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 مقدمه
علومي واجب  يم علوم را ذكر كرديم كه تعليم چهحكم تعل ،بحث تعليم داشتيم كه در تعليمما در بخش تعليم و تعلم 

بود كه بحث  ...است و چه علومي حرام است و اين مفصل بحث شد اين يك بحث بود و بعد هم آداب تعليم و معلم و
ما بحث پدر و مادر و خانواده را  كرديم. بعد هم اشخاص و نهادهايي كه وظيفه تعليمي دارند را گفتيم. در اين زمينه

به اين شكل بحث شد و بحثي كه امروز شروع يك فصل جديدي است بحث دولت و حكومت است  تقريباًمطرح كرديم 
اي كه خانواده در قبال فرزندان خودش دارد آيات و در مورد خانواده بود نقش و وظيفهتمام بحثهاي سال قبل ما 

وعه از مباحث تفصيلي مظائف پدر و مادر بود كه به دليل اينكه آياتي هم داشتيم يك مجروايات همه در مورد نقش و و
  جامع و مفصلي شد. 

. حكومت و دولت در قبال جامعه وظائف آموزشي و ميكنيمرا بحث ت امسال بحث وظائف آموزشي حكومت و دول
سؤاالت اصلي است كه ما در حقيقت در باب  هانيا ؟ايدر چه دائره و چه محدودهاست اگر مؤظف  ؟تعليمي دارد يا نه

م بوده كه چند جلد بحث شد تعلّ  ةالتربيدر واقع يك بخشي از فقه .دولت و حكومت داريم. روند كلي بحث اينطور است
هم يك بحثي در ن از آ به اين شكل تقسيم بندي شده است و اين بخش تقريباً و بخش دوم تعليم است كه تعليم هم 

و مادر وجود داشت و االن هم بحث دولت و حكومت داريم. من در آغاز بحث و قبل از اينكه وارد مباحث  مورد پدر
   :كنميمفقهي در اينجا شويم دو سه نكته را در مقدمه اشاره 

 تاريخي ولدر ط هادولتآموزشي تحول نقش . 1
و وظائفشان در  هادولتايد مقدمه اول اين است كه نقش يك نكته اينكه اين امر مشهور است و همه شما هم شنيده

سابق  يهاهاي قبلي و در زماندر دوره هانياتحول تاريخي خيلي تفاوت پيدا كرده به خاطر پيچيده شدن نظامات و 
در آموزش و پرورش دخالت زيادي نداشتند. دخالت و حضورشان در صحنه مسائل آموزش و  هادولتاينطور بوده كه 

بنابراين اين يك تحولي است كه در مسير است. هاي جديد گسترش پيدا كرده كم بوده ولي در دوره هانياورش و پر
  در عرصه آموزش و پرورش رو به افزايش بوده است. هادولتزندگي تاريخ بشر رخ داده يعني نقش 
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  هاي گذشتههالف. در دور
ولي در يك  كردنديمها هايي به اهل درس و اينو كمك كردنديمدخالت  هادولتسراغ داريم كه  ييهادورهما در 

متداول و مرسوم نبوده اين تفاوتي است كه در حقيقت پيدا  و اصالً شدندينمهاي گسترده وارد ريزيسطح كالن و برنامه
باسواد  موزش و پرورش وآشده و بر خالف دوره هاي قبل االن هر دولتي يكي از وظائف مهمش اين است كه مسائل 

مطالبه  نبودهاي قبل به اين شكل نبوده علت اين يك مقدار به . در دورهپردازديمكردن مردم و به مسائلي از اين قبيل 
 هادولتهمه بايد سواد داشته باشند يك جمعي داشتند و  مثالًكه است جزء مسائل مسلم نبوده كه اين گردد يابرميمردم 

بودند كه به اين مسائل  هاخانوادههاي قبل اين ل بيشتر در دورها. به هر حدكردنيمهم در حدي گاهي دخالت 
  .پرداختينميا گاهي هم علماي دين و اين نهادهاي مردمي اما نهاد دولت و حاكميت خيلي به اين امر  .پرداختنديم

