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 مقدمه
همانطور كه مالحظه كرديد ما گفتيم كه مباحثي كه بايستي در اشخاص و افراد مسؤل در قبال تعليم و آموزش 

ي علماء و دانشمندان مشخص كنيم به اين ترتيب تنظيم كرديم كه يكي عموم جامعه هست به عنوان يك تكليف كلي، يك
ال هم اين دو سو يكي خانواده و يكي هم حكومت و دولت است كه ما در حقيقت سال قبل خانواده را بحث كرديم و ام

مربوط به حكومت است همانطور كه قبًال عرض كرديم حاكم هم ممكن است به  مانديمرا بحث كرديم و آنچه كه باقي 
نه عالم و آن أ بماالمكلفين است يا اينكه احد نهأ بماعنوان يك فرد از عموم جامعه همان تكاليف متوجه او هم باشد 
 وظائفي كه علماء دارند به نحو واجب كفايي بر دوش او هم باشد 

هو حاكم از آن حيثي كه متكفل به حكومت است چه وظائفي دارد يا ندارد؟  بمات كه حاكم اما مبحث چهارم اين اس
جمع بندي بحث عموم جامعه و علماء هم كرديم كه بعضي از انواع تعليم به عنوان اولي در ادله هست بعضي هم طبق 

كه امروز بايد معلومات  اينكه به اين شكلي ؛قواعد عامه هست كه بر حسب تحول و تطور زمان هم متفاوت است
قدر بار و يعني عناوين عامه آن است؛ و به جامعه آموزش داد اين در زمان قديم در اين حد نبوده هابچهبيشتري را به 
-مسأله فقهي جمع هاي ديگر تفاوت پيدا كند. در چندامروز دامنه بيشتري دارد و ممكن است زمان ولي مصداق نداشت

 بندي كرديم.

 مت در قبال آموزش جامعهحكووظايف 
هاي هم يك سري نكات كلي كه بحث حكومت و وظائفي كه دارد و ديدگاه ،در بحث چهارم كه حكومت است

چون آن وقت يك كمي شكل بحث فرق كرد بعضي نكات را در هنگام ورود در  ،اوايل گفتيم ،متفاوتي كه پيدا شده
دارد اين است كه آيا حكومت در قبال آموزش جامعه مسؤليتي هاي سابق بحث كرديم. سؤاالتي كه اينجا وجود بحث

كيفيت اين از اي است؟ و يكي هم سؤال به چه اندازه است و در چه دامنه دارد يا ندارد؟ و اگر دارد اين مسؤليت
ي يعني اگر هم گفتيم آموزشي در مواردي بر او الزم است آيا تصد مييگويممسؤليت و وظيفه هست. اين كيفيت كه 

اين شكل قصه  ؛و خودش بايد نهادهايي را به وجوب بياورد يا ديگران را بايد حمايت كند ؟الزم است يا الزم نيست
دولت در قبال مسائل سؤاالتي است كه اينجا وجود دارد كه  نيترعمده هانيااست كه در ادامه بايد به اين هم بپردازيم. 

در و  ؟دريگيمدر حوزه مسائل ديني است يا غير ديني به معناي خاص هم اگر دارد  ؟يا ندارد اي داردآموزشي وظيفه
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هم هست يا اينكه به صورت  يگذاري و اشراف و مراقبت است يا اينكه تصداي كه دارد در حد سياستهر حال وظيفه
 سؤاالت مهمي است كه در بحث حاكم هست.  هانيا ؟جامع است

 وظيفه حاكم در باب تعليم
اي كه و حاكم هست در اينجا باز ما ادلهه بماپس بحث ما در مقام چهارم و در ذيل بحث حكومت وظيفه حاكم 

اينكه گفتيم كيفيت اين مسؤليت و وظيفه از چند جهت است يك كيفيت از جهت  يم ادله براياينجا اقامه كن ميتوانيم
چند يكي از جهت تصدي و عدم تصدي است و  ،ي استالزام و رجحان است كه آيا اين تكليف الزامي است يا رجحان

معصوم و غير معصوم فرقي ندارد  مييگويمريزي هم داشته باشد ولي حاكم كه هاي سؤال ديگر ممكن است تفاوت
چيز خاصي باشد كه تفاوت كند خواهيم  د چه غير معصوم باشد اگر در ادلهحاكمي كه مشروعيت دارد چه معصوم باش

 گفت. 

