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 مقدمه
ما در بحث حاكم گفتيم كه ابتدا آن وظائف عمومي آموزشي كه همه مكلفان و از جمله حاكم و دولت را در بر 

. تا برسيم به آن وظائفي كه براي حاكم به عنوان حاكم ذكر شده است. در اينجا ما پنج ميكرديماين را بحث  رديگيم
 ادله را ذكر كرديم. 

 ادله عامه و خاصه باب تعليم
كه اين وظائف را به دو قسم تقسيم كرد ادله  شوديمكه از يك منظر  ديآيممه بحث برسيم به نظر اقبل از اينكه به اد

مقصود از  شوديمتعليم، منظور از عامه آن است كه با عناوين كلي است كه شامل آموزش هم عامه و خاصه با عنوان 
است. همه اين ادله اي كه تا به حال بحث كرديم در اين  هانياخاصه عناوين خاصه آموزشي است يعني تعليم و امثال 

 . رديگيمدو قسم قرار 

 الف. ادله عامه
و فعل المعروف بود كه صحبت كرديم و كه  ه عامه گفتيم يكي همان احسان و برّ آنچه كه در اين بخش تا به حال ادل

داللتش را هم گفتيم. يكي هم تعاون بر بر بود. ؛ و اين بود يك عناوين ريزتري هم داشتيم كه بحث كرديم اشيكلعنوان 
 كه اين هم قبال بحث شد. 
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 ب. ادله خاصه
يكي ارشاد و تعليم جاهل بود و يكي هم  رديگيمه آموزشي قرار هم در بخش عناوين ويژ مانيهابحثدو تا از 

عناويني است كه ما تاكنون بحث كرديم منتهي يك چنين تنظيمي  هانياتعليم ابواب هدايت بود و يكي هم نشر علم بود. 
 . كنديم ترقشنگبحث را 

در هر حال ما گفتيم كه آموزش دادن به ديگران و تمهيدات آموزشي يك وظيفه عمومي است كه اين وظيفه شامل 
كه  مثل احسان يا تعاون بر برّ  دهديماست كه عناوين كلي را وظيفه قرار  ييهاليدله . يك سري ادلّشوديمحاكم هم 

وين خاصه آموزشي ارشاد وتعليم جاهل است كه عنوانش . قسم دوم عناشوديم هادانشيكي از مصاديقش هم علوم و 
 ارشاد و تعليم است يا تعليم ابواب هدايت است يا نشر علم است كه در باب نشر علم هم بحث كرديم. 

 

 دليل ششم: حرمت كتمان علم
بر و احكام و موضوعات را هم در  شوديمنشر علم در حد يك حكم كلي استحبابي است و شامل مميز و بالغ 

لذا نشر علم هم يك محدوده و قلمرو وسيعي دارد منتهي حكمش همان حكم استحبابي و الزامي است. يك ؛ و رديگيم
چيزي هم داريم كه حرمت كتمان علم است اين را هم سابق بحث كرديم و اين هم يك دليل ديگر است ادله اي كه 

مستحب است. كتمان علم حرام است يعني بايد علم را كتمان علم حرام است. اين غير از نشر علم است كه  ديگويم
كه در مواردي است كه در دو سه مورد خاص است يكي در همان  ميگفتيماظهار كرد. اين ادله حرمت كتمان علم را 

پس نشر علم مستحب است  مواردي كه احكام و اعتقادات الزامي مبتال به است كه قبال گفتيم. كه كتمان علم حرام است.
 . رديگيمرا  هانيااحكام و موضوعات از رياضي و غير رياضي همه  هادانشوسيع است همه علوم و  اشدائرهاما 

 محدوده حرمت كتمان علم
اينطور نيست كه هر علمي كه انسان دارد  اشمحدودهحرمت كتمان علم حكم الزامي است استحبابي نيست ولي 

ست. نه يكي علوم مربوط به تكليف الزامي مبتال به است كه در ارشاد جاهل هم گفتيم كه ارشاد جاهل كتمان آن حرام ا
در تكاليف الزامي مورد ابتال واجب است در بقيه مستحب است اينجا هم حرمت كتمان علم در تكليف الزامي مبتال به 
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كه دين تحريف شود  شوديمي نيست ولي موجب است و يكي هم در آنجايي كه با كتمان علم ولو اينكه االن كسي چيز
يا حقايق دين در جامعه از بين برود. ولو اينكه ممكن است كه فالن موضوع االن مورد ابتالي اين مجموعه نيست ولي 

