
 

 

 

 

 

 فرهنگی به عرصه اسالمی انقالب پاسدارن سپاه ورود حقوقی - فقهی جایگاه

 پاسداری رسالت تحقق راستای در

 *محمود اکبری
 **جواد حق گو

 چکیده

همزمان با پیروزی انقالب اسالالالالمه نهادهای جی یی برای قحقق انمانهای 

سالمه  که از ا ن  سیانان انقالب ا سپاه پا شی.  سیس  سالمه قا انقالب ا

نهادهاست. دنبانه کانکردهای ا ن نهاد قاکنون مباحث مختلفه مطرح شیه 

های د گری برخه با قاکیی بر نظامه بودن ا ن نهاد ونود به حوزهاسالالالت. 

صحیح مه صه فرهنگه نا نا داننی. دن مقابل برخه د گر با قاکیی بر چون عر

ص صلا صی و پنجاه وله چون ا سه   ک سا بر کانکرد چنی جانبه ا ن قانون ا

هاد برای تاوندهای ان» ن نی. دن ا « نگهبانه از انقالب و دسالالال ن قاکیی دان

پژوهش برای شالالفاش شالالین ا ن م الال له به برنسالاله مو الالوه ونود سالالپاه 

پاسیانان انقالب اسالمه به عرصه فرهنگه از منظر قانون اساسه جمهونی 

 ا م.اسالمه پرداخته

 - قرانه»های های صونت پذ رفته دن ا ن مقاله و انائه ادلهبر اساس برنسه

صوله»، «نوا ه شی که « فقهه»و « ا شخص  سیانان نهادسپاه م  چنی یپا

ه که انقالب اسالالالمه نا منظونه اسالالت که برای مقابله با قهی یات گوناگون

نما ی کانکردهای متنوعه چون کانکرد فرهنگه داند. لذا ونود قهی ی مه

قر ن ا ن نهاد به عرصالالاله فرهنگه برای ققابل با قهی یات  که از اصالالالله

 ا ی.شمان مههای ا ن نهاد بهمامون ت

                                                                        

 Akbary64@gmail.com                                                     اهلل بروجردی   . استادیار دانشگاه آیت*

 jhaghgoo@ut.ac.ir                                                                       . استادیار دانشگاه تهران     **

 «های انقالب اسالمیپژوهش»فصلنامه 
 انجمن علمی انقالب اسالمی ايران

 19شماره ، 1395زمستان ، پنجمسال 
  61ـ  80صفحات 
 

 
مطالعات انقالب فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 اسالمی
 24شماره ، 1390بهار ، هشتمسال 

 9ـ  42صفحات 
 

Islamic Revolution Researches 

Scientific Association of Islamic 

Revolution In Iran 

Vol. 5, Winter 2017, No 19 



62         15، ش 94زم تان ، 4فصلنامه علمه ال پژوهشه انقالب اسالمه، س 

 یدیکلژگان وا

 سپاه پاسیانان انقالب اسالمه، قهی یات فرهنگه، قانون اساسه

 . مقدمه1

ــتو از انقالب   ــالم  ایران بو ننیان نمام  برهاس ــالم ، نماج جمهیری اس بعد از پیروزی انقالب اس

، «اقتصادی»، «امنیت  - نمام »های گیناگین های متنین  در نرصوتهدیددین  از سیی دشمنان با 

میاجو شـــده اســـت. در ای  میان تهدیدهای فرهنگ  بو دژیی وی گ  « فرهنگ »و « اســـ ســـی»

ـــت. اگریو تهدید فرهنگ  نیع متنین  از « اثرگذاری تدریج » از اهمیت هاصـــ  برهیردار اس

ضینات را در بر م  شو درون  دارند با اینحال بو نمر م می شتر ری سد کو گیرد کو بره  از آنها بی ر

ـــیتهدیدهای فرهنگ  بخش مهم  از های جدید انقالب را تهدید ای کو امروز جامعو ایران  و نس

ــتو باشــد. همان میضــین  کو بارها تیســم رهقر معمم انقالب با م  نماید هاســتگاه  بیرون  داش

 از آن یاد شده است. « ناتیی فرهنگ »و « شقیخین فرهنگ »، «تهاجم فرهنگ »تعابیری یین 

 همان ابتدا قابی نرح است نقارتند از:سیاالت  کو از 

جمهیری اســالم  یگینو باید بو تقابی با ای  تهدیدهای فرهنگ  کو تدریجام میجیدیت انقالب را  -

 بو مخانره هیاهند انداهت بپردازد؟ 

 کداج نهادها وظیفو تقابی با ای  تهدید فرهنگ  را بر نهده دارند؟  -

جو با ای  تهدیدها ییست؟ آیا حیطو اهتیارات سپاه تنها نقش سپاه پاسدران انقالب اسالم  در میا -

ست یا اینکو  صودر تهدیدهای نمام  ا شید در هر نر سالم  با تهدیدی میاجو  ای کو انقالب ا

 کند؟سپاه پاسداران میظع است تا از انقالب دفاع 

 گاه فقه برای پرسش سیج است. بنا بر ای  بررس  جای مستندای  مقاژو بو دنقال یافت  پاسخ  

بو نرصــو فرهنگ  برای تقابی با تهدیدها میضــیع  ســپاه پاســداران انقالب اســالم حقیق  ورود  -

 اصل  ای  مقاژو است. 

 ایم: را اینگینو سامان دادهدر پاسخ بو ای  سیال مهم فرضیو ای  مقاژو 

سداری هید ستای انجاج بو وظیفو پا ست در را سالم  میظع ا سداران انقالب ا و برای  سپاه پا

 تقابی با تهدیدهای احتماژ  بو نرصو فرهنگ  ورود نماید.

برای ورود بو بحث در ابتدا ضروری است تا منمیر از مفهیج  پاسداری کو بو ننیان وظیفو اصل  

شخص نماییم کو آیا  شخص و تقیی  گردد. بو نقارت دیگر در همان ابتدا باید م شده، م سپاه معرف  
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ها از جملو فرهنگ  و جنگ نرج را هم بو نرصو نمام  است یا سایر نرصو ای  پاسداری تنها محدود

سداری از انقالب مفهیج شامی م  صیرت هجمو فرهنگ  و جنگ نرج پا شید؟ بو ننیان مثال آیا در 

 دارد؟ یا هیر؟

سالم  و قیانی   سداران انقالب ا سپاه پا ست  بو جایگاه حقیق   شدن ای  مطلب بای برای روش  

درباره ای  نهاد انقالب  رجیع کرد. بنا بر ای  در گاج نخســـت باید بو مت  قانین اســـاســـ  و مدونو 

سپاه را میرد واکاوی  سئیژیت  ساژت و م سپاه و ر شکیی  شروح مذاکرات مراجعو کرد و هدف از ت م

 .قرارداد. در گاج بعد باید اساسنامو سپاه پاسداران انقالب اسالم  میرد بررس  قرار گیرد

ائیکو یک  از منابع اصـل  حقیق  قانین اسـاسـ  جمهیری اسـالم  ایران فقو امامیو بیده از آنج

مراجعو بو رهنمیدها و بیانات  نماید. نالوه بر ای م  بررس  مقان  فقه  در ای  میضیع هم ضروری

 ای( نیز ضروری است.اهلل هامنووژ  فقیو)اماج همین  و آیت

 . قانون اساسی2

ران انقالب اسالم  بو نرصو فرهنگ  بر اساس مت  اجایگاه حقیق  ورود سپاه پاسد ابتدا، بو بررس 

صیل  سیر ا سزای  در فهم و تف س  کو نقش ب سا شروح مذاکرات قانین ا س  و همچنی  م سا قانین ا

