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 مقدمه
ما بود كه گفتيم ادله اين وظائف را گفتيم كه گفتيم ادله عامه داريم كه پنج حاكم و حكومت بحث  وظائف آموزشي

به  ٦شش عنوان قواعد عامه و ادله خاصه بود كه اين ادله خاصه را عرض كرديم در اين ادله خاصه ابتدا وصيت پيامبر
نهج البالغه بود. كه  مهارسوم هم خطبه سي و چدليل م بود. به عمرو بن حز ٦معاذ بن جبل بحث شد بعد وصيت پيامبر

بعد بحث سندي بود كه سند تامي  .»فَالنَّصِيحَةُ َلكُمْ وَ تَوْفِيرُ َفْيئِكُمْ عََليْكُمْ وَ تَعِْليمُُكمْ َكيْلَا َتجْهَلُوا ا حَقُّكُمْ َعلَيَّفَأَمَّ«
 نيست. بحث داللي هم انجام شد.

 ... » لي االمام أن يعلمع«دليل چهام: قال علي عليه السالم 
ُحُدودَ الْإِسْلَاِم َو  وَلَايَتِهِ َأهْلَ يُعْلِمَ أَنْ الْإِمَامِ عَلَى« :٧قال علي آمده كه  ٧چهارم در غرر و درر اميرالمؤمنيندليل  

 . 1»الْإِيمَان

                                                            
 341تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص:  - 1
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 سند روايت 
 هانياست كه از لحاظ سند معتبر نيست و مقطوعه است در غرر و روايت حديث شش هزار و نود و نه غرر هاين 

  .مثل تحف العقول سند نيست

 روايت  داللت
  نكاتي هم در مورد داللت روايت وجود دارد كه عبارتند از:

 ». وَلَايَتِهِ  أَهْلَ يُعْلِمَ أَنْ الْإِمَامِ  عَلَى «داللت بر وجوب دارد   .1

 و  رديگينماي دارد كه واليت دارد و حوزه نفوذ اوست و خارج از آن حوزه را محدودهاين حكم اختصاص به  .2

كه همان حدود اسالم و ايمان است حدود  رديگيمبه لحاظ آنچه كه بايد آموزش دهد يك محدوده خاصي را  .3
و ايمان شخص بر آنچه كه به اسالم  شوديماسالم و ايمان در واقع هم شامل مسائل اعتقادي و اخالقي و فقهي 

ياد دهد اين هم خاص به اين حد است و در واقع  هاآنبه  اديبه را  هانياو احكام و  هااندازهحدود و  گردديم
 .شوديمهاي ديني را شامل آموزش

اش اين است كه به مناسبات حكم و كه قاعده شوديمهاي قبل گفتيم اينجا جاري بعضي نكاتي هم كه در بحث .4
اص دارد به حدودي از اسالم و ايماني كه شخص در كار خودش به آن نياز دارد بر اساس موضوع اختص

فرمولي كه قبال گفتيم اين هم سندش تام نيست ولي اگر سندش تام بود يك وظيفه آموزشي را بر دوش حاكم 
وزه علوم و ديني و آگاه كردن مردم به مسائل ديني، البته بيش از اين در ح هاآموزشنسبت به  گذاشتيم

 . رديگينمهاي ديگر دانش

 »ميعرفهم ابواب ما فيه صالحه«دليل پنجم: از بحاراالنوار 
در كتاب واليت فقيه اين روايت پنجم حديثي است كه در بحار االنوار جلد نود صفحه چهل و يك آمده است دليل 
 لَا ُبدَّ لِلُْأمَّةِ مِنْ إَِمام« فرمودند:حديث مفصلي است كه در  ٧ده و در بحار هم هست. اين هم از اميرالمؤمنينشهم نقل 

  .2»وَ يُحَذِّرُُهمْ مَا ِفيهِ مَضَارُّهُم صََلاحُهُمْ مَا فِيهِ َأْبوَابَ وَ ُيعَرِّفُهُمْكه چنين و چنين انجام دهد تا به اينجا برسد كه 

