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  الرحمن الرحيم اهللابسم

 عام بيان ادله

 ؛ نقش هدايتي انبياء در آيات و رواياتدليل سيزدهم
از ادله  يامجموعهو تكليف حاكميت در مسائل تربيت مطرح بود، به  يمندفهيوظكه براي اثبات  ياادله ◌ٔ ادامهدر 

و  73 اءيانب »وَ جَعَلْناهُْم أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا« ◌ٔ هيآهدايت را براي ائمه ذكر كردند، از قبيل  ◌ٔ فهيوظرسيديم كه نقش و 

  رواياتي كه مشتمل بر اين وظيفه است. 

 هدايت ◌ٔ ادلهبررسي داللي 

  تيهدا امر در السالمهميعل ائمه تيثيح

بر اساس مباحث قبل بگيريم اين است كه اين وظيفه با شأن حاكميت در ارتباط است، يا حاكميت  ميتوانيمكه  ياجهينت

و مأموريت  است. ولي در عين حال اصل اينكه كسي حاكميت دارد جزءالموضوعتام براي اين وظيفه است و يا موضوع 

  و مسئوليتي كه نسبت به مردم دارند، قابل استفاده است.

 لزومايت بر هد ◌ٔ ادلهداللت . 5

، تعابير توصيفي است است آمدهاينها بحث بعدي در ذيل اين دسته از روايات و آيات اين است كه معموالً تعبيري كه در 

كه شما هدات امت هستيد و تعابيري از اين  شوديميا گاهي خطاب به ائمه گفته  ،»وَ جََعلْناُهمْ َأئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا«مثل 

  قبيل و در اينجا كمتر بياني داريم كه امر و نهي در آن باشد.



 2643 : ماره                  ديني وظايف حكومت در تربيت –ي تيترب فقه                           

2 

  توصيفي دال بر رجحان ◌ٔ هيخبرجمالت 

تكليف و وجوب را استفاده كرد؟ با توجه به اينكه سابق گفتيم كه در اينها از  توانيمكه آيا  شوديمدر اينجا سؤال 

وَ عِبادُ الرَّْحمنِ الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى « :مييگويم، وقتي كنديم، بيشتر رجحان را افاده ديآيمعمل جايي كه توصيف به 
اما ؛ نيست وجوب، مفيد شوديم، توصيفاتي كه از مؤمنان 63 فرقان »الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَالما

محض است نه به داعي انشاء، برعكس است و اصلش اين است  ◌ٔ هيخبر ◌ٔ جملهكه  ديآيمدر توصيفاتي كه در اينجا 

 ◌ٔ استفادهباشد تا از آن  يانهيقر، مگر اينكه كنديمو به داللت التزامي رجحان را افاده  كنديمكه داللت بر رجحان 

  وجوب كنيم.

الزام را فهميد و لذا در همين توصيفاتي كه  وانتينماما  كنديمالگو دهد، رجحان را افاده  خواهديمچون غايت دارد و 

است، مثالً در عبادُ الرحمن بعضي  مستحباتاز و بعضي  اتواجباز بعضي نين و متقين در قرآن آمده است مؤم ◌ٔ درباره

  است. طورهمين دهديمنسبت آنها واجب و بعضي مستحب است يا در جايي كه ترك چيزي را به 

را  عباد الرحمنرا دارند، وقتي  هايخوباين  ديگويمالزام را افاده كند و ذاتش اين است كه  تواندينمذات اين بافت 

است. اين  شانيزندگواجبات است بلكه مستحبات نيز در  آنهازندگي  ◌ٔ همهاين نيست كه  اشيژگيو، كنديمتوصيف 

  .طلبديمخاصي  ◌ٔ نهيقراما وجوب  رسانديمخارجي داللت التزامي را بر رجحان  ◌ٔ نهيقر

وَ جََعلْناهُمْ أَِئمَّةً يَهُْدوَن «از جمله در  اندشدهعصوم به وصف هدايتگري توصيف و حاكمان م ◌ٔ ائمهدر اينجا اينكه 
به عنوان حاكم و زعيم جامعه اين اينها قطعًا مفيد رجحان هستند يعني اينها و آيات و رواياتي از اين قبيل،  »بِأَمْرِنا