 كلف بودن حاكم در باب تعليمم ادله
قسم كلي اين و به دو نوع كلي تقسيم كرد د شوديماين ادله را  ميكنيمرا بحث  هانيااي دارد اصل ادله اينكه وظيفه

يعني يك تكاليف كلي بر دوش حاكم است كه نتيجه  مييگويماي كه ادله عامه هست ادله عامه كه ما ادله دارد يكي ادله
يك بخش هم ادله خاصه در مورد تعليم و علوم و  د.بايد به كار آموزش هم اهتمام بورز اين باشد كهآن ممكن است 

 است:  هانياو  هاآموزش

 الف. ادلة عامه
 . ميكنيمهاي قبلي دارد چند موردي را عرض اول ما به بعضي از ادله عامه كه يك نوع اشتراكي هم با بحث

 »تدالع«يك. قاعده 
همان  ،مصداقش هم تعليم باشد مستقيم نگفته تعليم الزم است يا غير الزم است توانديميكي از آن ادله عامه كه 

بحث عدالت است كه قبًال بحث كرديم ادله عامه يكي بحث قاعده عدالت است اين قاعده عدالت كه هم آنجا آورديم هم 
به طور خاص دليل آمده است كه بايد عدل را اجرا كند يك  مطرح كرد علتش اين است كه در باب حاكم شوديماينجا 
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وجوب رعايت عدل و اقامه عدل و دفع ظلم داريم به عنوان يك تكليف عمومي و به نحو واجب كفايي براي همه 
جامعه ولي عالوه بر آن يك دليل ديگري داريم كه براي حكومت و حاكم تأكيد به عدل كرده است بعضي از همان آياتي 

مربوط به حاكم است و در روايات هم الي ما شاءاهللا در باره حكومت و عدل حاكم و وظيفه حاكم  ،ميخواندقبًال هم كه 
نسبت به احياي عدالت و اجراي عدالت تأكيد شده است. پس بنابراين وجوب عدل و وجوب اقامه عدل ضمن اينكه 

ن آهمين طور آيات قر ؛ي خاص براي حكومت استيك تكليف الزام ،يك تكليف الزامي عامه براي همه افراد هست
و هم در روايات كه از  42مائده/»فَاحُْكمْ َبيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ«يا  85نساء/»إِذَا َحكَمْتُْم بَْينَ النَّاسِ َأنْ تَحْكُمُوا بِالَْعدْلِ«است كه 

چون يك  شوديممسائل مسلم و مشهور و جا افتاده است و لذا در حاكم وجوب عدل و اقامه قسط واجب مؤكد 
 وجوب مشترك بين همه هست ولي به عنوان حاكم هم وجوب عدل خطاب ويژه و خاصي داريم. 

 »لدع«مقدمات قاعدة 
 عدالت مبتني بر اين دو مقدمه است:از اين جهت است كه در واقع تمسك به قاعده 

 الف. وجوب اقامه عدل بر حكومت
مقدمه اول وجوب اقامه عدل بر حكومت است كه اين وجوب غير از وجوب عدل به معناي كلي است كه خطاب به 

ز يعني براي حاكم ا شوديمهم تأكد وجوب  اشجهينتخود حاكم شده است و تأكيد بر اقامه قسط و عدل شده است كه 
حيث اينكه احد المكلفين است وجوب عدل و حرمت ظلم داريم و از حيث حاكم هم عالوه بر آن وجوبي است منتهي 

بنابر ؛ و شوديماجتماع دو حكم در يك مصداق موجب تأكد آن حكم  شودينمچون در يك مصداق دو حكم جمع 
 مقدمه اولش است. كه دو حكم است. در هر حال وجوب اقامه عدل نديگويميك نظريه بعضي 

