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Abstract 
Enjoining good and forbidding evil is one of the 
most basic teachings and rules of Islam, which is 
aimed at the happiness of the individual and the 
health of the Islamic society and is emphasized 
by religious texts and approved by human 
rationality. Revival and implementation of this 
important Islamic duty has been the focus of the 
drafters of the Constitution of the Islamic 
Republic of Iran in such a way that the eighth 
principle is dedicated to the issue of supervision 
of the people over the government, the 
government over the people and the people over 
each other, and to the institution of governance. 
It is interpreted as good and forbidden as bad. 
Improper or incomplete implementation and 
understanding of it causes chaos and insecurity, 
and the loss of the charm and privacy of 
individuals, or damage to their rights and 
freedoms. Warning, punishment, public attention 
and public responsibility will improve the 
society and avoid of problems. Enjoining what is 
good and forbidding what is evil is a public duty 
that clarifies the truths and by guiding the people 
of the society, destroys heresies and creates 
resistance against misguidance and falsehood. 
This article examines these cases in the light of 
the constitution and especially its eighth 
principle. The current research method is 
descriptive analysis. 

Keywords: Enjoining what is Good, Forbidding 
what is Bad, the Constitution. 

  چکیده

تعالیم و احکام ترین  امر به معروف و نهی از منکر جزء اساسی
 مت جامعهالمی است که معطوف به سعادت فرد و سالاس

عقل تدبیرگر  تأییدمتون دینی و مورد  تأکیدمی و مورد الاس
می مورد الو اجراي این فریضه مهم اس ءبشري است. احیا

می ایران القانون اساسی جمهوري اس کنندگان توجه تدوین
که اصل هشتم آن به این موضوع اختصاص اي  گونه بوده به

ت بر مردم و مردم دول، یافته است که به نظارت مردم بر دولت
پردازد و به نهاد امر به معروف و نهی از منکر  می بر یکدیگر

اجرا و فهم نادرست یا ناقص از آن باعث ایجاد  .شود می تعبیر
هرج و مرج و ناامنی و از بین رفتن حرز و حریم خصوصی 

 شود. میها  آن هاي اشخاص و یا ورود لطمه به حقوق و آزادي

ح الانی و مسئولیت عمومی موجب اصتوجه همگ، تنبه، تذکر
گردد. امر به معروف و نهی از  می مشکالتجامعه و دوري از 

یک تکلیف عمومی است که حقایقی را روشن ساخته ، منکر
برد و مقاومت  می را از بینها  بدعت، و با هدایت افراد جامعه

کند. این نوشتار به بررسی  می در برابر گمراهی و باطل ایجاد
، اصل هشتم آن ویژه بهرد در پرتو قانون اساسی و این موا

  باشد. می توصیفی -. روش تحقیق حاضر تحلیلیپرداخته است

  قانون اساسی. ، نهی از منکر، امر به معروف: واژگان کلیدي
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  :ارجاع
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  مقدمه

پیامبران  .اجتماعی بوده استهاي  متفاوت نسبت به انحرافات و تباهیهاي  واکنش دهنده تاریخ جوامع نشان

، عدالتی بی هر کدام به نحوي علیهاند  جامعه بوده دار هدایت سفه و رهبران اندیشمندي که عهدهالف، الهی

در  مقابله با این مفاسد ممکن نبوده است.، اما بدون التزام و مشارکت همگان، اند ظلم و فساد قیام کرده

تاریخ جوامع مبارزه با انحرافات و فسادها هنگامی نتیجه بخش بوده است که همگان اعم از مردم و 

افراد جامعه اعم از مردم و ، به عبارت دیگر اند. بر یکدیگر نظارت کرده ن مشارکت داشته والمسئو

خود را در برابر رفتارها و خطاهاي یکدیگر مسئول ، ن بر تصمیمات و اعمال یکدیگر نظارت کردهالمسئو

و ن المردم بر مسئو، بایست نظارت و ارشاد در هر سه بعد آن یعنی مردم بر مردم می بنابراین اند. دانسته

زمینه ، ن بر مردم به بهترین نحو ممکن انجام بگیرد تا با مقابله علیه فسادها و جلوگیري از اشتباهاتالمسئو

  بیشتر جامعه فراهم آید. هرچهتعالی  رشد و

، نظمی و اَعمال خودسرانه شود بی، جا که ممکن است اعمال نظارت موجب هرج و مرج اما از آن

سازد و  می اصولی گنجانده شده است که این اعمال نظارت را قانونمند امروزه در قانون اساسی کشورها

اجرا و اعمال  نحوه، از طرف دیگر سازد. می راهکارهاي اجراي هر کدام و حد و حدود آن را مشخص

، ها رسانه، ها تشکل، احزاب، ها قوه، امروزه نهادها یابد. می رشد و تحول جوامع تغییر این نظارت در نتیجه

در حقیقت  امر به معروف و نهی از منکر یا همان مسئولیت همگانی را بر عهده دارند. وعات و... وظیفهمطب
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 را از خطاها و اشتباهات بازها  آن ن و حاکمان خود نظارت داشته باشند والهر گاه مردم بخواهند بر مسئو

ها  ن نیز از طریق سیستمالمسئو .کنند می اهداف خود را دنبالها  آن پیوسته و از طریقها  دارند به این تشکل

این ، اجراي قانون و مقابله با قانون شکنان ي و نظارت برگذار قانونهاي پیچیده حکومتی مانند فرایندو 

می نیز به این مهم اهمیت الاز طرف دیگر باید توجه داشت که در تعالیم اس دهند می وظیفه را انجام

ر متون مقدس اعم از قرآن و روایات به صورت معتنابهی تحت به نحوي که د، داده شده استاي  ویژه

  معروف و نهی از منکر به این مسئله پرداخته شده است. امر به فریضه

مت جامعه از انحرافات و خطاهاي الهم ضامن س، اصل امر به معروف و نهی از منکر با گستره وسیع

اجتماعی صاحبان -رافات سیاسیکوچک و بزرگ مردم و هم راهی اساسی براي جلوگیري از انح

امر به معروف و نهی از منکر را به مثابه یک  وظیفه، خداوند براي تحقق این امر قدرت و مکنت است.

تکلیف بر دوش افراد جامعه نهاده است تا همگان در برابر خطاها و اعمال ناپسند یکدیگر اعم از مردم با 

 ود را مسئول دانسته و یکدیگر را از خطاها بازدارند.خ، ن با مردمالن و مسئوالمردم با مسئو، مردم

تاکنون در مباحث فقهی امر به معروف و نهی از منکر غالبا در محدوده روابط فردي مورد بحث و 

مردم و حکومت نیز کاربرد داشته و از  این اصل نسبت به رابطه که درحالیبررسی واقع شده است 

  .باشد می سزایی برخورداره ب تأثیراهمیت و 

استه از سرشت انسانی و سرنوشت اوست که وجود وقانونی طبیعی و برخ، امر به معروف و نهی از منکر

، مذهبی در دنیاي بشري-دینی رساند. گرایش به این سازه می عقل بشري در کنار فطرت وي را به اثبات

انون جهان آفرینش و شرع و برخورداري از نظام اصلح و قها  بازگشت به فطرت و عقل و طبع اولی انسان

ارمغان الهی به انسان هدیه شده تا در پرتو آن بتواند مسیر تعالی خویش را هموار  باشد که به مثابه می اقدس
مورد  در، انحرافی از جمله بزهکاري امتناع ورزد. در نگرش و دیدگاه شرعیهاي  سازد و از ورود به وادي

نظریه ، شود که بیش از هر چیز می تأکیدم بر اجراي آن بر نکاتی قرآن کری تأکیدتوجیه تکوین این نهاد و 

سازد. از این منظر رمز و راز نهاد امر به معروف و نهی از منکر در  می حقوقی اصالت جمع را به ذهن متبادر

این نهفته است که هیچ یک از افراد جامعه از دیگران جدا نیست و راه زندگی و سرنوشت آنان در مسائل 

 .اعی با یکدیگر پیوند خورده استاجتم

کند تا همهامکانات خود را  می می ایران را موظفالبند یک اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوري اس

قی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد الایجاد محیط مساعد براي رشد فضایل اخ« در خصوص
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 عنوان به، زیادي مطرح استهاي  ف و نهی از منکر مسائل و بحثامر به معرو درباره. به کار گیرد »و تباهی

خصوصی و عمومی به طور  امر به معروف و نهی از منکر سوال است که آیا شامل حوزه حوزه درباره، مثال

شود  می با سیري در آیات و روایات در این باره مشخص، شود و یا تنها شامل یکی از آن دو است می مطلق

