




1امر به معروف و نهی از منکردولت اسالمی و دو وظیفه 
 

 12، ف 1393، دٝؿٜج٠ دٕٝ تیشٗبٟ 858ٜٗتـش ؿذٟ دس ١لت٠ ٛب٠ٗ ؿ٘ب، ؿ٘بسٟ 

 مقدمه 

اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش دٝ كشع اص كشٝع ديٚ ٝ دٝ كشيو٠ اص كشائن اخت٘بػي ثؼیبس ٢ٖٗ ٝ دس ػیٚ حبّ 

ثشؿٖ هشٝست ١بي ًبسًشدي ثؼیبس خذي ٝ هبثٔیت ًبسثشي دس ػشك٠ ١بي كشاٗٞؽ ؿذٟ اػالٕ اٛذ. اكٞٓي ٠ً 

ٗختٔق صٛذُي اخت٘بػي، آٙ چٜبٙ ٠ً ثبيذ اص ٜٗظش ًبسًشدي ٝ ٛوؾ آكشيٜي اخت٘بػي ٗٞسد تٞخ٠ ٝ ا١ت٘بٕ 

اٛذيـٜ٘ذاٙ ٝ ٗلؼشاٙ اػالٗي، دٝٓت ١بي اػالٗي ٝ ٜٗؼٞة ث٠ اػالٕ ٝ تٞدٟ ١بي ٗؼٔ٘بٙ هشاس ِٛشكت٠ اػت . 

اػالٗي ث٠ ي٘ٚ ؿشايط ٝيظٟ اي ٠ً دس پشتٞ اٛوالة اػالٗي ثذاٙ دػت يبكت٠ ٝ ث٠ اهتوبي هشٝست٢بي ٛبؿي  ايشاٙ

اص تالؽ دس ٗؼیشخبٗؼ٠ ػبصي ٜٗطجن ثشكش١َٜ اػالٗي، ١ش چٜذ تبًٜٞٙ اهذاٗبت دس خٞستحؼیٚ ٝ تذاثیش 

بختبسي، پیچیذُي ٜٗبػجبت ثٜیبديٜي سا دس خ٢ت احیبي ايٚ ػٜت كٞست دادٟ اػت اٗب ثذٓیْ ٝهٞع تحٞالت ػ

اخت٘بػي، ُؼتشٟ هٔ٘شٝ ػبصٗبٛي خبٗؼ٠، هؼق تؼ٢ذ اخت٘بػي ػٕ٘ٞ، ؿیٞع ثیؾ اص حذ اٛحشاكبت ٝ ٛب١ٜدبسي٢ب 

 ٝ هٞاػذ ػ٘ٔي ٝ ًبسثشدي ،ػذٕ آُب١ي ػٕ٘ٞ اص ًٖ ٝ ًیق اخشايي آٙ، ػذٕ تجذيْ ايٚ اكّٞ ث٠ ١ٜدبس١ب

ْ هٞي ث٠ كٞست هبثط٠ ٜٗذ دس خ٢ت ؿبيبت ٜٗظٞس ث٢شٟ ُیشي ٗتٜبػت ٝ...تبًٜٞٙ ٛتٞاٛؼت٠ اػت اص ايٚ پتبٛؼی

 ًٜذ.

تشديذي ٛیؼت ٠ً اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ث٠ ػٜٞاٙ ثخـي اص ػیبػت  ٛظبستي ٝ ًٜتشٓي اػالٕ ٝػٜلش 

١٘چٞٙ ٠٘١ تذاثیش خشد ٝ ًالٙ كش١ِٜي ٝ اخت٘بػي خ٢ت ٝسٝد ث٠ « خبٗؼ٠ پزيشي»ٌْٗ٘ كشايٜذ اختٜبة ٛبپزيش

ٛیبصٜٗذ تـشيح، تجٔیؾ، ثؼتشػبصي ٝ ت٢٘یذ ٗوذٗبت ٝ  دبسي خبٗؼ٠ ٝتجذيْ ؿذٙ ث٠ ٜٗطن ًٜـي كشاُیش،هٔ٘شٝ ١ٜ

 ؿشايط اخشايي ػبصي ٗتٜبػت اػت.

 

 جایگاه امر و نهی در قرآن کریم

(؛ اص خ٠ٔ٘ ػیبػت ١بي 157اٗش ث٠ ٗؼشٝف ث٠ ػٜٞاٙ سٝي٠ ٝ ٜٗطن ػ٘ٔي پیبٗجشاٙ ا٢ٓي)اػشاف / ،دس هشآٙ ًشيٖ

آّ ػ٘شاٙ «)(؛ اص خ٠ٔ٘ ؿبخق ١بي ٗؼشف ثشتشي اٗت اػالٗي41اخشايي حٌٞٗت كبٓحبٙ دسصٗیٚ)حح/

ٝ آٗشاٙ ث٠ ٗؼشٝف،  ( ٝ ث٠ اهب٠ٗ ًٜٜذُب104ٙ)آّ ػ٘شاٙ /يبكت٠ ، ٜٗٞٗبٙ ث٠ اهب٠ٗ ايٚ كشيو٠ آضإ رًش ؿذٟ( 110/