   .كه اين كارها خوب است شوديمو معلوم  دهنديمكارها را انجام 

  قرينيت تناسب حكم و موضوع بر وجوب

امامت و  ◌ٔ فلسفهاست، براي اينكه آنها اما بعيد نيست كه بگوييم كه قرائني وجود دارد كه اين تكليف، تكليف الزامي 

را از ديگران اينها ه دست افراد خاصي دادند اين است كه اين هدايت انجام شود و چيزي كه اينكه حاكميت را ب ◌ٔ فلسفه
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است و اينكه بگوييم جعل امامت شده است و دستگاه مخصوصي براي اين ترتيب آنها ، همين نقش هدايتي كنديمجدا 

 هدايت كننداينها ين شده است كه بهتر داده شده است، اين از اصول اصلي اعتقادي ما است. اگر بگوييم اين جعل براي ا

 ◌ٔ ائمهعدل از  ◌ٔ ائمهسياسي كه اسالم دارد و جدايي اولياي الهي و  ◌ٔ فلسفهباهم سازگار نيستند. مقام امامت و اينها كه 

 ◌ٔ همهدارد كه  ياخاصهسياسي اسالم است و قرائن  ◌ٔ فلسفه ءدر هدايت است و اين جزاينها باطل، تفاوت و مرز 

هاديان مردم و اينها و تعابير مختلفي كه در شأن ائمه آمده است كه  »وَ َجعَْلناُهمْ أَئِمًَّة يَْهدُوَن بِأَمْرِنا« ديگويمكه  ياادله

  .كنديم، بلكه رجحان به نحو الزام را افاده ، اما نه مطلق رجحان راكنديمرجحان را افاده اينها امت هستند، 

قطعي ديگر اين است كه  ◌ٔ نكتهالزامي بدانيم و يك  ◌ٔ فهيوظاگر اين قرينه را بپذيريم بايد اين وظيفه را به عنوان يك 

هدايت در امور راجحه چيز  ؛ وهدايت در امور راجحه نيز چيز خوبي است، اينكه در امور الزامي هدايت كند، الزام دارد

  خوبي است. 

  

  بنديجمع

   ؛ه بيان كرديمپس تا اين جا دو نكت

كه جزء مسائل الزامي و روشن و قطعي شرع است، اين قرائن به مناسبات حكم  يامحدودهدر  يگرتيهدا .1

 الزامي است.  ديگويمموضوع 

الزامي در مستحبات و تكاليف زائد بر واجبات، قطعًا چيز خوبي  ◌ٔ محدودهمطلب ديگر اين است كه در غير  .2

  است كه امام يا حاكم يا اشخاص ديگري مردم را به آن سمت هدايت كنند، منتها الزامي در آن نيست.

 »يَهدونَ بأمرِنا«احتماالت در 

   ؛با توجه به اين دو نكته ممكن است بگوييم
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و  اتيرجحانو مخصوص الزاميات است و قسم  كنديمداللت بر الزام » يَهدونَ بأمرِنا«احتمال اول؛  .1

  .شوديمآن را با تنقيح مناط و مناسبت حكم و موضوع فهميده  اتيحيترج

الزاميات و ضروريات، دال  ◌ٔ محدودهدر  اين صورتجامع بكار رفته است در » يَهدونَ بأمرِنا« دوم؛احتمال  .2

  .ستبر وجوب است و در غير آنها راجح ا

در اين  »َيهدونَ بأمرِنا«در هر دو معنا به كار رفته است يعني هم زمان معني » يَهدونَ بأمرِنا« ؛احتمال سوم .3

اموري  ◌ٔ محدودهموارد الزم و در مواردي راجح است اما آنچه كه مسلم است اين است كه وجوب هدايت در 