دخالت در زندگی خصوصی دیگران داده نشده  صریحاً استثنا شده و به افراد اجازه خصوصی که حوزه

1سوره حجرات 12 آیهدر است. براي مثال 
دخالت و تجسس در کار و زندگی دیگران منع شده  هرگونهاز  

وه الع مراد آیه از عدم تجسس در حوزه خصوصی دیگران است.، همچنان که طبق تفسیرهاي متعدد، است

چگونگی اجراي آن و حدود و ثغور ، مسائل دیگر در باب اصل امر به معروف و نهی از منکر از جمله، ینبر ا
  خطیر را دارند. حیت انجام این وظیفهالکه چه کسانی ص آن است و این

  رکرد قانون اساسی در تعیین ضوابط و مصادیق معروف و منکروی -1

تعریف معروف و منکر و تعیین مصادیق ، و نهی از منکر عملی امر به معروفهاي  چالشین تر مهمیکی از 

تعریف روشن و مبهم نهادن  عدم ارائه، که در مقام اجرا وجود داردهایی  آن است. با توجه به دشواري

از سوي دیگر تعاریفی که در متون فقهی از  تبعات نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت.، مصادیق آن

مثال در  عنوان بهسازد.  نمی طرف تعاریفی کلی بوده که معضل ابهام را بر، تمعروف و منکر ارائه شده اس
است که از طرف شارع به نیکی اي  هر کار خوب و پسندیده، معروف«: ستآمده ا» مالجواهر الک«کتاب 

راهنمایی شده ) نیک بودن عمل( توصیف شده و فاعل آن به خوبی و نیکی آن عمل آگاه است و یا به آن

زشتی ( فاعل آن زشتی و قباهت آن را شناخته و یا به آن منکر هر کار زشت و ناپسندي است کهاست و 

  ).356، ق1392، نجفی( »ارشاد و راهنمایی شده است) عمل

هاي  پدیده شود. می همچنین با این واقعیت مواجه هستیم که جامعه همواره دچار تغییر و تحول

در قانون ها  آن معروف یا منکر باشد ولی به دلیل نوپدید بودن تواند مصداق می کند که می جدیدي ظهور

تعریف قانونی از معروف و منکر و تعیین مصادیق دقیق آن  از همین رو اصرار بر ارائه ی نشده است.بین پیش

عمل کردکه از یک سو اي  باید در تبیین معروف و منکر به گونه .کند می ناکارآمدي متن قانونی را دچار

گونه مضیق تعریف نگردند که مجریان در دعوت  معروف و منکر مبهم نماند و از سوي دیگر آنمفهوم 

  به خیر و معروف و در جلوگیري از منکر دچار مشکل گردند.

                                                     
1- نُوا اجینَ آمذ ا الَّ یا أَیهد أَح با أَیح ضً ع ب ضُکم ع ب ا یغْتَب سوا ولَ س ا تَج م ولَ عض الظَّنِّ إِثْ نَّ ب ا منَ الظَّنِّ إِ م أَخیـه میتًـا   تَنبوا کثیرً کلَ لَح نْ یأْ کم أَ

یمحر اب تَو نَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّه إِ و وهتُمکرِه   فَ
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توان به دلیل  نمی؛ که نخست آن .تواند راهگشا باشد می زیر نظر گرفتن سه نکته در، براي این هدف

ضرورت وجود متن ، ند کلی از معروف و منکر به دنبال داردکه تعریف قانونی هرچهایی  دشواري

به منظور رفع ابهام است. موضوع امر به معروف و نهی از ، محل رجوع، قانون قانونی را نادیده گرفت.

ف را در نظر گرفت و براي رفع البینانه مورد توجه قرار داد و احتمال ایجاد ابهام و اخت منکر را باید واقع

معروف ) مصادیق( ی دقیقبین پیش، یل مطرح شدهالبنا به د؛ که دوم آن. ی الزم را ارائه کردبین پیش، آن

کند و موجبات  می که محدودیت غیرمنطقی ایجاد چرا، نه مطلوب است و نه ممکن، و منکر

توان ضوابطی هرچند کلی را در قانون  می میانه حل راهیک  عنوان بهاما  آورد. می ناکارآمدي را فراهم

انجامد و بنابراین  نمی ضوابط روشن از یک سو به تعیین واحصاي مصادیق ارائه قرار داد. تأکیدمورد 

به میزان زیادي از ابهام ، از سوي دیگر تعیین ضوابط؛ گردد می الزم برخوردارپذیري  قانون از انعطاف

اجراي اصل هشتم  رفت از ابهاماتی که ممکن است در مسیر براي برون؛ سرانجام. کند می جلوگیري

 یا شورا یا کمیته( ی هیئتیبین پیش، قانون اساسی در مورد تعیین مصادیق معروف و منکر مطرح گردد

رسد. البته  می ضروري به نظر، اجتماعیهاي  دینی و واقعیت متشکل از کارشناسان مطلع از موازین) اي

 ویژه بهجرا االزم الاند به قوانین مصوب و تو می ویژه بهاجتماعی هاي  این هیئت در ارزیابی خود از پدیده

  .قانون اساسی استناد کند

 رکنابع شناسایی ضوابط و مصادیق معروف و منم -1-1

از آن به معرفی معروف و منکر و ضوابط شناسایی آن اختصاص اي  بخش عمدهکه  وه بر متون دینیالع

 بسیاري از ضوابط شناسایی معروف و منکر یابیم که می با مراجعه به اصول مختلف قانون اساسی در، دارد

منبع مناسبی براي  عنوان بهتوان قانون اساسی را  می درآن مندرج است و در نتیجه) میالبا الهام از تعالیم اس(

همچنین در کنار  .تعیین ضوابط و حتی تعیین مصادیق معروف و منکر در نظر گرفت و به آن استناد کرد
توان سراغ گرفت که  می می راالز قوانین عادي مصوب مجلس شوراي اسبرخی دیگر ا، قانون اساسی

وه بر الع قابلیت آن را دارد که براي شناسایی ضوابط و مصادیق معروف و منکر مورد استفاده قرار گیرند.

معروف و منکر هاي  در برخی از موارد به مصداق، یالملل بینتوان در قوانین و معاهدات  می، این موارد

عامل مهمی ، وجود این قوانین مرتبط. ستا جهانی داشته و مورد قبول اکثر کشورها کرد که جنبه اشاره

توانند به  می مجریان براي این منظور .سازد می است که ضرورت احصاي مصادیق معروف و منکر را منتفی

خواهیم کرد  تأکیدوع بر این موض، در ادامه با مرور بر اصول قانون اساسی؛ سایر قوانین نیز مراجعه کنند
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می در این الاما قوانین جمهوري اس، که هرچند درك صحیح از مصادیق معروف و منکر اهمیت دارد

  .زم نیستالهاي  راهنمایی ناتوان از ارائه، زمینه

  ر در قانون اساسیکضوابط و مصادیق معروف و من -1-2

یی ضوابط و مصادیق معروف و منکر در قانون اساسی یکی از منابع مناسب و قابل استنادي براي شناسا

 تواند در این زمینه راهنما قرار گیرد مرور خواهیم نمود. می کنار سایر منابع است که در ادامه به اصولی که

 عنوان بهصرفاً نیست بلکه ها  آن معروف یا منکر دانستن، زم به توضیح است که مقصود از ذکر این اصولال

موارد معروف و ین تر مهماین اصول بخشی از  در نظر گرفته شده است. منبع شناسایی معروف و منکر

دهند که بسیاري از ضوابط و مصادیق  می و به خوبی نشان کنند می می را معرفیالاس منکر در جامعه

همچون قانون  ی شده است و از آن قابل استخراج است.بین پیشتشخیص معروف و منکر در قانون اساسی 
مورد توجه قرار ، منبع تشخیص عنوان بهتواند  می می نیزالنین مصوب مجلس شوراي اسدیگر قوا، اساسی

اگرچه تعیین مصادیق معروف و منکر ، اجراي امر به معروف و نهی از منکر که در زمینه بگیرد. نتیجه این
  گردد. نمی محسوب اما در شرایط فعلی مانع عمده، برخوردار است الاز اهمیت با

ذکر این ضوابط به معناي ، کنیم می وابط و مصادیق مورد اشاره در قانون اساسی اشارهدر ادامه به ض
توان با استفاده از این ضوابط و معیارهاي کلی به  می باشد بلکه نمی معروف و منکر عنوان بهمصداق بودن 

معروف و یا  نوانع بهتواند بعضاً  می البته خود این ضوابط نیز معروف و منکر در جامعه رسید.هاي  مصداق

ضابطه براي تعیین مصادیقی  عنوان بهتواند  می براي مثال حفاظت از محیط زیست؛ منکر واقع گردد

، جلوگیري از آلودگی منابع آب و هوا، عدم تخریب منابع طبیعی، ها همچون حفاظت از حیوانات و جنگل

تانداردهاي ساخت اتومبیل به بهبود در وضعیت و اس، استفاده از انرژي خورشیدي، ساخت وسایل پاك

تواند  می هرچند که خود نیز؛ منظور حفاظت از محیط زیست و کاهش تصادفات و تلفات به کار رود

  .مصداقی کلی در نظر گرفته شود عنوان به

  ضوابط و مصادیق معروف و منکر در پرتو قانون اساسی -2

صوص مسئله امر به معروف و نهی از منکر در این نوشتار به بررسی ضوابط مندرج در قانون اساسی در خ

مصادیق مورد اشاره در قانون اساسی در این رابطه مورد ین تر مهمهمچنین در ادامه ، خواهیم پرداخت

  ارزیابی قرار خواهد گرفت.



