله، محّول کرده است )حب
 

 . روش و ساختار تحقیق2

کند و روش تحقیرق، مرکرب از روشری تحلیلری و اجتماعی را بررسی میاین پژوهش، موضوعی فقهی
معروف را که ماهیت اجتماعی نیرز دارد و در کوشد عنوانی فقهی یعنی حسبه و امربهتاریخی است؛ زیرا می

به چیستی این عنوان عنوان کنترل اجتماعی و نظارت همگانی مطرح است، با توجه علوم اجتماعی نیز تحت
ی فقهی و تاریخی قرار دهد و با استفاده از تجربیرات اجتمراعی و تراریخی، و ابعاد اجتماعی آن مورد بررس

هرای فقهری و تعرالیم دینری ارزیرابی و میرزان راهکار اجرای درست آن را بازشناساند و این روش را با آموزه
هرای گیری کند؛ بنابراین ابتدا روش سرازمانی و نمونرهتکامل روش مدنظر را با موازین شرعی و دینی اندازه

کنرد و در ادامره بره تاریخی آن را معرفی و سپس نقاط قوت و موارد تأیید آن را، از متون دینری اسرتخرام می
 کند.های تاریخی توجه مینقاط قوت و ضعف آن، با استفاده از نمونه

 
 . معرفی روش سازمانی3

یابی به ند که برای دستهایی از افراد هستهای رسمی، گروهشناسی مقصود از سازمانامروزه در جامعه
های رسرمی معمرواًل برزرگ، برا کنند. سازماندهی و منسجم میهایشان را سازمانهدفی مشخص کوشش
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های غیررسرمی عمومرًا قواعد و سلسله مراتبی مشخص و دارای اقتردار و مسرئولیت هسرتند، امرا سرازمان
شده های دقیق و حسابعد و عملکردای از قواندارند یا از روی دسته های مشخصیکوچک هستند و هدف

 (.707)بروس کوئن، کنند کار نمی
گوید  سرازمان، واحردی اجتمراعی می« سرختر  و فرایند د  جوامع مد ن»تالکوت پارسونز در کتاب 

تروان اسراس میست که عامدانه ساخته و بازسازی شود تا حصول به اهدافی مشخص، ممکن شرود. براینا
تواند برا نیرت انتفراعی یرا غیرانتفراعی مستقل و دارای مأموریتی خاص است که می گفت  سازمان، نهادی

تأسیس شده باشد. یک سازمان، ماهیِتی اجتماعی است که دارای ساختار، اهداف و مرز مشخصی است و 
بخشری بره سازد و ضرورت هدفمندسازی، انسجامهمین مطلب است که مسئلۀ این تحقیق را آشکارتر می

ها را در قالب یک سرازمان و ای و عوامانه و اصالح آنهای پراکنده و سلیقهعروف، نظارت بر فعالیتمبهامر
 دهد.با مدیریت سازمانی نشان می

های روابط و مناسبات بین افراد و سراختارهای جامعره، دو گونره لحاظ پایهفردیناند تونیس جوامع را به
 جوامرع این در که روستا و دهکده قالب در کوچک هایمحیط در یافتهتشکل و سنتی جوامع است  دانسته

 هرایکنترل جروامعی چنرین در رایج است. هاآن بین عاطفی و صمیمی رابطۀ و شناسندمی را یکدیگر افراد
 جرانی و مرالی عراطفی، حیا است. افرراد، پشرتوانۀ و شرم بر مبتنی و غیررسمی موارد تربیش در اجتماعی

 که دارند وجود جوامعی مقابل، در شود.می داشته پاس افراد سنتی، حریم سلسله مراتب در و یکدیگر بوده
 و عقالنیت بر روابط مبتنی جوامع، این یابند. درمی شکل آن از تربزرگ و قالب شهر در تر،وسیع در گسترۀ

 (.201است )خیری،  کنندهکنترل رسمی، قوانین و ضوابط و است وغیرعاطفی گریحساب
تار متفاوِت جوامع، مستلزم تفاوت در اقدام است. در جامعرۀ دارای تعلقرات اجتمراعی، قرومی و ساخ

شردنی اسرت، های غیررسمی و اقترداِر برخری افرراد محققگیری از کنترلسازی افراد با بهرهای، ملتزمقبیله
افرزایش یافتره  گرری افررادای، کراهش و سراحت گزینشعشیرهکه در جوامع امروزی تعلقات قومیدرحالی

گیرری از امرور اخالقری، توان با بهرهتر میهای غیررسمی کاهش یافته و کماست؛ بنابراین اثربخشی کنترل
هرای رسرمی سرازمانی و تعلقرات تشرکیالتی و حزبری و اصالح رفتراری ایجراد کررد، ولری نقرش کنترل

 (.202نهاد افزایش یافته است )همو، های مردمسازمان
هایی چون عربستان و جمهروری اسرالمی معروف در حکومتهای امربهای که از تجربهترین فایدهکم

توان به دست آورد، ظهور درکی میدانی و عملی از این فریضه است. به این مفهوم کره اجررای ایرن ایران می
(، بلکره بسریار پیچیرده اسرت؛ 10اللره، های زودگذر نیسرت )حبفریضه امری ساده، فردی و تابع لحظه

 (.225ویژه زمانی که اعمال زشت و منکرات عمومیت یافته باشند )البنا، به



            03                                     یاز منظر فقه عتیشر یدر اجرا یسازمان تیریمد                          0011 تابستان

شدنی است و بر این اساس، به موازات تغییر در جوامع اسالمی گذشته نیز این تحول ساختاری مشاهده
معروف نیرز از روش انفررادی بره روش سرازمانی، ساختار جامعه از سنتی به پیچیرده، روش اجررای امربره

تروان اثراتری از حسربۀ سرازمانی را در با بررسی دقیق آثار تاریخی، میشود. مدار تبدیل میقانونگروهی و 
عنوان معنای دقیرق کلمره برهالی تاریخ جوامع اسالمی مشاهده کرد. حتی در این موارد نیز حسبه را برهالبه

مطررح کررد، امرا شراید تروان شرود، نمیکه در علوم اجتماعی امروز بحرث میچنانسازمانی اجتماعی آن
 عنوان یک الگوی ساده از حسبۀ سازمانی بتوان بررسی تاریخی کرد. به

معروف و معروف بود و کسانی که در این گروه مأمور اجرای امربره« ِحسَبه»دار این عمل، به گروه عهده
« ُمحَتِسرب»و « ِحسرَبه»(. کراربرد 223خلردون، شردند )ابننامیرده می« ُمحَتِسرب»نهی از منکر بودند، 

انکارشردنی شرود( نیرز کنند، نیرز میکه شامل کسانی که داوطلبانه به این وظیفه اقدام میمعنای اعم آن )به
 (.2 دار این کار بوده، قطعی و مسلم است )ماوردی،معنای سازمانی که عهدهنیست، ولی کاربرد آن به

ت و در این مورد، نظرهرای متفراوتی ارائره شرده زماِن تأسیس اولین سازمان حسبه نیز دقیقًا روشن نیس
انرد )نرک  بررسری کردهو(. بعضی از مؤلفان در این زمینره ترا هفرت نظریره را بحث25/7دکوبه، بااست )

تر بره نظرر (. آنچره کره درسرت7میرانجی،  ؛720ترا775، 70ترا25؛ بادکوبره، 757؛ سری، 221صرامی، 
خلیفۀ سوم عباسری « مهدی»ن در کشورهای اسالمی در زمان بار این سازمارسد، این است که نخستینمی

؛ علری، 43؛ صررامی، 773؛ شریخلی، 223خلردون، ؛ ابن412وجود آمد )ابرراهیم، م( به 335ق، 751)
هرم گرزارش شرده اسرت « واسط»(، هرچند تأسیس این سازمان در عهد امویان در شهر 7؛ یعقوبی، 737

 (.720؛ شیخلی، 70)میانجی،
معروف توسط گروهی منسجم و با مسئولیتی مشخص و وش، وظیفۀ نظارت اجتماعی یا امربهدر این ر

تک افراد جامعه بدون اخذ مجوز از سوی کسی یا مقامی و سلسله مراتب معین است و چنین نیست که تک
 (.733تا 745راد، رضائیدار این فریضه باشند )ای شخصی مانند نماز و روزه عهدهعنوان وظیفهبه

ترشردن مسرائل اجتمراعی و عروارش ناشری از اجررای های اسالمی، پیچیدهتوسعۀ تدریجی سرزمین
معروف، جامعۀ اسالمی را متقاعد کرد که اجررای ایرن وظیفرۀ خطیرر، بردون اتحراد و انفرادی فریضۀ امربه
ر نمی  (.151 ،دکوبه؛ با121شود؛ لذا به فکر جلب همکاران و دستیارانی افتادند )شیخلی، تشکیالت میسَّ

سازمان اداری شهرهای اسالمی دو گروه بود؛ یکی سازمان وابسته به حکومرت مرکرزی و متشرکل از »
سپاهیان، دبیران و مأموران مالی که معمواًل از مردم شهر نبودند و دیگری سازمان وابسته به مردم برومی برود 

گرفت و محتسربان ی برجستۀ شهر شکل میهاکه از رئیس، عالمان دینی و احیانًا قاضیان و اعضای خاندان
درسرتی انجرام شدند تا با آشنایی از وضعیت شهر و بازار، وظیفۀ خود را بهمعمواًل از گروه اخیر انتخاب می
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 (.10 ،)بادکوبه« دهند
آن بخش از سازمان حسبه که مردمی و غیروابسته به دولت و سلطان بود، منصبی دینی و زیرنظر خلیفه 

شرمار آیرد، معنای اعم آن به تواند بخشی از حکومت بهصب قضاوت بود؛ هرچند خلیفه نیز میو از نوا من
اما منصبی بود که کمتر وجهۀ اجرایی داشت و بیشتر از آنکه مقامی حکومتی باشد، شخصیتی دینی داشرت 

 کرد. و نقشی مشابه نقش رهبر در ایران را ایفا می
(. در بعضری از دوران مسرتقیمًا 11تا11)لقبال،  شدهبری میحسبه در بعضی از دوران توسط قاضی، ر

معروف نسربت بره خلیفره را نیرز داشرت )بیرانی، وجود حتی حرق امربرهبااین کرد،زیرنظر خلیفه عمل می
ذیرل واژۀ ، Bearmanبره بعرد؛  221خلردون ، ؛ ابن1/011،010؛ مقریرزی، 11/190کثیر، ؛ ابن2/550

دلیل بخشی از وظایف منصب قضا بود که بره توان گفت که حسبهدر حقیقت می(. 1/011حسبه؛ ابراهیم، 
این دایررۀ مجرزا، بعردها گسرترش یافتره و از قاضری  شد.اشتغاالت زیاِد قاضی، به دایرۀ مجزایی محّول می

( و زیرنظر سلطان یا وزیرر قررار گرفتره و ریاسرت آن 22تا21ماوردی،  ؛223، خلدونشود )ابنمستقل می
 (.129دهد )بادکوبه، ندرت رخ میشود، ولی این اتفاق در عهد عباسیان بهط یکی از این دو تعیین میتوس

هایی است که خالفت اسالمی روی کار بوده تر ناظر به زمانتاریخی، بیش موارد ذکرشده در اکثر منابع
وجود حتری در سرتند. براایندانها، حداقل خود را ظاهرًا مقید به اسالم و دستورات اسرالمی میو حکومت

وبیش به حیات خرود شوند، سازماِن حسبه، کمهای منسوب به اسالم هم منقرش میمقاطعی که حکومت
 دهد. ادامه می

 
 روش سازمانی. دالیل مؤید 0

چنان که باید و شاید دلیل مشکالت و موانع عملی و اجرایی نتوانست آنباوجوداینکه روش سازمانی به
ها ترین این اشکاالت، تداخل کاری این نهاد با وظایف و اختیارات حکومتادامه دهد و مهم به حیات خود