 پردازیم.قانین اساس  دارد م 

 : داردم  بیان گینوای  را سپاه وجیدی فلسفو اساس ، قانین پنجاه و یکصد اصی

سیانان سپاه» سالمه انقالب پا شکیل انقالب پیروزی نوزهای نخ تین دن ا  ق

پابرجا  ان دسالالالتاوندهای و انقالب از نگهبانه دن خود نقش ادامه برای شالالالی،

 قلمرو و وظا ف با نابطه دن سالالپاه ا ن م الال ولیت قلمرو و وظا ف حیود. مانیمه

 میان برادنانه هماهنگه و همکانی بر قأکیی با د گر م الاللح نیروهای م الال ولیت

 ( 100، 1380)قانون اساسه،  «.شودمه قعیین قانون وسیله به انان،

 است: استنقاط قابی مهم و اساس  نکتو دو ای  اصی در دقت با

 .باشدم  آن دستاوردهای و انقالب از نگهقان  رساژتش، و وجیدی فلسفو پاسداران، سپاه. 1 

 . کندم  تعیی  قانین را سپاه هایمسئیژیت قلمرو و وظایع حدود. 2 

نماید کو سپاه برای ادامو نقش هید در قانین اساس  در اصی یکصد و پنجاهم تصریح م بنابرای  در 

 ماند. برجا م پا...  نگهقان  از انقالب و

 :شیدبرای اینکو بتیانیم بو ماهیت پاسداری از انقالب اسالم  پ  بقریم، باید بو یند نکتو اشاره 
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سپاه در - 1 شکیی  صل  ت سنامو ماده اول ای  هدف بو ننیان یک  از اهداف ا سا انقالب میرد  سپاه ا

 1.تأکید قرار گرفت

ست بلکو بو جای آن ن - 2 ستفاده نکرده ا شکیی ا سیس یا ت س  از کلمو تأ سا ادامو »قارت قانین ا

ــت. ای  نقارت گییای ای  ...«  نقش هید در نگاهقان  ــت کو قارا بکار برده اس ــد اس نینگذار قص

سپاه در ادامو حیات هید نیز همان نقش  را ایفا نماید کو در آ ست کو  شتو ا ن مقطع حساس از دا

 نمید.کشیر ایفا م 

بعاد انقالب اسالم  ماهیت و اژزامات سپاه پاسداران در پاسداری از انقالب اسالم ، بستگ  بو ا - 3

ـــاس ای  ابعاد تعیی  کع یها و وظادارد. و قلمرو مأمیریت ـــپاه را باید بر اس دانیم کو م  رد. وس

ــ ، فرهنگ ، اجتمان  و ــیاس ــالم  دارای ابعاد س ــت و تهدیدات آن انقالب اس نیز در ای   ... اس

 کند.ها هید را نمایان م حیزه

 اسالم  بر اساس مت  قانین اساس  انقالب از پاسداری ماهیت تقیی  و . تفسیر3

اد و ماهیت پاسداری رفت قانینگذار نادی، ابعمت اهیر اصی یکصد و پنجاهم، انتمار م با تیجو بو قس

ساکتند و ا سازد، اما قیانی  نادی در ای  زمینو  ش  و مقره   شیرای نگهقان نیز از انقالب را رو ز 

ت تفسیری کو بر اساس اصی نید و هشتم مرجع تفسیر قانین اساس  است، استفسار یا درهیاس

سیری ارائو دهد. بو نایار صیرت ن صی نمریو تف ست تا برای تقیی  ای  ا رای تقیی  ای  بگرفتو ا

تالف نمر میضـیع باید ی  بحث تفسـیری صـیرت دهیم تا بتیانیم زوایای ای  میضـیع را کو اه

س  همیاره درباره م سا سپاه زیادی درباره آن وجید دارد تقیی  نمائیم. دو احتمال ا سداری  اهیت پا

 :ن وجید داشتو استپاسدارا

 احتمال اول: نیروی صرفا نظامی الف(

باید صرفام در  سپاه پاسداران ی  نیروی مسلح در پاسداری از انقالب اسالم  است و در ای  هصیص

ای  میضــیع  های دیگر را باید بو متیژیان آن بســپارد.قاژب ی  نیروی نمام  نمی کند و نرصــو

سپ سیج در  صییب نرح ادغاج ب سیی بهنگاج ت سالم  از  شیرای ا سداران در مجلس  ره  از اه پا

سیی دیگر ماده . نمایندگان مجلس بیان گردید سپاه  8از  ستخدام   ای بو ای  شارهاقانین مقررات ا

 :میضیع دارد

                                                                        

سداران . 1 سپاه پا سنامو  سا ست تحت فرمانده  ناژ  مقاج »ماده اول ا سالم  نهادی ا سداران انقالب ا سپاه پا
مســتمر در راه تحق  رهقری کو هدف آن نگهقان  از انقالب اســالم  ایران و دســتاوردهای آن و کیشــش 

سالم  ایران و تقییت کامی بنیو دفان  آرمان سترش حاکمیت قانین هدا نق  قیانی  جمهیری ا های اژه  و گ
 «.باشدجمهیری اسالم  از نری  همکاری با سایر نیروهای مسلح و آمیزش و سازمانده  نیروهای مردم  م 
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گردد کو برای جهاد در راه هدا و پاسداری و دفاع مسلحانو از پاسدار رسم  بو پرسنل  انالق م 

دســتاوردهای آن و نماج جمهیری اســالم  ایران بو اســتخداج ســپاه درآمده و پس از ن  انقالب و 

بین  شده در ای  قانین نائی و از ژقاس و نالئم نمام  های آمیزش  الزج بو یک  از درجات پیشدوره

 نماید.استفاده م 

ای مسلح و پنجاهم نیز در هصیص تفکی  وظائع سپاه صرفام از نیروه قسمت آهر اصی یکصد

بایست شید کو اگر نمر قانینگذار ییز دیگری بید م ناج برده است. بر ای  اساس ینی  استدالل م 

 26کرد. نالوه بر ای ، بو نامو های دوژت  نیز تأکید م بر تفکی  وظایع سپاه باسایر نهادها وسازمان

ضرت  1364/  4 / ستناد م  درباره اماجح سپاه نیز ا سو گانو  شکیی نیروهای  شید، در ای  نامو ت

 :فرمایند کوحضرت اماج تصریح م 

صی یکصد سپاه در نگهقان  از انقالب و  و با تیجو بو اینکو در ا س ، ادامو نقش  سا پنجاه قانین ا

ه از جهت دستاوردهای آن تصریح شده است و نمر بو اینکو انجاج ای  نقش بدون آمادگ  کامی سپا

پذیر نیســت شــما مأمیریت دارید هر تجهیزات و آرایش جنگ  و فنین دریای  وزمین  و هیای  امکان

 تر ســـپاه پاســـدارن را مجهز بو نیروی زمین ، هیای  و دریای  نمایید تا در میارد ژزوج بایو ســـریع

، 1370همین  )ث(، اماج .)... از مرزهای زمین ، هیای  و دریای  کشـــیر حفاظت کنید همکاری ارتش

228) 

صرفام جهت « در میارد ژزوج»ققی از نقارت « تا»کلمو  شکیی ای  نیروها را کو  صیالم، هدف از ت ا

داند. ای  نامو دژیی دیگری بر ای  است کو حیزه نمی سپاه در همکاری با ارتش در دفاع از مرزها م 

 پاسداری از انقالب اسالم  صرفام نمام  و مسلحانو است.

 : پاسداری از انقالب از همه تهدیداتاحتمال دومب( 

تیان بو قاژب مسلحانو آن ای  است کو وظیفو سپاه در پاسداری از انقالب اسالم  را نم  احتمال دوج

 محدود ساهت. ای  امر هم با ماهیت انقالب اسالم  و هم با فلسفو وجیدی سپاه مغایرت دارد.

