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  الرحمن الرحيم اهللابسم

 ازمنكرينهو  معروفامربه ادلهدليل چهاردهم؛ 
هاي اجتماعي و اخالقي و ديني بر اي بود كه به شكلي وظيفه تربيتي و اصالح و تربيت را  در حوزهبحث ما در ادله
  گذارد.ميعهده حاكميت 

و  معروفامربهتر است مثل ادله در اين مبحث تاكنون چندين دليل ذكر كرديم كه رسيديم به بعضي ادله كه يك مقدار عام
قاعده كلي است و  عنوانبهاز منكر  ينهو  معروفامربهاز منكر كه در آن بحث شد كه مالحظه كرديد كه وجوب  ينه

  شود.شامل حكومت هم مي طبعاً
گرچه استدالالتي براي آن  ؟هيا ن از آن تكليف عام براي حكومت داردبه طور خاص تكليف مجزايي  حله بعديدر مر
  .به نتيجه نهايي نرسيديم در مجموع ولي به نحوي قابل پاسخ بود كه شدذكر 

خاص اينجا به عمل آمد و ذكر شد دو سه آيه بود و رسيديم به دليل خود  تكليفهايي كه براي تا رسيديم به استدالل
دليل قيام اباعبداهللا الحسين و آن چه كه در آن قيام مطرح بوده است كه مقداري از بحث فاصله گرفتيم و كيفيت تطبيق 

بود بر ذهن بيايد دفع كرديم و نهي از منكر بر كل اين قيام را ذكر كرديم و بعضي اشكاالت كه ممكن  معروفامربهقضيه 
هاي فقهي آن مانعي ندارد و از باشد و جنبه امرونهيتواند مصداق همان و عرض شد كه كليت اين قيام و حركت مي

  را بر حركت خودشان تطبيق دادند. امرونهيدر فرمايشات حضرت آمده است كه مسئله  مكرراً لحاظ سند هم گفتيم كه 
و يا وقتي به محمد حنفيه  »المعروف و اكره المنكر احب يان«ه كخروج  از مدينه دارد  مورد اين بود كه قبل از يك

من  ؛وَ أَنْهَى عَنِ الُْمنْكَر وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ أَطْلُبُ الصَّلَاحَ فِي أُمَّةِ جَدِّي مُحَمَّدٍ أُرِيدُ آمُرُ بِالْمَْعرُوفِ «كند وصيت مي
و  84؛ ص 4ج  البن شهرآشوب)؛( السالمعليهمطالب  يأبمناقب آل  »و نهي از منكر قيام كردم معروفامربهبراي 
  .366؛ ص 2ج  و آله و سلم؛ هيعلاهللا  يصلالرسول  بيمكات

؛ امام حسين عليه السالم در منزل ذي حصم كه در مسير آنجا يك خطبه خيلي قشنگي خواندند كه جالب و مشهور است
:  إِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَ تَنَكَّرَتْ وَ أَدْبَرَ « فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا  هامعروفوَ قَالَ عليه السالم فِي مَسِيرِهِ إِلَى كَرْبَلَاءَ

أَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ أَنَّ الْبَاطِلَ لَا يَُتنَاَهى عَنْهُ  صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ وَ خَسِيسُ عَيْشٍ كَالْمَرْعَى الْوَبِيلِ أَ لَا تَرَوْنَ
ي لَا أَرَى اْلمَوَْت إِلَّا سَعَادًَة وَ َلا اْلحَيَاةَ مَعَ الظَّالِِمينَ إِلَّا بََرماً إِنَّ النَّاَس عَبِيدُ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي ِلقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا فَإِنِّ

؛ ص العقولتحف ؛»نيَُحوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالَْبلَاءِ  َقلَّ الدَّيَّانُو  الدُّنْيَا وَ الدِّيُن لَعْقٌ عَلَى َألِْسنَتِهِمْ
  و نهي از منكر بر حركت امام حسين با نگاه فقهي گذشت. معروفامربه. در آنچه گفته شد، بحث كيفيت تطبيق 245
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تمام مكلفين است براي حاكم و امام اثبات كنيم،  برعهدهبراي اينكه وظيفه خاصي عالوه بر تكليف كفايي عام كه 
اي كه در كلمات حضرت وجود دارد حسين عليه السالم استدالل كنيم، زيرا مجموعه به اقدامات و بيانات امام ميتوانينم

ممكن است حاكم  ؛ وكندنمي افادهو نهي از منكر است و كه وظيفه خاصي براي حاكم و امام  معروفامربهتمسك به ادله 
  هم از حيث اينكه قدرت دارد در آن وظيفه عمومي، وارد شده، مشمول قاعده كلي است.

