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 فای به نام امر به معرو فاجعه
سيس وزارتی به اين أھا، و ت ترين آن در ميان عيوب و قبايح نظام طالبان، دستگاه غيرانسانی امر به معروف از درشت

کجی به حقوق بشر و  وجود اين دستگاه به معنای دھن. ھای اين روزگار است شان به انسان ھای نام از آشکارترين اھانت

 .حمله بر کرامت انسان است

 شھری و از جھان قديم تا جھان جديد، تفاوت از ۀ بدوی تا جامعۀدانند که از جامع يخی دارند میکسانی که آگاھی تار

شھر -ھای دينی آمده است، مخصوص جوامع فاقد دولت ای که در آموزه امر به معروف، به گونه. زمين تا آسمان است

 عرب قبل از اسالم، دستگاه ۀھمانند جامعدر چنان جوامعی، . شناسيم است که به نام جوامع بدوی يا جوامع اوليه می

ِ و به تعبير توماس ھابز، لوياتان، شکل نگرفته است تا جلو تعدی يک فرد بر فرد ديگر يا يک قبيله بر  قدرتی نظم دھنده
چی تماشا. ھا ناگزيرند خود آستين باال زده از امور ناشايست جلوگيری کنند در چنين حالتی انسان.  ديگر را بگيردۀقبيل

ِامر به معروف و نھی از منکر شرعی . شود عيار تبديل می  تمامۀعملی اختيار کردن در چنان حالتی به فاجع بودن و بی
ای که دولتی  وليت انسانی در قبال سرنوشت ھمگانی است، که در چنان جامعهؤای اخالقی برای احساس مس توصيه

 . به شکل گروھیتواند به شکل فردی انجام بپذيرد و ھم ندارد، ھم می

 ۀِدر جوامعی که لوياتان، يا نيروی نظم دھند: ابھام دارد داری در جھان امروز اما فرمولی روشن و بی  دولتۀشيو

ی نظم ھمگانی را برعھده ئ برپاۀدولت وظيف. شود مند تقسيم می عمومی، شکل گرفته است، قدرت ميان نھادھای قانون

اين کار ناظر به . کنند گان با صالحيت مردم وضع میگيرد که نمايند رت میدارد و اين کار در چارچوب قانونی صو

ھای دولتی به  قانون را پوليس و دستگاه. درازی به حريم خصوصی شھروندان دھی قلمرو عمومی است نه دست سامان

گی کرده و تصميم   رسيدھای قانونی ی با استقالل تام به تخطیئدستگاه قضا. مين شودأگذارند تا مصالح مردم ت  میءاجرا

گی از مردم، بر ھر سه  ھا و نھادھای مدنی، به نمايند برای اطمينان از انجام درست وظايف محول شده، رسانه. گيرد می

بينی  ھرجا ديده شد که تخلفی صورت گرفته است، مردم در چارچوب سازوکارھای پيش. کنند دستگاه ياد شده نظارت می
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داری در دنيای امروز   دولتۀاين، نحو. که نظم عمومی به ھم بريزد دھند، بدون اين ش نشان میشده از سوی قانون واکن

 . جوامع بدوی جھان قديم سراپا فرق داردۀ ادارۀاست که با نحو

ترين منکر است، زيرا  در جھان امروز، ايجاد نھادی به نام امر به معروف و نھی از منکر، دست زدن به بزرگ

ھای فراقانونی به يک دستگاه دولتی،  دادن صالحيت. ھای عصر بدويت و حمله بر مدنيت است ه شيوهمتضمن بازگشت ب

ترين حقوق ايشان را سلب  یئ ھم زده و ابتداهگی شھروندان، آرامش روانی مردم را بھای افسارگسيخته در زند با دخالت

کند که با آبرو و حيثيت  به غولی ديوآسا تبديل میاين نھاد تجسمی از شر مطلق است، زيرا دستگاه قدرت را . کند می

ھا و تاختن به شرافت بشريت  اين کار به معنای نفی کرامت آدمی، برباد دادن عزت انسان. يکايک شھروندان بازی کند

کند   انسانی شھروندان تبديل میۀی خود براندازی چنين حاکميتی را به وظيفئوجود چنين دستگاه غيرانسانی به تنھا. است

 .تا عزت و شرف برباد رفته را بازپس بگيرند

 