  هاي جديدب. در دوره
به مسائل آموزش و پرورش پرداخته شده است. اين يك تحولي  هاي جديد به صورت خيلي گسترده طبعاًدر دوره

مسائل عمومي بشر شده و جزء  هانياآموزي و بحث سواددر اين است كه  اششهيراست كه پيدا شده يك مقدار هم 
  است. در قانون اساسي كشورهاي مختلف هم ؛ و جزء حقوق بشر تلقي شده است

  حقوق بشر جزء »مو تعلّ معليت«ج.
كه فرهنگ ارتقاء پيدا  گردديمريشه اين قصه يك مقدار به اين بركه يكي از حقوق  شوديمدر حقيقت االن گفته 
جزء حقوق بشر تلقي شده وقتي جزء حقوق بشر تلقي  هانياو از جمله سواد آموزي و  هادانشكرده و آموختن علوم و 

همه به خاطر اين است كه معادالت زندگي بشر عوض  هانيا د.كننهم وظيفه دارند كه اين حق را تأمين  هادولتشد 
و همه ياد  كندبحث اينكه سواد تعميم پيدا  هانياوجود دارد ولي قبل از همه امر شده و يك رقابتي بين جوامع در اين 

و مادر اين  پدر مثالًاين سابق حق نبوده حق خاصي بوده كه است. اين جزء حقوق بشر تلقي شده  ،بگيرند و امثال اين
چيزي در سابق مطرح نبوده است.  چنينولي اين يك حق عمومي كه همه در قبال آن مؤظف باشند  دهندرا به بچه ياد 

. بنابراين تفاوتي كه ما در عرصه خارج و صحنه عمل شاهديم كه به خاطر گفتيماسالم هم عين آن را  مييگوينمالبته 
به خاطر ؛ و دارد و به خاطر تأثيري كه علم در قدرت جوامع و امثال اين داردهايي كه وجود ارتقاء فرهنگ و رقابت
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ها به اين امور به صورت يك حق عمومي بشري در آمده است به اين دالليل دولتآموزش و فراگيري  اينكه اصوالً
  ند بپرداز هانيامؤظف هستند كه به  هادولت هو اصلش را هم در اين قوانين عمومي ك پردازنديم

  

  بندي جمع
و  هادانشحاصل اين تطور تاريخي و به داليلي كه بعضي را اينجا اشاره كردم اين است كه امروز آموزش سواد و 

در قبال آن مؤظف  هادولتو  هاحكومتكه است علوم پايه در يك حدي جزء حقوق بشر شده و جزء وظايفي شده 
تفاوت باشد در مجامع بين المللي روي آن حساس هستند مثل ردازد و بير دنيا به اين امور نپهستند. يعني اگر دولتي د

هم همينطور است سابق اينطور چيزي نبوده ولي االن بهداشت عمومي حق بشر  هانيااينكه در بهداشت و سالمت و 
و اگر توجه نكنند جزء فاكتورهاي منفي آنها به د كننمؤظف هستند كه به آن توجه  هادولتو  شوديماست حق تلقي 

بنابراين اين تطور موجب اين شده و  د.كنندر يك حدودي ممكن است مجامع بين المللي برخورد هم ؛ و ديآيمحساب 
است شده كه فراگيري در حد آموزش عمومي امروز به صورت حق انسان و بشر در آمده  باعثنتيجه اين تطور امروز 

  اين يك واقعيتي است كه االن وجود دارد. . انددانستهرا در قبال آن مؤظف  هادولت و در نتيجه
 مييگويمجزء حقوق بشر است و حقوقي هم كه اينجا  هانياكه سواد و است مده آدر اعالميه حقوق بشر  كنميمفكر 

درجاتي هم در  كه يي است آموزشالبته اين آموزش عموم د.كننبايد آن را تأمين  هادولتجزء حقوق الزامي است كه 
يك مقدار با  ديآيماين جزء حقوق به حساب  كندحد چند كالسي كه سواد خواندن و نوشتن و اطالعات كلي را پيدا 

در قانون است . در اعالميه حقوق بشر كندو دولت هم بايد اين شرائط را تأمين  روديمباالتر هم  اشدامنهپيشرفت بشر 
اساسي جمهوري اسالمي هم آمده كه دولت را به تأمين آموزش و پرورش تا سطح دبستان مؤظف كرده و به صورت 

