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ا مر به معروف و نهی از منکر و لسوم آن در محیط دانشگاه
ملیحه عرب هاشمی ،محثوته سیدی ،1قًّت غجبٌ حسٗ ظازٜ
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چکیده
أط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط اظ خّٕ  ٝفطأیٙی است و ٝضطو ٔمسس اسالْ ثٕٙهٛض وٙتطَ ٘ ٚهبضت ٍٕٞب٘ی ثط ضفتبضٞبی
اختٕبيی  ٚفطزی ثط آٖ پبی فططز ٚ ٜآٖ ضا ثسیبض ٔ ٚ ٟٓحسبس تٛغیف وطز ٜاست .أط ثًٕطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط ٕٞچٖٛ
سبیط پسیسٞ ٜبی اختٕبيی وٛٔ ٝؾٛو آٖ ٔٛخٛزی ظ٘سٞ ،ٜسفساضٛٞ ،ضٕٙس  ٚثب اضاز ٜثٙبْ ا٘سبٖ است ثبیس ثب يٙبیت ثیطتطی
ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌیطزٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ذبظ زٚفطیؿ ٝأط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط ث ٝيٛٙاٖ ز ٚضوٗ اسبسی زض
اسالْ  ٚتٛخ ٝثٞ ٝسف آٖ زض اغالح خٛأى ثططی ٚ ٚسًت زأ ٝٙآٖ زض ضاثك ٝثب فطز  ٚخبًٔٔ ٝی تٛاٖ ثِ ٝع ْٚوبضثطز آٖ زض
ٔحیف ٞبی اختٕبيی اظ خّٕ ٝزا٘طٍب ٜپی ثطز ٚ .اظ ا٘دب و ٝزا٘طٍب ٜضوٗ اسبسی خبًٔٔ ٝی ثبضس  ٚا٘حطاف زا٘طٍب ،ٜا٘حطاف
خبًٔ ٝضا زض ثط زاضزِ ،ع ْٚوبضثطز ایٗ زٚفطیؿ ٝاِٟی زض ٔحیف زا٘طٍب ٜثیص اظ پیص احسبس ٔیطٛز.
زض ایٗ ٔمبِ ٝثب تٛخ ٝث ٝؾطٚضت استفبز ٜاظ أط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط زض زا٘طٍب ٜزض اثتسا تًطیفی اظ أط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ ٚی
اظ ٔٙىط اضائٌ ٝطزیس ٚ ٜزض ازأ ٝث ٝثطضسی ضیٞ ٜٛبی أط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط ث ٝقٛض ٔفػُ پطزاذت ٝایٓ  ٚچ ُٟضی ٜٛاظ
ضیٞ ٜٛبی تصوط ظثب٘ی ًٔطفی ضس ٜاست ٕٞ ٚچٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝإٞیتی و ٝثطای اِفبل أطٟ٘ ٚی زیٙی ٔی تٛاٖ لبئُ ثٛز زض
ازأ ٝثٚ ٝیژٌی ٞبی آٖ پطزاذت ٝضس ٚ ٜزض ذبتِٕ ٝع ْٚاستفبز ٜاظ ایٗ زٚفطؾ ٝاِٟی زض زا٘طٍب ٜثیبٖ ضس ٜاست.

مقدمه:
ؾطٚضت تٛخ ٝث ٝزٚيٙػط٘دبت ثرص  ٟٓٔٚأطثًٔ ٝطٚف ٟ٘ٚی اظٔٙىط ث ٝيٛٙاٖ زٚضوٗ اسبسی زضاسالْ ٕٛٞاضٜ
اظإٞیت ذبغی ثطذٛضزاض ثٛز ٜاست زضٚالى یىی اظاٞساف پیبٔجطاٖ ٘یع ح َٛایٗ ٔحٛض چطذیس ٜاستٞ .سف اظ
أطثًٔ ٝطٚف ٟ٘ٚی اظٔٙىط ضأی تٛاٖ اغالح خٛأى ثططی ٘بٔیسٚ .زضایٗ ثیٗ احیبء ایٗ ز ٚفطیؿ ٝاظإٞیت ذبغی
ثطذٛضزاض است فطیؿ ٝذكیط  ٚاِٟی أطثًٔ ٝطٚف ٟ٘ٚی اظٔٙىط یه ٚنیف ٝفطيی ًِٕٔٛی ٘یست .ثّى ٝزاضای زأٝٙ
ٚسیى ٌٚستطز ٜای ٔی ثبضس ٚایٗ زضضاثك ٝثب فطز ٚخبًٔٔ ٝس٘هط ٔی ثبضس .اٌط ضخٛيی ث ٝضجى ٝضٚاثف اختٕبيی وٝ
غفتی اظٚالًیت اختٕبيی است ضٛز ،ضبٞس ذٛاٞیٓ ثٛزو ٝیىی اظ اٞطٟٔبی وٙتطَ٘ ،هبضت ،اغالح ٚأٙیت زضخبًٔٝ
اسالٔی زٚفطیؿٚ ٟٓٔ ٝاِٟی أطثًٔ ٝطٚف ٟ٘ٚی اظٔٙىطاست.
زضایٗ ٔمبِ ٝسًی ثطایٗ است تبضیٞ ٜٛبی زٚفطیؿ ٝاِٟی أطثًٔ ٝطٚف ٟ٘ٚی اظٔٙىط ِٚع ْٚآٖ زض ٔحیف زا٘طٍبٜ
ٔٛضز ثطضسی لطاضٌیطز .الظْ ث ٝشوطاست وبض زضایٗ حٛظٕٞ ،ٜت ظیبزی ضا ٔی قّجس .ؾطٚضت تٛخ ٝث ٝز ٚفطیؿٝ
ٔٚ ٟٓاِٟی أطثًٔ ٝطٚف ٟ٘ٚی اظٔٙىط ٚتطریع ٔػبزیك آٟ٘ب ث ٝيٛٙاٖ ز ٚضوٗ ٔٚ ٟٓاسبسی زضاسالْ ٕٛٞاضٜ
ٔس٘هط ثٛز ٜاست ٚزضٚالى یىی اظؾطٚضیبت اسبسی ثطای خبًٔٚ ٝافطازی و ٝزضآٖ ظ٘سٌی ٔی وٙٙس ث ٝضٕبض ٔی ضٚز.
اٌط ثٙب ثبضس زضٔٛضز ؾطٚضت ایٗ زٚفطیؿ ٝسرٗ ٌفت ٝضٛز ٕٞیٗ ثس و ٝایٗ زٚفطیؿ ٝتجّیغی اِٟی ثٛزٜ
ٚاظٔٙهطی زیٍط ایٗ فطایؽ ثطای ضیط ٝوٗ وطزٖ ٚاظ ثیٗ ثطزٖ ٔفبسس ٚضٚاج ٌٚستطش ًٔطٚفبت ٔی ثبضسِ .صا ثبیس
 - 1يؿٞ ٛیبت يّٕی زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی ٚاحس لٛچبٖ

 - 2زستیبض يّٕی زا٘طٍب ٜپیبْ ٘ٛض ذطاسبٖ ضؾٛی ٚاحس لسٍٔبٜ
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٘سجت ث ٝتطٚیح ٌٚستطش ایٗ زٚفطیؿ٘ٚ ٝمص آٖ زضاغالح خبًٔ ٚ ٝزا٘طٍبٕٞ ٜت ٌٕبضز ٜضٛز و ٝایٗ أط ٚنیفٝ
تٕبٔی ٔسّٕیٗ است.

معنای امرته معروف ونهی از منکر:
چٙیٗ ث٘ ٝهط ٔی ضسس زضاثتسا اضائ ٝتًطیفی اظأط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ٚی اظٔٙىط ؾطٚضی ث٘ ٝهط ٔی ضسس .أطثًٙٔ ٝی
زستٛض ،فطٔبٖ  ٚثطاٍ٘یرتٗ ث ٝچیعی است .اٌط ث ٝایٗ ًٔٙب ثبضس خٕى آٖ اٚأطاست ٟ٘ ٚی ثًٙٔ ٝی ثبظزاضتٗٙٔ ،ى
وطزٖ اظچیعی ٔی ثبضس.
زضثبضًٔ ٜطٚف ٙٔٚىط ٘یع ًٔب٘ی ٔرتّفی شوطٌطزیس ٜاست اظخّٕ ٝایٙىًٔ ٝطٚف ثًٙٔ ٝی ضٙبذت ٝضسٚ ٜضیط ٝآٖ
ًٔطفت ٚيطفبٖ است ٙٔٚىط ٘یع يُٕ یب وبضی است و ٝيمُ ٚضطو ث ٝظضتی ٘ٚبپسٙس ثٛزٖ آٖ حىٓ وٙٙس زضٚالى
چٙیٗ استٙجبـ ٔی ٌطزز ؤً ٝطٚف آٖ است و ٝيمُ ا٘سبٖ ٚضطیًت ث ٝذٛی آٖ الطاض زاضت ٝثبضس ٙٔٚىط چیعی
است و ٝيمُ ٚضطو ث ٝظضتی و ٝاشيبٖ زاضت ٝثبضٙس ٚایٗ ٔی تٛا٘س  ٓٞثٛسیّ ٝيمُ  ٓٞٚثٛسیّ ٝضطو غٛضت پصیطز.