عنوان توانرد برهشرد، امرا میها و گاهی مزاحمت و مبارزه با این نهراد مینشدن دولتبود که باعث حمایت
 نهی از منکر به کار گرفته شرده معروف وباشد که در طول تاریخ برای اجرای شریعت و امربه یبهترین روش

 شدنی است.و این مطلب با دالیل زیر اثبات
  . موافقت با سیاق ادلۀ لفظی1-4

ای ها و شروط آمران به معروف و ناهیان از منکرر اشرارهبعضی از محققان معتقدند که در قرآن به روش
ان اشاراتی به این مطلب یافت. آیۀ شریفۀ تو(، اما با دقت در سیاق آیات قرآنی می02الله، نشده است )حب

ٌة َیْدُعوَن ِإَلی اْلَخْیرِ » معروف اسرت و بررای ( یکی از دالیل وجوب امربره110)آل عمران  « َوْلَتُکْن ِمْنُکْم ُأمَّ
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 شود. وجوب کفایی آن نیز استناد می
انرد را تبعیضرّیه گرفته« نِمر»انرد، معروف اسرتناد کردهامربره کسانی که به این آیه برای وجوب ِکفرایی

(. 21جواهر، معروف و سایر منابع فقهی و تفسیری؛ نرک  صراحب؛ نک  مبحث امربه1/191)زمخشری، 
رین  انرد کره بایرد ( و چنرین معنری کرده11اللره، را در این آیه تبعیضّیه تفسریر )حب« من»تقریبًا همۀ مفسِّ

وف و نهی از منکر را اجرا کنند، ولری براسراس قواعرد معرتعدادی از شما متصدی این وظیفه باشند و امربه
، ابتردای غایرت اسرت  ماننرد «ِمن»تبعیضیه نیست و یکی دیگر از معانی  ، منحصر در«ِمن»عربی معنای 

تروان در آیرۀ محرل کنرد و میابتدای مسیری را بیران می« من»که در این معنا « الی الکوفه ةمکذهبت من »
مال معنای ابتدای غایت را راج  دانست. در این صورت، معنای آیه چنین خواهد برود  بایرد استناد نیز احت

معروف کننرد. ایرن تعبیرر و سریاق، گروهی که از سوی شما حرکت کرده باشند، وجود داشته باشد که امربه
 تواند کنایه از داشتن اذن از سوی جامعه و ملت باشد.می

معروف، در آثرار بودن ایفای وظیفۀ امربرهو برداشت ضرورت گروهی های قریب به این معنابه برداشت
الله هیچ شاهدی (. حب2/222؛ منتظری، 2/111تعدادی از مؤلفان نیز توجه شده است )مکارم شیرازی، 

( و در بیانات دیگر حب اللره در 2/88(، اما در تفسیر ثعالبی )ثعالبی، 15الله، کند )حببرای آن پیدا نمی
 (.022، 51، 55الله، توان یافت )حباب نیز قریب به این معنا را میهمان کت

در لغت عرب معانی دیگری نیز دارد و احتمال معنای جنسیت « من»مؤلف منکر این مطلب نیست که 
از جرنس »( که مقصرود 151)بقره  « َکَما َأْرَسْلَنا ِفیُکْم َرُسواًل ِمْنُکْم »در آیۀ « منکم»توان داد؛ مانند را نیز می

، یعنری انگشرتری از جرنس نقرره، «خاَتم ِمن فضه»معنای جنسیت و مانند به« من»است. در این آیه « شما
توان از آن آیه برداشت کرد که رسالت نیاز به اذن مرردم دارد؛ امرا برر اسراس قواعرد اساس نمیاست. براین

 ایت است.ها معنای ابتدای غمعانی دیگر نیز دارد و یکی از آن« من»عربی، 
جای بره« امرت»کاررفتن کلمرۀ نیسرت، امرا قرینرۀ بره« مرن»مؤلف منکر احتماالت دیگر در معنرای 

تواند احتمال این معنا را تقویت کند، همچنان که پس از این نیز توضی  داده خواهرد شرد. ، می«جماعت»
ین اسرتدالل مفیرد باشرد. تواند در تقویت و تأیید ادقت در معنای امت و تفاوت آن با ملت و جماعت، می

تواند بدون حکمت، غرش و مقصود قرآن کریم، کالم الهی و معجزۀ بالغت است و انتخاب هر کلمه نمی
مشخصی باشد و بار معنایی امت بر اساس تحقیقات محققان با جماعرت و ملرت متفراوت اسرت. امرت، 

مکران واحرد یرا  براهرا تبراطی آنگر تعداد اسرت و پیونرد اربرخالف مفهوم ملت و جماعت که صرفًا بیان
باشد که یک عقیده و شیوۀ زندگی واحرد، ها می(، گروهی از انسان12، 0/11حاکمیت واحد است )رضا، 

؛ قرشری 25، ؛ شرریعتی15باشد )جروان آراسرته، ها را به هم پیوند داده است و دارای امام و رهبر نیز میآن
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فرادی هستند که ممکن است با یکدیگر و با سایر افراد جامعره (. به قول رشید رضا جماعت، ا1/118بنابی، 
عنوان نماینردۀ ارتباطی نداشته باشند، اما امت نسبت به سایر اعضای جامعه مثل اعضای بدن هسرتند و بره

شرود، امتری صرغیره اسرت کره نماینرده و معروف میبهکنند؛ لذا امتی که متصدی امرعموم مردم اقدام می
( و امت کبیره با انتخاب امت صغیره، سهم خرود را در ایفرای ایرن 12، 11یره است )رضا، برگزیدۀ امت کب
نظرارت امرت کند. البته امت صغیره تحتدهد و سایر امور را به این امت صغیره محول میوظیفه انجام می

این دو امرت سان، شود و بدینشود یا عزل میکبیره است و در صورت تخلف از وظیفه، دوباره انتخاب نمی
 (.02پردازند )رضا، با هم به تعامل و تضامن می

کید میرشید رضا ضمن تشبیه امت صغیره به مجالس نمایندگان در کشور کنرد کره های دموکراتیك، تأ
باید همۀ قوای کشور تابع امت صغیره باشند و بازوهای اجرایی آن شوند و این گرروه ضرمن ارائرۀ قروانین و 

 (.01کند )رضا، معروف را اجرا میها، وظیفۀ خطیر امربهنظارت بر اجرای آن
توانرد معروف را به عهرده دارنرد، میفرش، انتخاب کلمۀ امت برای گروهی که اجرای امربهبا این پیش

صورت پراکنده فکر باشد که با هدف و برنامۀ معین و هماهنگ نه بهسو، هماهنگ و هماشاره به گروهی هم
معنای امرروزی کند. اگر چنرین معنرایی مردنظر باشرد، بره، به انجام کاری اقدام میای و شخصیو سلیقه

 شود.تر میسازمان و آنچه نظر مؤلف است، نزدیک
 نیازمندی به قدرت و تمكن. 2-4

ها اجرا شرود و منحصرر بره امرور جزئری و سرطحی نباشرد، معروف در همۀ زمینهبهاگر قرار است امر
ت کافی نیازمند است؛ زیرا برای مبارزه با منکرات پیچیرده و تشرکیالتی ازجملره شك به قدرت و امکانابی

معروف بدون تشکیالت قوی و منسجم کاری های سیاستمداران ناصال ، آمربهمبارزه با ظلم ظالمان و حیله
 برد.از پیش نمی

رِذیَن »معروف به داشتن مکنرت مشرروط شرده اسرت  در قرآن کریم نیز انجام امربه راُهْم ِفري  الَّ نَّ ِإْن َمکَّ
ِه َعاِقَبُة ا َکاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَکِر َوِللَّ اَلَة َوآَتُوا الزَّ ْرِش َأَقاُموا الصَّ

َ
ُمرورِ اْْل

ُ
(؛ و مرا 01)حرج  « ْْل

برا اتحراد، رسرد و تنهرا دانیم که در صورت اجرای انفرادی این وظیفه، ِمکنت و قردرت بره حرداقل میمی
ز اتحاد جمرع نیروشران هویردا »آید معنای حقیقی کلمه به وجود میتشکیالت و تعاون است که مکنت به

َتَعاَوُنوا َعَلی اْلِبرِّ »ای دیگر، ِبّر و تقوا را باید با تعاون به انجام رساند  تعبیر قرآن در آیهبه«. شود )سعدی(می
ْقَوی معروف توان فهمید که تنهرا در صرورتی وظیفرۀ امربرهمیان این دو آیه می(؛ لذا با جمع 2)مائده  « َوالتَّ

دلیل شود که تعاون، کار گروهی و سازمانی و تشکیالت وجود داشته باشد و در غیر این صورت بهانجام می
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  1ماند.نتیجه مینبودن مکنت و توان کافی، این وظیفه ساقط شده یا بی
رراُه »آیرۀ  نَّ ررِذیَن ِإْن َمکَّ داللرت بررر آن دارد کرره متولیران امرونهرری همرران متولیران جهرراد هسررتند « ْم...الَّ

Cook,53) بعضی از محققان برداشت حصر از این آیه را نپذیرفته و وجوب بر غیرمتمکنران را نیرز نفری .)
(، اما این مطلب با اصول مسّلم فقهی سازگار نیست؛ زیرا از شروط عامرۀ تکلیرف، 50الله، اند )حبنکرده

ای بره تناسرب آن مکن انجام تکلیف است و هیچ عملی بدون تمکن واجب نیست. تمکن در هرر وظیفرهت
 معنای قدرت اقامۀ معروفات و ازالۀ منکرات است.معروف، تمکن بهشود و در امربهتعریف می

و تقروا ممکن است در مقام اشکال به این دلیل گفته شود که این معیار، قابل تسری به سایر مصادیق ِبّر 
این استدالل بایرد گفرت کره نمراز و زکرات نیرز بایرد برا روش  ازجمله نماز و زکات نیز هست و بر اساس

توان گفت  اگر مقصود از آیۀ اول پرداخت شخصی زکات تشکیالتی انجام شود. در پاسخ به این اشکال می
تدالل مؤلف خرده گرفت، اما اگرر یا برگزاری شخصی نماز باشد، شاید اشکال وارد باشد و بتوان با آن بر اس

کردن آن معنای اقامه و برقراری و تررویج و نهادینرهمعنای انجام فریضۀ نماز و ادای زکات، بلکه بهآیه را نه به
شرود؛ زیررا اگرر ادعرا شرود کره تشرکیالت و ای وارد نمیدر جامعه تفسیر کنیم، بر استدالل مؤلف خدشه

دن نماز و زکات در جامعه نیز بهترین گزینه است و بدون وجود تشکیالت و کرسازمان، برای اقامه و نهادینه
سازمان، اقامه و احیای این دو فریضۀ مهم در جامعه غیرممکن یا بسریار دشروار خواهرد شرد و سریاق آیره 

بودن به مکنت گواه است که مقصود، اقامه و برقرارکردن است نه صررفًا اداِی فرردی و انجرام دلیل مشروطبه
که ادای فریضۀ نماز به مکنت نیرازی نردارد و برر همرۀ (، درحالی2/228،222ظیفۀ شخصی )منتظری، و

اقشار جامعه واجب است. بعید نیست اگر ادعا شود که اقامۀ نماز و زکات نیرز وظیفرۀ همرۀ افرراد نباشرد و 
کنرد و بره م میدیده و مأذون باشد. به قول رشید رضا وقتی ظالمی ظلاختصاص به گروهی منسجم آموزش

                                                 
 :کرد بيان زیر شرح به اول شکل قياس صورتبه توانیم را استدالل این. 0

  ؛(نيست واجب صورت این غير در و) است واجب تمکن صورت در معروفهامرب :یصغر
 ؛(نيست ممکن صورت این غير در و) باشد تعاون با باید یتقو و برّ: یکبر
 .(نيست واجب نداشتنعاونت صورت در) است واجب تعاون صورت در معروفامربه: نتيجه
 :دیگرعبارتِبه و

