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 ميتعل باب در حكومت وظائف فروعات
اواخر بحث تعليم هست گفتيم كه وظائفي كه حكومت و دولت دارد محدوده وظائف تعليمي واجب و مستحبش را 

وقتي آموزش و پرورش  يك كهييالت و فروعي ذكر كرديم. يك مجموعه از سؤاالت است ذذكر كرديم و در ضمن ت
   .كنميمرا در اينجا ترتيب و فروعش را عرض  هاآنداده بود من 

 رع ششم: شيوه هاي تعليمف
يم دهچون بحث جديدي نيست ارجاع به قواعد كلي قبل است در حقيقت ما تنبيه و فرع ششم را بايد اين امر قرار 

نجا كه دولت بايد يا خود پدر و مادر براي آموزش به كار بگيرند اي ييهاوهيشو  هاروشكه قاعده كلي اين است كه در 
و  هاروشاي ندارد قاعده فقهي كه ما اينجا داريم اين است كه آيا بايد از بهترين تهجايي است كه به طور خاص نك

در آموزش و تعليم و تربيت استفاده كرد حكم اين چيست. قاعده اين طبق قواعدي كه تا به حال گفتيم اين  هاوهيش
يك امر مستحبي است يعني مستحب است كه انسان بهترين مسير را براي انجام  هاروشاست كه استفاده ار بهترين 

ك قاعده بود. گزينش بهترين روش براي انجام كارها يك ي، »المؤمن إذا عمل شيأ اتقنه«د طبق همان كنطي  اشفهيوظ
د. شواين قاعده توجه امر مستحبي است و طبعا در آموزش و پرورش و ايفاي وظيفه دولت يا پدر و مادر هم بايد به 

كه به وظيفه عمل نكند و يا در او تضييع عمري به شكلي كه  شوديماگر جايي عدم استفاده از يك روشي موجب اين 
را به عنوان امر مستحب استفاده كرد  هاروشو اال اصل اين است كه بهترين  شوديمواجب  آن وقتحرام است باشد 

د يا موجب يك نوع ذلتي براي جامعه اسالمي شووجب عدم تعلم آن شخص آنجايي كه م شوديمولي گاهي واجب 
د و اال بهترين روش مستحب است كنباشد و از اين قبيل عناوين ثانويه كه ممكن است استفاده از يك روش را واجب 

به  آن وقتد. كنرا داشته باشد يا اينكه خود حكومت از باب واليت آن را الزام  هاحالتمگر اينكه يكي از اين 
. اين هم يك قاعده كلي است كه بيشتر به نحوي از قواعدي كه قبال گفته بوديم شوديمواجب  هاروشكارگيري آن 

  . شوديماستفاده 
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 فرع هفتم: الزام نوعي آموزش همگاني
اين  ؟دكنهاي همگاني يك دست را الزام آموزش توانديمكه آيا دولت  شوديمال هم هفتمي كه گاهي اينجا سؤ عرف

. اگر كسي قائل به اختيارات واليي و حكومتي به آن معنا نباشد شايد اشكال شوديمهم طبق قواعد حكومتي و واليي 
ه نظريه واليت مطلقه داشته باشد. اين هم طبق قواعد و اختيارات حكومتي است كه اينجا وجود دارد اگر كسي قائل ب

  نع نيست ولي قائل به واليت و حكومت باشد مانعي ندارد. و الزامش بي م هاآموزشسازي نباشد يكسان

 فرع هشتم: وجوب كفايي تعليم 
موضوع و مطلب ديگر هم اين است كه قبال گفتيم كه ما وظيفه آموزش كودكان و فرزندان را هم متوجه دولت 

ند و كناقدام  تواننديمر و مادر و لذا پد شوديمند از ديگري ساقط كنهر كدام زودتر اقدام  ؛و هم پدر و مادر ميدانيم
اي است . اين هم نكتهشوديماگر اقدامشان در چهار چوبي بود كه حكومت آن را قبول دارد طبعا وظيفه حكومت ساقط 