ٔیطضطیف خطخب٘ی زضٔٛضز ًٔٙی أطثًٔ ٝطٚف ٟ٘ٚی اظٔٙىط ٔی ٘ٛیسس:
أطثًٔ ٝطٚف ،اضضبز ٚضإٙٞبیی ث ٝضاٟٞبی ٘دبت ثرص است ٟ٘ٚی اظٔٙىط ثبظزاضتٗ اظأٛضی است و ٝثب ضطیًت
سبظٌبضی ٘ساضز ٌ … ٚفت ٝا٘س :أطثًٔ ٝطٚف ،أطٚفطٔبٖ است ث ٝآ٘چٔ ٝكبثك وتبة ٚسٙت است ٟ٘ٚی اظٔٙىط
ثبظزاضتٗ اظچیعٞبیی است و٘ ٝفس ٚضٟٛت ث ٝآٖ تٕبیُ زاض٘سٔ( .سًٛزی)4771 ،

جایگاه امر ونهی دینی:
أطٟ٘ٚی زیٙی ٌُ سطسجس احىبْ ذسا ٞستٙس و ٝزیٙساضی ٔطزْ ثٚ ٝخٛز آٟ٘ب ضىُ ٔی ٌیطز .ذسا٘ٚس ایٗ زٚاغُ
تبثٙس ٜضا زض حسٚز ز ٜآی ٝاظآیبت لطآٖ ٔٛضز تٛخ ٝخسی لطاض زاز ٚ ٜا٘دبْ آٟ٘ب ضا اظ ٚیژٌیٟبی ا ُٞایٕبٖ ث ٝضٕبض
آٚضز ٜاستٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛؤ ٝی فطٔبیس:
 ٚإِ ٚ ٖٛٙٔٛإِٙٔٛبت ثًؿ ٟٓاِٚیبء ثًؽ یبٔط ٖٚثبًِٕطٚف  ٚی ٖٟٛٙيٗ إِٙىط(سٛض ٜتٛث ٝآی)17 ٝ
ٔطزاٖ  ٚظ٘بٖ ثب ایٕبٖ یبٚض یىسیٍط٘س أط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط ٔی وٙٙس.

مراتة امر ته معروف ونهی از منکر
أط ثًٔ ٝطٚف ظثب٘ی:
أط ٟ٘ٚی زیٙی زاضای سٔ ٝطتج ٝانٟبض تٙفط لّجی ،أط ٟ٘ی ظثب٘ی ٚايٕبَ لسضت است.
أط ثًٔ ٝطٚف ظثب٘ی ٕٟٔتطیٗ ثرص أط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ ٚی اظٔٙىط است و ٝث ٝيٛٙاٖ یه ٚنیفٍٕٞ ٝب٘ی ثطای اغالح
ٚآٌبٞی ثٙسٌبٖ ذسا تططیى ٌطزیس ٜاست  ٚاظ٘مص اغالحی ذٛثی ثطای  ٕٝٞا٘سبٟ٘ب زض  ٕٝٞظٔبٟ٘ب ٔٚحیف ٞبی
اختٕبيی (ٔرػٛغب زا٘طٍب ٚ )ٜذب٘ٛازٌی ثطذٛضزاضاست ( .ستبز احیبء أط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط استبٖ ذطاسبٖ
ضؾٛی )www. kh-setadehya. ir
شیوه های امرو نهی زتانی:
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تصوط ظثب٘ی ٔی تٛا٘س ثب ضیٞ ٜٛبی فطاٚاٖ ٔتٛٙيی ا٘دبْ ٌیطز و ٝزض ازأ ٝچ ُٟضیًٔ ٜٛطفی ٔی ضٛز ؤ ٝی تٛا٘یٓ اظ
ٞطوساْ اظآٟ٘ب ٔتٙبست ثب ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ  ٚضرػیت ذٛز ٔ ٚربقجبٕ٘بٖ استفبز ٜوٙیٓ.
 -1أط ثًٔ ٝطٚف سبز:ٜ
ضایح تطیٗ أط ٟ٘ٚی زیٙی ،أط ٟ٘ٚی سبز ٜاست ایٗ ضی ٜ ٛث ٝذبقطازثیبت ضٚاٖ ٔٚحتٛای ضٚضٙی و ٝزاضز ثیطتط ٔٛضز
استفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز ٚتبثیط ٌصاضی ذبظ ذٛز ضا  ٓٞثٕٞ ٝطا ٜزاضز.
 -2أط ثًٔ ٝطٚف غطیح:
تصوط غطیح ٚثس ٖٚپطز٘ ٜیع اظ ا٘ٛاو أط ٟ٘ٚی ظثب٘ی است و ٝثرص لبثُ تٛخٟی اظایٗ فطیؿ ٝاِٟی ضا ث ٝذٛز
اذتػبظ زاز ٜاست زض ایٗ ٘ٛو اظ تصوط و ٝثٙبثط ٔػبِحی تصوط زٙٞس ٜآٖ ضا ثطٔی ٌعیٙس ثب غطاحت تٕبْ ثٌٟٙ ٝىبض
أط ٟ٘ٚی زیٙی ٔی وٙس.
 -3أط ثًٔ ٝطٚف تبویسی:
ثطذی ٌٟٙىبضاٖ خسیتی زضوبض ذٛز ٘ساضز  ٚیب سرٗ تصوط زٙٞس ٜضا خسی ٕ٘ی ٌیط٘س  ٚیب ث ٝذبقطاضاز ٜی ؾًیف
ٚیب ٞط يّت زیٍطآٖ ضا فطا ٔٛش ٔی وٙٙس زض چٙیٗ ٔٛاضزی ثبیس أط ثًٔ ٝطٚف تبویسی زاضت ٝثبضیٓ تب ٌٟٙىبض ضا زض
اضتجبـ ثب تصوط ذٛز خسی ٌطزا٘یٓ.
 -4أط ثًٔ ٝطٚف ايتطاؾی:
زض تصوط ايتطاؾی ث ٝخبی أط ٟ٘ٚی ثٌٟٙ ٝىبضاٖ ث ٝا ٚايتطاؼ ٔی ضٛز ٚاٌط ایٗ ايتطاؼ ثػٛضت غحیح ٚثٝ
ٔٛلى ا٘دبْ ٌیطز تبثیط ذٛثی زض ٔربقت ذٛاٞس زاضت.
 -5أطثًٔ ٝطٚف تبییسی:
زض أط ٟ٘ٚی تبییسی ذٛثی ٞبی ٌٟٙىبضٔٛضز تبییس لطاض ٔی ٌیطز ٚآٍ٘ب ٜأط ٟ٘ٚی ٔی ضٛز .نطافت ضی ٜٛی تبییسی
زض آٖ است و ٝثب تبییس و ٝا٘دبْ ٔی ٌیطز ٔربقت ث ٝتصوط زٙٞس ٜذٛش ثیٗ ٔی ٌطزز  ٚث ٝا٘ػبف ا ٚوٝ
ذٛثی ٞبیص ضا ٘بزیسٕ٘ ٜی ٌیطز اقٕیٙبٖ پیسا ٔی وٙس ٚثب ایٗ زٚ ٚیژٌی خبیی ثطای سٛء تفبٚ ٓٞشٙٞیت ٞبی ٔٙفی
ثطای ا ٚثبلی ٕ٘ی ٔب٘س ٚایٟٙب ظٔیٞ ٝٙبی ثسیبض ذٛثی است و ٝاٚضا تسّیٓ تصوط ٔی وٙس ایٗ ضی ٜٛثطای ٔ ٕٝٞفیس
است أب ثطای وسب٘ی و ٝشٙٞیت ٞبی ٔٙفی زاضت ٚ ٝیب اظ تبییس زیٍطاٖ ضؾبیت ذبقط ظیبزی پیسا ٔی وٙٙس ٔفیس تط
است اِجت٘ ٝجبیس زض تبییس افطاز ظیبز ٜضٚی ضٛز ٚسرٙبٖ غیط ٚالًی ثٔ ٝیبٖ آیس.
 -6أط ثًٔ ٝطٚف تًّیّی:
ضٚحی ٝثطذی ٌٟٙىبضاٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای است و ٝاٌط فّسفٚ ٝيّت ًٔطٚف ٙٔٚىطی و ٝث ٝآٟ٘ب ٌٛضعز ٔی ضٛز ضا
ثط٘ٛٙس پصیطش ثیطتطی ذٛاٙٞس زاضت اظ ایٗ ض ٚث ٝز٘جبَ أط ٟ٘ٚی زیٙی ث ٝيّت آٖ  ٓٞاضبضٔ ٜی وٙیٓ ٚث ٝچٙیٗ
أط ثًٔ ٝطٚفی أط ثًٔ ٝطٚف تًكیّی ٌٛییٓ.
