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  الرحمن الرحيم اهللا بسم

 وظائف حكومت
  باشد.مي» وظائف حكومت در امر تربيت«موضوع بحث در فصل جديد، 

 مقدمه
  .شودمي در ابتدا چند نكته به عنوان مقدمه عرض

 مباحث تربيتي يبندميتقس مقدمة اول؛
كه بندي طبقه شود.به صورت گذرا به آن اشاره مي كه مباحث تربيتي است بنديتقسيمو  بنديطبقهيادآوري اولين نكته، 
 التعليم و التربيةفقهبه نام  يجديد باببر اساس آن عمل كرديم به اين شكل است كه پيشنهاد داديم در فقه تا به حال 

- و التعليم كتاب با عنوان، الديات كتابو الطهارة  كتابالصالة و  كتاب مانند فقهبير سنتي اين را با تع و شودتأسيس 
  .»التربيةفقه«گوييم به عبارت ديگر مي و ؛داشته باشيم التربية
  دو. باب تربيت. يك. باب تعليم و تعلم. مشتمل بر دو باب بسيار مهم و كالن است:اقل حد، »التربيةفقه« كتاب

 باب تعليم و تعلم
اين باب شامل  .به ديگران به معناي خاص است ياددادناندوزي و آموزي و دانشدانشتعليم در باب اول، مقصود از 

  باشد.مي هاآنالتعليم و التعلم و انواع علوم و حكم تعلّم و حكم تعليم تعريف 

 باب تربيت
غير هاي تربيت در حوزه از تربيت،مقصود  ،بحث كرديم باب، اين كه در همان طور. تربيت است باب ،بابدومين 
  است. آموزشي
تربيت  هاتيفعال گونهاين ،شودصيت و در ابعاد غير آموزشي انجام ميكه براي پرورش شخ ييهاتيفعال ديگر به عبارت

  باشد.مراد ما از تربيت در باب دوم اين معني مي كه ؛شودبه معناي خاص ناميده مي
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 و هر دو را شامل شودمي لفظ مشترك و» التربيةفقه«گوييم و لذا مي دشوباب را شامل ميي عام، هر دو تربيت به معنا
. ولي تربيت به معناي خاص است كه مقابل تعليم و تعلّم است و باب دوم به اين اصطالح به عنوان باب تربيت شودمي

  .شودمي ناميده
  بحث كرد:توان ميصورت دو در باب تربيت، به 

تربيت بدني، تربيت اجتماعي، تربيت اقتصادي، تربيت سياسي، تربيت اخالقي،  مانند ؛هاي تربيتبر اساس ساحت يك.
  .گيردو ابعاد تربيت مورد بحث قرار مي ها. كه ساحت..هانياو تربيت عقالني و امثال  تربيت عاطفي

  .شودميتصور  نهادهاي ديگري كه احياناًخانواده، حكومت و  مانند ؛نهادهاي تربيت اساسبر دو. 
 كنيم، بعد هم بهكنيم، ابتدا نهادها را بحث ميداريم از هر دو منظر استفاده مي التربية كتاب تبويبي كه در بر اساس
دهيم. اين دورنمايي از ها را نيز مورد توجه قرار ميپردازيم. البته در هر يك از نهادهاي تربيتي، ساحتها ميساحت
  باشد.ميالتربية  و التعليم كتابر كار د

وظايف تربيتي اولين مبحث در باب تربيت و دومين باب كالن تعليم و تربيت، نهاد خانواده است مبحث خانواده و 
خانواده را از حيث وظايف  نهاد التعلم والتعليم كتاب در  هانياقبل از  .بحث كرديم راهاي مختلف خانواده در ساحت

بحث رد ااز نگاه فقهي ودر ابتداي باب تربيت، و نيز باب تعليم و تعلم  درنهاد خانواده  و لذابحث كرديم آن  آموزشي
  .شويم كه مبحث نهاد حكومت استوارد مي التربية باب. به اين ترتيب وارد دومين مبحث از مباحث قرار گرفت