 دليل چهاردهم يبندجمع

و نهي از منكر يك وجوب كفايي عام وجود  معروفامربهو نهي منكر  اين است كه در  معروفامربه ادلهبندي بحث جمع
و به  گيرددر برميحكومت را نيز  طبعاًدارد كه همه متكلفين واجد شرايط مشمول آن هستند و اين وجوب عام كفايي 

دليل قدرت و حوزه نفوذ آن، مصداقيت حكومت نسبت به اين تكليف مصداقيتي فراگيرتر نسبت به ديگران است؛ يعني 
اينكه در ادله اشعاراتي نسبت به وجود تكليفي  رغمبهكنند و ديگران به اين سادگي اين نوع قدرت و دامنه نفوذ پيدا نمي

ومت، وجود داشت اما با يك نگاه فني دقيق نتوانستيم اين مسئله را مضاف بر وجوب كفايي عام براي حاكم و حك
  اثبات كنيم.

 »وظيفة حكومت در احياي دين و احقاق حق« ادلهدليل پانزدهم؛ 
. كننديماي است كه وظيفه احياي دين و اقامه دين و حق و عدل  را براي حاكم بيان دليل ديگري از ادله عمومي، ادله

از كتاب كافي و در  الْحُجَّة كِتَابُ و  العقولتحفدر روايتي در  مثالً؛ ت و در جاهاي مختلف آمده استاين ادله در روايا
و آله و  هيعلاهللا  يصلمُحَمَّدٍ يجَدِّأُمَّةِ  يفِوَ إِنَّمَا خَرَجْتُ أَطْلُبُ الصَّلَاحَ فرمايشات حضرت اباعبداهللا الحسين عليه السالم ـ 

بحث  ؛ وتكاليف و مسائلي از اين قبيل است ها،احياي ارزش فهيوظناظر به  »الصَّلَاحَ« واژهاين مسئله آمده است؛  ـسلم 
  .گيرددر برميتربيت را 
مسئله تكليف تربيتي براي حاكم را اثبات  به خوبياي است كه آيد دليل احياي دين و احقاق حق از ادلهبه نظر مي

زيرا احياي دين و احياي حق كه در بعضي روايات آمده است، همه به خوبي و بهتر از ادله سابق بر اين كه ؛ كندمي
  ... .. وها و معارف حاكم موظف به وظايف تربيتي است، داللت دارد، زيرا احياي دين يا معالم دين يعني احياي ارزش

 نكاتي در دليل پانزدهم

  گويم.مي چند نكته هم كه واضح است ذيل اين
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 اختصاص دليل به حاكم .1

و بعضي ادله ديگر، دليل خاص حاكم است و مخاطب اين ادله فقط حكام و  معروفامربه ادلهاين دليل بر خالف 
صاحبان قدرت و امام است. فلذا دليلي عام نيست كه بگوييم مصداق است بلكه در اين دسته از روايات خطابات خاص 

  نسبت به حاكم و امام داريم.

 ظهور دليل در وجوب .2

ممكن است در اين ادله امر وجود نداشته باشد تا بگوييم شما اين كار را انجام بده، بلكه به اين شكل است كه اين كار را 
رغم اينكه در اين دسته از بنابراين علي؛ گويند كه ما قيام كرديم كه اين كار را انجام دهيمدادند يا خودشان ميانجام مي

 السالمعليهمالزامي است و فلسفه وجودي امامان  يافهيوظامر وجود ندارد اما ظاهر اين است كه اين وظيفه، ادله صيغه 
  و اساس كارشان است. 