يكي از اين دو حالت كه باشد  شوديمو از بين رفتن معارف و تعاليم دين  شوديماگر گفته نشود به نحوي اندراس دين 
ن علم حرام است يعني در واقع يا تكاليف الزامي باشد يا اينكه اگر بخواهد علم را كتمان كند آن نوعي اندراس كتما

. ولو اينكه حقائقي است كه االن هم واجب نيست. مثالً مستحبات، ما اين همه مستحبات و شوديمحقائق دين 
را تعليم دهيم اما اگر ترك  هانيام الزامي نيست كه را براي چه تعليم دهي هانيامكروهات داريم كسي بگويد كه ما 

كل معارف دين متروك شود و كسي نباشد كه با آن آشنا باشد اين كتمان  شوديمتعليم يك نوع كتماني باشد كه موجب 
وسيعي دارد ولي مستحب است اين الزامي است ولي  يامحدودهبر خالف نشر علم كه  اشمحدودهحرام است و لذا اين 

ديني است آن هم در الزاميات مورد ابتال  يهادانشنيست. علوم و  هادانشخيلي موسع است همه علوم و  اشمحدوده
كه وجوه اين را قبال عرض كرديم. اين هم وجه  شوديم هانيايا جايي كه اگر انجام ندهد موجب نوعي اندراس دين و 

 ششم است كه من به اين ترتيب نوشتم. 
در عناوين كلي قرار داديم عناوين  شوديميعني دو وجه را كه عنوان اعم از تعليم است يكي از مصاديقش هم تعليم 

 . شوديمخاصه آموزشي هم اين چهار عنواني است كه اينجا آمده است. كه تا اينجا ششم 

 اجتماع احكام متماثل
اين استحباب مندك در اين  شوديمشرائطي واجب هر جايي كه چيز مطلقي داريم كه استحباب دارد ولي در يك 

 شوديمو موجب  شوديم. آن استحباب هميشه اقل در اكثر مندك شودينمچون دو حكم اجتماع مثلين  شوديموجوب 
است. هميشه اگر دو حكم مثل هم الزامي در يك جا  اشقاعدهكه كاري كه انجام داده موجب ثواب بيشتري شود. اين 

استحباب  شوديميك حكم شديد، يك حكم الزامي و استحبابي هم بود باز وجوب  شوديمجمع شد  با دو عنوان
باقي بماند.  تواندينممالك استحباب اينجا وجود دارد منتهي استحباب به عنوان خاصش  شوديمموجب افزايش ثواب 

د. وقتي كه مالكش در يك جا بود يكي جمع شو تواندينماين هماني است كه در كفايه هم دارد كه دو حكم در يك جا 
. اينجا هم شوديمموجب شدت آن و كثرت ثواب و در حرمت موجب كثرت عقاب  كنديمدر ديگري اندكاك پيدا 

 است.  طورنيهم
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اين ارشاد و تعليم باب هدايت و نشر علم هست و وجوب اظهار علم هم هست.  مييگويماالن ما عناوين مختلفي كه 
. در »علمهما علي العلما ان يظهرو«كتمانش حرام است يا  ديگويمما جنبه سلبي حرمت كتمان علم را گفتيم در روايت 

كه كتمان علم حرام است و  ديگويم. بعضي روايت 1»عِْلمَه ظْهِرَيُ  أَنْ اْلعَالِمِ يَفعَلَ الِْبَدعُ ظَهَرَتِ إِذَا «رواياتي داريم كه 
اظهار علم واجب است اين دو دو روي سكه هستند و مربوط به يكي از اين دو حالت هستند. يا جايي  ديگويمرواياتي 

لم جزء چيزهاي كه حكم الزامي مورد ابتال است اين حق ندارد كتمان كند. بايد در اختيار او قرار دهد. يا اينكه كتمان ع
هاي بدعت كه مسائل از بين برود و اندراس پيدا كند. يا حالت شوديمخاص الزامي مبتال به نيست ولي ترك آن موجب 

كه پيدا شود بايد آن را اظهار كند. در اين دو سه فرض است كه اين وجوب هست. اما نشر  هابدعتهم همينطور است 
چون گفتيم همه علوم رجحاني دارد و همه علوم را خوب است كه  رديگيمعلوم غير ديني را هم  مييگويمعلم كه 

انسان نشر دهد و به ديگران منقل كند. البته ما در جاي خودش هم راجع به تعلم هم راجع به تعليم مباحث مبسوطي 
به بحث خودمان به عنوان  ميدهيمتطبيق بحث كرديم. فعال آن را  هانياداشتيم. خيلي مفصل و چندين جلسه راجع به 
 وظيفه عمومي كه جامعه و از جمله حاكم دارد. 