ـــد در ادامو تحلیی م ما نیز م  ما احتمال دوج را کو نمریو برگزیده  کنیم و با بررســـ  آن باش

 تیانیم ی  تصییر کل  از جایگاه سپاه در ساهتار سیاس  نماج ارائو دهیم.م 

 سپاه پاسداری رسالت بودن جانبه همه . مستندات3 - 1

ست، اما آیا م  سلحانو ا سالم ، دفاع م سداری از انقالب ا ست کو یک  از ابعاد پا تیان از تردیدی نی

ادژو فیق و اصی یکصد و پنجاه قانین اساس  و سایر مقررات و همچنی  منییات اماج ای  برداشت را 

 و مستندات زیر تاکرد کو ماهیت پاسداری سپاه فقم جنقو مسلحانو دارد؟ در ای  هصیص باید بو نک
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 :و کردتیج

سدرای در مقابی همو تهدیدات،  ساژت پا ستندات همو جانقو بیدن ر ستند بره  م هید دو گینو ه

ستند یعن  با نقد ادژو نرف مقابی، قیل ما ثابت م  شید. در اینجا اثقات  و بره  نقد ادژو مخاژفی  ه

 شید.ابتدا دستو اول و سپس دستو دوج آورده م 

 روایی و قرآنی . ادله3 - 1 – 1

 ... ستطعتم ما لهم اعدو و آیه . 3 - 1 – 1 – 1

ست  گفت ک سبیل»دو تعقیر کلیدی و ابتدا بای سبیل»و « هللاصّد عن  ضالل عن  «  هللاإ

ست،  سالم  ا سیاق های قرآن  و نیز روایات و احادیث ا ضیع تهاجم فرهنگ  در آیات و  نمایانگر می

مشــخص شــده ســاز، های مقابلو با تهاجم فرهنگ  در قرآن ننیان کتاب هدایت و مکتب انســانراه

ــت.  ــلمی  و تیجو دادن آنان بو غنای نقیدت  و فرهنگ  و  قرآن با اژقا روح تعاژ اس و برتری بو مس

نان  هاجم فرهنگ  آ نو، نمال از ت گا قاط ضـــعع فرهنگهای بی تب انحراف  و ن تقیی  پیچ بیدن مکا

 .جلیگیری کرده است

ــگیری از تهاجم فرهنگ   ــرورت پیش ــت، ض ــتفاده اس یک  از میاردی کو از آیات قرآن قابی اس

ان اســت در آیات متعددی، مســلمانان را بو ندج غفلت و فریب از ناحیو دشــمنان بیگانگ دشــمنان و

جانقو و دســـتیر بو مراققت و های همودرون  و بیرون  اســـالج تیجو داده اســـت و با امر بو آمادگ 

ــو امر بو معروف و نه  از منکر  ــریع قیانی  و مقررات  همچین فریض میاظقت از داهی و هارج و تش

 .های مختلع نفیذ بیگانگان را سد نمیده استوراهها و زمین

 گیرد:در اینجا یک  از آیات مهم در ای  زمینو میرد بررس  قرار م 

سَتطْعُتم مِّن ُقوٍَّة َو ِمن رَِّباِط  ِعدُّوا َلُهم مَّا ا
َ
َو أ

اْلخَْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اَّللَِّ َو َعُدوَّکْم َو َءاخَِریَن 

ا ِمن ُدوِنِهْم  َََ ال َتْعَلُموَنُهُم اَّللَُّ َیْعَلُمُهْم َو م

ََبِیِل اَّللَِّ ُیَول ِإَلْیُ ْم َو  ََءٍْء  ء س ُتنِفُقوا ِمن ش

نُتْم ال ُتظَلُمونَ 
َ
 (60انفال، ) أ

سازید و همچنی  ترجمو:  شمنان  آنچو تیانائ  دارید از نیرو آماده  سقهای ورزیده  در برابر آنها د ا

سی سانید و همچنی   گروه دیگری برای میدان نقرد تا بو و شم  هییش را بتر شم  هدا و د لو آن د

شما نم  سید و هدا م غیر از اینها را کو  سالج  شنا سد و هر یو در راه هدا و تقییت بنیو دفان  ا شنا

 انفاق کنید.

سان با آن ییز بو هدف دیگرى کو دارد برسد،  کلمو انداد ست تا ان بو معناى تهیو کردن ییزى ا
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ـــید، مانند فراهم آوردن هیزج و کقریت براى اگر ققال آنرا تهیو ندیده بید بو مطلیب هید نمىکو  رس

بو معناى هر ییزى است کو با وجیدش کار  تهیو آتش، و نیز مانند تهیو آتش براى نقخ. و کلمو قیه 

ها ممک  مى کار با آنمعینى از  فاع  نگ و د کو ج ـــت  ناى هر ییزى اس بو مع نگ   گردد، و در ج

پذیر اســت، از ققیی انیاع اســلحو و مردان جنگى با تجربو و داراى ســیاب  جنگى و تشــکیالت امکان

تر همان نقد گره  است، با ای  تفاوت کو ربم سست است، و ربم مقاژغو در ربم نمامى. و کلمو رباط

ست و ربطو، یربطو، ربطااز نقد و نقد محکم بو ی  معنا  ربانا با رابطو، یرابطو، مرابطو و تر از ربم ا

معنایش  بو معناى اسب است. و ارهاب  است، ییزى کو هست رباط از ربم رساتر است. و کلمو هیی 

ـــد.مى نزدی  بو معناى تخییع  ـــتطعتم م  قیه و م  رباط  :و اینکو فرمید باش و اندوا ژهم ما اس

تدارکات جنگى کو بو آن  امر نامى اســـت بو ميمنی  کو در ققال کفار بو قدر تیانائیشـــان از اژخیی 

احتیاج پیدا هیاهند کرد تهیو کنند، بو مقدار آنچو کو کفار باژفعی دارند و آنچو کو تیانائى تهیو آن را 

دارند، یین مجتمع انسانى غیر از ای  نیست کو از افراد و اقیامى داراى نقایع و افکار مختلع تشکیی 

سامى شد اجتماع نمىیابد، و در ای  مجتمع هیچ اجتمانى بر ا شان با سنتى کو حافظ منافع کنند س 

پاید کو مگر اینکو اجتماع دیگرى نلیو منافعش و مخاژع با سنتش تشکیی هیاهد یافت، و دیرى نمى

هیزند، و هر ی  ای  دو اجتماع کارشان بو اهتالف کشیده و سرانجاج بو نزاع و مقارزه نلیو هم برمى

صدد برمى س مغلیب کند.آید کو آن دیگرى را در  و جنگ و جدال و اهتالفاتى کو ئلپس با ای  حال م

شرى گریزى از آن نقیده و هیاه  ست کو در مجتمعات ب شید مى امرى ا سارتزا  منجر بو جنگهاى ه

آید، و اگر ای  امر قهرى نقید انســـان در هلقتش بو قیائى کو جز در میاقع دفاع بکار ناهیاه پیش مى

شدنمى ضب و  سان بو ینی  شد. پس اینکو مىت و نیروى فکرى، مجهز نمىرود از ققیی غ بینیم ان

ــت اجتناب  ــت کو وقیع جنگ امرى اس ــت هید دژیی بر ای  اس قیائى در بدن و در فکرش مجهز اس

شو و در هر حال تا  ست کو همی سالمى واجب ا ست بو حکم فطرت بر جامعو ا ناپذیر، و یین ینی  ا

ــاژحش را رى کو احتمال مىتیاند و بو همان مقداآنجا کو مى ــد مجتمع ص ــمنش مجهز باش دهد دش

 (151، 1374نقانقای ، ) .مجهز کند

ست کو:  صی حیات  کو در هر نصر و زمان  ای در در تفسیر دیگر آمده ا آیو میرد بحث بو ی  ا

در  .کند، و آن ژزوج آمادگ  رزم  کاف  در برابر دشمنان استباید میرد تیجو مسلمانان باشد اشاره م 

برابر دشمنان هر قدر تیانائ  دارید از نیرو و قدرت آماده سازید یعن  در انتمار نمانید تا دشم  بو شما 

