مجمىعه مقبالت همبیش شهروند مسئىل دانشگبه آزاد اسالمی واحد خىراسگبن(اصفهبن)

تحلیل محتوای پیبم مرجع عبلیقدر حضرت آیت اهلل العظمی مظبهری به همبیش ملی «شهروند
مسئول ،دانشگبه ،امر به معروف و نهی از منکر»
رضا اسواػیلی
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چکیده
دس یک ًگبُ ػبختبسی اسػبل پیبم تَػي اؿخبف هْن ،ایشاد ػخي ٍ دسیبفت هقبلِ تَػطي پظٍّـطگشاى ٍ
ًَیؼٌذگبى اص ٌٓبكش هْن یک ّوبیؾ ٓلوی هحؼَة هی ؿًَذ .تحلیل هحتَای پیبم هشخطْ ٓبلیقطذس خْطبى تـطیْ
حوشت آیت اهلل الِٔوی حؼیي هِبّشی ثِ ّوبیؾ هلی ؿْشًٍذ هؼئَل ٍ تجییي اهش ثِ هٔشٍف دس داًـگبُ دس ایطي
ًَؿتبس هَسد تَخِ ٍاقْ ؿذُ اػت .ایـبى دس پیبهی دس قبلت  8668کلوِ 67 ،پبساگشاف ٍ  4/5كفحِ ثِ قٌْ A4
ثب  4ثبس اػتٌبد هؼتقین ثِ قشآى کشین ٍ  5ثبس اػتٌبد هؼتقین ثِ ٓتشت پیبم خَیؾ سا دس  4ثٌذ کلی هٌشح کطشدُ اًطذ.
تحلیل هحتَای پیبم ایـبى دس ثش داسًذُ  64هووَى اػت کِ دس قبلت  81هحَس کلی هٌشح ؿذُ اػت .هحَس ًقؾ
ٍ کبسکشدّبی اهش ثِ هٔشٍف ثب  89پیبم ،هحَس ٍُیفِ ًخجگبىٓ ،بلوبى ٍ اًذیـوٌذاى دس اقبهِ اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص
هٌکش ثب  9پیبمً ،شح اًذیـِ ّبی ثٌیبدی ثب  9پیبم ،اص خولِ ثیـتشیي هَاسد هَسد تأکیذ هشخطْ ٓبلیقطذس ثطَدُ اػطت.
تجییي خبیگبُ اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ٍ تـشیح هٔف ّب ٍ کبػتی ّب ثِ لحبٍ فشاٍاًی کوتشیي فشاٍاًطی سا ثطِ
خَد اختلبف دادُ اػتٍ .هْ ٍاطُ اهت هوتبص ٍ تـیْ آتذالی اص خولِ اكٌالحبت ثذیْ هطی ثبؿطذ کطِ تَػطي
ایـبى دس ایي پیبم هٌشح ؿذُ اػت.

واژه های کلیدی:
اهش ثِ هٔشٍفًْ ،ی اص هٌکش ،آػیت اختوبٓی ،هشخٔیت ،تـیْ آتذالی ،اػالم.

هقدهه
ػخي گفتي دسثبسُ هَهَٓی کِ ثِ تٔجیش پیبهجش آِن حوشت هحوذ (ف) توویي خیش ٍ خَؿی اهطت اٍ
دسگشٍ اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اػتٍ( .ػبیل الـیِٔ ،خلذ  ،88ف  )898ثِ تٔجیش حوطشت ٓلطی(ّ) توطبهی
آوبل خیش ٍ حتی خْبد دس ساُ خذا دس ثشاثشآى چَى قٌشُ ای دس ثشاثش دسیبی پٌْبٍس اػت (ًْطح الجالهطِ ،حکوطت
 )874ثؼیبس دؿَاس هی ثبؿذ .ثِ تٔجیش اهبم هحوذ ثبقش (ّ) دٍ فشیوِ اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْطی اص هٌکطش دٍ هخلطَز اص
هخلَقبت خذای ٓض ٍ خل ّؼتٌذّ .ش آى کغ ک ِ آى دٍ سا یبسی کٌذ خذا اٍ سا ٓضیض کٌذ ٍ کؼی کِ آًْطب سا یطبسی

 - 1دکتشی خبهِٔ ؿٌبػی ٍ ٓوَ ّیئت ٓلوی گشٍُ هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی فشٌّگی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ خَساػگبى
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ًکٌذ اص یبسی خذاًٍذ هحشٍم خَاّذ ؿذ (ثحبس االًَاس ،خلذ  ،811ف  ٍ )75ثِ تٔجیش حوشت اهبم سهطب (ّ) اهطش
ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش کٌیذ یب آى کِ ثذاى ؿوب ثِ ؿوب تؼلي هی یبثٌذ ٍ خَثبى ؿوب دٓطب هطی کٌٌطذ ٍ هؼطتدبة
ًوی ؿَد (ٍػبیل الـیِٔ ،خلذ  ،88ف )894
ثب تَخِ ثِ فشهبیـبت اٍلیبی دیي اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اص هلبدیق قشاس گشفتي دس هؼیش الْی اػت
کِ ًِ تٌْب هب سا ثِ هقلذ هی سػبًذ ثلکِ ًتیدِ ثخؾ اػت .سػتگبس ؿذى ٍ تجذیل ؿذى ثِ اهت خیش ٍ ثشخَسداس اص
ػشٍسٍ كحت اص خولِ ًتبیح اًدبم ایي دٍ سّیبفت ًدبت ثخؾ اػت.
احیبء ایي دٍ فشیوِ دس ٍّلِ ًخؼت هؼتلضم ؿٌبػبیی ٍ تٔیطیي قلوطشٍ هَهطَٓی ٍ تشػطین ه لفطِ ّطب ٍ
ٌٓبكش آى اػت .تجییي ایي دٍ فشیوِ دس دًیبی هٔبكشکِ پیـشفت ّبی فٌی ٍ صیؼتی سا پـت ػش گزاؿتِ لطیکي دس
سٍاثي اًؼبًی ٍ دس ػٌَح ثیي فشدی ،گشٍّی ٍ خبهِٔ ثیي الولل ثب هـکالت خذی هَاخطِ هطی ثبؿطذ ،تَخطِ ثطِ
سّیبفت اهش ثِ هٔشٍف ٍ تَػِٔ گفتوبى آى کِ ثِ تٔجیش حوشت آیت اهلل الِٔوی هِبّشی داسٍ ٍ دسهبى ثضسگ اهشٍص
خبهِٔ هبػت اص اٍخت ٍاخجبت اػت.

