
 

 

 تیدر ترب یانتظام یروین یمندفهیوظ یفقه یمبان

 * ینیجامعة د یاخالق

 

 
 

  

 

 
 

 

 1چكيده

شک نیترمهماز  یکی سالم لیاهداف ت ضا یهانهیفراهم کردن زم ،ینظام ا  تیو ترب یاخالق لیپرورش ف
و  یارکان نظام اسالم نیترمهماز  یکی یانتظام یروین .به کمال مطلوب است شانیها و رساندن اانسان

 یروین گاهیجا یفقه لیتحل .اسالالت یبه آن هدف عال دنیرسالال یبرا یعملکردش کمک به نظام اسالالالم
شبهات یتیترب فةیجامعه و وظ یاخالق تیدر ترب یانتظام  یانتظام یروهاین یرا که هم برا یآن، ابهامات و 

حدود و حقوق هرکدام- دیآیم شیمردم پ یو هم برا ندیبرطرف م -از نظر   کردیبا رو قیتحق نیا .ک
و  یو اسالالتخراح حکم فقه لیدل ةاقام یدر پ ،ینیمتون د لیو تحل یآورو جمع یو اسالالتنباا اجتهاد یفقه

 یافهیظو یجامعة اسالالالم تیدر قبال ترب یانتظام یرویافراد ن ایپرسالالش اسالالت که  آ نیبه ا ییگوپاسالال 
 کدام است؟ فهیوظ نیا یبر عهده دارند؟ در صورت مثبت بودن پاس ، حکم فقه یشرع

 یروین یمندفهیاز اثبات وظ تیحکا ،یمتن یهاداده لیو تحل یآورپس از گرد یاستنباط جینتا
 یدگلزوم آما ،یلزوم تأس ه،یتزک اتیخاص )آ لیجامعه از رهگذر شش دل یاخالق تیدر ترب یانتظام

 .ردعام دا لیامر( و هفت دل یو لزوم اطاعت از ول یعقل لیدل معصومان رةیدر برابر دشمنان، س
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وسط جامعه ت یاخالق تیبر استحباب ترب یبر وجوب و برخ یادله که برخ نیدرمجموع، با کمک ا
در جهت گسترش  روین نیافراد ا یبرا یحکم به وجوب فقه توانیداللت دارند، م یانتظام یروین

 .در جامعه نمود یو آداب اسالم تیترب
 .فقه س،یپل ،یانتظام یروین ،یاخالق تیترب فه،یوظ :هه کاید واژ
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 مقدمه 

توان یکی از ارکان جوامع مدرن دانست که نقشی اساسی در ایجاد نظم و امنیت پلیس را می
رفتاری سو عاملی برای خوشپلیس از یک .کندگیری روابط متعادل اجتماعی ایفا میو شکل

ر ها ددیگر مانعی برای بروز بدرفتاریو رعایت عدل و انصاف در روابط اجتماعی و از سوی
 .در جامعه دارد« نقش تربیتی»همه حکایت از داشتن نوعی فردی است و اینروابط میان

ه رشد و تربیت جامع توان گفت بدون نظم و امنیت و بدون حس امنیت توسط شهروندان،می
حال با توجه به نقش تربیتی افراد پلیس، تربیت خود آنان در ابعاد مختلف،  .گرددمقدور نمی

)برنجکار و نصرتیان « تواند ُمعطی شئ باشدفاقد شئ نمی»ناپذیر است؛ زیرا ضرورتی اجتناب
یت و موجب تربتواند کسی که خود تربیت نشده و رشد نیافته باشد نمی؛ (100  1396اهور، 

 .رشد دیگران شود
های دگیها و پیچیبا توجه به اقتضائات کار پلیسی، تربیت افراد پلیس نیز دشواری

ای یک روی خوش و یک روی ناخوش دارد و اگر بپذیریم که هر جامعه .فردی داردمنحصربه
توان گریز هستند، میای دیگر بدکار و قانوندسته پذیر وای از افراِد آن نیکوکار و قانوندسته

ًا با ای است که آنان عمومگونهگفت اقتضای کار پلیسی و ماهیت وظایف نیروی انتظامی به
که طبع حال با توجه به این .گریز جامعه سروکار دارندروی ناخوش و افراد بدکار و قانون

شود ی آنان میکامآدمیان از تلنگر، تذکر، جریمه و تنبیه گریزان است و این امور موجب تل 
افراد نیروی انتظامی کسانی هستند که عمومًا اجرای این امور تل  را بر عهده دارند و این 

 .کامی خود آنان نیز بشودتواند موجب تل می
ها و وظایف خود دچار افزون بر تمام این مشکالت، افراد پلیس، گاه در انجام مأموریت

یا وظیفه درست  آیا انجام این مأموریت»که ینا .شوندها و ابهامات مختلف میسردرگمی
ها افراد نیروی انتظامی پرسش و مانند این« آیا انسانی و اسالمی است یا نه؟»، «است یا نه؟

نظری؛ ابهامات -های فلسفیابهامات و چالش»های متعددی ازجمله  را با ابهامات و چالش
های اجرایی؛ ابهامات اخالقی در شیوه-های مدیریتیهای قانونی؛ ابهامات و چالشو چالش
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 آنان .کندرو میروبه« عملیات روانی؛ ابهامات اخالقی در عملیات پلیس مخفی و اطالعات
ممکن است در انجام وظایف، از سوی فرمانده و سازمان خویش مورد سرزنش و انتقاد 

ا از طرف مردم متهم به اند، یانگاری کردهگیرند که چرا در اجرای فرمان و قالانون سهلقرار 
خوزانی و همکاران، )کریمیها شوند برخورد محدودگرایانه، نقض حقالوق شالهروندی و جز این

1397  9-17). 
که تربیت پلیس خوب، عاملی برای رشد و تربیت درست جامعه و دستیابی با فرض این

ذهنی پلیس در ای مطلوب است مقصود از نگارش این مقاله، رفع برخی ابهامات به جامعه
های اخالقی بررسی و رفع ابهامات نظری و چالش .انجام وظایف شغلی و سازمانی است

گاهسو میپلیس در مسیر اجرای وظایف سازمانی، از یک ی و سازتواند از جنبۀ شخصی به آ
تربیت خود افراد پلیس کمک کند و بستری مناسب را برای ارتقای سطح سالمت روانی و 

سازمانی به تواند از جنبۀ سازمانی و بروندیگر میفراهم سازد؛ و از سوی بهزیستی آنان
صیانت از حقوق افراد پلیس، افزایش کیفیت کاری و افزایش مقبولیت آنان در نظر شهروندان 