 مكلفين وظائف تعليمي
اين وظائف تعليمي متوجه  شوديماين نكته را هم ياد آوري كنم اين است كه در حقيقت ما وظائف تعليمي كه ذكر 

وظائف هستند. اين نهادها و مكلفين در چند طبقه  مكلفان و نهادهاي خاصي است مكلفان و نهادهايي مؤظف به اين
است يكي وظيفه عمومي اجتماعي است يعني آحاد جامعه يك وظيفه كلي تعليمي دارند كه از جمله شامل پدر و مادر و 

تيجه را دارد ن هاتيمسؤلجامعه اين  مييگويم. مييگوينم. يعني در واقع ما اينجا نهاد خاصي شوديمخانواده و حاكم هم 
بحث ما اينجا اين است. اين وظيفه عمومي اجتماعي است. يك نوع هم وظيفه خانواده است كه يك سالي بحث كرديم 

. يكي هم وظيفه علما و نهادهاي گرفتيموظيفه خانواده و پدر و مادر و شمول داشت و اعضاي ديگر خانواده را هم 
متصور است منتهي هر كدام  هانياديني است يكي هم وظيفه حكومت و دولت است. وظائف تعليمي در اسالم براي همه 

ما كه وارد بحث حكومت و  شوديميك حدود و شرائطي دارد كه گاهي با هم متفاوت است گاهي هم بر هم منطبق 
ت هم يك بخشي از آن وظيفه عمومي اجتماعي را كه در يك دائره وسيع كه او اختيار دولت شديم گفتيم حكومت و دول

                                                            
 .269ص، 16وسائل الشيعة، ج - 1
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دار معنا هانيااال بدون اينكه بحث حكومت هم باشد ؛ و ميكنيمو قدرت دارد متفكل است حاكم را از اين حيث بحث 
وط به وظائف اجتماعي است يك مقدار هم اينكه اين بخش مربوط به علما و نهادهاي ديني است آن بخش مرب؛ و است

برسيم ممكن است همه  هابحثباشد. وقتي كه به تنظيم  توانديمحكومت و دولت هم مصداق بارز و قوي هر دو بخش 
و واجب و  ميكنيمرا بحث  هانيارا در اين ساختار قرار دهيم. كه ما در واقع بعد از اينكه اصل كلي تعليم و  هابحث

كه يك بر عهده خانواده و نهادهاي علمي و ديني و يكي  مييگويمعليمات واجب و مستحب را . تمييگويمحرامشام را 
بيايد يك  هانياقبل از اينكه بحث خانواده و جامعه و  ديگويمهم حكومت و دولت است. نكته قوت اسالم هم هست 

اين تكليف خيلي دامنه دارد  الزامي و رجحاني آموزشي بر دوش آحاد جامعه گذاشته شده است مكلفان يهافيتكل
. اين شكل شوديمو اخص  كنديماست بعد اين در محدوده خانواده و علما و حكومت و دولت آنوقت كمي تعين پيدا 

اين است ما قبال خانواده را  ترشيمنطقروند بحثمان را كال به هم بزنم. ولي روند  خواهمينمبحثي چيزي است كه گفتم 
يكي مربوط به اين است و يكي هم مربوط به اين است حكومت و دولت  مييگويمگفتيم عمال اين دو بحثي كه امسال 

. آن وقت آنچه كه به حكومت و دولت از حيث خاص مرتبط است مقام دوم است كه بعد شوديم هانياهم مصداقي از 
 . شوديمنظيم خيلي بحث زيبا و قشنگي . بحث با اين تميرسيمبه آن 

اسالم براي آموزش كساني را مكلف كرده مكلفان در دائره اول همه آحاد جامعه هستند هر مكلفي آن تكاليف را 
؛ و كنميمش هم ده الي پانزده فرع فقهي ابنديكرديم و جمعهاي مشخصي كه بحث د يا الزامي يا رجحاني، در دائرهدار