 هانياكما اينكه در بهداشت و است رايگان هم آمده است. اين هم يك مطلبي است كه در نظامات جديد حقوقي امروز 
 هادولت. ولي االن كندبايد آن را تأمين  يامده كه دولت حتماًهم اين تطور پيدا كرده يك وقتي چنين حقي به حساب ن

هم يك  ناي د.كننو امكانات الزم را براي آن فراهم د كننمؤظف هستند به اينكه بهداشت را در يك سطحي تأمين 
شويم. اين يك هاي فقهي اي وارد بحثذهن آماده كه با ميگويمرا  هانياواقعيتي است كه در دنياي امروز رواج دارد و 

برجسته تر شده در  هاعرصهحقيقتي است كه تحوالت تمدني و فرهنگي بشر به اين سمت رفته و نقش دولت در اين 
خيلي برجسته شده خانواده  هادولتامروز نقش  كردنديمدر حاشيه حركت  هادولتسابق نقش خانواده برجسته بود و 
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درس بخواند و دولت مؤظف است  فرستمينمرا  امبچهه باشد كه بگويد البته نقش دارد ولي اينطور نيست كه حق داشت
ام ممكن است در كشورها و نظامات حقوقي ظامات حقوقي من كار تفصيلي نكرده. البته در نانجام دهدكه اين كار را 

است مجازاتي براي اين را مدرسه نبرند يا حق ندارند و يا اينكه  شانبچهراجع به اينكه چقدر پدر و مادر حق دارند كه 
پيدا  ايش برجستهقطرفش دولت ن روي اين ممكن است تفاوتهاي حقوقي هم وجود داشته باشد. ولي آن ،يا نيست

  ها به حساب آمده است. جزء حقوق بشر تلقي شده و جزء وظائف عمومي دولت هانياطوري شده كه  ،است كرده

 هادولتتوسط » معليم و تعلّت«ايفاي نقش  ه. نحو2
اين هم خودش در معرض  .متفاوات است هاحكومتو  هادولتوم اين است كه ايفاي اين نقش توسط دالبته نكته 

هاي شكل هانيا هايانتفاعو غير  هايانتفاعتغيير و تحوالت زيادي است همين آموزش رايگان و غير رايگان و 
و به ديگران واگذار  دهنديمو برنامه  كننديمگذاري در همان حدي است كه سياست هادولتمتفاوتش است گاهي 

و نظامش نظام دولتي است گاهي نظام مردمي است ولي نظام مردمي هم با يك  كننديم. گاهي هم دخالت هم كننديم
اشراف و احاطه دولت است و دولت است كه برنامه ريزي و سياست گذاري كرده و واگذار كرده كه جامعه انجام دهد و 

است كه  هادولتجزء وظائف  گذاري و برنامه ريزي تا اينجااستي. اين متفاوت است. يعني ميزان سكنديمارت نظ
  . كندو نظارت  دهدسياست بگذارد و برنامه 

متفاوت است يعني ضمن اينكه  هادولتو  هاحكومتهاي اين در سيستم كنداين چيز متيقن است اما چقدر دخالت 
ابتدايي مؤظف هستند و در ارزيابي  هاآموزشهم در قبال تعميم سواد و  هادولتار آمده و جزء حقوق بشر به شم

  .. اين نكته دوم استديآيمدر دنيا به حساب  هاشاخصجزء ها دولت

 »معليم و تعلّ ت«در  نظامات اجرايي متفاوتوجود . 3
ريزي تا گذاري و برنامهاستيدخالت در حد ساز ؛ و اين نوع دخالتشان خيلي متفاوت است ديگويماما نكته سوم  
هاي آموزشي . اين سيستمكندو كار را اجراء  كندندازد و معلم استخدام ال در اجراء كه مستقيم بيايد مدرسه راه بيتدخّ

گذاري و شان به سياستو نظامات اجرايي متفاوت است. از نظاماتي كه بيشتر نگاه هاروشو  هاوهيشكشورها از حيث 
بين اين دو هم يك طيفي است كه  كننديمريزي و نظارت است تا نظاماتي كه دخالت در عمليات صفي و اجرايي برنامه