  ؛است تمکن به مشروط ه،حسب وجوب :یصغر
 ؛است نتعاو به مشروط ،تمکن :یکبر
 .است تعاون به مشروط ه،حسب وجوب :هنتيج
 را سازمان وجوب توانيمیم نيز «تعاونوا» ۀآی به استناد با صرفاً ی،برهان چنين ساختن به نياز بدون و اول شکل قياس از نظرصرف نماند ناگفته
 وجوب یمعنابه را امر اگر و است شده برّ یکارها بر تعاون به امر آیه این در و است «برّ» مصداق حسبه زیرا ؛کنيم استنباط معروفامربه یبرا

 و کند شک مسئله این در ایکنندهاشکال آنکه مگر ،است حسبه ازجمله خير امور انجام یبرا گروه و سازمان تشکيل وجوب آیه یمعنا ،بدانيم
 نظردم آن مانند یزبان و یمال یهاکمک قبيل از آن یلمعمو و یعرف یمعنابه تعاون بلکه ،نيست تشکيالت و سازمان در منحصر تعاون بگوید
 تعااون مجااز مصداق فقط ،تشکيالت اگر و دشوینم یمنتف سازمان و تشکيالت جواز نيز صورت این در ؛آن دقيق و اخص یمعنا نه ،است
 .است آن مصادیق بهترین از ییک الاقل ،نباشد
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کند، باید گروهری باشرند کره او را بره کند و دیکتاتوری را حاکم میوظیفۀ خود که مشورت است عمل نمی
معروفی مستلزم درگیری برا ظالمراِن خودمخترار اسرت و مشورت که معروف است، امر کنند و چنین امربه

نسجم و متحرد الزم اسرت؛ زیررا های حاکم، از فرد کاری ساخته نیست و گروهی مکردن کجیبرای راست
ِذیَن آَمُنروا اْصرِبُروا »گفتۀ عالمه طباطبایی آیۀ (. به05تا0/00دادن گروه آسان نیست )رضا، شکست َها الَّ َیا َأیُّ

( شاهد تفکر اجتماعی اسالم است؛ زیرا صبر و ایمان را در ضمن رابطره 211)آل عمران « َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا
فهماند که از فرد کاری ساخته نیست )نک  طباطبایی، ذیرل آیرۀ خواهد و به ما میاز ما میو ارتباط متقابل 

ِذیَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا» َها الَّ  (18ده گفتار، ؛ مطهری1/02؛ قرشی بنابی، 0/111، «َیا َأیُّ
آشرکار برر ضررورِت کراربرد  کننردۀ روش گروهری و دلیلریتوانرد اثباتعمومات تعاون و نظم نیز می

تشکیالت و سازمان برای اجرای این وظیفۀ مهم و مؤید صغراِی قیاس مذکور باشد  ازجملۀ این عمومرات 
ْقَوی»آیۀ  ( و آیرات منرع از اخرتالف و تشرتت اسرت و نیرز احرادیثی چرون 2)مائده  « َتَعاَوُنوا َعَلی اْلِبرِّ َوالتَّ

 .«اللُه اللُه فی َنظِم أمِرُکم... »یه به نظم در امور  بر توصنامۀ امام علی)ا( مبنیوصّیت
 های علمی. نیازمندی به صالحیت3-4

های فراوانری اسرت و معروف دارای پیچیردگیهای پیشین بیان شد، وظیفۀ امربرههمچنان که در بخش
های علمری نیازمنرد اسرت )در منرابع بسریاری خصروص صرالحیتهای بسیاری بهادای آن به صالحیت

؛ بادکوبره، 219؛ مراوردی، 0/91؛ امینری، 01تا0/18سخنانی به این مضمون گفته شده است. نک  رضا، 
(، بلکره 0/22؛ رضرا، 1/11تنها خارم از توان افراد عادی است )حاجی خلیفه، (، درحدی که نه122،121

انرد، از ذکرر لرم زدهالشرایط نیز بیرون است. اکثر علمایی که در این موضوا قگاهی از توان مجتهدی جامع
؛ 228ترا225اند )نرک  سرروش، های مؤکدانره داشرتهاین مطلب فروگذار نکرده و به این ُبعد مسئله اشاره

 (.51، 55، 52؛ شریعتی، 21 ،112، 22 ص،صده گفتار ،؛ مطهری11تا59همایون، 
اثبرات نرسریده هرا بره ها به داشتن فقاهت مشروط نباشد و والیرت فقیره در آناگر تصدی سایر والیت

باشد، اما والیت فقیه در امور حسبیه از قطعیات است. این بدان معنا است که اگر افراد دیگرر نیرز در امرور 
(. بنابراین هر چیزی که مصداقی از 98طریق اولی والیت دارند )نایینی، حسبیه والیت داشته باشند، فقها به

( و دیگران برای تصردی آن امرور، بره اذن 1یعقوبی، ای از وظایف فقیه است )مصادیق حسبه باشد، وظیفه
گونه کارهرا ، به نقل از میرزا جواد تبریزی( و غیرفقیه حق ندارد بدون اذن فقیه به این8فقیه نیازمندند )همو، 

تواند دلیلی بر این باشد که انجام فردی و شخصی ایرن وظیفره برا مروازین اقدام کند )همو(. این مطلب می
 ر است.شرعی ناسازگا

معروف بره اذن کردن ادای فریضرۀ امربرهممکن است کسی در مقام اشکال به این دلیل بگوید مشرروط
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توان استیذان از فقیه را در اجررای بودن این فریضه نیست؛ بلکه میمعنای تشکیالتی و گروهیفقیه، لزومًا به
شرود )اذا ورد الل مخردوش میفردی این دو فریضه نیز تصور کرد و با پرذیرش ایرن اشرکال، کلیرت اسرتد

شرردن و ترروان گفررت کرره ِصرررف اسررتیذان مالزمررۀ بررا سازمانیاالحتمرال بطررل االسررتدالل(. در پاسررخ می
های اجتمراعی معنای قبول مرکزیت و محوریت فقیه در فعالیتبودن دارد؛ زیرا استیذان از فقیه بهتشکیالتی

چیزی جز قبول یک نظرام و سرازمان نیسرت و رکرن معروف است و قبول امامت و محوریت، بهازجمله امر
مندی آن است. طبیعی است که با قبول این حرق بررای فقیره، در حقیقرت اصلی هر سازمان، رهبری و نظام

شود. اگر فقیه، حاکم سیاسی نباشد گیرد و هماهنگ و هدفمند میها بر محور فقیه، سازمان میهمۀ فعالیت
ای عرام باشرد و صرورت قاعردههم نباشد، باز هم استیذان از فقیه اگر بهو دارای نظم و تشکیالت حکومتی 

شدن و ایجاد تشکیالت بر محور فقه و فقاهت خواهد بود. همه خود را ملزم به آن بدانند، نتیجۀ آن سازمانی
سان همۀ ادلۀ اثبات والیرت پسندد تصدی جمعی و تشکیالتی آن با نظارت فقیه است و بدینآنچه شرا می

قیه و حکومت اسالمی، ادلۀ اثبات روش گروهی نیز خواهد بود و هرکس معتقد به قدِر متیقِن والیت فقیره ف
عمیرد شرود )که همان والیت در امور حسبیه است، باشد، به اجرای سرازمانی ایرن وظیفره نیرز معتقرد می

 (.21-10 ص، صدرنظریه حسبه حکومتی مقاله ای تحت عنوان دیدگاه زنجانی،
 

 نقاط قوت روش سازمانی. 5

هایی، جوامرع اسرالمِی نخسرتین در عهرد خلفرای شاید وجود چنین دالیلی مبتنی بر چنین ضررورت
ر نمیعباسی را متقاعد ساخت که اجرای این وظیفۀ خطیر، بدون تشکیالت و سازمان شود و بایرد دهی میسَّ

(. 15؛ بادکوبره، 121ارانی باشند )شیخلی،معروف و ناهیان از منکر به فکر جلب همکاران و دستیبه آمران 
برای اجرای گروهی و تشکیالتی این دو فریضه تشکیل شده اسرت « حسبه»عنوان سان سازمانی تحتبدین

 (11؛ میانجی،111؛ علی، 01؛ صرامی، 098)ابراهیم، 
روف و نهری از معبرهتوان آن را ابتکار جوامع اسالمی و مبنای نظری آن را فریضۀ امراین سازمان که می

داده اسرت )سراکت، منکر دانست، تا چندین قرن در جوامع اسالمی وجود داشته و به حیات خود ادامه می
های کراری هایی از فعالیت این سازمان و روشتوان بخشطور پراکنده در آثار تاریخی میبه بعد(. به 121

 (.1/122؛ ماجد، 21/281؛ متز، 1/081؛ 5/052آن را شناسایی کرد )نک  قلقشندی، 
های این سازمان خالی از ضعف و نقصران نبروده و بررسری ایرن نرواقص، تحقیرق مسرتقلی را فعالیت

عنوان مؤیرِد دالیرل هرا برهطلبد، اما نقاط قوت بسیاری نیز در این روش موجود است که به بعضی از آنمی
 کنیم.شده در ضرورتش اشاره میارائه
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 رادی. نداشتن مشكالت روش انف1-5
وجودآمدن آن باشرد، ایرن اسرت کره آفرات روش یکی از نقاط قوت این روش که شاید عامل اصلی به

ها اشراره انفرادی را ندارد و آن نقاط ضعفی که برای روش انفرادی بیان شده است و ما در آثار دیگرمان به آن
( تا 81تا11راد، و مانند آن )رضایینظمی، اختالل نظام و تأثیرگذاری محدود زدگی، بیایم  مانند عوامکرده

ترر ومررم کمنظمری و هرمبودن آن، بیبه سرازمانی و تشرکیالتیشود؛ زیرا باتوجهاندازۀ زیادی برطرف می
شود و کسانی که بدون برنامه و اذن و هماهنگی وارد این عمل شوند، قابل شناسرایی خواهنرد برود و در می

خود از صحنه حذف و منزوی ها، خودبهها با سایر گروهنبودن آننگها و نیز هماهصورت نادرستی روش آن
 شوند.می

معروف پیرِو منطق نبودند و بدون توجه بههای شکست و انقراش خوارم این بود که در امریکی از علت
 طور صرری  و براپرداختند و گاهی بهمعروف میهای منطقی، در مواقع مناسب و نامناسب به امربهبه روش

کررد هرا را صرادر میکردنرد و او هرم بالفاصرله دسرتور قترل آنلحن تند، حّکام جائر را نهری از منکرر می
معروف، لزومرًا در روش (. نبودن عقالنیت در امور، ازجمله اجرای امربره1/191 ،حماسه حسینی،)مطهری

روهی و سرازمانی نیرز های گهای جاهالنه در روشها و روشکند و ممکن است جهالتانفرادی بروز نمی
شک در روش انفرادی و متفرقه بیشرتر و غیرقابرل ها بیها، افراط و تفریطوجود داشته باشد، اما این جهالت

مدار و دارای روش و برنامره اسرت و برا مند، هدفکنترل خواهد بود؛ زیرا سازمان بر اساس ذات خود نظام
ها تبیین، طراحی، یافته و برنامه و شورا، خطاها کاهششود. در جمع فکر جمعی و مشاورۀ گروهی اداره می

ها و نظرهرای شخصری های پراکنرده و انفررادی، سرلیقهشود، اما در روششناسایی و نقد و اصالح میقابل
 سازد.بینی و مهارناپذیر میاجرای این دو فریضه را غیرقابل پیش

نی، در این روش اقتدار و توان اجرایی نیرز مندی، نقدپذیری و هدفمندِی روش سازمانظر از نظامصرف
های منسجم و تشرکیالتی انتقراد شرود، مرؤثرتر یابد. تردیدی نیست اگر حاکِم ظالم توسط گروهافزایش می