هاي فني داللت بر وجوب كه در اصول اينكه قالب رغميعلتوان از اين ادله وجوب را استفاده كرد فلذا به خوبي مي
. علت اين است كه فلسفه كارشان شوديمگفته شده در اينها نيست اما به خوبي در ارتكاز علما برداشت الزامي استفاده 

  ت.گويد اين امام و حاكميت و كسي كه حق حكومت دارد فلسفه كارش اين اسمي مثالً داند را پرداختن به اين امور مي

 شمول دليل  دامنه .3

دامنه شمول اينها البته در حوزه مسائلي است كه به طور خاص دين آنها را وسايل تربيت ديني به معناي خاص موضوع 
هاي بررسي ادله، قلمرو داللت پس از اتمام بحث ؛ كهاست نه چيزهايي كه از حوزه دين به معناي خاص، خارج باشد

  تلف را بيان و بررسي خواهيم كرد.هاي مخها و زمينهادله در ساحت
در » عدل«در آنها آمده است. تمام آياتي كه لفظ » حق«به آن تمسك كرد آياتي است كه لفظ  توانيماز ادله عامي كه 

اسِ أَنْ إِذا حَكَْمُتمْ بَيْنَ النَّ «يا  42مائده؛ »فَاحْكُْم بَيْنَهُمْ بِالِْقْسط«شود مانند آنها آمده است دليل بر اين بحث نمي
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ ِللَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ ال يَجْرِمَنَّكُمْ شَنĤَنُ قَوٍْم «و يا  58؛نساء »تَحْكُُموا بِالْعَدْل

هاي تربيتي نشود و بحث زيرا حكومتي كه بايد به عدل و قسط باشد شايد شامل اين؛ 8؛مائده »أَالَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا عَلى
آن عدل و قسط بيشتر در امور مالي و قضا و داوري است و اما ممكن است اين نوع مسائل را بگيرد گرچه كه احتمال 

  است ولي قوي نيست.
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مستلزم اين  حقبهداشته باشيد؛ حكومت  حقبهحكومت و اينكه ولي در بعضي آيات يا جاهايي كه حق آمده است 
تر مقدمه بگويد ولي در حق واضح عنوانبهاست كه كار تربيتي انجام شود و در عدل هم ممكن است كسي همين را 

  است.
در واقع اگر دين بخواهد احيا شود بايد افراد تربيت شوند و اگر نگوييم مصداق همين است الاقل مقدمه انحصاري است 

  شود.ون آن نمييعني بايد افراد را تربيت شود و بد
ادله  عنوانبهشود باز بعضي عناوين عامه ديگر كه در جاهاي ديگر اشاره شد ذكر كرديم مي به حالعالوه بر آنچه كه تا 

  اقامه سنن.  ادلهشود بياوريم مانند عامي كه شامل حاكم مي

 سنن اقامه ادله

 در مورد معروفامربهو در ابواب  عهيالشليوساي در . داليل محكمباشديماز قواعد مهم در باب تربيت سنن  اقامه ادله
بِهَا إَِلى  َعمِلَ مَْن سَنَّ سُنًَّة حََسنَةً َفلَُه أَجُْرهَا وَ أَجْرُ مَنْ«مانند روايت ؛ سنن آمده است كه بعضي از آنها معتبر است اقامه

 25، ص 15ج ، عةيالشوسائل . 10؛ ص 5ج  )؛ةياإلسالم -(ط  يالكاف »ءٌَشيْيَوْمِ الْقِيَامَةِ مِْن غَيْرِ أَنْ ُينَْقصَ مِنْ أُجُورِهِمْ 
  كه اين هم يكي از عموماتي است كه ممكن است به شكلي به آن تمسك شود.