طرح هوضوع
ّوبیؾ هلی ؿْشًٍذ هؼئَل ثب هحَسیت هَهَٓی «داًـگبُ ٍ اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکطش» دس آرس هطبُ
 8888تَػي داًـگبُ آصاد اػالهی هٌٌقِ  ٍ 4داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ خَساػگبى ثشگضاس گشدیذ.
یکی اص ٍیظگی ّبی ایي ّوبیؾ ٓالٍُ ثش اسػطبل هقطبالت ٓلوطی ٍ تحقیقطی تَػطي پظٍّـطگشاى ٍ ًَیؼطٌذگبى ٍ
ػخٌشاًی ّبی كبحت ًِشاى ،اسػبل پیبم تَػي هشخْ ٓبلیقطذس خْطبى تـطیْ حوطشت آیطت اهلل الِٔوطی حؼطیي
هِبّشی ثِ ّوبیؾ ثَد.
پیبم ایـبى ثب تَخِ ثِ خلَكیبتی کِ هالحِِ هی ؿَد اص خولِ پیبم ّبی خبف تلقی هی ؿَد .ثطِ لحطبٍ
اًذاصُ ٍ ًَل پیبم هی تَاى پیبم دسیبفت ؿذُ سا اص خولِ پیبم ّبی ثب ًَل ثلٌذ تلقی کشد .ثِ لحطبٍ ٓوطق ٍ کیفیطت
هحتَای پیبم ،هی تَاى آى سا خضٍ ٓویق تشیي پیبم ّبیی داًؼت کِ ثِ ّوبیؾ ّبی ثشگضاس ؿطذُ دس ػطٌح داًـطگبُ
اسػبل ؿذُ اػتٓ .وق پیبم تب حذی اػت کِ هی تَاى آى سا یک ثیبًیِ ٍ هبًیفؼت هْن اهش ثطِ هٔطشٍف ٍ ًْطی ا ص
هٌکش تلقی کشد .اسػبل کٌٌذُ پیبم دس ایي ث یبًیِ خبهْ ثب اػتٌبد ثِ آیبت قشآى کشین ٍ سٍایت ّبی هتٔذد ثِ تـطشیح ٍ
تجییي دٍ فشیوِ هْن اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش پشداختِ اًذ.

روش کار
سٍؽ اكلی هَسد اػتفبدُ اص سٍؽ تحلیلی ٍ اػٌبدی اػت.

مجمىعه مقبالت همبیش شهروند مسئىل دانشگبه آزاد اسالمی واحد خىراسگبن(اصفهبن)

ثِ هٌَِستحلیل پیبم هشخْ ٓبلیقذس اص تکٌیک تحلیل هحتَا اػتفبدُ ؿذُ اػت .ثٌیبى تکٌیک تحلیل هحتَا ثش
ایي پبیِ قشاس دادُ ؿذُ اػت کِ اًؼبى ّب دس فشآیٌذ استجبًبت اختوبٓی ثب یکذیگش ثِ تجبدل ًِش ٍ افکبس هی پشداصًذ.
ٓوَهبً استجبًبت اص ًشیق صثبى (ػخي گفتي ٍ ًَؿتي) كَست هی گیطشد ثشداؿطت ّطب ٍ اػطتٌجبًبت اص هحتَاّطبی
گفتبسی ٍ ًَؿتبسی ثٔوبً هت فبٍت ثَدُ ٍ هٌدش ثِ اسصیبثی ٍ داٍسی ّبی هتفبٍتی هی ؿَد.
تکٌیک تحلیل هحتَا ثِ هب کوک هی کٌذ تب ثتَاًین یک هتي سا ثطِ كطَست ٓیٌطی ،هطٌِن ٍ ٍاقطْ ثیٌبًطِ ٍ
ػبصهبى یبفتِ هَسد ثشسػی ٍ تحلیل قشاس دّین.
خْت تحلیل پیبم ّبی هٌشح ؿذُ سٍؽ ّبی هتفبٍتی ٍخَد داسد تحلیل ػطبختبسی یکطی اص گًَطِ ّطبی
تحلیل هحتَا اػت .دس ایي سٍؽ هحقق ثِ ؿیَُ آسایؾ ٌٓبكش پیبم تَخِ هی کٌذ .دس ایي ًَّ تحلیل ػٔی هی ؿَد
ٍخَُ پٌْبى پیبم آؿکبس گشددّ .ذف ایي ًَّ تحلیل آؿکبس کشدى اكَلی اػت کِ ٌٓبكش گفتبس سا ثِ ؿیَُ ای هؼتقل
اص هحتَای ایي ٌٓبكش ػبصهبى هی دّذ( .کیَی ٍ کبهپٌَْد)66488878 ،
ٍاحذ تحلیل دس ایي ثشسػی خوالت اُْبس ؿذُ دس پیبم هی ثبؿذ .پغ اص هٌبلِٔ خوطالت هوطوَى اكطلی
آًْب هـخق ؿذُ ٍ دس دُ هقَلِ کلی تٌِین ؿذُ اػت .ثِ هٌَِس پبیبیی تحلیل اص هشیت اػکبت اػتفبدُ ؿذُ اػت
ثِ ًَسی کِ هشیت پبیبیی پغ اص هٌبلِٔ هدذداً دس ّ 6فتِ ثٔذ ثِ هیضاى  1/87هی ثبؿطذ کطِ حکبیطت اص هطشیت
پبیبئی ثبال ٍ قبثل قجَل اػت.