 -7أط ثًٔ ٝطٚف اذكبضی:
ايالْ ذكط اظ ٔسبئّی است و ٝتٛخ ٝا٘سبٖ ٞب ضا ث ٝذٛز خّت ٔی وٙس ٚأط ٟ٘ٚی اذكبضی تصوطی است وٌٟٙ ٝىبض
ضا ٔتٛخ ٝذكط ايٕبَ حطاْ ٚتطن ٚاخت ٔی وٙس ثطذی اظ ٔٛلًیت ٞب التؿبءزاضز و ٝتصوط زٙٞسٔ ٜب٘ٙس پّیس
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ضإٙٞبیی و ٝتبثّٞٛبی ذكط ضا٘ٙسٌی ضا زض ٘مبـ ذكط ٘بن ٘ػت ٔی وٙس تبثّٛی ذكط فطٍٙٞی ضاخّٛی زیس ٌٟٙىبض
تطسیٓ وٙس ٚثب ايالْ ذكط ذٛز ٌٟٙىبض ضا تحت تبثیط لطاض زٞس.
 -8أط ثًٔ ٝطٚف ا٘تفبيی:
ا٘سبٖ ٕٛٞاض ٜثٙٔ ٝبثى ذٛز ٔی ا٘سیطیس ٚزٚست زاضز ثطای ا٘دبْ وبض ٚیب تطن ٞطوبضی ٘فًی ث ٝا ٚثطسس  ٚیب ؾطضی
اظ ا ٚزٚض ٌطزز اظ ایٗ ض ٚاٌط ثسا٘س أطی و ٝث ٝأ ٚی ضٛز زاضای ٔٙبثى ٔػبِحی ثٛز ٜاظوبضش ظیب٘ی ضا اظ ا ٚزٚض ٔی
سبظز استمجبَ ثیطتطی اظ تصوط ذٛاٞس زاضت ثٙبثطایٗ شوط آثبض ٔثجت ٙٔ ٚفی اظوبضٞبی ذٛة  ٚثس وٛٔ ٝضز تصوط
لطاض ٔی ٌیطز ٔفیس است  ٚچٙیٗ أط ثًٔ ٝطٚفی ضا أط ثًٔ ٝطٚف ا٘تفبيی ٔی ٘بٔیٓ.
 -9أط ثًٔ ٝطٚف تحطیىی:
أط ٟ٘ٚی تحطیىی آٖ است و ٝتصوط زٙٞس ٜثب استفبز ٜاظ تحطیه يٛاقف  ٚاضظضٟبی ٔٛضز لج ٚ َٛتًػجبت سبِٓ
ٌٟٙىبض ،ا ٚضا أط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ٚی اظٔٙىطوٙس.
 – 41أط ثًٔ ٝطٚف استحیبیی:
أط ثًٔ ٝطٚفی و ٝسجت ضطْ ٚحیب ٌٟٙىبض ٌطزز  ٚأط ثًٔ ٝطٚف استحیبیی ٘بٔیٓ ایٗ ضی ٜٛی تصوط زض ثطذی افطاز
ثٟتط ث ٝثٕط ٔی ضسس  ٚاٌط ضطایف آٖ ٚخٛز زاضت ٝثبضس ٔی تٛاٖ زض اضتجبـ ثب ثطذی ٌٟٙىبضاٖ اظآٖ ثٟطٌ ٜطفت اِجتٝ
اظ آ٘دبیی و ٝایٗ ضی ٜٛی تصوط ٔٛخت ذدبِت  ٚضطٔٙسٌی فطز ٔی ٌطزز ثبیس ثب وبضضٙبسی الظْ ا٘دبْ ٌیطز تب
ضطٔٙسٌی ا ٚسبظ٘س ٜثٛزٚ ٜاثط ًٔىٛسی ضا ثٕٞ ٝطا٘ ٜساضت ٝثبضس
 -44أط ثًٔ ٝطٚف لطآ٘ی:
لط آٖ وتبة آسٕب٘ی ٔب ٔسّٕب٘بٖ است  ٚثطتط اظ آٖ وتبثی ٚخٛز ٘ساضز ٞ ٚیچ وتبثی ث ٝپبی ٝی آٖ ٕ٘ی ضسس اظ ایٗ ضٚ
تبثیط لبثُ تٛخٟی زض زَ ٞبی ٔسّٕب٘بٖ زاضز  ٚتصوط زٙٞسٌبٖ ثبیس اظ ایٗ تبثیط ٌصاضی ثٟطٌ ٜیطی وٙٙس ٔ ٚب ثٟطٜ
ٌیطی اظ آیبت لطآٖ زض أط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ٚی اظٔٙىط ضا أط ٟ٘ٚی لطآ٘ی ٔی ٘بٔیٓ
 -42أط ثًٔ ٝطٚف حسیثی:
أط ثًٔ ٝطٚف زض لبِت یه حسیث ٔتٙبست ثب يُٕ ٔٛضز ٘هط ٌٟٙىبض ضا أطثًٔ ٝطٚف حسیثی ٔی ٘بٔیٓٔ .طزْ ياللٝ
ٚتبثیط پصیطی ذبغی ٘سجت ث ٝاحبزیث ًٔػٔٛیٗ (و) زاض٘س ؾٕٗ ایٗ و ٝثطذی تصوط زٙٞسٌبٖ أط ٟ٘ٚی ذٛز ضا زض
لبِت یه حسیث ثٟتط ٌٛ ٚیبتط ثیبٖ ٔی وٙٙس زض ایٗ غٛضت ٔی تٛاٖ حسیثی ضا زض ثبضًٔ ٜط ٚف یب ٔٙىط ٔٛضز ٘هط
ا٘تربة وطز ٚ ٜثطای ا ٚثرٛا٘یٓ.
 -47أط ثًٔ ٝطٚف فتٛایی:
ضٚحیٌٟٙ ٝىبضاٖ ثب یىسیٍط تفبٚت زاضز  ٚثبیس ایٗ تفبٚت ٞب ٔٛضز تٛخ ٝلطا ضٌیطز أب شٚق ٚتٛا٘بیی تصوط زٙٞسٌبٖ
ٔ ٓٞتفبٚت است ٞ ٚط تصوط زٙٞس ٜای ثبیس ثب تٛخ ٝث ٝتٛاٖ  ٚضٚحی ٝذٛز تصوط زٞس.
يس ٜای ٞستٙس و ٝشوط یه فتٛا اظ ٔطاخى تمّیس زض آٟ٘ب تبثیط ذٛثی ٔی ٌصاضز  ٚیب آیب أط ثًٔ ٝطٚف ثب ثیبٖ یه فتٛا
ثٟتط  ٚآسبٖ تط اظ ضیٞ ٜ ٛبی زیٍط ٔی تٛا٘س ثٚ ٝنیف ٝأط ٟ٘ٚی زیٙی ذٛز يُٕ وٙس زض چٙیٗ ٔٛاضزی ٔی تٛا٘یٓ
فتٛایی ضا زض اضتجبـ ثب يُٕ ٌٟٙىبضاٖ ثیبٖ وٙیٓ.
 -41أط ثًٔ ٝطٚف ٔٙه:ْٛ
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يس ٜای اظ تصوط زٙٞسٌبٖ ثط ثیبٖ أط ٟ٘ ٚی ٔٙه ْٛتسّف ثیطتطی زاض٘س  ٚیب ٔربقت آٟ٘ب ٘سجت ث ٝضًط تبثیط پصیطی
ثیطتطی زاضز زض چٙیٗ ٔٛاضزی ٔی تٛاٖ اظ ضًطی و ٝأط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ٚی اظ ٔٙىط ضا ث ٝضىُ ٔٛثطی يّٕی ٔی سبظز
ثٟطٌ ٜطفت.
 -45أط ثًٔ ٝطٚف ازثی:
ٌبٞی یه خّٕ ٝا زثی وٛتب ٜثٟتط اظ ٞط ٌفتبض زیٍطی ٔی تٛا٘س ٔمػٛز اظ أط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ٚی زیٙی ضا ث ٝغٛضت
ٔٛثطی ثطسب٘س ثٛیژ ٜاٌط ٔربقت ياللٕٙس ث ٝخّٕٞ ٝبی ِكیف  ٚنطیف ثٛز ٚ ٜیب تصوط زٙٞس ٜث ٝا٘دبْ ایٗ ضی ٜٛأط
ثًٔ ٝطٚف ٔٛفك تطثبضس  ٚثتٛا٘س خّٕٛٔ ٝضز ٘هط ذٛز ضا ثب ضيبیت وبضضٙبسی الظْ ذكبة ثٌٟٙ ٝىبض ثیبٖ وٙس.