  دو قاعده در اين روايات است؛ 
 هاي نيكو؛ كه امري مستحب است. ريزي سنتپايه .1
 هاي سيئه؛ كه امري حرام است. ريزي سنتپايه .2

است   2،مائده »وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ َو اْلعُدْواِن وَ اتَّقُوا اللَّه وَ َتعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى« هيآاين روايت شبيه به 
  گوييم.دليل مثبت مي عنوانبهكه تعاونوا اول مستحب است و التعانوا حرام است و ما هم 

اصالح افراد و  هاي تربيتي وكارهاي نيك اين است كه شيوه گذاريبنيانيكي از مصاديق اينكه  »سَنَّ ُسنَّةً حَسَنَةً«اين 
  .گيرددر برمينيز عام است و حاكميت را روايت ورزد. البته خطاب  آنها را اهتمامنسبت به ريزي كند و جامعه را پايه

 ادله يبندجمع
در  نكتهچند  ميباشداشته  ميتوانيم كه ينگاهو  ميدادرا ادله عامه و خاصه سامان  ليدل 20پرونده حدود  نجاياما تا 
  ؛مييبگو ميتوانيم يبندجمع
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 وجود عناوين عام و خاص در ادله .1

 گذاشتيم تيحاكماجب خاص را بر عهده و ينيع فهيوظبه طور خاص ادله  نيااز  ياديزتعداد  كهاست  نيااول  نكته
  .شديمعامه  نيعناو نياهم مشمول  تيحاكمو مسئله بود  نيابه ناظر منظر عام  كيهم از  يبعضو 

 خاص ادلهاعتبار كلي  .2

از آنها از نظر سند معتبر بود و من  يبعضاز آنها معتبر نبود اما  يبعضادله خاصه گرچه  نيادر  كهاست  نيا گريدجهت 
 شديم نانياطمآن موجب  تكثر يول ندنداشت يخاصه سند معتبر ادلهاگر همان  يعني؛ داشت يكلمجموع اعتبار  ثيح

  آن وجود داشت. تيحجو  معتبر سازي يبراراه  ايبود  يمعتبر كامالً اتيرواچند  ادله نيزآن  نيب نكهياعالوه بر 

 اسالم يحكومت نمونه .3

 يتلقاست به نحو ادله  ممكنآنها هم  كه گريد يفكرو  ياعتقاداز مباحث  يبعضادله و  نيااز مجموعه  نكهيا گريد نكته
  .باشديم سكوالرو  يمادو  دمكراسي براليل حكومتدر اسالم متفاوت با  حكومت نمونه كه شوديماستفاده  ميكن

استفاده  گريدو ادله  ادله نيااز  كههم است  گريدمنظر  كي يول دنبال كرديم يفقه بحث را از يك نگاه به حالتا 
بر  شوديمبه اشخاص داده كه  ياتيالو اراتياختاسالمي،  حكومتخلقت و  فلسفه بر اساس كهاست  نياو آن  شوديم

گيرد يك نقطه كمال روحي و سعادت بشر منتهي شود و هر كسي كه در اين مسير قرار ميجامعه به  كهاست  نيا اساس
سعادت كه فلسفه اصلي حيات است  شود بايد در همين چارچوب عمل كند و در قبال اينو قدرتي به آن داده مي

  موظف است.
 باهمتر در حوزه جهان و انسان و هستي بعضي از مباحث كليدي اضافهبهمطرح شده را  ادلهاگر تمام اين  ديگرعبارتبه

امكانات و  ،قدرت رسيم كه حاكميت اسالمي حاكميتي است كه واليت،ديدي از حكومت ميج نمونهنگاه كنيم به يك 
هاي الهي پيوند با اهداف و آرماناين نوع حاكميت  .ديني و معنوي دارد يو عمق شتهفقط جنبه مادي ندا آن تاختيارا

  خورده است.
بود و  ادله آمدهكه بخشي از اين منظومه در اين  ميآوريم دستبهيعني از اين منظومه فكري كه از قرآن و روايات 

توصيفاتي است كه در قرآن و ادله وجود دارد؛ اين منظومه را كه شامل هايي در اين محور آورده نشده است و بخش
اين است كه اين  نمونهيكي از محورهاي مهم در اين  قطعاً رسيم كه خاصي از حكومت مي نمونهكنيم به يك نگاه مي
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در يتي حاكم نمونهاين كيفيت و شكل شايد  تفاوت نيست.حاكميت و حكومت در قبال اخالق و هدايت جامعه بي
  وجود داشته باشد.حكومتي اسالم  نمونهمورد هاي متفاوت در فرق كند و حرف ي گوناگونهازمان

شد اين باب را گشوده و باز كرد و اطراف آن شديم و از آن نگاه بحث كنيم مياگر در اينجا وارد فلسفه حكومت مي
ه و مباني حكومت در اسالم داريم با آنچه كه از اين خواهيم بگوييم اين دريافت كلي كه از فلسفخيلي بحث كرد ولي مي

  بيست محور استفاده كرديم انطباق دارند.