واقع خواهد شد و امکان سرکوبی و آزار منتقدان به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت. به قول رشید رضا 
 (.05تا0/00دادن یک گروه کار آسانی نیست )رضا، اما شکستدادن یک فرد کار آسانی است، شکست

سرنت درصردد ذکرر هایی است کره بعضری از علمرای اهلها و خشونتشاید به سبب چنین آشفتگی
کوشند آن را به دو شیوۀ گرروه و سرازمان بگذارنرد آیند و میمعروف بر میبههای فراوان برای امرمحدودیت
 (.25)لمبتون، 

مند، مشکل د تشکیالت و امکان توسعۀ این سازمان و جذب و آموزش افراد مستعد و عالقهدلیل وجوبه
های مردمری شود و این مشابه همان روشی است که احزاب سیاسی یا سرازمانتخصیص اکثر نیز مرتفع می
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 پردازند.تربیت نیرو میگیرند و بهکار میمسل  به
این است که در این روش دایرۀ تأثیر عمل، بسیار زیاد است؛  تراز همۀ این موارد که بگذریم مسئلۀ مهم

معروف در بسیاری از موارد به ِعّده و ُعرّده  نیراز دارد و بردون زیرا همچنان که پیش از این نیز گفته شد امربه
معروف توسرط رسد. ازآنجاکه در این روش، امربهنتیجه نمی وجود نیروی انسانی کافی و تجهیزات الزم به

شود، از امکانرات و نیرروی انسرانی بره ریزی انجام میصورت کار گروهی و با برنامهازمانی منسجم و بهس
رود و دسرت ظالمران و شود؛ لذا تأثیر عمل باال میهای به هم پیوسته دریا میبهترین روش استفاده و قطره

شود. به معروف بپردازند، بسته میبهانراحتی به نابودی و سرکوبی آمرفاعالن منکر و حامیان آنان از اینکه به
یافته است که تررس نردارد و کسری برر او قول رشید رضا، االمة التخاف وال تغلب؛ امت، جماعت سازمان

ترین های مبارزاتی و فعال را بزرگهایی که وجود سازمان(. چه بسیار حکومت0/05شود )رضا، پیروز نمی
ها را کنند و آنها استفاده میدانند و از هر تالشی برای نابودی آنمیهای خود مزاحم برای اهداف و سیاست

های چریکی در رژیم سابق ایرران و توان به سازمانعنوان مثال میدانند که بهمانند خاری در گلوی خود می
 های اشغالی اشاره کرد.های مبارز فلسطینی در سرزمینبه گروه
 گویی. پاسخ2-5

ین روش، آن است که این سازمان در صورت انجام عملی نادرست و ایجاد تبعرات یکی از نقاط قوت ا
معروف توسرط تواند بازخواست و ملزم به جبران خسرارت شرود؛ زیررا در ایرن روش، امربرهنامطلوب، می

که در روش انفرادی شود. درحالیشده و مسئوالنی مشخص انجام میشده و با افراد شناختهگروهی تعریف
حال نسبت بره عواقرب تواند مدعی انجام عملی شود و درعینبودن مجریان، هر فردی میل نامشخصدلیبه

عمل، از خود سلب مسئولیت کرده و دخالت خود را در آن انکار کند. بنابراین چنانچه عواقب نامطلوب بره 
گیرد کره افرراد یبار آید، معلوم نیست چه کسی باید بازخواست شود. در چنین وضعیتی این احتمال قوت م

های شخصری دسرت حسرابمعروف، به اعمال ناشایست و تسویهطلب زیرپوشش امربهسودجو و فرصت
 بزنند و به اصطالح از آب گل آلود ماهی بگیرند.

ها ( و اعرِف معروف219های اجتماعی، خود از موازین شرعی )قدردان قرا ملکی، پاسخگوبودن نظام
گونره نیسرت کره مطرابق تواند از این قاعده مستثنا باشد. مگرر اینروف هم نمیمعبهاست، لذا سازمان امر

توانرد مسرؤلیت گنراه دیگرری را بره عهرده بگیررد کس نمیتعالیم قررآن کرریم و احادیرث اسرالمی، هریچ
هرا هر انسانی در گرِو اعمال خرویش، مسرئول آن 1(.12؛ نجم  2؛ زمر  18؛ فاطر  15؛ اسراء  110)انعام 

                                                 
 کاه اسات آن معناا ایان ۀالزم و باشد یدیگر گناه ۀرنديگ ۀعهدبه تواندینم کسهيچ هک است شده ذکر صریح طوربه آیات این یتمام در . 0

 .است شده اشاره مسئله این به یطورضمنبه نيز دیگر آیات در .باشد هاآن یپاسخگو و خویش اعمال مسئولباید  هرکس
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رر گوی مشخصی نردارد و پاسرخ(. از هر کاری که پاسخ18؛ مدثر  21طور است. ) گویی در برابرر آن میسَّ
ِإحَذرمن ٌکِل َعمراًل ٌسرِئَل َعنرٌه صراِحَبٌه »فرمایند  می البالغهنهج( در نباشد، باید اجتناب کرد. امام علی)ا

(. 1، بنرد19)نامۀ ت آن نباشد، اجتناب کن؛ از کاری که صاحبش حاضر به قبول مسئولی«أنَکَر َو اعَتَذَر ِمنه
گویی و بودن مجریانش و عدم امکان پاسخدلیل نامعلوممعروف، مسئول مشخصی نداشته باشد، بهاگر امربه

طلبان و ظالمان و درنتیجره سرلطۀ اشررار و ظالمران برر استفادۀ فرصتساز ناامنی و سوءبازخواست، زمینه
و 1معروف در تضراد اسرتبرهاین چیزی است که برا فلسرفه و اهرداف امرصالحان و مظلومان خواهد بود. 

معروفی باشد که اسالم از مرا خواسرته اسرت. لرذا علرت برترری روش سرازمانی برر روش تواند امربهنمی
ومررم، نراامنی و سوءاسرتفاده سراز هرمگویی آن اسرت و نیرز زمینهانفررادی، امکران بازخواسرت و پاسرخ

 شود.نمی
 اقتدار مردمی . داشتن3-5

ترأثیر مالحظرات حفظ استقالل حسبه، یك اصل اسرت و در صرورت نبرودن آن، ممکرن اسرت تحت
کند که حسبه بره هریچ قردرت سیاسی قرار گیرد و فلسفۀ وجودی خود را از دست بدهد؛ لذا عقل حکم می

مای دینی و مرردِم (. سازمان حسبه ازآنجاکه به عل11،12سیاسی یا اقتصادی وابسته نباشد )همراه دوست، 
که دین و شود، موتور حرکت آن ایمان و تدین مردم است. مادامیها اداره میمتدّین، مّتکی است و توسط آن

هرای مانرد؛ همچنران کره حوزهروحیۀ دینی در مردم زنده باشد، سازمان حسبه نیز مستقل و زنده براقی می
های علمیرۀ اند استقالل خود را نگه دارند، ولی حوزهتهها توانسنبودن به حکومتدلیل وابستهعلمیۀ شیعه به

صورت سخنگوی رسرمی دولرت مرکرزی در شدن از خطر وابستگی متأثر شده و بهدلیل دولتیسنت بهاهل
معروف (. بنرابراین امربرهبیسا  گفتار ، «مشکل اساسی سازمان روحانیت»اند )نک  مطهری، مقالۀ آمده

ها، همراهری مرردم و تواند با کمكها و پیرِو علمای دینی باشند، میمی ارزشکه مردم حاسازمانی، مادامی
ترین ظالمان و جباران ها ادامه دهد و حتی در مقابل خطرناكبا هدایت علمای عامل، به دفاا و حفظ ارزش

 .ایستادگی کند
 

 . نقاط ضعف روش سازمانی6

تواند به نقاط ضعفی نیز دچرار ذکر شد، می مدیریت سازمانی در اجرای شریعت باوجود نقاط قّوتی که
های تاریخی گواه است که این روش نیز به مشکالت و موانع و آفاتی گرفتار آمده اسرت کره در شود و نمونه

                                                 
 دو ایان تار  صاورت در شاده گفتاه روایاات در و تاس اشرار ۀسلط از یجلوگير و عدالت و امنيت اصل دو ،این اهداف از ییک زیرا . 0

 باوده نظار ماورد آن از آنچه خالف و است غرض نقض ،شود اشرار ۀسلط باعث معروفبهامر اگر لذا ؛شوندیم مسلط شما بر اشرار ،فریضه
 .شده است( بحث تفصيل به معروفامربه اهداف که فصل همين ۀاولي یهابخش)نک:  است
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 ها اشاره خواهیم کرد.ادامه به بعضی از آن
 . تداخل کاری با حكومت6-1

ته باشرد کره تحرت امرر حکومرت وقتی قرار شد که سازمانی منسجم برای اجرای شریعت وجود داشر
پذیرد، چرا حکومت آید این است که اگر در کشور، تخّلفی صورت مینباشد، نخستین پرسشی که پیش می

 کند، حسبه چه نقشی دارد؟کند؟ و اگر پیگیری میپیگیری نمی
سربب آن مصرلحت، پیگیرری را تررك کررده نکردن وجود دارد که حکومرت بهپیگیریاگر مصلحتی در 

ت، در پیگیری حسبه هم خیری نخواهد بود و اگر مصلحتی در ترك پیگیرری نیسرت، وظیفرۀ حکومرت اس
است که با منکرات مبارزه کند و حسبه حق دخالت نردارد. از سروی دیگرر اگرر وظیفرۀ حسربه، مبرارزه برا 

 ها و مسائلی در حرد تخلفرات سرادۀ اخالقری اسرت، ایرنوکنار خیابانتخلفات سطحی و جزئی در گوشه
معروف فهمیرده ای برا آنچره از امربرهاندازی سازمان نیست. عالوه بر اینکه چنین وظیفرهمطلب نیازمند راه

های شرفاهی شود، سازگاری ندارد؛ زیرا هدف این اصل چیزی بیشرتر از ترذکرات اخالقری و نصریحتمی
، 1/255شرهری، معروف هردف تمرامی ادیران )محمردی ریاست و در حدی است که گفته شرده امربره

(. اگرر وظیفرۀ 11/192 ؛ حرعراملی،1288( و موجب استواری دین و قوام شریعت است )همو، ح1282ح
معروف مبارزه با همۀ منکرات کوچك و بزرگ است، این کار از توان این سازمان بیرون است؛ سازمان امربه

المللی فحشرا و های بزرگ و باندهای بینیافته مانند قاچاق و دزدیزیرا مبارزه با تخلفات پیچیده و سازمان
آینرد ترا چره رسرد بره یرك اش بر نمیسادگی از عهدههم بههای بزرگ مانند آن از کارهایی است که دولت

گریز. با فرش اینکه سازمان حسبه هم توان آن را داشته باشد، با وظایف دولرت نهاد و مسؤلیتسازمان مردم
ترین وظایف دولت، حفظ امنیرت و مبرارزه برا تخلفرات برزرگ و زیرا یکی از عمده 1تداخل خواهد داشت؛

معنای دولرت در دولرت جسمی و روحی جامعه است و دخالت حسبه در این کار برهتأمین سالمت و رفاه 
گویی در صرورت پذیری هر کدام و پاسرخومرم خواهد شد و مسئولیتنظمی و هرمساز بیاست که زمینه

ومررم، عهدۀ دیگری خواهد انداخت کره ایرن هرمسازد و هر کدام مسئولیت را بهوقوا تقصیر را دشوار می
 کری بزرگ است.خود من

-22، 91؛ ماوردی، 51اخوه،تلوی  )ابن( و آثار فقهی کهن به25،21صراحت )لقبال، آثار تاریخی به
که درصدد تفکیک وظایف حسبه از وظایف سایر افراد مشابه چون قاضی و متطوا و ماننرد آن اسرت و  12