                                                            
 .41، ص90بيروت)، ج -بحار األنوار (ط  - 2
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 روايت  ي و دالليسندبررسي 
شده است بحار هم از محكم و متشابه نقل كرده كه يا مقطوعه هست يا رجال اين هم حديثي است كه در بحار نقل 

  .ضعيفي در آن هست. در بحار ارجاع به اصل هم داده است. اين به لحاظ سند
 شود:نكاتي نيز در مورد داللت اين روايت وجود دارد كه عرض مي

 داللت بر وجوب .1
 كه اين كارها را انجام دهد  »لِْلأُمَّةِ مِنْ إِمَاملَا بُدَّ « كنديمداللت بر وجوب روايت اين 

 وظيفه امام .2
جزء وظائف امام هست. اين امام هم در اينجاها به معناي اعم از امام معصوم  كارها نيااين است كه  روايت ظاهر

اشد و امامي براي كسي حاكم بد بگويد هميشه باي خواهديماي كه است يعني منظور حاكم و امير است همان قاعده
 باشد.

 شمول روايت در تمام مصالح زندگي .3
 مَا فِيهِ َأبَْوابَ وَ ُيعَرِّفُُهمْ«اعم است  هاآموزشنكته سوم هم در اين حديث اين است شمول اين از لحاظ محدوده 

 ،آنچه كه در آن .يعني اينكه اطالقي در آن هست رديگيمهم صالح دنيوي و هم صالح اخروي را  ،اين صالح »صَلَاحُهُمْ
 ».وَ يُحَذِّرُهُْم مَا ِفيهِ مَضَارُّهُم«هست  هاآنصالح 

دو احتمال دارد يكي اين است كه مقصود صالح امور خاص اخروي باشد و يك احتمال هم دارد كه اعم باشد 
ارد. شمول اين هم به نحوي به آخرت ربط د هاآنگر چه  رديگيمرا هم  هاآنصالح دنيوي يعني نظم دنيوي و سعادت 

را  هاآنهاي زندگي اجتماعي و خانوادگي و فردي در اين دنيا اطالق دارد شامل مصلحت هاآنكمي بيشتر است. صالح 
كه آن چيزي كه به مصلحت  گذاشتيماي را بر دوش حاكم ين روايت اگر معتبر بود يك وظيفهو لذا ا شوديمهم شامل 

. ظاهرش اين است رديگيمرا در بر  هانياسواد خواندن و نوشتن و  هاآنجمله  آگاهي دهد و از هاآنجامعه هست به 
 ديگويمالبته وقتي  كنديمكه جمله خبريه هم داللت بر وجوب  ديگويمكه در واقع تكليف او را به صورت جمله فعليه 

كه ال بد كه كسي متصدي شود كه اين كارها را انجام دهد ظاهرش اين است كه تكليف دارد هم احتمال مطلق بودنش 
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اين است كه هم وظيفه هست و هم وظيفه  اشهياولهست و هم احتمال عدم وجوبش هست ولي اصل اين است ظهور 
 . ديآيماينجا هم گفتيم و  هاياولوجوبي است. باز بعضي نكات مشتركي دارد كه در 

 دليل ششم: نامه شصت و هفت نهج البالغه
 ٧كه اين هم كتابي است كه اميرالمؤمنين ،نهج البالغه هستدر وصيت يا نامه شصت و هفت نهج البالغه  ،دليل ششم

. كه وَ َعامِلُهُ عَلَى مَكَّةَ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ هُكتبه لُقثَمَ ...ه است نوشتعامل و نماينده حضرت در مكه بود كه بن عباس  مَثَ به قُ
صبح و بعد از ظهر  ديگويموَ اْجِلسْ لَهُمُ اْلعَصْرَْينِ به او كه  دهديمالبته سند معتبري ندارد. آنجا هم دارد كه دستور 

جواب ده و با  پرسديم. كسي كه سؤالي رِ اْلَعالِمَكِافَأَفْتِ الْمُْسَتفْتِيَ وَ عَلِّمِ الَْجاهِلَ وَ ذَوقتي بگذار و براي مردم بنشين 
كه مواقعي را تعيين كن كه بنشيني و به  دهديمعلما مذاكره كن كه بحث در اين، اين دو جمله هست كه به او دستور 

جواب دهي و دانش و علم را به مردم  هاسؤالپاسخ دهي و جاهالن را آگاه كني به  كننديمسؤاالت ديني كه مردم 
 عرضه كني. 