ـــیید، بلکو از پیش باید بو حد کاف  آمادگ  در برابر هجیج های حملو کند و آنگاه آماده مقابلو ش

شتو باشید. ضافو م  احتماژ  دشم  دا های ورزیده برای ف  اسبکند: و همچنی  بو اندازه کاسپس ا
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میدان جهاد فراهم سازید و رباط بو معن  بست  و پییند دادن است، و بیشتر بو معن  بست  حییان در 

سب بو معن  محافمت و مراققت  سپس بو همی  تنا نقطهای برای نگهداری و محافمت بو کار رفتو، 

ـــت، و مرابطو بو معن  محافمت مرزها و همچنی   بو معن  مراققت از هر ییز بو نیر کل  آمده اس

ست  و نگاهداری حییانات رباط گفتو م دیگر م  سرا را آید، و بو محی ب سب کاروان شید و بهمی  تنا

شت  ای در اینجا بو  گیید.نرب رباط م  س   کونکتو باید تیجو دا سا صی ا در جملو کیتاه فیق ی  ا

ــالم  و حفظ ــلمانان، و مجد در زمینو جهاد اس ــده  میجیدیت مس و نممت و افتخارات آنان بیان ش

صر و زمان و مکان  کامال تطقی  م  ست کو برهر ن سیع ا ست، و تعقیر آیو بو قدری و کلمو  کند.ا

سالحهای مدرن هر نصری را در  یهقی سائی جنگ  و  ست، نو تنها و یو کلمو کیی  و پر معنائ  ا

  از انیاع در پیروزی بر دشــم  اثر دارد شــامی گیرد، بلکو تماج نیروها و قدرتهائ  را کو بو نینبر م 

 (222 - 225، 1362، شیرازیمکارج ) .شید، انم از نیروهای مادی و معنییم 

ــرفتوبنابرای  نالوه ــالحهای هر زمان بر اینکو باید از پیش بو ننیان ی  وظیفو قطع   -تری  س

سالم  سربابهره – ا ست  یهزان کو قیگیری کرد، باید بو تقییت روحیو و ایمان  و نیروی مهمتری ا

ــالح. یرا کو پرداهت ــایی جنگ  و س ــت. نو تنها وس ــیار پرمعناس های مدرن هر کلمو قیه در آیو بس

ــم  اثر دارد، نصــری را دربر م  گیرد، بلکو تماج نیروها و قدرتهای  را کو بو نین  در پیروزی بر دش

ا کو قیای مادی و ابزار جنگ  بو تنهای  هرگز از آنج. شید انم از نیروهای مادی و معنییشامی م 

ستفاده دهند، ژفظ قیه و  سان  هستند کو باید آنها را بکار گرفتو و میرد ا کارآمد نقیده بلکو نیروهای ان

. و شـیدتیان فقم شـامی تیان نمام  صـرف نیسـت بلکو تیان معنیی و غیر مادی را نیز شـامی م 

صادی، همچنی   ستند و نقش از قدرتهای اقت س ، کو آنها نیز در مفهیج قیة مندرج ه سیا فرهنگ ، 

 .بسیار ميثری در پیروزی بر دشم  دارد نیز نقاید غفلت کرد

ست رباط یعن  «رِباط»نکتو دیگری کو در اینجا باید گفت حیل کلمو  سمان  کو یهارپا را با  ا ری

ست.بندند. در اینجا مراد پرورش و نگهداری مَرْکقهای جهآن م  شامی مرزبان  را نیز م  اد ا شید و 

ست و کو هید مرزبان  انیان  دارد نیع اول همان مرزبان  جغرافیای از حدود و مرزهای دار سالج ا اال

در نیع دیگر کو اهمیت آن بیشــتر اســت مرزبان  فکری و فرهنگ  اســت کو بایســت  انجاج شــید و 

 گیرد. قرار ها در نماج اسالم مسئیژیتسرژیحو وظایع سپاه بو ننیان هطیرتری  وظایع و 

و تهیو هر نیع  با تیجو بو معن  و مفهیج آیو فیق، تقییت نیروها و تســـلیحات نمام بنابرای  

شییه سایی و  سداری از دی  هدا و آمادگ  همو  و فرهنگ هاى تقلیغى سالح، امکانات، و در جهت پا

س ، اق جانقو در برابر انیاع تهدیدات سیا صادی، فرهنگ  و ...()نمام ،  ستنقاط م ت شید کو رنایت ، ا
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درواقع ای  آیو، سرژیحو وظایع و  شید.ای  دستیرات، سقب هراس کفّار از نیروى رزمى مسلمانان مى

و شـعار اصـل  و هییت سـاهتاری  سـپاه بو ننیان هطیرتری  وظایع و مسـئیژیتها در نماج اسـالم 

 باشد. متشکیی سپاه پاسداران انقالب اسالم  

 جنگ میدان در عقیدتی سئوال به علی امام . پاسخ3 - 1 – 1 – 2

در اینجا بو ی  نمینو از احادیث و ســیره معصــیمی  در رابطو با اهتماج و تیجو ایشــان بو فرهنگ 

 شید.پرداهتو م 

ضرت امیراژميمنی  صلح و جنگ، ح سجد کیفو، در  سئیاالت  در میدان نقرد یا م همو جا بو 

رِ کالس کو بو در میدان جنگ یینان اســـتاد فار  داد،نقیدت  مردج و ســـربازان جیاب م  اژقالِ ســـَ

شاگردان جیاب م  سربازی در میدان جنگ از نرفداری ح ّ  کرد.گیید، برهیرد م سئیاالت نلم  

سید ضع و فروتن  جیاب داد، با امیراژميمنی حضرت ! پر سید. تیا س دیگری از نماز پر شنید.و پا  خ 

 گیئید هدا یک  است؟ آیا شما م :نزدی  شد و گفت در جنگ جَمَی سربازی بو اماج نل 

ـــرباز کردند، و گفتندآن اماج رو بو  و یاران فرماندهان بین  کو در میدان جنگ قرار مگر نم : س

 زن ؟ای  یو حرف  است کو م  داریم؟

 هید بگذارید.او را بو حال  :فرمید مّا حضرت امیراژميمنی ا

ذی  لَّ یُدُه االَْعرابء ُهَو ا ذی یر لَّ َ ِانَّ ا َدعَْوُه 

 (2، 1362، ابن بابویه.)ُنریُدُه ِمَن اْلَقْوِم 

چه نا او مه» یی، ان ها کن ما از مرد  او نا ن که  مان چیزی اسالالالت  پرسالالالی ه

 «.خواهیممه

شند تا  سرباز . انگیزی نکنندفتنویعن  باید تیحید اژه  میرد بحث قرار گیرد و مردج میحّد با آنگاه 

 .را تکرار ک  دسئیال هی: را نلقید و فرمید

 .های دقی  نقیدت  را مطرح و سرباز را قانع کردپاسخ حضرت

شخص م  شابو آن م شقهات فکری و انتقادی و هجمواز ای  روایت و م سخ بو  های شید کو پا

د ایشــان بیده و ارزش و اهمیت ای  نمی نو میرد تایید و تاکی و معصــیمی فرهنگ ، ســیره ائمو 

ست یرا کو اینها  شتر از آن ا ست بلکو بی شمنان ا سنگ با جهاد و قتال در معرکو در برابر د تنها هم

ست. همو مقدمو جنگ و هینریزی م  شید و اگر ای  میارد حی گردد دیگر نیازی بو قتال و جهاد نی

اسالم  از تهدیدات دشم  الزج است کو در برابر  ای  بخانر همی  برای حفظ و پاسداری از انقالب 

تهدیدات مقابلو و دفاع کرد و وارد نرصــو نمی شــد وای  مهم همان ســرژیحو وظایع ســپاه انقالب 
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 باشد.اسالم  م 

