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 استفاده اس قالب های هنزی در امز به معزوف و نهی اس منکز به عنوان شیوه ای تاثیز گذار در دانشگاه
 1سیذ هْذی سؾَی صادُ

 

 چکیذه

اص جولِ دستَسات دیي اسالم کِ دس ايتقبدات ضیًی جضء فشٍو دیي حسبة هی ضوَد  فشیؿوتیي اهوش ثوِ     

 . هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش است

پشداختي ثِ ایي فشائؽ کِ جٌجِ يوَهی داضتِ ٍ هحل یب صهبى خبغی سا ثش ًوی تبثذ ًیبص هٌوذ ضوٌبخت اص   

 . ّبی اجشایی ٍ تبثیش گزاس ثشای آًْب است يلل ٍ يَاهل ّوچٌیي ثشًبهِ سیضی دسست ٍ تًشیف ساّکبس

ّشچٌذ دس جبی جبی ثشًبهِ سیضی ّبی ثلٌذ هذت ٍ کَتبُ هذت ٍ حتی دس ثخطٌبهِ ّبی دٍلتی ًیض ثوِ آى  

 . پشداختِ ضذُ است اهب ثبص ًیبص هٌذ ثشًبهِ سیضی ثیطتشی داسد

ٍ ( فیلن کَتبُ ٍ کَتبُ کَتبُ)اضکبل هختلف ٌّشی ثِ ٍیژُ ٌّش ّبی تػَیشی هبًٌذ قبلت ّبی يکس  فیلن 

ٌّشّبی هکتَة ًَضتبسی هبًٌذ داستبى کَتبُ ٍ داستبى ّبی هی ًی هبل هی تَاًذ اثضاس ثسیبس هوَثش ٍ هتٌذوز دس یو     

 . جبهًِ داًطگبّی ثبضذ کِ ثب استذبدُ دسست ٍ هستوش اص آى ّب هی تَاى ساّکبس تبصُ ای سا دس ایي ساستب خلق ًوَد

 

 جبهًِ داًطگبّی -قبلت ّبی ٌّشی -ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اهش: واژگاى كلیذي

 

 

 : هقذهه

ثشای سسیذى ثِ ی  جبهًِ ایذُ آل حذم سالهت دس جبهًِ اص لحبل سفتبس ّبی اجتوبيی ٍ اخالقی دس چبس 

اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثِ يٌَاى يٌػشی کٌتشلی است کوِ  . چَة ايتقبدات دیٌی ٍ هزّجی هَسد اّویت است

ی تَاًذ هجشی آى ت  ت  اضخبظ ٍ افشاد ی  جبهى دس ّش سدُ سٌی ٍ جبیگبُ اجتوبيی ثبضٌذ ٍ خبسج اص حیكِ ه

 . ٍنبئف هستقین دستگبُ ّبی سسوی حبفم ًهن ٍ اهٌیت دس ی  جبهًِ اتذبق هی افتذ

دس ( جتوبيی ٍ سیبسیسّجشاى دیٌی ٍ هزّجی  ا)دس جبهًِ اهشٍص ایشاى اسالهی ًیض ثب تَجِ ثِ هٌَیبت ثضسگبى جبهًِ 

چٌذ سبل اخیش ثِ ایي هْن ثِ اضکبل هختلف ٍ دس سكَح گًَبگَى هَسد تَجِ قشاس گشفتِ ٍ ثِ اًجوبم ٍ اجوشای آى   

 . سذبسش ضذُ است

ثوِ  . ثِ دالئل هختلف تبثیش پزیشی جبهًِ کِ يوذُ هخبقت آى جَاًبى ّستٌذ کوتش ثِ چطن خوَسدُ اسوت  

سست ٍ ًَیي ّوشاُ ثب خالقیت ٍ تًشیوف ٍ دسوتِ ثٌوذی آى ثوشای ّوش گوشٍُ       ًهش هی سسذ استذبدُ اص ضیَُ ّبی د

 . اجتوبيی سًٍق ایي اهش سا دٍچٌذاى خَاّذ ًوَد

دس ایي هقبل استذبدُ اص قبلت ّبی ٌّشی ثِ ضکلی کبسضٌبسبًِ دس ی  جبهًِ داًطگبّی ثِ يٌَاى ساّکبسی 

ش اص آى اص صاٍیِ دیذ داًطجَیبى جَاى هی تَاًذ ثوِ  ثب استذبدُ دسست ٍ غحیح ٍ هستو. يولی پیطٌْبد گشدیذُ است

                                                
طگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ خَساسگبى  - 1 طجَی کبسضٌبسی اسضذ ثشًبهِ سیضی اهَس فشٌّگی دًا  دًا
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ًشهی ٍ ًذَر دس افکبس ٍ ثِ فکش اًذاختي ٍ تحشی  ًوَدى ؾویش ًبخَد آگبُ آًبى ٍ اًتقبل پیبم ثِ غَست غیش هستقین 

غَست گشفتِ کِ اجشای ایي اهش دس داًطگبُ  هَجت تشثیت داًطجَیبى هتًْذ ٍ پبیجٌذ ثِ اغوَل دیٌوی ٍ هوزّجی ٍ    

 . فی آى ّب دس اجتوبو ثِ يٌَاى ی  ضْشًٍذ هسئَل خَاّذ گشددهًش

حبل کِ دسغذ ثبالیی اص اجتوبو اهشٍصی ایشاى سا داًطجَیبى تطکیل هی دٌّذ  تَجِ ثِ ایوي قطوش هَجوت اغوالح     