  كه طبق قواعد قبلي به آن اشاره شد. 
من يك سري از سؤاالتي را كه در اينجا آموزش و پرورش سابق كرده بود و بعضي به بحث ما مربوط است در ادامه 

  . من يك مروري دارم كه در پايان بحث ما است. كنميممورد به مورد را عرض 

 كودكان وظيفه والدين و دولت تربيت .1
بايد مجري تعليم و يك سؤال اين است كه آيا تربيت كودكان وظيفه والدين است و دولت نقش ناظر دارد يا دولت 

والدين ناظر هستند اين يك سؤال است و جوابش اين است كه هر دو وظيفه دارند و هر كدام زودتر اقدام تربيت باشد و 
عنوان اختيارات حكومت در آموزش و پرورش تعيين  ولي معيارهايي كه حكومت به شوديمد از ديگري ساقط كن
  د. شوبايد رعايت  كنديمو ابالغ  كنديم
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  لتتعليمي دو عام بودن وظيفه .2
سؤال دومي اينجا وجود دارد كه اين است كه وظيفه دولت در تربيت كودكان عام است يا فقط محدود به مواردي 

هايي كه بايستي به آن داد. پاسخ اين، اين است كه هم در آموزشمثل عدم صالحيت والدين يا فقدان والدين است اين 
   :ما دو صورت داريم

 الف. در صورت فقدان ولي كودك
يك بار است كه فرزند واجد ولي نيست يك بار واجد ولي است اگر فرزند واجد ولي نباشد يعني فاقد پدر و مادر 

است ولي كسي است كه ولي ندارد و لذا  ولي من ال ولي له حاكمباشد و ولي شرعي نداشته باشد در روايات آمده كه 
 شوديمهمه اختيارات آن شخص به حكومت واگذار  آن وقتدر صورتي كه يتييم باشد و فاقد ابوين و قيم شرعي باشد 

حاكم نسبت به او صاحب اختيار است و طبعا مسائل تعليم و تربيتش هم از باب اينكه حاكم است به طور متعين بر 
  عهده اوست. 

 كودك ب. درصورت حضور ولي
د از ديگري كناما وقتي كه فرزند پدر و مادر دارد وظائف تربيتي و تعليمي او بر عهده هر دو است و هر كسي اقدام 

ولي وقتي ولي  شوديمپس در آنجايي كه فرزند ولي ندارد اين وظائف تعليم و تربيتي در حاكم متعين  شوديمساقط 
آن را به  توانديمد كن. الزم نيست دولت مستقيم اقدام شوديمند از ديگري ساقط كندارد متين ندارد هر كدام اقدام 

  د. كنديگران واگذار 
كه  ييهامحدودههاي ديني واجب يا آنجايي كه مستحب است در پس چون نگاه اسالم اين است كه در قبال آموزش

اگر در جايي پدر و مادر نباشد تعين در او  آن وقتر و مادر مسؤليت دارند هم دولت مسؤليت دارند تعيين كرديم هم پد
. هر دو باشند يكي از كنديميا اگر جايي حكومتي نباش وظائف الزامي آموزشي به پدر و مادر تعين پيدا  كنديمپيدا 
 اشفهيوظين بود يا آن نبود و بالعكس، اينكه هست . ولي اگر اشوديمو اگر يكي انجام داد از ديگري ساقط  هاستآن

د از ديگري ساقط كنهر كدام اقدام  ده كلي اين است اما اگر هر دو باشند تعين نداردع. فرمول و قاشوديممتعين 
. در وظائف آموزش و تعليمي ترتب نيست در عرض هم هستند. مثال نماز و چيزهايي كه واجب است طبق ادله شوديم
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لذا دو وظيفه اي كه در عرض هم ؛ و درعرض هم هستند هانيا پر و مادر واجب است هم بر حاكميت و دولت،هم بر 
  . شوديمد از ديگري ساقط كنباشد هر كدام اقدام 