شتر و هماهنگ  افزونجهاد فرهنگ  کاری دشیار و حساس ست و تداوج بی تر تر از جهاد نمام  ا

جهاد فرهنگى مقدّج بر جهاد نمامى بیده و اهمیت زیر بنای  و بو  ج دارد.و دانش و هنر بیشـــتر الز

 باشد.سزائ  برهیردار م 

آغاز رســـاژتش ققی از اینکو بو او و پیروانش اجازه دفاع و جهاد نمامى  در اکرجینانکو پیامقر 

ـو جهاد فرهنگى  ـیر ب ـأم ـید، م بر قلب مقارك قرآن بو ننیان کتاب جهاد فرهنگى  ؛گرددمىداده ش

ـــان نازل مى و با ]اژهاج گرفت  از[ قرآن با َوَجاِهْدُهم ِبِه ِجَهاًدا َكبِيًرا؛ : گرددایش

 (.52فرقان، ) آنان بو جهادى بزرگ بپرداز

یـعـنـى بـا تـالوت آیـات قـرآن و بـیـان حـقـایـ  قـرآن حـجـت را بـر آنـان تـماج ک  و 

ــزژزل انتقاد پیشاژى پایو ــتـ آنان را ویران نما و بر آن ویرانو، بنیان انتقاد تیحیدى را استیار و هاى مـ

 مـحـکـم بـنـا کـ .

 نلمای شــیعو، مرزداران :فرمایدم  نســکریروایت اماج حســ   بو صــادقاماج همچنی  

مرزهای  هسـتند کو ابلیس و نفریتهای او از آنها حملو م  کنند؛ سـپاه ابلیس را از هجیج  )مرابطین(

و از ییره شدن ابلیس و پیروان دشم  هیی او برایشان جلیگیری  بر ناتیانان شیعو باز م  دارند. بردن

ــان  کو با  کنند.م  ــیعو ما هید را بو ای  مرزداری برگمارد، مقامش از کس ــید، هر کس از ش آگاه باش

ــت. ــتان ما دفاع بدان جهت کو ای  مرزدار، از دی   رومیان جهاد کردند و هزار هزار بار باالتر اس دوس

 (17ق،  1403نقرسى،  ) کنندکند، در صیرت  کو آنان از بدن ایشان دفاع م م 

نیاز داریم، از « پدافند»و « آفند»ما بو « میادی  نمام »، همچین «قلمرو فرهنگ »در بنابرای  

درتهاجم ی  ســـیبو فرهنگ و ایدئیژیکی کفر و شـــرك و اژحاد باید ییرش بریم و از دیدگاه مکتق  

فرهنگ  ما باید پیشقدج باشیم کو دنیت بو اسالج از وظایع نمیم  دوژتها وملتهای اسالم  است و 

 .از سیی دیگر بو دفاع فرهنگ  از ایمان و قرآن و اسالج ومسلمی  برهیزیم

 اصولی . ادله3 - 1 – 2

و قانینگذاری    شرن برای بو دست آوردن احکاج مسائی جزئ یک  از منابع و ابزارهای میرد استفاده

صیژ  یا ست.  قیاند ا صیل فقو ا سائی ا شرنى بو همان م ستنقاط حکم  ست کو در نری  ا قیاندى ا

 .شیدکار گرفتو مى

 گیید: هاى متعدد بو تعریع مشهیر، مىبعد از وارد کردن اشکال شهید صدر

ست که دن صحیح شترکى ا صر م صولى عنا شود قواعی ا ست که گفته  قر ان ا
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 (9ق،  1418صین، ) نوداط حکم شرعى به کان مىاستنب

در اینجا بو بررس  میاردی از مسائی اصیژ  در میضیع میرد بحث یعن  حضیر سپاه پاسدارن بو 

 شید.نرصو فرهنگ  پرداهتو م 

 اساسی قانون . اطالق3 - 1 – 2 – 1

را بو نیر مطل  بکار برده است و هیچ جا نیز آن را مقید « نگاهقان  از انقالب»قانین اساس  نقارت  

قانین نادی قادر بو مقید واز نرف  دیگر  نساهتو و برای آن از قید مسلحانو نیز استفاده ننمیده است.

شیند کو در ظاهر  کردن انالقات قانین اساس  نیست. بنابرای  حت  اگر مقررات  در مجلس تصییب

قید مسلحانو را برای نگاهقان  بیان کرده باشد با تیجو بو صراحت قانین اساس  باید قانین مذکیر را 

س  و در یارییب آن تحلیی کرد. سا سب با قانین ا بنابرای  مقدمات حکمت در اینجا تاج و تماج  متنا

شمیل همو میارد و جیانب صاژو االنالق،  ست ژذا باجاری کردن ا سداری و نگهقان  نتیجو گرفتو  ا پا

 شید.م 

شمیل مطل  برافراد مىمنمیر از  شانو  ست کو ن شرایطى ا شدن  شد.مقدمات حکمت، جمع   با

 (247 - 249ق،  1409آهیند هراسانى، )

صد و پنجاه در صی یک سالم ،  ا سداران انقالب ا سپاه پا سنامو  سا س  و ماده ی  ا سا قانین ا

ژفظ مطل  است کو تمام  مقدمات حکمت را دارا  آنایران و دستاوردهای گهقان  از انقالب اسالم ن

کو با قطع نمر از است  ز اژفاظىن  ایع را دارد انالق و تقییداست بو ای  بیان اوال ای  نقارت امکان 

اى بر تقیید )متصــلو یا منفصــلو( ثانیا قرینو باشــدم تعل  حکم بو آن، قابی انقســاج بو مطل  و مقید 

ـــد اهمال، اجمال گییى و هزل یدهدر مقاج بیان تماج مراد هید بجید ندارد. ثاژثا و  و غفلت نیز و قص

سالم   سالم  در جمهیری ا سپاه انقالب ا ساژت و جایگاه  شتو )در اینجا در مقاج بیان هدف و ر ندا

یین  شــید کو مانع از ظهیر انالق در کالج قدر متیق  در مقاج تخانب وجید نداشــتو اســت(. و رابعا

سپاه  ساژت  ست بلکو در مقاج بیان حکم و تقنی  وتعیی  ر صال قانینگذار در اینجا در مقاج تخانب نی ا

پاسدارن انقالب اسالم  است. وهامسا انصراف  کو ناش  از کثرت استعمال باشد نیز وجید ندارد یعن  

صرف واینکو ای  شنیدن ژفظ مطل  در اینجا، ذه  ما من ست کو از  سیى ی  فرد  گینو نی متیجو بو 

یا ی  صنع از آن ژفظ مطل  شید، بلکو با تیجو بو نملکرد و حضیر سپاه در اوایی انقالب در نرصو 

سداری و حفظ از انقالب و  ساژت پا شمیل ر س ، فرهنگ ، و نمام ، انالق و  سیا مختلع امنیت ، 

 شید.دستاوردهای در همو جیانب و تهدیدها استمهار م 
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 عموم رسالت پاسداری. 3 - 1 – 2 – 1

 شید:ققی از ورود بو بحث بو تعریع ناج پرداهتو م 

د شامی همو ناج نقارت است از ژفمى کو بو مفهیج هیاست و  شمیل و فراگیرىنمیج بو معن  

همو مصادی   شید کو بو مفهیج هید شامیشید. در مقابی آن، هاص بو ژفمى انالق مىمصادی  مى

ــیدنمى ــمیل و فرا گیرى اســت و ناج،معمیال . ش ر بو ژفمى ناظ نمیج، ناظر بو مفهیج و بو معناى ش

 (139، 1375، ممفر) .است کو معناى آن داراى نمیج و شمیل بیده و بو معناى شامی و فراگیر است

ندر زبان مات گیناگین  وجید دارد کو دالژت بر شـــمیل  فاظ و کل ند. اج م های مختلع، اژ کن