 . اجتوبيی ٍ اخالقی ثیطتش ٍ ثْتش کطَس خَاّذ گشدیذ
 

 :تعاریف و نظریات

ًیبصهٌذ ثستشسبصی هٌبست دس جبهًِ ثوَدُ ٍ ثبیوذ   ثِ يٌَاى ی  فشیؿِ الْی اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش 

 ایي فشیؿِ کِ افؿل ثوش دیگوش فوشائؽ قلووذاد     . ثذل ضَد ّبی يلوی ٍ کبسضٌبسی ثِ ی  فشٌّگ تَسل ثِ سٍش ثب

 . گیشداًجبم ( و)استٌبد ثِ سیشُ اٍلیب خذا ٍ ائوِ هًػَهیي ثب هی ضَد ثْتش است 

 : ثیبًبتی سا دس هقبقى هختلف ایشاد ًوَدُ اًذ اّویت اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکشحؿشت اهبم خویٌی دس 

 . اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثش ّوِ هلت ٍاجت است -

 . سذبسش ثِ حق  کِ اهش ثِ هًشٍف است ٍ ًْی اص هٌکش است  ثش ّوِ هسلویي ٍاجت است -

يلوبی هلت  داًطوٌذاى هلت ثبیذ استٌکبس کٌٌذ  ثبیوذ ًْوی اص هٌکوش     اگش ی  حبکن نبلوی ثش هشدم هسلف ضذ  -

 . کٌٌذ

ضوب ٍ هب هَنذین کِ ّن دس توبم اهَسی کِ هشثَـ ثِ دستگبُ ّبی اجشایی است اهش ثِ هًشٍف کٌوین  ٍ اگوش     -

کالت سا اضخبغی پیذا هی ضًَذ کِ خالف هی کٌٌذ  هًشفی کٌین ثِ هقبهبتی کِ ثشای جلَگیشی هْیب ّسوتٌذ  ٍ هطو  

 . ّن تحول کٌین

 . ضوب اص اٍل اگش جلَی فسبد سا ًگیشیذ  هًلَم ًیست کِ ثِ ٍؾى سبثق هٌتْی ًطَد  -

ضشو حشام  ٍ آًچِ ثش خالف هسیش هلت ٍ کطَس اسوالهی  ٍ هخوبلف ثوب حی یوت جوْوَسی       اص آًچِ دس ًهش  -

 . اسالهی است  ثِ قَس قبقى اگش جلَگیشی ًطَد ّوِ هسئَل هی ثبضٌذ

کِ ّش ضْشًٍذ ثِ هًٌی يبم کلووِ  اًقالة  يبهل حذم اسالم ٍثِ يٌَاى اهش ثب اًذک تَجِ ثِ ایي ثیبًبت اّویت ایي 

شس تشک ی  ٍاجت آى قذس اّویت ًذاضتِ ثبضذ اهب گبّی اًجبم ثًؿی ضبیذ ؾ. هسئَلیت هی یبثذ هطخع هی گشدد

ّووِ هسوٍَالى دس حوذ    هی گشدد کِ لضٍم تَجوِ  ة گٌبُ ّب ٍ فسبد ّب ثبيث لكوِ صدى ثِ سیطِ ّبی اسالم ٍ اًقال

 . ٍ اص قشفی اجشا تَسف ّشکس کِ ایي هسئَلیت سا احسبس هی ًوبیذ ثِ ًهش هی سسذاهکبى ثشای هقبثلِ ثب آى 

اص جولِ اغحبة سسبًِ  غوذا ٍ  ٍ اسگبى ّب ّب  ّوکبسی ّوِ ًْبدّب ٍ سبصهبىایي اهش دس چٌذ سبل اخیش ثب تالش ٍ 

ثشًبهِ سیضی ٍ اجشا گطتِ است کِ اص هْوتشیي اقذاهبت تطکیل سوتبدّب  ضوَساّب ٍ   اًتهبهی ؿبیی ٍ قسیوب  هقبهبت 

 . ٍلی ٌَّص تب ٍغَل ًتبیج هكلَة ساُ ثبقی است. ّستِ ّبی اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش هی ثبضٌذ

  چطن اًذاص ثیست سبلِ ایشاىجبیگبُ اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش دس سٌذ 

 ّوب  ٍیژگوی ثِ غَست هستقین ثِ ایي هْن پشداختوِ ًطوذُ اهوب هوی توَاى دس ثكوي آى ٍ دس       دس افق ایي چطن اًذاص 

 : ثشداضتْبیی دس ایي ساستب ًوَد
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تَسًِ یبفتِ  هتٌبست ثب هقتؿیبت فشٌّگی  جغشافیبیی ٍ توبسیخی خوَد ٍ هتکوی ثوش اغوَل اخالقوی ٍ        ]کطَسی[

هشدم سبالسی دیٌی  يذالت اجتوبيی  آصادیْبی هطشٍو  حذم کشاهت ٍ : بکیذ ثشاسصضْبی اسالهی  هلی ٍ اًقالثی  ثب ت

 . حقَق اًسبى ّب  ٍ ثْشُ هٌذ اص اهٌیت اجتوبيی ٍ قؿبیی

تحلیل هحتَایی ایي جولِ تبکیذ ثش ایي کتِ داسد کِ اثضاسی کِ هی تَاًذ گسوتشش آصادی ّوبی هطوشٍو سا دس سًٍوق     