 -46أط ثًٔ ٝطٚف زاستب٘ی:
أطثًٔ ٝطٚف زاستب٘ی آٖ است و ٝتصوط زٙٞس ٜأط ٟ٘ٚی ذٛز ضا ث ٝغٛضت یه زاستبٖ ٔتٙبست ثب وبض ٌٟٙىبض ثیابٖ
وٙس ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثفٕٟس ٔطاز اظ ٘مُ ایٗ زاستبٖ تصوط ث ٝاٚست.
زاستبٖ ٕٛٞاضٛٔ ٜضز تٛخ ٝا٘سبٖ ٞب ثٛزٚ ٜاظ ِكبفت تبثیط ٌصاضی ذبغی ثطذٛضزاض است ٕٝٞ .ی ا٘سبٖ ٞب ثإٞ ٝاٝ
سالیمی و ٝزاض٘س ث ٝزاستبٖ ياللٕٙس٘س ٚاٌط تصوط زٙٞس ٜثتٛا٘س ثب ٔٛفمیت زاستبٖ سبظ٘س ٜای ضا ٘ماُ وٙاس چا ٝثساب
ثتٛا٘س تحِٛی ضا زضزَ ا ٚثٛخٛز آٚضز.
 -47أط ثًٔ ٝطٚف ذٛا٘س٘ی:
وسب٘ی و ٝزض ٍٙٞبْ أط ثًٔ ٝطٚف سطضضت ٝی سرٗ اظ زستطبٖ ثیطٔ ٖٚی ضٚز  ٚیب زض سرٗ ٌفتٗ ثِ ٝىٙت ظثبٖ
افتبز ٚ ٜیب زست وٓ لسضت ثیبٖ ضا اظ زست ٔی زٙٞس ٔی تٛا٘ٙس تصوط ذٛز ضا ٘ٛضتٍٙٞٚ ٝبْ أط ٟ٘ ٚی اظ ضٚی آٖ
ثرٛا٘ٙس حتی اٌط تصوط زٙٞس٘ ٜتٛا٘س ٘ٛضت ٝذٛز ضا ثب ذكبة ٔس تمیٓ ثٌٟٙ ٝىبض ثرٛا٘س ثب ذكبة ث ٝفطزی زیٍطی وٝ
زض ٘عز ٌٟٙىبض حؿٛض زاضز  ٚیب ثس ٖٚذكبة ,ثػٛضت ٔكبًِ ٝثطای ذٛز لطائت وٙس تب ا ٓٞ ٚثطٛٙز.
 -48أط ثًٔ ٝطٚف سٛاِی:
أط ثًٔ ٝطٚف سٛاِی آٖ است و ٝأط ٟ٘ٚی ذٛز ضا ث ٝغٛضت سٛاِی ثیبٖ وٙیٓ ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝا٘دبْ ٚاخت یب تطن
ٌٙب ٜاظ سٛاَ ٔب ًٌّٔ ْٛطزز.
 -19أط ثًٔ ٝطٚف ا٘صاضی:
تطس ٕٛٞاض ٜاظ يٛأُ وٙتطَ ا٘سبٖ ثطٕبض آٔس ٜاست اظایٗ ض ٚتطس اظ ذسا ،تطس اظ ضٚظ لیبٔت ،تطس اظ ثس يبلجتی
,تطس اظ يصاة لجط ,تطس اظ ٔدبظات ٞبی لؿبیی ,تطس اظ ٌطفتبضی  ٚاظ زست زازٖ ٔٙبفى  ٚايتجبضٞبی ٔرتّف
ز٘یٛی ٚآذطتی ٚأثبَ آٖ ش ٗٞا٘سبٖ ٞب ضا زض ق َٛتبضید حیبت ذٛز ٔطغ َٛسبذت ٚ ٝاظ يٛأُ ٔ ٟٓتًسیُ اٚ
ثطٕبض ٔی ضٚز .یىی اظ يٛأُ ٔٛثط زض أط ٟ٘ٚی زیٙی ٘یع تطسب٘سٖ ٌٟٙىبضاٖ اظ ذسا٘ٚس ٔتًبَ است و ٝزض لطآٖ ٘یع
ثكٛض فطاٚا٘ی ثب يجبضات ٔرتّف :اتمٛا اهلل ،اتمٛاضثىٓ  ،اتم ٖٛثىبض ضفت ٝاست تطس اظ ذسا اظًٕ٘ت ٞبی ثعضي اِٟی
است و٘ ٝػیت ٞطوس ٌطزز ث ٝغٛضت ًٔدع ٜآسبیی ا ٚضا زض ٔسیط ايتساَ لطاض ٔی زٞس .اٌط وسی تطس اظ ذسا
زاضت ٝثبضس اٞطْ ثعضٌی زض ٚخٛز اٚست ؤ ٝی تٛاٖ ثب تىی ٝثطآٖ ث ٝأط ٟ٘ٚی زیٙی إٞ ٚت ٌٕبضز  ٚث٘ ٝتیدٝ
ضسیس.
 -21أط ثًٔ ٝطٚف استىطاٞی:
أطثًٔ ٝطٚف استىطاٞی آٖ است وٌٟٙ ٝىبض ضا اظ تطن ٚاخت یب ا٘دبْ حطاْ ٔتٙفط سبظیٓ.
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 -24أط ثًٔ ٝطٚف تحجیجی:
أط ثًٔ ٝطٚف تحجیجی آٖ است و ٝيّٕی ضا وٌٟٙ ٝىبض تطن وطز ٜاست یب تطن ٌٙبٞی ضا و ٝا٘دبْ ٔی زٞس ٔحجٛة
اٌ ٚطزا٘یٓ تب ثب ایٗ ٔحجٛثییت ٘سجت ثٚ ٝنیف ٝی ذٛز يُٕ ٕ٘بیس.
 -22أط ثًٔ ٝطٚف ٘ىٞٛطی:
ثس ٖٚضه ٌٙبٔ ٜصٔ ْٛاست ٌٟٙٚىبض ٘ىٞٛیس ٜاست أب تصوط زٙٞس ٜو ٝزض ٔٛؾٛو ٞسایت اٚست ٘جبیس ا ٚضا
سطظ٘ص وٙس تب ثتٛا٘س اغالحبت ٔٛضز ٘هط ضا زض وبضب٘ ٝی زضٚ ٖٚثط ٖٚا ٚپسیس آٚضز حبَ اٌط غٕیٕیت ٟٔ ٚطثب٘ی
زض اغالح ٞ ٚسایت اٚتبثیطی ٘ساضت ٝثبضس زِیّی ثط ٔحجت وطزٖ ث ٝوٟٙىبض ٚخٛز ٘ساضز  ٚاٌط ثرٛاٞیٓ ثب ا ٚسرٗ
ثٍٛییٓ سرٗ ًٔتسَ ذٛاٞیٓ زاضت وٌ ٝ٘ ٝطٔی ٔحجت زض آٖ ثبضس  ٝ٘ٚسطزی ذط٘ٛت .چٙیٗ ضفتبض ٔیب٘ ٝای
ٔی تٛا٘س زض ثطذی ٌٟٙىبضاٖ تبثیط ٌصاض ثبضس أب اٌط ٌٟٙىبض زض ٔٛلًیتی لطاض زاضز و ٝخع ٘ىٞٛص زض ا ٚاثطی ٘ساضز
ثبیس اٚضا أط ٟ٘ٚی ٘ىٞٛطی وٙیٓ ٚاِجتٔ ٝطالت ثبضیٓ زض ٔصٔت أ ٚطتىت فحص  ٚافتطا ٍ٘طزیٓ ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝسئّٝ
فمٟی آٖ ثیبٖ ٌطزیس.
ضالق ٘ىٞٛص زضز آٚض ٚسبظ٘س ٜاست ٘ ٚیبظی ث ٝفحص ٕ٘ی ثبضس ٚاٌط ٘ىٞٛص ثب وبضضٙبسی الظْ ٚثدب ٔٛضز
استفبز ٜلطاضٌیطز ٔب٘ٙس ٘یطتطضفب ثرص قجیت است و ٝث ٝثسٖ ثیٕبض ٔی ظ٘س.
 -27أط ثًٔ ٝطٚف ٔطفمب٘:ٝ
أط ثًٔ ٝطٚف ثبیس ثب ٔحجت ٚغٕیٕیت ا٘دبْ ٌیطز ظیطا ایٗ ٚیژٌی ٞب اظ اضظش ٞب پصیطفت ٝضس  ٜی  ٕٝٞی ٔطزْ
است ٞٚط وس ثب ازثیبت ٔحجت سرٗ ثٍٛیس سرٗ اٛٔ ٚضز استمجبَ لطاض ٔی ٌیطز ثٛیژ ٜاٌط ٔربقت زِسٛظی اٚضا
احسبس وٙس اظ سٛی زیٍط چ ٖٛأط ٟ٘ٚی ث ٝزیٍطاٖ غطف ٘هط اظ ٘ٛو ثیبٖ آٖ لسضی ثط ٌٟٙىبض سٍٙیٗ زضٛاض
است ثبیس ثب يسُ ٔحجت زض  ٓٞآٔیعز تب اظ زضٛاضی تٙسی آٖ وبستٌ ٝطزز.