   »لدع«ب. ادله قاعدة 
مالحظه كرديد و اگر هم بخواهيد  هانيامقدمه دوم هم اين است كه ما وارد ادله آن نشديم بعضي را در آيات و 

مالحظه  ديتوانيممالحظه كنيد در كتاب واليت فقيه آقاي منتظري آمده است ادله و آيات و رواياتي كه آنجا جمع شده 
كه وجوب اهتمام امام و رعاية العدل  شوديمكنيد. يك قسمتش در فصل يازده از صفحه ششصد و شصت و نه شروع 

يك قسمت در اواخر است و يك قسمت هم در اوايل  ،كه اين در آن خصوص است يك قسمت هم فصل يازدهم است
 مع شده است. است. يك قسمتش هم در فصل اول است كه آيات و رواياتي در اين ج
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 اقسام عدالت بالنسبة علت ثبوت حق بر شخص
به آنجا مراجعه كنيد. صغراي قصه هم اين  ديتوانيمو  ميكنينماين يك بحث است كه ما كبراي كلي آن را بحث 

از آن استفاده كرد كه ما در واقع گفتيم كه عدالت سه قسم است عدالت  شوديمبحث آموزش در  ،است كه در صورتي
است و اينكه اين حق اوست گاهي يك امر عقلي  اعطاء كل ذي حق حقهي شرعي و عقاليي و عرفي عدل همان عقل

كه حقش است كه خيلي كم است گاهي هم هست كه شرع تعيين كرده كه حق  فهمديماست عقل به صورت مستقل 
مشمول  توانديمگفتيم اين هم  اوست ولي گفتيم كه ممكن است يك چيزهايي را در يك زماني جزء حقوق بدانند اگر

 آن اطالقات شود.

 شمول عدل شرعي در باب تعليم 
همان احكام و چيزهايي كه  ،هاي شرعي داريم كه عدل شرعي استيك آموزش ،آن وقت ما اينجا در بحث آموزش

ه او آموزش داده چون اين جزء حقوق او شد و واجب است كه ب ؛واجب است كه به فرد آموزش داده شود ميگفتيمقبالً 
يعني حاكم هم در قبال اين مسؤل است همان چيزي كه بر عالم الزم بود كه ارشاد  شوديمجزء عدل شرعي  ،شود

اي كه علماء دارند انجام شود حق او و وظيفه شوديميق همان احكام الزامي ... اين ضجاهل كند در يك محدوده خيلي 
وظيفه حاكم اجراي عدالت است و تحقق اين حقوق و احكامي است كه الزامي  .حاكم بايد نظارت كند كه اين انجام شود

اي دارند و شخص هم حقي دارد كه اين مسائل و وظيفه است و بايد انجام شود. اين عدل شرعي است يعني علماء
را شخص رند اين احكام دين و اعتقادات و احكام و اخالقيات الزامي مورد ابتاليش را بياموزد و علماء هم وظيفه دا

يعني تنظيم كند و كاري كند كه  ،وظيفه حاكم است كه برود اقامه قسط كند ،كندينمآموزش دهند اگر كسي قيام به اين 
اين جزء وظائف حاكم است. يا آنجايي كه احكام يا غير احكام در جايي كه روي  ؛عمل كنند شانفهيوظعلماء به اين 

-ين كلي براي حفظ مثال عزت اسالمي يا دفاع از كيان اسالمي گفتيم يك آموزش. در عناوشديمواجب  يعناوين كل

باز چون جزء الزاميات شد كه همه مكلف هستند كه وارد شوند و  ،را ببيند هاآموزشهايي الزم است بايد جامعه اين 
كم در قبال آن مؤظف كه حا شوديماين هم جزء حقوق عمومي  ،دهند و جامعه اين آموزش را بگيردباين آموزش را 

 است يعني از باب اينكه حاكم مجري احكام شريعت و مجري عدل است بايد به اين بپردازد. 