طور هرا در تفکیرک وظرایف برهشگونره تال؛ این91؛ ابویعلی،1/011؛ ابراهیم،221خلدون، نیز نک  ابن
ها و بروز مشکالت از این ناحیه( گواه آن هستند که در گذشته، اختیارات ضمنی داللت دارد بر وقوا تداخل

                                                 
 .شکایت کرده است یمحل یبا نيروها )پليس( یانتظام یکه از تداخل کار نيرو( 70،73) انوزارت کشور ایر.  0
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و گراهی  1(111ها، ایجاد اشکال کرده است )قاسمی،قدری زیاد بوده که تفکیك میان آنو وظایف حسبه به
(. در 22استفاده از اختیارات را ایجاد کرده است )لقبرال، سوءخطر طمع محتسب به اموال و آبروی مردم و 

که منبع بسریاری از محققران تراریخ حسربه بروده و در « معرلم القربة»و « الحكرم السلطرنیةاا»کتبی مانند 
هرای مفصرلی بره (، بخش1/211بعضي از دوران، منشور و مالك عمل دایرۀ حسبه قرار گرفتره )پراکتچی، 

معروف اختصراص یافتره برهظایف قاضی و حسبه، نیز تفکیک وظایف حسبه و دیگرر آمرانبندی میان ومرز
نکردن وظایف نهادهای مشابه، مشکالتی را به بار آورده و موجرب ترداخل دهد تفکیكاست. این نشان می

کوشرند سرنت میهمین دلیل باشرد کره بعضری از علمرای اهلوظایف و اختالل امور شده است. شاید به 
( و وظیفۀ نصیحت را جایگزین وظیفۀ نهری 085)لمبتون،  معروف را به امور اخالقی اختصاص دهندهامرب

عنوان جای آن از وظیفرۀ نصریحت برهمعروف را ذکر نکنند و بهاز منکر سازند و در کتب خود بحثی از امربه
هرای سیاسری کره از نترایج یوظیفۀ عموم مردم نام ببرند )همو(. گویا این بزرگواران برای پیشگیری از درگیر

آمیز و اخالقری اند که ُبعرد مرذهبی و نصریحتراه چاره را در این دیدهتداخل وظایف دولت و حسبه است،
معروف را به عموم مردم واگذار کنند و ُبعرد عملری و پیچیردۀ آن را در وظرایف حکومرت بگنجاننرد. امربه
ان حسربه، فتروا دهنرد و شراید گنجانردن مباحرث نشرینی سرازمسان در مقابِل دولت عمراًل بره عقببدین

سنت رایرج اسرت، ها در کتب فقهی که در آثار اهلو نگنجاندن آن احكرم السلطرنیةمعروف در کتاب بهامر
 دولتی ازجمله حسبۀ سازمانی باشد.های غیربودن حسبه و آفات روشاعتراف ضمنی به دولتی

 . تقابل با مصالح کلی6-2
ناپذیر شریعت اسرت، امرا حفرظ نظرام و جامعرۀ ها و دفع منکرات از اصول خدشهشبا آنکه حفظ ارز

ترین اصل اسالم است و هرگاه حفرظ نظرام و اسالمی از نابودی و تشّتت نیز از اصول اساسی، بلکه اساسی
بقای نظام اسالمی به تعطیل یا تأخیر اجرای حکمی از احکام اسالمی وابسته باشرد، تعطیرل یرا ترأخیر آن 

گیری در این مورد و )پاکتچی، مدخل استصالح(. مرجع تصمیم تنها جایز، بلکه واجب خواهد بودحکم نه
 عهدۀ حاکم است.تشخیص مصادیق مصلحت نظام هم به

معروف برا چره مشرکالتی مواجره بهبینی کرد که اجرای سازمانی امرتوان پیشبه این مسئله میبا توجه 
باشرد و تشرخیص معروف میهرا و امربرهۀ این سرازمان اسرت احیرای ارزشعهدخواهد شد؛ زیرا آنچه به

عهدۀ آن نیست. تشخیص مصلحت از وظایف حکومت است و سازمان مصلحت و موارد تعطیل احکام به
ای ندارد، بلکه صالحیت قانونی تشخیص این موضوا را نیز ندارد؛ زیرا تشرخیص تنها چنین وظیفهحسبه نه

                                                 
رسد ینتيجه م این ها بهنظریه ۀهم یبندبا جمع درنهایتآید و یم حسبه بر ۀوظيف یمرزها یدرصدد بيان بهترین توصيف برادر این کتاب  0

ایان نویسانده، تفکياک و  یاین مطلب آن است که حداقل بارا یمعنا .شده استیمموارد ریز و درشت  ۀنداشته و شامل هم یکه هيچ مرز
 .ميان وظایف محتسب دشوار بوده است یمرزبند
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جانبره در امرور کشرور را نیراز دارد و اطالعرات و تجربیراتی را طرۀ عمیرق و همهمصلحت و ضرورت، احا
طلبد که تنها مسئوالن طراز اول حکومت دارای آن هستند. لذا هرگاه پای مصلحت و ضررورت در میران می

ی و ای جز آن ندارد که مطیع و پیرِو حاکم اسالممعروف مثل هر فرد و نهادی دیگر، چارهآید، سازمان امربه
 ولی امر مسلمانان باشد.

معروف وکنار مملکت و هر نهاد و اداره و سازمانی، مأموری از مأموران امربهاگر قرار باشد در هر گوشه
هرا دخالرت کننرد و سرّد راه تصرمیمات آنران شروند، حاضر شوند و با مسؤالن امرر مشراجره و در کرار آن

که غالبًا نیازمند سرعت و قاطعیت اسرت نیرز اخرتالل کاری پیش نخواهد رفت و در روند اجرای امور هیچ
)فریض االسرالم،  «الُبردَّ ِللّنراِس ِمرن امیررا بررًا او فراجراً »اساسی ایجاد خواهد شد. به قول موال علری)ا(  

گیری و ادارۀ مملکت نیاز بره کشروری آرام و (، تصمیم21)همو، خطبۀ «ال َرأی ِلَمن ال ُیطااُ »( و 01خطبۀ
 الید دارد.حاکمی مبسوط

توانرد معروف با قیچی مصرلحت چیرده شرود، چگونره میبههای امروبرگاز سوی دیگر اگر تمام شاخ
هرا های دقیق و عمیق اسالمی باشد که یکی از اهداف آن است؟ و اگرر نتوانرد احیراگر ارزشاحیاگر ارزش

 باشد. تواند رافع تکلیف و مسقط عذاب الهیباشد، از مسیر خود منحرف شده و نمی
شناس مسلمان معاصرر را گونه تجربیات تاریخی است که جامعهگونه وقایع و نظر به اینشاید وقوا این

چیرز جرز حقیقرت، من نسبت بره مصرلحت، عقرده پیردا کرردم و معتقردم هیچ»دارد که بگوید  بر آن می
 بودن(. )شریعتی، بخش مسئولیت شیعه« مصلحت نیست

هرای شرهر ممنروا وآمد شربانه را در خیابانابیه فرماندار کوفه، رفتحکایت شده است روزی زیادبن»
کرده بود. شخص روستایی که از دستور فرماندار آگاهی نداشت، شبانه در خبابان آمد و دستگیر شد. زیراد 

وآمرد شربانه ممنروا اسرت، ولری دانستی رفتگویی که نمیدانم گناهی نداری و راست میبه او گفت  می
(. آنچه در عهرد 121)ساکت، « کند که تورا بکشمۀ مردم برای حفظ نظم عمومی ایجاب میمصلحت تود

شدن دوایرر ( و تأسیس5/22بودن ظاهري حاکمان )جعفریان، بینیم که باوجود مذهبيصفویان در ایران می
کاتولیك بررای )همو( یا در لهستان، الیحۀ کلیسای  شوندمعروف تبعید میمعروف، علما به جرم امربهبهامر

جویانه، های مصرلحتمحدودکردن روام تصاویر مبتذل، باوجود تصویب در دو مجلس لهستان بره بهانره
(، همۀ این اسناد تاریخی حاکی از آن اسرت کره اگرر 25شود )باهر، جمهور این کشور ِوتو میتوسط رئیس

و اضمحالل نخواهد داشت.  معروف سرنوشتی جز انزواقدرت اصلی کشور به دست صالحان نباشد، امربه
معروف، دسرتگیری یوسرف البردری گرایانۀ حاکمان برای امربرههای مصلحتتراشیای دیگر از مانعنمونه

معروف در منطقۀ عرین حلروان، دسرتگیر سبب تشکیل گروه امربهنمایندۀ شاخص پارلمان مصر است که به
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شود، اند، محاکمه میصد جلوگیری از منکرات را داشتهشود و به این بهانه که گروه او با استفاده از زور قمی
گوید این ادعا دروغ است و واقعیت این بوده کره دخترر و پسرر که خود او منکر این اتهام شده و میدرحالی

 اند )همو(. ها را تحویل پلیس دادهاند و گروِه او، آنجوانی در مسجد او عمل زشتی را مرتکب شده
معروف را با وظرایف دولرت و تعرارش حقیقرت و تداخل وظیفۀ سازمان امربه همین تجربه که معضل

کند تا ای دیگر مطرح گونهکند تا این اصل را بهدهد، یوسف البدری را وادار میوضوح نشان میمصلحت به
عنوان امور حسربی مطررح همین سبب این اصل را تحتبا قوانین حکومت منافات نداشته باشد )همو(. به 

دلیل پخش تصاویر موِهن به طرح شرکایت اندرکاران سینما و مطبوعات بهکند و با همین عنوان از دستمی
 )همو(. پردازدمی

 عدم حمایت حكومت .6-3
معروف زمانی مفید است که میران آن و دولرت، همراهنگی و وجود سازمانی مستقل برای اجرای امربه

دلیل تررداخل کرراری یررا ضررعف روحیررۀ مررذهبی و فکررری کامررل وجررود داشررته باشررد. وقترری کرره بررههم
های دینی و اخالقی، امکانات کافی در اختیار سازمان حسبه قرار نداشتن مسؤالِن امر روی ارزشحساسیت

تراشی نیز بشود؛ بردون تردیرد سرازمان حسربه در مقابرل های الزم با آن نشود، بلکه مانعنگیرد و همکاری
دوام چندانی نخواهد یافت. آیا کافی است که سازمان حسبه به امرونهی دولت کاری از پیش نخواهد برد و 

جای آنان اتفاق های نابهگذاریمردم عادی اکتفا کند و از منکرات بزرگی که توسط مسئوالن امر و با سیاست
که  کردن به مهم و ترك اهم نیست؟ آیا این همان آفتی نیستخوشپوشی کند؟ آیا این امر، دلافتد، چشممی

 (51االسالم، نامۀامام علی)ا( حّکام را نسبت به آن هشدار داده است؟ )فیض
بست رسیده اسرت. دهد که در صورت قطع حمایت دولت از حسبه، این سازمان به بنتاریخ نشان می

کند کره بره محتسرب اختیرارات کرافی بدهرد نامه به سلطان توصیه میهمین دلیل صاحب سیاستشاید به
شردن دخالرت مرأموران دولتری در الملروك از ممنوا ة( و صراحب ترذکر01الملرک، ؛ نظام108)لمبتون، 

 (.118دهد )ساکت، کارحسبه در عهد صفویان خبر می
معروف در هرات افغانستان به سرپرستی فرردی بره هایی به نام امربهبطوطه در سفرنامۀ خود از گروهابن

شرود از مدتی این گروه با ترور مسؤل آن، به تعطیلی کشیده می دهد که پسخبر می« الدین موالنانظام»نام 
 (.1/011بطوطه، )ابن