 . هٌکش هَجت اهٌیت اجتوبيی ٍ دس ًْبیت جبهًِ ای سبلن سا هْیب سبصد ثخطذ اهش ثِ هًشٍف ٍ چِ ثسب ًْی اص
 

 :جایگاه اهر به هعروف و نهی از هنکر در برناهه توسعه پنجن كشور

ًیض اضوبسُ ای هسوتقین ثوِ ایوي     اهَس اجتوبيی  ٍ سشفػل اهَس فشٌّگیًیض دس سیبستْبی کلی ثشًبهِ پٌجن تَسًِ دس 

 :آى هی تَاى ثِ ایي ًتیجِ دست یبفت فشیؿِ ًطذُ است اهب اص هحتَای
  
 :اهور فرهنگی  

 . و تکویل ٍ اجشای قشح هٌْذسی فشٌّگی کطَس ٍ تْیِ پیَست فشٌّگی ثشای قشحْبی هْن

ٍ ثشجستِ کشدى ًقص آى ثِ يٌَاى یو   ( سُ)صًذُ ٍ ًوبیبى ًگِ داضتي اًذیطِ دیٌی ٍ سیبسی حؿشت اهبم خویٌی  و

 . هًیبس اسبسی دس توبم سیبست گزاسیْب ٍ ثشًبهِ سیضیْب

تقَیت قبًًَگشایی  اًؿجبـ اجتوبيی  ٍجذاى کبسی  خَدثبٍسی  سٍحیِ کبس جوًی  اثتکبس  دسسوتکبسی  قٌبيوت      و

 . ض اص اسشاف ٍ اّتوبم ثِ استقبء کیذیت دس تَلیذپشّی

 . و هقبثلِ ثب جشیبًبت اًحشافی دس حَصُ دیي ٍ صدٍدى خشافبت ٍ هََّهبت
 

 :اهور اجتواعی

 . ّبی فشٌّگی ٍ اجتوبيی ّب ثشای پیطگیشی ٍ هقبثلِ ثب ًبٌّجبسی استذبدُ اص اثضاسّبی فشٌّگی  آهَصضی ٍ سسبًِ -

 ًْی اص هٌکش دس ثشًبهِ ّبی استبى اغذْبى جبیگبُ اهش ثِ هًشٍف ٍ 

ًیض قبثل ثشسسی ٍ تبهل ( اسٌبد چطن اًذاص)جبیگبُ اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش دس ثشًبهِ ّبی تَسًِ استبى اغذْبى 

 : است دس ایي چطن اًذاص ًیض ثِ غَست هستقین ثِ ایي هْن پشداختِ ًطذُ است

ٍ اص چطن اًذاص استبى دس اهَس فشٌّگی  اجتوبيی ٍ اهٌیتی اسوت  : یکی اص سِ هحَس سٌذ هلی تَسًِ استبى اغذْبى

 : جولِ ٍیژگی ّبی ایي سٌذ

آصادی هطشٍو ٍ قبًَى ثِ سسویت ضٌبختِ ضذُ ٍ اغَل اخالقی ٍ کشاهت اًسبًی اسصش ّبی دیٌی ٍ هلوی هوَسد    -

 . تَجِ قشاس هی گیشد

 . ًهن ٍ اهٌیت پبیذاس ثب تحکین سٍاثف هشدم ٍ حکَهت تَام ثب هطبسکت ٍ اهیذٍاس ثِ آیٌذُثشخَسداس اص  -

اغبلت دادى ثِ اسصش ّبی هًٌَی ٍ فؿبیل اخالقی جبهًِ ٍ جبیگبُ ٍاالی تقوَی  يلون ٍ جْوبد دس تًیویي هشتجوِ      

 . کشاهت ٍ فؿیلت اًسبى ّب

ستکبسی ٍ احسبس سؾبیتوٌذی ثب تبکیوذ ثوش اسصش ّوبی    تشثیت هشدهی آگبُ  غیشتوٌذ ٍ ثشخَسداس اص هالک ّبی دس

 . اسالهی
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 :راهبردها

 . ثکبسگیشی اجتوبيبت دیٌی دس جْت تقَیت ثٌیبًْبی هزّجی ٍ اخالقی جبهًِ ٍ تقَیت هشاکض تبثیشگزاس اسالهی -

  .ّبی هلی تضکیِ ٍ تشثیت اًسبى ثب ایوبى ٍ ٍاجذ داًص ٍ هْبست ثشاسبس هالک ّبی اسالهی ٍ اسصش -

 . ّبی اهٌیتی ٍ قؿبیی افضایص اهٌیت اخالقی دس جْت کبّص ًبٌّجبسیْبی اجتوبيی ٍ کبّص ّضیٌِ -

 . احتشام ثِ حقَق ضْشًٍذی ٍ ثْجَد يولکشد خذهبت سسبًی -

ًیض هی ضَد ٍ هی تَاى آًشا ثِ يٌَاى هتؿوي سوالهت ٍ  اهش ثِ هًشٍف ًْی اص هٌکش هَجت قَام ٍ اهٌیت دس جبهًِ 

 . ثْذاضت سٍحی جبهًِ ًیض داًست
 

 :جایگاه اهر به هعروف و نهی از هنکر در بخشناهه هاي دولتی

 دس ایي سًٍذ ثِ ثخطٌبهِ ّبی سسوی ٍ دٍلتی کِ ثِ ایي هْن ثِ يٌَاى ی  قبًَى هحسَة هی گشدد  ًیض