  1859ماره                     وظائف آموزشي حكومت و دولت -فقه تربيتي                      

6 

 

 شمول عدل عقلي و عرفي در باب تعليم
و در اين زمان هم  رديگيمعدل عقاليي را  ،در عدل عقاليي هم اگر در يك زماني ما گفتيم كه وجوب اقامه عدل

كه اگر كسي اقدام به آن  كننديمعقال اينطور حساب  ،ء حقوق عمومي اگر به حساب بيايدجز ،هاآموزشيك حدي از 
آن وقت ما از باب عدل عرفي هم  ،اگر به اين حد برسد شوديميك حقي ضايع  ،نكند در واقع خالف عدل است

در واقع شما  ديگويم ،ورزيو واجب است به حاكم عدالتن عدل را اقامه ك ديگويماي كه بگوييم آن ادله ميتوانيم
اي مثال كه يك جامعه ديآيمبايد اين حقوق عمومي را تأمين كنيد. اين مثل اين است كه االن وقتي كه جزء نظامات در 

كما  ،رديگيمآن وقت عدل عرفي اين را  ،وقتي جزء حقوق الزمه زندگي در آمد هانيا ،بايد آب لوله كشي داشته باشد
 . ميكنيمكه بعد عرض  رديگيمكما اينكه حفظ نظام هم اين را  ،رديگيمم اين را اينكه حفظ نظام ه

يا  ،تيا مصداق عدل شرعي اس ،اين يك دليل است كه كبراي كليش را ارجاع دادم كه شما ببينيد و مصداقش هم
اين هم با تشخيص در غير احكام با عناوين ثانوي است اولي و  عدل شرعي در احكام به عنوان ،عدل عقاليي است

 تغيير پيدا كند.  توانديمعرف است كه در طول زمان هم 

 محدوده وجوب و استتحباب تعليم 
در غير  و از باب اينكه چند نوع براي آن دليل داشتيم ؛گفتيم كه آموزش احكام الزامي مورد ابتالء واجب است

با كه  ميگفت هممسائل رياضي و فيزيك  ،اين مسائل شرعي به معناي خاص از غيرمورد در  است.مستحب  ،الزاميات
و مورد تعدي قرار  مانديمدر حدي كه اگر نباشد جامعه اسالمي عقب  ؛عناوين عامه يك حدي از آن واجب است

 شوديممندي نخواهد شد. اين حداقلش واجب ، جامعه، جامعه عزتاينطور است كه اگر نباشد ي. در يك حدرديگيم
 . شوديمبقيه مستحب 

 وظايف حاكم در باب تعليم
اينجا هم  .يك حد الزامي داريم و يك حد هم حد رجحاني و استحبابي است ،غير شرعي وشرعي مورد  در هر دو

 اين وظيفه حاكم است: ،منتهي آن وظيفه عمومي بود ،همان قصه است
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 احد المكلفين به عنوانالف. حاكم 
-دارد يكي از حيث اينكه او هم احدست كه يك تكليف عموم جامعه دارند و حاكم دو تكليف هم اين ا اشجهينت 

 المكلفين است. 

 حاكم به عنوانب. حاكم 
يكي از حيث اينكه حاكم است. ممكن است كسي در وجوب اقامه قسط و عدل به عنوان يك تكليف عمومي مثال 

است كه اصال نقش حكومت اين است كه  ترواضحر باب حاكم ادله ولي د ،اي داشته باشد و اشكالي كندهدر ادله شبه
برسد و تضييع حقوقي نشود. اين وضوح بيشتري  هاآنعدالت را اجرا كند و قسط را اقامه كند و حقوق اشخاص به 

 شوديمكه تا حدي  كنميمهاي قبل گفته شده است من به همين اكتفا دارد. اين يك دليل است كه چون نكاتش در بحث
 الزام به دست آورد. ،از اين

 وظيفه حاكم در اجرا و تطبيق احكام اسالم
بايد اين حق ، هست هانيادر حد همان جايي كه در حقيقت جزء وظائف اوليه براي ارشاد و  ،بر مباني كه گفتيمبنا 