 در اين باب كه است باب التعليم و التعلم، بخش اول آن باشدميعنوان كلي  التربيةفقه يا  التربيةو  التعليمكتاب بنابراين 
باب االول از باب التعليم و التعلم مورد بحث در  هانياهمه  .نهاد خانواده و حكومت را بحث كرديم علوم و در پايان آن

  گيرد.قرار مي
نهاد خانواده و وظايف  نيزتربيت باب در اولين بحث  .دشومييعني مقابل تعليم  الخاص بالمعني التربية بابباب دوم، 

مبحث دوم از  كه ؛وظايف و كاركردهاي تربيتي نهاد حكومت است ،شويموارد ميمبحث دوم كه  .تربيتي آن بوده است
 دورنما وو  ليم و تربيت است. اين روند بحثبخش دوم باب دوم از كتاب تعخود  التربيةباب و ؛باشدمي التربية باب

  بود كه يادآوري شد. التربيةو  التعليمكتاب چهارچوب مباحث كتاب فقه تربيتي يا 
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 متفاوت يهاحكومتوظايف تربيتي مشترك براي  مقدمة دوم؛
مبحث وظايف و تكاليف حكومت در امر تربيت، از مباحثي است كه در دنياي امروز مطرح است. همان طور كه در  

-تر مطرح است و تربيت، ابعاد و ساحتدنياي قديم نيز مطرح بوده است. منتهي در دنياي امروز اين مبحث بسيار قوي

  متفاوتي در اين مبحث وجود دارد. يهادگاهيدو  هايي دارد
مقصود چون  باشد.را متحمل ميوظايفي  ها،ن ابعاد و ساحتبعضي از ايهاي مختلف، حكومت در بر اساس تمام ديدگاه

مراد د را اين بحث تربيت به  كه بيان شد همان طورباشد و ت اخالقي و ديني و معنوي و ... نميتربي تنهاتربيت  از
  و... . تربيت سياسي، تربيت اخالقي ،تربيت بدني، تربيت اقتصادي، تربيت اجتماعي مانندمعناي خاص است؛ 

اصل اينكه حكومت حداقل  ،وجود دارد مختلفي يهادگاهيدبه رغم اين كه در بحث حكومت و وظايف تربيتي حكومت 
رابر مسائل تربيتي به حكومت در ب ترينتفاوتبييعني  .است يمسلماصل  ،وظيفه داردها ساحتدر بعض انواع اين 

به اينكه افراد در يا  و ؛تربيت بدني توجه دارند به عنوانبه ورزش  مثالً ؛دهندقرار ميتوجه مورد را  اموري ،معناي عام
كه  بينديشمگويد من بايد تدابيري و تن به قوانين اجتماعي دهند، هر حكومتي ميجامعه بايد نوعي جامعه پذير باشند 

  قواعد شهروندي را بلد باشند.جامعه افراد 
هاي هاي سياسي حكومتدر فلسفه هاحكومتو كاركرد وظايف هاي متفاوتي كه در نقش عليرغم ديدگاهبنابراين  

ت را در برابر بعضي از اقسام تربي بيابيم كه حداقل خودكه حكومتي را بتوانيم نيست  چنينايناما  وجود داردامروز 
براي اينكه شهروندان قواعد اجتماعي و سياسي و ، تربيت بدني، تربيت روي سالمت افراد هادولتموظف نبيند، حداقل 

  كنند.مي گذاريسرمايه ،كنندعي و سياسي را بياموزند و رعايت شهروندي و تربيت اجتما
حتي ـ  .آمده است نيز الملليبينمقررات  به نحوي درتوان از آن جدا كرد، را نمي هيچ دولتي الجملهفيي كه تكاليف
بخشي از  وجود دارد،كه در دنيا  ييهاونيكنوانسقانون حقوق بشر، خيلي از اين ديدم ـ در  قبالً ،راجعه نكردمم جديداً