قرار داده شده و گفته شده  كشور به كشور متفاوت است. در كشور ما بر حسب قانون اساسي اين جزء وظايف دولت
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هايي كه در يكي دو دهه اخير پيدا شده يك منتهي با تفاوت كندكه رايگان بايد شود و خود دولت هم بايد دخالت است 
 هانيا. شما فرض بگيريد همه كنديممقدار هم غير انتفاعي و اين چيزها خودش يك فضايي باز شده كه دولت كمكي 

حساب  ساز است. ممكن است يك دولتي بيايد تمام كارهاي آموزشي را كه جزء وظائفش در دنياي امروز بهموضوع
ف مقابل ممكن است دولتي باشد كه بگويد كه اين سياست من است و اين هم رشود. در طهمه را خودش متكفل  ديآيم

. االن ما يك حالت تلفيقي و امتزاجي داريم. ولي ممكن كنميمو كمك  دهميمو يارانه  كنميمو واگذار است  امبرنامه
و  دهديمبرنامه  گذارديميعني از آن منظر باال سياست  شود. ولي باز جزء كار دولت است.خصوصي  است كامالً

ل اجرايي است يا تدخّ اشفهيوظاين سؤال دومش اين است كه آيا است . ما هر جايي كه گفتيم وظيفه كنديمنظارت 
همه سؤاالت فقهي است كه بايد ببينيم فقه در قبال اين  هانيااينكه نظارت است يا اينكه برحسب زمان متفاوت است 

  . ديگويمچه 
 اءاين طيف وسيعي دارد و اشكال و انح شوديمهدايت  هادولتنكته سوم اين است كه نظامات آموزشي كه توسط 

يطره گري و تدخل مطلق دولت تا نظامي كه دولت يك اشراف و سظام دخالتگوناگوني اينجا متصور است. از يك ن
يا نيست يا اينكه چه مقدار و با چه شكلي وظيفه او است. اين هم يك مطلب است  اشفهيوظكلي بر قصه دارد. آيا 

  ديگري است كه به عنوان ورود در بحث توجه به آن خوب است. 

 توسط دولت »معليم و تعلّت«محتواي  . حدود و4
ل و واگذاري به بخش اين از جهت تدخّ متفاوت است هادولتچهارم هم در مقدمه اين است كه ايفاء نقش  نكته

است و حدود آن و  هاآموزشخصوصي بود كه خودش يك طيفي دارد. بحث بعدي كه وجود دارد اين است كه ميزان 
مرو هايي وجود دارد كه ميزانش را اشاره كردم قلو محتواي آن است. از اين جهت هم تفاوت هاآموزشقلمرو اين 

وظيفه دارند و مشرف هستند و جزء وظيفه آنها به  هادولتدر ميزان آنچه كه  كنميماي وا را هم اشارهموضوعات و محت
االن بعضي كشورها بگويند كه فقط  مثالً .همان است كه آموزش عمومي يا متوسط است كم و زياد است ديآيمحساب 

در نظام حقوق بين الملل جزء حقوق بشر و  آن حدي كه شودسواد آموزي وظيفه من است ممكن است كمتر يا بيشتر 
. ولي به هر حال نديگويمديد كه چه  هانياهاي حقوق بشري و در بحث ترقيدقاين را بايد  ديآيموظائف به حساب 
محل اختالف و تفاوت  توانديمقرار داده شده است اين  هادولتاي كه در نظامات جديد بر دوش حدود اين وظيفه

ت با اين قول و بيايد كه دولت تا اين حد بايد برساند يا كسي در انتخابا ن اساسي يك كشوراست در قانوباشد. ممكن 
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قلمرو و محتوايش  ترمهماين سطحش تفاوت دارد و از اين  رسانميمشود. كه آموزش را تا آن سطح قرار وارد ميدان 
هاي مختلف فلسفي و فكري و ديني روي اين خيلي اثر دارد اين قلمرو و شهاست اينجا است كه مكاتب فكري و اندي

 موضوعات است. 