 .(71اػت)تٞث٠ /ؿذٟ پبداؽ ١بي ٛیٌٞ ٝػذٟ دادٟ 


1
- ٟػیذ حؼیٚ ؿشف آذيٚ، ػوٞ ١یبت ػٔ٘ي ٗٞػؼ٠ آٗٞصؿي ٝ پظ١ٝـي اٗبٕ خ٘یٜي س 
 







اص خ٠ٔ٘ اهذاٗبت پیبٗجشاٙ ا٢ٓي  )اػشاف  (،90هشآٙ ًشيٖ، ١٘چٜیٚ ٢ٛي اص ٌٜٗش سا اص خ٠ٔ٘ تؼبٓیٖ خذاٝٛذ)ٛحْ/

دس (؛ اص خ٠ٔ٘ ػیبػت ١بي اخشايي حٌٞٗت كبٓحبٙ 110( اص خ٠ٔ٘ ٝيظُي ١بي خبٗؼ٠ ثشتش )آّ ػ٘شاٙ /157/

( يبد ًشدٟ ٝ ٜٗٞٗبٙ سا ث٠ اهب٠ٗ آٙ تشؿیت ٝ 71(؛ اص خ٠ٔ٘ ٝيظُي ١بي ثشخؼت٠ ٜٗٞٗبٙ )تٞث٠ /41صٗیٚ )حح /

(.  ١٘چٜیٚ، اخشاي ايٚ كشيو٠ اص خ٠ٔ٘ صٗی٠ٜ ١بي خٔت سح٘ت 63، ٗبئذٟ/ 4آضإ كشٗٞدٟ اػت )آّ ػ٘شاٙ/

ػٜٞاٙ  (79ٝ 78ٝ ٛلشيٚ ٛثبس ؿذٟ اػت)ٗبئذٟ/ٓؼٚ  ،( ؿ٘شدٟ ؿذٟ ٝ ث٠ سٝيِشداٛبٙ اص اهب٠ٗ آ71ٙخذاٝٛذ)تٞث٠ /

اػت ٠ً ث٠ دٓیْ ُؼتشٟ ٗؼٜبيي ػالٟٝ ثش اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ، تؼٔیٖ، « تٞاكي ث٠ حن »هشآٛي ديِش 

تـخیق ٗلبدين اسؿبد خب١ْ، تٜجی٠ ؿبكْ، ٛلیحت، تجٔیؾ اي٘بٙ ٝ تـٞين ث٠ ػْ٘ كبٓح سا ؿبْٗ ٗي ُشدد. 

سخبع ث٠ ػوْ، ؿشع ٝ ػشف ٜٗٞٗبٙ ثشاي ١ِ٘بٙ ٗیؼٞس اػت دس ػیٚ حبّ،  آيبت ٝ ٗؼشٝف ٌٜٝٗش ١ش چٜذ ثب ا

(89 -84: 1371س.ى : ٛٞسي ١٘ذاٛي،  سٝايبت ث٠ ثشخي اص ٗلبدين ثشخؼت٠ آٙ تٞخ٠ دادٟ اٛذ.)



 

 و منکرمعروف مفهوم 

اٗش ٗؼٕٔٞ ٝ  ؿٜبخت٠ دس ٓـت ث٠ ١ش « ٗؼشٝف» اػت.« ٗؼشٝف»،  ٝاطٟ دس ٜٗبثغ ديٜي١بي اسصؿي اص خ٠ٔ٘ ٝاطٟ

ُشدد ٝاحت٘بال ثذٓیْ ١٘یٚ آؿٜبيي اػت ٠ً ٗٞسدپزيشؽ خبٗؼ٠ هشاس ٗي ُیشد. دس هشآٙ ٛیض ٝاطٟ  ؿذٟ اطالم ٗي

اي ٠ً ٢ٗش تأيیذ ػوْ يب ؿشع سا ثشخٞدداؿت٠ ثبؿذ، اطالم ؿذٟ اػت. ساؿت ث٠ ١ش اٗشؿٜبخت٠ ؿذٟ« ٗؼشٝف»

ؼٔي ٠ً ثٞاػط٠ ؿشع يب ػوْ حؼٚ ٝ خٞثي آٙ احشاص ؿذٟ ثبؿذ،  اكل٢بٛي دس تؼشيق ايٚ ٝاطٟ ٗي ٛٞيؼذ : ١ش ك

اص ٗبدٟ « ٗؼشٝف»( ػال٠ٗ طجبطجبيي ٛیض دس تؼشيق ايٚ ٝاطٟ هشآٛي ٗي ٛٞيؼذ : 561: 1416ٗؼشٝف اػت. )ساؿت،

 خبٗؼ٠ آ٢ٛب سا  يدس خبٗؼ٠ ٠ً ػوال ي ٛیٌٞ ٝ حؼٚ سايح١ب ٝ ػیش١ٟب تػٜ دػت٠ اص ث٠ آٙ «ػشف»ػشف اػت ٝ 

؛ اطالم ٗي ُشدد. ث٠ ثیبٙ ديِش، ٗؼشٝف چیضي اػت ٠ً  ثب ػوْ، ؿشع، هٞاػذ اخالهي ٝ ؿٜبػٜذ يٗثي ث٠ خٞ

ٌٜٗش ٝ »ٗخبٓق ٝاطٟ ٗؼشٝف، ٝاطٟ ( 380: 8....)طجبطجبيي ،ج هٞاٛیٚ كحیح سايح دس خبٗؼ٠ ٗـبيشت ٛذاؿت٠ ثبؿذ

ث٠ ثیبٙ  (268: 1360)ايضٝتؼٞ، اػت؛ يؼٜي چیضي ٠ً ث٠ دٓیْ ٗد٢ّٞ ثٞدٙ، تٔوي ث٠ هجّٞ ٛـذٟ اػت.« ٌُٛش