  451  منکر از ینه و معروف به امر قیمصاد و ضوابط نییتع در یاساس قانون کردیرو یابیارز  

 

  حقوق اجتماعی -2-1

شناسایی قابل  »حقوق اجتماعی« کلی عنوان بهل که العدالت اجتماعی و استق، تعلیم و تعلم، محیط سالم

براي تعیین معروف و منکر شناخته شود که در قانون اساسی به آن اي  ضابطه عنوان بهتواند  می، است

شود  می که تقویت و حفظ حقوق اجتماعی باعث برابري و عدم فقر در جامعه چرا؛ تصریح شده است

آنچه در این اصل با . باشد می قانون اساسیاصل سوم  تأکیدو مورد ها  معروفین تر مهمکه این خود از 
نیازمند تدوین ، اساسی دولت آمده است در عین تعدد و تنوعهاي  سیاست عنوان بهتوجه به اصل دوم 

تسهیل نماید و  است که نیل به اهداف مذکور رااي  شدهبندي  زمان مفصل وهاي  و برنامهها  سیاست

قی جامعه است. اگر در الفضایل اخ زم براي ایجاد محیط مناسب در رشدالاصول ایمان و تقوا شرایط 

آحاد مردم امکان استفاده از این حق را نداشته باشند در هر حال عملی ساختن آن  حال حاضر هم همه

زم را به عمل آورد. تحقق این تکلیف الجزو تکالیف دولت است که باید به فراهم ساختن آن اقدامات 

اجتماعی  تأمینجاي گرفتن حق . این جهت ضروري است تی درالزم و ایجاد تشکیالنیز با اتخاذ تدابیر 

در داخل حقوق اجتماعیِ قانون اساسی موجد توقع عمومی از دولت است که منبعث از حق هر فرد 

، به تعبیر دیگر قانون اساسی باشد. می بوده دولت نیز مکلف به برآورده ساختن درخواست مزبور

 ی مادي و معنوي افراد را به صورت حق و اختیار پذیرفتهبرخورداري از زندگی توأم با عزت و بالندگ

 قانون اساسی بیست و یکمزم آن دانسته است. در اصل الدولت را نیز مکلف به فراهم ساختن شرایط 

اجتماعی برده نشده لکن افرادي که لزوماً باید از سوي دولت حمایت شوند مورد  تأمینهرچند نامی از 

اصل سوم قانون مزبور نیز ایجاد رفاه و  دوازدهموه بر آن در شرح بند الاحصاء قرار گرفته است. ع

بهداشت و تعمیم بیمه به نام ، کار، مسکن، تغذیههاي  زدودن فقر و رفع هرگونه محرومیت در زمینه

  ).91، 1391، مجتهدي( وظایف دولت ذکر گردیده است

کن کردن فقر و محرومیت و  ل اقتصادي جامعه و ریشهالمچنین در اصل چهل و سوم از استقه

اهداف اقتصادي نظام جمهوري  عنوان به، با حفظ آزادي او، برآوردن نیازهاي انسان در جریان رشد

 بنابر اصل چهل و هفتم مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.. می یاد شده استالاس

اصل  تمامیت ارضی کشور است. وحدت و، لالاستق، موضوع اساسی اصل نهم قانون اساسی نیز آزادي

هاي  می و نیز به حقوق اقلیتالسیزدهم و چهاردهم به رعایت حقوق پیروان مذاهب دیگر اس، دوازدهم

که باشند از حقوق مساوي اي  مردم ایران از هر قوم و قبیله، نابر اصل نوزدهمب دینی پرداخته است.
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افراد  همه، متیاز نخواهد بود. به موجب اصل بیستمسبب اها  این زبان و مانند، نژاد، برخوردارند و رنگ

، اقتصادي، سیاسی، حقوق انسانی یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه، ملت اعم از زن و مرد

می المعتقد بود که دولت اس) ره( امام خمینی م برخوردارند.الاجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اس

دفاع کرده و به بهترین وجه از آنان ها  دینی و همچنین سایر اقلیت هاي موظف است از حقوق اقلیت

و استفاده از تمام حقوق سیاسی و  توانند از آزادي انجام فرائض دینی میها  نگهداري کند و اقلیت

  ).259، 1388، جمشیدي( اجتماعی برخوردار باشند

می خواهد بود. هر الموازین اس مبنا، می ایرانالبراي تعیین مصادیق معروف و منکر در جمهوري اس

در اصل چهارم بر  باشد. می م باشد معروف است و آنچه مخالف با آن باشد منکرالآنچه که مطابق با اس

. می توجه شده استالقوانین جمهوري اس مبنا و معیار کلیه عنوان بهمی الضرورت توجه به موازین اس

اسی کشور را مقید به اصول و موازینی نموده نظام سی، می توسط مردمالانتخاب حکومت جمهوري اس

م و فعلیت یافتن الحاکمیت اس باشد. می است که راهنماي جامعه و حاکم بر رفتار فرمانروایان و فرمانبران

باید مطابق  می مقررات قوانین و می میسر بوده و کلیهالمی از طریق حکومت جمهوري اسالاحکام اس

وه بر آن الع. باشد می و تشخیص این مطابقت با فقهاي شوراي نگهبانتنظیم و تضمین شوند ، اصول شرعی

  در اصل هشتم به امر به معروف و نهی از منکر توجه شده است.

آید که اگر به درستی در  می م به شمارالاساسی و بنیادین اسهاي  امر به معروف و نهی از منکر از پایه

برطرف شدن  و امنیت ایجاد، واجبات همچون انجام؛ دپی دار جامعه اجرا شود آثار و برکات زیادي در

زیرا با عمل به این ؛ و اهمیت اجراي این نهاد در جامعه است تأثیراین آثار به دلیل  مفاسد در جامعه. وجود

یک وظیفه اجتماعی ، میالدر جامعه اس اجراي این امر. گردد می و اجرا ءواجب سایر احکام الهی احیا

به انجام آن اقدام کند. اما ، هرکس وظیفه دارد در حد توانایی خود، اساس آن شود که بر می محسوب

 مردم بر، مردم و نهی دولت بر از قبیل امر؛ گیرد می گوناگون صورتهاي  اجراي این عمل به صورت

مر متولی این ا، گذار قانونشارع و ، مردم. از آن رو که در بسیاري از مبانی فقهی و حقوقی مردم بر دولت و

 فات گردیده و حال آنالهمین سبب وجود برخی اخت، را عموم افراد و گاهی گروه خاصی قرار داده است

 باب امر در یک از این دو نهاد نیز مستلزم رعایت احکام و مراتب وارد شده از سوي هر که اجراي این امر

ق ملت اصولی آمده است است. قابل ذکر است که در فصل سوم با عنوان حقو منکر نهی از معروف و به

  .تواند در تشخیص ضوابط و مصادیق معروف و منکر به کارآید می که
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  یت مطلقه فقیه و آراء عمومیالو -2-2

یت مطلقه فقیه و حدود اختیارات و الیکی از معیارهاي اساسی براي تعیین معروف و منکر شناخت و

حکم حکومتی را ، ناهیان از منکر چنانکه در قانون حمایت از آمران به معروف و؛ وظایف اوست

جایگاه حیاتی و مهم امام و امت ، اصول پنجم و ششم. معیاري براي تعیین معروف و منکر دانسته است

عنصري براي تحدید قدرت حکومت  عنوان بهشود. مشورت و مشارکت نیز از زمان قدیم  می را یادآور

به مشورت و مشارکت در ، آید. اصل هفتم می ابزاري براي شناخت معروف و منکر به کار عنوان بهو 

یکی  عنوان بهمی شورا بدین قرار است که شورا المفهوم اس پردازد. می امور کشور و ادارهگیري  تصمیم

شورا را مبناي اصلی سلوك و رفتار ، کریم خداوند در قرآن. شود می می محسوبالاز ارکان نظام اس

پا  خدا و بر مؤمنان و در ردیف اطاعت امر یکی از خصائص برجسته عنوان بهمتقابل مردم دانسته و آن را 

وکیل و ( دو استبداد بر روي افراد بسته شو راه خود محوري، داشتن نماز قرار داده است تا بدین ترتیب

  ).85، 1387، عسکري

م گردیده و لذا اصول قانون اساسی بر این مبنا تنظی م است.الهمانا آئین اس، مبناي حقوق اساسی ایران

حاکمیت ، قانون اساسی جمهوري ایران گردد می حظهالکه م گونه همان باید بر همان مبنا تقسیم گردد.