 : هی تَاى اضبسُ ًوَد 
  ؤسسبت دٍلتی ّبی هستقل ٍ ٍاثستِ ثِ ه ثِ کلیِ ٍصاستخبًِ ّب  سبصهبى ثخطٌبهِ

 (لَلی سًیذي -هًبٍى اجشایی سئیس جوَْس 92/5/55)

ّبی تحکین ٍحذت ٍ حذم کیبى    ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش دس جبهًِ اسالهی  پبیِ گستشش ّوِ جبًجِ اهش

سی جوَْسی اسالهی ایشاى ثوش ایوي تکلیوف ّوگوبًی ٍ     ٍ اسصضْبی دیٌی ٍ اًقالثی است کِ اغل ّطتن قبًَى اسب

 . تػشیح ًوَدُ است هشدم تأکیذ ٍ ٍنیذِ هتقبثل دٍلت ٍ

  يوذالت ٍ هْوشٍسصی اسوت ٍ کوو        ًًَوٌوذی بدس ایي ثشِّ اص صهبى کِ جبهًِ هب ثیص اص ّش صهبى دیگش ًیبصهٌذ ق

کٌوذ   غِ ّبی خذهت سسبًی دٍلت قلت هیهطبسکت ٍ ًهبست هشدم ّویطِ سشافشاص ایشاى اسالهی سا دس توبهی يش

ًْی خیش خَاّبًِ دس هیبى احوبد جبهًوِ ٍ تقَیوت احسوبس      ٍ سضذ ٍ تَسًِ سٍحیِ هسؤلیت ٍ ًهبست پزیشی  اهش

 . ستْب ٍ ثشًبهِ ّبی کالى دٍلت استبهسؤلیت هشدم ٍ هسؤالى ًسجت ثِ هسبیل خشد ٍ کالى ًهبم اسالهی اصجولِ سی

فشٌّگ اهش ثِ هًوشٍف ٍ ًْوی اص   احیب . ّذف اغلی ستبد احیبستکِ هٌْذسی فشٌّگی ٍ ًْبدیٌِ کشدى فشیؿتیي دس 

هٌکش فشٌّگ دیٌی هًٌَی ٍ سشضبسی است کِ ثب سیبل ضذى آى دس يشغِ اجتوبو آى ّن دس يػشی کِ فلسذِ ّبی 

 . بد هی کٌذهتذبٍت  هسجت هکبتت فکشی گًَبگَى ضذُ اًذ  جشیبًی یکٌَاخت ٍ ّوسَ ایج

 : ّبی هطوَل ایي ثخطٌبهِ الصم است ًسجت ثِ اجشای هَاسد صیش اّتوبم ٍسصًذ اص ایي جْت دستگبُ

توبهی دستگبّْب ًسجت ثِ تطکیل ضَساّبی اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ٍ تقَیت ٍ حوبیت آى ثب ّووبٌّگی   -1

 . ستبد احیبء اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اقذام ًوبیٌذ

تجلیغی ٍ فشٌّگی کطَس ثشًبهِ ّبی جزاة ٍ هؤثش سا دس صهبًْبی هختلف ٍ ثشای سكَح هخبقجوبى   دستگبّْبی -9

 . دس ایي خػَظ ثب ستبد احیبء اهش ثِ هًشٍف ًٍْی اص هٌکش ّوبٌّگی الصم هًوَل آیذ. ثِ هَقى ثِ اجشا گزاسًذ

ِ هًشٍف ٍ ًْوی اص هٌکوش دس   آهَصش يوَهی کبسکٌبى دٍلت دس جْت آضٌبیی ّش چِ ثیطتش آًبى ثب فشیؿِ اهش ث -3

 . دستَس کبس توبهی دستگبّْبی هطوَل ایي ثخطٌبهِ قشاس گیشد

4-    ٍ ٍ  استبًذاسیْب ثب ستبد احیبء اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش سشاسش کطَس دس اهوَس پژٍّطوی  تجلیغوی   فشٌّگوی 

 . حوبیت ّوِ جبًجِ اص ستبد ّوکبسی هجذاًِ هًوَل داسًذ



 (اصفهبن)واحد خىراسگبن یشهروند مسئىل دانشگبه آزاد اسالم شیمجمىعه مقبالت همب           

 

 

ًْی اص هٌکش ًیض ثشًبهِ ّبیی جْت ثسف گستشش اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکوش دس   ستبد احیبء اهش ثِ هًشٍف ٍ -5

جبهًِ داسد کِ اجشای هؤثش ٍ کبسآهذ آى هستلضم ّوکبسی دستگبّْبی اجشایی هی ثبضذ اص ایوي جْوت دسوتگبّْبی    

یوبسات ٍ  هطوَل ایي ثخطٌبهِ اص ّیچ کوکی دسیغ ًخَاٌّذ ٍسصیذ ٍ ّوِ کَضوص خوَد سا ثوب دس ًهوش داضوتي اخت     

 . ٍنبیف قبًًَی خَد ثِ کبس خَاٌّذ گشفت

سا دس اجوشای   ستبد احیبء اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش دس پبیبى ّش سبل گضاسش ًحَُ اقذام ٍ ّوکبسی دستگبُ -6

 . ثخطٌبهِ تْیِ ٍ اسسبل هیٌوبیذ
 

 :شیوه هاي عولی اهر به هعروف و نهی از هنکر

ثب ثشسسی اجوبلی ثِ ضیَُ ّب ٍ سٍیکشد ّبی اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش دس کطَس ٍ هیضاى تبثیش گضاسی ٍ 