مسائل آموزشي را رعايت و بايد يك حد از  هادولتگويد و مي گذاشته است هادولتوظايف آموزشي را بر عهده 
ها وظايفي در منشور حقوق بشر و كنوانسيونحتي بعضي از مواد  .را ببينند هاآموزشاين  شهروندانشان تاكنند تعقيب 

  .قرار داده است هادولت، سياسي را جزء وظايف تربيت اجتماعي و فرهنگي، اقتصاديخصوص 
افرادي يعني قرار گرفته است. مورد توجه » رشد اجتماعي افراد جامعه« نيزهاي تربيتي فلسفه يهادگاهيددر  همين طور

گويند دولت و ربطي به دين ندارند مي باشندسكوالر مي اصالً ديگر كه متفكريني كه متفكرين  و بسياري از ديويي مانند
د و حكومت در قبال تأمين اين رشد اجتماعي و رعايت قواعد بايد حداقل به رشد اجتماعي افراد جامعه، توجه كن

 قرار دهدتوجه  موردقواعدي مثل انتخابات، مقررات راهنماي و رانندگي،  و بايدشهروندي در يك جامعه موظف است 
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چه در  .طراحي كردند هاحكومتو نظامات آموزش و پرورش هم وارد اين شده است و اين هم يك واقعيت است كه 
تعليمات  هانيابخشي از  اصالً  .گيردانجام مي هاآنشدند يا با اشراف  وارد آن مستقيماًقالب نظاماتي كه خودشان 
، دارد با يك تدابيري او را پايبند به مقررات تاجتماعي كه آموزش دادن محض نيس اجتماعي است كه تعليمات

  .نددهو پرورش مي آوردبار مياجتماعي 
هاي مندي حاكميت و نهاد حكومت در حداقل برخي از زمينهاصل كاركرد تربيتي حكومت و وظيفه ديگر؛ به عبارت

و  اندهتوجه كردها و ساحات زمينههاي تربيتي به اين متفكرين در فلسفه ؛اوالًكه تربيت به معناي عام امر مسلمي است 
متن منابع بخشي از  نيزالجمله توجه شده است و ها فيبه اين حوزه و كشورها الملليبيندر قوانين و مقررات ؛ ثانياً

افراد جامعه آموزش دهند و را به  اجتماعي يهاآموزشص دارد به اين كه اختصا ،درسي آموزش و پرورش كشورها
و ضوابط سياسي رايج در كشورهايشان، متأدب  هاچهارچوبو  را به آداب شهروندي و رعايت مقررات اجتماعي هاآن
  وجود دارد.الجمله في هاحكومتدر همه  تقريباًكاركرد دهد كه اين اهتمام و توجه و نشان مي هانيا .كنند
  دارند چه ... هاحكومتو پرورش و  كه آموزش ايحوزه: طلبه

وقتي خوب نگاه  مييگويمش را توجه كردند ما ااستاد: در مورد آموزش و پرورش ممكن است بگوييم فقط بُعد علمي
  و در بُعد تربيت هم وارد شدند و اين نكته مهم است. كه فقط بُعد علمي نيست مينيبيمكنيم 

عالوه بر اين كه در  داننديمحكومت را تربيت  مسئله نيترياصل انداستيس، افرادي كه در مسئله نيترعيشاطلبه: 
  ...تا ابعاد ديگر كننديممختلفش، از تربيت بدني شروع  يهاساحت

  .ميكنيماستاد: در مقدمه سوم به اين نكته اشاره 
عرض كردم. البته در  اجماالً آن را نيز  ت و نمودها و نمادها و شواهداس يمسلم مسئله الجملهفيمقدمه دوم  بنابراين

  بسط و گسترش داد.توان مقام نگارش و نوشتن مي

 دامنة ورود حكومت در امور تربيتي ؛سوم ةمقدم
براي حاكميت و نهاد  حقمندي و تكليف و حكومت و ميزان وظيفهدر دامنه ورود توانيم بگوييم، ميدر يك نگاه كالن  