ستفاده از اژفاظ  کو در زبان نرب  برای نمیج ینانکو در زبان س  نالوه بر ا ستفاده م  فار شید، در ا

راد، یعن  ناج میرد هید ای  زبان نیز کلمات  هستند کو بو نحی مثقت یا منف  برای ژفظ شامی همو اف

بو ننیان نمینو م گیرند. از ای برداری قرار م بهره فاظ  ماج و تیان: همو، هر، گینو اژ هیچ، هرگز، ت

 )همان( .را ناج برد« ان»و « ها»و جمع بست  با پسیند  کلیو

ست صیل معتقر ژفمى ا صاژت نمیج، از ا اربرد دارد کو در جایى ( 28 ،1387سقحانى تقریزى، ) ا

بو بیان دیگر، هر  ;دکو ژفظ نامى بیان شــید و در ای  کو آیا از آن نمیج اراده شــده یا نو، تردید شــی

ـــ  پدید آید کو آیا او معناى نگاه گی اج را اراده کرده یا در ینده، ژفظ نامى را بو کار برد، اما ای  ش

م شــید شــاید متکلّ ســرمنشــأ شــ  آن اســت کو احتمال داده مى کالج هید مخصــص آورده اســت،

 ژت نمیج، احتمالتیان با تمس  بو اصامىدر ای  میرد ، مخّصصى را ذکر کرده و بو ما نرسیده است

ــص براى ناج، محرز گرد ــیص را نفى و بو نمیج آن نمی کرد تا وقتى کو وجید مخص براى  .دتخص

ــید:  ــمندان »مثال، هر گاه گفتو ش ــید کو آیا منم« ک  اکراجاز همو دانش یر گیینده، تماج و تردید ش

صیر ست، در ای   شمندان دینى مراد ا ست یا تنها دان صى ا ص شمندان با هر نیع تخ ت با اجراى دان

شمندان ا ست کو .اکراج کندصاژت نمیج، مخانب باید بو تماج دان صا الزج بو ذکر ا ژت نمیج پس از ا

 (57 ،1384 مشکینى،) ت.جستجی و یأس از مخصص، حجیت دارد و مدرك حجیت آن بناى نقال اس

کلمو   2و ماده ی  اســاســنامو ســپاه پاســداران انقالب اســالم ، 1قانین اســاســ ، 150در ماده 
                                                                        

ب تشکیی شد، براى در نخستی  روزهاى پیروزى ای  انقال : سپاه پاسداران انقالب اسالمى کویکصد و پنجاهم .1
ستاوردهاى آن»ادامو نقش هید در  سيوژیت ای   وماند. حدود وظائع پابرجا مى« نگهقانى از انقالب و د قلمرو م

سلح دیگر با تأکید بر همکارى و هم سيوژیت نیروهاى م اهنگى برادرانو میان سپاه در رابطو با وظائع و قلمرو م
 شید.بو وسیلو قانین تعیی  مى آنها

هدف آن نگهقان  از  سپاه پاسداران انقالب اسالم  نهادی است تحت فرمانده  ناژ  مقاج رهقری کو - 1ماده  .2
ستاوردهای سالم  ایران و د ستمر در راه تحق انقالب ا شش م سترش حاکمیت آرمان آن و کی های اژه  و گ
سالم سالم  از نری  همکاری کامی بنیو دفان  جمهیری   ایران و تقییتقانین هدا نق  قیانی  جمهیری ا ا
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ستاوردهای  سالم  ایراند سالم  هم، فرهنگ انقالب ا ستاورد انقالب ا ست مهمتری  د ، ژفظ ناج ا

ــت بلکو اصــال م  ــالم  اس ــدن فرهنگ و حکیمت اس ــالج و اجرای  ش تیان گفت انقالب مقی  اس

سالم   ست کو هدف آن تحق  و اجرای  کردن فرهنگ و حکیمت ا سالم ، ی  انقالب فرهنگ  ا ا

ناج « دستاوردها»پیروزی ح  بربانی است. ژذا کلمو  و مهدیقالب نهای  حضرت ساز انو زمینو

 باشد.اژعمیج شامی هم دستاوردها و از جملو دستاوردهای فرهنگ  نیز م بیده و با اجرای اصاژو

 مقدمه واجب پاسداری از انقالب. 3 - 1 – 2 – 3

یان کو در بمقدمو آن اســـت؛ بو ای  مراد از مقدمو واجب، ثقیت مالزمو شـــرن  بی  حکم واجب و 

ـــت؛ برای مثال، نقی میان رفت   بو باج مالزمو نقل  میان وجیب شـــ   و مقدمو آن تردیدی نیس

سب برای ای  کار، مالزمو م  سیلو باالبر منا ستفاده از و سخ  درباره ساهتمان بلند و ژزوج ا بیند، اما 

ماز بو وضی نیز نوضی، است کو آیا وجیب شرن   مالزمو شرن  میان واجب و مقدمو آن، مانند نماز و

، 1375مفر، م .)کند تا وضــی هم بو ننیان مقدمو، واجب باشــد یا نوکو مقدمو آن اســت ســرایت م 

245( 

تیان بیان گ  م یک  از مقان  دیگری کو در ورود سپاه پاسداران انقالب اسالم  بو نرصو فرهن

مقدمو ســـت ا اژمقدمودهیی در تحق  و امتثال ذىای کو کرد بحث مقدمو وجید اســـت یعن  مقدمو

رد، مانند: پیمیدن اژمقدمو و امتثال آن در هارج، بو آن بســتگى دااى اســت کو وجید ذىوجید، مقدمو

سافت و حضیر در حرج متیقع  سافت براى حج، کو وجید حج نو وجیب آن بر پیمیدن م ست، و یا ام

 (257 ،1384مشکینى، ) بر وجید آن تیقع دارد. مانند وضی براى نماز، کو وجید نماز

صیژیین  شهیر ا ساس قیل م الف مقدمو بو ه، بحث مقدمو واجب، در مقدمو وجید جریان داردبرا

  اســـت کو تری  تفاوت میان مقدمو وجیب و مقدمو وجید در ایمهم وجیب کو از آن هارج اســـت.

و دارد بو قصد مقدمات وجید، مکلع وظیف اما در فراهم ساهت  مقدمات وجیب، بر مکلع الزج نیست،

؛ 254 ،1375، ممفر؛ 117ق،  1409آهیند هراســانى، ) .اژمقدمو، آنها را تحصــیی نمایدتیصــی بو ذى

 (257 ، 1384مشکینى، 

ــییر م  ــیع تحقی ، وجیب ای  مقدمو بو ای  بیان تص ــید: حفظ و نگهقانى از در بحث و میض ش

ستاوردهاى آن وظیفو وت ست کو برای اجرا و انقالب و د سالم  ا سدارن انقالب ا سپاه پا کلیع واجب 

تحق  ای  وظیفو الزج اســت در مقابی هر نیع تهدیدی کو انقالب اســالم  و نماج اســالج را تهدید 

کند مقابلو کند همانطیر کو در جنگ نمام  برای پیشـــگیری از حملو نمام  دشـــم ، اقدامات م 

                                                                        

 .باشدو سازمانده  نیروهای مردم  م  با سایر نیروهای مسلح و آمیزش نمام 
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ـــید تا دشـــم  حت  بو فکر تهدید و حملو نمام  نیفتد در مابق  بازدارنو و پیشـــگیرانو انجاج م  ش

صیرت اقداج کند.  سپاه بو ای   ست   صادی و ... هم بای س  فرهنگ ، اقت سیا تهدیدات مانند امنیت  

یک  از میارد کو الزج اســت برای ای  تکلیع و واجب )نگهقان  و پاســداری از دســتاوردهای انقالب 

رهنگ  است یرا کو بدون ورود بو ای  نرصو حفظ ونگهقان  از دستاورد اسالم (  ورود کند نرصو ف

ــانالب تحق  نم  ــا با تیجو بو تهایباید مخص ــالم  ونماج ص ــمنان نلیو انقالب اس جم فرهنگ  دش

 شید.جمهیری اسالج اهمیت وجیب ورود بو ای  نرصو دو یندان م 

 فقهی . ادله3 - 1 – 3

  منكر از نهى و معروف به . امر3 - 1 – 3 – 1

ست و مراد فقها از امر و  شت  از بدى ا شت  بو نیکى و بازدا امر بو معروف و نهى از منکر بو معن  وادا

سى بر انجاج یا ترك ییزى ست؛ هیاه بو گفتار یا کردار. و مراد از معروف  نهى، مطل  بر انگیخت  ک ا

ست؛ ان شرع ا سند از نمر نقی و  سندیده و ناپ ستحب، حراج و مکروه. و منکر، هر کار پ م از واجب، م

امر بو معروف و نهى از منکر در واجقات و محرّمات، واجب و در مســـتحقات و مکروهات، مســـتحب 

 (659ق،  1426، جمعى از پ وهشگران زیر نمر هاشمى شاهرودى) است.