همانا  عین حال منشاء حاکمیت انسان را در و داده نیز حاکمیت انسان را مورد شناسائی قرار و خداوند

 یت و شریعت الهی مشروعمحدوده حاکم داند. بنابراین حاکمیت ملی در می مشیت الهی خواست و

قانون اساسی نیز مطرح شده است. بر مبناي  اصول دیگري از این دو حاکمیت در یک از باشد. هر می

2از آن جا که خداوند مالک تمام هستی است، جهان بینی توحیدي
سر رشته و اختیار هستی نیز به دست  

3اوست
 خود واره او را ولی و اختیاردارهم، و شخص مؤمن که براي خداوند چنین منزلتی قائل است 

.داند می
4

درك کرده ، ندارد هیچ ولی و صاحب اختیاري وجود او از غیر کسی که این حقیقت را که 

 دریغ او را از خویش یت خاصالو دهد و خداوند نیز می قرار یت اوالو در سایه سار را خود، باشد

5کند نمی
6وند بهترین موال استچنین کسی این حقیقت را دریافته است که خدا، 

یت الرا به و و اگر او 
                                                     

ا -2 م ّیِ الس ا ف م لّه ضِلی األر ا ف م و ات و  

  فا اهللا هو الوالی -3

ی الدنّیا واالخره -4 ف لیو أنت  

ی النُّورِ -5 لُمات الَ ذینَ آمنوا یخرِجهم منَ الظُّ   اهللا ولی الّ

ی -6 مولَ م الْ ع ن  
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از شخصیت ، کسی که به این بینش توحیدي دست یابد نیاز است. بی، یی دیگريالمو از هر، خود برگزیند

یت خداوند را در عمل نپذیرفته و از الکسی که و، در مقابل روح مقتدري برخوردار خواهد بود. و ممتاز

خواهد ماند و فرمانبرداري از غیرخداوند به هر شکل و اندازه که باشد پناه  بی، مسیر حق خارج شده است

یت خداوند در عرصه فردي تن در دادن به احکام اوست و النشانه پذیرش و؛ یت خداوندي استالنقض و

  .دل نبستن به غیرقانون الهی است، در صحنه اجتماع نیز

ف با رجوع الاو باشد و باید هرگونه اخت تصمیمی در جامعه مؤمنان باید خدا و احکام هرگونهمبناي 

از  اجراي قانون در مورد دیگران نوعی دخالت در حیطه اختیار آنان است. به دین خدا حل و فصل شود.

 در هر کس بتواند آن را دستورات دینی است کافی نیست تا از قانون برگرفته که این رو به صرف این

بر احکام شریعت و لذا ، اصولی چون برائت و اباحه) ره( ام خمینیاز دید ام .درآورد اجرا دیگران به مورد

توان به  نمی توان دریافت که آزادي انسان بر قانون تقدم دارد و می بر قانون تقدم دارند. بر همین اساس

اساسی یعنی آزادي مردم و  اساس ارتباط دو مسله آزادي مردم را محدود یا منتفی ساخت. بر، بهاي قانون

آزادي واقعی و راستین انسان و  تأمینکه شرع و قانون نیز جز در پی  یا شرع در دیدگاه امام و این قانون

را براي بشر وضع کرده ولی این هایی  قانون شرع محدودیت؛ رساندن او به سعادت دو جهان نیست

فس و غیر ق عمومی و سعادت اخروي و دنیوي انسان و رهایی او از نالاخ تأمیندر جهت ها  محدودیت

انسان آزاد است بدین معنا که ، ارچوب قانون شریعتهپس در اساس مغایرتی با آزادي ندارد. در چ؛ است

گیرد یا به طور کلی مانع  می تفتیش عقاید و خیانت را، جاسوسی، فسق، ناامنی، قانون شریعت جلوي فساد

  ).263، 1388، جمشیدي( باشد می، آنچه مضر به حال ملت و به حال فرد است هر

  قداست خانواده -2-3

آن خانواده ترین  و طبیعیترین  گیرد که قدیمی می شکلتري  جامعه بزرگ انسانی از واحدهاي کوچک

خانواده هسته مرکزي اجتماع است که کانون حفظ سنن  است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است.

سنگ بناي اول ساختمان اجتماع است که ملی و مرکز رشد عواطف و احساسات است. این واحد همانند 

به استحکام بیشتر جامعه منجر خواهد شد. لذا خانواده در حفظ ، از استحکام بیشتري برخوردار باشد هرچه

چنانکه به لحاظ اهمیت ؛ نقش اساسی داردها  سو انحطاط تباهی ملت و گسترش قدرت ملی و از آن
قرآن کریم پس از فرمان به  .می ایران آمده استالخانواده در اصل دهم قانون اساسی جمهوري اس

) 36، نساء( دهد می به احسان و نیکی کردن به پدر و مادر فرمان، پرستش خداوند و نهی از شرك ورزیدن
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7
وراثت یا عوامل « بحث گسترده ویژه بهبعدي با گسترش علوم تربیتی هاي  دودمان و خانواده بر نسل تأثیر. 

قی و روحی و جسمی نیاکان خویش البل انکار است که انسان وارث خصوصیات اخامروزه غیرقا »ژنتیکی

و خصوصیات ظاهري و هوشمندي ها  وراثت به یک معنا همانندي فرع با اصل خویش در ویژگی است.

بلکه به همه موجودات نسبت داده ، سنت تغییرناپذیر الهی است که در قرآن نه تنها به انسان »ازدواج«است. 

) 49، ذاریات( تشده اس
8
. 

کانون پدیدآوردنده  عنوان بهم الدهد که خانواده در اس می دقت در آیات قرآن و روایات نشان

ات تأثیرخاندان و  تأثیردر این میان نقش والدین و ، سزایی برخوردار بودهه آرامش و مهربانی از اهمیت ب

و علوم متعددي ها  این موضوع در رشته را به خود اختصاص داده است.اي  جایگاه ویژه، گذشتههاي  نسل

همچنین بررسی اصل  مورد توجه است.، علوم تربیتی شناسی، جرم شناسی، روان شناسی، از قبیل جامعه
، بر اساس مودت و رحمت »آرامش بخشی ازدواج«ازدواج در آیات و روایات ما را به اصولی همچون 

مصونیت بخشی «، »تداوم و استمرار نسل انسان«، »تتوسعه اقتصادي و برک«، »حراست از کرامت انسانی«

لذا بایسته  اهمیت بیش از پیش ازدواج را نمایان سازد.، رهنمون ساخته» از احساس گناه یا بهداشت روانی

بندباري و تسهیل ازدواج از تزلزل بنیاد اصیل  بی است با حفظ حریم خانواده و تشویق به ازدواج و پرهیز از

شی نظام ارزشی جامعه جلوگیري شود و زمینه رشد و تعالی شجره طیبه انسانی فراهم آید خانواده و فروپا

  .تا جامعه از شر شجره خبیثه مصون نگه داشته شود

  مالوحدت جهان اس -2-4

، کمک کندها  آن هاي م و حفظ آرمانالارچوب شرع به وحدت و همبستگی جهان اسههر آنچه در چ

به ، در اصل یازدهم ف آن باشد منکر است.الآنچه برخ قی گردد و هرمعروف تل عنوان بهتواند  می

9به حکم آیه م توجه شده است.الاقتصادي و فرهنگی جهان اس، کوشش پیگیر براي تحقق وحدت سیاسی
 

می ایران موظف است سیاست کلی خود الو دولت جمهوري اساند  همه مسلمانان یک امتسوره انبیاء  92

اقتصادي ، عمل آورد تا وحدت سیاسی می قرار دهد و کوشش پیگیر بهالاتحاد ملل اس ف والرا بر پایه ائت