 رسي سندي و داللي روايتبر
  .كنميمچند نكته هست كه من به اختصار عرض  روايتبه نظرم سند تامي نيست اما در داللت  اين روايت سند

 ظهور روايت در وجوب تعليم احكام الهي .1
وجوبي است كه جزء احكام واليي نيست بلكه جزء احكام الهي و احكام اولي البته  .وجوب است روايت ظاهر اين

 ت كه بر دوش حاكم است. اين هم يك جهت، اس

 مسائل ديني اختصاص افتاء به .2
هم ممكن است  علِّم الجاهل و استمعلوم است كه مخصوص به مسائل ديني فَأَفْتِ الْمُْستَفْتِيَ جهت ديگر اين است 

 .كه شمول بيشتري داشته باشد
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 »للِّم الجاهع«محدوده شمول  .3
بيشتر در علوم الهي و  هانياو بعدش و اينكه معموال علم و جهل در روايات و  قبلهم به قرينه  علِّم الجاهلالبته 

هاي ديني است و ن هم بعيد است كه اطالق داشته باشد يعني هر دو جمله ظهورش در دانشيا شوديمديني استعمال 
هاي ديني شمول داشته باشد. آنچه كه مربوط به وظائف و حداقل اين است كه در اين ترديد است كه به غير دانش

 هست به مردم ياد دهد.  هانياتكاليف ديني و 
 اين هم يك جهت كه در اين بعد هست و نكات ديگري هم كه مشترك است و گفتنش اهميتي در اينجا ندارد. 

 گذاشتيماصي را بر دوش حاكم هاي ديني يك تكليف خمجموعه اين روايات اگر تمام بود الاقل در بحث آموزش
 بقيه اطالقي نداشت. ،بود »صَلَاحُُهمْ مَا فِيهِ أَبَْوابَ َو يُعَرِّفُهُمْ«فقط  هاآموزشاما اطالقش نسبت به همه 

 دليل هفتم: عهد مالك اشتر
اللَّهِ عَِليٌّ أَِميرُ الْمُؤِْمنِيَن  َهذَا مَا أَمَرَ بِِه عَبْدُ«اول عهد مالك اشتر آمده  ؛هفتم آن است كه در عهد مالك اشتر آمده

جِبَايََة خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ َعدُوِّهَا به اين چهار موضوع مهم كه در آن مَاِلكَ بَْن الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ ِفي عَْهدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَّاهُ مِصْرَ 
 است.كرده امر . »وَ اسْتِصْلَاَح َأْهِلهَا وَ ِعمَارَةَ بِلَادِهَا

در حقيقت اين برائت استصالح در عهد مالك اشتر است يعني آن همه تعاليم متعددي كه در آنجا آمده است روي 
هاي اصلي مالك هست. كه مسائل مالي است كه همان زكات و جمع اين چهار محور اصلي است كه به عنوان مأموريت

باداني است كه بحثهاي ظاهري است يكي هم استصالح كردن خراج و مسائل امنيتي و مقابله با دشمنان و يكي هم آ
اي است كه علي عليه السالم به حاكم مصر سپرده است. در ساختن مردمان مصر وظيفهي و صالحسازاست. صالح هااهل

 . كنميماين دليل هم نكاتي هست كه عرض 

 بررسي سندي و داللي روايت

 سند عهد مالك اشتر .1
دو بار مفصل بحث سندي مالك اشتر را آورديم  ةول است و در همين مباحث فقه التربيسند عهد مالك اشتر قابل قب