سیلۀ اینها امر بو معروف و نهى از منکر از با اهمیّت ست. و بو و سالج ا واجقات برپا تری  واجقات ا

ــاد حیاتى از نرف دیگر مى ــیار معتقر در وجیب ای  ارش ــید، آیات قرآنى از ی  نرف و روایات بس ش

 گذارد.کمتری  تردیدى در ضرورى بیدن ای  حکم حیات بخش نمى

ای کو در باب امر بو معروف ونه  از منکر در میرد بحث و میضـــیع تحقی ، قابی بحث اما نکتو

  دو است کو آیا وجیب آن نین  و همگان  است یا اینکو کفای  و بر نهده بعض است نیع وجیب ای

 افراد جامعو است؟

جمعى از ) بی  فقها، اهتالف اســت.امر بو معروف و نه  از منکر در کفایى یا نینى بیدن  وجیب 

 (660ق،  1426، پ وهشگران زیر نمر هاشمى شاهرودى

ی اجتمان  و اینکو هیچ کار بدی در اجتماع انســـان  در با تیجو بو پییندهارســـد کو بو نمر م 

ص  محدود نم  سرایت کند. نقطو ها ست بو نقاط دیگر  شد همانند آتش ممک  ا شید؛ بلکو هریو با

ـــت؛ زیرا در اجتماع ییزی بو ننیان  بو حکم نقی امر بو معروف و نه  از منکر بر همگان واجب اس

ی، امکان ای  را دارد کو بو صـــیرت ی  ضـــرر و زیان وجید ندارد و هر زیان فرد« ضـــرر فردی»

ـــت  اجتمان  درآید و بو همی  دژیی منط  و نقی بو افراد اجتماع اجازه م  دهد کو در پاك نگو داش

 محیم زیست هید از هر تالش و کیشش  دریغ نیرزند.
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با  ند  بو دوری از ظلم فرا م «نه  از ظلم»هداو ند و هم دیگر، هم مکلفی  را  بو هیا ان را 

ــت. با تیجو بو جلیگیری از رواج ظلم در جامعو مکلع م  ــازد و ای  هر دو بو حکم نقی واجب اس س

ـــت؛ ـــتای  مطاژب مزبیر امر بو معروف و نه  از منکر وظیفو همگان اس زیرا ای  تکلیع کو در راس

گان  بیدن ست، بو قشر هاص  اهتصاص ندارد و جز با هم«هاها و رواج نیک اصالح جامعو از بدی»

ست کو دیگران را بو هیر دنیت کند و امر بو معروف  سازگار نیست. بنابرای  بر هر فردی واجب ا آن 

 .و نه  از منکر نماید

اند؛ هر یند آن را در زمره فقهای نماج نیز همگان  بیدن ای  تکلیع را بو صـــراحت بیان کرده

شمرده ض ،اند، بوواجقات کفای   ساقم م  نیری کو با انجاج بع شید. اما هر واجب کفای  از دیگران 

ـــت و اگر همگ  آن را ترك کردند، گناهکار و  بو مقدار کفایت، برنهده همگان اس قداج  قی از ا ق

ــتح  مجازات ــت کو اندمس امر بو معروف و وارده در باب  نمیج آیات و روایات. اژقتو الزج بو ذکر اس

 رساند.را م  ی  دووجیب انیز نین  بیدن ای  دو  نه  از منکر

صی ه  سالم  ایران دنیت بو هیر، امر بو معروف و نه  از شتدر ا س  جمهیری ا سا م قانین ا

منکر، وظیفو همگان  و متفاوت اســت کو برنهده مردج نســقت بو یکدیگر، دوژت نســقت بو مردج و 

همچنی  براساس  کند.باشد و شرایم و حدود و کیفیت آن را قانین تعیی  م مردج نسقت بو دوژت م 

ـــتاری آن وظیفو آحاد  ( قانین حمایت آمران بو معروف و ناهیان از منکر،4) ماده مراتب زبان  و نیش

 و ی  وظیفو و تکلیع همگان  است. مردج و دوژت است

  . والیت فقیه3 - 1 – 3 – 2

ستیرات فرامی ، ساس بر تدابیر و د س ، قانین ا سا سلح نیروهای کی فرمانده  ا  رهقری نهده بر م

 اسالم ، انقالب پاسداران سپاه»: داردم  انالج گینوای  را سپاه ناژ  فرمانده  سپاه، اساسنامو. است

ـــت نهادی  اســـالم ، انقالب از نگهقان  آن هدف کو انقالب معمم رهقر ناژ  فرمانده  تحت اس

 ...« و اژه  آرمانهای تحق  راه در مستمر کیشش و آن دستاوردهای

ساس  در ا تری  نهاد نماج جمهیری اسالم  است کو مطاب  قانینتری  و اصل فقیو مهم والیت

نمریو والیت فقیو حضرت اماج  انمال مستقیم و غیر مستقیم قدرت سیاس  نقش بسیار مهم  دارد.

 .نماج جمهیری اسالم  است مقنای همین 

ساس بر ستخدام  قانین ا سلح نیروهای مقررات و ا صیب م سالم ، شیرای مجلس م  فرامی ، ا

 حکم در مسلح نیروهای برای قیا کی معمم فرمانده  ننیان بو رهقری معمم مقاج تدابیر و دستیرات

 فرامی ، هرگاه کو اســت مطلب ای  بر تصــریح قانین ای  در تأمی قابی بســیار نکتو. باشــدم  قانین
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شد، تعارض  در مسلح نیروهای حیطو در میضینو قیانی  با تدابیر و دستیرات  و دستیرات فرامی ، با

 در قیا کی معمم فرمانده  ســـیی از آنچو اســـاس ای  بر. دارد رجحان میضـــینو قیانی  بر تدابیر

 شده بیان اسالم  انقالب پاسداران سپاه مأمیریتهای و وظایع وجیدی، فلسفو و کارکردها هصیص 

 باشد.استعداد م  قابی و قانین حکم در

. رهنمودهای امام خمینی3 - 1 – 3 – 2 – 1

 فرمایند:مفهیج پاسداری ینی  م  درباره اماجمرحیج 

پاسیانی فقط پاسیانی مرز نی ت. پاسیانی  ک معنای وسیعه داند. هر  ک »

شما به من  شما؛  صیحت بکنم به  سیان م ن بت به د گران. من با ی ن از ما پا

نوز امتحان است خوب از امتحان  نصیحت کنیی. من به شما بگو م که امروز که

یا یی. شالالالما هم به من همین معنا نا بگو یی )الف(،  اما  خمینه.«.)... بیرون ب

1378 ،491). 