  :ديدگاه اساسي در اين مورد وجود دارد چند - وجود داردكه در اين زمينه  اساسي اتاختالف با توجه به -حكومت 
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 دموكراسي ليبرالدولت يك. ديدگاه 
مبتني بر فلسفه  اين ديدگاه باشد.ميو ليبرال دموكراسي ليبرال  يهادولت و دررايج در دوره معاصر اول، ديدگاه  ديدگاه

  .هاي جديد غربي شكل گرفته استباشد. اين مباني در فلسفهميليبراليستي و مباني خاص خود 
اين » دولت رفاه« معناي است. »اهدولت رف«شود، بحث هاي سياسي، آنچه در اين نوع ديدگاه مطرح ميفلسفه بنا بر

امر الجمله آنچه بيان شد، مكلف بودن دولت به صورت في بنا بر، زيرا گونه وظيفه تربيتي ندارددولت هيچنيست كه 
-وظيفهو ديني  كميت در قبال تربيت فردي و اخالق فرديمعناي دولت رفاه اين است كه دولت و حا ؛ بلكهاست يمسلم

اخالق نه در البته ، باشدميها ش در اين حوزهعدم ورودشود، آنچه طبق اين ديدگاه به دولت توصيه مياي ندارد بلكه 
اينكه  و دوارد شوبايد دولت در زمينة تربيت اجتماعي و اخالق اجتماعي گويند اجتماعي. چون گفتيم تمام فالسفه مي

-دين را نيز فردي مي هاآن -در حوزه دين و اعتقادات  به خصوص، چطور آدمي بار بيايداخالق فردي،  ةدر حوزفرد 

  .گويند از محدوده وظايف حكومت خارج استقل اين دو حوزه ميحداو باشد مربوط به وظايف دولت نمي -دانند
خواهيم در بحث فلسفه تربيتي و سياسي وارد و ما نمي گيردالبته در ذيل اين ديدگاه طيف متنوعي از نظريات قرار مي

ورود در حوزه هاي تربيتي و سياسي وجود دارد كه حاكميت را از خواهيم بگوييم؛ برخي فلسفهمي اجماالً شويم، ولي 
  كنند.اخالق فردي و مسائل ديني و مذهبي منع مي

: اخالق فردي، چون هميشه ممكن است ديني را هم قبول ندارد ولي به نحو مستقالت عقليه يا به نحو آداب يعني استاد
بحث دين  آن ربطي به من ندارد و آن ديگويمفضايلي كه شخصي است دين هم قبول ندارد يا مشترك بين اديان باشد 

البته منع هم  احياناًمن مسئوليتي ندارم و  ديگويمكه دارد در مورد آن هم  ايدامنهرا به خصوص تربيت ديني با همه 
و  گذارديمضابطه  ديگويمگاهي  شومينمكار ندارم و خودم وارد  نديگويمخود اين هم طيفي دارد، گاهي  كننديم
  به صورت رسمي وارد اين حوزه بشود. اصالً آموزش و پرورش نبايد  ديگويم

 يهاادداشتياست كه سال قبل دو سه جلسه بحث كردم و  ايمسئلهو پرورش در مسائل ديني  اين عدم ورود آموزش
  .)داديم(هم  ييهاجوابدارند و ما داليلشان را بحث كرديم و  مسئلهبراي اين  هاآنهم  داليليمن االن اينجا هست كه 

، دولت رفاه مسئول تصدي تربيت است نه اينكه ورود نداشته باشد گريتصديگردد به دولت رفاه برمي(طلبه: معناي  
  ... ،ها NGOبخش خصوصي،  ،خصوصي يهاگروه مثالً  توانديم ديگويم