و جناب آقاي سيد كاظم حائري در فقه القضائشان كه يك بحثي دارند راجع به سند عهد مالك اشتر است. ما در بحث 
اين خوبي د ما مراجعه كنيد. هاي خوبه بحث شوديمالتربيه هم صحبت شده است و قضا اين را بحث كرديم در بحث فقه
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اين است كه سند معتبري دارد و قابل اين هست كه سندش درست باشد. سند نجاشي به عهد مالك  هايقبلبر خالف 
اشتر است كه در رجال نجاشي هست و سند هم سند معتبري است مشكلش اين است كه نجاشي كل عهد را نقل نكرده 

بود كه غير از اين نسخه موجود است. اين را او  در دستاي نسخه بگوييم كه ممكن استه ك نديگويماست و آن وقت 
اي در يك شبهه كنديمبايد كمي آنجا معالجه كرد و اال سه سند دارد كه سند نجاشي درست است و آن عهد را تصحيح 

اختالف نسخ است كه ممكن است نسخه نجاشي همين نسخه موجود ما نباشد كه اين را بايد پاسخ داد و پاسخش هم 
شده در ظاهرا بايد اين باشد كه اين نقل متعدد دارد و يك اشتهاري داشت. اگر ما در جايي ببينيم كه اين عهدي كه نقل 

ولي اگر  شوديماختالفي در اين نسخ باشد كمي ترديد پيدا  .دارديكي ن ،اي يكي داردچند مرجع اصلي در يك جمله
سند  شوديمسندش به همان متصل  دهديماي كه رايج و متداول بوده ارجاع في نباشد نجاشي هم به همان نسخهاختال

د نجاشي هم سند درستي است يعني نقل خود اين در يك كتبي است كه سند ندارد يا سندش ضعيف است نجاشي خو
كه اين سند نجاشي سند درستي  .طوراين ،كه من سندي دارم به عهد مالك اشتر ديگويمجوري عهد را نقد نكرده همين

آن وقت اگر اختالف نسخ در يك جايي  اندكردهاست ما بايد اين سند را بچسبانيم و وصلش كنيم به نقلي كه ديگران 
چيزي است كه همه نسخي كه نقل توي ولي  ؟دارد هانقلك از بگوييم سند نجاشي اشاره به كدام ي شودينمباشد 
القائده اين سند نجاشي اشاره ر همه نسخ نقل شده وجود دارد عليدارد مثل اين جمله اولش كه دهم  نسخه اين ،اندكرده

و  شوديمبه چيزي است كه رايج بوده و در جاهاي مختلف نقل شده و لذا به اين شكل سند عهد مالك اشتر درست 
هاي ديگر حضرت هم چون و مكاتبه هانامهعهد مالك اشتر متني است كه اگر سندش درست شود آن وقت بسياري از 

خيلي مهم است كه عهد مالك اشتر سند دلچسبي داشته باشد و لذا بر  كننديممضاميني مثل آن دارد همه پشتوانه پيدا 
هم هميني است كه عرض كردم سند نجاشي درست  شخالف همه شش مورد قبل اين سند معتبري دارد اختصار

به فالن كتاب من سند  كندينم. اين مثل اين است كه كسي بگويد كه سند من به فالن موضوعي كه خودش نقل شوديم
اين سند به همان كتابي كه رايج و متداول است. اگر اين  ،خودش مطالب كتاب را را نقل نكرده است ،جوري دارماين

حجيت داشته باشد  تواندينماي كه نقلش متفاوت است داشته باشد اين سند خصوص آن فقرهكتاب چند نقل متفاوت 
اين يك بحث سندي است كه به  كنديمند آن را تصحيح مشترك است س هانقلو بين  اندكردهاما چيزهايي كه همه نقل 

 ل به آن اشاره كردم. ااجم
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 »لستصالح االها«مفهوم  .2
اي كه ل است كه نكتهاستصالح اه بحث كنيم، اهميت دارد -چون سندش معتبر شد -نكته دوم در عهد مالك اشتر 