 -21أط ثًٔ ٝطٚف استهٟبضی:
ٌبٞی ٔٛلًیت ٌٟٙىبض ث ٌٝ٘ٛ ٝای است و ٝثٞ ٝط زِیُ ٕ٘ی تٛاٖ ا ٚضا أط ٟ٘ٚی وطز  ٝ٘ٚتٟٙب ٕ٘ی پصیطز و ٝچ ٝثسب
زضٛاضٞبیی  ٓٞثطای تصوط زٙٞس ٞبیدبز وٙس ثٟتطیٗ ضی ٜٛثطای افطازی و ٝیب اظ سٙیٗ ثبالیی ثطذٛضزاض٘س یب يٙبٚیٙی
زاض٘س و ٝثب ٚخٛز آٖ يٙبٚیٗ تسّیٓ أط ٟ٘ٚی ٔب ٕ٘ی ضٛز  ٚیب اظ ٔمبْ ذبظ یب ايتجبض لبثُ تٛخٟی ثطذٛضزاض٘س ایٗ
است و ٝتصوط ٔب ث ٝآٟ٘ب ث ٝضی ٜٛأط ثًٔ ٝطٚف استهٟبضی ٔی ثبضس یًٙی ٘هط ا ٚضا زضثبض ٜی ٌٙبٞی ؤ ٝی وٙس یب
ٚاخجی و ٝث ٝآٖ يُٕ ٕ٘ی وٙس ثكٛض غیط ٔستمیٓ خٛیب ضٛیٓ.
 -25أط ثًٔ ٝطٚف شٚلی:
آٔطاٖ ثًٔ ٝطٚف ثبیس ثٟتطیٗ شٚق ٚسّیم ٝذٛز ضا زض ضىبض فطغت ٞب ٛٔ ٚلًیت ٞبی ٔٙبست ثىبض ٌیطز  ٚفطز ٔٛضز
٘هط ذٛز ضا ٞسایت وٙٙس ثطذی اظأط ثًٔ ٝطٚف ٞب اثتىبضی است  ٚاظ نطافت ضٚحی ٚفىطی تصوط زٙٞس ٜسطچطٕٝ
ٔی ٌیطز  ٚچ ٝثسب تح َٛچطٍٕیطی زض ٚخٛز ٌٟٙىبض ایدبز وٙس  ٚایٗ چیعی است و ٝث ٝفطز تصوط زٙٞسٚ ٜ
ٔربقت ا ٚ ٚضطایف  ٚظٔیٞ ٝٙب ٛ٘ ٚو ٌٙب ٜثستٍی زاضز
 -26أط ثًٔ ٝطٚف قٙع آٔیع:
زض ثطذی اظ ٔٛاضز استفبز ٜاظ قٙع ٔٚعاح ٔی تٛا٘س ٔیعاٖ تبثیطأط ٟ٘ ٚی زیٙی ضا افعایص زاز ٚ ٜا٘دبْ آٖ ضا ضٚاٖ تط ٚ
ثیبٖ آ٘طا زِٙطیٗ تط سبظز ٌٚبٞی تصوط تٟٙب ثٕٞ ٝیٗ ضیٔ ٜٛیسط است اِجت ٝثبیس ٔطالت ثبضیٓ ث ٝضرػیت وسی
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اٞب٘ت ٘طٛز  ٚقٙع ٚضٛذی ٔب ٔٛخ ،ٝسبظ٘س ٚ ٜغبِح ثبضس ِ ٚغ ٚ ِٟٛٚ ٛثبقُ زض آٖ ضا٘ ٜیبثس ٚسرٗ حك ذٛز ضا
ؤ ٝبٔٛضیت اِٟی ثطا٘دبْ آٖ زاضیٓ ثب ِكبفت  ٚضٛخ قجًی ثٌٟٙ ٝىبض ايالْ وٙیٓ.
 -27أط ثًٔ ٝطٚف تىطاضی:
ثطذی اظ ٌٟٙىبضاٖ ث ٝذبقط استٕطاضی و ٝزض ٌٙب ٜذٛززاضت ٝا٘س ٚیب ث ٝسجت يالل ٝیب يبزتی و ٝث ٝيُٕ ذٛز
پیساوطز ٜا٘س ثب یه ثبض أط ٟ٘ٚی زیٙی ٔٛفك ث ٝتطن ٔ ٙىط یب ا٘دبْ ًٔطٚف ٕ٘ی ض٘ٛس اظایٗ ض ٚثبیس ٘سر ٝای وٝ
ثطای زضٔبٖ آٟ٘ب ا٘تربة ٔی وٙیٓ چٙسثبضی و ٝالظْ است تىطاض ٌطزز ٔٚی ضٛز ٞط ثبض اظیىی اظضیٞ ٜٛبی ٔٙبست
ثٟطٌ ٜطفت .أط ٟ٘ٚی زیٙی ثٞ ٝط ا٘ساظ ٜو ٝالظْ ثبضس ثبیس تىطاض ضٛز ث ٝضطـ آ٘ى ٝزاضای تبثیط ٔثجت ثٛزٚ ٜتبثیط
ٔٙفی  ٓٞثطای ٔربقت ٚتصوط زٙٞس٘ ٜساضت ٝثبضس اظایٗ ض ٚاٌط تىطاض آٖ الظْ ثبضس ٚایٗ تىطاض اظ سٛی یه ٘فط
تبثیط ٔٙفی ٘ساضت ٝثبضس ثبیس زض آٔطاٖ ثًٔ ٝطٚف تٛٙو ایدبز ٌطزز ٕٞٚبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاٌط الظْ ثبضس ثبیس ضیٞ ٜٛب ٓٞ
ٔتٛٙو ضٛز.
 -28أط ثًٔ ٝطٚف ايدبثی:
انٟبض ضٍف تی اظ ٌٙبٌٟٙ ٜىبض و ٝاظ آٖ أط ٟ٘ٚی زیٙی احسبس ضٛز ضی ٜٛی زیٍط تصوط است و ٝزض ثًؿی اظ غحٝٙ
ٞبی اغالح ٌطا٘ ٝآٔطاٖ ثًٔ ٝطٚف ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز .تصوط ايدبثی ث ٝذبقط تًدجی و ٝاظ يُٕ ٌٙب ٜزض آٖ
اثطاظ ٔی ضٛز تبثیط ٌصاض است ایٗ ضی ٜٛی اظ تصوط ٔی تٛا٘س ثػٛضت ٔستمیٓ ٚغیط ٔستمیٓ ٚثس ٖٚذكبة ا٘دبْ
ٌیطز.
 -29أط ثًٔ ٝطٚف غیط ٔستمیٓ:
ثسیبضی اظ غحٞ ٝٙبی أط ٟ٘ٚی زیٙی ث ٌٝ٘ٛ ٝای است و ٝثبیس ث ٝغٛضت غیط ٔستمیٓ ث ٝایٗ ٔبٔٛضیت اِٟی الساْ
وطز ٌٚطٕ٘ٔ ٝىٗ است وبضی ثی فبیس ٚ ٜثّى ٝثطای تصوط زٙٞسٌٟٙٚ ٜىبض  ٚفط ًٙٞأط ثًٔ ٝطٚف ظیبٖ آٚض ثبضس
ٚزض آٖ غٛضت خبیع ٘رٛاٞس ثٛز اِجت ٝایٙىٌ ٝفتٔ ٝی ضٛز :اٌط أط ثًٔ ٝطٚف ؾطض زاضز ثبیس تطن ضٛز ث ٝایٗ ًٔٙب
٘یست و ٝثكٛض وّی تطن ٌطزز ثّى ٝاٌط ضی ٜٛای ٔؿط است ٔی تٛاٖ ضی ٜٛی زیٍطی ضا ثطٌعیس ٍٔط ایٙى ٝأىبٖ
ثىبض ٌیطی ٞیچ ضی ٜٛای ثس ٖٚؾطض ٔیسط ٘جبضس.
ضی ٜٛغیط ٔستمیٓ ثس ٖٚتصوط ًٕ٘ت ثعضٌی است ؤ ٝی تٛا٘یٓ ثب ٚخٛز آٖ ثسیبضی اظ أط ٟ٘ ٚی ٞبی زضٛاض ضا
ا٘دبْ زٞیٓ  ٚثب ٔٛفمیت اظغح ٝٙی ایٗ خٟبز ثعضي ثیط ٖٚآییٓ.