عنوان ديگر اين است كه ممكن  ؛وان عدلبه عن اينبه او داده شود يا اينكه بنابر عناوين ثانويه بايد اين كار را انجام داد. 
هايي هم داشته باشد ولي اقامه احكام شرع است و در واقع اجراي قوانين شرعي است. است اين عنوان با آن تداخل

 هابحثوظيفه حاكم اجرا و تطبيق احكام اسالم است كه اين هم در كتابي كه اينجا نام برده شد در فصل اول و دوم اين 
لِتَحْكُمَ بَيَْن النَّاسِ ِبمَا « ،48مائده/»َفاحْكُمْ بَْينَهُمْ بَِما أَنْزَلَ اللَّهُ« ه وظيفه حاكم تطبيق احكام اسالم استآمده است ك
حاكم مجري  ،مسلم است كه هئلمس كه نشان دهنده يكآيات و روايات ديگري وجود دارد  ؛105نساء/»أَرَاَك اللَّهُ

خصوصي و مسائل شخصي هم اين وظيفه را دارد يا  ، آيا در حوزهمييگويمم كه ما احكام است. البته اين مجري احكا
اين است كه مراقبت و نظارت كند بر اجراي  اشفهيوظقدر مسلم از اينكه حاكم  لبايد بحث شود. ولي به هر حا ؟ندارد

تفصيل اين  .اين قدر متيقنش استگذار است. و در دامنه وسيعي در جامعه تأثيرهاي اجتماعي دارد احكامي كه بازتاب
بحث در بحث واليت فقيه و حكومت بايد بيايد. اينكه اين وظيفه تطبيق احكام اسالم و اجراي احكام اسالم كه حكومت 

تكاليف  ،آنچه كه مسلم است اين است كه آيد.مي بر دوش دارد تا چه اندازه هست؟ و نكاتي دارد كه در جاي خودش
قطعا از وظائف حاكم هست. آن وقت  ،ثيرات اجتماعي وسيع داردظائفي كه در سطح جامعه تأماعي و وعمومي و اجت
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در يك حد وجوبي و در كه وظيفه علما و وظيفه جامعه تعليم است  ؛شوديمنظير آن بحث قبل  دوبارهاگر اين را بگوييم 
ند و احكام فقهي و شرعي در كعمل  شابه وظائف اجتماعي بايد كه ستحبابي است. حاكم هم از اين بابيك حدي هم ا

طبعا بايد مراقبت كند كه علماء و آنهايي كه در قبال اين مسائل اجتماعي مسؤليتي دارند و وظائف  ،جامعه اجرا شود
به وظائفشان عمل كنند اين هم در حقيقت جزء وظائف الزامي است كه بر دوش حاكم  ،اجتماعي بر دوششان هست

از صوت  19:32به مدت ، بايد مراقبت و نظارت بكند. براي آموزش دادن الزامي هست ه شدگفت و در حدودي كهاست 
 تايپ نشده است.

كه آن احكام و مقررات و وظايف اجرا بشود. بنابر اينكه بگوييم اين جزء وظايف اجتماعي است و افراد بايد آن را 
دارد، جاي بحث دارد.  قدر وظيفهچه ،شخص است خودوظايفي كه مربوط به اينكه حكومت در قبال انجام بدهند اما 

گويد اي كه ميولي اينكه علما بايد احكام و مسائل را ياد بدهند يك بحث اجتماعي و عمومي است و همه آن ادله
شود. البته اين، با قاعده حاكم وضع شده و حكومت به او سپرده شده براي اينكه احكام را اجرا بكند، شامل اين هم مي

 پوشي دارد.الت يك همعد
قاعده سومي هم كه اينجا وجود دارد، همان حفظ نظام اجتماعي است. اين حفظ نظام اجتماعي هم مثل عدالت 
است. كه خود حفظ نظام واجب است و ارتقاي آن مستحب است. اين قاعده حفظ نظام هم از مسائلي است كه مشترك 