عالمه مجلسی پس از درگذشت شاه سلیمان صفوی و روی کار آمدن شاه سلطان حسین، کوشش کررد 
را با استفاده از موقعیت فراوان خود و با اعتمادی که شاه جدید به او داشت از فرصت استفاده کررده و زمینره 

برای اصالحات اخالقی فراهم کند و با واردکردن عالمان دیگر در این کرار، جلروی فسرادها را بگیررد  هرو 
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عاقبت[. با اصرار عالمه مجلسی و موافقت شاه، جمعی چندنفری از علما با تشکیل یك مجلرس مشراوره، 
االسرالِم اصرفهان، نوان شیخعبردن فسادها آغاز کردند و طبیعی برود کره عالمره برهحرکتی را برای از میان 
ها را بر عهده داشرته باشرد. ایرن گرروه اقردامات بسریاری هرم بررای بردن این فسادمسئولیت اجرایی ازبین

(؛ ولی به اذعان یکی از محققران، برا اصررار درباریران برر 18،12جلوگیری از فساد انجام داد )جعفریان، 
طورخاص چنان برای علمای این دوره دشوار بود خواری بهرابطورعام و شبردن فساد بهگونه کارها ازبیناین

انرد عالمره مجلسری کره رهبرر که باوجود حمایت سایر علما و پشتیبانی شخص شاه، توفیقی نیافتند. گفته
معروف در عهد صفوی بود، زمانی به دربار آمد و درباریان را سخت در حال مستی دید، سرر مجریان امربه

 (.51و از خدا طلب مرگ کرد )همو،  به آسمان بلند کرد
 های مذهبی. بروز درگیری6-4

دست علمای دین بود و این نقطۀ قّوت به حسبه  در مباحث پیشین گفته شد که رهبری سازمان حسبه به
هرا در امران بمانرد و بره آفرت ویرانگرر مدد علم، تجربه و تقوای فقیه از افرراط و تفریطکرد که بهکمک می

توانرد نقطرۀ ضرعفی را دیگرر می فهمی و مانند آن گرفتار نشود. این نقطرۀ قروت از جهرتو کجزدگی عوام
 برانگیزد که آن خطر اختالفات مذهبی است. 

کند دارای وحدت آرا و عقاید باشد و علمرایی کره در ای که سازمان حسبه در آن فعالیت میاگر جامعه
ك اندازه محبوب و مقبرول باشرند، مشرکل چنردانی پریش صدر این سازمان هستند، در میان همۀ مردم به ی

های مذهبی متعددی وجود داشته یرا مراجرع تقلیرد مختلفری در میران مرردم که فرقهآید؛ اما درصورتینمی
ها و مناطق چنین است، قاطعیت و صالبت و نفوذ حسبه در جامعره کرم مطرح باشند که غالبًا در اکثر دوره

انی که اعتقادی به رهبران حسبه ندارند، با حسبه بره لجاجرت برخیزنرد یرا شود و حتی ممکن است کسمی
طرز نامناسبی برخورد کند یرا حرداقل ایرن های مخالف یا پیروان مرجع تقلید دیگر بهسازمان حسبه با فرقه

ها آغراز شرود و هرر کردام بره نرام ها و اخرتالف سرلیقهها و سوءبرداشرتاتهام به او زده شود و سروءتفاهم
های طرف دیگر برآیند که سبب ایجاد مشکل جدیردی شرود کره معروف درصدد جلوگیری از فعالیتمربها

شرود. همرین ها در افغانسرتان معاصرر مشراهده میتر از مشکل منکرات است  مانند آن چه سرالخطرناك
ای پرر از ویرانرهای، روزگار مردم زجرکشیدۀ این سرزمین را سیاه و این کشور اسرالمی را بره اختالفات فرقه

دسرت آشوب تبدیل کرده است و کار را به دخالت کشورهای بیگانه در آن سرزمین کشانده تا کنتررل آن را به
 وجود هم هنوز روی آرامش را به خود ندیده است. بگیرند و بااین
های محلری گرایری برا قردرتهای متعدد محلری وجرود دارد، محتسرب برا همای که قدرتدر جامعه

شرود؛ زیررا واند به کار خود ادامه دهد. همین نکته یکی از عوامل ضعف سازمان حسربه محسروب میتمی
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منصبان محلری بایسرتند و بایسرتی توانند در برابر منکرات والیان و صاحبمحتسبان در چنین شرایطی نمی
منصبان ات صاحبوبازار کنند و از تخلفوظایف خود را محدود به رسیدگی به تخلفات عامۀ مردم در کوچه

 (.91)بادکوبه،  پوشی کنندچشم
های عباسی نیز در طول تاریخ در ضعف سرازمان حسربه بویه و خلیفهاختالفات مذهبی میان امیران آل

ق، 192کرد. بهاءالدولره در سرال ها ظهور میکه در انتخاب قاضیان این اختالفتأثیر نبوده است، چنانبی
القضراتی، و شرریف مرتضری( را بره نقابرت علویران عرراق، قاضی ابواحمد موسوی )پردر شرریف رضری

سربب القضراتی او بهسرپرستی حاجیان و دیوان مظالم گمارد، اما خلیفۀ قادربالله از تفویض منصب قاضی
 (. 92تشّیع وی طفره رفت )همو، 

ویرد ممکن است کسی برای حل این معضل، تعیین رئیس حسبه از سوی خلیفره را پیشرنهاد کنرد و بگ
که در صدر اسالم چنین بوده است، با انتخاب رئیس حسربه از سروی خلیفره و لرزوم اطاعرت او و همچنان

شود. پاسخ این است که اواًل موتور حرکت حسبه، مقبولیت و بخشیدن به او، این مشکل حل میمشروعیت
و مسرئول حسربه،  شرود؛ ثانیرًا اگرر بنرا باشرد متصردینفوذ دینی است که با یك حکم حراکم ترأمین نمی

معنای حقیقی کلمۀ حسبۀ مردمی نیست و به آفات حسبۀ دولتی نشاندۀ حاکم باشد، دیگر آن حسبه بهدست
 شود.( گرفتار می119تا115راد، که در آثار دیگر از این قلم اشاره شده است )رضایی

مراجرع تقلیرد خرود شود که محتسب بر اساس فتوای اینکه در کتب مربوط به احکاِم حسبه توصیه می
شرده مطرابق فتروای مرجرع تقلیرد فاعرل چره حکمری دارد نباید حسبه کند، بلکه باید بنگرد که فعل انجام

ای در اجررای ایرن ای و سلیقه(، گواه آن است که احتمال بروز اختالفات مذهبی و فرقه1/191)زمخشری، 
گونه ترذکرات برانگیختره واران را به ذکر اینوظیفه وجود داشته و آفاتی در حال ظهور بوده است که این بزرگ

 است.
 انگاری سازمان حسبه. معصوم6-5

گیر حسبۀ سازمانی شود، مسئلۀ صالحیت اعضای این سازمان و مشکل دیگری که ممکن است گریبان
گرذارد کره آیرا ها است. این سؤاالت را پیش روی اعضای ایرن سرازمان میچگونگی تعیین و نظارت بر آن

ها عطا کرده است؟ آیا خود سازمان از هر خطایی مصون اسرت و معروف را چه کسی به آنت امربهصالحی
احتمال آنکه خودش نیز خطا کند و مرتکب منکر شود، وجود ندارد؟ و اگر مرتکب بشرود یرا در تشرخیص 

مصرادیق  مصادیق معروف و منکر اشتباه کند یا میان فاعالن منکر و تارکان معروف، اختالفی در تشرخیص
الخطاب باشد؟ گونه موارد فصلمعروف و منکر وجود داشته باشد، تکلیف چیست؟ و چه کسی باید در این

شود و تحرت الخطاب بدانیم، عماًل حسبۀ سازمانی به حسبۀ دولتی تبدیل میاگر دولت و حکومت را فصل
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شناسرری انگرراره آسرریب اد، رشررود )رضرراییگیرررد و طبیعتررًا برره آفررات آن هررم گرفتررار میامررر او قرررار می
معروف به کسی الخطاب باشند، نقض غرش خواهد شد و امربه(. اگر فاعالن منکر فصل105تا119...ص

الخطاب، دهد، معنا نخواهد داشت. در صرورت نبرودن فصرلکه خودش مصادیق معروف را تشخیص می
ازار اخرتالف، درگیرری کشاندن کار حسبه خواهد شرد و بربستاختالف در تشخیص مصادیق سبب به بن

 مذهبی و فکری و قومی را داغ خواهد کرد که همه از انکار مصادیق منکرند.
آورد کره ایرن گرروه، مسرئول انحصار اجرای شریعت در نهادی یا سازمانی، این ذهنیت را به وجود می

کرار، محترام  هایمستقیم ایفای این وظیفه هستند و سایر افراد جامعه در تشخیص منکر و معروف و شریوه
بینرد کره بررای آنران تعیرین کس خودش را در حردی نمیباشند، لذا هیچها میکسب اجازه و راهکار از آن

وجرود ها ایرادی بگیرد؛ درنتیجه نوعی مصونیت کاذب برای اعضرای ایرن سرازمان بره تکلیف کند یا از آن
هرا و وقروا منکرر از هی از منکر از سروی آندهد که گویا همیشه باید نها را در وضعیتی قرار میآید و آنمی

ها اسرت و دامرن معروف و نهی از منکر همیشه حق به جانب آنکه در قضیۀ امربهسوی دیگران باشد. چنان
 ها از هر نوا منکری کاماًل پاک است.آن

شرود کره العنران و خطرنراک تبردیل میانگاری است که محتسب بره موجرودی مطلقبا چنین معصوم
هرا را راحتی دست به هر فسادی بزند و مخالفان و منتقدان خود را از صحنه بیرون کند، بلکره آناند بهتومی

مند بره گناه و مظلوم جلوه دهد. اگر خودش هم عالقهجای خود، متخلف نشان داده و خود را مقدس، بیبه
یۀ ایرن قردرت برادآورده بره نظر خود را از ایرن طریرق بره قردرت برسراند و در سراقدرت نباشد، افراد مورد

 های بادآورده نیز دست یابد و تا هر کجا خواست، بتازد.ثروت
تنها آفتری اجتمراعی اسرت، به وجود آمدن چنین مصونیتی برای هر فرد یا قشری )نه فقط محتسب( نره

بلکه با مسّلمات دینی و تعالیم منصوص قرآنی هم در تضاد است و خود منکری عظریم و کراری بررخالف 
 یابی است.ها و فسادی آشکار است که بیش از هر چیزی محتام مبارزه و ریشهارزش
اگرر مرن »فرمایرد  ندارد و خود پیغمبر هم می« اعتصام»و « کریت»در فرهنگ اسالمی هیچ احدی »

گر فرماید  ا( و خداوند تعالی در مورد او می112 ،ده گفتار ،)مطهری« ترسمگناه یا شرک بورزم، از خدا می
 (.05و  00)الحاقه  « کردیمداد که خالف واقع بود دست او را قطع میبه ما چیزی نسبت می

مشورت حرق را از مرن دریر  »فرماید  است، می« معصوم»که به اعتقاد ما شیعیان وقتی امام علی)ا( 
ک نهراد منحصرر ای در یگونهشود نهی از منکر را به(. چگونه می182، 212االسالم، خطبۀ)فیض« نکنید

 کرد که حق دخالت از مردم سلب شود؟
طرفه نبودن وظیفۀ نهی از منکر و اهمیت نظارت مردم بر دولت بره مروازات نظرارت بودن و یکمتقابل
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باشد؛ زیررا قررآن مشمول عموم ادلۀ وجوب نهی از منکر نیز می1دولت بر مردم، عالوه بر تصری  قرآن کریم
و ایرن  2رسرانندزه با منکرات حّکام و مردم را با یک سیاق و سبک به اثبات میکریم و روایات اسالمی، مبار

کنند. اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسرالمی ایرران نیرز عنوان وظیفۀ گروه خاصی مطرح نمیکار را به
 این مطلب را به صراحت بیان کرده است.