اهل آنجا را صالح  ديگويماين  »صَلَاحُهُمْ مَا فِيهِ َأبْوَابَ وَ ُيَعرِّفُهُمْ«اينجا وجود دارد اين است كه صالح آمده نظير آن 
 كنديمو به تناسب زمان هم تفاوت پيدا  رديگيمكند و صالح كردن يك مفهوم مطلقي است كه امور دنيوي و اخروي را 

نبوده است و  هانيارا داشته باشد يك وقتي  هايآگاهو اين  هادانشيك وقتي صالح اهل به اين است كه مثال اين 
نبوده است. پس صالح شمول دارد نسبت به امور دنيوي و اخروي و از طرف ديگر به تفاوت و  هانياصالح اهل به 

متفاوت باشد چون به نحو قضييه حقيقيه است در هر زماني حاكم بايد صالح اهلش را تعقيب كند  توانديمتحول زمانه 
. اين هم يك جهت كه شامل چيزهايي كه در هر هااهلحاكم است واستصالح  در واقع خطوط اصلي وظيفه يك هانيا

اي است كه د جامعه صالح جامعهالبته اين صالح در حد متعارف نه آن حداكثري كه شو شوديمزماني مايه صالح هست 
بندي ر ردهمومي همه داشته باشند بعد دهاي عمردمان او اين خصوصيات را داشته باشند كه يك حدي از آگاهي

. شوديمو جزء وظائف حاكم  ديآيمهمه در صالح اهل  هانيامشاغل بايد جوري تنظيم شود كه همه نيازها تأمين شود 
طبعا ؛ و بار و پيام و مضمون متفاوتي داشته باشد توانديماين هم يك مطلب است كه شمول دارد و به تناسب هر زماني 

در مصر اين وظيفه را داري  ديگويمو به دليل اينكه به مالك اشتر گفته و  ودشيمآن حداقل و نساب صالح را شامل 
 طبعا وظيفه حاكم در محدوده حكومتش هست اهل آنجا كه او به آن مأمور شده مورد تكليف او هستند.

 حكم الهي بر حاكم به عنوانتعليم  .3
 »عَبْدُ اللَّهِ عَِليٌّ أَمِيرُ الْمُْؤمِِنينَ مَاِلكَ ْبنَ اْلحَارِثِ الْأَشْتَرَهَذَا مَا َأمََر بِِه «نكته ديگر هم در ظهور رد وجوبش هست كه 

حكم الهي براي حاكم است كه  هانيارا. كه اين چهار مأموريت اصلي را به او داده و ظهورش هم اين است كه 
ولي تأكيد بر  كنديمبه عنوان حاكم تأكيد كه بايد وظائف الهي خود را عمل كني البته او  كنديماميرالمؤمنين به او توصيه 

 اين است كه حكم الهي باشد  كنديمحكمي است كه جنبه الهي دارد. اصل در اينكه وقتي امام به كسي امر 

 تأثير زمان در وظيفة تعليمي حاكم  .4
اين هم  كنديمد خود عهد مالك اشتر را شما ببينيد خيلي تكاليفي است كه شراعا بر افراد واجب است و به آن تأكي

به عنوان اين شكل در واقع ظهور دارد اينكه به مناسبت آن زمان از باب تشخيص اصلي خودش وظيفه خاصي به او 
كه در زمان بعد ديگر نيست اين خالف ظاهر است مخصوصا در خطوط اصلي كه قوام حكومت ديني و اينها  سپارديم
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ويد دستور حكومتي باشد كه من تشخيص دادم كه سيگار نكش و بگ خواهدينمبه همين است. ظاهرش اين است كه 
. قبال گفتيم احتمال طرف مقابلش هم كنديماين كار كن. اين چيزي است كه جزء وظائف حاكم است و آن را تأكيد 

جامعي كه وظيفه مالك به عنوان نماينده حضرت نگاه  دينيبيم. اينجا هااهلوجود دارد ولي اظهر اين است. واستصالح 
هم وجود دارد از مسائل اقتصادي تا امنيتي تا آبادي و عمراني كه چهارم است اقتصادي اول است امنيتي دوم است و 
آبادي و توسعه سوم است و استصالح اهل در واقع همان توسعه منابع انساني است. وظائف هم اقتصادي است هم 