دیدگاه های نظری حاکن بر پیام
ثب تحلیل هحتَای پیبم هشخْ ٓبلیقذس هی تَاى  81هحَس سا دس پیبم ایـبى اص یکذیگش تفکیک کطشد .پیطبم ثطب
ًشح ثحث «اهت هوتبص» ثِ ٌَٓاى یکی اص اثٔبد ًِشی پ یبم آهبص هی ؿَد کِ ًَیذ ثخطؾ آیٌطذُ خبهٔطِ اػطالهی دس
كَست اقبهِ اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اػت.
ایـبى ًقٌِ ّذف خبهِٔ اػالهی سا ثِ گًَِ ای تشػین کشدُ اًذ کِ هؼتلضم تالؽ ّب ٍ کَؿؾ ٍافش هطشدم،
ه هٌیي ،ػبصهبى ّب ٍ دٍلت ٍ حکَهت اػالهی دس ػٌَح هختلف اػت .دػتیبثی ثِ ًقٌِ ّذف کِ ایـبى اص آى ثطِ
ٌَٓاى «اهت هوتبص» یبد هی کٌٌذ هؼتلضم تٔییي فشآیٌذّب ٍ ؿیَُ ّبی پیوَدى سّیبفت اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْطی اص هٌکطش
اػت .ثِ ًِش ایـبى ٌّگبهی خبهِٔ اػالهی هی تَاًذ ثِ خبیگبُ ٍ هشتجِ اهت هوتبص دػت یبثذ کِ دَٓت ثِ ًیکی ّب
ٍ هجبسصُ ثب فؼبد سا فشاهَؽ ًٌوبیذ .ایـبى هؼیش ٍ کبًبل سػیذى ثِ ایي ّذف ٍاال سا اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْطی اص هٌکطش
هی داًٌذ.
دیگش ثٔذ ًِشی هْن ٍ هَسد تأکیذ ًگبُ خبهْ ًگش ایـبى هی ثبؿذ .ایـبى ثب سٍیکشدی آػیت ؿٌبػبًِ هوي
یبدآٍسی تأثیش اختالف ٍ تفشقِ دس تخشیت ثٌیبى خبهِٔ اػالهی ٍ ًقؾ فشػبیـی آىً ،ؼجت ثِ گؼتشؽ ایطي پذیطذُ
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هزهَم دس خبهِٔ اػالهی ّـذاس دادُ ثب آسصٍی هلَى ًگِ داؿتِ ؿذى اًقالة ؿکَّوٌذ اػطالهی کطِ یبدگطبس اهطبم
ِٓین القذس «سهَاى الِ تٔبلی» اػت ،هفَْم «تـیْ آتذالی» سا هٌشح هی کٌٌذ .هفَْم تـیْ آتذالی دس خبیگبُ خَد
یک هفَْم ثذیْ هی ثبؿذ کِ دس قبلت ثش ؿوشدى ٍیظگی ّب ٍ ٌٓبكش هکتت اػالم کِ ثِ تٔجیش ایـبى «دیي هْشثطبًی،
دیي ٓذالت ٍ خشدٍسصی» اػت هٌٔب ٍ هلذاز پیذا هی کٌذ.
ایـبى ثب ًقل سٍایتی اص حوشت ٓلی (ّ) پیؾ اص ؿْبدتؾ «سةٌ سحین ٍَ دیيَ قَین ٍ اِهبمً ٓلینً» گًَطِ ای
اص تـیْ سا هٌشح هی کٌٌذ کِ حکبیت اص ًَ اًذیـی ٍ ٍاال ًگشی هشخْ ٓبلیقذس اػت .ثِ تٔجیش ایـبى ًخؼطت ثبیطذ
فشاهیي ٍ سٌّوَدّبی حیبت ثخؾ ایي آئیي حکیوبًِ سا ثِ دسػتی ٍ ثِ ؿکلی ٓبلوبًِ فْن ٍ دسک گشدد ٍ ػپغ ثِ
دسػتی ٍ ثِ گًَِ ای هذثشاًِ اخشا ٍ پیبدُ گشدد.
ػَهیي ثُٔذ ًِشی حبکن ثش پیبم سٍیکشد هدوَِٓ ًگش ٍ ػیؼتوی اػت .ایـبى ثب یبدآٍسی یک اكل هْن دس
خبهِٔ اػالهی ثِ ٓبلوبى ٍ فشصاًگبى خبهِٔ تزکش هی دٌّذ کِ « دس اختوبّ چیضی ثِ ٌَٓاى هشس فشدی ٍخَد ًذاسد ٍ
ّش صیبى فشدی ثبلقَُ اهکبى تجذیل ؿذى ثِ یک آػیت خؤی ٍ اختوبٓی سا داساػت ٍ اگش دس هقبثل ًبٌّدبسی ّب ٍ
هٌکشات کَچک ٍ هیش فشاگیش ثِ ؿیَُ دسػت ایؼتبدگی ًـَد ثِ صٍدی تجذیل ثِ صؿتی ّبی ثضسگ ٍ فشاگیش خَاّذ
ؿذ ٍ داهبى دیگشاى سا ًیض خَاّذ گشفت».
ایـبى دس هدوَِٓ پیبم چْبس كفحِ ٍ ًیوی خَد ثب ًگبُ خبهْ هوي تشػین خبیگبُ اهش ثِ هٔطشٍف ٍ ًْطی
اص هٌکش ًقؾ ٍ کبسکشدّبی ای ي دٍ فشیوِ ،هٔف ّب ٍ تْذیذّبی ًبؿی اص ٓذم اخشا یطب اخطشای ًبدسػطت ایطي دٍ
فشیوِ ٍ ًیض ؿیَُ ّبی اخشایی ٍ چگًَگی ٓولی ػبختي ایي دٍ فشیوِ ٍ ًقؾ ٓبلوبى ٍ ًخجگبى سا هـخق کشدُ
اًذ .دس هدوَّ هی تَاى گفت ًگبُ دسهبى هذاساًِ ،ػبختبسی ٍ کبسکشدگشایبًِ حَل هحَس تٔبلی خبهِٔ الْی سٍیکشد
اكلی ًِشی حبکن ثِ پیبم هی ثبؿذ کِ دس ػٌَس ثٔذ تـشیح هی گشدد.