کست ًتیجِ هكلَة  ثیطتش جٌجِ ّبی ًهشی ٍ ضًبسی هكشح ٍ کوتش ثِ دستِ هخبقجبى ٍ تًشیف ثشًبهِ یب استذبدُ اص 

 . ضیَُ هَسد تَجِ ثَدُ است

 : سا هی تَاى ثِ تقسین ثٌذی ریل رکش ًوَد ف ٍ ًْی اص هٌکشيولی اهش ثِ هًشٍثیطتش ضیَُ ّبی 

یکی اص هْوتشیي يَاهل . اٍلیي ٍ هؤثشتشیي ضیَُ دس اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش تجلیغ يولی است: ضیَُ يولی -1

دس ( ظ)پیبهجش اکوشم . دس تشٍیج ٍ گستشش هکتت  تَجِ ثِ ایي ضیَُ ثَدُ است( و)ٍ ائوِ( ظ)هَفقیت پیبهجش اکشم

 ٍ قجول اص ایٌکوِ دیگوشاى سا    . . . اغلت کبسّب اص قجیل کٌذى خٌذق  سبختي هسجذ ٍ ثشًبهِ ّبی فشٌّگی ٍ اجتووبيی 

 . ثِ ایي قشیق يول هی کشدًذ( و)تطَیق ثِ ایي کبس کٌذ خَد پیطقذم هی ضذ  ّوچٌبًکِ اهبهبى هًػَم

ٍ ًْی اص هٌکش دس خَس تَجِ است  احتشام ثِ  دٍهیي اغلی کِ دس تأثیش اهش ثِ هًشٍف: احتشام ثِ ضخػیت افشاد -2

هشتکجبى هٌکش تب ٍقتی کِ هتجبّش ثِ گٌبُ ًطذُ اًذ  ٍ ثِ قَس آضوکبس خوَد سا ًیوبلَدُ اًوذ     . ضخػیت افشاد هی ثبضذ

 . هحتشهٌذ ٍ ًجبیذ ثِ ّت  حشهت آًْب پشداخت

ِ ٍس ضوذُ اًوذ یو  دفًوِ آًْوب سا اص      هًوَال هب اًتهبس داسین کسبًی کِ دس گشداة هٌکشات غَق: اسضبد تذسیجی -3

کذام  کِ تشثیت اهشی تذسیجی است ٍ فؿبیل ٍ سرایل ّیچ گشداة دس آٍسین ٍ ی  هسلوبى ایذُ آل ثسبصین  دس حبلی

دس حقیقت هی تَاى گذت کِ اص يلل ًضٍل تذسیجی قوشآى تَجوِ ثوِ    . ًوی آیٌذ ّب ثِ ٍجَد ی  هشتجِ دس جبى اًسبى

 . ّب ثِ سَی کوبل هكلَة ًبصل ضذُ است قشآى کتبة تشثیتی است ٍ ثشای ّذایت اًسبى ایي ًکتِ هْن است  چشا کِ

اص ضیَُ ّبی هْن ٍ هؤثش دس اهش ثوِ هًوشٍف ٍ ًْوی اص هٌکوش  ًشهخوَیی ٍ هحجوت اسوت         : ًشهخَیی ٍ هحجت -4

 . ثٌب ثِ تػشیح قشآى کشین هشَّى آى ثَدُ است( ظ)خػلتی کِ هَفقیت پیبهجش

اص ( ظ)پیبهجش هکشم اسالم. ّبست ّب ٍ اسصش یکی اص اهتیبصات هکبتت الْی تطَیق ثِ خَثی: ّب تطَیق ثِ اسصش -5

ثوشای کسوبًی کوِ دٍ سکًوت ًووبص ثوشای خوذا        . کوشد  ّبی صیبدی هوی  يبهل تطَیق دس جْت پیطجشد اّذاف استذبدُ

بسات دفتش تجلیغبت اسالهی حَصُ اًتط: سُ تَضِ ساّیبى ًَس ٍیژُ هحشم الحشام  قن) . خَاًذًذ جبیضُ تًییي هی کشد هی

ّبی حسبس سیبسی  فشٌّگی ٍ ًهبهی سا ثِ افشاد الیقی هوی سودشد ٍ ثوِ     پست( 186ضوسی  ظ1376يلویِ قن  

ثشای ًوًَِ اسبهِ ثي صیذ ّجذُ سوبلِ سا ثوِ يٌوَاى فشهبًوذُ     . ایي تشتیت  اهت سا ثِ ًیکی ٍ پبکی ديَت هی فشهَد

 . . لطکش هٌػَة فشهَد ٍ
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ضکی دس ایي هسئلِ ًیست کِ هحیف ّش چٌذ ًقوص صیشثٌوبیی ًوذاسد ٍلوی دس پوشٍسش      : فؿبی اهش ٍ ًْیایجبد  -6

ای آهبدُ سبصًذ تب خَد  سسبلت اًجیب ًیض هجتٌی ثش ایي اغل ثَد کِ هحیف سا ثِ گًَِ. فؿبیل ٍ سرایل ًقص اسبسی داسد

کلکون ساو ٍ  ": هی فشهبیوذ ( ظ)شایي پیبهجش اکشمثٌبث( 25-حذیذ) . "لیقَم الٌبس ثبلقسف": هشدم يذالت سا ثش پبداسًذ