عام داريم كه همه آحاد جامعه، در دفع هرج و مرج و حفظ انتظام است. يعني يك وجوب حفظ نظام اجتماعي به نحو 
 شود. ترجيحي و رجحاني ميي و در يك حدي هم الزامدر يك حد  ،امور اجتماع مسئوليت دارند كه قبال گفتيم

ه طور خاص مأمور نظم و حفظ انتظام امور است، كه اين هم از مجموعه ادلاين هم از آن چيزهايي است كه حاكم به
آيد كه اين از وظايف مهم حكومت است به خصوص كه بخشي از انتظام اجتماعي و نظم اجتماعي و دفع به دست مي

هرج و مرج، كار غير حكومت نيست بلكه كار حكومت است و لذا آن نظم عمومي كه بر عامه مكلفين واجب است در 
هم اينكه مفاد و فحواي ادله بر آن است كه حاكم يك حدودي، كسي قدرت برآن ندارد و فقط حاكم قادر بر آن است و 

خواهد و در واقع حكومت براي همين گويند اينكه وظيفه حاكم انتظام امور است، دليل نميمي ، لذا بعضيبراي نظم است
يعني حاكم مجري نظم و انتظام اجتماعي است و نظام اجتماعي را بايد » البد للناس من امير«است. حضرت فرمود كه 

-فظ بكند. شايد هم واقعا همين باشد و نظير ادله واليت فقيه است. اگر هيچ دليل لفظي هم نداشته باشيم، همين كه ميح

اش حفظ نظم اجتماعي است حاكم يعني ناظر بر انتظام امور اجتماعي. اين هم از گوييم كسي حاكم است، يعني وظيفه
انتظام در مواردي نظم اجتماعي و  ،است بگوييم كه مصداق اينقواعد مسلمي است كه براي حاكم وجود دارد و ممكن 
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سازي را هم ها و فرهنگ، مهارتعالوه بر علوم دليل حفظ نظم .شودها ميعلوم يا مهارت اجتماعي مبتني بر آموزش
جتماعي امروز گيرد. يعني بايد مهارت رانندگي و مهارت عبور و مرور را به افراد ياد بدهد چرا كه زندگي در نظم امي

آيد، ها ميها و دبيرستانهاي تعليمات اجتماعي دبستاندر كتاب كهمطالبي ها است. همين مبتني بر يك سلسله مهارت
ها است. قطعا اين جزء وظايفي است كه حكومت بايد انجام بدهد. گرچه وظيفه عمومي هست و بايد همه اين مهارت
و انتظام  طور خاص و ويژه مأمور تأمين همه مقدماتي است كه به نظمها را آموزش بدهند. ولي حاكم بهمهارت

 ها و غيره.شود، اعم از علوم و دانشاجتماعي و دفع هرج و مرج منتهي مي
در مورد حاكم كه داشتيم ها دفاع از مسلمانان، حيثيت و عزت جامعه اسالمي و ممانعت از ذلت آنهمين طور قاعده 

همين قاعده يك وظيفه عام براي همه بود و حاكم هم از حيث همان وظيفه عام، مصداق اين گرچه  .دليل خاص دارد
شود، در آنجايي كه آموزش اي را شامل مياست، اما به عنوان حاكم، يك مأموريت ويژه دارد. البته اين هم يك محدوده

گيرد و يا مبتالي به ذلت و قرار ميعلم، دانش و مهارتي، جزء مسائلي باشد كه اگر نباشد، جامعه در معرض هجوم 
كنيد كه . مالحظه ميها هم از وظايفي است كه حاكم دارداينكنند. ميشود و كفار بر او راه و سيطره پيدا خواري مي

ها طور خاص اينداند، اما بهاسالم ضمن اينكه عدالت و احكام اسالم را و حفظ نظم اجتماعي و دفاع را وظيفه همه مي
 هم در مواردي وجوب آموزش و تعليم است.  دوش حاكم بما هو حاكم گذاشته است و نتيجه اينرا بر 