  كرد.  نظرصرفاز آن  توانينماز امور مسلمه  و مشمول ادله است و  ابتالالزم و مورد 

اصولي كه بيان شد از قرائن و مناسبات حكم و موضوع دارد كه وجوب  ◌ٔ قاعده رغميعلاز اينها  ديآيمبنابراين به نظر 

  سياسي امامت در اسالم اين است. ◌ٔ فلسفهچون  شوديماز آن استفاده 

 هدايت؛ تصرفات عملي و احكام واليي. 6

  چيست؟  شوديمموارد مطرح  اين گونهبعدي در ذيل اين ادله اين است كه مقصود از هدايتي كه در  ◌ٔ نكته

 منصبو شأن آنها ابالغ و ترويج احكام است و  منصبوظايف مختلفي دارند يك  السالمهميعلچون ائمه و پيامبران 

 كنديماست در اينكه در مقام عمل تدبير ديگر مديريت جامعه است در اين مورد اقدام عملي  منصباست و  قضاديگر 

و ممكن است  شوديمقسم آخر را كه شأن مديريتي است را شامل » يَهدوَن بأمرِنا«و   رديگيمو سياست خود را به كار 

 گيرددر برميعام دارد كه اين را نيز و يا اينكه بگوييم معناي  ديگويمموارد فقط اين شأن را  اين گونهگفته شود در 

   .گيرددر برميولي قطعاً اين را نيز 

أَ فَمَنْ يَهْدي إِلَى اْلحَقِّ َأحَقُّ « ◌ٔ هيآدوباره وقتي شما به آيات ديگر و رواياتي كه در ذيل اين آيات آمده است، مانند 
فقط احكامي نيست كه حكم را گرفته  يگرتيهدادر  »ُيتَّبِع«لفظ  35 ونسي »أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ ال يَهِدِّي إِالَّ أَنْ يُهْدى

نيز  »أُولِي الْأَمْر«يا در  شوديماست كه احكام واليي و حكومتي را نيز شامل  »يُتَّبِع«مراد آن  كنديماست و عمل 

   .است طورنيهم
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موارد به كار رفته است فقط هدايت بيان و تبليغ نيست كه از باب وجوب عنوان اولي وجوب  اين گونههدايتي كه در 

كه وجوب متابعت در آنجا  شوديماست آن را هم شامل  و حكومتياطاعت دارد بلكه هدايت از باب احكام واليي 

نيست بلكه احكام واليي و  وجوب متابعت از احكام واليي و حكومتي است پس مقصود از هدايت در اينجا فقط تبليغ

  . شوديمشامل  را شوديمحكومتي و هم تصرفاتي كه انجام 

 ◌ٔ فلسفه زماني كه ديكنيمرواياتي كه ذيل اين آيات آمده است و اصول كافي باب حجت را كه بررسي كنيد مشاهده 

است كه تصرفات عملي باشد و حتمًا مشمول  مسئلهاز هدايت همين هاي بخش عمد كنديمسياسي اسالم را كه تبيين 

  اين ادله است. 

يا باء  باشديم» ألمرنا«كه  اندگفتهبعضي » يَهدوَن بأمرِنا«در  كه كنديميعني در پرتو هدايت و دستورات الهي هدايت 

  معاني ديگري دارد. 

ولي در  ميشديموارد بحث  ميكرديم ، اگر به عنوان تك آيه بحثميكنينم(ما اين آيه را به عنوان تك آيه بررسي  

، شوديمهدايت بيايد شامل تصرفات حكومتي و ...  . اگرميدهيماينجا يك امر را مسلم گرفتيم و آن را مورد بحث قرار 

  .)شوديماين را شامل  اشادلهحداقل بعضي از 

 حكومت اسالمي در مسائل ديني و فرهنگي مسئوليت. 7

ما را به اينها  ◌ٔ همهخاصه ديديم،  ◌ٔ ادلهآنچه كه در  ◌ٔ مجموعهآنچه كه بايد در يك نگاه كلي عرض كنيم اين است كه 