 . "کلکن هسئَل يي سيیتِ

ثِ قَس کلی اگش دس کٌبس ضیَُ ّبی گزضتِ ایي ضیَُ سا هذ ًهوش ًذاضوتِ ثبضوین    : ثشخَسد يولی ثب هشتکجبى هٌکش -7

 . ثذٍى ض  اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثی ًتیجِ خَاّذ هبًذ
 
 

 :هنکرهراتب اهر به هعروف و نهی از 

 . است هشاتت اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکشاًتخبة ضیَُ ای هٌبست ٍ کبسثشدی هستلضم ضٌبخت 

يلوبی اسالم ثشای اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش هشاتت ٍ دسجبت ٍ ّوچٌیي اقسبهی قبئول  : هشحلِ اًضجبس قلجی -1

است ٍ ایوي دس هوَاسدی اسوت کوِ هوب ثوب        اٍلیي دسجِ ٍ هشتجِ ًْی اص هٌکش  ّجش ٍ ايشاؼ یب اًکبس قلجی. اًذ ضذُ

ضخػی کِ ثب اٍ غویویت داسین قكى ساثكِ کٌین ٍ ًسجت ثِ اٍ سشدی ًطبى دّین ٍ ایي ثشخَسد  ثشای اٍ تٌجِ تلقی 

ضَد  یًٌی تحت ی  صجش ٍ ضکٌجِ سٍحی قشاس گیشد ٍ ایي يول هب دس جلَگیشی اص کبس ثذ اٍ تأثیش داضتِ ثبضذ  دس 

ب فشدی کِ اص قكى ساثكِ هب استقجبل کشدُ ٍ اٍ ّن قكى ساثكِ کٌذ ٍ آصادتش دًجوبل هٌکوشات ٍ   غیش ایي غَست چِ ثس

 . کبسّبی صضت ثشٍد دس چٌیي هَاسدی ایي کبس دسست ًیست
 

چِ ثسوب آى  . دسجِ دٍهی کِ يلوب ٍ داًطوٌذاى ثشای ًْی اص هٌکش رکش کشدُ اًذ  هشحلة صثبى است: هشحلِ صثبًی -2

ٌکشی است  ثِ دلیل جْبلت ٍ ًبداًی ٍ تحت تأثیش ی  سلسلِ تجلیغبت قشاس گشفتِ است  احتیوبج  ثیوبسی کِ دچبس ه

ثِ هشثی  ّبدی  ساٌّوب ٍ هًلن داسد تب ثب اٍ توبس ثگیشد ٍ ثب کوبل هْشثبًی ثب اٍ غحجت کٌوذ  هَؾوَو سا ثوب اٍ دس    

 . گشددهیبى ثگزاسد تب هًبیت ٍ هذبسذ سا ثشایص تطشیح کٌذ تب آگبُ ضَد ٍ ثبص

گبّی قشف دس دسجِ ٍ حبلی است کِ ًِ ايشاؼ ٍ ّجشاى ٍ ًوِ صثوبى ٍ   . هشحلِ سَم يول است: هشحلِ يول -3

ٍاسد يول ضذى ًِ تٌْب ثِ صٍس گذتي ًیست  کت  صدى . دس ایٌجب ثبیذ اص ساُ يول ٍاسد ضذ. گزاسد ثیبى ثش اٍ تأثیش ًوی

ٌجیِ يولی است کِ آى ّن اص ضئَى حکَهت اسالهی است ٍ هجشٍح کشدى ًیست  الجتِ هَاسدی ّن ّست کِ جبی ت

اهش ثِ هًشٍف يولی ایي است کِ ًجبیوذ  . ٍ ضْشًٍذاى جبهًِ اسالهی اص پیص خَد حق ايوبل ایي تٌجیْبت سا ًذاسًذ

. گذتي  ضشـ الصم است ٍلوی کوبفی ًیسوت   . تٌْب ثِ گذتي قٌبيت کٌذ ٍ فکش کٌین ّوِ چیض سا گذتي دسست هی ضَد

تلخیػوی اص جلوذ دٍم حوبسوِ    ) . کشد ٍ آًچِ هشثَـ ثِ ضْشًٍذاى است ثشخَسد يولی غیشهستقین اسوت ثبیذ يول 

 . (197-193حسیٌی  هشتؿی هكْشی  ظ

 :جایگاه اهر به هعروف و نهی از هنکر در دانشگاه 

ّوب  اص جولِ هشاکض تبثیش گزاس دس جبهًِ ایشاًی اسالهی  هشاکض آهَصضی دس سكَح يبلی یوب ّووبى داًطوگبُ    

ٍجَد اسبتیذ ٍ هذسسیي اص ی  سَ ٍ داًطجَیبى اص سَی دیگش ثِ يٌَاى اقطبس غوبحت اًذیطوِ ٍ فکوش یوب     . ّستٌذ

 . ّوبى ًخجگبى هی تَاًٌذ ثِ يٌَاى ی  فشغت تلقی ضًَذ



 (اصفهبن)واحد خىراسگبن یشهروند مسئىل دانشگبه آزاد اسالم شیمجمىعه مقبالت همب           

 

 

داًطگبُ هشکض ًخجِ پشٍسی  افشاد تحػیل کشدُ ٍ فْن ٍ ضًَس است ٍ اص ایي قطش جبهًِ اًتهبس ثیطتشی هی 

ثِ ایي سجت استذبدُ اص ضیَُ ّبی ًَ ٍ ثذیى ٍ توبثیش گوزاس ثوشای اًجوبم فشیؿوِ اهوش ثوِ        ( قجبقجبیی. . آیت ا . )سٍد