آيد ميكنند نه يك چيز وسيعي و آنچه از اين ادله برالبته همه اين قواعد وجوب را در يك محدوده معيني اثبات مي
م بدهد و يا طوري تنظيم بكند كه تصدي نيست؛ فقط اشراف بر اين است كه اين محقق بشود، حاال يا خودش انجا

 شود.اعمال وظيفه او است. اما اينكه مباشرت بكند، اين از ادله استفاده نميجامعه انجام بدهد. اشراف بر تحقق اين 
 حتي اگر راهي هست كه رايگان انجام نشود، آن راه را برود. همين كه محقق شد، كافي است و الزم نيست كه

 اش است. انشااهللا جزئيات اين حكم را عرض خواهيم كرد.وقت وظيفهراهي نباشد، آنرايگان بشود. ولي اگر 
بعضي از مؤمنين بر  ،71توبه/»بَْعضٍ أَوِْلياءُ  بَعْضُهُمْ  اَلُْمؤْمِناتُ  وَ اَْلمُؤْمِنُونَ «توان گفت كه طبق آيه آيا مي پرسش:

 بعضي ديگر واليت دارند؟
نه خير، اينكه بگوييم مؤمن حاكم است و آن دليل، حكومت درست بكند و بگويد همه آنچه كه براي حاكم  پاسخ:

طور كه سوال شد آيد، درست نيست. اوليا در اين آيه آن واليتي كه حكومت باشد، نيست. اينگفتيم، براي مؤمن هم مي
براي مكلفين هم باشد؛ در حالي كه  گفتيم، حكومتراي دهد همه احكامي كه بشود كه تعميم ميدليل حاكم مي ،آيه فوق

 چنين نيست.
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كه همه وظايفي كه براي حكومت  اينكه اطالقي داشته باشد، 1»كُلُّكُمْ رَاعٍ َو ُكلُُّكمْ مَْسئُول«طور  است روايت همين
 طور نيست و بعيد است.است، براي ديگران است، نه اين

 هب. ادلة خاص

اي هستيم تا دنبال ادله ،آورديم از اين به بعدكلي بودند كه از درون آنها وجوب آموزش را درميها همه قواعدي اين
 ببينيم آيا دليل خاصي وجود دارد كه تعليم و آموزش را جزء وظيفه حاكم و دولت به حساب آورده باشد؟

 د.نن بحث ارتباط داركه به اي -گرچه غالبا سند معتبري ندارند –در ادله خاصه روايات متعددي داريم 

 »معاذ بن جبل« روايتيك. 

از جمله اين روايات روايتي است كه در جلد دوم كتاب والية الفقيه صفحه نه حديث شماره پنج وجود دارد كه در 
َلمَّا  ِلمُعَاذِ بِْن جَبَلٍ ٦وَصِيَّتُهُ  هنگام فرستادن معاذ بن جبل به يمن صادر كردند به او سپردند ٦منشوري كه پيغمبر اكرم

دانيد كه يكي از مي -هاي مفصلي است كه در تحف العقول آمده و سند ندارداين روايت يكي از نامه  ،بَعَثَهُ إِلَى اْليَمَن
هاي ما در تحف العقول است كه كتاب خيلي قشنگ و زيبا است و مشتمل بر احاديث خيلي جالبي است اما خسارت

 ٦حكومتي كه پيغمبر اكرم و نامهاين وصيت نامه  كند.سندها را نياورده است و با خود حديث شروع مي مقطوع است و

طور در اند و همينش را دادهسبه معاذ بن جبل دادند در تحف العقول آمده است كه در اين كتاب والية الفقيه آدر
كنزالعمال، داشته باشد ولي در عين حال بايد ببينيد.  آن تام سنداز نگاه ما، كنم كنزالعمال وارد شده است كه فكر نمي

است و بعيد است كه بتواند براي ما يك سند تامي بشود. ولي اصل نامه  30291حديث ،غزواته و بعوثه بابجلد دهم، 
 طور است:اين