  ديني تعاليمنقش دولت در 
وظيفه و حق دولت است كه خيلي محل بحث است كه چه مقدار كه  است، دينياي هآموزش ،هاآموزشاز جمله 

 نديگويم هايبعضكه در اينجا  كنيدمالحظه  ديوانتيمهم  هاكتابشود. بعدها در جاي خود خواهيم گفت و در وارد آن 
و مذاهب را بايد به بچه  هانيدولي همه  شودبايد وارد  نديگويمشود. يا بعضي زش دين كه دولت حق ندارد وارد آمو

چه حدي از آموزش ديني جزء  شوديماگر هم وارد آموزش ديني ؛ و تا او جلوي حق انتخابش را نگيرد كندعرضه 
حق  اوالًسؤال بسيار اساسي و مهم در اينجا وجود دارد كه  چند. اين هم شودوظائفي است كه دولت بايد متكفل آن 

خل دولت در آموزش ديني است دوم اين است كه آموزش ديني در صورتي كه حق يا وظيفه او باشد تا چه حدي اتد
در مورد پدر و  هاسؤال. البته بعضي از اين شوداي عرضه كيفيت و شكل و چه گونهكه با چه  است و سوم هم اين است

 . شوديمتكليف آن هم معلوم  ميكنيمكه خيلي مطرح نكرديم اينجا كه مطرح است مادر هم 

هاي عمومي بشري سواد خواندن و نوشتن و آشنا كردن بچه به كه در حقيقت آموزشاست اين در آموزش اين امور 
با چيزهاي ديني و دين خاص يا مطلق اديان  هاآنسازي آشناهاي اجتماعي اين االن مسلم است اما اينكه انين و نظمقو

. همين االن كنديمو مقررات كشورها هم تفاوت پيدا  نروي اين متفاوت است و قواني هادگاهيداين محل بحث است و 
برويد  هاكشنبهي ديخواهيماگر خودتان  نديگويمشان نبايد باشد و موزش ديني در مدارسآكه بعضي كشورها  ديدانيم

و با فضاي باز آزاد و متفاوت  شونديمياد بدهيد. بعضي جاها وارد  هابچهندازيد و دين خودتان را به اتشكيالتي راه بي
. اين شونديمذهب خود بعضي جاها هم وارد دين و م؛ و كننديم. يا كليات را مطرح كننديممسائل مختلف را مطرح 

هاي ديني است و اين غير از بحثهاي تربيت ديني به معناي فراتر از آموزش است اين هم يك حدود تدخل در آموزش
هاي هم خودش داستان ديگري دارد كه دولت چقدر در تربيت ديني و اخالقي مردم وضيفه دارد. اينجا هم به هر دولت

اطالعات براي زندگي را به او داد و ؛ و بايد شهروند خوبي را تربيت كرد نديگويمه هاي امروزي آنچه كليبرال و دولت
-شهروندي كه زندگي مناسبي داشته باشد بايد تربيت كرد. يعني اخالق اجتماعي و عمومي اين حدي است كه در دولت

اين تفاوتي  هانيااما اينكه او را ببريم در فضاي معنوي و فضاي اخالقي به معناي خاص الهي و است. هاي ليبرال هم 
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اين هم يك موضوع مهمي است كه در دوره  گذارديماثر  هانياهاي فلسفي و كالمي روي است كه مكاتب و ديدگاه
و اگر  ؟مند هستند يا نهو وظيفه تربيت و آموزش ديني مؤظفدر قبال اخالق و  هادولتامروز هم مطرح است كه 
   ؟هستند تا چه حدي است

  تأثير فرهنگ بر نقش دولت در تعاليم ديني 
اينجا آن مباني فقهي و مكاتب مختلف فلسفي و ديني و كالمي روي اين تأثير دارد. در حدي كه يك قوانين  قطعاً

شان ناشي از فلسفه نامهاي آموزش و پرورش تفاوت كشورها است كهكشوري و عامي شايد در اينجا نباشد بيشتر به 
هاي مختلف موجب شده كه آموزش ديني را در كتب ديني بياورند يا شان است فلسفهمختلف آموزش و پرورش