بر اساس چنین اهدافی، تحقیق حاضر با استمداد از منابع دینی و تحلیل متون و  .کمک کند
اقامۀ دلیل و استخراح حکم فقهی برای وظایف شغلی پلیس و استنباا اجتهادی، در پی 

ها است که  آیا وظایف شغلی نیروی انتظامی، تکالیف شرعی نیز گویی به این پرسشپاس 
هستند؟ آیا افراد نیروی انتظامی در قبال تربیت جامعۀ اسالمی غیر از وظایف سازمانی، 

ثبت بودن پاس ، حکم فقهی این وظیفه ای شرعی نیز بر عهده دارند؟ و در صورت موظیفه
 کدام است؟

 پيشينۀ تحقيق

های ارزشمندی در حوزۀ اخالق پلیسی و راهبردهای تربیت دینی و اجتماعی تاکنون پژوهش
انتظامی انجام شده اما هیچ تحقیقی از منظر و رویکرد فقهی به اقامۀ دلیل برای اثبات  ینیرو

 .مندی سازمان پلیس در جهت تربیت دینی و اخالقی جامعه نپرداخته استوظیفه
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راهبرد تربیت دینی و اجتماعی نیروی »ای با عنوان در مقاله (1398)حسینی و شایگان 
( 3مندی؛ ( قانون2داری؛ ( مردم1به چهار راهبرد  « رهبری انتظامی از دیدگاه مقام معظم

محققان در این مطالعه،  .اندای اشاره کرده( پیوستگی صفات اخالقی و حرفه4مداری؛ دین
اند صرفًا به راهبرد تربیت دینی و اجتماعی نیروی انتظامی از دیدگاه مقام معظم رهبری پرداخته

مندی نیروی انتظامی در تربیت جامعۀ اسالمی انجام گونه بررسی فقهی دربارۀ وظیفهو هیچ
 .اندنداده

ها و راهکارهای اخالقی چالش»ای با عنوان در مقاله (1397)خوزانی و همکاران کریمی
های نیروهای پلیس به برخی از ابهامات و چالش« آمیزهای اعتراضپلیس در مدیریت ازدحام

اند که برخی از رفتارهای پلیس آمیز پرداخته و بیان کردههای اعتراضدر هنگام ازدحام
این  .عمل نمایدمانعی برای رشالد  ۀمثابتواند رشد اخالقی جامعه را مختل کند و بهمی

ظور مناند و بههای اخالقی برای نیروهای پلیس اشاره کردهمشیمحققان، به لزوم تدوین خط
های ریزیتواند در برنامهاند که میها، پیشنهادهایی را ارائه نمودهمواجهه با این چالش

 .عملیاتی و اخالقی پلیس مورد استفاده قرار گیرد
مندی عمومی در تربیت وظیفه»ز در تحقیقی با عنوان نی (1397)اعرافی و همکاران 

سبت آیا افراد جامعه ن»اند به این پرسش پاس  دهند که  سعی کرده« اخالقی در فقه تربیتی
حاضر  شده به پژوهشترین پژوهش یافتنزدیک .«ای دارندبه تربیت اخالقی یکدیگر وظیفه

با پژوهش حاضر، عمومی بودن موضوع و ین وجه افتراق آن ترمهمنیز همین پژوهش است و 
 .ویژه نیروی انتظامی استعدم اختصاص آن به قشر خاص، به

تربیت اجتماعی از منظر فقهی مبتنی بر »در تحقیقی با عنوان  (1397)طرقی و ابراهیمی 
تالشی در جهت بررسی حکم فقهی تربیت اجتماعی مبتنی بر نظام قواعد « نظام قواعد فقهی

حققان شود که مدر این تحقیق بیان می .اندهای متعارف فقهی داشتهاده از شیوهفقه با استف
معتقدند در میان ادلۀ قابل استناد فقهی، افزون بر قواعد فقه فردی، قواعد فقه اجتماعی نیز 

شده، مسئولیت اجتماعی به شکل عام و در خصوص وجود دارد و طبق مفاد قواعد عامۀ مطرح
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چارچوب احکام اولیه، والیی و حکومتی وظیفۀ حکومت، خانواده، تربیت اجتماعی در 
این پژوهش نیز ناظر به تکلیف نیروی انتظامی در قبال تربیت  .عالمان و عموم جامعه است

 .جامعه نیست و صرفًا به شکل عمومی به موضوع پرداخته است
های موانع و آسیب« شناسی تربیت دینی پلیسآسیب»در تحقیقی با عنوان  (1384)قوام 

تربیت، تفاوت بین آموزش دینی با تربیت دینی، دیدگاه رهبر معظم انقالب در مورد آموزش و 
تربیت را بررسی و در پایان مقاله نیز نقش فرماندهان ناجا را در تربیت دینی پلیس تبیین کرده 

ین وظایف سازمان عقیدتی سیاسی ناجا را تربیت و پرورش کارکنان ترمهموی یکی از  .است
 .نیروی انتظامی دانسته و به موانع و مشکالت موجود بر سر راه این سازمان اشاره نموده است

 مندی نيروی انتظامی در تربيت اخالقیادلۀ وظيفه

خاص و  ؛ ابتدا به ادلۀمندی نیروی انتظامی در تربیت اخالقیجا به توضیح ادلۀ وظیفهدر این
 .شودسپس به ادلۀ عام پرداخته می

 ادلۀ خاص .1

 .رددگمندی ناظر است اشاره میدر این بخش به شش دلیل که به شکل خاص به این وظیفه

 مندی تربيتی پيامبر گرامی اسالمالف( آیات دال بر وظيفه

ُ  َعَای اْاُمْؤِ میَن ِإْذ َتَتَث » یِهْم َو َاَ ْد َ نَّ اااَّ ْشُفِسِهْم َیْ ُاوا َعَاْیِهْم آیهِبِ  َو ُیَزکِّ
َ
فیِهْم َ ُسواًل ِ ْن أ

ُمُهُم اْاِک هَب َو اْاِحْکَمَة َو ِإْن کهُشوا ِ ْن َقْبُل َافی  .(164  )آل عمران «َضالٍل ُ بین ُیَتاِّ
عالوه بر این آیه، در سه آیه دیگر نیز به وظیفۀ تزکیۀ رسول گرامی اسالم اشاره شده است 

 .(2  ؛ جمعه129و  151  )بقره
بر اساس این آیه، وظیفۀ تربیتی پیامبر گرامی اسالم، مقدم بر تعلیم آمده است که نشان از 