غير از اين تكليف فراگير عمومي نهادهاي خاص خانواده و نهادهاي علمي و ديني و نهادهاي حكومتي و  مييگويمبعد 
 . ميكرديمهايي كه دولتي هم اين وظائف را دارند. بر گرديم به بحث وجوب و بحث

كه عناوين كلي م ت بعد از اين شش استداللي كه ما جدا كرديم و آورديم استدالالت ديگري هم ما داريدر استدالال
 . ميكنيماي به آن است كه ما اشاره

 »يزت اسالمع«دليل هفتم: قاعده 
 وَ لِرَسُولِهِ وَ اَلْعِزَّةُ  هِ لِلّ وَ«اي است كه ما در مكاسب بحث كرديم. مان عزت اسالمي است اين يك قاعدهيكي ه

 تكرار كنم.  خواهمينمآن بحث را  ،8/المنافقون »ينَلِلْمُؤْمِنِ 
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 »لفي سبين«و قاعده » زت اسالميع«تفاوت قاعده 
 .141/النساء» يالًسَبِ ينَ اَلْمُؤْمِنِ  يعَلَ افِرِينَلِلْك هُ اَللّ يَجْعَلَ  لَنْ وَ « اي به نام نفي سبيل داريمدر قواعد فقهي يك قاعده
 ال مثل شوديمو گفته  »ينَلِلْمُؤْمِنِ وَ لِرَسُولِهِ وَ اَلْعِزَّةُ  هِلِلّ وَ«به همين آيه شريفه  شوديمكه نفي سبيل است كه مستند 

هر حكمي كه خدا قرار داده اگر در جايي موجب سلطه كافر بر مسلم شود آن حكم را  ديگويماست.  ضرر و ال ضرار

اين هم يك لسان رفع حكم دارد در مواردي كه موجب تسلط  شوديممثل اينكه احكام اگر ضرري شد رفع  دارديمبر 

كه پدر و جد پدري بر بچه واليت دارند ولي اگر اين بچه مسلمان شد و او كافر بود ديگر او  ديگويمافر شود. مثالً ك

 كنديمواليت ندارد كافر نبايد واليت بر مسلم داشته باشد و اين نفي واليت در واقع بسياري از احكام اوليه را محدد 

است.  طورنيهمعين قصه ال ضرر كه حاكم بر عناوين اوليه است قاعده نفي سبيل اينطور است نفي سبيل بر محسن هم 

 هم بحث شده است.  هانيامنتهي اين يك بحث است كه در فقه به عنوان قاعده نفي سبيل آمده و در قواعد فقهي و 

اي كه براي عده ديگري داريم كه با همين ادلهرد ولي يك قااي است كه با بحث ما ربطي ندااين قاعده قاعده حاكمه

ارتباط دارد و آن قاعده اين است كه جامعه اسالمي بايد عزت داشته باشد و هر چيزي كه براي  شوديمآن استفاده 

عزت جامعه اسالمي الزم است واجب يا مستحب است. كه مرزش هم اين است آنچه كه انجام ندادن آن موجب ذلت 

ولي آن عزت الزم ندارند  شودينم هاآنآن اقدامات واجب است اگر موجب سيطره  شوديمو سيطره كفار  هالمانمس

. اين را ما قبال در مكاسب بحث كرديم. كه در واقع دو قاعده فقهي است يكي قاعده رفع احكامي كنديمآن رجحان پيدا 

بايد جامعه  ديگويميك قاعده هم حكم تكليفي است ؛ و . مثل ال ضرر نفي سبيل استشوديماست كه موجب سيطره 

هر اقدامي كه موجب عزت ؛ و اسالمي را از ذلت نجات داد. بايد به جامعه اسالمي و مسلمان يا مسلمانان عزت داد

» اياَلُْعلْ يَ هِ هِ اَللّ كَلَِمةُ« »ينَلِلْمُؤْمِنِ  وَ لِرَسُولِهِ وَ اَلْعِزَّةُ  هِلِلّ وَ «را گفتيم  اشاستفادهبايد انجام داد. كه شكل  شوديم هاآن
 40 /لتوبةا

اين بحث البته از مباحثي است كه اگر هيچ آيه و روايتي هم ؛ و و ادله ديگري هم كه در قرآن و روايت است 
بحثش ؛ و كنديم. اين هم از آن چيزهايي است كه مذاق فقه قطعا به اين امر حكم گفتيمنداشتيم روح شريعت همين را 
  را در مكاسب تا حدي گفتيم.
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 رابطه تعليم با عزت اسالمي
مراتب باالتر عزت هم ؛ و اين كبراي قصه است كه دفع ذلت از مسلم و مسلمانان و جامع اسالمي واجب است