ديِش، ٗؼشٝف چیضي اػت ٠ً  ثب ػوْ، ؿشع، هٞاػذ اخالهي ٝ هٞاٛیٚ كحیح سايح دس خبٗؼ٠ ٗـبيشت ٛذاؿت٠ 

١بي كٞم دس تؼبسهٜذ، خبسج اص هٔ٘شٝ ٗؼٜبي ٗؼشٝف ثب ٗالى٠ً  ياػ٘بّ ٛبدس ٝ ؿیش ٗشػٞٗدػت٠ اص آٙ  ٝ ثبؿذ

 ( 380: 8اطالم ٗي ؿٞد.)طجبطجبيي ، ج« ٌٜٗش»خبي ٗي ُیشٛذ ٝثش آ٢ٛب ٗؼ٘ٞال ٝاطٟ 

، ث٠ ٗثبث٠ يٌي اص ٌٗبٛیؼٖ ١بي ٛظبست ٝ ًٜتشّ ١ِ٘بٛي ثشسٝٛذ خبسي اٗٞس ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش اٗش ث٠ ٗؼشٝف

ٝ سكغ  اص خ٠ٔ٘ ٝاخجبت ًلبيي اػت ٠ً اٛدبٕ آٙ اثتذا ثش٠٘١ ٌٗٔلبٙ ٝاخت ثٞدٟ ٝ ثب اٗتثبّ ثشخي اخت٘بػي،

ؿٞد. اٗشث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ػالٟٝ ثش ثیبٙ ٝ تزًبسٗؼت٘ش اسصؿ٢بي پزيشكت٠  ، اص ثوی٠ ػبهط ٗيهشٝست







ؿذٟ  دس دٝ هبٓت ًٔي  ٗؼشٝف ٝ ٌٜٗش ، ث٠ ت٢٘یذ ٗوذٗبت الصٕ  ثشاي خشيبٙ يبثي طجیؼي دس ػطٞح خبٗؼ٠ 

اّٝ ٗؼجٞم ث٠ ديِش، اخشاي كشيو٠  اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش، دس ٗشح٠ٔ  ثیبٙاػالٗي ٛیض اؿبسٟ داسد. ث٠ 

ٝ دس ٗشح٠ٔ ثؼذ تالؽ ٠٘١ ، ٝيظُي ١ب ٝ ؿشايط؛ تلؼیش،  تؼییٚ ٗلذام  ٗل٢ٕٞ ػبصي، ؿٜبػبيي، اػتخشاج،

 ،ػوْ ٝ ؿشع هجّٞ اسصؽ ١ب ٝ هذ اسصؿ٢بي ٗٞسد ، تؼٔیٖ ٝ تزًبسٝ تجٔیؾاثالؽ  خبٛج٠ ٝ ٗؼت٘ش دس خ٢ت

٢ت سٝاج ٗؼشٝك٢ب  ٝ ٗ٘بٛؼت هبطغ  ، ٛظبست ٝ ًٜتشّ سػ٘ي ٝ ؿیش سػ٘ي دس خٝ ٢ٛبدػبصي كش١َٜ ػبصي

اصٝهٞع ٝاستٌبة ٌٜٗشات دس ١ش ػطح ٌٗ٘ٚ  اػت. ثشاي اخشايي ؿذٙ ايٚ دٝ كشيو٠،  ايدبد ثؼتش١بي ٜٗبػت 

تؼٔیٖ ٝ تشثیت ػ٘ٞٗي، ايدبد حؼبػیت ١بي الصٕ ، تـشيح آثبس ٝ ٛتبيح ٗتشتت ثشاخشاي آ٢ٛب، تٞخ٠  اص خ٠ٔ٘

، ٝ ٗؼؤٓیت ١بي ٗح٠ٓٞ، تـٞين ٝ تشؿیت آ٢ٛب ث٠ ايلبي ٛوؾ ١بي ٗتٞهغدادٙ ٗؼت٘ش  ػٕ٘ٞ ٜٗٞٗبٙ ث٠ ٝظبيق 

 ٝ تالؽ دس خ٢ت ٢ٛبدي ػبختٚ ايٚ كش١َٜ دس ثطٚ ٝ ٗتٚ خبٗؼ٠، هشٝست اختٜبة ٛبپزيشداسد. سكغ ٗٞاٛغ

اٗشث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ١٘بٙ ٠ُٛٞ ٠ً دس ٜٗبثغ كو٢ي ث٠ تللیْ ثیبٙ ؿذٟ، دسخبت ٝ ٗشاتجي داسد ٠ً ٜٗٞٗبٙ 

ثبيذ دس ٗوبٕ ػْ٘ ٝ اخشا آٙ سا سػبيت ًٜٜذ.  ٗشح٠ٔ اّٝ آٙ كؼْ هٔجي يب اٛضخبسٝ تٜلش سٝحي ٗٞٗٚ اص كبػْ  

اػت. ٗؼتویٖ تشيٚ ٛ٘ٞد ايٚ ٝاًٜؾ سٝاٛي ٗؼ٘ٞال دس چ٢شٟ اكشاد ظب١ش  ث٠ اػتجبس ػْ٘ اٌٜٝٗش يب تبسى  ٗؼشٝف 

لتبسي يؼٜي اٗش ٗخبطت ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اٝ اص ٗشح٠ٔ دٕٝ، اثشاصٝ اظ٢بسِٛشاٛي ث٠ كٞست صثبٛي ٝ ُ ٗي ؿٞد.