. اين هم خيلي چيز عام حقوقي دهديا نه و حدودش را متفاوت قرار  كندنياورند. تربيت ديني به معناي خاص را توجه 
. ولي االن اينطور نيست كه بيايند قاعده كنندرا حقوق  هانيهمفي آمده ولي ممكن است در آينده نشده در بحثهاي فلس

يا بايد آموزش ديني آزاد باشد. چنين چيزي نيست  شودآموزش ديني داده  هاكتابعامه بگذارند بگويند كه نبايد در 
. ولي با قطع نظر از اينكه قانون كننديمولي جهت گيري فرهنگي غرب به اين سمت است همين را هم تشويق و ترغيب 

و نوع تنظيم نظامات  هاسؤالهاي گوناگون روي پاسخ به اين و مكاتب و فلسفه هافرهنگعامي در دنيا باشد يا نباشد 
موزش ديني باشد يا نه و اگر آري چگونه و يكي هم اينكه تربيت ديني آآموزش و پرورش در اين سه بعد يعني اينكه 

باشد يا نباشد و اگر باشد چگونه باشد. روي اين سه چهار سؤال آن مكاتب مؤثر است ولي حقوق بين الملل عام ظاهرا 
  ستند. خودشان متفاوت ه هادولتلذاست كه ؛ و در اين نباشد

و حدش هم حد است در نظام جمهوري اسالمي هم آموزش ديني در متن نظام آموزش است و هم تربيت ديني  مثالً
تفكر شيعي باشد. در عربستان طور ديگر است و در بعضي  مثالً كه است بااليي است و مطابق با يك نگاه خاصي 

  . پردازندينمكشورها هم به اينها 
نگاه فقهي ما بايد نگاهي  كه امروز در نظامات تعليم و تربيت در دنيا مطرح است و طبعاً بحثهاي مهمي است هانيا

كه به هر حال  كند. اين چند مقدمه اي بود كه در ابتدا يك چشم انداز بحث را روشن دهدباشد كه به اين سؤاالت پاسخ 
هاي ديني بال آموزش به طور عام و آموزشق روظيفه و جايگاه دولت و حكومت را د ميخواهيمما وقتي از نگاه فقهي 

تربيت عام و تربيت ديني اين نكات كلي و اوليه را بايد بدانيم كه در ل در قباو همينطور  كنيمبه طور خاص مشخص 
همه بحثهاي جدي و زنده و بسيار مهم است كه مطرح است در بعضي آمده در حد حقوق و قوانين بين المللي  هانيادنيا 
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-و قوانين مختلف كشورها از قانون اساسي هادولتو در بعضي هم در حدي است كه در اختيار خود است قرار گرفته 

همه مسائل مهم  اشمحدودهاصلش و هم شيوه و شان در پاسخ به اين سؤاالت متفاوت است هم وانين موضوعهشان و ق
  است. 

 بنديعجم
. نتيجه اين است كه اين سؤاالت شوديمحاصل اين چند تا مقدمه اين سؤاالت مهمي است كه در باب آموزش پيدا 

در چه است اگر وظيفه دولت  ؟يا نهاست موزش وظيفه دولت آيك سؤال اين است كه آيا است فقهي روياروي ما 
در چه موضوعات و قلمروي و به طور خاص آموزش ديني وظيفه دولت ؛ و اي است و تا چه سطحي استمحدوده

. منظور ؟طور اينكه شكل اعمال اين وظيفه چيستو هميناست  اشفهيوظهاي ديني يا نه و تا چه حدي از آموزهاست 
گذاري است فقط در حد واگذاري و اكتفاي به همان سياست گري يال و دخالت اجرايي و تصدياين است كه تدخّ 

سؤاالتي است كه با  هانياگري اجرايي، ييا اينكه فراتر از آن در حد تدخل و تصداست، گذاري و نظارت سياست
نوع ت اسالبته اينكه وظيفه دولت چه ؛ و توجه به همين اوضاع و احوالي كه در دنيا وجود دارد بايد ما به آن بپردازيم