. هر نوع آموزشي كه شوديم هاآموزشاستحباب و رجحان دارد. اين هم از قواعد عمومي است كه يكي از مصاديق آن 
شود. مستحب است. اين  هاآنموجب دور داشتن جامعه از ذلت شود اين واجب است و هر چه موجب افزايش عزت 

 يكي از مصاديقش هم تعليم است. ؛ و يك قاعده فقهي است

 محدوده وجوب تعليم بالنسبه زمان  .1
و اين تعليم  شوديممي است كه شامل تعليم . يك اين قاعده عموكنميممنتهي چند نكته اينجا هست كه من عرض 

ور است كه گاهي مثالً يك تعليمي در يك زماني جزء مستحبات بوده چون عزت جامعه اسالمي را بر حسب زمان منظ
. بنابراين دائره اين تعليمات از شوديماينجا واجب  شوديمولي االن اگر آن نباشد جامعه اسالمي ذليل  دادهيمافزايش 
 ضوعات و از حيث وجوب و استحباب متفاوت است. حيث مو

 وجوب كفايي تعليم  .2
است. هر فردي از آحاد جامعه بايد اين اقدام را كند آن وقت حكومت مصداق بارز  هانيانكاتي كه اينجا هست 

اين يك يا نيست به هر دليلي ديگران اين وظيفه را دارند.  خواهدينماست ولي اختصاص ندارد. اگر حكومت  هانيا
است. نكته  واجب كفايي است كه براي همه وجود دارد و لذا اين از ان قواعد عمومي است مثل احسان و تعاون بر برّ

واجب و در مراتب ديگر مستحب است. مرتبه واجبش اين است كه اگر  يامرتبهاين است كه اين حكم در يك  دوم
 . رديگيمو تحت سيطره ديگران قرار  شوديمانجام ندهد جامعه اسالمي ذليل 

 حكم واجب يا مستحب .3
 به فعلنكته سوم اينكه حكم طبعاً حكم واجب يا مستحب كفايي است همانطور كه قبال توضيح داديم يسقط 

 الغير. 
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 بر مسلمين» زت اسالميع«شمول قاعده  .4
 هانيااحسان و  شوديم هامسلمانشامل  نكته چهارم اين است كه اين قاعده با دو قاعده قبلي تفاوت دارد كه اين

 . پس بنابراين دائره اين در حوزه اسالمي است. گرفتيمغير مسلم را هم 

 بر بالغ و غير بالغ »يزت اسالمع«قاعده شمول  .5
براي اينكه عزت جامعه  ديدهآموزش  ديگويمندارد  هانيانكته پنجم اين است كه اين حكم اختصاص به بالغ و 

اينجا سن و  رديگيماسالمي باال بيايد يا جامعه اسالمي در ذلت قرار نگيرد. چه كودك باشد و چه بالغ باشد همه را 
 بلوغ و غير بلوغ شرط نيست. دامنه وسيعي دارد. 

 براي همه علوم »يزت اسالمع«قاعده  .6
چه ديني  رديگيمرا  هادانشديني ندارد همه علوم و ششم اينكه اين حكم اختصاص به احكام و آموزشهاي خاص 
. هر چيزي كه با اين عزت و دفع ذلت مرتبط رديگيمو چه غير ديني و در ديني هم چه احكام و چه موضوعات همه را 

 شود. 

 تكليف خاص براي حاكم .7
. رديگيمخاص در بر  نكته هفتم هم اينكه اين حكم همانطور كه گفته شد عمومي است ولي حاكم را هم به صورت

اين نكته كلي است كه همه جا  كنديمو قدرتي كه حكومت و دولت دارد طبعاً مسؤليتش افزايش پيدا  هايزگيوبه خاطر 
 گفتيم. 

  »يزت اسالمع«عدم شرطيت عالم بودن در شمول قاعده  .8
هشتم هم اينكه در اينجا علم شرط وجوب نيست كه اگر كسي عالم نيست بگوييم اين تكليف براي او نيست نه اين 

براي اينكه جامعه اسالمي را عالم كني  اريبه شرط واجب است يعني اگر هم عالم نيست برو علم را پيدا كن يا عالم 
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. مثل ديآيم. نه اينكه اگر عالم شدي اين وجوب برايت اينطور نيست كه اين حكم مختص به علما باشد مال همه هست
نه اين حكم براي همه الزم نيست اگر عالم نيستي برو علم  ديآيماستطاعت در حج نيست كه اگر مستطيع شدي وجوب 

پيدا كن. يعني مقدماتش هم واجب است از جمله اينكه برود علم ياد بگيرد. يا علمايي را در خدمت بگيرد. اين هم 
 . رديگيمهفت هشت تا نكته است كه ذيل اين بحث قرار  هانياشرط واجب است. 