 رجحان حقوق دولت اسالمي بر حقوق والدين در باب تعليم .3
پيش سؤال ديگري حقوق و وظائف دولت اسالمي در تربيت كودكان بر حقوق و والدين ترجيح دارد. توجه به اينكه 

آيا والدين و مؤمنين به دين اسالم و غير مؤمنين به دين اسالم در اين زمينه تفاوت دارد يا نه؟ اينكه آيد و آن اينكه، مي
مقصود اين است كه حكومت اگر چيزي گفت ولي و  حقوق و وظائف اسالمي بر حقوق و وظائف والدين ترجيح دارد

بله ترجيح دارد اگر حكومت شرعي باشد و قائل به نظريه واليت  ؟انجام دهند آيا اين ترجيح دارد خواهندينموالدين 
  خواهمينمد كه به عنوان اولي هم الزم نيست پدر و مادر حق تخلف ندارند بگويند كه من كنباشيم و چيزي را الزام 

   بر ولي مقدم است. ،دم اين را ياد بگيرد بر اساس نظريه واليت مطلقه اين اختيار حاكمفرزن

 نظارت ولي فقيه بر وظايف تعليمي دولت .4
. يك سؤال ديگر هم اينجا وجود دارد گردديمهاي تربيتي به معناي خاص بر االت ديگري هم هست كه به بحثسؤ

هاي ديني آيا الزم تحت نظارت مستقيم ولي فقيه باشد يا در برنامه كلي دولت به معناي خاصش بايد كه اين آموزش
حكومت يعني واليت بقيه هم فروع و شعب آن  مييگويماين هم پاسخش اين است كه آنچه كه ما اينجا  ؟دشوانجام 

اموري كه خارج از سيستم دولت به آن بپردازد يا اينكه مستقيم ولي فقيه به اين امر بپردازد مثل بعضي از  شوديمواليت 
سيستم ما  رش پرورش االن هست. اين در واقع دد مثل اينكه در آموزشواينكه در سيستم دولت به آن پرداخته 

پرورش و كه مستقيم زير نظارت رهبري و واليت است و نهادهايي كه در سيستم دولتي است آموزش  شوديمنهادهايي 
ا آنطور باشد جواب فقهي اين است كه اين تابع كارشناسي و مصلحتي است كه خود واليت آن را اينطور باشد ي

 هايكارشناسد اما بهترين راه در كن. ما يك حكم ثابتي اينجا نداريم. ولي امر بهترين راه را بايد انتخاب دهديمتشخيص 
زير نظر ولي امر باشد يا اينكه در سيستم  متفاوت است ممكن است يك وقتي مناسب باشد كه تشكيالتي كه مستقيم

و تشخيص نهايي ولي امر است و لذا ما اينجا يك حكم ثابتي از منظر فقه نداريم اين  هايكارشناسدولتي باشد اين تابع 
هاي ديني و تربيت ديني چه آنجايي كه تابع اين است كه مصلحت و تشخيص ولي امر چه باشد اين وظيفه آموزش

د يا با واسطه كنوظيفه الزامي است چه رجحاني، اين تكليف حاكم است حاكم يعني ولي اما اينكه ولي مستقيم تصدي 
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و تشخيص  هايكارشناساشكال قصه است تابع مصالح و  هانياهم دولت باشد يا چيز ديگري باشد همه  اشواسطهباشد 
  اوست. 