سياسي حكومت در اسالم گره خورده است، يعني اگر  ◌ٔ فلسفهكه هيچ ترديدي در آن نيست و با  رسانديميك امر كلي 

سياسي اسالم و حكومت، يكي از نكات  ◌ٔ فلسفهكه در اسالم حكومت وجود دارد و در  مينيبيمرا باهم ببينيم، اينها كل 

اصلي اين است كه حاكميت در برابر فضائل و رذائل و اخالقيات و مسائل ديني و فرهنگي مسئوليت دارد. اين چيزي 

حاكميت در قبال اخالق و  يدمنفهيوظسياسي اسالم  ◌ٔ فلسفهدر متن  كه استفاده كرد توانيمادله  ◌ٔ مجموعهاست كه از 

  جدا شده است. هانظام ◌ٔ هيبقت و سياست در اسالم از فرهنگ و فضيلت نهفته است و به همين دليل نظام حكوم
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در  ميخواهيماز ادله بود، مطلبي كه  يامجموعهدليل را بررسي كرديم كه بعضي تك دليل بود و بعضي  چندما در ابتدا 

در  هاحكومتو  هااستيساسالم با ساير  سياسي حكومت و امامت در ◌ٔ فلسفهعرض كنيم اين است كه مرز  يبندجمع

سياسي اسالم رفاه و آسايش مردم و تأمين نيازهاي مردم و عدالت اجتماعي،  ◌ٔ فلسفهاين امر است، ضمن اينكه در 

ن است كه در قبال تحقق دين در جامعه وظيفه اي كنديممأخوذ است ولي قطعًا يك شاخص مهم كه مرز را از بقيه جدا 

  . شوديمديگري كه وجود دارد به خوبي اين استفاده  ◌ٔ ادلهاين ادله و بسياري از  ◌ٔ مجموعهتعيين شده است. از 

چيز ديگري نيز است. حكومت آنها بنابراين حاكميت ديني، حكومت رفاه يا حتي عدالت اجتماعي نيست بلكه عالوه بر 

ديني، حكومتي است كه هم در آن رفاه و آسايش و تأمين نيازهاي مادي و معيشتي يك هدف و فلسفه است و عالوه 

است، يعني هدايت » يَهدوَن بِأمرنا«ديگري دارد كه همان  ◌ٔ فلسفهاينها بر آن عدل است كه بسيار مهم است و عالوه بر 

  ناب از رذايل است.جامعه به سمت فضائل و اجت

كسي را به عنوان حاكم و والي فرستاده است  هميعل اهللا ةصلواچند مورد از آن ادله مربوط به جايي بود كه پيامبر يا امام 

سياسي اسالم را  ◌ٔ فلسفهكه اين  گذارديمآنها  ◌ٔ عهدهو وظايفي مانند ياد دادن و تربيت كردن و تزكيه كردن و ... را بر 

  .كنديمبيان 

 سياسي اسالم ◌ٔ فلسفه

كه گفتيم اين حداقل به حاكميت هاي مشروع ديگر  شأن امام اين است ديگويمباالتري است و  ◌ٔ هيالاما اين دليل در 

است و حداقل اين سه ضلع مهم  چندضلعيسياسي اسالم  ◌ٔ فلسفهاين است  ◌ٔ دهندهنشانهمه اينها ، كنديمتسري 

   ؛وجود دارد

  .) تأمين نيازهاي مادي1

  .) عدل و عدالت2 

  ) تأمين بخش معرفتي و اخالقي و معنوي. 3 
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  ؛اصلي دارد ◌ٔ فلسفهيا به عبارت ديگر دو 

  ، از جمله با نگاه عادالنه.ابعادي كه دارد ◌ٔ همه) تأمين زندگي مادي با 1

  خاص.  گيريجهتنيازهاي فرهنگي با  ني) تأم2

  ليبرال يهاحكومتتفاوت حكومت ديني با 

ما وظايف فرهنگي داريم، منتها در  نديگويمنيز آنها ليبرال نيز وجود دارد،  يهاحكومتاين فرهنگي بودن گاهي در 