روشن است که بدون ایجاد یک حکومت اسالمی، جامعۀ  .اهمیت وظیفۀ تربیتی آن حضرت دارد
  .گرددشود و بستر رشد و تعالی و تزکیۀ مردم فراهم نمیاسالمی تشکیل نمی



 ینیجامعة د یاخالق تیدر ترب یانتظام یروین یمندفهیوظ یفقه یمبان

 

؛ های بسیاری تحمل کردنددر مسیر تربیت جامعۀ اسالمی، پیامبر گرامی اسالم سختی
تا جایی که خداوند متعال در قرآن کریم با عبارات مختلفی به حرص ایشان نسبت به تربیت 

ْم »اند  امت خود اشاره فرموده یٌز َعَایِ  َ ه َعِم ُّ ْشُفِسُکْم َعِز
َ
یٌص َاَ ْد َجهَءُکْم َ ُسوٌل ِ ْن أ َحِی

الَّ یُکوُشوا ُ ْؤِ ِمیَن »؛ (128)توبه، آیه  «َعَایُکْم ِتهْاُمْؤِ ِمیَن َ ُءوٌف َ ِحیٌم 
َ
َك َتهِخٌع َشْفَسَك أ  «َاَتاَّ

ْ َسْاَمهَك َعَایِهْم َحِفیًظه ِإْن َعَایَك ِإالَّ اْاَباَلُغ »؛ (3)شعراء، آیه 
َ
ْعَیُضوا َفَمه أ

َ
)شوری، آیه  «َفِإْن أ

 »؛ (48
َ
ْاُ ْم ُقْل أ َل َوَعَایُکْم َ ه ُحمِّ ْوا َفِإشََّمه َعَایِ  َ ه ُحمِّ ُسوَل َفِإْن َبَواَّ ِطیُتوا اایَّ

َ
َ  َوأ ِطیُتوا اااَّ

ُسوِل ِإالَّ اْاَباَلُغ اْاُمِبیُن   .(54)نور، آیه  «َوِإْن ُبِلیُتو ُ َبْهَ ُدوا َوَ ه َعَای اایَّ
 در عصر غیبت، نیز باید با پیروی و تأسیتوان گفت حاکم جامعۀ اسالمی اساس، میبراین

از آن حضرت، راه او را در تربیت جامعۀ اسالمی ادامه دهد و همچون پیامبر گرامی اسالم، 
حاکم جامعۀ اسالمی یعنی ولی فقیه نیز بازویی  .حریص بر تربیت و هدایت مسلمانان باشد

وناگون های گم باشد و با روشتوانمند چون نیروی انتظامی دارد که باید در این مسیر پیشگا
 .در تزکیۀ مردم بکوشد

 ب( آیه آمادگی در مقابل دشمنان

ُکْم » ِ  َوَعُدوَّ َتهِط اْاَخیِل ُبْیِهُبوَن ِتِ  َعُدوَّ اااَّ ٍة َوِ ْن ِ  وا َاُهْم َ ه اْسَ َلْتُ ْم ِ ْن ُقوَّ ِعدُّ
َ
َوأ

ُ  ی یَن ِ ْن ُدوِشِهْم اَل َبْتَاُموَشُهُم اااَّ ِ  یَوفَّ َوآَخِی ْتَاُمُهْم َوَ ه ُبْمِفُ وا ِ ْن َ یٍء ِفی َسِبیِل اااَّ
ْشُ ْم اَل ُبْظَاُموَن 

َ
 .(60 )انفال  «ِإَایُکْم َوأ

 کند تا در جهت مقابلهدر این آیه شریفه، خداوند متعال افراد جامعۀ اسالمی را تشویق می
های کار گیرند و آمادگیدارند بههای دشمنان، هرچه در امکان و توان با تهدیدها و تهاجم

 .الزم را کسب کنند و حتی با انفاق مال، به تشکیل نیروهای امنیتی و دفاعی اقدام نمایند
و  ای پیدا کرده استهای پیچیدهها و شیوهکه تهاجم در روزگار کنونی شکلبا توجه به این

 )جنگ نرم(های اعتقادی، اخالقی و فرهنگی ، تهاجم)جنگ سخت(های مسلحانه غیر از تهاجم
ها و بازارهای و پارک هاها و خیابانای است که کوچهگونهماهیت جنگ نرم به .گیردرا دربر می
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های سخت و نرم مسلمًا مقابله با جنگ .های نبرد تبدیل کرده استهر کشوری را به میدان
طلبد ای را میهای ویژهخوردار از تجهیزات و مهارتدشمنان امروزی، سربازان و جنگاورانی بر

 .الله هستندسبیلکنند و مجاهدان فیها به وظیفۀ شرعی خود عمل میو مجاهدان این جنگ
حدومرز مجازی ابزاری برای وصول دشمنان به فناوری مدرن و دسترسی همگانی به فضای بی

جامعۀ اسالمی از باورهای عمیق و در این میان، برخورداری مردم  .شان شده استاهداف
در این میان افراد نیروی انتظامی  .ین موانع کامیابی دشمنان استترمهماخالق ناب اسالمی از 

توانند یاوران مردم و نظام اسالمی در حفظ مرزهای اعتقادی، اخالقی و فرهنگی جامعه از می
هنگ مردم نقشی اساسی ایفا کنند های دشمنان باشند و در حفظ باورها و فرها و شبیخونهجمه

 .و نیرویی در جهت تربیت دینی و اخالقی جامعه باشند

 ج( لزوم اطاعت از ولیّ امر

 در مورد حق ولی امر مسلمین فرموده است  امیر مؤمنان علی
ُکْم َعَای » ه َح ُّ َّ 

َ
؛ َفأ هُه ِإنَّ ِای َعَایُکْم َحّ ًه َو َاُکْم َعَای َحقٌّ یَهه اامَّ

َ
ِصیَحُة َاُکْم َو أ َفهامَّ

ِدیُبُکْم َکیَمه َبْتَاُموا
ْ
لبالغه، نسخۀ )نهج ا« َبْوِفیُی َفیِئُکْم َعَایُکْم َو َبْتِایُمُکْم َکیاَل َبْجَهُاوا َو َبأ

 .(34صبحی صالح، خطبۀ 
شمرد تعلیم و تأدیب از جملۀ وظایفی که امیرالمؤمنین برای حاکم جامعۀ اسالمی برمی

الشرایط است در فقیه جامع ّی امر جامعۀ اسالمی که در عصر غیبت، ولیول .مردم است
شمار ها بهاجرای این وظیفۀ تربیتی نیاز به یاری یاورانی دارد که نیروهای انتظامی یکی از آن