ٌٜٗش يب ٛلیحت ٝ اسؿبد اٝاػت. ٗشح٠ٔ ػٕٞ، اهذإ ػ٘ٔي ٝ كیضيٌي ثشاي ثبصداؿتٚ ٗشتٌت ٌٜٗشٝكبػْ صؿتي 

١ب اصادا٠ٗ ػْ٘ اػت ٠ً آجت٠ ث٠ دٓیْ احت٘بّ ثشٝص اختالّ ٝ ثي ٛظ٘ي دس خبٗؼ٠ ٝ احیبٛب ػٞء اػتلبدٟ ١بٝ 

٠ٛ ثؼوب پیؾ ثیٜي پزيش، ايٚ ٗشح٠ٔ ٝ ٗشح٠ٔ ثؼذ ث٠ ٗبٗٞساٙ سػ٘ي حٌٞٗت ٝ تؼٞي٠ حؼبة ١بي ٗـشهب

ًبسُضاساٙ اخشايي دٝٓت اػالٗي ٗحّٞ ؿذٟ ٝ آ٢ٛب ثبيذ ثب اػتٜبد ث٠ هٞاٛیٚ ٝ هٞاثط اص پیؾ تؼییٚ ؿذٟ ٝ 

( ث٠ 345: 3، ج1378سػبيت ٗلبٓح خ٘ؼي ث٠ اخشاي دهین آ٢ٛب ٗتٜبػت ثب اٛتظبس ١٘ت ُ٘بسٛذ . )ٗلجبح يضدي، 

اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش دٝ ٗشح٠ٔ داسد : يٌي ٗشح٠ٔ كشدي ٠ً ١ش ًغ ٗٞظق اػت ث٠ » ... ثیبٙ ديِش ، 

ت٢ٜبيي ٛبظش اػ٘بّ ديِشاٙ ثبؿذ ٝ ديِشي ٗشح٠ٔ دػت٠ خ٘ؼي ٠ً اٗتي ٗٞظلٜذ ثشاي پبيبٙ دادٙ ث٠ ٛبثؼبٗبٛی٢بي 

ًٜٜذ. هؼ٘ت اّٝ ٝظیل٠ ػٕ٘ٞ ٗشدٕ اػت، ٝ اخت٘بع دػت ث٠ دػت ١ٖ ثذ١ٜذ ٝ ثب يٌذيِش تـشيي ٗؼبػي 

چٞٙ خٜج٠ كشدي داسد طجؼب ؿؼبع آٙ ٗحذٝد ث٠ تٞاٛبيي كشد اػت، اٗب هؼ٘ت دٕٝ ؿٌْ ٝاخت ًلبيي ث٠ خٞد 

ٗي ُیشد ٝ چٞٙ خٜج٠ دػت٠ خ٘ؼي داسد ٝ ؿؼبع هذست آٙ ٝػیغ اػت، طجؼب اص ؿؤٝٙ حٌٞٗت اػالٗي 

الصٕ ث٠ رًش اػت ٠ً ُؼتشٟ ؿّ٘ٞ ٝظیل٠ دس دٝ  (34: 3 ٌٗبسٕ ؿیشاصي ٝ ديِشاٙ، ج«) ٗحؼٞة ٗي ؿٞد.

، اهتلبدي، ػیبػي ،كش١ِٜي، اخت٘بػي٠٘١ ػشك٠ ١بي صيؼتي اػٖ اص ثخؾ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اصٌٜٗش،

 استجبطبتي، خبٛٞادُي سا دسثشٗي ُیشد. 







 

 

 دٝٓت اػالٗي ٝٝظیل٠ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش

اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش چ٠ ث٠ كٞست راتي ٝ اػتوالٓي ٝ چ٠ ث٠ تشديذي ٛیؼت ٠ً اهب٠ٗ دٝ كشيو٠ 

كٞست ت٢٘یذي خ٢ت تحون ٝ تبٗیٚ ثشخي ديِش اص ٝظبيق ٗح٠ٓٞ، خضٝ ٝظبيق ه٢شي ٝ هطؼي دٝٓت ٝ ٛظبٕ 

 اػالٗي اػت. دس ادا٠ٗ ث٠ ثشخي اص داليْ ايٚ ٗذػب ث٠ اخ٘بّ اؿبسٟ ٗي ؿٞد:

اٗة يذػٞٙ آي آخیش ٝ يأٗشٝٙ ثبٓ٘ؼشٝف ٝ ي٢ٜٞٙ ػٚ آٌٜ٘ش ٝ ٝ ٓتٌٚ ٌٜٖٗ »ػٞسٟ آّ ػ٘شاٙ: 104آي٠  .1

ٝ ثبيذ اص ٗیبٙ ؿ٘ب ُش١ٝي ٗشدٕ سا ث٠ ٛیٌي دػٞت ًٜٜذ ٝ ث٠ ًبس ؿبيؼت٠ ٝا داسٛذ  «اٝٓئي ١ٖ آ٘لٔحٞٙ

ايٚ آي٠ ػالٟٝ ثش تؼییٚ ٝظیل٠ ١ِ٘بٛي آحبد ٜٗٞٗیٚ دس  ٝ اص صؿتي ثبص داسٛذ ٝ آٛبٙ ١٘بٙ سػتِبساٜٛذ.