 حكومت اسالمي نظام سازيروش 

كه حاكم و حكومت  با اين محتواد نكنميرا دنبال يك بحث فقهي م، خواهيم ديد كنار هم بگذاريرا اين بيست محور  اگر
اين  دهندهنشانليفي در حد الزام يا رجحان دارند. بررسي اين فروعات و تكا اندموظفدر قبال سعادت و هدايت مردم 

  يك فلسفه هدايتي و اخالقي و تربيتي دارد و حكومت سكوالر نيست.اسالمي حكومت است كه 

  مرحوم شهيد صدر» حركت انّي« هينظرروش اول؛  .1

كند. است كه كاري است كه شهيد صدر مي نظام سازياين يك نوع حركت است كه ما يك فقهي انجام داديم و بعد 
كنند و بعد آيد چندين حكم اقتصادي اسالم از ابواب معامالت رديف مياقتصادنا كه ميكتاب مرحوم شهيد صدر در 

گويند اين ابواب چند مبنا دارد كه مبنا و بنيانش اين است كه در اسالم براي كار ارزش قائل است و غير از كار براي مي
  كند.هايي از اين استخراج ميارزش قائل است يعني يك تحليل سرمايه

هاي توصيفي فرمول ،هاي فقهيرود و از اين قواعد و فرمولاين همان حركت انّي است كه از رو بنا به سمت زيربنا مي
ارزش قائل  نهگواينگويد اقتصاد اسالم براي كار و سرمايه و بعد مي شوديمرا استخراج اقتصادي و كالن اقتصادي 

  داند. است و مالكيت را دو نوع عمومي و خصوصي مي
در روايات  آنچهرا رديف كرده و بعد بگوييم كه  مباحث فقهي و روبناييتوانيم كار است كه در اينجا مي نمونهيك  اين

دولت حكومتي اسالم،  نمونه سكوالر و دولت رفاه سازگار نيست وحكومت  نمونهبا  ،مياافتهيعام و خاص براي حاكم 
تر روبناي فقهي به مباني معرفتي و كالناز يك  ترتيباينبه و حكومت معنوي و معرفتي است و با آن متفاوت است.

  توانيم بگوييم. بندي بحث گذشته مياين يك راه است كه در جمع رسيم.حكومتي مي
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  استاد اعرافي» حركت لمي« هينظرروش دوم؛  .2

به خواهيم خيلي وارد شويم و كند اينجا نميكسي به آيات و روايات مراجعه مي شود اگر گفته اين است كه دومراه 
ما شما را بر روي زمين  ؛يا داوُدُ إِنَّا جَعَْلناكَ خَليفَةً فِي اْلأَرْضِ«: گويدخداوند مي تواند ادله فقهي هم شود؛مي نحوي

اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا ِمنْكُْم وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لََيسْتَخْلِفَنَّهُْم فِي الْأَرْضِ َكَما َوعَدَ «و  )262(ص، » خليفه خودمان قرار داديم
خليفه خدا يا  ،خليفهاحتماًال مراد از  ؛ كه)55(نور،»لَهُم اسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ َقبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَِّذي ارَْتضى

  ت سر هم است. هاي پشنسل
هاي پشت سر هم آمده است كه اين درست ها هم آمده است كه مقصود از خليفه اين است كه نسلدر بعضي از كتاب

  كند.نيست و استخالف الهي است يعني جاي خدا است و به نحوي دارد خالفت را به خود خدا منتسب مي
ما شما را بر روي  ؛ا جَعَلْناَك خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ َبيَْن النَّاسِ بِالْحَقِّيا داوُدُ إِنَّ«مانند؛ بينيم آيات استخالف را مي مثالً

ما در اينجا لمي است يعني در دين و قرآن  بينيم كه حركتو امثال اينها را مي )226(ص، » زمين خليفه خودمان قرار داديم
تفاوتي حكومت در قبال اخالق سازگار نيست كه اي براي حكومت ذكر شده است كه آن فلسفه حكومت با بيفلسفه

شود كه من جدا كردم كه زاويه با قبل خيلي تواند بشود يعني يك محور جديد ميخودش يك استدالل فقهي هم مي
  فرق دارد.