معرروف و بره ای مبارزه برا منکررات آمرران اگر برای مبارزه با منکرات باید نهادی وجود داشته باشد، بر
حّکام هم باید نهادی رسمی و مقتردر برا همران اسرتحکام و دارای همران میرزان حمایرت و اسرتقالل هرم 

 بینی شود.پیش
رساند که حاکمانی مثل معروف، کار را به جایی میطرفه بودن امربهنبودن چنان نهادهای نظارتی و یک

شوند کره برا وجرود ظراهر مرذهبی و تعصرب دینری معروف میگذار امربهبنیان شاه عباس صفوی متوّلی و
 (.1/50( و اهل زن بارگی بود )همو، 225تا2/211، )فلسفی نوشیدن شراب را از حد گذرانیده 1ظاهری،

طرفه بودن این وظیفرۀ انتصراب، شراعر معروف و یکبه  نداشتن بر آمرانای دیگر از نتایج نظارتنمونه
به سمت محتسب بغداد است که سررایندۀ رسرواترین شرعرها « حجامابن»مذهب ولی فاسق به نام شیعی 

دهد که شاگردان خردسرال خرود را به استادان اندرز می القربةمعرلماخوه در کتاب ابن(. 111است )سری، 
ندانستن شرا، بلکره  حجام نه به سبب پایبندنبودن به اخالق وحجام منع کنند. ابناز مراجعه به دیوان ابن

 بودنش بر کنار شد. سبب شیعیبه
های خود غفلت نمود و ذهبی از حجام( از تمامی وظیفهگوید  او )ابنمی ِمرآت الزمرنجوزی، در ابن

)همو(، اما جای حیرت نیست؛ زیررا در صرورت نبرودن نظرارت برر محتسربان،  کندانتصاب او حیرت می
 توان انتظار داشت.ترین فسادی است که میل و نصب مسئوالن، سادهگرایی و زدوبندها در عزمصلحت

 
  نتیجه

معروف و نهی از منکر، دو فریضۀ بنیادی و مورد اتفاق همۀ ِفَرق اسالمی و بلکه ادیان و ملل دیگر امربه

                                                 
رود )تواصوا بالحق و باب تفاعل آورده شده که برای بيان معانی طرفينی و متقابل به کار می والعصر که در آنجا توصيه به حق در ۀسور نک: 0

 (.7/170 ،ری شهری)نک: محمدی مچنين ه .ر(بتواصوا بالص

از حکام باشد یا از  ،منکر یعنی بدون تفاوتی ميان اینکه فاعلِ ؛داردمطلق و بدون تقييد بيان میطوروجوب این وظيفه را به، معروفامربه ۀادل 1
 ،امبر اینکه برای نهی از منکرات حکّا وهعال .ام و منکرات دیگر نيست و نهی از هر دو واجب استلذا تفاوتی ميان منکرات حکّ .مردم عادی

زیارا اگار نهای از  اسات؛ام مشمول دليل اولویت نياز حکّ نهی از منکرِ، ( و در ضمن179تا7/170همان،  :کندالیل مستقلی نيز وجود دارد )
تر به ام به مراتب مضرتر و مخلامرا و حکّ سادزیرا ف؛ طریق اولی واجب خواهد بودام بهنهی از منکرات حکّ ،ام واجب استمنکرات غير حکّ
 تواند تمام جامعه را فاسد کند.یاست و یک امير فاسد م نسبت به سایر افراد دین و جامعه

 وضعيت شاه عباس اول به منابع زیر مراجه شود: ۀبرای اطالع بيشتر دربار . 9

 .53تا9/57 ؛959 ،111 ،177 ، 1/191 ،فلسفی
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اه گنظر دارند، اما جوامع اسالمی هیچجهان است و حتی در کلیت و ضرورت آن، همۀ عقالی جهان اتفاق
 اند. ها است، به آن توجه نداشتهچنان که شایستۀ شأن و متناسب با اهداف آندر طول تاریخ، آن
سبب علل مختلفی است که در این تحقیق، نبودن نگرش سازمانی و تشکیالتی در اجرای این مطلب به

پذیرفته شرده اسرت. برا ها آنین ترعنوان یکی از مهمشده، بهانجام هایکنشبودن ها و پراکنده و انفرادیآن
معروف و نهری از منکرر در ماهیرت و ذات خرود، اصرولی دالیل عقلی و شرعی ثابت شده است که امربره

اجتماعی و گروهی هستند و بدون کرار گروهری و مردیریت سرازمانی بره اهرداف و نترایج مطلروب خرود 
 رسند. نمی

 اند از شود به اختصار عبارتمیدالیلی که برای اثبات این مدعا ارائه 
  در ادلۀ نقلی این دو اصل« منکم»و « امت»هایی چون به کار رفتن واژه .7
 نیازمندی اجرای این دو وظیفه به قدرت و تمکن و نیروی انسانی کارآمد .2
های علمری و اخالقری خراص در مجریران بودن وجوب این دو وظیفه به وجود صالحیتمشروط .7

  هاآن
، «محدودیت دایرۀ ترأثیر»، «ومرمهرم»، «زدگیعوام»نقاط قّوتی چون دوری از آفاتی چون  . داشتن4

گویی و داشتن اقتدار مردمی و امکران عضروگیری و عردم و وجود امکان شناسایی و پاسخ« نگریسطحی»
 انحصارطلبی

های تراریخی نمونهعنوان نقاط ضعف روش سازمانی با استفاده از همچنین در این تحقیق موارد زیر به
 رسد به اثبات می

 تداخل کاری با دولت .7
 ها با مصال تقابل ارزش .2
 عدم حمایت حکومت .7
 های مذهبیبروز درگیری .4
 انگاری سازمان حسبهمعصوم .5

 
 پیشنهاد 

ترین افراد از میان اقشار مختلف ترین و خوش سابقهشود سازمانی متشکل از بهترین، سالمپیشنهاد می
ای مکتوب شرود و بردون وابسرتگی ها مشخص و در مجموعهها، اهداف و وظایف آنو آرمان تشکیل شود

مالی به دولت و هیچ گروه سیاسی خاص و با امکان ارتباط مستقیم با مردم و برا مردیریت علمرای دینری و 
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در هرر هایی که دارای نفوذ معنوی و مقبولیرت عامره هسرتند، اداره شرود. اساتید دانشگاه و دیگر شخصیت
های انسانی اعم از دولتی مانند بازارهرا و امراکن تفریحری، گروهری از سروی ایرن ای از مجموعهمجموعه

سازمان مستقر شوند و با مشاهدۀ هر گونه فعل منکر یا ترک معروف یا وصول گزارشرات مردمری، اقردامات 
نجام دهند و در صورت لرزوم، از ها ابه موازین اخالقی و شرعی در جهت پیشگیری یا رفع آنالزم را باتوجه

 های نیروی انتظامی و قوۀ قضائیه استفاده کنند.کمک
شود که نحوۀ همکاری قوۀ قضائیه و نیروی انتظامی در دستور کرار ایرن قروا قررار همچنین پیشنهاد می

 بینی شود. ریزی و پیشگیرد و قوانین مربوطه، برنامه
 

 منابع 
 قرآن کریم

یتم آرمسترانگ، مایکل، ، ترجمره دکترر محمرد اعرابری، انتشرارات دفترر پرژوهش هرای انسانی منابع استراتژیک دیر
 7710فرهنگی، چاپ دوم، 

 ق.7730، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران  جاویدان، تر یخ سیرسی اسالمابراهیم، حسن، 
 اللرهجرا  مکتبرة آیتابراهیم، بی تحقیق محمد ابوالفضل، بهشرح نهج البالغههبةالله، الحدید، عبدالحمیدبنابیابن

 .7151العظمی المرعشی النجفی، 
جرا  هیئرة المصرریة العامرة تحقیق محمود شرعبان، بیمعرلم القربة فی احكرم الحسبة، بهمحمد، اخوه، محمدبنابن

 م.7401للکتاب، 
جرا  اسرالمی، اپ دوم، بیتحقیق لجنة التحقیرق، چربه ،، السرائرالحروی لتحریر الفترویاحمدادریس، محمدبنابن

 ق.7470
تحقیق  علری المنتظرر الکترانی، ، برهتحفة النظر  فی غرائب االمصر  و عجرئب االسفر عبدالله، بطوطه، محمدبنابن

 ق.7405بیروت  مؤسسة الرساله، 
 ق.7403نا، ، بیروت  بیالفصل فی الملل والنحل واالهواءاحمد، بنحزم، علیابن
، محمد پروین گنابادی، تهران  بنگاه ترجمره و نشرر کتراب، المقدمه ابن خلدونمحمد، بنمانخلدون، عبدالرحابن

 ق.7752
 ق. 7407تحقیق محمدحامد فقهی، بیروت  دارالکتب العلمیه، ، بهاالحكرم السلطرنیهحسین، فراء، محمدبنابن
 ق.1181ر، کف  دارالرهاهق ،حسینفراء، محمدبنابن
 تا.، چاپ اول، بیروت  دارالفکر، بیالبدایة و النهریةعمر، بنعیلکثیر، اسماابن

 م.7157نا، جا  بی، به کوشش سر جنت، بیکترب االحتسرباطروش، حسن، 
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تحقیق محمدیوسف موسی؛ علری عبردالعظیم عبدالمجیرد، قراهره  ، بهاال شردعبدالله، بنامام الحرمین، عبدالملک
 ق.7731 نا،بی

 ق.7713 ، بیروت  دارالکتاب العربی،الغدیر فی الكترب و السنة و االدبین، /امینی، عبدالحس
 ق.7475تحقیق لجنة التحقیق، چاپ اول، قم  باقری، ، به، المكرسبمحمدامینبنانصاری، مرتضی

 تا.، تهران  فدک، بیمعروف و نهی ازمنكردو از یرد  فته، امربهآیتی اسالمی، عباسعلی، 
نامرۀ دورۀ دکترری دانشرکدۀ ، پایانهری شرق اسالمی از آغرز تر سقوط بغدادحسبه د  سرزمینحمد، بادکوبه هزاوه، ا

 .7733نا، الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران، تهران  بی
 55- 15 صص، تا، بی25، شمجلۀ ترجمرن سیرسی، «معروف در جهان عربامربه»باهر، م، 

 ق.7407تهران  صادق،  شرح ثقلین السید محمد تقی آل بحر العلوم،، لفقیةبلغة امحمدتقی، بحرالعلوم، محمدبن
 .7715جا  توتیا، ، ترجمۀ محسن ثالثی، بیشنرسید آمدی به جرمعهبروس کوئن، ،

 م.2077، بیروت  االنتشار العربی، تجرید البخر ی و المسلم من االحردیث التی ال تلزمالبنا، جمال، 
 .7732و مذاهب جهان، چاپ اول، قم  وزیری، بنی حسینی، صادق، ادیان 

 . 7737زاده، تهران  مرکز نشر دانشگاهی، ، ویراستۀ هادی عالمدین و دول  د  ایران عهد مغولبیانی، شیرین، 
 .7753 تصحی  دکتر فیاش، چاپ دوم، مشهد  انجمن آثار ملی دانشگاه مشهد،، به، تر یخ بیهقیبیهقی، ابوالفضل

 .1181 ، تهران  بنیاد دایرة المعارف بزرگ اسالمی،ائرة المعر ف بز گ اسالمید، پاکتچی، احمد
 .7721، چاپ اول، تهران  مرکز نشر، فرهنگ اندیشۀ انتقردی از  وشنگری تر پسرمد نیته، پین، مایکل

 ق.7401نا، تحقیق عبدالرحمن عمیره، بیروت  بیعمر، شرح المقاصد، بهتفتازانی، مسعودبن
 ق.7472بیروت  داراالحیاء التراث العربی،  ، چاپ اول،تفسیر الثعرلبیمحمد، بنثعالبی، عبدالرحمن

 ق.7720نا، انی، قاهره  بیتحقیق بدرالدین نعس، به، شرح المواقفمحمدبنجرجانی، علی
آسرتان  )مخطوط(، نسخۀ میکرروفیلم کتابخانرۀ التحفه السنیه فی شرح نخبه المحسنیهنورالدین، بنجزایری، عبدالله

 تا.، بی2231قدس، شمارۀ عمومی در کتابخانه 
 .7735، قم  الهادی، مقرالت تر یخیجعفریان،رسول، 

، 737ترا752، صرص2، سال پنجم، ش«مجلۀ حکومت اسالمی»ر ه، ام  و مل  نگرهی دوبجوان آراسته، حسین، 
7731. 