 -33أط ثًٔ ٝطٚف تجطیطی:
ٔژزٚ ٜثطبضت اظ أٛضی است و ٕٝٞ ٝی ا٘سبٖ ٞبی يبِٓ ثس ٖٚاستثٙب ث ٝآٖ ياللٕٙس٘س  ٚث ٝآٖ تٛخٚ ٝیژ ٜای زاض٘س
ظیطا ٔحتٛای ثطبضت ٔسطت ثرص زَ ٞب ٚضیطیٗ وٙٙس ٜوبْ ا٘سبٟ٘بست اظایٗ ض ٚآٔط ثًٔ ٝطٚف ٔی تٛا٘س زض
ٔٛاضزی ؤ ٝسیطیت ٔٛفك أط ٟ٘ٚی زیٙی التؿب زاضز ثطبضت ضا زض تصوط ذٛز ٔٛضز تٛخ ٝلطاض زٞس ٚوبْ ٔربقت
ذٛز ضا ث ٝآٖ ضیطیٗ وٙس زض ایٗ غٛضت ث ٝیه آضأص ضٚا٘ی زست ذٛاٞس یبفت  ٚپصیطش ا ٚافعایص ٔی یبثس.
 -74أط ثًٔ ٝطٚف تٟسیسی:
تٟسیس ث ٝاظ زست زازٖ ٔٙبفى ٔٚػبِح ٚافتبزٖ زض زضٛاضی ٞب ٕٛٞا ض ٜزض ا٘سب ٖ ٞب تبثیط ٌصاض ثٛز ٜاست ظیطا سٛز
ٚظیبٖ ا٘سبٖ چیعی ٘یست و ٝثتٛا٘س ث ٝضاحتی اظ آٖ ثٍصضز اظ ایٗ ض ٚأط ثًٔ ٝطٚف تٟسیسی ثطای وسب٘ی و ٝأط
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ٟ٘ٚی سبزٚ ٜا٘سضظی ٚأثبَ آٟ٘ب زض آٟ٘ب تبثیطی ٘ساضز ٌعی ٝٙی ذٛثی زض اضضبزضبٖ ث ٝضٕب ضٔی ضٚز ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝثٝ
ٔسب ئُ فمی ٝی آٖ اضبضٌ ٜطزیس.
 -72أط ثًٔ ٝطٚف تسضیدی:
ضٚحیٌٟٙ ٝىبضاٖ ٔتفبٚت است ٚنطفیت آٟ٘ب اظ ٔطاتت ٔرتّفی ثطذٛضزاضاست ثطذی تحُٕ ٘ساض٘س و ٝزض یه ثبض
ثكٛض وبُٔ أط ثًٔ ٝطٚف ض٘ٛس ٚچ ٝثسب زض ثطاثط آٖ ِدبخت وطزٚ ٜآٖ ضاضز وٙٙس أب اٌط ث ٝتسضیح ث ٝآٟ٘ب ٌفت ٝضٛز
ٔی تٛاٖ آٖ ضا ٞؿٓ وطزٚ ٜثپصیط٘س .تطریع ایٗ افطاز ٔٚطاتت تسضیدی ثٛزٖ تصوط ث ٝآٟ٘ب ثب تصوط زٙٞس ٜاست
ٌبٞی تسضیدی ثٛزٖ ثب سطيت ا٘دبْ ٔی ٌیطز  ٚزض یه ثبض أط ٟ٘ٚی زیٙی ث ٝپبیبٖ ٔی ضسط ٌٚبٞی ظٔبٖ ثیطتطی
ٔی ثطز ٚقی چٙس ثبض أط ٟ٘ٚی وبضضٙبسب٘ ٝيّٕی ٔی ٌطزز.
 -77أط ثًٔ ٝطٚف أیس آفطیٗ:
اٌط چ ٝأطٟ٘ ٚی زیٙی ثطای تطن ٌٙب ٚ ٜا٘دبْ ٚاخت است أب ٔی تٛا٘س ؾٕٗ ٔحتٛای ذٛز آفطیٗ ثبضس  ٚاٌط ایٗ
ٚیژٌی أیس ثرطی ث ٝتصوط ٔب افعٚزٌ ٜطزز ٔربقت ثب اٍ٘یع ٜثیطتطی اظآٖ استمجبَ ٔی وٙس ثٛیژ ٜایٙى ٝثطذی
ٌٟٙىبضاٖ ث٘ ٝب أیسی  ٚیبس اظ ٔٛفمیت ٌطفتبض آٔس ٜا٘س .اغٛال ضي بیت احىبْ ذسا أیس ث ٝذسا٘ٚس ،أیس ث ٝظ٘سٌی،
أیس ث ٝآیٙس ٜی ثٟتطٛٔ ٚفمیت ثیطتط  ٚتحٛالت ٔثجتی ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز ٔ ٚب ثبیس ایٗ ٔسبئُ ضا ثٌٟٙ ٝىبض ٔٙتمُ وٙیٓ
تب أیس ا ٚزض پطت ٛاحىبْ ذسا٘ٚس ثیطتط ضٛز  ٚثٛٔ ٝفمیتٟبیی  ٓٞزست یبثس.
 -71أط ثًٔ ٝطٚف تسثطی:
أط ثًٔ ٝطٚف تسثّطی آٖ است وٌٟٙ ٝىبضضا ث ٝتسثّط زض ثبض ٜی ٌٙب ٜذٛز ٚا ٔی زاضز  ٚثب ایٗ تسثط ا٘سیط ٝاست و ٝثٝ
ذكبی ذٛز پی ٔی ثطز .زض ثٟطٌ ٜیطی اظ چٙیٗ ضی ٜٛی ثبیس سرٙبٖ حسبة ضس ٚ ٜزلیمی ضا و٘ ٝیبظٔٙس تسثطاست
ذكبة ثٌٟٙ ٝىبض ثیبٖ وٙیٓ.

 -75أط ثًٔ ٝطٚف ا٘سضظی:
ٔسیطیت أط ثًٔ ٝطٚف اظ ٔسبئُ ٕٟٔی است و ٝتصوط زٙٞس  ٜثبیس آ٘طا ث ٝذٛثی اخطا وٙس .ا ٚثبیس ثسا٘س و ٝزض چٝ
غح ٝٙای اظ غحٞ ٝٙبی اغالحی وسأیٗ ضی ٜٛضا ثىبض ٌیطز تب تبثیط ٔثجت زاضت ٝثبضسٌ .بٞی ضٚحیٌٙٚ ٝبٔ ٜربقت
 ٚظٔیٞ ٝٙبی ٔٛخٛز ث ٌٝ٘ٛ ٝای است و ٝأط ٟ٘ٚی زیٙی ثػٛضت پٙس ٚا٘سضظ ٔكطح ضٛز قجیًی است و ٝثب تىی ٝثط
پٙس  ٚا٘سضظ تصوط زٞیٓ چ ٝایٙىٔ ٝسبئُ فمیٟی آٖ ٔكطح ٌطزیس .ذسای ٔتًبَ ٔی فطٔبیٙس:
ثب حىٕت  ٚا٘سضظ ٘یى ٛث ٝضا ٜپطٚضزٌبضت زيٛت ٕ٘ب( .سٛض٘ ٜحُ ،آی)721 ٝ
زض ضی ٜٛأطٟ٘ ٚی ا٘سضظی غٕیٕیت ثیطتطی ثط فؿبی اضتجبقٟب حبوٓ است  ٚزِسٛظی ثیطتطی اظ سٛی تصوط زٙٞسٜ
اثطاظ ٔی ضٛز ٌٟٙٚىبض  ٓٞث ٝذٛثی آٖ ضا احسبس ٔی وٙس اِجتٞ ٝط چ٘ ٝفس تصوط زٙٞس ٜپبوتط ثبضس ٔٛيهٝ
اٛٔٚثطذٛاٞس ثٛز.
 -36أط ثًٔ ٝطٚف تٕدیسی:
شوط ذٛثی ٞبی ا٘سبٖ ٞب حس ذٛة ثٛزٖ ضا تمٛیت ٔی وٙس ٚچٙیٗ حسی پطٞیع اظ ٌٙب ٚ ٜپصیطش أط ٟ٘ ٚی زیٙی
ضا آسب٘تط ٔی سبظز اظ سٛی ایٗ ثبٚض ضا  ٓٞزض ٌٟٙىبض ایدبز ٔی وٙس و ٝتصوط زٙٞس ٜث ٝذٛثی ٞبی ا ٚآٌب ٚ ٜزض ٘عز
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ا ٚاظ ٔمجِٛیت ٞبیی ثطذٛضزاض است چٙیٗ ثبٚضی اضتجبـ ثب ٔربقت ضا ضٚاٖ تط ٚتبثیط سرٗ ضا زض ا ٚافعایص ٔی زٞس
اِجت٘ ٝجبیس ستٛزٖ ٌٟٙىبض ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبضس و ٝا ٚضا تجب ٜوٙس ظیطا تًطیف زض ٘عز زیٍطاٖ اٌط ثب وبضضٙبسی الظْ
غٛضت ٍ٘یطز سجت تىجط ذٛز ثطتط ثیٙی ٚچ ٝثسب ٔٛؾى ٌیطی زضثطاثط أط ٟ٘ٚی ٌطزز.