ٝ ٢ٛبد حبً٘یت، دٝٓت اػالٗي سا ٛیض ث٠ ايدبد تـٌٔي خ٢ت اهب٠ٗ ايٚ  دٝٓتدس هجبّ يِش ٝ هجبّ يٌذ

كشيو٠ ثٞيظٟ دس ثخؾ ١بيي ٠ً ٝسٝد ثذاٙ ػ٘ال اص تٞاٙ اكشاد ػبدي خبسج اػت) يؼٜي ٗشح٠ٔ ػٕٞ ٝ 

س چ٢بٕ اص ٗشاتت اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ٠ً دسكٞم ثذاٙ اؿبسٟ ؿذ(. ؿٌْ ُیشي ٢ٛبد حؼج٠ د

  ثشخي حبً٘یت ١بي ٜٗؼٞة ث٠ اػالٕ ٛیض احت٘بال ثب ا٢ٓبٕ اص ١٘یٚ اد٠ٓ كٞست پزيشكت٠ اػت.  

ٜٗبثغ سٝايي ٛیض دس ثیبٙ خبيِبٟ ايٚ كشيو٠ ث٠ اٗٞسي تٞخ٠ دادٟ اٛذ ٠ً اكبٓتب دس حٞصٟ ٝظبيق حبً٘یت  .2

 تَأُْٗٓٚ آْ٘ٓزَا١ِتٔ ٝٓ تَحُِّْ آٌَْ٘ٓبػِتٔ ٝٓ تُشَدُّتُوَبٕٔ آْلَشَائِنٔ ٝٓ  ث٢ِٓب» كشٗبيذ: ( ٗيعاٗبٕ ثبهش)اػت. ثشاي ٗثبّ، 

ث٠ ٝػی٠ٔ (:» 180 :6 جؿیخ طٞػي،آت٢زيت،«)يٓؼٕتَوِیٖٔ آْإَٔٗش آْ٘ٓظَبِٖٓٔ ٝٓ تُؼٕ٘ٓشُ آْأَسٕمٔ ٝٓ ئْٜتَلٓقٔ َِٗٚ آْأَػٕذٓاءِ ٝٓ

 ؿٞد، ٗظبٖٓ ث٠ كبحجبٙ ُشدد، ًؼت ١ب حالّ ٗي ؿٞد، ساٟ ١ب اٗٚ ٗي دػتٞس١ب صٛذٟ ٗي ايٚ اكْ، ػبيش

 .«ؿٞد ٗي ث٠ ػبٗبٙ ؿٞد، ًبس١ب ُشدد، اص دؿٜ٘بٙ اٛتوبٕ ُشكت٠ ٗي ؿٞد، صٗیٚ آثبد ٗي اكٔي ثشُشداٛذٟ ٗي

تجٔیؾ ٝ  . ثشاي ٗثبّ،داسدايٚ كشيو٠  ٜٗطوي ١٘ؼٞ ثب ٜٗطن حبًٖ ثشثشخي ٝظبيق راتي حبً٘یت ٠ً  .3

حلظ ٛظبٕ)ٝخٞة حلظ ٛظٖ صٛذُي ثـش( دس  ،تشٝيح آٗٞصٟ ١ب ٝ اسصؿ٢بي ديٚ، تؼٔیٖ ٝ تشثیت ػ٘ٞٗي

ثؼتش ػبصي ثشاثش ػٞاْٗ ت٢ذيذ ًٜٜذٟ، هشٝست ػبٖٓ ػبصي ٗحیط اص صٗی٠ٜ ١ب ٝ ػٞاْٗ كؼبد ٝاٛحشاف، 

 خ٢ت تحون حیبت طیت ٗٞسد ٛظش اػالٕ، ٛظبست ٝ ًٜتشّ اخت٘بػي، ايدبد اٜٗیت اخت٘بػي ٝ سٝاٛي،

سكتبس١بي اسادٟ ١ب ٝثؼتش ػبصي ٝ سكغ ٗٞاٛغ خ٢ت اخشاي حذٝد ا٢ٓي ٝ خُٔٞیشي اص ٛلن آٙ، ٢ٗبس 

خ٢بد ثب ػتِ٘شاٙ ٝ ٗتؼذيبٙ ٝ تٜجی٠  ،هذ اخت٘بػي،  تالؽ دس خ٢ت تبٗیٚ ٗلبٓح حیبت خ٘ؼي

ة ٝ... ث٠ ثیبٙ آي٠ اهلل ؿ٢یذ ث٢ـتي: حؼبة اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش، حؼب ٗتخٔلبٙ ٝ ٗلؼذاٙ







ٗحیط ػبصي اػت، ٗحیط ػبٖٓ ثشاي پشٝسؽ ػبٖٓ ٝ كحیح اػتؼذاد١بي خیش ٢ٛلت٠ دس اٛؼب٢ٛب، ٗؼب٠ٓ 

( ٝ ث٠ تؼجیش ؿ٢یذ ٗط٢شي: اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي 178ث٢ذاؿت ٗحیط اخت٘بػي اػت.)ثبيذ١ب ٝ ٛجبيذ١ب، 

ت)ػٔؼ٠ٔ اص ٌٜٗش، ايدبد ٛٞػي تؼ٢ذ ٝ ٗؼئٞٝٓیت اخت٘بػي دس اكشاد ٛؼجت ث٠ ػشٛٞؿت اخت٘بع اػ

اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش، يِب٠ٛ اكٔي اػت ٠ً هبٗٚ ثوبي اػالٕ اػت، (» 247: 1يبدداؿت ١ب، ج

ث٠ اكطالح ػٔت ٗجوی٠ اػت. اكال اُش ايٚ اكْ ٛجبؿذ، اػالٗي ٛیؼت. سػیذُي ًشدٙ دائٖ ث٠ ٝهغ 

 كشٗبيٜذ: ( ٗوبٕ ٗؼظٖ س١جشي ٛیض دس ايٚ خلٞف ٗي 235: 1384، 17ٗط٢شي، ج« ) ٗؼٔ٘یٚ اػت.