وَ َأحْسِنْ أََدبَهُمْ عََلى  كندبه معاذ بن جبل به عنوان مأمور حكومت خطاب مي ٦حضرتيَا مُعَاذُ عَلِّمُْهمْ ِكتَابَ اللَّهِ «
...وَ َأدِّ  كه گفتيم اجراي احكام اسالم استخَْيرَهُْم وَ شَرَّهُْم وَ أَنْفِذْ ِفيهِْم َأْمرَ اللَّهِ  الْأَخْلَاقِ الصَّالِحَةِ وَ أَنْزِلِ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

 2»الْمُعَلِِّميَن ِفيهِمُ بُثَ ثُمَ ...وَ لْيَكُنْ َأكْثَرُ َهمَِّك الصَّلَاةَ  أَمَانَةَ ...إِلَيْهِمُ الْ

                                                            
 .6، ص1مجموعة ورام، ج - 1
 .25تحف العقول، النص، ص - 2
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 .پخش كندر نقاط مختلف يمن معلماني را ، اْلمُعَلِّمِينَ  فِيِهمُ بُثَ ابتدا وظيفه تعليم قرآن را به او سپرده است و بعد

معلميني را براي ياد دادن  وجود دارد كه اْلمُعَلِِّمينَ فِيِهمُ بُثَ و ديگريعَلِّمْهُمْ ِكتَاَب اللَّهِ  در اين مكتوب حضرت يكي
 .كن در نقاط مختلف يمن منتشر به مردم،

 بررسي سندي و داللي روايت

ها توجه بايد به آنبعيد است كه اين روايت از نظر سند، سند تامي داشته باشد. اما از نظر داللت چند نكته هست كه 
 داشته باشيم.

 يا اولي؟ حكم حكومتي .1

، آيا حضرت از حيث اختيارات حكومتي كنددارد و مبعوث مياينكه حضرت مأموري را به سمت يمن گسيل مي
 كه كند، در واقع وظايفي استهايي كه به او ميكه نه، اين توصيه؟ يا اين»بكن را برو و اين كار«تشخيص داده است كه 

 كند. و حضرت وظايف اوليه و ذاتي حاكم را، به مأمور خود كه مبعوث از ناحيه حضرت است، ذكر مي .حكومت دارد

 اين مگرد نحكم اولي باشاين است كه شود هايي كه انجام ميپاسخ اين سوال اين است كه اصل در احكام و توصيه
جوري، اصل اولي به اين شدت و قوت هاي خاص اينتوصيه ها وبر احكام ثانوي باشد. البته در نامهاي كه، قرينه

نيست. اما وقتي قبل و بعد اين نامه را ببينيد، همه اشاره به اين احكام اوليه است، يعني سياق، سياق احكام اوليه است. 
رود به يمن مي كه حكم موردي بوده و معاذ كهلذا اصل اين است كه ما اين حكم را به عنوان حكم اولي بگيريم، نه اين

بايد اين كار را بكند. بلكه اين حكمي است كه مأمور حكومت دارد و حكومت از باب حكم اولي به مأمور خود توصيه 
خواهيم بگوييم حاكم بما خورد. چون ميصورت به درد ما مي كند. پس اصل اين است كه حكم اولي باشد و در اينمي
اگر چيزي باشد  كه موردي اين وظيفه را به او بسپارد.اين وظايف را دارد. نه اين كه حاكم است، به عنوان حكم اولياين

خواهد. اين كار براي معاذ تكليف فرستد، قرينه ميكه جزء وظايف اولي شخص نباشد ولي او را به صورت خاص مي
شت؟ يا نه، چون پيغمبر به عنوان كه اگر پيغمبر هم نبود، باز همين تكليف را دابوده است، اما از چه حيث؟ از حيث اين

گفت، اين تكليف را داشت. پيغمبر به گوييم نه، اگر پيغمبر هم نميولي و حاكم گفت، اين شخص تكليف پيدا كرد. ما مي
 واليي.حكومتي و الهي است نه حكم  دهد. حكم، حكمعنوان حكم الهي معاذ را مورد خطاب قرار مي

 