بر همین اساس است که مقام معظم رهبری، برای نیروهای انتظامی، وظیفۀ تربیت  .آیندمی
 اند  هاخالقی را ترسیم نمود

 نیرو باید با اقتدار، عزت و این هاست، حفظ ارزشانتظامی نیروی وظیفه ترینبزرگ
، ، معنویت، تقوا، پرهیزگاریآحاد جامعه را ایجاد کند که خود، فضایی و رحمت

)مقام کنند  مشاهده را در آن و انحراف رویکج با هرگونه از فساد و دشمنی دوری
 .(21/4/1374رهبری، معظم 



 ینیجامعة د یاخالق تیدر ترب یانتظام یروین یمندفهیوظ یفقه یمبان

 

لزوم یاری  دیگراز سویی با نظر به مسئولیت ولی فقیه در قبال تربیت دینی جامعه و از سوی
مندی افراد نیروی یاوران برای اجرای این امر مهم در سطح جامعه، مبنای فقهی وجوب وظیفه

توان دلیلی بر این ز مینی 1درواقع با توجه به لزوم اطاعت از ولی فقیه .انتظامی قابل استنباا است
دیگر فقیه در قبال تربیت دینی جامعه و از سویمندی ولی سو وظیفهموضوع اقامه کرد؛ زیرا از یک

ی مندی نیروی انتظامی در قبال تربیت دینضرورت اطاعت از ولی فقیه، دلیلی بر ضرورت وظیفه
های دی نیروی انتظامی، فرمانمنترین دلیل فقهی در وظیفهاز یک جنبه شاید روشن .جامعه است

قیه ها و منویات ولّی فتوان گفت فرمانمی .فقیه و مطالبات ایشان از افراد این سازمان باشدولی 
دالیل  2.مندی نیروی انتظامی در تربیت اخالقی جامعه را اثبات کندتواند وظیفهروشنی میبه

در جای خود بحث شده است « لزوم اطاعت از ولّی فقیه در عصر غیبت»مختلف در مورد 
 .(712-655  2ب، 1392ک  موسوی خمینی، .)ازجمله ر

 د( سيره

خود را موظف به تربیت دینی و اخالقی  نیز به تبعیت از پیامبر گرامی اسالم معصومان
کیه این تربیت و تز .شوددانستند که در سیرۀ گفتاری و عملی ایشان مشاهده میپیروان می

صورت خاص و خطاب به فرد یا گروهی خاص صورت گاهی به شکل عمومی و گاهی به
ه بود صورت درمانگرانصورت پیشگیرانه و گاهی بههمچنین گاهی این تربیت به .گرفتمی

آن بزرگواران در نظر  ۀشیعیان واقعی معصومان  در اصل پیروان سیر .(1397)اعرافی و همکاران، 
دعی تواند مکس بدون الگو قرار دادن سیرۀ ایشان در سبک زندگی، نمیعمل هستند، و هیچو 

بَ »اند  پیامبر گرامی اسالم در اهمیت این موضوع فرموده .شیعه بودن باشد
ُ
َم إّشمه ُتِتْثُ  ِِل ِمّ

 .(8  1370)طبرسی، « َ کهِ َ  ااَلْخالِق 
اعتقادی، عبادی و -های تربیتی به تمامی ابعاد و ساحت در سیرۀ تربیتی امام صادق

ای؛ اخالقی؛ ساحت اجتماعی، سیاسی؛ ساحت زیستی و بدنی؛ ساحت اقتصادی و حرفه
وند، )کشاورز و ترکاشتوجه شده است  -شناختی و هنری؛ ساحت علمی و فناورانهساحت زیبایی
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عنوان اسوۀ حسنه، الگویی تواند بهو به همین دلیل قول و فعل و تقریر ایشان می (31  1396
همانند آنچه دربارۀ پیامبر گرامی اسالم گذشت، شاید جا نیز این .مطلوب برای پیروان باشد

اشت توان استحباب آن را بردوجوب این تزکیه بر همگان را نتوان استنباا نمود ولی حداقل می
 .ردعنوان مؤید از آن بهره بکرد و در صورت اثبات وجوب، به

را  تواند بیشترین کاربردها که مییکی از آن .های مختلفی داردها و شیوهشاخه« تربیت»
 .است« تربیت از طریق عمل»برای افراد نیروی انتظامی داشته باشد 

سوی ما دعوت کنید با حفظ مردم را به»به شیعیان توصیه فرموده است   امام صادق
هاست؛ گناهان و با پیروی از آنچه رضایت الهی در آنهای الهی و اجتناب از خود از حرام

 3.«سوی ما خواهند شتافتدر چنین حالتی است که همه مردم به
کید دارند که   مردم را نه با حرف بلکه با »آن حضرت در کالم موجز دیگری باز هم تأ

 4.«رفتارتان ]به دین[ فراخوانید

 هـ( قاعدۀ تأسی

ْسَوٌة َحَسمَ  َاَ ْد کهَن َاُکْم فی»مستفاد از این آیه شریفه است  « قاعدۀ تأسی»
ُ
ِ  أ  «ةَ ُسوِل اااَّ

به معنای مقتدا و سرمشق است، یعنی در اعمال و اقوال، رسول خدا « اسوه» .(21  )احزاب
و و پیشوا عنوان الگکه پیامبر اکرم را بهاین آیه شریفه ضمن این .برای شما سرمشق خوبی است

 .(1397)اعرافی و دیگران، کند، به پیروی از او و همانندی با او نیز توصیه کرده است معرفی می
ین ترمهماند و از تأسی همه مسلمانان موظف به تبعیت از رسول گرامی اسالم ۀبر اساس قاعد

چراکه خود حضرت نتیجۀ بعثت  .یت و هدایت مردم بوده استشئون رسالت حضرت، ترب
رو همه مسلمانان ازاین .(8  1370)طبرسی، خود را اتمام مکارم اخالق معرفی نموده است 

ی دربارۀ نیروهای انتظامی این تأسی حت .باید در تربیت و هدایت دیگر مسلمانان کوشا باشند
گردد؛ زیرا نیروهای نظامی و انتظامی، بازوی ولی فقیه و مجری اوامر فرمانده مؤکد نیز می

 .کل قوا و تجلی ارادۀ او هستند
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جهت که احتمال دارد مقتضای مقام ممکن است گفته شود وجوب تزکیۀ امت از این
جا همچنین ممکن است در این .سایر مکلفان نیست تعمیم بهحضرت باشد، قابل رسالی آن