كه وظيفه الزامي يا ترجيحي است. اين هم سؤال ششمي است كه اينجا وجود دارد و در است اين وظيفه هم اين سؤال 
احكام اطفال تا  ميگفتيمبحث فقهي يك همان كتابي كه پارسال هم . كنيمتوجه  هاسؤالهاي آينده ما بايد به اين بحث

هترين كتابهايي است كه در يكي دو سال اخير به اين موضوع پرداخته و هم از ب تقريباًحدي به اين بحث پرداخته و 
يف فقه به آن پرداخته شده است. اين يك بحث مقدماتي بود ديگر وجود دارد و كمي هم در تصان پراكنده هم در كتابهاي

  . كنيمكه تا اينجا الزم بود عرض 

 »تشدن دول كلفم«مفهوم 
اي بود كه عرض . اين سه چهار مقدمه و نتيجهشودتا تفاصيلش بحث  كنميمكه طرح است يك بحث ديگري هم 

كه  مييگويموقتي  مند شدن و تكليف دولت يعني چه؟ينجا وجود دارد اين است كه وظيفهكردم يك مطلب ديگر هم كه ا
  هاي مهم است. يعني چه؟ اين از آن بحث ،حاكميت وظيفه دارد ،دولت وظيفه دارد

با آن نچه كه در فقه آ گري است كه مكلف شدن دولت به چه معنا است؟ به عبارت ديگر ما معموالًاين هم مقدمه دي
انحالل  ،مييگويمكه  يا أيها الذين آمنوا. يعني رنديگيمسر و كار داريم اين است كه اشخاص حقيقي طرف خطاب قرار 
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د يا نه؟ آيا نطرف خطاب باش تواننديمآيا اشخاص حقوقي هم  .شما و اشخاص حقيقي طرف خطاببه  كنديمپيدا 
كسي كه سرباز  مثالًبه چه معنا؟  تواننديماگر  ؟مخاطب تكليف قرار بگيرند تواننديمهم دولت  مثلاشخاص حقوقي 

شب عيد فطر و در ماه مبارك در پادگان بوده و زكات فطره او بر عهده كيست؟  كنديماست و در پادگان زندگي 
 ،دهددولت هم نبايد  ،خودش هم ندارد ،براي اينكه در عيلوله پدر و مادر نيست .هيچ كس نيستبر عهده  نديگويم

 ديگويمكه جايي در  ،خطاب .براي اينكه دولت يك شخصيت حقوقي است و طرف تعلق خطاب زكات فطره نيست
  .رديگينمدولت متعلق خطاب قرار ؛ و اشخاص حقيقي است ؛بده اتعائلهزكات فطره براي خود و 

و مخاطب به  ؟متعلق خطاب قرار بگيرد توانديم ،يك شخصيت حقوقي را مطرح كردم براي اينكه ببينيم، اين مثال
-و آن اينوجود دارد  غيرهو  هاشركت؟ يك چيز ديگر هم در به چه صورت ،و اگر آري ؟يا نه ؟يك تكليف قرار بگيرد

يك هويت مستقل  هاشركت خود براي ،دارد االن در حقوق امروز سهامصاحبان  كههايي وجود دارد شركت هامروز ،كه
 شركتاگر اشخاص پنج نفر صاحبان سهام آن هستند،  دادي بسته واين شركت رفته با يك جايي قراراگر  مثالً ننديبيم

شركت  دنيگويم .شوديمنولي در حقوق امروز  باطل  شوديمدادها باطل اين قرارند، بعد از مرگ آنها مالك باش
خودش يك شخصيتي است و اين قرار داد باقي است ولو اينكه همه صاحبان سهام از بين رفته باشند اين در مباحث 

اين دو مثال را زدم براي  ؟چه شخصيتي دارد ياين شخصيت حقوق ،خيلي بحث مهمي است كه از نظر فقهي هاشركت
 آيا اين عنوان حقيقي ؟يا نه ؟كندوظيفه پيدا  توانديم. اينجا هم بحث اين است كه دولت شوداينكه ذهنتان مأنوس 

اين هم يك بحث مقدماتي است كه در  ؟استشدنش چگونه دن و مكلفمند شو وظيفه ؟يا عنوان حقوقي است ؟است
  آينده به آن نياز داريم. 