 . ّش چٌذ ایي ًگبُ هی ثبیست دس سبیش اقطبس جبهًِ ًیض دس ًهش ثبضذ. هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثسیبس پش اّویت است

هی تَاًذ دس اهش ثشًبهِ سیضی ٍ تًوین آى ثِ سبیش هخبقت ضٌبسی ٍ تحلیل ضخػیتی هخبقجبى دس ی  داًطگبُ ًوًَِ 

يووَم  . هجوَيِ جوًیتی دس ی  جبهًِ داًطگبّی سا هی تَاى ثِ دٍ ثخص کلی تقسین ًووَد . هشاکض هذیذ ٍاقى ضَد

کِ ثب ٍسٍد ثِ داًطگبُ ٍ ( 741  ظ 7831آرس قلی صادُ  ( )Peer- group)داًطجَیبى ثِ يٌَاى ی  گشٍُ ّوبالى 

تحشک يوَدی یًٌی اًتقبل افشاد اص یو  پبیگوبُ اجتووبيی ثوِ     . یِ دچبس ی  تحشک يوَدی هی ضًَذتحػیالت يبل

ٍ دٍم هذسسبى ٍ اسوبتیذ کوِ ثوِ يٌوَاى یو       ( 622ّوبى  ظ )پبیگبُ اجتوبيی ًبّوبًٌذ ٍ هتذبٍت ثب پبیگبُ قجلی 

 . جبهًِ ّوبل دیگش هی تَاًٌذ هحسَة ضًَذ

 "آهَصضی –اجتوبيی "ٍاسد ی  جبهًِ  "آهَصضی"اص ی  جبهًِ غشفب  گشٍُ ًخست ثب خشدُ فشٌّگ ّبی هتذبٍت

خشدُ فشٌّگ ّب ؾوي پیَستگی ثِ ًهبم فشٌّگی گستشدُ  خَد داسای اًتهبسات  کٌص ّبی خبظ  اضیبی . هی ضًَذ

هبدی ٍ سٍش ٍیژُ کبس هی ثبضٌذ ٍ اقاليبت ٍ هحتَیبت هختلف ٍ سٍش ّبی هتذبٍت احسبس  يوول  ضوٌبخت    

ِ ثوِ آسوبًی هوی توَاى آًْوب سا اص      هبّیت ضخػیتی ٍیژُ ٍ ٌّجبس ّبی هتٌَو دس ايؿبء خَد ثِ ٍجَد هی آٍسًذ کو 

 ( 763ّوبى  ظ . )یکذیگش هتوبیض سبخت

اگش ایي خشدُ فشٌّگ ّب هَسد تَجِ ٍاقى ًطَد ٍ صثبى هٌبسجی ثشای استجبـ ٍ اًتقبل هذبّین هَسد ًهش اًتخبة ًطَد 

 . چِ ثسب ثب ضَک یب ؾشثِ فشٌّگی سٍثشٍ ضَین

ثشخَسد . ًکتِ ای کِ دس ًهش ثشًبهِ سیضاى کوتش ثِ آى تَجِ ضذُ ٍ ثیطتش ثِ هجبحث ًهشی ٍ ضًبسی اکتذب ضذُ است

خشدُ فشٌّگ ّب دس ی  جبهى داًطگبّی دس ضشایف سٌی ٍیژُ ثبيث ثشٍص ايوبل ٍ يکس الًول ّبیی هی ضَد کوِ  

شف ٍ یب گٌبُ هحسَة هی ضَد کِ ًطش ٍ ًووَ  ثًؿب اص هٌهش دیي ٍ هزّت ٍ ّوچٌیي قَاًیي ٍ هقشسات خبسج اص ي

 . آى دس خبسج اص هحیف داًطگبُ ًیض غَست هی پزیشد

کسوت يلون ٍ داًوص دس    . الجتِ گشٍُ داًطجَیبى ًیض ثب تَجِ ثِ جٌسیت  ٍ سضتِ تحػیلی قبثل تقسین ثٌذی ّسوتٌذ 

ثشًبهِ سیوضی ّوب ثوِ آى تَجوِ     هقبقى يبلیِ هَجت ایجبد دیذگبُ ٍ جْبًجیٌی اضخبظ ًیض هی ضَد کِ هی ثبست دس 

 . داضت

دس جبهًِ هذسسبى ٍ اسبتیذ ایي خكش کوتش ثِ چطن هی خَسد اهب ایي گشٍُ اص صاٍیِ ای دیگش قبثل تحلیول ٍ تَجوِ   

کوتش استجبقبت ًضدی  ٍ ٍیژُ اجتوبيی ثب استبداى ٍ هذسسبى خَد ( تحػیل)چشاکِ داًطجَیبى دس ایي دٍساى . است

. قبیسِ ثب سبیش هقبقى تحػیلی کوتش هتبثش اص حشکت  سفتبس ٍ گذتبس غیش دسسی ایطبى هی ضًَذثشقشاس هی کٌٌذ ٍ دس ه

هَیذ ایي هكلت ایي است کِ تب آخش يوش خبقشُ ٍ ًبم هًلوبى هقبقى اثتذایی خَد سا فشاهَش ًکٌٌذ اهب ًوبم اسوبتیذ   

 . داًطگبّی سا کوتش دس حبفهِ داسًذ
 

 : نقش قالب هاي هنري در انتقال پیام

ثِ ًهش هی سسذ صثبى هطتشکی کِ هی تَاًذ ثِ يٌَاى ی  حلقِ هذقَدُ دس ثیبى اهش ثِ هًشٍف ٍ ًْی اص هٌکش 