ا وظیفۀ انحصاری ایشان تلقی گردد؛ زیر« تزکیه»الغای خصوصیت از نبی مکرم اجرا نشود و 
اعرافی )که تزکیه، منصبی مختص و مرتبط با مقام رسالت ایشان باشد قوی است احتمال این

ا استفاده از این دلیل، وظیفۀ عمومی دانست، باوجوداین، اگر نتوان تزکیه را ب .(1397و همکاران، 
توان رد ویژه نیروهای نظامی و انتظامی نمیحال استحباب آن را هم برای عموم و بهدرعین

نیروی انتظامی با افراد جامعه سروکار دارد و از شأن نمایندگی ارادۀ نظام اسالمی در  .کرد
 .جامعه برخوردار است

از جهت حاکم اسالمی  تربیتی برای پیامبر گرامی اسالم دیگر، اگر این وظیفۀاز سوی
فقیه نیز غیر از شأن نبوت، از سایر شئون پیامبر در حکومت جاکه ولّی بودن اثبات گردد، ازآن

توان اساس میبراین .توان این وظیفه را برای ولّی فقیه نیز ثابت دانستمی 5برخوردار است
وی اجرایی حاکم اسالمی، در جهت تحقق و انجام عنوان بازگفت نیروهای حکومتی به

جهت اند و ازاینهای اسالمی در جامعه، مکلفگری و ارشاد و حفظ ارزشوظیفۀ هدایت
 .تفاوت باشندنباید نسبت به تزکیه و تربیت اخالقی جامعه بی

 و( برهان عقلی

و برای  شکی نیست که عقل در شناخت اصول و حدود فروع دین، جایگاهی ممتاز دارد
تربیت جامعه نقشی مهم در سعادت دنیوی و اخروی افراد جامعه  .صاحبش حّجت است

پذیرد و هم زمینه برای کسب فضایل و با تربیت جامعه هم زندگی دنیوی سامان می .دارد
جاکه عقاًل تربیت دینی جامعه برای فرد و پس ازآن .شودعبودیت حقیقی پروردگار مهیا می

تواند در این تربیت نقشی داشته باشد، باید به آن عمل رد، هرکس که میجامعه رجحان دا
روشن است که برخورداری نیروهای انتظامی از قدرت قانونی، این رجحان را برای  .کند

 .کندایشان دارای اولویت می
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 ادلّۀ عام .2

امعۀ ج مندی نیروی انتظامی در تربیتدر این بخش به هفت دلیل که به شکل عام بر وظیفه
 .گردداسالمی داللت دارد اشاره می

 الف( قاعدۀ اعانه بر برّ و تقوا

ْ وی»آیه  َ  َ دیُد  َبتهَوُشوا َعَای اْاِبیِّ َو اا َّ َ  ِإنَّ اااَّ ُ وا اااَّ ْثِم َو اْاُتْدواِن َو ابَّ َو ال َبتهَوُشوا َعَای اْْلِ
داللت دارد؛ چراکه  -اگر نه وجوب آن–بر رجحان و استحباب اعانه بر بّر و تقوی  (2 )مائده  «اْاِت هِب 

 .امر به تعاون کرده است و امر موال یا داللت بر وجوب و یا حداقل استحباب دارد
در برخی روایات موثق و مؤیدهای مضمونی غیرموثق، اعانۀ دیگران در کار نیک ستوده 

معروف، شامل اعانه بر داللت التزامی ادلۀ وجوب امربه .شده که مفید استحباب اعانه است
چه معروفی  .(45  1400)اعرافی،  6نیز هست؛ چون امر و اعانه تالزم دارند )ِبّر(فعل معروف 

ین رو اازاین .باالتر از تالش در جهت تربیت صحیح که سعادت دنیا و آخرت را در پی دارد
می بر تربیت و کمک افراد جامعه در کسب فضایل مندی نیروی انتظاقاعده نیز مؤید وظیفه

مند ای که نیروی انتظامی بر اساس قانون از آن بهرهاین امر با توجه به قوۀ قاهره .اخالقی است
ا نیروی انتظامی ب .گردداست و امکانات چنین موضوعی را در اختیار دارد بیشتر نمایان می

تواند در ازمنکر میمعروف و نهیکمک به امربهممانعت از ترویج رذایل اخالقی در جامعه و 
این موضوع افزون بر وظیفۀ  .ترویج فضایل اخالقی و تربیت صحیح جامعه، مؤثر باشد

 .تواند تکلیف شرعی آن نیز شمرده شودقانونی، می

 ازمنكرمعروف و نهیب( قاعدۀ امربه

ٌة یْدُعوَن ِإَای اْاَخیِی » َّ 
ُ
وَاِئَك ُهُم َوْاَ ُکْن ِ ْمُکْم أ

ُ
ُ ُیوَن ِتهْاَمْتُیوِف َویْمَهْوَن َعِن اْاُمْمَکِی َوأ

ْ
َویأ

 .(104)آل عمران  «اْاُمْفِاُحوَن 
ازمنکر است که معروف و نهیاز جملۀ وظایف عموم مسلمانان در قبال یکدیگر امربه

شود و وجوب آن در واجبات و محرمات، جای بحث اغلب به آیه شریفۀ ذکرشده مستند می
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یهًه َعِن اْاِکبْ »و تردید نیست   اَلَة َبْمِز ْیِك َو ااصَّ یَمهَن َبْلِهییًا ِ َن ااشِّ ُ  اْْلِ َو  ... یَفَیَض اااَّ
َفَههء ْهی َعِن اْاُمْمَکِی َ ْدعًه ِااسُّ ْ َی ِتهْاَمْتُیوِف َ ْصَاَحًة ِاْاَتَوا ِّ َو اامَّ

َ
)نهج البالغه، « ...اِْل

 .(٢٥٢حکمت 
عالوه بر  .ها و منکرات اعتقادی و اخالقی استها و منکرات نیز معروفاز جملۀ معروف

در مرحلۀ نهی که عموم مردم مسلمان در مواجهه با منکرات اعتقادی و اخالقی وظیفۀ این
در حکومت اسالمی نیرویی در جهت  جاکهازآندارند، نیروی انتظامی انکار قلبی و زبانی 

 انکار قلبی و زبانیای افزون بر یاری نظام اسالمی است در این موضوعات نیز دارای وظیفه
عملی رسیده باشد که درواقع وظیفه از مکلف  ۀاگر لزوم امر یا نهی به مرحل ویژهبه، است