جایگاه اهر به هؼروف و نهی از هنکر
هٌضلت ٍ خبیگبُ الْی اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش تب حذی اػت کِ ایـبى ثب اػتٌبد ثِ آیِ هجبسکِ قطشآى ٍ
اػتٌجبى ٍ تفؼیشی اص آى ،اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌک ش سا ثش ایوبى ثِ خذاًٍذ هقذم داؿتِ ؿذُ کِ ًـبى اص اّویت ٍ
ِٓوت ایي فشیوِ ثضسگ الْی اػت .ثِ تٔجیش ایـبى دس كَست ػؼت ؿذى ایي دٍ فشیوِ سیـِ ّبی ایوبى ثتذسیح
دس دل ه هٌبى ػؼت خَاّذ ؿذ .دس ػٌح خبهِٔ ٍ ثٔذ اختوبٓی خبیگبُ اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکطش ثطِ حطذی
اػت کِ ایـبى اص آى ثِ ٌَٓاى حق ًِبست هلی آحبد خبهِٔ یبد هی کٌٌذ.

نقص و کارکردهای اهر به هؼروف و نهی از هنکر
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یکی اص خٌجِ ّبی هَسد تأکیذ پیبم هشخْ ٓبلیقطذس تجیطیي ٍ کبسکشدّطبی اهطش ثطِ هٔطشٍف ٍ ًْطی اص هٌکطش
هی ثبؿذ .ایـبى دس فشاصّبی هتٔذد ثِ تـشیح ایي آهَصُ پشداختِ اًذ کِ دس ریل ثشؿوشدُ ؿذُ اػت.
 اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش خبى هبیِٓ ،لبسُ ٍ هبهي اخشای ػبیش فشائن اػت.
 اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش هبهي اخشای فشائن ٍ ٍُبیف فشدی ٍ اختوبٓی ٍ کبسیؼت اػت.
 اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش هَخت گؼتشؽ دَٓت ثِ حق هی ثبؿذ.
 اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش هجبسصُ ثب فؼبد اػت.
 اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش دػتیبثی ثِ هبیت ٍ ًْبیت دیي سا فشاّن هی کٌذ.
 اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش هَخت پبیذاسی ٍ قَام ؿشیٔت اػت.
 ػؼت ؿذى اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش هَخت ػؼت ؿذى ایوبى اػت.
 اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش دس تؼلین ٍ ًشم ػبختي افشاد ػشػخت خْت تحقق اسصؽ ّبی اػالهی هَثش اػت.
 افضایؾ ثال ،فشاگیش ،ػلٌِ اؿشاس ٍ ثذخَاّبى ٍ اص ثیي سفتي ثشکت ّطب ٍ ًٔوطت ّطبی الْطی ٍ دٍسی اص خذاًٍطذ ٍ
هـوَل لٌٔت خذاًٍذ ٍ اٍلیبء اٍ قشاس گشفتي اص خولِ پیبهذّب ٍ َٓاقت تشک اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اػت.
ٓ ذم ایؼتبدگی دسػت دس هقبثل هٌکشات کَچک ٍ ًبٌّدبسی ّبی کَچک ٍ هیشفشاگیش ،اهکبى تجذیل آى ثطِ صؿطتی
ّبی ثضسگ ٍ فشاگیش سا فشاّن هی کٌذ.
 اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش صهیٌِ ػبص گؼتشؽ ًِبست فشد ثش اختوبّ ٍ حکَهت ٍ ًَٓی ًِبست ّوگبًی اػت.
 اخشای فشیوِ اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْ ی اص هٌکش هَخت تٔبلی خبهِٔ اػت ٍ هَخت ثشتشی اهت اػالهی ثش ػبیِ اهن ٍ
خَاهْ هی گشدد.
 اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ،پَؿؾ هٌبػت ثشای هحبفِت ٍ كیبًت اص ٍحذت خبهِٔ اػالهی اػت چشا کِ حفَ
ٍحذت اختوبٓی دس پشتَ ًِبست ٓوَهی اهکبى پزیش اػت.
 ػؼتی دس فشیوِ اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش هَخت ًبثَدی ٍ تخشیت دسًٍی خبهِٔ اػالهی اػت.
فشاصّبی هٌشح ؿذُ حبکی اص آى اػت کطِ هشخطْ ٓبلیقطذس ثطب ًگطبّی فقیْبًطِ ٍ خبهٔطِ ؿٌبػطبًِ ًقطؾ
فشیوِ ّبی اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش سا هَسد تذقیق قشاس دادُ اًذ .هحَسیت اهطش ثطِ هٔطشٍف ٍ ًْطی اص هٌکطش
ًؼجت ثِ دیگش فشائن ًـبى اص اّویت ٍ ًقؾ ٍ پیًَذ اسگبًیک ایي دٍ فشیوِ هْن دس اقبهِ حذٍد الْی داسد لزا ثطِ
ًِش ایـبى تشک اهش ثِ هٔشٍف خضٍ ثضسگ تشیي خٌش ثشای دیي اػالم هی ثبؿذ.
دس ًگبُ دیگش دس ٓشكِ اختوبّ هی تَاى اػتٌجبى ًوَد کِ هشخْ ٓبلیقذس ایي دٍ فشیوِ هْطن سا ثطِ ٌٓطَاى
ساّ جشد هْن ػالهت ٍ تٔبلی اختوبٓی دس ًِش داؿتِ اًذ .ایـبى ثب دٍ سٍیکشد ایدبثی ٍ ػلجی ثِ ًقؾ ٍ کبسکشدّطبی
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اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش پشداختِ اًذ .تأثیشات تشک ٍ ػؼتی دس ایي دٍ فشیوِ ٍ تَكیِ ّبی ه کذ ایـبى خْت
اًدبم ایي دٍ فشیوِ ًـبًگش ًگبُ ٓول گشایبًِ ایـبى هی ثبؿذ.