، همچنین در اصل پانزدهم تا هجده به جایگاه زبان پارسی. م را تحقق بخشدالو فرهنگی جهان اس

                                                     
ساناً -7 حنِ اید الْوال کوا بِه شَیئاً و بِ رِ اعبدوا اللَّه و ال تُشْ و  

8- نِ ویجولَقْنا ز یِ خَ   منْ کُلِ شَ

اعبدونِ -9 کم فَ ب ا ر نَ دةً وأَ اح ةً وأُم تُکمأُم هذ نَّ ه   إِ
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نمادهایی از  عنوان بهتاریخ هجري و روز جمعه و پرچم ایران ، زبان قرآن عنوان بهیادگیري زبان عربی 

  .بیشتر بیانجامد هرچهتواند به وحدت  می می و ایرانی یاد شده است که رعایت این مواردالویت اسه

  مصونیت حریم خصوصی -2-5

می ایران با استناد به آیات قرآن از الضرورت رعایت حریم خصوصی افراد توسط حکومت جمهوري اس

27جمله آیات 
10

28و  
11

روایات بر  تأکیددارد و همچنین سوره نور که اشاره به حریم خصوصی مکانی  

یعنی پس 24/9/1361در تاریخ ) ره( ممنوعیت تجسس در امور دیگران روشن است. حضرت امام خمینی

هاي  را خطاب به ارگاناي  فرمان هشت ماده، میالب اسالاز گذشت نزدیک به چهار سال از پیروزي انق

رابطه با حریم  سند درین تر مهمد که می شدن عملکردها صادر کردنالاجرایی در مورد اس، قضایی

 ت امنیتیالزمانی که دچار مشک، نکته قابل توجه این است که در غرب خصوصی در ایران است.

شنود  2001سپتامبر از یازدهم چنانچه پس ، حریم خصوصی شهروندان است، اولین قربانی، شوند می

 2001 سپتامبر یازدهمدر اروپا پیش از . شدتجویز  امریکاایاالت متحده مکالمات شهروندان توسط دولت 

 تمام کشورهاي اروپایی موظف به تصویب قوانین خاص در، دستورالعمل شوراي اروپا موجب الزام به

این روند نه تنها متوقف  2001سپتامبر  یازدهملکن پس از ، خصوص حمایت از حریم خصوصی شدند

و در اوج  1361در سال ) ره( ت امام خمینیاما حضر)؛ 220، 1384، جعفري( بلکه معکوس شد، شد

 خطاب بهاي  فرمان هشت ماده، تحرکات منافقین و تحمیلی جنگ ت امنیتی کشور و مسائل خاصالمشک

  .اجرایی در خصوص حمایت از حریم خصوصی شهروندان صادر فرمودند، قضاییهاي  ارگان

هاي  جراي حقوق و آزاديمسئله پاسداشت و تضمین این تر مهم، در یک جامعه دموکراتیک

مند  عمومی مجموع امتیازهایی است که افراد در جامعه از آن بهرههاي  حقوق و آزادي باشد. می شهروندان

بخشد تا از آن طریق وسایل ترقی و پیشبرد  می ل و خودباوريالشوند و در واقع براي افراد نوعی استق می

در ، یند و رشد شخصیت خود را تکامل بخشند. امروزهخود را در راه رسیدن به اهداف متعالی مهیا نما

شود که  می م گردیده است و عنوانالملت درج و اعهاي  قوانین اساسی اکثر کشورها حقوق و آزادي

ملت قابل هاي  حقوق و آزادي باشد. نمی چنانچه حقوق افراد ذکر نشود قانون اساسی مزبور دموکراتیک

آزادي در ، آزادي مسکن، آزادي رفت و آمد، حق زندگی: شود می لاحصاء نیست و موارد زیادي را شام
                                                     

10- کم ا ذَل هل ی أَه لَ وا عم لِّ تُسوا وس ن ستَأْ ی تَ کم حتَّ یوتا غَیرَ ب دخُلُوا بیوتً ا تَ ذینَ آمنُوا لَ ا الَّ یا أَیهع کم لَ کرُونَ خَیرٌ لَ ذَ کم تَ   لَّ

11- ز عوا هو أَ ارجِ عوا فَ کم ارجِ نْ قیلَ لَ کم وإِ نَ لَ ی یؤْذَ ا حتَّ خُلُوهد ا تَ لَ ا فَ د ا أَح یهوا فد م تَجِ نْ لَ لیمفَإِ لُونَ ع م ع ا تَ م اللَّه بِ و کم   کی لَ
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آزادي ، حق دادخواهی، آزادي دفاع، مکالمات و اسرار شخصی، مصونیت مکاتبات، زندگی خصوصی

آزادي ، سینما، آزادي مذهب، عاتالآزادي اط، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات، عقیده و بیان

  برابري و...، الکیتآزادي م، آزادي کار و شغل، سیاسی

بدین ، باشدها  آن تواند تضمینی براي اجراي نمی در قوانین اساسی به تنهاییها  م حقوق و آزاديالاع

و ابزارهایی است ها  مشروع نیاز به مکانیسمهاي  منظور براي اجراي حقوق شهروندان و پاسداشت آزادي

بر  کننده وجود دارند که نقشی اساسی و تعیین عواملیها  در وراي این تضمین، را تضمین نمایدها  آن که

موضوع حاکمیت قانون و گسترش قانونمندي در سطح جامعه ین تر مهمرا دارد. ها  اجراي حقوق و آزادي

 تواند باشد. میها  ل قضایی نیز رهیافتی بر اجراي حقوق و آزاديالاستق باشد. می و در تمام امور کشور

تحت سلطه قوه دیگر نبوده و اي  گردد تا هیچ قوه می اکز متعدد موجبتفکیک قوا و تقسیم قدرت به مر

ثر در ؤعامل م، دموکراسی و نمادهاي آن .هر کدام وظیفه خود را در راه حفظ منافع جامعه به انجام رساند
که هر ( گوناگونهاي  در یک جامعه دموکراتیک با وجود احزاب و گروه، باشد می پاسداري حقوق مردم

توان امید داشت که حقوق ملت  می و افکارها  و با وجود تنوع اندیشه) یه حفظ حقوق ملت دارندکدام داع

  به بهترین صورت اجراء گردد.

می الاسهاي  سیاسی و صنفی و انجمنهاي  انجمن، ها جمعیت، در اصل بیست و ششم بر آزادي احزاب

موازین ، وحدت ملی، آزادي، لالاصول استق مشروط بر عدم نقض، دینی شناخته شدههاي  یا اقلیت

ها  آن توان از شرکت در نمی که هیچ کس را شده است و نیز این تأکیدمی المی و اساس جمهوري اسالاس

تشکیل اجتماعات و ، مجبور کرد. همچنین بنابر اصول بیست و هفتمها  آن منع کرد یا به شرکت در یکی از

می نباشد آزاد است. در اصول بیست و الخل به مبانی اسکه م به شرط آن، حالبدون حمل س، ها راهپیمایی

آموزش و ، اجتماعی تأمینبرخورداري از ، هشتم تا سی و یکم بر مواردي همچون حق انتخاب شغل

  .شده است تأکیدداشتن مسکن مناسب ، پرورش رایگان

  امنیت قضایی - 2-6

امنیت قضایی براي شهروندان است. ، نکرامر به معروف و نهی از مهاي  معیارها و مصداقین تر مهمیکی از 

زم براي شهروندان یک دولت قابل تصور نباشد و یا بتوان به آن خدشه وارد الدر جایی که امنیت قضایی 

گشاید و  می زمینه را براي تحقق منکرات دیگر نیز؛ یک منکر بزرگ است، که خود وه بر آنالع، نمود

لت الآورد. اصول متعددي بر حق امنیت قضایی مردم د می همتضییع حقوق شرعی شهروندان را فرا زمینه
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ف قانون تحت الدلیل و برخ بی احساس کنند که، معناي امنیت قضایی این است که افراد یک کشور دارد.