 . دس ی  هحیف داًطگبّی هَسد استذبدُ قشاس گیشد  صثبى ٌّش است
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ٌّش کِ اص رات ٍ دسٍى آدهی ًطبت هی گیشد هی تَاًذ ثِ يٌَاى ی  صثبى هطتشک ٍ قبثول فْون ٍ دسک ثوشای ّووِ     

دس جَاهى اهشٍص  سسبًِ ّب ثب ثِ کبسگیشی کبسثشی اص ٌّش  آًوشا ثوِ   . اقطبس اص جولِ ی  جبهًِ داًطگبّی دس ًهش آیذ

 . يٌَاى ی  اثضاس تبثیشگزاس هَسد استذبدُ قشاس هی دٌّذ

ُ فیلن  فیلن کَتبُ  يکس  ًقبضی دس گشٍُ ٌّشّبی تػَیشگشا ٍ داستبى دس آثبس هکتَة اگوش ثوِ دسسوتی هوَسد ثْوش     

ثشداسی قشاس گیشًذ ثِ هشاتت تبثیش گزاسی ثیطتشی ثش هخبقت ًسجت ثِ ثیبى هستقین ٍ یب دسج پیبم ّب ثِ غَست سبدُ 

 . دس هحیف سا داسا ّستٌذ

اهکبًی کِ دس هحیف ّبی داًطگبّی غشفب دس اهَسی چَى جطٌَاسُ ّبی ٌّشی غشفب ثِ آى پشداخت ضوذُ اسوت ٍ   

 . دُ ثْیٌِ اص آى تَجِ ضذُ استکوتش ثِ کبسثشدی کشدى آى ٍ استذب
 

 :نتیجه گیري

اگشچِ هسبئل ايتقبدی ٍ اسالهی دس ثبٍسّبی اک شیت افشاد جبهًِ هب اص جبیگبُ ثبال ٍ ٍاالیی ثشخَسداس است  اهب ایي 

اص ایوي ثحوث ًتیجوِ    . ثبٍسّب ثِ دالیل هختلف ثِ صًذگی سٍصهشُ ٍ الگَّبی فکشی ٍ سفتبسی افشاد ٍاسد ًطذُ است

ایوي سٍ   اص. ًشٍف ٍ هٌکش دس یکذیگش دس ّن آهیختوِ اًوذ  ه داًطجَیبىدس ت  ت   داًطگبُ ٍگیشی هی ضَد کِ دس 

 . ثشای هقبثلِ ثب آى ثب الگَیی پیچیذُ اص سفتبسّبی ه جت ٍ هٌذی هَاجِ ّستین کِ دس آى هًشٍف ٍ هٌکش ٍجَد داسد

ِ آى ثش ایي اسبس قبثل تػَس است کِ هب افشاد صیبدی سا هطبّذُ کٌین کِ دس يیي ایي کِ ثِ هًشٍفبت هی پشداصًذ ٍ ث

غبدقبًِ اّویت هی دٌّذ  هشتکت هٌکشات سیض ٍ دسضتی ّن هی ضًَذ کِ يالقوِ ٍ تووبیلی ثوِ اًجوبم ٍ تکوشاس آى      

 . اهب ثش حست يبدت  يذم ضٌبخت ٍ ًذاضتي آهَصش هٌبست  آى ّب سا اًجبم هی دٌّذ. ًذاسًذ

بحث دیٌی ٍ هزّجی آضٌبیی تشثیت ًیشٍی ّبی هتخػع ٍ کبسضٌبس کِ دس يیي داضتي استًذاد ٍ رٍق ٌّشی ثِ هج

داضتِ ٍ اص قشفی يالقِ ٍیژُ ای ًسجت ثِ تَلیذ هحػَالت ٌّشی دس قبلت ّب ٍ اضکبل ریل سا داضتِ ثبضٌذ اص جولِ 

 . هی تَاًذ آیٌذُ دسخطبًی سا دس اجشای تبثیش گزاس ایي فشائؽ دس پیص سٍ هْیب ًوبیذ
 

 

 

 

 

 :پیشنهاد هاي اجرایی
 کبسثشی ضشح يٌَاى سدیف

1 
تبثلَ ّبی الکتشًٍیکی 

 (ledتلَیضیَى )
طگبُ  . . . پخص فیلن ّب  تیضسّب ٍ تًجیِ دس ًقبـ پشتشدد دًا

 پخص ثِ غَست ّذتگی ثب هحتَای جوالت ٍ پیبم ّبی آهَصضی تیضسّبی آهَصضی 2

 فیلن کَتبُ 3
ثب هَؾَيبت هشتت دس ضکل ّبی 

 هستٌذ ٍداستبًی

پخص دس هشاسوبت  سخٌشاًی ّب 

استشاحت ٍ یب پیص صهبى ّبی )

 (ثشًبهِ ّب

ًگبُ ٌّشهٌذاى ٍ کَتبُ ٍ اًتقبل پیبم تَلیذ آثبس ٍ دس اختبیش گزاسی جْت داستبى ّبی کَتبُ ٍ  4
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طگبُ هیٌی هبل  ثِ سشيت دسج دس ًطشیبت دًا

 . . ثش سٍی دیَاس داًطکذُ ّب ٍ ثب ضکل گشافیکی ًقبضی دیَاسی 5
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