  گويندبعضي مي ،وارد نشويد اصالً  نديگويم، جوابش را خودتان هم گفتيد، گفتيم بعضي ديگراستاد: نه 
  وارد نشويد ... اصالًطلبه: 
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نبايد نظام رسمي و  اصالً گويد در دوره كودك و نوجواني است كه مي ييهادگاهيدتربيت ديني در  بلههست،  بلهاستاد: 
 گويند نظامات دولتي نبايد وارد بشوندنبايد وارد بشود بعضي مي ،غيردولتينظاماتي كه حالت رسمي دارد چه دولتي و 

ديگر هم هست  هايگويند و ديدگاهوارد بشود مشكلي ندارد، بعضي مي خواهدمي مثالًصي مگر اين كه مدرسه خصو
يا به خاطر اين كه اعتقاد ندارد يا به خاطر اين كه  ،داندينممند وظيفه حكومت و دولت را در قبال دين هر حالولي به 

اين بحث را ببيند دو سه جلسه سال قبل ما تفصيلي در  خواهديماعتقاد دارد و سه چهار نوع كرديم پارسال هر كس 
  .)است(اين راجع است اين يك ديدگاه 

 )»مدينة فاضله«افالطوني يا ( ژيكدولت ايدئولو ديدگاه دو.
اختصاص به اسالم  امراين  .ديدگاه دوم اين است كه دولت در قبال فرهنگ و دين و اخالق مردم وظيفه و تكليف دارد

  .وجود دارددر ذيل آن  هادگاهيدطيفي از و ندارد 
شما نقل كرديد كه در كتاب سياستشان آمده است و كه  - هانياافرادي مانند افالطون و فارابي و امثال از دوره افالطون 
مدينه « نظريهدر  و ؛است» مدينه فاضله« نظريه، هاآن نظريه در واقعنيز همين ديدگاه را دارند و  -من هم سابق ديدم

مسئوليت دارد و  اخالقي، فردي و ديني ،مسائل معنوي، روحي ةدر قبال هم ،گيردكسي كه در رأس قرار مي» فاضله
حد و حدود  كه ؛شودبه اين سمت نزديك مينيز به نحوي هاي اسالمي شته شده است. ديدگاهاش گذاتكاليفي بر عهده

  .آن را بايد بحث كنيم

 بنديجمع
 و شوند و اما در حوزه تربيت دينيوارد حوزه تربيت مي هادولتالجمله همه مقدمه دوم عرض كرديم في آنچه در بنا بر

كه در ذيل هر يك از اين دو رويكرد قرار  وجود دارد ييهافيطاخالق فردي دو رويكرد كالن با يك تنوعي از 
  .رنديگيم

  ؟شديم: اين چند رويكرد طلبه
 خواستميمدو رويكرد است بعضي را  عمدتاًخواستم چند تا رويكرد بكنم ديدم دو رويكرد است من مي هانياد: نه استا

كه در ذيلش طيف  مييگويمرويكرد  ،ميكنينمدو رويكرد است و نظريه  رديگيمقرار  هانياجدا بكنم ديدم در طيف 
  .گنجديمنظريات 

  باشد ...، اگر ديني هاستحكومتطلبه: رويكردها كه مال 
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، برخي ضد ديني است غيردينياست و اين كه گفتم رويكرد، برخي طيف  غيردينيگفتيم آن رويكرد ليبرال و  بلهاستاد: 
دولت  كه شوديمقائل نيست بلكه وظيفه خالفش را قائل است. دومي دولتي  ايوظيفهو در آن رويكرد اول يك 

باشد و غير اسالم و مذهب اسالم و غير اسالم  توانديمسالم ژيك است اين هم دين افرهنگي است و دولت ايدئولو
در وظيفه دولت و از قبيل  اندازديماين پرتو  طبعاً  كنديمهدف خاصي را دنبال  اشسياسيباشد كه در فلسفه  توانديم
  .)دارد(كه اسالم هم از اين نوع است منتهي با ظرايف و دقايقي كه  هانيا

حقوقي و فلسفه سياسي و حقوقي _فلسفي هايگيريجهترويكرد مبتني بر رويكردهاي فلسفي و اين دو  قطعاًبنابراين 
  .ومگيرد يا در گروه داست كه يا در طيف اول قرار مي هادولت