 ق.7477، بیروت  دارالکتب العلمیه، کشف الظنون عن اسرمی الكتب والفنونعبدالله، بنحاجی خلیفه، مصطفی
، ترجمرۀ علری الهری خراسرانی؛ حسرینعلی شریروی، محمدرضرا فقه امر به معروف و نهی از منكرالله، حیدر، حب

 .7713های آستان قدس رضوی، مشهد  بنیاد پژوهشمالیی، 
عبردالرحیم ربرانی  تصرحی  و تعلیرق، بهوسرئل الشیعه الای تحصایل مسارئل الشاریعهحسن، حر عاملی، محمدبن

 .7407جا  دارالحیاه التراث العربی، شیرازی، بی
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، 71، شب اساالمیمجلاۀ مطرلعارت انقاال، «تعلق خطابات شرعی سیاسی به مکلف سیاسی»حسنی، ابوالحسن، 
 .47تا32، ص7722زمستان

 ق.7474، قم  اسالمی، االمر برلمعروف و النهی عن المنكرخرازی، محسن، 
 تا.، بیروت  دارالکتب، بیتر یخ بغدادعلی، خطیب بغدادی، احمدبن

 ق.7755اکبر غفاری، تهران  صدوق، تحقیق علی، بهجرمع المدا کخوانساری، احمد، 
بر سی مسرئل اجتمارعی « منکر از ناهیان و معروفبه  آمران از حمایت قانون شناختیجامعه یبررس»خیری، حسن، 

 .212تا212، ص1190، پاییز و زمستان2، دورۀ ششم، شایران
 ق.7404جا  مؤسسۀ نشر، ، با همکاری کاظم محمدی، بیالمعجم المفهرس اللفرظ نهج البالغه دشتی، محمد،

 .7771نامه، تهران  دانشگاه تهران سازمان لغت ،لغتنرمه اکبر،دهخدا، علی
 ق.7737جا  مرتضوی، ، بیالمفردات فی غریب القرآنمحمد، بنراغب االصفهانی، حسین

 ق.7403تحقیق کورکیس عواد، چاپ اول، بیروت  عالم الکتب، ، بهتر یخ واسطسهل، بنرزاز الواسطی، اسلم
 ق.1012دارالکتاب، ر، قم  مؤسسۀ تفسیرالمنررضا، محمدرشید، 

، 27، شمجلۀ پژوهشانرمۀ علاوم سیرسای، «معروف پیامدها و راهکارهاشدن امربه دولتی»، راد، عبدالحسینرضائی
 .774تا701، ص7721زمستان

مجلاۀ مطرلعارت ، «های تراریخیمعروف ونهی از منکر با نظر به تجربهشناسی امربهآسیب»______________، 
 .700تا37، ص7724، پائیز31، شاسالمی فقه و اصول

تخصصی اساالم و علاوم دو فصلنرمۀ علمی، «تحوالت نظارت اجتماعی در تمدن اسالمی»______________، 
 .111تا105، ص1191بهار و تابستان، 5ش اجتمرعی،

 تا.، لبنان  دارالمعرفه، بیالكشرفعمر، زمخشری، محمودبن
 .7735، مشهد  آستان قدس رضوی، نهرد داد سی د  اسالمساکت، محمدحسین، 

 .7727چاپ پنجم، تهران  مؤسسۀ فرهنگی صراط، حكم  و معیش ، سروش، عبدالکریم، 
 .757تا734، ص7732، پائیز77، شمجلۀ حكوم  اسالمی، «منصب محتسب در ایران»سری، ابوالقاسم، 

امت وامامت، چاپ هفتم، تهران  نشر الهام، دفتر تردوین و تنظریم آثرار دکترر  ،7شیعه مجموعه آثر  شریعتی، علی، 
 .7724علی شریعتی، 
چاپ هفتم، تهران  الهام، دفترر تردوین و تنظریم آثرار دکترر علری شرریعتی،  ،3شیعه )مجموعه آثر ( ________، 

7732. 
 ق.7472، قم  صادق، چاپ سنگی، الد وس الشرعیه فی فقه االمرمیهکی، مشهید اول، محمدبن

، چاپ اول، نجف  جامعرة النجرف الدینیره، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیهعلی، بنالدینشهید ثانی، زین
 تا.بی
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دانشرگاهی تهرران، زاده، تهران  مرکز نشر ، ترجمۀ هادی عالماصنرف د  عصر عبرسیشیخلی، صباح ابراهیم سعید، 
7732 . 

کوشرش سرید البراز العرینری و ، قاهره  مطبعرة اللجنرة، بهنهریة الرتبة فی طلب الحسبةنصر، بنشیزری، عبدالرحمن
 ق.7735محمد مصطفی زیاده، 

تحقیق عباس قوچرانی، چراپ هفرتم، ، بهجواهر الكالم فی شرح شرائع االسالمباقر، بنجواهر، محمدحسنصاحب
 .7733الکتب االسالمیة،  تهران  دار

 .7733، قم  دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم، حسبه یک نهرد حكومتیالله، صرامی، سیف
 تا.بیروت  اعلمی، بی المیزان،طباطبایی، سیدمحمدمحسن، 

تحقیق احمد حسینی، تنظیم محمود عرادل، تهرران  مکترب النشرر ، بهمجمع البحرینمحمد، بنطریحی، فخرالدین
 .7735المرتضویه، 

تحقیق ابرراهیم موسروی زنجرانی، بیرروت  ، برهکشف المراد فی شرح تجرید االعتقردیوسف، بنعالمه حلی، حسن
 ق.7403 اعلمی،

 ق.7752، قاهره  مطبعة العثمانیة المصریه، مختصر تر یخ العرب و التمدن االسالمیعلی، امیر، 
 .7735، تهران  دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران، جزوۀ حقوق عمومی،  عباسعلیزنجانی،  عمید

 .20تا74صص، 7733، بهار7ش، مجلۀ حكوم  اسالمی، «دیدگاه حکومتی در نظریۀ حسبه، رررررررررررررر
 .7737، تهران  امیر کبیر، فقه سیرسی رررررررررررررر،

 ق. 7752مصر  مطبعه العثمانیه المصریه، احیرء علوم الدین، محمد، غزالی، محمدبن
 .7735جا  نشر علمی، ، چاپ ششم، بیزندگرنی شره عبرس اولفلسفی، نصرالله، 

 .1181نا، جا  بی، بیترجمه وشرح نهج البالغه امرم علیفیض االسالم، علینقی، 
 .7730، اصفهان  امیرالمؤمنین، فی شرح االصول الكرفی الوافیمرتضی، شاهفیض کاشانی، محمدبن

 ق.7472بیروت  دارالنفائس،  نظرم الملک فی الشریعه االسالمیه،قاسمی، ظافر، 
 .7722، قم  دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم، آزادی د  فقه و حدود آنقدردان قراملکی، محمدحسن، 

 .7752  دارالکتب االسالمیة، ، تهرانقرموس قرآناکبر، قرشی بنابی، علی
تصحی  احمد عبردالعلیم برزونری، قراهره  درالکترب المصرریة، ، بهالجرمع االحكرم القرآناحمد، قرطبی، محمدبن

 ق.7737
 تا.جا  دارالکتب المصریة و وزارة الثقافیة القومیة، بی، بیصبح االعشی فی صنرعه االنشرءعلی، قلقشندی، احمدبن

 تا.، اصفهان  چاپ سنگی چاپخانۀ مهدوی، بیکشف الغطرءکاشف الغطاء، جعفر، 
 .7721، قم  مؤسسۀ تحقیقات و نشر معارف اهل بیت، مجمع المسرئلگلپایگانی، محمدرضا، 

 م.1921 جا  الشرکة الوطنیة للنشر والتوزیع،، بیالحسبة المذهبیة فی بالد المغرب العربیلقبال، موسی، 
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، ترجمه و تحقیق سیدعباس صالحی؛ محمدمهردی فقهری، تهرران  دول  و حكوم  د  اسالملمبتون، آن.کی.اس، 
 .7720عروم، 

 م.7132، قاهره  مکتبة االنجلو المصریه، وسطیتر یخ الحضر ة االسالمیة فی العصو  الماجد، عبدالمنعم، 
 م.7102نا، جا  بی، بیاحكرم السلطرنیة والوالیرت الدینیةحمد، بنماوردی، علی

بیرروت  دارالمکترب العربیرة، الحضر ة االسالمیة فی القارن الراباع الهجاری )عصرالنهضاه االساالمیه(، متز، آدام، 
 ق.7732

 ق.7407، بیروت  وفا، ر  االنوا بحمحمدتقی، مجلسی، محمدباقربن
 تا. ، نجف  اسماعیلیان، بیشرایع االسالم فی مسرئل الحالل والحرامحسن، محقق حلی، جعفربن

 .ق1010قم  االعالم االسالمی،  ،میزان الحكمهمحمدی ری شهری، محمد، 
 .7732، تهران و قم  صدرا، حمرسۀ حسینیمطهری، مرتضی، 

 تا.صدرا، بی ، قم ده گفتر _________، 
 تا.، قم  صدرا، بیبیس  گفتر _________، 

 .7102نا، ، بیروت  بیالمنجد فی اللغة و االعالممعلوف، لویس، 
 ق.851، بیروت  دارصادر، الخطط المقریزیةعلی، مقریزی، احمدبن

 .1181تهران  دارالکتب االسالمیة،  ودوم،چاپ سی تفسیر نمونه،مکارم شیرازی، ناصر، 
، قرم  المرکرز العرالمی للدراسرات االسرالمیة، د اسرت فی والیة الفقیه و فقه الدولة االساالمیةمنتظری، حسینعلی، 

1018. 
 .45تا51، ص7737، 4دورۀ دوم، شمجلۀ نو  علم، ، «خمس در کتاب و سنت»میانجی، احمد، 

 تا.، بیناجا  بیمحمد طالقانی، بی، با توضی  و پاورقی سیدتنبیه االمة و تنزیه الملةنایینی، محمدحسین، 
 .7727، نجف  جامعة النجف الدینیه، جرمع السعرداتمحمدمهدی، نراقی، احمدبن

چراپ اول، قرم   عوائد االیرم فی بیرن قواعد االحكرم و مهمرت مسرئل الحاالل و الحارام،________________، 
 ق.7473دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم، 

 .7720چاپ چهارم، تهران  اساطیر، سیرس  نرمه، علی، بنحسن نظام الملک،
 تا.نا، بی، موجود در کتابخانۀ دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ واحد خراسان، مشهد  بیپلیس ایرانوزارت کشور، 

بلیغرات جا  مرکز چاپ و نشر فرهنگی سرازمان ت، چاپ اول، بیتبلیغرت یک واژه د  دو حوزههمایون، محمدهادی، 
 .7734اسالمی، 

، پایران نامرۀ دانشرکدۀ حقروق و نمرئی از حسبه د  اسالم و نهردهری آن د  جمهو ی اسالمیهمراه دوست، بهروز، 
 .7733نا، علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران  بی

 .733تا771ص ،7733، 23و25شفصلنرمۀ حوزه، ، «حسبه و والیت فقیه»یعقوبی، ابوالقاسم، 
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