 لِلّهِ  وَ « اين ت.البته كبراي اين قاعده را ما در آنجا بحث كرديم و از كبريات مسلم هم هست. چيز واضح فقهي اس

يك لسان حكومتي داشته باشد؟ آن  توانديماين را بحث كرديم كه آيا هم زمان  ،8منافقون/»لِلْمُؤْمِِنينَ وَ لِرَسُولِهِ  وَ اَلْعِزَّةُ 
هم زمان هم لسان  توانديمسبيال را بحث كرديم كه  ،141/ءنسا»سَبِيالً اَلْمُؤِْمنِينَ عَلَى لِلْكافِرِينَ  اَللّهُ  يَجْعَلَ لَْن«آيه 

و در عين  اندبرداشته ديآيمواليت كافر بر مؤمن هم  هاآنحكومتي داشته باشد يعني بگويد كه احكامي كه از ناحيه 
را سال قبل بحث كرديم. اين هم از قواعد  هانيابر شما سيطره پيدا نكنند.  هاآنحال بگويد كه شما بايد كاري كنيد كه 

از قواعدي است كه در  هانيا. رديگيممهم است. يك قاعده از قواعد عمومي كه خيلي از مسائل از جمله آموزش را 
. اين هم قاعده عزت ميدهيمهمه مراحل زندگي اجتماعي تدثير گذار است ما در بحث آموزشي با اين مصداق تطبيق 

 اسالمي و نفي سبيل شد. به اين شكلي كه عرض كرديم. 

 »نفاع از مسلميد«دليل هشتم: قاعده 
باشد اين حكم ديگر وجوب دفاع و آمادگي براي دفاع  قاعده ديگر هم قاعده دفاع از مسلمين است كه وجوب دفاع

 است. 

 »نفاع از مسلميد«وجوب در قاعده 
كه مستحب يا حداقل بخشي از آن مستحب بود اين قاعده قاعده الزامي است كه نسبت  هايقبلاين حكم بر خالف 

شرائطي است كه جامعه اسالمي در  به قاعده قبلي هم اين تفاوت را دارد كه الزامي است هم اخص از آن است. اين در
اين اخص از آن هست و عنوان خاصي هم در آيات و روايات دارد كه بايد  رديگيممعرض يك خطر و هجمه قرار 

. اين هم يكي شوديم هانيا دادنآموزشو  هانياو فراگيري  هاآموزشدفاع كرد و يكي از مصاديق دفاع همين تعليم و 
با اين تفاوت كه اينجا اخص از آن بحث  كنديمكه گفتيم كه اينجا هم عينا مصداق پيدا  ياگانههفتشش  يهايزگيواز 
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علمي و فن آوري كه موجب جلو گيري از هجوم  يهاآموزشقبلي است و حكمش حكم الزامي است. در هر نوع 
 الزم است.  شوديم هامسلماندشمن و دفاع از 

 »مادگيآ«و  »عفاد«وجوب در 
همين است ، 60 /ألنفالا »ةقُوَّ مِنْ اِْسَتطَْعُتمْ  مَا لَهُمْ أَعِدُّوا وَ «ه كه الزم است دفاع وآمادگي براي دفاع است. آنچ

واجب باشد آمادگي براي اينكه در معرض هجوم قرار  ياهيعمليعني اينطور نيست كه فقط دفاع فقط به عنوان عمليات 

نگيرد اين هم الزم است. البته اين آمادگي در جايي است كه احتمال عقاليي آن هجوم باشد اگر احتمال عقاليي هجوم 

حكم است يكي دفاع واجب است و يكي آمادگي براي دفاع در جايي كه و نباشد آن آمادگي واجب نيست. ولي د

 احتمال عقاليي وجود دارد. اگر احتمال نباشد طبعاً الزم نيست. 