 .تفویض گردد حکومت ۀو باید به نیروی قاهر شودمیساده برداشته 
توان مراتب دیگر که در زمان حاکمیت و اقتدار حکومت اسالمی میبا توجه به این

ۀ امرونهی زبانی هستند، به نیروهای امنیتی معروف و نهی از منکر را که بعد از مرحلامربه
خصوص در مواردی که برای جلوگیری از ارتکاب و قوۀ قضائیه واگذار کرد، به )پلیس(داخلی 

دهد ای جز اعمال قدرت از طریق تصرف در اموال کسی که فعل حرام انجام میمعصیت چاره
کمیت و اقتدار چنین حکومتی یا تعزیر و حبس او و مانند آن نیست، در چنین زمانی با حا

ازمنکر به امرونهی زبانی اکتفا کنند، و معروف و نهیاسالمی، واجب است مکلفین در امربه
یه ربط در نیروی انتظامی و قوۀ قضائزور، موضوع را به مسئولین ذیدر صورت نیاز به توسل به

 .(232ق  1424ای، )حسینی خامنهارجاع دهند 

 ج( قاعدۀ ارشاد جاهل

بر اساس قاعدۀ ارشاد، واجب است فرد جاهل در اصول دین، عقاید و معارف الهی و احکام 
از نظر علما ارشاد جاهل به احکام شرعی واجب است و برای اثبات آن به  .شرعی هدایت شود

 .(45-43  1400)اعرافی، و روایات بسیاری استناد شده است  7آیاتی نظیر آیۀ شریفۀ نفر
ارشاد  .کار رفته استلیغ و تعلیم نیز به جای ارشاد در کلمات فقها بهعناوین اعالم، تب
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ازمنکر، فرق دارد؛ ارشاد در جایی است که شخص، نسبت به معروف و نهیجاهل با امربه
ازمنکر که فرد، عالم به معروف و نهیحکم یا موضوع و یا هر دو جاهل باشد، برخالف امربه

اند با ارشاد نیروهای انتظامی موظف .(357 /1  1426شاهرودی، )هاشمی حکم و موضوع است 
در مواردی  .در جامعه شوند -به سبب جهل به موضوع-جاهالن، مانع از گسترش منکرات 

 8.کنندهم به اصل حکم ارشاد می

 د( قاعدۀ احسان

ُ ُی »امر فرموده است  « احسان»ها را به خداوند انسان
ْ
ْحسهِن  َو  ِتهْاَتْدِل ِإنَّ ااّاَ  َیأ  )نحل « اْْلِ

ْن ُیْحَسَن ِإَاْیَک َو اْسَ ْ ِبْح ِ ْن »نیز فرموده است   امام علی .(90
َ
ْحِسْن َکَمه ُبِحبُّ أ

َ
َو أ

هِه ِتَمه َبْیَضه ُ َاُهْم ِ ْن َشْفِسَک  بالغه، )نهج ال« َشْفِسَک َ ه َبْسَ ْ ِبُح ِ ْن َغْییَِک َو اْ َض ِ َن اامَّ
 .(31صالح، نامۀ صبحی 

 نیز روایات بسیاری در این زمینه، وارد شده است  از دیگر ائمه
ْتَمهِن َعْن ِإْسَحهَق  ِد ْتِن ِعیَسی َعْن َعِایِّ ْتِن اامُّ ْحَمَد ْتِن ُ َحمَّ

َ
ُد ْتُن َیْحَیی َعْن أ ُ َحمَّ

ِتی َجْتَفیٍ 
َ
ْتَمهِن اْاِتْجِایِّ َعْن أ ِتی اامُّ

َ
هٍ  َعْن أ َک  ْتِن َعمَّ شَّ ْتَمهِن اَل َیُغیَّ َته اامُّ

َ
َقهَل: َیه أ

ْ َی َیِصُل ِإَاْیَک ُدوَشُهْم َو اَل َبْ َلْع َشَههَ َک ِتَکَذا َو َکَذا َفِإنَّ 
َ
هُه ِ ْن َشْفِسَک َفِإنَّ اِْل اامَّ

ْحَسَن َد 
َ
َ  َ ْیئًه أ

َ
ْحِسْن َفِإشِّی َاْم أ

َ
ْسَیَع َ َتَک َ ْن َیْحَفُظ َعَاْیَک َعَمَاَک َو أ

َ
َ کًه َو اَل أ

 .(454  2، 1407)کلینی،  َطَابًه ِ ْن َحَسَمٍة ُ ْحَدَثٍة ِاَذْشٍب َقِدیٍم 
احسان مفهوم عامی دارد که مفاهیم متعددی مانند دوستی، محبت، اطعام، رأفت و 

ای را تشکیل که منظومهنحویگیرد؛ بهدلسوزی، انفاق و عفو و گذشت و ایثار را دربر می
شود در واقع احسان یک عنوان انتزاعی است که بر مصادیق مختلف منطبق می .دهدمی

بنابراین احسان و بّر  .تواند دلیل خاص داشته باشدو هرکدام از مصادیق مذکور نیز می
روایات از لحاظ  .ها توصیه شده استمفاهیم عامی هستند که در آیات و روایات به آن

صیغۀ امر که عمومیت این مفهوم در مصادیق مادی  اند اما استعمال قرآنیسندی ضعیف
این قاعدۀ  .و معنوی متنوع، قرینه بر عدم الزام آن است، حداقل مفید استحباب است
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ای اجتماعی است که فراتر از قاعده« استحباب اإلحسان الی الغیر»، ذیل عنوان عامه
 .(54  1400)اعرافی، تعلیم و تربیت دیگران است 

جاد نظم و امنیت در جامعه و ایجاد احساس امنیت و آرامش در مردم، ایستادگی تالش برای ای
ان توها را میدر برابر زورگویان، احقاق حقوق مظلومان، پیشگیری از رواح منکرات و مانند این

ترین در واقع، بزرگ .ازجملۀ موارد احسان نیروی انتظامی نسبت به شهروندان در جامعه دانست
انتظامی به مردم همین ایجاد حس امنیت و آرامش است که در اشکال مختلف احسان نیروی 

 .چراکه احسان هر شخص یا مقام، متناسب خود اوست .کندبروز می

 هـ( قاعدۀ لزوم حفظ نظام

این قاعده در واقع برگرفته از روایاتی است که وجوب جهاد و بذل جان برای حفظ بیضۀ اسالم 
گرچه به  .(53  1400)اعرافی، اند خطر افتادن اصل اسالم را مطرح کردهدر صورت ترس از به

از که از طریق پیروی از جمله آیاتی  .توان استناد کردآیاتی از قرآن کریم نیز در این باره می
  9کند صراا مستقیم دعوت به وحدت می