اٗب اُش ًبس ث٠ ثشخٞسد ثٌـذ،  ،ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ثب ٓؼبٙ اػت شدس خبٗؼ٠ اػالٗي، تٌٔیق ػب٠ٗ ٗشدٕ اٗ

( دس ٗؼبئْ خ٢بٛي، ٗٔت 1371 /23/4آٙ ديِش ثش ػ٢ذٟ ٗؼئٞٓیٚ اػت ٠ً ثبيذ ٝاسد ثـٞٛذٝ آ٢ٛب ايٌٜبس سا ثٌٜٜذ.)

ٗٞاسدي ٠ً دس(1373 /10/ 20ؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ١ؼتٜذ.)ايشاٙ ٝ ٛظبٕ خ٢٘ٞسي اػالٗي ٗٞظق ث٠ اٗش ث٠ ٗ

اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ٗتٞهق ثش چیضي ثیـتش اص اٗش ٝ ٢ٛي صثبٛي ثبؿذ، اُش دس ػشصٗیٜي ثبؿذ ٠ً داساي 

ؿٞد، احتیبج ث٠ ارٙ حبًٖ ٝ ٗؼئٞٓیٚ  ٛظبٕ ٝ حٌٞٗت اػالٗي اػت ٝ ث٠ ايٚ كشيو٠ اػالٗي ا١٘یت دادٟ ٗي

  (232: 1383)اخٞث٠ االػتلتبئبت، یغ ٗحٔي ٝ دادُب٢١بي كبٓح داسد(ريشثط ٝ پٔ



 ، تحتخ٢٘ٞسي اػالٗياٗبٕ اٗت سٟ ٛیض ث٠ ػٜٞاٙ ثشخؼت٠ تشيٚ اػالٕ ؿٜبع ػلش حبهش ٝ ثبٛي ٛظبٕ ٗوذع 

تبثیش ١٘یٚ تٔوي، دس اٝٓیٚ اهذإ ػیبػي اخت٘بػي خٞد دس پیبٗي ؿٞساي اٛوالة اػالٗي سا ث٠ ت٢٘یذ 

» ػبصًٝبس١بي الصٕ خ٢ت اخشايي ؿذٙ ايٚ كشيو٠ آضإ ٗي كشٗبيذ. اٗبٕ دس پیبٕ تبسيخي خٞد ٗي كشٗبيذ: 

« اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش»ؿٞساي اٛوالة اػالٗي ث٠ ٗٞخت ايٚ ٗشهٕٞ ٗأٗٞسيت داسد ٠ً اداسٟ اي ث٠ اػٖ 

ٗؼتوْ ٝ دس ًٜبس دٝٓت  ،دس ٗشًض تأػیغ ٛ٘بيذ؛ ٝ ؿؼج٠ ١بي آٙ دس ت٘بٕ ًـٞس ُؼتشؽ پیذا ًٜذ؛ ٝ ايٚ اداسٟ

اٛوالثي اػالٗي اػت ٝ ٛبظش ث٠ اػ٘بّ دٝٓت ٝ اداسات دٝٓتي ٝ ت٘بٕ اهـبس ٗٔت اػت. ٝ دٝٓت اٛوالة اػالٗي 

اداسٟ سا اخشا ٛ٘بيذ ٝ ايٚ اداسٟ ٗأٗٞس اػت دس ػشاػش ًـٞس اص ٌٜٗشات ث٠ ١ش  ٗأٗٞس اػت ٠ً اٝاٗش كبدسٟ اص ايٚ

كٞست ٠ً ثبؿذ خُٔٞیشي ٛ٘بيذ ٝ حذٝد ؿشػی٠ سا تحت ٛظش حبًٖ ؿشػي يب ٜٗلٞة اص هِجْٓ اٝ، اخشا ٛ٘بيذ ٝ 

ٌٖ ٝ ٛذاسٛذ ٝ دس اخشاي حسا احذي اص اػوبي دٝٓت ٝ هٞاي اٛتظبٗي حن ٗضاح٘ت ثب ٗتلذيبٙ ايٚ اداسٟ 

حذٝد ا٢ٓي احذي ٗؼتثٜي ٛیؼت حتّي اُش خذاي ٛخٞاػت٠ س١جش اٛوالة يب سئیغ دٝٓت ٗشتٌت چیضي ؿذ ٠ً 

ث٠ آجت٠ ايٚ دػتٞس اٗبٕ ( 213، ف 9كحیل٠ اٗبٕ، ج )ٗٞخت حذ ؿشػي اػت ثبيذ دس ٗٞسد اٝ اخشا ؿٞد. 