 فراد مخل در وظايف تعليمي دولتمجازات ا .5
كه  كننديمهستند يعني ممانعتي ايجاد  هابچهسؤال هم اينجا وجود دارد كه اگر كساني مخل تعليم تربيت  چند

اين هم در واقع يك  ؟چيست هاآنحكم  ،دشوانجام  هاآنياد بگيرند يا تربيت الزم براي  هابچهچيزهايي كه الزم است 
هايي يا مجازات رديگيمشان در چهارچوب همان قواعد تعزيرات به عنوان اولي قرار و تنبيه نندكيممعصيتي است كه 

. اين كننديمد براي كساني كه اخاللي در نظام آموزشي كودك و نوجوان و جوان ايجاد دهقرار  توانديمكه خود حاكم 
هاي خاصي كه حاكم روي اختيار خودش هم ما حكم خاصي اينجا نداريم جز همان تعزيرات عمومي يا آن مجازات

  د. دهقرار  توانديم

 اختيارات واليت و حكومت در الزام بر والدين .6
براي  توانديمدولت  تواند والدين را بر كاري ملزم كند؟آيا دولت ميسؤال ديگري كه اينجا هست اين است كه 

ند و وظائفي بر كند و اينكه تقدير كندار به يك اقداماتي كه در نظام آموزشي و تربيتي قرار داده اوليا را وا ييهابرنامه
و اين هم در چهار چوب اختيارات  گذارديمكه جلسه  كنديمهم آموزش و پرورش اين كار را  ندوششان بگذارد اال

چهار  د. البته اختيارات واليت هميشه دركنپدر و مادر را به يك چيزهايي الزام  توانديمواليت و حكومت است واليت 
  وب مصالح است. چ

 مه ريزيهاي آموزشي برنااولويت در  .7
هايي هم وجود دارد هاي آموزشي آيا اولويتريزيمطرح كرد اين است كه در برنامه شوديميك سؤال ديگري كه 

هاي مثال آموزش ؟و مضمون يكي را بر ديگري مقدم بداريم د كه ما در مقام تزاحم يا از نظر مفاد و محتواشوكه موجب 
عنوان اولي اولويت ه هاي ديني الزم و واجب باينجا قطعا اولويت وجود دارد آموزش ؟ديني و غير ديني و امثال اين

ريزي سلسله بعدش هم مستحبات است در برنامه كنديمدارد بعدش هم چيزهايي است كه با عناوين كلي لزوم پيدا 
كه معارف ديني و  ميگفتيمند. اين همان چيزي است كه سابق نكمراتب تكليفي را بايد دولت و پدر و مادر رعايت 
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و سلسله مراتبي بينشان حاكم است طبعا اين سلسله مراتب در مقام آموزش و تربيت هم بايد  هاتياولوتكاليف ديني 
اولويت  د كهشوكه اگر يك وقتي تزاحم شد بايد به آنهايي تأكيد  ديآيمد يعني اولويت در آموزش واجبات شورعايت 

د البته خود شولذا يك نظام اولويتي در برنامه ريزي اموزش از ناحيه دولت و والدين امري است كه بايد رعايت ؛ و دارد
چيزي است كه خيلي زياد بحث نشده و چند بار هم گفتيم كه امر مهمي است كه بايد در  هاشاخصو  هاتياولواين 

يم و بايد كار عميقي فقهي كنكار نشده و خود ما هم بايد روي اين كار  د. اين از آن چيزهايي است كهشوجايي بحث 
ان تأكيدش ميز آن وقتد و شوسلسله مراتبش روشن  هاشاخصو  هامالكو بر اساس آن  هاتياولوهاي د كه مالكشو

ش را ما بايد اد. اين امر مهمي است كه بخشي از كار نظري و فقهيدهريزي خودش را نشان بر اساس اين در برنامه
عقال واجب  مييگويميم. اصلش همينطور است بايد سلسله مراتب مورد توجه قرار بگيرد. مقدمه واجب كه دهانجام 

ش اهم است همان رنگ وجوب ذي المقدمه سرايت ااست ويزگيهايش هم اينطور است مقدمه واجب اهم وجوب عقلي
  هاي مذهبي هم كه بحث كرديم. . آموزشكنديمبه وجوب مقدمه هم 

 اختيارات معلم در نظام آموزشي .8
هاي تربيتي است كه در بحث بحثاز آموزان است كه اين خصوصي دانشيك سؤال هم دخالت دولت در حريم 