ضؼف ها و کاستی های جاهؼه در گسترش اهر به هؼروف و نهی از هنکر
هشخْ ٓبلیقذس ٓالٍُ ثش تشػین خبیگبُ ٍ ًقؾ ٍ کبسکشدّبی فشیفتیي اهطش ثطِ هٔطشٍف ٍ ًْطی اص هٌکطش ثطب
ًگبّی هذثشاًِ هَهَّ کبػتی ٍ هٔف ّب سا هَسد تَخِ قشاس دادُ اًطذ .ایـطبى ٓطالٍُ ثطِ تَكطیِ ٍ تأکیطذ خْطت
ؿٌب خت خبیگبُ هفَْم اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ،ه لفِ ّب ٍ اثٔبد آىً ،قبى هٔف ٍ کبػتی ّبی ایي هقَلِ هْن
سا هَسد تَخِ قشاس دادُ اًذ .اص ًِش ایـبى ٓلوبء ٍ فشصاًگبى خبهِٔ ثبیذ دس فشاگیش کشدى ٍ ٓوَهیت ثخـطی فشٌّط
اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اّتوبم ٍیظُ ای داؿتِ ثبؿٌذ.
هْن تشیي کبػتی ثِ ًِش ایـبى اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی ًبدسػت اخشایی تَػي آهشاى ٍ ًبّیبى اهش ثِ هٔشٍف
ٍ ًْی اص هٌکش هی ثبؿذ.
ثِ ًِش ایـبى اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی تَأم ثب خـًَت ٍ تذاخل ٍ خبثدبئی ٍُبیف هشدم ٍ دٍلطت اص خولطِ
کبػتی ّبی هْن سٍؽ اخشایی ایي دٍ فشیوِ دس خبهِٔ ثِ ؿوبس هی سٍد .ایـبى ثب تشػین ساثٌِ اخالز هدشیبى ٍ اهش
ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثِ تأثیش هٔکَع ٍ ًتبیح ًب هٌلَة فشیوِ ّبی هزکَس دس كَست فقذاى دلؼَصی ،حؼي
ًیت ٍ پبکی تأکیذ هی ٍسصًذ .ثضٓن ایـبى «یکی اص دالیل هْن هٔف ایي فشیوِ دس خبهِٔ اػالهی اهشٍص هبّ ،وطیي
ا ػت کِ اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش دس ثؼیبسی اص هَاسد اص ایي ػِ ٍیظگی یٌٔی «هذاسا ،اًلطبف ٍ آگطبّی» خطذا
ؿذُ اػت ٍ ثب ؿیَُ ّبی خـًَت آهیض ،هیش هٌلفبًِ ٍ خبّالًِ ّوشاُ گـتِ اػت».
ایـبى ثب ًگبُ ایدبثی ساّجشد هالصهت ٍ ّوشاّی اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش آى سا ثب فٌشت ٍ قلت ػلین
سا یبدآٍسی کشدُ ٍ ثش اخشای آى حَل سّجشد حفطَ ٍحطذت اختوطبٓی ثطب هحَسیطت خذاًٍطذ حطق تٔطبلی تَكطیِ
هی فشهبیٌذ .پشّیض اص تفشقِ ٍ ٍخَد تَأهبى اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ّوشاُ ؿذى ثب اقبهِ حطذٍد الْطی اص خولطِ
ساّجشدّبی افضایؾ اثش ثخـی ٍ کبسآهذی اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش هی ثبؿذ.