 ٛـذ.  يياخشادالئي 

ػالٟٝ ثش  ١ـتٖ هبٛٞٙ اػبػي تلشيح ؿذٟ اػت: ١ش چٜذ ث٠ كٞست ًٖ سَٛ دس ه٘ٚ اكْايٚ كشٗبٙ،  ٗلبد

دس خ٢٘ٞسي »اكّٞ ًٔي كٞم، اكْ ١ـتٖ هبٛٞٙ اػبػي ث٠ ايٚ ٝظیل٠ ٢ٖٗ ثب كشاحت ت٘بٕ تٞخ٠ دادٟ اػت: 







اػالٗي ايشاٙ، دػٞت ث٠ خیش، اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش،ٝظیل٠ اي اػت ١ِ٘بٛي ٝ ٗتوبثْ ثش ػ٢ذٟ ٗشدٕ 

ث٠ ٗشدٕ ٝ ٗشدٕ ٛؼجت ث٠ دٝٓت . ؿشايط ٝ حذٝد ٝ ًیلیت آٙ سا هبٛٞٙ ٗؼیٚ ٛؼجت ث٠ يٌذيِش، دٝٓت ٛؼجت 

 «ٗي ًٜذ.

ايٚ اكْ دس ػیٚ اي٠ٌٜ ث٠ خٜج٠ ٗـبست ٗشدٕ ثشاي ُؼتشؽ ٛیٌي ١ب ٝ ثشاٛذاصي ٌٜٗشات تٞخ٠ دادٟ اػت، 

 ًیلیت اخشاي آٙ سا ثشػ٢ذٟ هبٛٞٙ ُزاؿت٠ ٠ً هبػذتب ثبيذ تٞػط هٟٞ ٗو٠ٜٜ تؼییٚ ٝ تلٞيت ؿٞد.

 

 ػالٟٝ ثش اكْ ١ـتٖ، اكّٞ ديِشي ٛیض دس هبٛٞٙ اػبػي ث٠ ايٚ كشيو٠ ثب ثیبٛبت ٗختٔق تٞخ٠ دادٟ اػت. 

خبٗغ تشيٚ اكْ ٛبظش ث٠ ٝظبيق دٝٓت اػالٗي ٠ً ث٠ كٞست هٜ٘ي ٝ اٛو٘بٗي، كشيو٠ اٗش ث٠ ٗؼشٝف  ٝ ٢ٛي 

، اكْ ػٕٞ هبٛٞٙ اػبػي اػت. طجن اص ٌٜٗش، سا دس هبٓت  ٗد٘ٞػ٠ اي اص اهذاٗبت ثٜیبديٚ ث٠ تلٞيش ًـیذٟ اػت

ايٚ اكْ دٝٓت خ٢٘ٞسي اػالٗي ايشاٙ ٗٞظق اػت ثشاي ٛیْ ث٠ ا١ذاف كش١ِٜي، اػتوبدي ٝ تشثیتي ٗٞسد ٛظش 

( ايدبد ٗحیط ٗؼبػذ ثشاي 1دس اكْ دٕٝ ايٚ هبٛٞٙ، ٠٘١ اٌٗبٛبت خٞد سا ثشاي تحون اٗٞس ريْ ث٠ ًبس ثٜذد. 

( ثبالثشدٙ ػطح آُب١ي ١بي 2وٞي ٝ ٗجبسصٟ ثب ًٔی٠ ٗظب١ش كؼبد ٝ تجب١ي؛سؿذ كوبيْ اخالهي ثشاػبع اي٘بٙ ٝ ت

( آٗٞصؽ ٝ 3ػ٘ٞٗي دس ٠٘١ صٗی٠ٜ ١بثب اػتلبدٟ كحیح اص ٗطجٞػبت ٝ سػب٠ٛ ١بي ُش١ٝي ٝٝػبيْ ديِش؛

( توٞيت سٝح ثشسػي 4پشٝسؽ ٝ تشثیت ثذٛي سايِبٙ ثشاي ٠٘١ دس ت٘بٕ ػطٞح ٝ تؼ٢یْ ٝ تؼ٘یٖ آٗٞصؽ ػبٓي؛

ٝ اثتٌبس دس ت٘بٕ صٗی٠ٜ ١بي ػٔ٘ي، كٜي، كش١ِٜي ٝ اػالٗي اص طشين تبػیغ ٗشاًض تحوین ٝ تـٞين ٝ تتجغ 

( ٗحٞ ١ش ٠ُٛٞ اػتجذاد ٝ خٞدًبِٗي ٝ اٛحلبس 6( طشد ًبْٗ اػتؼ٘بسٝ خُٔٞیشي اص ٛلٞر اخبٛت؛ 5ٗحووبٙ؛ 

دس تؼییٚ ػشٛٞؿت  ( ٗـبسًت ػب٠ٗ ٗشد8ٕ( تبٗیٚ آصادي٢بي ػیبػي ٝ اخت٘بػي دس حذٝد هبٛٞٙ؛ 7طٔجي؛

( سكغ تجؼیوبت ٛبسٝا ٝ ايدبد اٌٗبٛبت ػبدال٠ٛ ثشاي ٠٘١، دس 9ػیبػي، اهتلبدي، اخت٘بػي ٝ كش١ِٜي خٞيؾ؛

( توٞيت ًبْٗ 11( ايدبد ٛظبٕ اداسي كحیح ٝ حزف تـٌیالت ؿیش هشٝس؛ 10ت٘بٕ صٗی٠ٜ ١بي ٗبدي ٝ ٗؼٜٞي؛

( 12ػتوالّ ٝ ت٘بٗیت اسهي ٝ ٛظبٕ اػالٗي ًـٞس؛ ثٜی٠ دكبع ٗٔي اص طشين آٗٞصؽ ٛظبٗي ػ٘ٞٗي ثشاي حلظ ا