 ،هشت ،كه هفت ،. بعد هم يك سري سؤال از اختيارات معلم در نظام آموزش و پرورش مطرح شدهميكنيمبعدي عرض 
هاي موجود در استخدام دولت است و ينجا هست و پاسخ هم اين است كه معلم در سيستم آموزش و پرورشده سؤال ا

آن اجير دولت است و غير از  خواهديممقرارتي است كه مستأجر از اين اجير  طبعا حدود اختيارات و وظائفش تابع
. در سيستم رسمي حدود و اختيارات و نندينشيماي هم پاي درسش و عده ديگويممعلمي است كه به طور آزاد درس 

اي وجود د اگر عقد اجارهدهي به او ةازحمالوظائف معلم دست آموزش و پرورش و دانشگاهي و حوزه كه كسي حق 
دارد و استخدامي وجود دارد اختيارات و وظائف او تابع آن چيزي است كه به او سپرده شده است البته يك وظائف 

د و اگر پول كند بايد اقدام دهكه بايد نماز را به اين شخص ياد  نديبيمعامي دارد كه اگر او را اجير نكرده بودند وقتي 
رسمي حكم اجير را دارد  هايبا عنوان واجب كفايي است. بنابراين معلم در سيستم ددههم ندهند بايد اين كار را انجام 

آن است اما  د حد وظيفه و اختيارش تابعكنهاي قرار داد و استخدام و استيجار خودش اقدام و اجير بايد در چهار چوب
در آن زمينه به عنوان يكي از  د.دههمين معلم در زمينه آن چيزهايي كه واجب است به عنوان مكلف به ديگران ياد 

كه اگر كسي  شوديماين  اشثمرهمكلفين وظيفه دارد ولو دولت هم اين وظيفه را بر دوشش نگذاشته باشد. اين نكته دوم 
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د اگر دولتش را به دهآن را بايد انجام  اندخواستهدر فالن كشور معلم است و سيستم دولتي هم اين وظائف را از او 
. اما همان معلم اگر يك وظائف آموزشي ديني به عنوان اولي دارد كه دولت از او نخواسته مثال اگر شما رسميت بشناسيم

د ولي دهكه ياد  اندنخواستهد و از او دهدر افغانستان معلم شديد كه در سيستمش اين نيست كه بايد نماز هم به آن ياد 
ر حالت تكليف اگر بگوييم الزامي وجود دارد بايستي از اي كه در حالت تكليف است يا در غيروي عناوين كلي بچه

د. اين در محدوده اجاره نيست ولي يك عنوان عام شرعي بر دوش او هست به عنوان يكي كنلحاظ شرعي اين اقدام را 
  . شوديماينجا ظاهر  اشثمرهاز اطراف واجب كفايي، اين 

 جمع بندي
پس بنابراين معلم در محدوده عقد اجاره و استخدامش وظيفه دارد اگر دولت يا پدر و مادر يا كسي ديگر او را اجير 
كرده است. ولي وظائف واجب يا مستحب شرعي ممكن است داشته باشد كه در عقد اجاره نيامده باشد آن بايد اقدام 

د البته واجب كنب اينكه ارشاد جاهل واجب است بايد اقدام اين بچه نمازش را بلد نيست و از با نديبيمد. ولي كن
چه وجوب شرعي داشته باشد و  شوديمتعييني نيست واجب كفايي است. آنچه كه در عقد اجاره او آمده واجب تعييني 

 جايز است. هانياغيرعبادي و ت أخذ اجرت هم بر واجبا شوديماگر هم ندارد با همين عقد و اجاره بر او واجب 
آنچه كه نيامده واجب  شوديمباشد اين بر او واجب  حبنابراين آنچه كه در عقد اجاره آمده چه واجب يا مستحب يا مبا