ْعداًء  َو اْعَ ِصُموا ِتَحْبِل »
َ
ِ  َعَایُکْم ِإْذ ُکْمُ ْم أ ُقوا َو اْذُکُیوا ِشْتَمَ  اااَّ ِ  َجمیتًه َو ال َبَفیَّ اااَّ

ْصَبْحُ ْم ِتِمْتَمِ ِ  ِإْخو 
َ
َف َتیَن ُقُاوِتُکْم َفأ اَّ

َ
شْ  اشًه َو ُکْمُ ْم َعایَفأ

َ
هِ  َفأ َ َذُکْم ِ ْمهه َ فه ُحْفَیٍة ِ َن اامَّ

ُکْم َبْهَ ُدوَن  ُ  َاُکْم آیهِبِ  َاَتاَّ  .(103)آل عمران  «َکذِاَك یَبیُن اااَّ
توجهی به رعایت نظم اجتماعی، موجب اختالل در نظام طبق قاعدۀ حفظ نظام، وقتی بی

 .عملی برای حفظ نظام زندگی اجتماعی مردم الزامی استشود، اقدام زندگی مردم می
 هانیکی گسترش و بسط به قاعده، این بر اساس است موظف اسالمی دینی و حاکم حکومت

 .(48  1392)داودآبادی، شود  میسر اجتماعی تا حیات بپردازد؛ اجتماعی و فردی سطوح در
در جامعۀ  هانیکی نیروی انتظامی، نیروی حکومت دینی در پیشگیری از منکرات و گسترش

که رضایت و -ها در جامعه در واقع نیروی انتظامی از طریق گسترش نیکی .اسالمی است
 .کندبه حفظ نظام کمک می -حمایت مردم را در پی دارد
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 و( قاعدۀ حفظ عزت اسالمی

ُة َو » ِ  اْاِتزَّ در این آیه جملۀ خبری در مقام انشاء  .(8)منافقون، آیه  «ِاَیُسوِاِ  َو ِاْاُمْؤِ ِمیَن َو ِااَّ
شاهد بر این گفتار روایتی  .استعمال شده و مفاد آن، لزوم حفظ عزت جامعۀ اسالمی است

 که فرمود  10روایت کرده است است در کافی که از سماعه از امام صادق
که او خود را و تعالی همه امور خود را به مؤمن واگذار کرده، ولی این کخدای تبار

خوار کند به او واگذار ننموده، مگر ندیدی که خدای تعالی در قرآن کریم در این باره 
ُة َو ِاَیُسوِاِ  َو ِاْاُمْؤِ ِمیَن »فرموده   ِ  اْاِتزَّ که به حکم این آیه مؤمن باید عزیز باشد،  «َو ِااَّ

 .(482 /19  1374)طباطبایی، و ذلیل نباشد 
بنابراین، بر اساس قاعدۀ حفظ عزت اسالمی، عموم افراد جامعه نسبت به تربیت در ابعاد 

مندی حکومت، در تربیت است این قاعده، دلیل فقهی بر وظیفه .مختلف موظف هستند
پیداست که وظیفۀ حکومت از طریق نیروهای خود ازجمله نیروی  .(1397)طرقی و ابراهیمی، 

 .یابدانتظامی تحقق می
 دیگرسو مرزهای جغرافیایی و از سویشود که از یکگاه حفظ میعزت جامعۀ اسالمی آن

مرزهای اعتقادی، اخالقی و فرهنگی حفظ و صیانت شوند؛ پیداست که نیروی انتظامی در 
 .بدیل داردبیاین باره نقشی اساسی و 

 های مختلفمندی نیروی انتظامی در عرصهگونه که مقام معظم رهبری نیز به وظیفههمان
 اند  امنیتی ازجمله در حفظ امنیت اخالقی تصریح نموده
این،  .ها یا بازار یا خیابان بیایدها یا مغازهناامنی فقط به این نیست که دزد به خانه

ما ناامنی ِعرضی و ناموسی هم داریم؛  .الی استطور ناامنی است، ناامنی میك
جا هم، شما باید ناامنی اخالقی هم داریم؛ در آن .جلوی آن را هم، شما باید بگیرید

البته ناامنی اخالقی، یك مرحلۀ کار فرهنگی الزم دارد، یك  .وارد میدان بشوید
های ، کار دستگاههایابی الزم دارد؛ آنمرحلۀ کار مخفی الزم دارد، یك مرحلۀ ریشه

گیرد و موجب عدم امنیت اخالقی جایی که جلوی چشم قرار میدیگر است؛ اما آن
)مقام معظم که باید وارد میدان بشود، نیروی انتظامی است شود، آنجامعه می
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 .(2/11/1370رهبری، 

 
 نتيجه

معنوی، بر مرزهای زمینی، هوایی و جغرافیایی، دارای مرزهای  سرزمین اسالم، افزون
اعتقادی، اخالقی، تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که پاسداری و حفظ 

توان هریک از در این میان، می .ها، نیاز به مجاهدانی پرتوان و متخصص داردهرکدام آن
های نیروی انتظامی را حافظ امنیت بخشی از مرزهای سرزمین اسالمی و هرکدام از رسته

  .انتظامی را مجاهدان این میدان دانست افراد نیروی
های حکومت، قدرت و حکومت، جنبۀ ابزاری ندارد بلکه ها سبکدر بسیاری از نظام

شود؛ یا اگر جنبۀ ابزاری داشته باشد، در جهت منافع خود، جزو اهداف شمرده میخودیبه
ها بدان هایی است کهایدئولوژیطلبی بیشتر و یا در جهت پیش بردن مالی و سیاسی و سلطه

که غایت و هدف اسالم، رشد و هدایت و تربیت آدمیان و رساندن با توجه به این .پایبندند
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های اسالمی شکل آنان به سعادت واقعی در دنیا و آخرت است، حکومتی هم که بر پایۀ آموزه
ف نیست بلکه ابزار گیرد باید چنین اهدافی را دنبال کند؛ زیرا حکومت در اسالم، هدمی

البته این مطلب بدین معنا نیست که اسالم جنبۀ حکومتی ندارد؛ بلکه مراد این است  .است
خود هدف نیست؛ خودیکه نگاه اسالم به حکومت، نگاه ابزاری است و حکومت و قدرت به

ت و مبنابراین نقش حکو .کندکه در مسیر رسیدن به اهدافی باشد که اسالم دنبال میمگر این
سوی تک افراد جامعه بهسازی برای رسیدن تکحاکمان باید در جهت رشد و تربیت و زمینه