اما در اين منظره لمي و از پايه به شاخ و  ؟گذارداي روي دوش ما ميچه وظيفهفقه نگاه فقهي داشتيم كه  به حالتا 
گويد جايگاه انسان خالفت رويم ميبرگ حركت كردن وقتي به متون ديني و فلسفه سياسي اسالم و حكومت اسالم مي

است كه در آنجا نبايد غافل از خدا باشد و اين شود كه قدرت براي اين مطرح مي سؤاليدهيم كه است و قدرت مي
مجموع چيزهايي است كه در فلسفه سياسي و حكومت اسالم آمده است كه مستلزم اين است كه يك بار تربيتي بر 

  دوش حكومت باشد.
ما  ي.اين دو نوع حركت است يكي از روبنا به سمت زيربنا يا حركت از مباني و استخراج يك استلزامات فقهي و رفتار

  گوييم كه اين دو روي سكه بر هم منطبق است. مي

  يبندجمع

در روبنا در ده بيست محور آمده از آيات و روايات ـ  دستبهظومه منسجم يعني نظام و من بحث يروبنا بر مبنايوقتي 
است، تكاليف تربيتي بر دوش حاكمان قرار داده فقه اسالمي كه  ديآوريم دستبه ـكه بعضي از آنها ادله متعدد داشت 

بينيد نگاه اسالم به حكومت و از آن طرف وقتي مي اين مستلزم اين است كه نگاه اسالم به حكومت يك نگاه ويژه باشد.
   .شودمنطبق و سازگار مي باهمي است كه مستلزم همين وظايف است و اين نگاهانسان و خالفت و قدرت نگاه 
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با اين بيان جديد كه عرض كرديم اين است كه ما از هر منظري چه از منظر فقهي و رفتاري به منابع  حثببندي جمع
بينيم در نظام رفتاري حكومت تكاليفي قرار داده شده است كه در تكاليف دولت رفاهي و سكوالر مراجعه كنيم مي

 آنتصويري كه از شالوده حكومت در ه كنيم، را مالحظمباني فلسفي سياسي و حكومت اسالم  ديگر اگراز طرف  نيست.
اين دو تصوير  باشد.وجود داشته  حاكم و حكومت بر دوشتربيتي شده است مستلزم اين است كه وظايفي  ارائه

و رفتاري به حكومت داشتن و چه نگاه فلسفي و توصيفي به حكومت داشتن  يفقهكند و چه نگاه همديگر را تكميل مي
  اشيم اينها بر هم منطبق هستند.هر كدام را داشته ب

 به وظايف تربيتي هادولتتفاوت نگاه 

 بي وظيفهها رفاه و سكوالر هيچ دولتي در دنيا خودش را در قبال تربيت به طور كلي در مقام نقض هم به دولت
  داند حاال شكل فرق دارد.نمي

   ؛در دو چيز است نگاهتفاوت 

 تفاوت فلسفه و مباني حكومتي .1

شود واال همان نظام حكومتي كه از نگاه به تربيت متفاوت مي ،متفاوت است باهميكي اينكه وقتي مبناها 
كنند و موارد رغم اينكه تأكيد بر آزادي شخص ميهاي متفكران سياسي يا تربيتي غرب بيرون بيايد عليحرف

اي خودشان سازگار هاي زندگي كه با زندگي غربي و نگاه ويژهگويند كه اين قواعد و فرمولديگر در عين مي
دولت بايد كار كند. از قواعد و قوانين اجتماعي و سبك و سلوك اجتماعي كه اينها بايد داشته  حتماً  باشد