نيامده  هراآنچه كه در عقد و اج شوديمنيست. آنچه كه نيامده واجب نيست. آنچه كه در عقد و اجاره امده واجب تعييني 
به عنوان كفايي او هم مسؤليت دارد ولو در عقد و اجاره نباشد.  اگر جزء واجبات يا مستحبات شرعي كلي باشد

هات مهم ذيل بحث به عنوان وكالت هم باشد تابع نوع عقد است. اين هم يك بحث كلي است كه به عنوان تنبي توانديم
  . رديگيمقرار 

 حدود مجاز فعاليتهاي آزاد معلمان و دانش آموزان .9
هاي آزاد معلمان و دانش آموزان در مدرسه و با حدود مجاز فعاليت ،ربط دارداالتي هم اينجا آمده و با اين سؤ

كه از چه  دهديماين تابع همان عقد اجاره يا مقررات عمومي است كه دولت قرار  ؟استفاده از امكانات دولتي چيست
داشته باشد. حدود مجاز اعالم سليقه و نظر شخصي براي معلم  توانديمد و چه فعاليتهايي كناستفاده  توانديمامكاناتي 

د؟ آيا رضايت والدين در اظهار نظر معلم شرط است؟ كنهاي دولت را منقل چيست؟ آيا معلم مؤظف است فقط ديدگاه



 1905  :ماره                   وظائف آموزشي حكومت و دولت - فقه تربيتي                    
 

9 

 

 

. اگر اين در رديگيمهايي در تعليم و تربيت معلم به كار يا در اتخاذ روش دهديماين اقداماتي كه در انتقال مطالب انجام 
 توانديمعقدشان است يا عقدشان تمام شده و از باب واليت  دهديمچهار چوب عقد و اجاره يا قوانيني كه دولت قرار 

هايي كه حق واليي او يا اينكه از باب ابالغ ديآيمابالغ داشته باشد اين هم هست. يا شرائطش در قالب اجاره و توكيد 
اعمال سليقه خودش اگر منعي نداشته باشد در اينكه يك روشي به  هانياد خارج از كنعايت را ر هانيااو بايد  ت.هس

كار ببرد و مطلبي بگويد كه منافاتي با وظائفش ندارد. آن تابع اين است كه اگر منع وجود نداشته باشد جايز است منتهي 
همراه خودش ابزار خاصي براي آموزش ببرد  توانديمممكن است منع حكومتي باشد يا منع شرعي باشد اگر نباشد او 

د كه در وظائفش نيست اين هم اگر منافاتي با وظائف شرعي يا وظائف حكومتي دهآموزش  هابچهيا مطالب خاصي به 
ندارد منعي ندارد. منافات با تكليف رسمي و ضوابط شرعي و با ضوابط حكومتي هم نداشته باشد يك محدوده آزادي 

د. مجازات هم اگر منع شرعي و واليي نداشته باشد در همان چهار چوبي است كندر آن زمينه انتخاب  توانديمدارد كه 
است اال در حد دو  بزند. در همان چهار چوب است كه در تنبيه بدني اصل عدم جوازش توانديمكه تا دو سه تا معلم 

د كه اگر منع كرد او حقي ندارد كه از كنحد مجاز شرعي را هم منع  توانديماي به آن نزند. اما اگر حاكم سه تا كه لطمه
  د چون حق واليي مقدم بر حق اولي است. كناين حق شرعي استفاده 

 تكليف معلم در قبال دانش آموز. 10
است؟  هاآناين هم دارد كه تكليف معلمان در قبال دانش آموزان چيست؟ آموختن تا حد يادگيري كامل يا نسبي 

د ولو حكومت و اجاره و عقد نباشد دههم اگر چيزهاي شرعي باشد آن چيزهايي كه شرعا الزم است كه به او ياد آن 
الزم نيست. اما در چهار  رسديمد كه او ياد بگيرد ولي اگر به حد عسر و حرج كنآن را بايد در حد متعارف تالش 