است استصالح اهل در واقع همان  هانياهم توسعه امنيتي و  امنيتي است و بحث اقتصادي و توسعه اقتصادي است و آن
اين سه تا محور كه امروز به نام توسعه اقتصادي و  رديگيمتوسعه اجتماعي فرهنگي فكري و معنوي و اخالقي را 

و  يكي است يكي هم همان امنيت و آرامش و آسايش جامعه هست كه توسعه امنيتي رنديگيمعمران و آباداني و اينها 
است يكي هم توسعه اخالقي معنوي فرهنگي و اجتماعي است كه استصالح اهل است و استصالح اهل  هانياسياسي و 

يعني هر كسي به فراخور خودش  مييگويمدامنه وسيعي دارد و حاكم در قبال آن مسؤل است آن وقت استصالح اهل كه 
هاي اوليه و عمومي داشته باشد يعني بايد آموزش را در بايد صالح شود و بخشي از صالح اين است كه بايد آگاهي
در ادله خاصه به آن تمسك كنيم  ميتوانيمهاي عمومي ما برنامه خودش قرار دهد بهترين دليلي كه ما در بحث آموزش

 هايآنچه كه قوام صالح يك جامعه هست از نظر آموزش مييگويمهمين روايت است اين رد واقع به تناسب هر زمان 
 علمي معنوي و اخالقي اين را بايد حاكم انجام دهد. 

 قيد زمان و سن خاص در تعليم  .5
از دوره كودكي  هاآنالزم نيست در دوره بلوغ باشد اهل آنجا قبل از اينكه بالغ هم باشند اهل هستند و براي صالح 

چون اين تكليف وجوبي ؛ و نيست هانياهمه شمول دارد و مقيد به يك زمان و سن خاص و  هانيابايد شروع كنند. 
هاي تكميلي يعني آن حداقلي كه براي نيروي به اينكه اين صالح صالح پايه هست نه آن اصالح شوديماست قرينه 

هاي عمومي چه ديني و چه غير ديني الزم است اين جزء وظائف اوست عين اينكه بايد اينجا دشمن انساني و آموزش
كند مردم هم بايد مردم صالحي باشند يعني صالح علمي و اخالقي و اجتماعي را در بر را ترك كند و شهر را آباد 

 . رديگيم
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 شمول مفهوم صالح .6
اين سند و داللت خوبي دارد و بر خالف بقيه كه يا سندش ضعيف بود يا داللتش شمول نداشت نسبت به همه 

هاي اجتماعي اين شمول خوبي دارد. نكته در حد يك اشعار است داللت فقهي كه بخواهيم به يك و آگاهي هاآموزش
پيام فقهي بگيريم در اين نيست آنچه كه فقهيش هست اين است كه وظيفه حاكم اين مجموعه كارها است اما اينكه تقدم 

چه ممكن است اشعاراتي باشد اين اين در حد گر ،به اين نسبت داد شودينمرا از نظر فقهي  هانيازماني دارد رتبي دارد 
بحث مالي است و اينكه ماليات عادالنه گرفته ؛ و اي روي خراج داردهيك اشعارات است يعني در واقع يك تأكيد ويژ

شود درست جمع شود و اقتصاد درست هم اقتصادي است كه با ماليات بچرخد. روي اين خيلي تأكيد شده است. بعد 
در حد اشعارات است اما به  هانيااست كه تأكيد كرده است. ممكن است نكاتي را اينجا بياوريم ولي  هم جهاد عدو

لحاظ فقهي اين مجموعه وظائف حاكم است و استصالح اهل هم يك بار خيلي زياد و غني و سنگيني دارد از لحاظ 
شد. اين همان چيزي است كه حكومت هاي علمي اخالقي كه بايد در جامعه باشمول مفهوم صالح نسبت به آمادگي