پي سيضي اهتلبدي كحیح ٝ ػبدال٠ٛ ثش طجن هٞاثط اػالٗي خ٢ت ايدبد سكبٟ ٝ سكغ كوش ٝ ثش طشف ػبختٚ ١ش 

( تبٗیٚ خٞدًلبيي دس ػٕٔٞ ٝ 13ٛٞع ٗحشٝٗیت دس صٗی٠ٜ ١بي تـزي٠ ٝ ٗؼٌٚ ٝ ًبس ٝ ث٢ذاؿت ٝ تؼ٘یٖ ثی٠٘؛

( تبٗیٚ حوٞم ٠٘١ خبٛج٠ اكشاد اص صٙ ٝ ٗشد ٝ ايدبد 14اٗٞس ٛظبٗي ٝٗبٜٛذ اي٢ٜب؛كٜٞٙ كٜؼت ٝ ًـبٝسصي ٝ 







( تٞػؼ٠ ٝ تحٌیٖ ثشادسي اػالٗي ٝ تؼبٝٙ 15اٜٗیت هوبيي ػبدال٠ٛ ثشاي ٠٘١ ٝ تؼبٝي ػٕ٘ٞ دس ثشاثش هبٛٞٙ؛ 

ٛؼجت ث٠ ٠٘١ ( تٜظیٖ ػیبػت خبسخي ًـٞس ثشاػبع ٗؼیبس١بي اػالٕ، تؼ٢ذ ثشادسا٠ٛ 16ػ٘ٞٗي ثیٚ ٠٘١ ٗشدٕ؛

 ٗؼٔ٘بٛبٙ ٝ ح٘بيت ثي دسيؾ اص ٗؼتوؼلبٙ خ٢بٙ.   

ثب تٞخ٠ ث٠ ُؼتشٟ ٝظبيق ٢ٛبدحؼج٠ دس كو٠ اػالٗي ٝ تدشث٠ تبسيخي حٌٞٗت ١بي ٜٗؼٞة ث٠ اػالٕ،  اكّٞ 

ديِشي سا ٛیض ٗي تٞاٙ ث٠ ػٜٞاٙ ٌْٗ٘ يب ؿبسح اكْ ١ـتٖ هبٛٞٙ اػبػي ث٠ ايٚ اكْ اهبك٠ ٛ٘ٞد. ثشاي ٗثبّ، 

(؛ اكْ چ٢ْ ٝ ٢ٖٛ؛ اكْ پٜدب١ٖ) ٗجٜي ثش ٛظبست  ٝ ١ذايت سٝٛذ اهتلبدي 8ٝ 6ٝ 5ٝػٕٞ، ) ٗٞاد  اكْ چ٢ْ

ًـٞس ٝ حلبظت اص ٗحیط صيؼت(؛ اكْ يٌلذٝ پٜدبٟ ٝ ؿـٖ) ٗجٜي ثش خٞاص تدؼغ ثب ١ذف ؿٜبػبيي ٝ 

یغ هٟٞ هوبئی٠ ث٠ ٗجبسصٟ ثبٌٜٗشات(؛ اكْ يٌلذ ٝ ١لتبدٝ ػٕٞ) ٗجٜي ثش تـٌیْ ديٞاٙ ػذآت اداسي صيش ٛظش سئ

ٜٗظٞس سػیذُي ث٠ ؿٌبيبت، تظٔ٘بت ٝ اػتشاهبت ٗشدٕ ٛؼجت ث٠ ٗبٗٞسيٚ يب ٝاحذ١بيب آيیٚ ٛب٠ٗ ١بي دٝٓتي ٝ 

احوبم حوٞم آ٢ٛب(؛ اكْ يٌلذ ٝ ١لتبد ٝ چ٢بسٕ) ٗجٜي ثش تـٌیْ ػبصٗبٙ ثبصسػي ًْ ًـٞس صيش ٛظش سئیغ 

ٝ اخشاي كحیح هٞاٛیٚ دس دػتِبٟ ١بي اداسي(. هٟٞ هوبئی٠ خ٢ت ٛظبست هٟٞ هوبئی٠ ثش حؼٚ خشيبٙ اٗٞس

خضئیبت ايٚ ٛظبست دس ثشخي اص هٞاٛیٚ ػبدي ٝ خبسي خ٢٘ٞسي اػالٗي تؼییٚ ؿذٟ اػت. ثشاي ٗثبّ، هٞاٛیٚ 

 ؿ٢شداسي٢ب، هبٛٞٙ تـٌیْ ٛیشٝي اٛتظبٗي، هبٛٞٙ ديٞاٙ ػذآت اداسي، هبٛٞٙ تـٌیْ ػبصٗبٙ ثبصسػي ًْ ًـٞس.

اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص »اخشاي ؿذٙ اكْ ١ـتٖ هبٛٞٙ اػبػي ٢ٛبدي ٛیض ث٠ ػٜٞاٙ اٛتظبس ٗي سكت ٠ً ثشاي 

ثب ١ذف ١ذايت ٢ٛبد١بي دٝٓتي ٝ ػٕ٘ٞ ٗشدٕ دس اٛدبٕ ايٚ ٝظیل٠ ثضسٍ پیؾ ثیٜي ٗي ؿذ. احت٘بال ػتبد « ٌٜٗش

احیبي اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ثب ١ذف تبٗیٚ ايٚ خالء اػالٕ ٗٞخٞديت ًشدٟ اػت.  