بايد معلوم باشد كه تا چه حد او بايد  هانيامقررات و آن روي همان روال قوانين و  گذارديمچوب وظائفي كه حاكم 
اگر هم روشن نشده در حد  كنديمرا اين امر روشن  هاآند كه همه ياد بگيرند و و حدود و ميزان يادگيري كنتالش 

اصلي بر تعدادي از سؤاالتي است كه اينجا مطرح شده بود و عمدتا به سه چهار تا نكته  هانياند. دهمتعارف بايد ياد 
و وظائفي كه در چهار چوب عقد اجاره و  دهديموظائف شرعي ذاتي و وظائفي كه حكومت براي او قرار  گردديم

  استيجار دارد سه محور اصلي است. 
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 مكلف به عنوانمعلم  الف.
  ي حد نفسه به عنوان يك ملكف دارد.وظائفي كه ف

 اجير به عنوانب. معلم 
   .از ناحيه دولت يا غير دولت ديآيموظائفي كه در عقد اجاره بر دوش او 

 ج. وظايف ابالغي از طرف حاكم
  .رديگيمو مقررات حاكم و ولي امر بر عهده او قرار  هاابالغسوم وظائفي كه از ناحيه 

ريزي و آموزشي هم تابع متغيرات زمان هاي برنامهو روش هاوهيشاست و  هانيااين يك مطلب است كه اساس 
. كليد پاسخ به اين سؤاالت اين چند مطلب است شوديمالزم يا راجح  هانيااست كه بر حسب عناوين ثانو يا واليي 

د واجب عيني االن اجير شده كنعمل  خواهديمكه عرض كرديم. بايد اينطور فرض بگيريم كه اگر واجب عيني را كه او 
د اگر تزاحم به اين معنا دارد كه يا اين يا دهد ولي واجب كفايي هم هست كه نماز را به او ياد دهانجام  كه اين كار را

د اينجا قطعا دهدر خارج وقت آن را انجام  دهآن، گاهي ممكن است تزاحم نداشته باشد يعني در وقت شرعي انجام 
واجب عيني مقدم بر كفايي است يعني در واقع تزاحمي نيست و نبايد آن وقت اجاره و استيجار و استخدامي خودش را 

د و تكليف را در خارج آن بگذارد اين يك فرض است يا بايد در همان وقت وظيفه كفايي را كنمصروف به تكليف 
د. پس اگر كند اگر ديگري هست او نبايد اقدام كنقيام به آن  توانديمد. باز صورت دوم اين است كه ديگري دهانجام 

آن  توانديمد دوم اينكه ديگري دهد نبايد در اين وقت انجام دهدر غير آن وقت اين كفائي را انجام  توانديمخود او 
است كه غير از اين وقتي د. حالت سوم اين دهد طبعا او نبايد در آن وقت انجام كند و قيام به آن دهتكليف را انجام 

يا آنچه به عنوان اولي براي او  دهنيست و كس ديگري هم نيست يا بايد هماني كه شرعا بر عهده او گذاشته انجام 
كه بين تكليف عيني است و بعيد نيست كه  شوديمشرعيت دارد يا به عنوان عقد اجاره وظيفه او شده است. اين تزاحمي 

آن مقدم است. چون هر عيني است منتهي يك بالذات عيني است يكي بالعرض عيني  هانيادر واجباتي مثل نماز و 
تخلف از آن جايز است ؛ و است و وقتش هم يكي است بعيد نيست كه بگوييم كه چيز ديني و اولي مقدم بر آن است

د ولي اگر حكومتي هم قبول دهبايد آن كار را انجام  هانياالبته اگر راه به مندوحه داشته باشد و به حكومت بگويد و 
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. اين يك سلسله شوديميم تخيير كنممكن است بگوييم آن مقدم است و اگر هم اهميتش را نتوانستيم ثابت  كندينم
  سؤاالتي بود كه نكات مهمي است و چون كليد پاسخش كليدهاي كلي عام است من خيلي معطل نكردم.   