 مقدمه چهارم؛ چگونگي ورود دولت در امور تربيتي
هاي قدر متيقني كه چه در محدوده -مند است، وظيفه هاآنهايي كه دولت و حاكميت نسبت به ودهدر محدورود دولت 

هايي كه رويكرد دوم قائل و چه در حوزه حوزه تربيت شهروند و مقررات و قوانيناست مانند مشترك بين دو رويكرد 
  .شوداعمال تواند مي در اشكال و انواع متفاوتي .-است

 گرييك. تصدي
 ي،گذاردولت عالوه بر سياستكه به اين شكل  ني.، يعهاي تربيتي استورود دولت، ورود مستقيم در حوزهيك شكل 

  .كنديممراكز فرهنگي و تربيتي تأسيس  آموزش و پرورش و خودديگر  به عبارت ؛شودمتصدي مينيز  خود

 گذاريسياستدو. 
-نمونة آن، مدارس غيرو نظارت است.  برنامه كالن دادن ،رويكرد ،نيست گريتصدينوع دوم اين است كه رويكرد 

  موزش و بخشي تربيت است.آاز كار اين مدارس بخشي . انتفاعي است
و اشراف و نظارت  ريزيبرنامهعالوه بر سياست و  است يعني گريدولت تصدي ةوظيف بنابراين نوع اول اين است كه

ولي تصدي  داردكند و اشراف و نظارت مي گذاريسياستدوم اين است كه دولت نوع  و ؛دهدنيز كار را انجام  خودبايد 
  .مصداق دارد هر دو نوع .كندامور را واگذار مي

تربيتي اخالقي  ةاگر در جايي وظيف و ؛توجه داشته باشيم ي آينده نيز بايد به مقدماتي كه عرض شد،در مباحث فقه
آيد يا رون مينيز بيگري تصدي ،اين وظيفه بررسي كنيم كه آيا ازبايد  ،فرهنگي بر دوش نهاد حاكميت گذاشته شده است

  .خود يا واگذاري به ديگريگري تصدي ، حال به شكلفقط وظيفه دارد اين عمل انجام شوددولت 
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تصدي كند يا به بخش ديگر  در اينكه خود و ؛وظيفه دارد تا اين امر محقق شودولت ددر خيلي از موارد القاعده و علي
  وجود ندارد. كند منعيواسپاري 

  ...اين نيست كه بدانيم نگاه سياسي اسالم چه نوع نگاهي است و تأثير آن در حكومت اشمقدمه: اين بحث طلبه
اسالم به حكومت چه نگاهي نگاه  بينيمبه يك معني خيلي ضرورت ندارد، به يك معني ما بايد  بلهاستاد: به يك معني 

كه نگاه  پي ببريمتوانيم نيم ميكهم ما با احكام فقهي كه رديف مي خود فلسفه سياسي اصالً به يك معني هم ؟ است
-سفه سياسي اسالم را مبسوط بحث ميالبته نه اين كه فل .كنيمچيست؟ و ما هر دو روش را توجه مياسالم به حكومت 

در صورتي كه يك بنيه فقهي هم داشته باشد ولي گاهي هم هست  .كنيم ولي به آن نكات بنيادي هم توجه خواهيم كرد
د، از همين احكام روبنايي بحث كرده، وربيا بگيرد اشفلسفياسالمي شهيد صدر كه نرفته از بنياد كه مثل نظام اقتصادي 

يك قاعده فلسفه اقتصادي درآورده، ما هم اينجا بيشتر اين حالت  هانياكنار هم قرار داده، منظومه درست كرده، از دل 
ه آن فلسفه سياسي هم ب ،شكل لمّي، يا به شكل انّيكنيم كه به آن طرف هم ممكن است بيشتر توجه  را داريم گرچه از

  .)پردازيممي(كم و بيش 
  