و هم تعليم  كنديماست كه بر اساس آن هم تعلم علومي را واجب آمادگيهاي علمي و دانشي  هايآمادگيكي از 
است و بر حسب زمان متغيير است و كفايي  هادانشامنه وسيع از حيث نوع دامنه اين هم د؛ و كنديمعلومي را واجب 

 است كه اينجا وجود دارد.  ياقاعدهحكم الزامي است. اين هم يك است. منتهي تفاوتش اين است كه اين حكم 

 »يأمين عدالت اجتماعت«دليل نهم: قاعده 
تماعي است اين قطعا يك قاعده فقهي است منتهي همان بحث تأمين عدالت اج شوديميك عنوان ديگر هم كه نهمي 

كه هم در آيه شريفه است كه در تعبير امر  ،90نحل/»اَلْإِحْسانِ وَ بِاْلَعدْلِ  يَأْمُرُ اَللّهَ  إِنَّ «. دهميمدر دو رتبه اي كه توضيح 
به قسط و عدل شده و هم در روايات در جلد يازده وسائل و ابواب فعل معروف كه يكي دو باب دارد با عنوان همين 

هم هست. در اين بحث هم باز بدون اينكه بخواهيم كبراي  ة، و در جلد هشت كتاب العشرهانيابحث عدل و قسط و 
دهيم اين است كه عدل و تأمين عدالت در جامعه يك تكليف عمومي است و اختصاص به حاكم ندارد را بسط  اشيكل

 هست.  آن منتهي حاكم موكدا دليل خاص براي
 : كنميمچند نكته راجع به تأمين عدالت هست كه من عرض 
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 تأمين عدالت »بستحباا«و  »بجوو«محدوده  .1
ش آنجايي ادر يك حدش رجحاني و استحبابي است. حد الزامييكي اينكه اين قاعده در يك حدش الزامي است 

ظلم  هانيابه  نديگويم. عرفا رنديگيميعني كساني مورد ظلم قرار  كنديماست كه اگر آن كار انجام نشود صدق ظلم 
انجام ولي  شودينمفراتر از آن آنجايي كه چون بين عدل و عدم ظلم فاصله هست اگر انجام ندهد ظلمي ؛ و شوديم

و لذا هر جايي كه ظلم صدق  شوديمكه آن طبعاً استحباب  شوديمدهد يك نوع عدالت و شرائط ويزه عدالت حاكم 
. اين يك نكته شوديمن باشد مستحب آهر جا هم فراتر از ؛ و شوديمكند آنجا تأمين عدالت براي دفع آن ظلم واجب 

 . شوديمهست كه از ادله استفاده 

 »لدع«مفهوم عرفي  .2
نكته ديگر هم در عدل است كه يك مفهوم عرفي دارد و هيچ ضرورتي ندارد كه در مباحث فلسفي برويم. يعين جاي 
خودش در فلسفه اخالق وقتي نظريات را مقايسه كنيم. ولي عدل هم مثل احسان است يك مفهوم عرفي دارد كه جامعه 

داده شود و  هاآنو مفهوم عرفيش هم اين است كه حقي كه طبق قوانين براي افراد مشخص شده به  فهمديمآن را 
اين شايستگي را تأمين كرد بايد تأمين شود. دو مصداق است وقتي  شوديمكساني هم كه شايستگي دارند در حدي كه 

و بايد حق او هم داده شود. يك  مال همه است المالتيبمعنايش اين است كه  تأمين عدل و قسط كن مييگويم
ه طور مساوي و و استعدادهايي كه افراد دارند بايد طوري باشد كه افراد ب هاييتوانامصداقش هم اين است كه آن 

 بشوند.  مندبهرهمتناسب از آن 

 الزام در تأمين عدالت .3
پيچيده  يهابحثكنيد  هانيافلسفه اخالقي و  يهابحثبگويم كه در بحث عدل وقتي شما بخواهيد  خواهميم

بگوييم كه عدل يك مفهوم عرفي نسبتا روشني دارد كه اين جزء  ميخواهيموارد شد اما ما  شوديمطوالني دارد كه 
وظائف جامعه هست كه آن را تĤمين كند وظائف حاكم فقط نيست البته حاكم موكد اين وظيفه را دارد. ولي عموم جامعه 