صالح اهلش است و صالح هم در منطق ديني ابعاد اخالقي و  ديگويمو  كنديماسالمي را از يك حكومت ليبرال جدا 
 يعني حكومت در قبال فرهنگ و دانش جامعه هم مسؤل است.  رديگيممعنوي را 

 صالح مفهومي اجتماعي عرفي .7
لذا ؛ و و در ابعاد معنوي هم مؤثر است و در ابعاد مالي هم هست شوديمو علم و دانش هم  هايآگاهصالح شامل 

اي است و جامعه صالح جامعه رديگيمكه مفهوم صالح همه را  شوديمگاهي دارد كه فيه صالح دنياهم و دينهم معلوم 
ت و لذا در رواياتي هم دارد كه كه كه علم و آگاهي متناسب با خودش را داشته باشد صالح يك مفهوم عرفي اس

آن وقت صالح اين زندگي مردم دنيوي هم كه بگيريد يكي ؛ و دهنديمصالح دين صالح دنيا مقابل هم قرار  ديگويم
چه چيزي صالح هست و چه چيزي صالح نيست مصاديق است در مفهوم نيست هر ؛ و بخش علم است ترديدي نيست
كه يك وقتي آن عقد است يك وقتي اين عقد است يك وقتي آن صالح  العقوداوفوا بزماني يك مصداقي دارد مثل 

  ،است مثل معروف ،است يك وقتي اين صالح است. مفهوم صالح مفهوم اجتماعي عرفي

 »فعروم«مفهوم  .8
نيكي كه يعني رفتار  19 /النساء »بِالْمَعْرُوفِ عاشِرُوهُنَّ « :ديگويمهم  قرآنكلمه معروف هم حقيقت شرعيه ندارد در 

آداب و سنن عوض شود و معروفي منكر شود معروف روش ت هست و در هر زمان يك رفتار نيك است ممكن اس
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عقاليي است كه شايسته است يا در آن صالح هست. اصل در مفاهيم هم حمل بر معاني لغوي و عرفيشان است اينكه 
هم همان مفهوم آنچه كه از نظر عقاليي  هانياو  عملوا الصالحاتحتي در  كنديمبگوييم يك معناي خاص شرعي پيدا 

اي را انگشت گذاشته كه اين جزء صالحات است ولي باز عمومش بعيد صالح است منتهي شرع البته يك چيزهاي ويژه
 نيست كه آنجا هم داشته باشد.

 دليل هشتم: از كتاب علم و حكمت آقاي ري شهري 
از كتاب علم و حكمت بلكه  ،واليت فقيه هم نيستكتاب باشد اين است كه در  دليل هم ندليل هشتم كه شايد آخري

كه در بحثهاي سابق جزء متون اصلي بحث بود صفحه  نةالعلم و الحكمة و الكتاب و الس كنميمآقاي ري شهري نقل 
منبع اصلي مراجعه كنيم. سيصد و نه است ايشان اين را از عدة الداعي و ارشاد نقل كرده است كه سند را نديدم بايد به 

يعني در جنگ نبود و در شهر  شديمهر گاه كه از جهاد فارق  لما كان يفرق من الجهادكه ن آنجا دارد كه اميرالمؤمني
َو  النَّاسِ لَِتعْلِيمِ َيتَفَرَّغُ«وقتي كه در جهاد نبود روش اميرالمؤمنين بود كه  3»وَ اْلقَضَاءِ َبيْنَهُم النَّاسِ ِلتَْعلِيمِ يَتَفَرَّغُ«بود 

 . »الْقَضَاءِ بَيْنَُهم

 بررسي سندي و داللي روايت

 سند روايت .1
سند كاملي داشته  كنمينماست كتاب علم و حكم صفحه سيصد و نه كه سندش را بايد ببينيم. فكر  ترمفصلروايت 

. سند »وَ الَْقضَاءِ بَْينَُهم النَّاسِ لِتَعِْليمِ َيتَفَرَّغُ« شديمكه وقتي كه از جهاد فارغ  ديگويمباشد اين هم سنت اميرالمؤمنين را 
 اين ظاهرا تام نيست 