   ؛اينجا دو فرق وجود دارد

 وجود ابعاد فرهنگي در حكومت ديني .1

در هر حكومتي يك نگاه فرهنگي حتماً وجود دارد، حداقل فرهنگي كه بتواند زندگي مادي را درست تنظيم  

 مييگويمگفت در حكومتي فرهنگ ملحوظ نيست. چيزي كه در اينجا  توانينمكند وجود دارد و تقريباً 

رفاه نيز وجود  يهاحكومتليبرال و  يهاحكومتمي است واال مطلق فرهنگ در فرهنگ خاص ديني و اسال

دارد منتها فرهنگ مادي است براي اينكه زندگي فردي و اجتماعي خوب اداره شود. ولي در اينجا فرهنگ 

محوريت با هدايت كالن جامعه به سمت حكومت ديني  . درخاص كه همان فرهنگ اسالمي است، مقصود است

اگر نوعي رفاه و پيشرفتي باشد كه با آن در  ذاو لامور بايد در پرتو آن سامان پيدا كند  ◌ٔ هيبقمعنويت است، 

  تعارض باشد، آن مقدم است.

 وجود فرهنگ اخروي عالوه بر فرهنگ دنيوي در حكومت ديني .2

ليبرال و دموكراسي به اين شكل است كه در قبال فرهنگ عمومي دنيايي مسئوليت دارد و  يهاحكومتدر 

كار  تواننديم هاگروهولي  كنمينممن چيزي را تعقيب  ديگويمخاص  يهافرهنگ، ولي راجع به كنديمعمل 

و هم اينكه فقط فرهنگ عام  سياسي اسالم هم ابعاد فرهنگي وجود دارد ◌ٔ فلسفهپس در  خود را انجام دهند.

   .دنيايي نيست بلكه فرهنگ اخروي است
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 اختصاص فرهنگ ـ اخروي به اسالم  .3

  مخصوص فرهنگ اسالمي است. اين نوع فرهنگ و شمول آن نسبت به دنيا و آخرت، سوم اينكه 

----------------------------------------------------------- 

 بحث اصولي؛ جمالت خبريه

 انواع جمالت خبريه

  نه انشايي، دو قسم است؛ ديآيمخبريه و توصيفي  يهاجملهدر جايي كه در بيان يك عمل 

  انشائيه ◌ٔ هيخبر جمالت .1

است كه در مقام انشاء است و  يهايخبركه اين همان جمالت  خبري و توصيفي در مقام انشاء است يهاجملهگاهي 

  و اينها مفيد وجوب است، بلكه آكد در داللت بر وجوب است. دياخواندهدر اصول 

  توصيفيه ◌ٔ هيخبرجمالت  .2

وَ عِبادُ الرَّحْمنِ «: ديگويمنوع دوم اين است كه اين توصيفات و اخبارات در مقام توصيف است نه در مقام اخبار، مثالً 
الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالَْغيْبِ وَ  هديً للمُتَّقين«در  ديگويمهستند يا  نهايا .63فرقان/ »الَّذينَ يَمْشُوَن عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً

  در قرآن از اين قبيل موارد زيادي داريم. كه ؛3 و 2 بقره» يُقيُمونَ الصَّالَة وَ مِمَّا رَزَقْناُهمْ يُنْفِقُون

كه معلوم است   يَغـَتسِلُ: ديفرمايممن فالن كار را انجام دادم، چه كار كنم؟ حضرت  كنديمدر شكل اول از امام سؤال 

  .برديمخبريه به كار  ◌ٔ جملهبه جاي امر 
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طبع خود به  ◌ٔ هيخبر ◌ٔ جملهاما در بسياري از موارد داريم كه اخبارات در مقام توصيف است يعني به داعي اخبار و 

در  خوب و هم در طرف ناصالحان مثالً يهاانساندر قرآن زياد داريم، هم در طرف  ؛ كه، نه به داعي انشاءروديمكار 