وظیفه ػالواى و فرزانگاى در توسؼه آهوزه اهر به هؼروف و نهی از هنکر در جاهؼه
آیت ا ...هِبّشی دٍ فشیوِ اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش سا ٓالٍُ ثش اثٔبد فقْی ٍ ٍخَة ؿشٓی ٍ دیٌطی
ثِ ٌَٓاى ٍخَة ٓقالًی ًیض ًَٓی حق ًِبست فشد ثش اختوبّ ٍ حکَهت ٍ ًَٓی ًِبست ّوگبًی هی داًٌذ .اهطب دس
اػتقشاس ٍ گؼتشؽ آى دس خبهِٔ ثش ًقؾ ٓبلوبى ،فشصاًگبى ٍ آگبّبى ٍ خَاف تأکیذ فشاٍاى داسًذ.
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ایـبى ثب اػتٌبد ثِ ػخٌبى تکبى دٌّذُ حوشت اهبم حؼیي (ّ) ٍ دس فشاصّبی هتٔذد ٍُیفِ ٓبلوبى سا تشػین
کشدُ اًذ کِ دس ریل ثِ اّن آًْب اؿبسُ هی ؿَد.
ٓ جشت آهَصی اص ٓبلوبى یَْد هجٌی ثش ٓذم ثبصداسی هشدم اص گفتبس هٔلیت آلَد ٍ حشام خَاسی
 صؿتی سفتبس ٓبلوبىً ،خجگبى ٍ آگبّبى ٍ ثی تفبٍتی آًبى دس هٔبكی ٍ خلَگیشی اص تدبٍص
 ػشصًؾ ٓبلوبى ٍ ًخجگبى ثِ دلیل ًوْ ٍسصی ٍ ثْشُ گیشی اص هٌبهْ هبدی ٍ ػکَت دس ثشاثش هٌکشات
 ػشصًؾ ٓبلوبى ،آگبّبى ٍ ًخجگبى ثِ دلیل تشع آًبى ٍ کَتبّی دس تزکش ثِ اًدبم هٌکشات
 هؼئَلیت خٌیش ٓبلوبى ،آگبّبى ٍ فشصاًگبى دیٌی ٍ هزّجی دس قجبل هٌکشات ٍ ًبٌّدبسی ّبی خبهِٔ
 الضام ػیبػی ثِ تْٔذ ٍ سػبلت ٓبلوبى ٍ ًخجگبى حَصُ ٍ داًـگبُ دس ثشاثش هذ اسصؽ ّب ٍ هٌکشات گًَبگَى اخالقی
ٍ ػیبػی
 سػبلت حذاقلی ٓبلوبىً ،خجگبى ٍ آگبّبى حَصُ ٍ داًـگبُ دس تزکش ٍ اًزاس ٍ آتشام ٍ اًتقبد دس ثشاثش هٌکشات
 سػبلت ٓبلوبى ٍ ًخجگبى حَصُ ٍ داًـگبُ دس فشاگیش کشدى ٍ ٓوَهیت ثخـی فشٌّ

اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش

 یبدآٍسی ایي اكل ثِ ًخجگبى ٍ ٓبلوبى کِ دس ایي ٓشكِ تٌْب هطشسّبی فطشدی هٌطشح ًیؼطت ثلکطِ اهکطبى تجطذیل
صیبى ّبی فشدی ثِ آػیت ّبی خؤی ٍ اختوبٓی ٍخَد داسد.
 هؼئَلیت ػٌگیي ٍ ٍُیفِ خٌیش ٓبلوبى حَصُ ،داًـگبُ ،هؼئَالى ،هدشیبى اهَس دس قجبل اػطالم ٍ اًقطالة اػطالهی،
اهبم ساحل ،خَى ّبی ؿْیذاى ٍ آؿٌب ؿذى ثب هؼئَلیت ّب ٍ ٓول ثِ آًْب
ثب تَخِ ثِ اكَل فَز هحتَای پیبم هشخْ ٓبلیقذس حبکی اص آى اػت کِ دسخِ هؼئَلیت ّش فشد ٍ گشٍُ ثب
هیضاى آگبّی آًبى هشتجي اػتٍُ .یفِ ًخجگبى ٍ خَاف خبهٔطِ ٓجطبست اػطت اص فشاگیشؿطذى ٍ ٓوَهیطت ثخـطی
فشٌّ

اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش  .تْٔذ اخالقیٍ ،خذاًی ٍ هؼئَلیت ّبی اختوبٓی ٓبلوبى ایدبة هی کٌذ کطِ

آًبى ًؼجت ثِ هٌکشات ٍ گؼتشؽ هٔشٍفبت حؼبػیت ثبالیی داؿتِ ثبؿٌذ ٍ حذاقل تزکش ،اًزاس ،اًتقبد ٍ آتشام ثطِ
هٌکشات سا ػش لَحِ آوبل خَیؾ قشاس دٌّذ.
هشخْ ٓبلیقذس ًوْ ٍسصی ٍ اًتفبّ هبدی اص اًدبم هٌکشات ٍ دس ًتیدِ ػکَت ّذفوٌذ ٍ ّوچٌیي تشع سا
اص هْن تشیي دالیل فشٌّ

ثی تفبٍتی ٍ ػکَت دس هقبثل هٔبهی ٍ گؼتشؽ تدبٍصات ٍ حشام خَاسی هی داًٌطذ ٍ

ایي ًَّ سفتبس سا خضٍ سفتبسّبی صؿت تلقی کشدُ ٍ آى سا دس صهشُ هٌکشات تلقی هی کٌٌذ کِ ٓبلوبى ثذٍى تْٔذ ثذاى
هجتال هی ؿًَذ.