شود  نمی صادرها  آن جلب و احضار، حکم دستگیري، واهیهاي  گیرند و به بهانه نمی تعقیب و پیگرد قرار

باور داشته باشند ، آیند و نیز افراد یک کشور نمی مجرم به حساب، بر مجرمیت نباشدو مادامی که دلیلی 

اساس  بر انسانی وکامالً ، محاکمات و داوري، ها بازجویی، برخوردها؛ که در صورت اتهام و دستگیري

و حتی در صورت عدم تمکن  وکیل بگیرد، فرد حق دارد جهت اثبات برائت خود هر و قانون خواهد بود

حتی در صورت ، ترالسازند و از این با می امکانات تعیین وکیل را براي وي فراهم، فرد براي گرفتن وکیل

در محدوده قانون خواهد بود و از شکنجه ، محاکمه و مجازات، بازجویی؛ ارتکاب جرم و اثبات مجرمیت

ز هتک حرمت و حیثیت اقرار یا سوگند و نی، عات و اجبار به شهادتالبراي گرفتن اقرار و یا کسب اط

دادگاه نیز باید اصولی  بر رسیدگی و صدور حکم توسط، خبري نخواهد بود و براي رعایت حقوق افراد

  ).217، 1390، عباسی( شود می حکمفرما باشد که حق برخورداري از اصول دادرسی منصفانه نامیده

ی و دوم و در اصول بعدي نیز به اصل س: از که مبین این قواعد هستند عبارتند انون اساسیاصولی از ق

 را مباره اصول سی و چهار تا سی و نه همچنین در این، آن اشاره شده است از جمله در اصل سی و سوم

  گردد. می اشارهمبتنی بر امنیت قضایی هاي  آزادي حقوق ودر ادامه به اما  .توان نام برد می

  حق دادخواهی -1-2-6

کند و احساس  می افراد جامعه را به مساعدت و همکاري با یکدیگر دعوت، م بر اساس تعالیم عالیه خودالاس

 ایده داند و جامعه می مسئولیت اجتماعی و همدردي با همنوعان را نشان رشد معنویت و تقواي یک مسلمان

مسلمانان در سود و زیان و غم و شادي هم شریک باشند.  است که همهاي  آن جامعه؛ مالآل از نظر اس

بر مسلمانان حق دادخواهی و مساعدت ؛ ین هر کس مورد ستم واقع شده یا بر مشکلی گرفتار آمده استبنابرا

لکن این امر ، اند حقوقی براي همین منظور سازمان یافتههاي  دارد اگرچه امروزه محاکم قضایی و دادگاه

ت الع از مشکالیا اطمسلمانان وظیفه دارند در صورت مراجعه  کند و همه نمی تکلیف را از بقیه ساقط

  ).416، 1374، منصوري الریجانی( ش و کوشش خود را به کار گیرندالت همه، نوع خود برادران هم

حق داشته باشند ، این است که افراد یک کشور، یکی دیگر از عوامل احساس امنیت قضایی
یند و این گونه جهت طرح شکایت و اقامه دعوا مراجعه نما، صالحهاي  دادخواهی کنند و به دادگاه

تحقق امر به معروف و ، دادخواهی که بدون وجود دادگاه و حق در دسترس ایشان باشند. چراها  دادگاه
محال خواهد بود. لذا در آن هنگام هیچ فردي نخواهد توانست جلوگیري از وقوع تقریباً نهی از منکر 
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 شخصیهاي  کار به خصومت منکر کند و این مورد باعث سوءاستفاده در مقام اجرا خواهد شد و

مانند اصول سی و ، اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص دارد انجامد. می
تعدي واقع  دادخواهی یعنی این که اگر کسی مورد ظلم و مربوط به امنیت قضایی است.، دوم تا سی و نهم

 ها، آن قانونی را داشته باشد تا با استمداد ازحیت دار الصهاي  مراجعه به مقام توان دادخواهی و شد حق و

این حق مسلم  کند و متجاوزان نیز به سزاي اعمال خود برسند. ءدست رفته اش را استیفا بتواند حقوق از
  غیرمسلمان است. مسلمان و همه مردم ایران اعم از

  حق انتخاب وکیل -6- 2- 2

دفاع  شهروندان از قوانین و شیوه زیرا همه، یمتوانیم به نوعی معروف تلقی کن می حق انتخاب وکیل را
ین تر بزرگروا داشته شود و ظلم نیز از ها  آن ع کافی ندارند و ممکن است از این طریق ظلمی بهالاط

 خود و اجازه داده است که براي دفاع ازها  آن قانون اساسی بهاصل سی و پنجم ، این رو منکرات است. از

  شان فراهم گردد. امکان تعیین آن براي، و در صورت عدم توانایی دوکیل انتخاب کنن، حقوق خود

  اصل برائت -6- 2- 3

که با رسیدگی  گناهی افراد گذاشت تا این بی باید بنا را بر، اصل برائت در حقوق بدین معنی است که
 ).136، 1387، وکیل و عسکري( جرم کسی در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود، نهالعاد صحیح و

مگر این که جرم او در دادگاه ، توان مجرم دانست نمی بر این است که هیچ کس را گذار قانون فرض
حیثیت او  هیچ کس حق هتک حرمت و، اثبات شود و تا زمانی که جرم متهم در دادگاه ثابت نشود، صالح

  ست.ا منکرهاین تر بزرگ از افتد و این خود می آبروي مسلمان و انسان در خطر، اگر چنین شود و را ندارد

  م قاضیکاصل مستند بودن ح -6- 2- 4

احکام  باید مستند به قانون وها  تواند حکم خود را بدون استناد صادرکند. تمام احکام دادگاه نمی قاضی
عدم ظلم و ستم و تضییع ، ك آنالصورت فاقد اعتبار قانونی و اجرایی است. م در غیر این، شرع باشد

هفتم در  و شصت و یکصد اصل یکصد و شصت و ششم وتند. در اصل حقوق است که همگی منکر هس
  شده است. تأکیداین خصوص 

 نظر قانون اصل جرم شناخته شدن عمل از -6- 2- 5

توان روي دیگر اصل برائت دانست. چنانکه اصل برائت و اصل جرم شناخته شدن عمل از  می این اصل را

فرد ، عملی جرم تلقی نشود گذار قانونمانی که از دید زیرا تا ز؛ نظر قانون را دو روي یک سکه دانست
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بنابراین  بري خواهد بود و انجام هر عمل دیگري غیر از موارد مصرح در قانون محکوم به برائت است.

او در دادگاه صالح  مگر این که جرم، شود نمی کس از نظر قانون مجرم شناخته برائت است و هیچ، اصل

که آن فعل یا ترك فعل بر  این شود مگر نمی یا ترك فعلی جرم محسوبهیچ فعل  ثابت گردد. فلذا

حق صدور حکم یا اجراي مجازات اي  هیچ دادگاه یا قاضی، این رو از اساس قانون جرم شناخته شود.

 حکم به مجازات و اجراي آن باید تنها از. قانون جرم شناخته نشده باشد را ندارد براي انجام کاري که در

  .اه صالح و به موجب قانون باشدطریق دادگ

  اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین -6- 2- 6

در حقوق  اصل این کهاي  به گونه رود. می حقوق به شمارهاي  پایه ماسبق نشدن قوانین از به اصل عطف

اهمیت  وسیله اثبات حق از عنوان بهی الملل بین اسناد حقوق عمومی و حتی در، حقوق جزا، خصوصی

 جزائی و اداري نیز، مدنیهاي  عدم رعایت این اصل در رویه قضائی دادگاه. است ارخاصی برخورد

رود و چنانچه مراجع  می مبنایی جهت کنترل قضائی و ابطال اقدامات ناشی از نقض اصل به شمار عنوان به

 توجهی نسبت به اصل بی اداري مرتکب، کیفري، قضائی تالی در روند رسیدگی به دعاوي اعم از مدنی

در جهت اند  دارند موظف مراجع تالیه و عملکرد مبحوث فیه شوند مراجع قضائی عالی که نظارت عالیه بر

وه بر توجه به این اصل در بعد الع اصل معمول دارند. مدارئرو صدور حکم مقتضی دا نقض رأي صادره

 تأکیدآن را همواره مورد  ی قواعد ناظر بر این اصل لزوم احترام بهالملل بینداخلی حقوق ایران و در بعد 

، قرارداده است. هرگاه فعل یا ترك فعلی به موجب قانونی جرم نباشد و یا در قانون از آن ذکر نشده باشد

افراد را محاکمه و مجازات ، شود می توان به موجب قانونی که پس از ارتکاب چنین اعمالی تصویب نمی

  ).13، 1392، بخشی زاده اهري( کرد

  لنی بودن محاکماتاصل ع -6- 2- 7

دادرسی این  منظور از علنی بودن جلسه علنی بودن دادرسی است.، یکی از تضمینات مهم امنیت قضایی

چگونگی جریان آن را از نزدیک  است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و
دالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا نظر بودن دادرسان و وجود ع بی، ببینند و به اجراي دقیق قوانین

 نمایند. می محاکمه را به میز محاکمه کشانده وها  آن ،براي سرکوب مخالفان خودها  کنند. برخی حکومت