و افعال و رفتارهاي آنها را  كنديمرا توصيف  »اَلْأَْلبابِ أُوُلوا« يا كنديمتوصيف  عبادُ الرحمنو  هديً للمتَّقين

  .شمارديبرم

 داللت جمالت خبريه

 ديگويممثًال  كنديميا مؤمن را توصيف  كنديم، وقتي انسان متقي را توصيف كنديمقسم دوم قطعًا داللت بر رجحان 

اينها توصيفاتي است كه از مؤمنين به عمل  ،156بقره/،»راجُِعونَ إِلَيْهِ  إِنّا وَ لِلّهِ إِنّا قالُوا مُصِيبَةٌ  أَصاَبتْهُمْ  إِذا اَلَّذِينَ «

 . ديآيم. يا توصيفاتي كه از كفار و فساق و منافقين به عمل ديآيم

، يك مدلول التزامي دارند و آن اين است كه اين عمل، عمل كنديمتوصيفات كه در مقام انشاء نيست و واقعاً توصيف 

و اگر توصيف كفار و  يعني اگر توصيف مؤمنان است رجحان؛ شوديمنيكويي است و در اصل رجحان از اينها استفاده 

من و بيشتري دارد. همين كه در توصيف مؤ ◌ٔ نهيقراما وجوب و الزام نياز به ؛ شوديممنافقان است مرجوحيت استفاده 

است، اما اين پسنديدگي رجحان مطلق را  يادهيپسندكه اين كار، كار  دهديمصالح به كار رفت، به ذات خود نشان 

  ولي ممكن است قرائني وجود داشته باشد كه موجب شود از آن وجوب را برداريم. كنديمافاده 

 ◌ٔ نهيقرقطعاً دال بر وجوب است اال به  پس اين يك قاعده است كه گفتيم دو قسم است كه قسم اول در مقام انشاء

 يانهيقردر مقام انشاء كه قسم اول بود، به نحو آكد ظهور در وجوب دارد مگر اينكه  ◌ٔ هيخبرخاصه و اوالً جمالت 

كه در مقام انشاء نيست و در مقام توصيف  يهايخبرباشد كه به سمت رجحان و استحباب ببرد. دوم اينكه جمالت 

مگر اينكه در جايي  كنديماست و به داعي توصيف آمده است، آن جمالت به داللت التزامي مطلق رجحان را افاده 

  خاصي وجود داشته باشد. ◌ٔ نهيقر
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 تفاوت شأن تبليغي و شأن هدايتي امام 

ي بايد راهنمايي عملي كند. اينكه ابالغ كند واجب است شأن تبليغي امام واجب است. آن بحث هدايت عملي است يعن

. در شأن تبليغي واجب و مستحب و حرام و مكروه را بايد ابالغ شوندينممگر چيزهايي كه داليل خاص دارند و ابالغ 

ر نيست اما اگ ابتالاست و ممكن است چيزهايي باشد كه الزامي نيست يا حتي مورد  طورهمينكند. براي علما نيز 

  و بايد بگويند. روديمنگويند از بين 

و تبليغ جامعه غير از تبليغ احكام است، يك شأن امام،  مديريت، اندمتفاوتشأن تبليغي امام و شأن هدايتي امام دو چيز 

در اين  »يَهدونَ بأمرِنا«كه در روايت آمده است ابالغ است و اين در واقع هدايت به معناي عام است اما اگر  همان طور

  بحث هر دو را شامل شود كه مانعي براي اين وجود ندارد ولي اين يك بار اضافي بر آن دارد.

  قرينه باشد امرنا غير از أمر است.  تواندينمقرينه باشد؟ چون اينجا أمرنا است  تواندينمس. أمرنا 

 ◌ٔ همه، نشستنديمو در مسجد  خواندنديمخطابه  السالمهميعل طاهرين ◌ٔ ائمهتدبيرهاي براي ابالغ الزم است، اينكه 

  متكفل آن شد.) هيعلاهللاسالماينها تدبير ابالغ است، ولي غير از تدبيرات اجتماعي و حكومتي است كه اميرالمؤمنين 

  