ظلم مؤظف هستند. دفع ظلم واجب است كه مفهوم دفع ظلم اين است كه حق الزامي و در مقام تأمين عدل و دفع 
ضروري او از او ستانده شود و شما بايد كمك كنيد كه اين حق از او گرفته نشود. دفع ظلم واجب است يعني در آن 
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م است اينجا بايد تأمين گرفته شود آن ظل هاآنحقوقي كه شرع براي افراد معين كرده است اگر بخواهد آن حقوق از 
عدل كرد كه حق او داده شود. مثالً در بحث قضايي حق فرد است كه اگر مراجعه كرد طبق موازين حكم شود اگر طبق 

اشكال  هانيابايد او را تأمين كرد. يا از بيت المال و وجوع شرعي هر كس حقي دارد ستاندن  شودينمموازين حكم 
. يك حقوق استحبابي شوديمو اگر نباشد ظلم  شوديمكرد. در حقوق الزامي عدل واجب دارد و بايد حق او را تأمين 

ر از الزاميات دارد كه خوب است جامعه به آن تهم داريم آدم فقير حقي دارد كه بايد تأمين شود ولي يك حقوق فرا
داده شود  هاآنهست و معنايش اين است كه بايد حق افراد به  وضع الشيء في موضعبرسد. عدل تابع اين است عدل 

داده  هاآنحق مستحب و حقوق ثانوي را خوب است كه به  شوديمچون اگر ندهد ظلم  ددا هاآنحق واجب را بايد به 
است كه معنايش اين است و اين هم معناي واضحي دارد منتهي متوقف بر اين  مييگويمشود. قاعده عدل كه ما اينجا 

الزامي بوده و غير الزامي بودن حقوق را مشخص كنيم. يا با منابع مشخص شرعي يا عقلي كه شرع هم آن را تعيين 
 . كنديم

 مرجع تعيين حقوق الزامي و غير الزامي .4
تأمين حقوق اشخاص و جامعه است. اين حقوق دو نوع است حقوق الزامي و حقوق غير الزامي است. در  بعدينكته 

واجب است در اينجا مستحب است و تعيين اين حقوق هم يا با نقل است يا با حكم قطعي عقل كه شرع هم آن را آنجا 
. خورديم. اين اجمالي از بحث عدل است. يا بايد ظلم را تعميم دهيم يا اين طرف را بايد بگوييم واسطه كنديمتعيين 

عدل هميشه مفهومي است كه خودش مبتني بر اين است كه  .90نحل/»بِالَْعْدلِ يَأْمُرُ اَللّهَ  إِنَّ« ديگويمآن وقت اينكه 
حكم ديگري باشد يعني عقل يا شرع گفته باشد اين حق او است يا حق او نيست. عدل و ظلم هميشه مفاهيم ثانويه 

رع بگويد اين حق است يعني صدقش به اين است كه يك چيزي قبال باشد كه عدل شود. يعني قبل از اين بايد عقل يا ش
 كنديمامر به عدل يك حكم تأكيدي است نسبت به حكم ديگري كه مصداق را روشن  وقتآناو است يا حق او نيست. 

و مفهوم و مصداق عدل متقوم به يك داوري ديگري است كه به آن داوري ديگر گفته باشد اين حق الزامي است يا غير 
  ؛بگيريم ميخواهيماي كه از اين بحث را تأمين كن. در واقع نتيجه عدل كه اين ديگويم وقتآنالزامي است. 

 اينكه اين حكم گاهي الزامي است گاهي غير الزامي است  :اوال
اين حق الزامي است يا غير الزامي، تا  شوديماينكه اين مسبوق به يك حكم و قضاوت ديگري است كه گفته  ثانيا:

 . كنديمعدل اينجا معنا پيدا 
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اين حق است گاهي عقل است گاهي شرع است منتهي عقل اگر قطعي باشد شرع  ديگويماينكه آن كسي كه  ثالثا:
 . اين هم نكته سوم است. كنديمهم آن را تأييد 

 جمع بندي
نتيجه اين نكات هم اين است كه اين قاعده وجوب عدالت يا تأمين عدل در جامعه يك قاعده تأكيدي است نسبت 

كه قبال وجود داشت. وجوب عدل يك چيز تأسيسي نيست تأكيدي است. يعني قبال گفته شده اين حق او  به احكامي
اين هم نكته اي است كه در اين قاعده وجود دارد. اگر اين را بپذيريم اين اصل معنايش اين است  كنديماست اين تأكيد 

يد بگوييم كه حق آموزشي قرار داده شده در جايي كه بخواهيم بياييم در بحث آموزش و هر بحث ديگري قبل از آن با
 آن حق را ادا كن. ديگويمكه 

 


