
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

جَاهع  اًتخبثبت ثعٌَاى هْن تشیي عشصِ حضَس هشدم دس صحٌِ تصوین گیشی ثشای تعییي سشًَشت خَیش دس

اًتخبة کبًذیذای هَسد ًیبص ثشای تصذی هسئَلیت ّب اّویتی هعبدل تعییي  هشدم سبالس شٌبختِ هی شَد دس ًتیجِ،

 آیٌذُ یک ًظبم ٍهولکت سا داسد 

دس ایي ثیبى ثشخی اص شْشًٍذاى هعتمذًذ سای دادى حمی است کِ آًْب ًوی خَاٌّذ اص ایي حك استفبدُ کٌٌذ ٍایي 

است :آیب سای دادى حك است کِ لبثل اسمبط ٍٍاگزاسی ثبشذ ٍیب تکلیفی است کِ ًوی تَاى  آغبص یک سَال اسبسی

 ى شبًِ خبلی ًوَد؟آاص 

 ًْفتِ است.« الضام ٍاججبس»ٍدس هفَْم تکلیف « اختیبس» حك  چشا کِ دس هفَْم

همبثل تْذیذات حضشت اهبم )سُ( ثبسّب ضوي تبکیذ ثش تکلیف ثَدى ششکت دس اًتخبثبت ،حفظ ًظبم اسالهی دس 

حفظ ًظبم اص اٍجت  دشوٌبى سا اص ثوشات  حضَس هشدم دس اًتخبثبت هی داًستٌذ ٍ اص اًجبیی کِ طجك ًظش ایشبى ،

جبت دیٌی ٍششعی ّن هعتمذ ثَدًذ ششکت دس اًتخبثبت ًِ تٌْب یک ٍظیفِ اجتوبعی است ثلکِ اص ٍاج ٍاججبت است،

 ثِ حسبة هی آیذ.

حمَق ،خذاًٍذ است ٍاٍست کِ ًظبم حمَق ٍتکبلیف سا ثشای صًذگی ثشش تعشیف دس ًگبُ اسالهی سیشِ توبهی 

 .کشدُ ٍاص طشیك فطشت ٍاسسبل ششیعت ًجَی دس اختیبس ثششیت لشاس دادُ است

یکی اص ایي حمَق ،حك تعییي سشًَشت است کِ دس ًظبم سیبسی اسالم ثِ عٌَاى یکی اص اسکبى هْن شکل گیشی 

 لت حك داسًذ کِ دس اًتخبثبت حبضش شذُ ٍثِ ًبهضد هَسد عاللِ خَد سای دٌّذه حکَهت اسالهی هحَسیت داسد.

اص سَی دیگش هشبسکت سیبسی فعبل دس جبهعِ کِ هصذاق ثبسص آى حضَس دس عشصِ اًتخبثبت است ثِ عٌَاى یک 

دس چشا کِ اٍال ًظبم سیبسی اسالم ثذٍى حضَس هلت  ضشٍست ششعی ٍتکلیف الْی هَسد تبکیذ لشاس گشفتِ است.

 .صحٌِ هعٌب ًوی یبثذ ٍثبًیب ایي حضَس هَجت حفظ ٍتمَیت ًظبم اسالهی است کِ اص اٍجت ٍاججبت است
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ّن حك ٍ ّن تکلیف هشدم است کِ ثیبیٌذ ٍسشًَشت کشَسشبى سا ثِ دست »...همبم هعظن سّجشی هی فشهبیٌذ

گزاسشبى  لبًَى ،تخبة صحیح ٍآصاداًِهشدم ثبیذ ثیبیٌذ ٍثب اً .خَدشبى هعیي کٌٌذ .صیشا کِ کشَسهتعلك ثِ هشدم است

ایي حك هشدم است  هعیي کٌٌذ. هجشیبى خَدشبى سا ثب تشتیجی کِ دس لبًَى هعیي شذُ است، سادس لَُ همٌٌِ هعیي کٌٌذ.

 ،ًِ، ٍهتعلك ثِ آًْبست.اهب تکلیف ّن ّست،ایي طَس ًیست کِ یکی ثگَیذ هي ًوی خَاّن اصایي حمن استفبدُ کٌن

 (62/11/87).ایي حك است،ایي تکلیف است .ثبیذ ّوِ ششکت کٌٌذ      تٌمبرِ احمبق ٍاسسشًَشت ًظبم ثستِ ی ث

ثب تَجِ ثِ ثکبس ثشدى ٍاطُ تکلیف ثشای سای دادى ،عول ثِ تکلیف ،هستلضم سعبیت چبسچَثی است ٍثب سعبیت 

ثِ ثْتشیي ًحَ ثِ ثوش  لزا هکلف ثبیذ ضوي آشٌبیی ثب الضاهبت تکلیف هَسد ًظش،کبس سا اصَل ٍلَاعذی هعٌب هی یبثذ.

 .سسبًذ

ّوچٌبى » ثِ تعجیش سّجشی دس ًگبُ تکلیف هذاساًِ ثِ سای ثبیذ ثِ اصل شبیستِ سبالسی ٍاًتخبة اصلح تَجِ ًوَد.

 (11/6/82). کِ اصل اًتخبثبت یک تکلیف الْی است ،اًتخبة اصلح ّن یک تکلیف الْی است

هجٌی ثش تکلیف  همبم هعظن سّجشی)هذظلِ العبلی( ٍ (دس ایي هیبى ًکتِ حبئض اّویت طجك ًظشیِ حضشت اهبم)سُ

کٌذ ٍکسبًی کِ لبئل ثِ حضَس  تَجِ ثِ ایي حك تکلیف هذاساًِ ًیض هعٌب پیذا هی حضَس اجتوبعی ثشای صًبى،

اجتوبعی صًبى دس جبهعِ ًیستٌذ ٍیب اسبسب ثشای حضَس اجتوبعی صًبى،ًگبُ تکلیف هذاساًِ ًذاسًذ دس عشصِ اًتخبثبت 

 ٌذ ّیچ حك تکلیفی سا ثشای هشبسکت دس اًتخبثبت ثشای صًبى لبئل شًَذ.ّن ًوی تَاً

ًْی اصهٌکش ٍظیفِ صًبى  دس حبلی کِ ٍلتی چٌیي تکلیفی سا ثشای صًبى لبئل شَین ثٌبثش عول ثِ اصل اهش ثِ هعشٍف ٍ

 است ٍ غیش لبثل اًکبساست کِ خبًَادُ خَد سا تشغیت ثِ هشبسکت دس سای ًوبیٌذٍلطعب تبثیش گزاسی صًبى دس ایي اهش 

شبیذ یکی اص هصبدیك ٍالیت اجتوبعی کِ سّجشی دس پیبم خَد ثِ کٌگشُ ّفت ّضاس شْیذ صى ثِ عٌَاى سبحت عول 

 .تکلیف ثبشذ ّویي ٍظیفِ ٍ ثشای صًبى لبئل شذًذ،