اظ ایٗ ض ٚتًطیف ٚتٕدیس اظ ٌٟٙىبض ٔب٘ٙس وبضز زِٚج ٝای ٔی ٔب٘س و ٝثبیس ثب احتیبـ وبُٔ استفبز ٜضٛز یًٙی تًطیف
اظ ا ٚثبیس ًٔتسَ  ٚزض حس ٘یبظ ثبضس  ٚثب أط ٟ٘ٚی ا ٚتٙبست زاضت ٝثبضس.
 -77أط ثًٔ ٝطٚف تبسفی:
أط ثًٔ ٝطٚف تبسفی آٖ است و ٝث ٝتطن ٚاخت یب ا٘دبْ حطاْ انٟبض تبسف وٙیٓ ایٗ ضی ٜٛزض ثطذی اظ ٔٛاضز
ثسیبضٔفیس ٚزض ٔٛاضی تٟٙب ضا ٜأط ٟ٘ ٚی زیٙی ٔی ثبضس ظیطا ٌبٞی ضطایف ث ٌٝ٘ٛ ٝای است و ٝتٟٙب سرٗ ٕٔىٗ یب
ٔٛثط یه انٟبض تبسف اظ ٌٙبٔ ٜربقت است.
 -78أط ثًٔ ٝطٚف تٛلًی:
ثطذی اظ ٌٙبٞىبضاٖ زض ٔٛلًیتی لطاض زاض٘س و ٝأط ٟ٘ٚی غطیح ٔٛخت  ٗٞٚآٟ٘بست ٚاٌط ثتٛاٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای آٟ٘ب ضا
أط ٟ٘ٚی وطز و ٝاحسبس اٞب٘ت ٘ىٙٙس الظْ است ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛيُٕ ضٛز یىی اظ ضیٞ ٜٛبی و٘ ٝسجت ث ٝأط ٟ٘ٚی
غطیح آضأتط ٔٚحتطٔب٘ ٝتطٔی ثبضس أط ٟ٘ ٚی تٛلًی است ٚأط ثًٔ ٝطٚف تٛلًی آٖ است و ٝث ٌٝ٘ٛ ٝای زاضتٗ
٘ٚساضتٗ تٛلى زضأطٟ٘ٚی زیٙی ٔكطح ٌطزز.
 -39أط ثًٔ ٝطٚف حىیٕب٘:ٝ
حىٕت يجبضت اظ سرٗ غحیح ٔ ٚحىٕی است و ٝحك ضا آضىبض ٚضج ٟٝضا ظایُ ٔی وٙس  ٚأط ثًٔ ٝطٚف حىیٕب٘ٝ
آٖ است و ٝاظ چٙبٖ غحت ٚاستحىبٔی ثطذٛضزاضاست و ٝحك ضا ثط ٌٟٙىبض آضىبض سبذتٞٚ ٝط ٌ ٝ٘ٛتطزیس ٚضج ٝضا
اظ زَ ا ٚپبن ٔی ٌطزا٘س.
 -11أط ثًٔ ٝطٚف ٔٙب نط ٜای:
أط ثًٔ ٝطٚف ٔٙب نط ٜای آٖ است و ٝأط ثًٔ ٝط ٚف ٌٟٙ ٚىبض زضثبض ٜی يُٕ ٔٛضز تصوط ث ٝثحث ٌٚفتٍٛ
ٔی پطزاظ٘سٕٞ( .بٖ)

ویژگیهای الفاظ و جمالت امر ونهی دینی:
وّٕبت أط ثًٔ ٝطٚف اظخبیٍب ٚ ٟٓٔ ٜحسبسی ثطذٛضزاض٘س ظیطا ایٗ وّٕبت پط٘سٌب٘ی ٞستٙس و ٝپیبْ ذسا٘ٚس ضا
ثطثبَ ذٛز ٔی ٘طب٘ٙس ٚثطثبْ ٚخٛز ٌٟٙىبض ٔی ٘طیٙٙس ثٙبثطایٗ ضبیست ٝاست ثٟتطیٗ يبِی تطیٗ  ٚضبیست ٝتطیٗ
وّٕبت ضا ثطای ا٘دبْ ایٗ ٔبٔٛضیت اِٟی ا٘تربة وٙیٓ تب تٟٙب تٙبست پیبْ  ٚغبحت پیبْ و ٝذسا٘ٚس ٔتًبَ است حفم
ٌطزز ٚلتی أط ثًٔ ٝطٚف آٌب ٜثبضس و ٝاظ سٛی چ ٝوسی ٔبٔٛضیت زاضز ٔ ٚبٔٛضیت ا ٚاظوسأیٗ
ٔبٔٛضیت ٞبی يبِٓ ٚخٛز است ثطای پیبْ ذسا٘ٚس  ٚا٘دبْ ٔبٔٛضیت اِٟی  ٚپیبٔجطٌ ٝ٘ٛذٛز پبویع ٜتطیٗٛ٘ ،ضا٘ی تطیٗ
 ٚزَ ٘طیٗ تطیٗ وّٕبت  ٚازثیبت ذٛز ضا ث ٝيطغ ٝایٗ ٔبٔٛضیت ٔمسس ٔی آٚضز تب ایٗ پیبْ آسٕب٘ی ث ٝظیجبتطیٗ
ضىُ ذٛز تدّی وٙس  ٚپصیطش ٔربقت ضا زض ضتج ٝثبالتطی لطاض زٞس.
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ثب تٛخ ٝث ٝإٞیتی و ٝثطای اِفبل أط ٟ٘ٚی زیٙی ثیبٖ ٌطزیس ثٚ ٝیژٌیٟبی آٟ٘ب ٔی پطزاظیٓ تب ثب ضيبیت آٟ٘ب زضغس
ٔٛفمیت أط ٟ٘ی وٙٙسٌبٖ زیٙی ثبالتط ضٚز.
 -4ضیٛایی:
خّٕ ٝضیٛا خّٕ ٝای ضسب؛ فػیح ٚضٚاٖ است ٚچ ٖٛتصوط ث ٝزیٍطاٖ ثب غفت ضیٛایی ٕٞطا ٜثبضس ٘عز ٔربقت
زِٙطیٗ تط ٚتبثیط ٌصاضتط است.
أطثًٔ ٝطٚف ثبیس ث ٝضاحتی فٕٟیس ٜضٛز  ٚاظ ٞطٌ ٝ٘ٛپیچیسٌی٘ ،بٔفٟٔٛی  ٚوّٕبت ٘بٔب٘ٛس  ٚخّٕ ٝثٙسی ٞبی
٘بلع  ٚثمیُ ث ٝزٚض ثبضس ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٌٟٙ ٝىبض ثب سِٟٛت  ٚسطيت ٔحتٛای آٖ ضا زضن وٙس
 -2غطاحت:
خّٕ ٝغطیح ،خّٕ ٝای است و ٝاظ ٚؾٛح  ٚضٚضٙی الظْ ثطذٛضزاض ثبضس أط ثًٔ ٝطٚف ثبیس غطیح ثیبٖ ضٛز ثٝ
ٌ ٝ٘ٛای وٌٟٙ ٝىبض ث ٝضاحتی ٔٙهٛض تصوط زٙٞس ٜضا ثفٕٟس  ٚزچبض ثطزاضت غّف ٍ٘طزز.
زض پطز ٜثیبٖ وطزٖ أطٟ٘ٚی زیٙی ف ٟٓآٖ ضا زضٛاض وطزٌ ٚ ٜبٞی سرٗ ضا چٙس پٔ ّٟٛی وٙس ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثطزاضت
ٞبی ٔرتّفی اظ آٖ ٔی ضٛز٘ ،تید ٝچٙیٗ سرٙی آٖ ٔی ضٛز وٚ ٝنیف ٝا٘دبْ ٍ٘طفت ٚ ٝاضضبزی غٛضت ٘پصیطفتٝ
ثبضس اِجت ٝغطاحت زض ٔحتٛا غیط اظ غطاحت زض ثیبٖ است  ٚزض ٔدٕٛو ثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای تصوط زٞیٓ ؤ ٝربقت
سرٗ ٞ ٚسف ٔب ضا ث ٝذٛثی ثفٕٟس.
ٔ -7تب٘ت:
أطٟ٘ٚی زیٙی ثبیس ٔتیٗ یًٙی ٔحىٓ  ٚاستٛاض ثبضس  ٚؾًف  ٚسستی زض آٖ ضا٘ ٜساضت ٝثبضس ٚلتی وّٕبت اضضبزی
ثب ٚلبض  ٚثجبت الظْ ٕٞطا ٜثبضس زضغس ايتٕبز  ٚپصیطش ضا ثبال ٔی ثطز.