های سپاه در سخنران  های متعدد در جمع پاسدران، در شرح مسئیژیت رهقر کقیر انقالب اسالم 

 فرماید:پاسدارن ینی  م 

. )اما  خمینه )ب(، خواهمو قران همراهه مهاز شالالالما برای اسالالالال  و قینت اسالالالال  

....  امروز کشون مال خود شماست، و شما با ی مال خودقان نا حفظ کنیی (405، 1378

 .(533)همان، 

ه الالتیی، با ی با  با ی شالالما پاسالالیانان اسالالال ، شالالما جوانان که سالالربازان اما  زمان

شت محکم، جلوی ا ن قوط ه شیانی، با اناده قوی، با م گمان نکنیی که  ی. ها نا بگیرهو

ما به اخر نسالالیی م و ما پیروز شالالی م؛ ما بین ناه ه الالتیم و با ی قیمهای د گر بردان م. 

خواهنی نگذاننی ما جلو برو م و قیمهای د گری نا که برای سالالازنیگه اسالالت امروز مه

 (30، 1378. )اما  خمینه )الف(، بردان م

سالمه! سیانان عصر حا ر و انقالب ا سیان قران کر م پا سال  عز ز  به اما  امت و پا و ا

اقتیا نموده حق پاسیانی از انقالب اسالمه نا به خوبه ادا کنیی؛ و از ا ن منصب بزنگ، 

ی. )اما  که منصالالالب انبیای عظا  و اولیای خیاونی قعاله اسالالالت به خوبه حفاظت کنی

 (306، 1378خمینه )پ(، 

 فرماید:ارن در زمان صلح ینی  م همچنی  ایشان درباره رساژت سپاه پاسد

ای دن دن هر حال، ما با ی اماده و مهیا باشالالیم. نوزهای ح الالاس و قعیین کننیه

سالها و ماه سالمه هنوز  کننیه د گر دن پیش های قعیینپیش دان م؛ و انقالب ا
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صحنه شهادت دن همه  ست پیش ک وقان جهاد و  شت؛ که واجب ا ها خواهی دا

باشنی، و از کیْی و مکر جهانخوانان و امر کا و شونوی غافل نماننی؛ حا ر و اماده 

سازی  سازی نیروهای م لح، با ی بزنگتر ن قوجه ما به باز شرا ط باز و حته دن 

نیروها و استعیادها و انتقال قجانب نظامه و دفاعه به کلیه احاد ملت و میافعان 

به همه جهات قوّقها و  انقالب باشالالالی، چرا که دن هنگامه نبرد مجال پرداختن

جانبه، ها، و دن حقیقت قرسالالیم اسالالتراقژی دفاه همه الالعفها و طرحها و برنامه

ضها به  صین و به دون از حب و بغ سعه  شرا ط عادی با ی با  ست. وله دن  نبوده ا

 (134، 1378اما  خمینه )ث(، ) ... ا ن م ائل پرداخت

ساژت اماجشید همانطیر کو مالحمو م  سالم  را ت  بعدی و فقم سپاه پ ر سدارن انقالب ا ا

در امیر نمام  و مســـلحانو تعریع نفرمیده ایشـــان نالوه بر دفاع نمام  در مقابی دشـــم ، دفاع و 

و حفظ و  امر بو معروف و نه  از منکرو پاسداری از مکتب،  احکاج اسالج پاسداری از اسالج و قرآن و

سالم و  ارتقاط معنییتقییت  سئیژیت و حفظ جمهیری ا سالم  ... از م سدارن انقالب ا سپاه پا های 

در قاژب کار فرهنگ  و تقییت فرهنگ و حفظ  تنها اماجو ای  مهم و امر واجب مرحیج شـــمرده 

 ها و تهدیدات فرهنگ  قابی تحق  است.فرهنگ و ایمان در مقابی هجمو

 . رهنمودهای مقام معظم رهبری3 - 1 – 3 – 2 – 2

ــپاه در نرصــو تهاجم فرهنگ  مقاحث متنین  را مطرح نمیدهمقاج معمم رهقری  اند درباره جایگاه س

 کو در ادامو یند میرد آمده است: 

چه قهاجم فرهنگه، چه قهاجم  -ان وقته که دشمن قصی قهاجم داشته باشی ... 

حضالالون ا ن نیروها برای ا ن  -شالالهری و شالالهرونیی، چه قهاجم از بیرون مرزها 

/  2/  15)بیانات،  .ی سالالالربلنیی و عزت اسالالالتان اسالالالت؛ ما هی افتخملت ما ه

1384) 

سپاه، پاسیان انقالب اسالمه است؛ سپاه به عنوان  ک موجود زنیه با ی بیانی که 

 (1392/  6/  26)بیانات،  .از چه میخواهی پاسیانی کنی؛ ا ن انقالب چی ت

شان نا موظف مییاننی به پهمه سیانی از انقالب ی ملت ا ران به  ک معنا خود ا

لیکن خصوصیت سپاه پاسیانان انقالب اسالمه ا ن است که ا ن  ک مأمون ِت 

 (1392/  3/  6 )بیانات .شیه برای ان است قعر ف

سالمه برای دفاه از انقالب، قمامیت انقالب و هیفهای  سیانان انقالب ا سپاه پا

/  6/  24)بیانات،  .انقالب و برای مقابله با دشالالمنان انقالب به وجود امیه اسالالت
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1378) 

قنها نیرو ه که قادن است از انقالب و نظا  جمهونی اسالمه، انقالبه دفاه کنی، 

 (1368/  4/  19)بیانات،  .فقط سپاه است

کنی مقاومت نا دن میان مرد  ما از دشالالالمن دن قهاجم فرهنگه خود سالالالعه مه

سالالنگرها نا از بین ببرد. شالالکنه کنی و حیثیت و اعتبان بینیازد؛ دن واقع مقاومت

مهمتر ن سنگر  ک ان ان، ا مان و انگیزه و عشق اوست. نبا ی اجازه دهیی ا ن 

 (1380/  7/  4)بیانات،  .سنگر نا دن دلها فرو بر زنی و از بین ببرنی

 بندی. جمع4

سالم ، انقالب پیروزی از بعد سالم  جمهیری ا س ، نمام ، مختلع تهدیدات با ایران ا  یت ،امن سیا

 بو هجیج با فرهنگ ، تهاجم در است، فرهنگ  تهاجم تهدیدها ای  از یک  بیده، میاجو...  و اقتصادی

ـــد بو و زور بو را ایتازه باورهای ملت، ی  فرهنگ  هایبنیان  آن مل  فرهنگ بر گزین جای قص

سلم. کنندم  وارد ملت ست م ست  تهدیدات نیع ای  کو ا سای  بای . شید مقابلو آن با و شده شنا

 انقالب پاســدران ســپاه حقیق  جایگاه و نقشبررســ   ،ای  مقاژو مســئلوهمانطیر کو بدان پرداهتیم 

 بید. اسالم  میازی  و قانین اساس بر فرهنگ  نرصو در حضیر و هاتهدید ای  با میاجو در اسالم 

ــاس ــاس بر کو وظایفى از یکى تحقی ، ای  هاییافتو براس ــالم  میازی  اس  روایات، قرآن،) اس

 وجیب منکر، از نه  و معروف امربو همگان  وجیب واجب، مقدمو اژعمیج، اصـــاژو االنالق، اصـــاژو

 و سپاه اساسنامو مذاکرات، مشروح اساس ، قانین) ایران اسالم  جمهیری قیانی  و( فقیو وژ  فرامی 

سالمى قالبان از فرهنگى دفاع شده، مشخص مقدس نهاد ای  برای...(   مقابی در آن، هاىارزش و ا

ـــت؛ فرهنگ  تهاجم و تهدیدات  محدود صرفام آن دستاوردهاى و انقالب از پاسداری و نگهقانى و اسـ

ـو ـو دفاع بلکو نیست، نمامى مسائی ب ـم  را فرهنگى جملو از اسالم  انقالب دستاوردهای از جانقوه

 .شیدم  شامی هم
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