 البته ممکن است نتیجه دادگاه به ضرر حکومت باشد که سرّي بودن محاکمات مانع افشاي حقیقت شده و
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 علنی بودن محاکمات ومت و انحراف دولت گردد.اعتمادي به حک بی حتی ممکن است که موجب

عبرت آموز  ع از احکام قاطع والبه این ترتیب که با مشاهده و یا اط؛ تواند جنبه ارشادي نیز داشته باشد می

دهد و در  می تجاوز به حقوق دیگران را به نحو قابل توجهی تقلیل تمرد از قوانین و، ترس از عقوبت و

 است براي نظارت عمومی بر محاکم واي  وسیله، مخصوصاً در امور جزائی واقع علنی بودن دادرسی

نگرانی عدم رعایت صحیح ، در اتاق بسته تضمین رعایت حقوق افراد و انجام محاکمه به طور مخفیانه و

 از این رو؛ بردارند زمی براي احقاق حقوق اصحاب دعوا و متهمین را درالقانونی و اجراي تضمینات 

  است. پذیر امکاندن محاکمات امر استثنایی است که در موارد خاص با تصمیم دادگاه غیرعلنی بو

وه بر قانون اساسی در قوانین الکیفري عهاي  اصل علنی بودن دادرسی مانند سایر اصول مهم دادرسی

در محاکمات عادي شرط علنی برگزار شدن محاکمات این است که  ی شده است.بین پیشعادي نیز 

ق حسنه نباشد و همچنین مخل امنیت یا احساسات مذهبی الف اخالمنافی عفت و برخ يموضوع دعو

نبوده و در امور خانوادگی نیز درخواستی از طرفین مبنی بر غیرعلنی بودن نباشد. اگرچه اصل علنی بودن 

ار در عین حال باید پذیرفت که حفظ اسر، شود می تضمینی براي قضاي شایسته شمرده عنوان بهدادرسی 

 مخصوصاً( در این موارد بایست یا بهتر است مورد توجه قرار گیرد. می قضاوت شوندگان در بعضی امور

نماید که  می منافع اصحاب دعوا ایجاب) امور مربوط به زندگی خصوصی افراد در دعاوي خانوادگی و

وصاً در امور مخص، علنی بودن جلسات دادرسی، از سوي دیگر حضور دیگران در دادگاه مجاز نباشد.
دادگاه  گاه نفس علنی بودن جلسه، ف فلسفه وجودي آن اعمال نماید. در حقیقتالتواند برخ می کیفري

 تواند شفافیت دادرسی و می نظمی در دادگاه گردیده که همواره با برخی شرایط دیگر بی موجب بروز

  طرفی قاضی را در مخاطره قرار دهد. بی

استثنائاتی در عین ، حقوقی که اصل مزبور پذیرفته شدههاي  در نظام از این رو قابل انتظار است که
اصل علنی بودن دادرسی و  1379مصوب در قانون آئین دادرسی مدنی  حال بر آن وارد شده باشد.

 و یکصدی نشده است. بنابراین استثنائات آن نیز با توجه به اصل بین پیش، امور مدنی استثنائات آن در

در هر حال تشخیص منافات علنی بودن جلسه با عفت  ن اساسی باید در نظر گرفته شود.قانو پنجم و شصت

طرفین دعوا در خواست  که درصورتیاما در دعاوي خصوصی ؛ با دادگاه است عمومی یا نظم عمومی

  ).506، 1385، هاشمی( دادگاه مکلف است دادرسی را به طور سرّي برگزار کند، کنند
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  ر در قوانین دیگرکروف و منضوابط و مصادیق مع -3

توان سراغ گرفت  می می راالبرخی دیگر از قوانین عادي مصوب مجلس شوراي اس، در کنار قانون اساسی

که قابلیت آن را دارد که براي شناسایی ضوابط و مصادیق معروف و منکر مورد استفاده قرار گیرند. از 

مصوب تعزیرات  کتاب پنجم ویژه بهو  1392مصوب  میالتوان به قانون مجازات اس می این قوانین جمله

، اشاره کرد. اموري همچون امنیت داخلی و خارجی، 1388مصوب  آناي  و فصل جرایم رایانه 1375

حفظ ، حفظ حرمت اشخاص، انجام وظایف قانونی، حفاظت از اموال تاریخی و فرهنگی، مقدسات مذهبی
رعایت ، حفاظت از اموال عمومی و حیوانات، اريامانتد، صداقت و رازداري، ق عمومیالعفت و اخ

مصادیق  عنوان بهتوان  می عات افراد در فضاي مجازي راالقوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ حریم و اط

تفخیذ و ، لواط، توان مواردي از قبیل زنا می همچنان که؛ می ذکر کردالمعروف در قانون مجازات اس

، قتل، رضالبغی و افساد فی ا، محاربه، سرقت، مصرف مسکر )،ص( سب نبی، قذف، قوادي، مساحقه

، هتک حرمت اشخاص و اموال، ف اموال عمومیالتخریب و ات، تقلب و جعل و تزویر، ضرب و شتم

  .از منکرها دانستهایی  را نمونهاي  جرایم رانندگی و رایانه

که در کتاب پنجم قانون  1375مصوب  قانون تعزیرات 638 توان ماده می شدن موضوعتر  براي روشن

همچنین در مورد ؛ مثالی براي تعیین معروف و منکر ذکر کرد عنوان بهمی موجود است را المجازات اس
در فصل  اسالمی مجازات قانون 739 ك مادهالتوان به م می، و مصادیق معروف و منکر آناي  جرایم رایانه

معیاري براي ، فتادن امنیت و آسایش عمومیدر این ماده به خطر ا؛ مراجعه کرداي  جرایم رایانه

  است. در رابطه با فضاي مجازي بوده گذار قانون انگاري جرم

  رکقانونی امر به معروف و نهی از من فرایند - 4

، زدایی صورت بگیرد امر به معروف و نهی از منکر باید در مورد آن ابهام یکی از اموري که در زمینه

است. این مسئله از آن جهت داراي اهمیت است که اجراي  ن اساسیانواجراي اصل هشتم ق فرایند

شود که ممکن است به تضییع حقوق  می خود یک منکر تلقی، نادرست امر به معروف و نهی از منکر

زم است در الکنیم که  می یاد »قانونی فرایند« مادي و معنوي دیگر افراد منجر گردد. به این دلیل از عنوان

جرا به درستی و الزم االضوابط ، حقوق افراد و اجراي درست امر به معروف و نهی از منکر راستاي دفاع از

  دقت در متون قانونی مورد تصریح قرار گیرد.
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پیگیري و ، اعمال نظارت اجراي امر به معروف و نهی از منکر در مورد نحوه فرایندتعیین ضوابط و 

که در این موارد از یک سو با حقوق  چرا؛ خواهد بود عمومی از اهمیت ویژه برخوردارهاي  گزارش ارائه

حقوقی. قطعاً انتخاب هاي  افراد مواجه هستیم و از سوي دیگر با حقوق و وظایف دیگر نهادها و شخصیت
امر به معروف و  فراینددر طراحی ، در اجراي اصل هشتم قانون اساسی »غیرمتمرکز«یا  »متمرکز« رویکرد

و تشریفات پیگیري امر به معروف و نهی از منکر  فرایند اما در هر صورت؛ د بودمؤثر خواه، نهی از منکر

دیگر هاي  ساز تداخل در اجراي وظایف با اختیارات و مسئولیت تعیین شود که زمینهاي  نباید به گونه

بودن معین ، ابهام زدایی صورت گیردها  آن نهادها گردد. از دیگر اموري که باید از طریق قانون نسبت به

منابع قانونی وجود  در این مورد نیز همچون تعیین مصادیق معروف و منکر قانونی است.هاي  محدودیت

و تعیین نحوه و مبناي نظارت و پیگیري اجراي ها  نامه بنابراین در تدوین آیین جرا هستند.الزم االدارند که 

  اصل هشتم قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.

تواند الهام بخش  می اجراي اصل هشتم خودهاي  ته قابل توجه است که محدودیتهمچنین این نک

توان به طور خاص در قانون حمایت از  می راها  تعیین برخی مصادیق منکر نیز واقع گردد. این محدودیت

خواهیم دید که ، آمران به معروف و ناهیان از منکر مشاهده کرد. اگر به صورت عمیق نگریسته شود

م نیز پذیرفته الفردي و جمعی که در اسهاي  همچون حریم خصوصی و به طور عام حقوق و آزادي اموري

که در صورت خدشه و عدم رعایت  چرا؛ هستندها  آن مبنایی براي تعیین معروف و منکر و شمول، اند شده

ر این حقوق و بهت هرچهبراي اجراي سازي  زمینه براي وقوع منکرات تسهیل خواهد شد و زمینه، این حقوق

  .خود از مصادیق معروف خواهد بود، مالارچوب شرع مقدس اسهدر چها  آن حفاظت از

امور شهروندان با اجراي قواعد  ن حاکمیت به نحوه حکمرانی و ادارهالحقوق اساسی مبین دیدگاه ک

 لت.و حق حاکمیت دو يحقوق شهروند این قواعد با دو رویکرد مهم حقوقی مواجه است. حقوقی است.