 .کمال و سعادت باشد
های اعمال حاکمیت در جمهوری ین سازمانترمهممثابۀ یکی از بهنیروی انتظامی 

گیری نظم و امنیت در جامعۀ اسالمی است و عالوه بر وظایف پایه اصلی شکل -اسالمی
ل خود، بر اساس مبانی فقهی، وظیفۀ تربیت دینی جامعه را نیز در حد توان بر عهده دارد معمو

 .های مختلف خود در سطوح متفاوت جامعه اجرا کندتواند از طریق بخشو این وظیفه را می
دینی  مندی نیروی انتظامی در تربیتدالیل مختلفی برگرفته از قرآن و سنت داللت بر وظیفه

؛ ازجمله آیه آمادگی در مقابل دشمنان، اطاعت از ولی امر و ولّی فقیه، سیرۀ جامعه دارند
در تربیت اخالقی و لزوم پیروی شیعیان، قواعد فقهی اعانه بر بّر و تقوا،  معصومان

 .ازمنکر، ارشاد جاهل، احسان، حفظ نظام و حفظ عزت اسالمیمعروف و نهیهدایت، امربه
مندی نیروی انتظامی در حوزۀ تربیت اخالقی جامعه قابل براین دلیل عقلی برای وظیفهافزون

دله کنند اما برخی از اگرچه برخی از این دالیل بر استحباب این وظیفه داللت می .اقامه است
گاهی کارکنان  .همچون لزوم تبعیت از ولّی امر، داللت بر وجوب این وظیفه دارند مسلمًا آ

گاهی آحاد مردم در جامعۀ اسالمی، میوی انتظامی از این وظیفهنیر تواند در مندی و نیز آ
سوی جامعۀ مطلوب و متعالی و فراهم شدن اقتضائات و رفع موانع مؤثر باشد و حرکت به

  .سرانجام، تمدن اسالمی را تسریع نماید
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 هانوشتپی

 ............................................................................................................................................  
طیُتوا اااَّ َ » .1

َ
ذیَن آَ ُموا أ یَهه ااَّ

َ
وِای یه أ

ُ
ُسوَل َو أ طیُتوا اایَّ

َ
ْ ِی ِ ْمُکْم  َو أ

َ
 .(59 )نساء « ...اِْل

ها و بیانات بسیار ایشان دربارۀ نیروی انتظامی در دیدار با مسئوالن و توان به فرماندر این زمینه می .2
مقام معظم  فرماندهان نیروی انتظامی مراجعه کرد که به چند مورد در متن اشاره شده است از جمله  بیانات

 .21/4/1374رهبری در دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی انتظامی، 
ٍد » .3 ِ  َجْتَفِی ْتِن ُ َحمَّ ِتی َعْبِد اااَّ

َ
ُل ُقْل ِاِشیَتِ َمه ُکوُشوا ُدَعهًة  َو َعْن أ ی ُ َفضَّ

َ
ِل أ ُ  َقهَل ِاْاُمَفضَّ شَّ

َ
أ

ُهْم ِإَذا َکهُشوا  ِ  َفِإشَّ َبهِع ِ ْضَواِن اااَّ ِ  َو اْجِ َمهِب َ َتهِصیِ  َو ابِّ هُه ِإَایَمه ِتهْاَکفِّ َعْن َ َحهِ ِ  اااَّ َکَذِاَك َکهَن اامَّ
 .(58  1ق، 1385ون، حی)ابن« ِإَایَمه ُ َسهِ ِعیَن 

ْاِسَمِ ُکْم » .4
َ
ْعَمهِاُکْم  َو اَل َبُکوُشوا ُدَعهًة ِتأ

َ
هِه ِتأ  .(77ق  1413)حمیری، « ُکوُشوا ُدَعهَة اامَّ

یقوم نّوابه العاّمة  -عّجل الّله فرجه الشریف  -األمر وسلطان العصر  (  فی عصر غیبة ولی٢)مسألۀ  .5
مقامه فی إجراء السیاسات وسائر ما لإلمام علیه السالم  -وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء  -

 .(513  1الف، 1392إاّل البدأة بالجهاد )موسوی خمینی، 
 .معنی که  امر به معروف خود نوعی اعانه و کمک بر فعل معروف و نیک است به این .6
ُهوا ِفی ا» .7 ًة َفَاْواَل َشَفَی ِ ْن ُکلِّ ِفْیَقٍة ِ ْمُهْم َطهِئَفٌة ِایَ َف َّ یَو َ ه َکهَن اْاُمْؤِ ُموَن ِایْمِفُیوا َکهفَّ ِن َو ِایْمِذُ وا ادِّ

ُهْم یْحَذُ وَن َقْوَ ُهْم ِإَذا َ َجُتوا ِإَایِهْم  و شایسته نیست مؤمنان همگی ]برای جهاد[ کوچ ( »122 )توبه « َاَتاَّ
ای بمانند و[ در دین آگاهی پیدا کنند و کنند تا ]دستهای کوچ نمیای از آنان دستهکنند پس چرا از هر فرقه

 .«هی[ بترسنددهند، باشد که آنان ]از کیفر ال سوی آنان بازگشتند بیمقوم خود را وقتی به
 .شوندیعنی برای مثال، اصل حکم حرمت کشف حجاب را متذکر می .8

 .از سورۀ انعام 159و  153همچنین آیات  .9
ِتی َعْبِد اااَّ ِ » .10

َ
ْاِ  َعْن یوُشَس َعْن َسَمهَعَة َعْن أ ِ  ْتِن ااصَّ ْحَمَد َعْن َعْبِد اااَّ

َ
ُد ْتُن أ َ   ُ َحمَّ َقهَل: ِإنَّ اااَّ

 َاْم یَی َقْوَل 
َ
ْن یِذلَّ َشْفَسُ  أ

َ
ْض ِإَایِ  أ َهه َو َاْم یَفوِّ ُ وَ  ُ ُکاَّ

ُ
َض ِإَای اْاُمْؤِ ِن أ ِ  َعزَّ َو َجلَّ َههُهَمهَعزَّ َو َجلَّ َفوَّ  -اااَّ

ُة َو ِاَیُسوِا ِ  َو ِااَّ ِ  یزًا َو اَل یُکوَن َذِایاًل َو اْاُمْؤِ ُن یمْ  َو ِاْاُمْؤِ ِمیَن  اْاِتزَّ ْن یُکوَن َعِز
َ
ق، 1407)کلینی، « َبِغی َاُ  أ

5  64). 
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