ضیوه ها و روش های ػولی اهر به هؼروف و نهی از هنکر
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یکی اص ٌٓبكش هحَسی دس پیبم حوشت آیت اهلل الِٔوی هِبّشی ثشسػی ٍ ًقذ سٍؽ ّبی ٓولی اهطش ثطِ
هٔشٍف ٍ اسائِ ًشیق دسػت دس ایي هؼیش هی ثبؿذ .ایـبى ثب سٍیکشد اًتقبدی هقَلِ اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش آى
سا اص خـًَت ٍ تٌذ ی تفکیک کشدُ ٍ ثش ایي ًکتِ تأکیذ داؿتِ اًذکِ دس كَست ًجَدى دلؼَصی ،حؼي ًیت ٍ پبکی
اثش هٔکَع خَاّذ داؿت .ایـبى ثب اػتٌبد ثِ سٍایتی اص آخشیي پیبهجش حوشت هحوذ هلٌفی (ف) ػِ ٍیظگی هْن
آهشاى ثِ هٔشٍف ٍ ًبّیبى هٌکش سا ثِ ؿشح ریل هـخق هی کٌٌذ؛
- 1دس اهش ٍ ًْی خَدً ،شیق سفق ٍ دٍػتی ٍ هالیوت ٍ هذاسا پیؾ گیشد.
 - 2دس اهش ٍ ًْی خَد ثِ ٓذالت ٍ اًلبف سفتبس ًوبیذ.
 - 3ثِ آًچِ اهش ٍ ًْی هی کٌذ آگبُ ٍ ٓبلن ثبؿذ.
ثضٓن ایـبى یکی اص دالیل هْن هٔف ایي دٍ فشیوِ دس خبهِٔ اػالهی اهشٍص هب آى اػت کِ اهش ثِ هٔشٍف
ٍ ًْی اص هٌکش دس ثؼیبسی اص هَ اسد اص ایي ػِ ٍیظگی ثشخؼتِ یٌٔی هذاسا ،اًلبف ٍ آگبّی خذاؿطذُ اػطت .اتخطبر
سٍؽ ّبی ثذٍس اص افشاى ٍ تفشیي دس ٓولی کشدى ایي دٍ فشیوِ هْن ًـأت گشفتِ ؿذُ اص تـیْ آتذالی اػطت کطِ
ه لفِ ّبی اكلی آى هْشثبًیٓ ،ذالت ٍ خشدٍسصی اػت.
ایـبى دس فشاص دیگش اص پیبم خَیؾ ًقؾ هشدم ٍ دٍلت سا اص یکذیگش تفکیک کشدُ اًطذ .ثطِ ًِطش ایـطبى دس
هَاقٔی کِ تحقق اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش هؼتلضم قبًٔیت ٍ اقذام ٓول قبًٔبًِ هی ثبؿذ اخشای ٓولطی آى دس
صهشُ ٍُبیف حکَهت اػالهی اػت ٍ آحبدی اص هشدم ًجبیذ دس اقذاهبت قبًْ ٍ ٓولی ٍاسد ؿًَذ.
سٍیکشد هشخْ ٓبلیق ذس ثِ گًَِ ای اػت کطِ تفکیطک ٍُطبیف ٍ هؼطئَلیت هطشدم ٍ حکَهطت سا هَخطت
اػتوشاس ثجبت ٍ پبیذاسی ٍ ًِن اختوبٓی هی داًٌذ.

جوغ بندی و نتیجه گیری
اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اص خولِ هقَالت پیچیذُ ٍ هتٔذد االثٔبد هی ثبؿذ .ثِ ًَسی کِ هطی تطَاى اص
حَصُ ّبی هختلف فقشی ،فلؼفی  ،خبهِٔ ؿٌبختی ،ػیبػی سٍاى ؿٌبختی ٍ هذیشیتی ٍ تبسیخی ٍ  ...ثِ آى پشداخت.
ثخـی اص پیچیذگی دس گؼتشُ ٍ قلوشٍ هَهَٓی آى اػت .تجییي ایي هفْطَم اص اًذیـطِ قشآًطی ٍ فشٌّط

ٓتطشت ٍ

تٔییي هلبدیق ٍ ؿیَ ّبی آى اص خولِ هَهَٓبتی اػت کِ هی تَاًطذ هطَسد تَخطِ اًذیـطوٌذاى ،ػیبػطت گطزساى
هدشیبى ٍ ّن ؿْشًٍذاى هتْٔذ ٍ هؼئَل قشاس گیشد.
ثشگضاسی ّوبیؾ ٍ ًـؼت ّبی ٓلوی ایي اهکبى سا فشاّن هی آٍسد تب ّش یک اص كبحت ًِشاى ٍ كبحجبى
ثلیشت ثخـی اص هَهَّ سا ثب ًگبُ ٍ سٍیکشدی خبف هَسد تَخِ قشاس دٌّذ ٍ دس ًـؼت ّبی ّن اًذیـی ٍ ثحث
ٍ گفتگَ اًذیـِ ّبی خَد سا كیقل ٍ هٌب ٍ اکوبل ثخـٌذ.
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خبیگبُ اهش ثِ هٔشٍف دس اًذیـِ اػالهی ثِ گًَِ ای اػت کِ هی تَاى آى سا ثِ گًَِ ای ّن هقلذ ٍ ّذف
داًؼت ٍ ّن فشآیٌذ .اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثذٍى ثشدى خبهِٔ اص ثی تفبٍتی ّبػت ٍ دهیذى سٍح تْٔذ ٍ ثطب
احؼبع هؼئَلیت ثِ کؼبًی اػت کِ دایشُ صًذگی سا اص «ٓشكِ فشدی» ٍ صیؼتي خَة اهب تٌْب خبسج داًؼطتِ ٍ ثطِ
فکش ثْجَد دیگشاى هی ثبؿٌذ ثِ ّویي دلیل پغ اص کؼت آگبّی ثب سٍؽ هثجتی ثش هذاسا ٍ اًلبف تٔطبلی دیگطشاى سا
ّن هَسد تَخِ قشاس هی دٌّذ.
دٍ فشیوِ هْن اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکشثؼتشی اػت کِ دس ٓشكِ خبهِٔ ػبصی هیَُ آى «اهت هوتطبص»
اػت کِ ثشای ّوِ اًؼبى ّب ؿبّذ ٍ الگَ اػت .اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش آهطَصُ ّطبیی ّؼطتٌذ کطِ ػطالهت ٍ
تٔبلی ٍ احؼبع ّن ػشًَؿتی سا دسثیي آدهیبى گؼتشؽ هی دّذ ٍ .فشاهَؿی آى فشٍ سفتي دس ٍسًِ خَدخَاّی ّب
ٍ فؼبد سا تقَیت ٍ کبّؾ ػشهبیِ ّبی اختوبٓی اػت.
آهَصُ اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش یکی اص هٌبثْ هْن ػشهبیِ ػبصی اختوبٓی اػت ثِ ًَسی هی تطَاى آى
سا الگَی ٌّدبسهٌذی داًؼت کِ ّوکیـبى ٍ ّوٌَٓبى سا ثِ ّن پیًَذ صد ٍ ٓبهل اتلبل ثخؾ اختوبٓی اػت.
تشػین ٍ تـشیح ٍخَُ اثٔبد ٍ ه لفِ ّبی ایي آهَصُ اػبػی دس فشٌّ