 داللت سيره عملي بر جواز .2
چون نقل سيره هست و سيره عملي دال بر جواز است حداكثرش  ديگويم كندينمثانيا اينكه اين داللت بر وجوب 

مل مهمي از اميرالمؤمنين است اين است كه حداكثرش داللت بر در اينجا چون در مقام بيان يك كار نيكي و يك ع
 . شودينماما وجوب  كنديماستحباب قصه 

                                                            
 288، ص: 22جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج - 3
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 شمول روايت بر تعليم مسائل ديني .3
كه اينجا مطرح شده ظاهرش چون سيره هست و دليل لبي در آن اطالق  لتعليم الناسجهت ديگر هم اين است كه 

اينكه شامل غير ديني شود سيره دليل لبي است و دليل لبي أخذ به  شوديمنيست فقط شامل همان تعليم مسائل ديني 
ائره مخصوص و اطالق ندارد و لذا به مسائل ديني كه مردم به آن احتياج داشتند و درهمين د شوديمقدر متيقن آن 

بگوييم دائره  ميتوانيموجوبي شود و نه دائره آن تعليم  توانديمآن هم در حد استحباب و لذا نه نوع حكمش  رديگيم
 . شوديمقدر متيقنش گرفته  هانياوسيعي است همه 

 جمع بندي ادله
تتبع اين هم پيدا شود. نياز به ما اين هشت دليلي كه در اين كتاب يا واليت فقيه بود جمع كرديم ممكن است بيش از 

هست ولي آنچه كه  هانيا. البته در وظائف تربيتي حكومت امكردهان قصه بوده بررسي بيشتر است و جاهايي كه در مظ
 بيشتر جنبه آموزشي داشته باشد اين مجموعه بود كه مالحظه كرديد. 

 ادله الف. بحث سندي
ه باشيم بايد بگوييم كه در روايات خاصه از نظر سندي فقط عهد مالك اگر ما بخواهيم تا اينجا يك جمع بندي داشت

 كنديمرا هم تأييد  هاآناشتر درست بود بقيه سند تامي نداشت از نظر داللي كه البته وجود همين يك چيز دراينجا طبعا 
 . كنديمآدم پيدا  يتريقومؤيد اين باشد مجموعا يك اطمينان  توانديمهمه  هاآنو 

 بحث داللي ادلهب. 
از نظر داللي آموزش قرآن و احكام ومعارف دين اين بر حكومت واجب است كه جامعه به ان نياز دارد اما فراتر از 

هايي در يك زماني قوام صالح و سداد جامعه به شمار بيايد در حدي كه آموزش شوديماين بر اساس عهد مالك اشتر 
انديشي كند البته معنايش اين نيست وظيفه حاكم است كه براي آن چاره كه جزء چيزهايي است كه ديآيماين هم به نظر 

هاي متعارف در يك زمان كه مالك را دهد و لذا آموزش هاآموزشكه مستقيم انجام دهد او وظيفه اي دارد كه بايد آن 
هاي ديني حاكم واجب است اما آموزشصالح و استواري جامعه است در آن حداقل نساب الزم اين واجب است بر 

خيلي براي ما كار ساز شد. بنابراين حاكم و  »اهلهااستصالح «وجوب خيلي مؤكدي دارد كه در روايات بود. اين 
هاي اوليه و پايه اي كه مبناي صالح جامعه هست بر دوش حاكم است فراتر از حكومت در قبال جامعه وظيفه آموزش
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هاي ديني و قرآن و معارف و احكام و عقائد هست اين جزء وظائف حاكم به ت به آموزشوجوبي كه بر دوش او نسب
بندي فعلي در اينجاست. بحث بود وظائف علما هم بود. اين جمع طور خاص است عالوه بر اينكه جزء وظائف عمومي

نسبت داده از آنها  هاآنرا به ديگري كه داريم يكي بحث آياتي است كه رد مورد انبياء يا پيامبر آمده كه كار تعليم 
 در بحث استفاده كنيم يا نه جلسه بعد انشاءاهللا.        شوديم

 