 -4خسیت:
اِفبل تصوط ثبیس خسی ٚث ٝزٚض اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛضٛذی ٚتسبٔح ثبضس زض غیط ایٗ غٛضت ٔربقت آٟ٘ب ضا خسی ٘رٛاٞس
ٌطفت ٚأط ٟ٘ی زیٙی غٛضت ٘رٛاٞس پصیطفت
 -5اذتػبض:
تصوط ثبیس ٔفیس ٔ ٚرتػط ثبضس ٚزض چٙس وٌّٕٛ ٝیب  ٚضفبف أطٟ٘ ٚی زیٙی ثٌٟٙ ٝىبض اثالٌ ضٛز
 -6ايتساَ:
وّٕبت ٚخٕ ّ ٝثٙسی ٞبی أط ٟ٘ٚی زیٙی ثبیس اظٞطٌ ٝ٘ٛافطاـ  ٚتفطیف  ٚثعضي ٚوٛچه وطزٖ ٌٙب ٜث ٝزٚض ثبضس،
ٔىط ٜٚضا حطاْ خّ٘ ٜٛسٞیًٓٔ ،ػیت وٛچه ضا ًٔػیت وجیطًٔ ٜطفی ٘ىٙیٓ ًٔ ٚػیت ثعضي ضا ٌٙب ٜوٛچه ٘طبٖ
٘سٞیٓ ٚذالغ ٝثسی ٚظضتی  ٚلجح ٌٙب ٜضا ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ ٜو ٝزض ضطو اسالْ ٚاضز ضس ٜاست ثیبٖ وٙیٓ ٘ ٝوٓ ٘ ٝظیبز.
 -7سالٔت:
اِفبل ٚخّٕٞ ٝبی تصوط ثبیس سبِٓ ٚغبِح ثبضس  ٚاظآفبتی چ٘ ٖٛیص ظزٖ ،تحمیط تٞٛیٗ ٚفحص ٞٚطٌ ٝ٘ٛثسٌٛیی
زیٍطاٖ ثطوٙبضثبضس تب ٚنیف ٝی زیٙی ا٘دبْ ٌیطز ٚآٔط ثًٔ ٝطٚف زض حطوبت اغالحی ذٛز پیطٚظ ضٛز أیطإِٙٔٛیٗ
(و)فطٔٛز:
ٔٗ حسٗ والٔ ٝوبٖ اِٙدح أبٔ (ٝيی ٖٛاِحىٓ ٚإِٛيه ،ٝظ)614
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وسی و ٝسرٙص ٘یى ٛثبضس پیطٚظی زض پیص ضٚی اٚست.
 -8يكٛفت:
وّٕبت ٔٛضز استفبز ٜزض أطٟ٘ٚی زیٙی ثبیس ثٟٔ ٝطثب٘ی آضاست ٝثبضٙس استفبز ٜاظوّٕبتی ٘هیط ثطازضْ ،ذٛاٞطْ  ٚأثبَ
آ٘ىٕ٘ ٝبز يكٛفت ٘ ٚعزیىی ثب ٔربقت است .أط ٟ٘ٚی وٙٙس ٜضا ث ٝأط ٟ٘ٚی ض٘ٛس٘ ٜعزیه ٔی سبظ٘س  ٚایٗ
٘عزیىی ٔیعاٖ پصیطش ضا ثبالتط ٔی ثطز٘س.
 -9اوطاْ:
احتطاْ ثٌٟٙ ٝىبض ثبیس زض اِفبل  ٚازثیبت أط ٟ٘ ٚی زیٙی ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌیطز  ٚث ٝتًجیط زیٍط ازثیبت أط ثًٔ ٝطٚف
ثبیس ٔحتطٔب٘ ٝثبضس ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٌٟٙ ٝىبض ایٗ ٚیژٌی ضا احسبس ٕ٘بیس  ٚظٔی ٝٙپصیطش زض ا ٚتمٛیت ٌطزز.

لسوم امرته معروف و نهی از منکر در دانشگاه
ٕٞچٙب٘ى ٝزض وّٕبت ٘ٛضا٘ی أبْ; أس ٜاست ضوٗ اسبسی تطلی  ٚتًبِی یه فط ،ًٙٞوطٛض ّٔ ٚت٘ ،سّٟبی حبؾط
 ٚآیٙس ٚ ،ٜیب ٚاپسٍطایی  ٚيمت ٔب٘سٌی آٖ ،زا٘طٍب ٜاست .ظیطا فط ًٙٞیه خبًٔٚ ٝاثست ٝث ٝئًّ ٚ ْٛبضفی است
و ٝزض آٖ خبًٔ ٝزاضای اضظش ثٛز ٚ ٜتطسیٓ وٙٙس ٜآزاة  ٚضس ْٛآٖ خبًٔ ٝاست و ٝزض زا٘طٍب ٜتسضیس ٔی ضٛز.
ثٙبثطایٗ ،زضٔی یبثیٓ و ٝاٌط زا٘طٍب ٜاظ ٔسیط اغّی ذٛز ٔٙحطف ضٛز ث ٝتجى آٖ فطّٔ ،ًٙٞت  ٚوطٛض ث ٝا٘حطاف
وطیس ٜذٛاٞس ضس( .پبیٍب ٜحٛظ)www. hawzah. netٜ
ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝز ٚفطیؿ ٝأط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط زضخبًٔ ٝاسالٔی ٚاضظضٟبی اسالٔی حبوٓ ثسیبض
ٔؤثطاست ٘ٚمص ٔٚ ٟٓاسبسی زضاغالح خبًٔ ٝزاضاست ٚإٞیت آٖ ث ٝلسضی است ؤ ٝی تٛاٖ اظآٖ ث ٝيٛٙاٖ یه
پبسساض ٚحبٔی ٍٟ٘ٚساض٘س ٜاضظضٟبی ٔىتجی ٚاسالٔی ٘بْ ثطزٔ .ی تٛاٖ ث ٝإٞیت ثىبض ٌیطی آٖ زض زا٘طٍب٘ ٜیع اضبضٜ
وطز .اظ ا٘دبیی و ٝا٘حطاف زا٘طٍب ٜا٘حطاف خبًٔ ٝضا زض ثطزاضز ثٙبثطایٗ ثبیس تب خبی ٕٔىٗ اظ ا٘حطاف آٖ خٌّٛیطی
ٕ٘ٛز  ٚیىی اظ ضاٞ ٜبی خٌّٛیط اظ آٖ استفبز ٜاظ زٚفطیؿ ٓ ٟٔ ٝأط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط زض زا٘طٍبٔ ٜیجبضس.
ٕٞچٙیٗ یىی اظوبضوطزٞبی أط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط ضا ٔی تٛاٖ وٙتطَ اختٕبيی ٘ٚهبضت اختٕبيی ٘بٔیس.
زضٚالى ٚلتی زضخبًٔ ٝاسالٔی ،اضظضٟبی اسالٔی حبوٓ است ایٗ زٚفطیؿ ٝضا ٔسّٕب ٔی تٛاٖ ث ٝيٛٙاٖ یه يبُٔ
٘هبضتی ٚوٙتطَ ثطضفتبض افطاز ٔس٘هط لطاضزاز و ٝتٕبٔی الطبض ٌٚطٟٞٚبی اختٕبيی ضا تحت اِطًبو ذٛز لطاضٔی زٞس.
اظ ا٘دب و ٝزا٘طٍب ٜاظ خبًٔ ٝخسا ٕ٘یجبضس ،ثٙبثطایٗ ایٗ وبضوطز أط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط ٔی تٛا٘س زض زا٘طٍب٘ ٜیع
ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٌیس  ٚث ٝيٛٙاٖ یه يبُٔ ٘هبضتی  ٚوٙتطِی يُٕ ٕ٘بیس .اظ ایٗ قطیك ٔی تٛاٖ ثب تطٚیح ٚاضبيٝ
ًٔطٚفبت ،تجّیغبت غحیح ثطای ضٚضٗ وطزٖ افىبضئٕٛی ٔ ٚطزْ اظٚالًیتٟب ٚثبیس ٞب ٘ٚجبیسٞب ٚزضٔمبثُ ٔحٚ ٛیب
وبٞص ٔٙىطات ٔٛخٛز زض خبًٔ ٚ ٝزا٘طٍبٕٞ ٜت ٌٕبضز.

مناتع
 پبیٍب ٜحٛظ)www. hawzah. net( ٜ -ستبز احیبء أط ثًٔ ٝطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط استبٖ ذطاسبٖ ضؾٛی()www. kh-setadehya. ir
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 يی ٖٛاِحىٓ ٚإِٛيهٝ لطاٖ وطیٓ ٔسًٛزىٔ ،حٕس اسحبق(٘ٚطط سبظٔبٖ تجّیغبت اسالٔى

) پژٞٚص زضأطثًٔ ٝطٚف ٟ٘ٚى اظٔٙىط اظزیسٌب ٜلطآٖ ٚضٚایبت ٘بضطٔ :طوع چبح