اػالهی ّوَاسُ هَسد تَخِ ٓبلوطبى

دیٌی ثَدُ اػت .پیبم حوشت آیت اهلل الِٔوی هِبّشی ثِ ّوبیؾ ؿْشًٍذ هؼئَل ٍ تجییي ًقطؾ داًـطگبُ دس ایطي
آهَصُ حیبتی سا ثبیذ ًقٌِ ٌٓفی دس خبهِٔ ٓلوی داًؼت کِ ؿٌبخت صٍایبی هتٔذد ایي دٍ فشیوِ هْن سا هَسد تَخِ
قشاس دادُ اًذ.
ایـبى دس پیبم خَیؾ  81هحَس سا هَسد تَخِ قشاس دادُ اًذّ .ش یک اص هحَسّبی هَسد تأکیذ ایـبى حبٍی
هوبهیٌی پیبم ّبی خبف هی ثبؿذ.
- 1

هحَس ًقؾ ٍ کبسکشد اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثب  19پیبم

- 2

هحَس خبیگبُ اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثب  2پیبم

- 3

هحَس هٔف ٍ کبػتی ّبی اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش دس خبهِٔ ثب  2پیبم

- 4

هحَس سٍؽ ّب ٍ ؿیَُ ّبی اخشایی اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثب  4پیبم

- 5

هحَس تـشیح ٍیظگی ّبی آهشاى ثِ هٔشٍف ٍ ًبّیبى اص هٌکش ثب  3پیبم

- 6

هحَس تالصم ّبی اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثب  5پیبم

- 7

هحَس ٍُیفِ ٓبلوبى ٍ ًخجگبى دس اقبهِ اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثب  9پیبم

- 8

هحَس ؿٌبخت آػیت ّبی خبهِٔ دس صهبى کًٌَی ثب  5پیبم

- 9

هحَس ًشح اًذیـِ ّب ی کالى ٍ ثٌیبدی ًِشی ثب  9پیبم
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- 11

دٓب ٍ دسخَاػت اص هخبًجبى ثب  6پیبم
هووَى پیبم هشخْ ٓبلیقذس دس دُ هحَس ؿبهل  64پیبم هی ثبؿذ .ثیـتشیي ه لفِ هَسد تأکیطذ ایـطبى تجیطیي

ًقؾ ٍ کبسکشدّبی اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اػت .ػپغ تشػین ًقؾ ٓبلوبى ،فشصاًگطبى ٍ ًخجگطبى ثطب  9پیطبم
هَسد تَخِ ایـبى ثَدُ اػت .تٔییي خبیگبُ اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ٍ تـشیح هٔف ّب ٍ کبػطتی ّطبی آى دس
خبهِٔ ثِ لحبٍ فشاٍاًی اص خولِ هَاسدی ثَدُ اػت کِ کوتشیي فشاٍاًی سا داؿتِ اػت.
کویت ّبی پیبم هٌشح ؿذُ حبکی اص دسخِ اّویت پیبم ّب ًیؼت .پیبم هشخْ ٓبلیقذس ثطِ گًَطِ ای تٌِطین
ؿذُ اػت کِ هحتَای پیبم ّبی تکشاسی ًجَدُ اػتً .شح دٍ هقَلِ «اهت هوتبص» ٍ «تـیْ آتذالی» اص ًکطبت ثطذیْ
پیبم ایـبى هی ثبؿذ کِ خَد هؼتلضم تـشیح دقیق تش آى تَػي آى هشخْ ٓبلی هقبم هی ثبؿذ.؟
ّش یک اص پیبم ّبی ؿلت ٍ چْبس گبًِ هی تَاًذ هَسد تحلیل ٍ کبلجذ ؿکبفی اًذیـوٌذاى ٍاقْ ؿذُ ٍ ثطب
تدضیِ آى هی تَاى ثِ هقَالت فشٓی دػت یبفت ٍ دس ًْبیت ثِ تذٍیي ٍ تٌِین دایشُ الؤبسف اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْی
اص هٌکش پشداخت .اهیذ اػت آیٌذگبى ایي هْن سا تحقق ثخـٌذ.