 شود.باشند تأكيد دارد زيرا بدون آن نمي
بر  طبعاًاست و سكوالر مباني مادي داراي توان فرض كرد منتها وقتي تربيت پس دولت منهاي تربيت را نمي

كند و ار آمدن و تحمل و مدارا كه در تربيت سكوالر وجود دارد تأكيد ميهمان رشد و توسعه و دموكرات ب
د رها است چون مبنا متفاوت است ولي باز توجه به تربيت در نهاي ديگر كه جنبه اخروي و معنوي داربخش

بافت واليت و حاكميت با حساسيت در قبال تربيت عجين است منتها چون مباني  اصالً متن حكومت است و 
  شود.وت است دايره و نگاه و زمينه متفاوت ميمتفا
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 چگونگي ورود حكومت به مباحث تربيتيتفاوت در  .2

هاي تربيت ممكن است نكته دوم است كه آن هم مهم است و آن اينكه كيفيت و شكل ورود در اين حوزه
قرارشان اين هاي جديد حكومتي در سيستمگري انجام شود يا خير؟ هايي داشته باشد كه آيا تصديتفاوت

گذاري كند و ابزارها را به گري كم باشد و بيشتر سياستتصدي ،خواهد اقدام كنداست كه تا آنجا كه مي
اي تنظيم كند كه جامعه به آن سمت برود يعني الزام و اجبار را كم كند كه چيزي است كه ما اين را مطلق گونه
  رسانند.يك مباني به حداقل مي بر اساسلي در اينجا هم توانيم نفي كنيم و بايد در يك چارچوب ببينيم ونمي

ممكن است ما در يك جاهايي بگوييم كه الزام و اجبار اهميت خودش را دارد كه گرچه اين جا ممكن است 
  گوييم به آن توجه كنيم. هايي ديگر هم در فروعاتي كه بعد ميفاصله كم شود و بتوانيم تجربه

 حكومتي هاينمونهاشتراك 

گويد كه آب و نان را نمي كدامهيچهاي سياسي كه وجود دارد ك نكته اينكه حاكميت و حكومت در همه انديشهي
در عمق كار يك نگاه عميق به حوزه تربيت دارند منتها مباني متفاوت با ما دارند ديگر  حتماًكنم و خالص. درست مي

نكته اول  . درگري فاصله بگيردو تصدي يالزامي اجباري و هاها تالش شده است كه از حالتها و شكلاينكه در شيوه
مباني فلسفي متفاوت است و  بر اساساصل مثل همين است كه حساس روي تربيت هستيم منتها اين حساسيت  كامالً

اما در بحث دوم كه شكل قضيه كه روند آنها ؛ هاي فكري متفاوت استدايره و دامنه شمول هم متفاوت است چون بنيان
ها كاهش دهند و بيشتر به گريبه سمت اين بوده است كه از الزام و اجبار بكاهند و همان طور از تصدي

توان مطلق نفي نمود گرچه االصول نميهايي كه آن نتيجه را رخ دهد چيزي است كه عليچيني مهرهو  هايگذاراستيس
  هاي بعد روشن خواهد شد.هايي داريم كه در بحثاوتدر كيفيت و شكل تف

  بندي از كل مباحث امسال بود كه عرض شد.اين يك جمع

 فروعات وظايف تربيتي حكومت
براي  ميتوانستيمتمام آنچه تا به حال در بحث وظايف تربيتي حكومت بيان كرديم اين بود كه آنچه از ادله را كه 

غير از اطالقاتي و  يادسته ؛ وبندي كرديمدسته را تربيت، به آنها استدالل كنيممندي و تكليف حاكميت به وظيفه
رسيم كه بايد ميزان كردند را پيدا كرديم و حاال اگر از اين مرحله بگذريم به فروع ميالجمله داللت ميكه في مطلقاتي

  داللت ادله قبلي را بررسي كنيم.
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م، البته در بعضي فروع و در بعضي از ادله خاصه بيشتر وارد اين جزييات كنيحدود بيست فرع بسيار مهم را مطرح مي
  شديم و بعضي هم كمتر وارد شديم.

  
 