، هنر حقوق اساسی در این است که بین این دو رویکرد تعادلی منطقی برقرار سازد. بر اساس این منطق

تعیین محدودیت قدرت زمامداران  حقوق افراد و، مباحث حقوق اساسی هر جامعهترین  یکی از عمده

 .کنند می یاد »رادحقوق و تکالیف حکومت و اف«یا  »اساسیهاي  حقوق و آزادي« است که از آن با عنوان

مورد پذیرش ، دو محور اساسی عنوان بهنگرش اصالت فرد و اجتماع  در بین مکاتب مختلف دو

با قبول اصالت یکی از این مکاتب مبناي حقوق ، ان قرار گرفته و متون مربوطه اغلب کشورهاگذار قانون

هاي  جائی که یکی از بخش آنلذا از  اند. اساس آن این حقوق تعریف شده بر و قرار گرفته، آن کشور
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رکن ین تر مهماین بخش ، اساسی مردم استهاي  بخش حقوق و آزادي، مهم قانون اساسی هر کشوري

 زیرا در این بخش است که اسب سرکش قدرت با لجام قانون اساسی محدود، آید می هر قانون به شمار

  گردد. می و رابطه افراد با دولت مشخصد شو می

سیاسی هاي  سیاسی است که در قانون اساسی نظامهاي  از مباحث محوري نظام، ق ملتبر این مبنا حقو

ترین  قانون اساسی و درخشان کوشند آن را سرلوحه می شود و کشورهاي مختلف جهان می تأکیدبر آن 

 می ایران نیز اصول متعددي را به حقوق والقانون اساسی جمهوري اس، فصل آن قرار دهند. به همین دلیل

ی که آزادي از یجا از آن قضایی و امنیتی مردم اختصاص داده است.، اجتماعی، فرديهاي  زاديآ

این هدف که در شعار ، می ایران بوده استالب اسالو اهداف اصلی انقها  محورهاي اساسی و از آرمان

ی آن متبلور در قانون اساس، بالپس از پیروزي انق، تجلی یافته بود »یمالجمهوري اس، آزادي، لالاستق«

نفی هرگونه «خواهی و  ب بزرگ مردم ایران در راستاي آزاديالتوان گفت قیام و انق می واقع در شد.

 قابل تحلیل و بررسی است.، میالجمهوري اس تأسیسل و الو استق» پذیري کشی و سلطه ستمگري و ستم

از یک ، فرديهاي  دود آزاديمحور قوانین در تعیین و تعریف حین تر مهم عنوان بهقانون اساسی مذکور 

حدود اعمال قواي عمومی را در ، حدومرز آزادي افراد را در برابر عملکرد قدرت و از سوي دیگر، سو

سیاسی و ، اجتماعی، این قانون که مبین نهادهاي فرهنگی .کند می حقوق فردي ترسیم برخورد با حوزه

حقوق و  تأمینمتضمن ، ملتهاي  د آزاديدر کنار تعیین و تعریف حدو، اقتصادي جامعه ایران است

  .فردي ایشان نیز هستهاي  آزادي

  نتیجه

سیاسی و اقتصادي جامعه ایران بر ، اجتماعی، می ایران مبین نهادهاي فرهنگیالقانون اساسی جمهوري اس

ب عظیم الباشد. ماهیت انق می میالمی است که انعکاس خواست قلبی امت اسالاساس اصول و ضوابط اس
می ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزي که در شعارهاي قاطع و کوبنده همه قشرهاي الاس

این که امر به معروف و نهی از منکر . این خواست اساسی را مشخص کرده است، یافت می مردم تبلور

نهی از منکر در دین  یکی از اصول قانون اساسی مطرح شده به دلیل آن است که امر به معروف و عنوان به

از این جهت طبیعی است که از ابتداي استقرار نظام جمهوري  م جایگاهی مهم و رفیع دارد.المبین اس

نگرانی و به تبع آن عزمی براي ترویج و تثبیت امر به معروف و نهی ، می ایران تاکنون همیشه دغدغهالاس

  .ار مردم جاري و حاکم بوده استدینی در فرهنگ عمومی و رفت یک فریضه عنوان بهاز منکر 
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 »وظیفه همگانی« دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را یک، اصل هشتم قانون اساسی
یک وظیفه قانونی برآمده از تعالیم  عنوان بهمی امر به معروف و نهی از منکر البنابراین در جامعه اس .شمارد می

امر به معروف و ، آنچه در اصل هشتم آمده است بنابر ن باشیم.می است و باید شاهد اجراي آالو احکام اس

اجرا  »مردم نسبت به دولت«و  »دولت نسبت به مردم«، »مردم نسبت به یکدیگر« نهی از منکر باید در سه بعد

از این اهمیت برخوردار است که مبناي مناسبی ، گانه اجراي امر به معروف و نهی از منکر شود. تعیین ابعاد سه

تعیین  فراهم خواهد آورد. اصل هشتم قانون اساسی با احالهریزي  نهادسازي و برنامه، يگذار قانونبراي 

راهکار مهمی را در رفع ابهامات مسیر اجرا ، شرایط و حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر به قانون

، کننده سازمان و نهاد عمل، نکراساس تعیین مصادیق امر به معروف و نهی از م این مشخص کرده است. بر

اموري هستند که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ین تر مهممجریان و شیوه عملکرد از 

امر به معروف و نهی  فراینداز اي  هیچ مرحله، نسبت به آن تعیین تکلیف نموده است. به موجب قانون اساسی

الزامات قانونی  عنوان بهاز دیگر نکاتی که باید از آن . ون خارج باشداز منکر نباید از شمول و حاکمیت قان

، قانونی امر به معروف و نهی از منکر است فرایندی بین پیش، براي اجراي اصل هشتم قانون اساسی یاد کرد

 پیگیري و ارائه، اعمال نظارت اجراي امر به معروف و نهی از منکر در مورد نحوه فرایندیعنی ضوابط و 

سو با حقوق افراد مواجه  عمومی در قانون به دقت معین شود. چرا که در این موارد از یکهاي  گزارش

  .حقوقیهاي  هستیم و از سوي دیگر با حقوق و وظایف دیگر نهادها و شخصیت

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات : مالحظات اخالقی
 اماً رعایت گردیده است.مقاله تم

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع

  اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  قرآن کریم

  فارسی

  ه.انتشارات عصر اندیش، تهران، چاپ دوم، محشاي قانون مجازات اسالمی، 1392، امین، ـ بخشی زاده اهري

، بر وقایع پس از یازدهم سپتامبر تأکیدجهانی و بحران جهانی با هاي  نسبت رسانه، 1384، علی، ـ جعفري

  .42شماره ، فصلنامه پژوهش و سنجش



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، زمستان13شماره ، 5دوره   466

 

 

 انتشارات، تهران، چاپ دوم )،ره( اندیشه سیاسی امام خمینی، 1388، محمدحسین، ـ جمشیدي

  ).ره( پژوهشکده امام خمینی

  ).ره( مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی انتشارات، تهران، جلد پانزدهم، صحیفه امام، 1387، سیدروح اهللا، ـ خمینی

  انتشارات دادگستر.، تهران، چاپ اول، بنیادینهاي  حقوق بشر و آزادي، 1390، بیژن، ـ عباسی

  انتشارات آیدین.، تبریز، چاپ اول، اجتماعی تأمینحقوق ، 1391، محمدرضا، ـ مجتهدي

، سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با حقوق بشر در اسالم، 1374، اسماعیل، الریجانیـ منصوري 

  انتشارات تابان.، تهران، چاپ اول

، تهران، چاپ دوم، قانون اساسی در نظم حقوق کنونی، 1387، پوریا، امیرساعد و عسکري، ـ وکیل

  انتشارات مجد.

  انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.، تهران، اسالمی ایران حقوق اساسی جمهوري، 1385، سیدمحمد، ـ هاشمی

  عربی

، هفتم چاپ، جلد بیست و یکم، االسالم شرائع شرح فی الکالم جواهر، ق1392، محمدحسن، ـ نجفی

  .االسالمیه الکتب دار، قم

  

  



 

 

 


	نمونه برای جلد

