
 2669 : ماره                  حكومت در تربيت دينيوظايف  –ي تيترب فقه                           

1 

  الرحمن الرحيم اهللابسم

 فروعات وظايف تربيتي حكومت
نيز  مورد 13دليل از ادله و عناوين عامه بود و  20در مبحث وظائف حكومت در تربيت ادله را بررسي كرديم كه حدود 

و تكليف  يمندفهيوظاين ادله ترديدي در  مجموعهمعتبر بود و بر اساس آنها  خاصه بود كه يكي دو مورد از ادله
  .ميپردازيمحكومت و حاكم در قبال تربيت و فرهنگ مردم نيست. بر اساس اين ادله به فروعات و تفاصيل مسئله 

 حكومت تربيتيمخاطب در ادله وظايف  .1

 عامه و خاصه قائل شديم اختصاص به امام معصوم ادلهبر اساس  وتكاليف فرهنگي و تربيتي كه براي حكومت 
، يا از باب نيابت يا اينكه شوديمرا نيز شامل  غير معصوم؟ گفتيم شوديمرا نيز شامل  غير معصومدارد يا  السالمهيعل

حاكم  و واليت فقيهواليتكه دو وجه داشت و آن را بيان كرديم. چون در اصل  شوديمادله به طور مستقيم آن را شامل 
   ؛مشروع دو نظريه وجود دارد

 يك نظر اين است كه از باب نيابت است.  .1
  خداوند در زمان غيبت حاكميت دارد. هيناحيك نظر هم اين است كه خود به طور مستقيم از  .2

 غير مشروعبر حاكم مشروع و  ادلهشمول 

مشروع نيست، ممكن است  حكومتشاناينكه  رغميعلمشروعيت نداشت ولي  حكومتشاناگر حاكمان ديگري بودند كه 
  مخاطب اين احكام هستند يا نيستند؟ آنها  كهنيااز تكاليف باشند،  ياپارهاهل عمل به 

  غير مشروعبر حاكم  ادلهشمول وجوه 

   ؛گفتيم كه حتمًا با دو وجه مخاطب اين احكام هستند

 وجه اول؛ عدم موضوعيتي عنوان حاكم در خطابات 

آنها  پرداختيم از عمومات و اطالقات بود و در بسياري ازآنها  بخش زيادي از اين ادله كه بهيك وجه اين است كه 
عمومي كه بخش اول ادله بود، حاكميت موضوعيتي در  گانهبيست ادلهعنوان حاكم موضوعيتي نداشت، در بسياري از 

و نهي از منكر كه اختصاص به حاكم ندارد و حكم كلي است، يا ارشاد جاهل و  معروفامربهمخاطب حكم ندارد، مثل 
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عنوان از آن عناوين و قواعد  چند، در و الحقتعاون بر برّ يا نصح مؤمن يا اهتمام به امور مسلمين و يا دعوت إلي الخير 
داري كه دارد به طور خيلي بارز مصداق اختيار و اقت دامنهعامه، مخاطب، حاكم نبود، منتها گفتيم كه حاكم نيز به دليل 

كه مخاطب عام است و شامل حاكم نيز  ايادله) 1 ؛شوديمعامه به دو قسم تقسيم  ادلهپس  .شوديمخطاب عام 
  كه مخاطبش حاكم است.  ايادله) 2. شوديم

فقهي  عامهقواعد و عناوين نها اي كه نام برده شد،اينها  و دعوت به حق و امثال معروفامربهعامه مثل  ادلهبخش اول از 
  .شوديماست كه مخاطب خاص حاكميتي در آن ملحوظ نيست و شامل مخاطب حاكم نيز 

. اندمتفاوتديني  يهازهيانگاز نظر  شرعي در كارشان نيست، جنبهو  اندآمدهحاكماني كه مشروعيت ندارند و با زور 
و در بعضي  كردنديمكه اين حاكمان در عين اينكه ظلم  فقيه نداشته باشند مشروعيت ندارند هيناحچون وقتي اذني از 

  به بحث نماز و مسجد نيز برسم. خواهميم گفتنديممواقع 
و بايد آن اقدام را انجام  شوديماين وجه اول است كه بخشي از اين عناوين قيد حاكميت ندارد و لذا اين مشمول آن 

  يفش عمل كند.دهد و به تكال

 امكان القاي خصوصيت دوم؛ وجه 

يا نه؟ ما سابق احتمال داديم كه  شوديمشامل نيز را كه مخاطبش حاكم است، حاكم نامشروع  ايادلهاين است كه آيا 
خاصه نيز مخاطب حاكم  ادلهدر بيست عنواني كه از قواعد عامه است، بيش از ده مورد مخاطب خود حاكم است و در 

شود و بگوييم ولو مخاطب اين وظيفه  تنقيح مناطگرچه احتمال داديم كه ممكن است القاي خصوصيت و اينها  است. در
حاكم مشروع است ولي به دليل اينكه اصل اين مهم است، ممكن است بگوييم در اينجا از مخاطب القاي خصوصيت 

و القاي خصوصيت و  شوديمرا نيز شامل  غير مشروعاما اينكه بگوييم چون اين تكاليف مهم است، حاكم ؛ شوديم
، اين وجه احتمالي است و احتمال آن ضعيف است. قاعده اين است كه حدود مخاطب و تكليف را شوديم تنقيح مناط

  حفظ كنيم و القاي آن حدود در اين تكليف وجه موجهي ندارد.

 بر شخصيت حقيقي  ادلهشمول  .2

به اين شكل  توانيمف شخص حقيقي است يا حقوقي؟ اين موضوع را بحث دوم اين است كه آيا مخاطب اين تكالي
؟ مشهور اين است كه شخصيت حقوقي رديگينميا  رديگيممطرح كرد كه آيا شخص حقوقي مخاطب احكام قرار 

همه متوجه اشخاص  ديآيمو خطاباتي كه  ها الذينَ آمنوايا أيّ ، اندحكممخاطب حكم نيست، بلكه اشخاص مخاطب 
  .رنديگيماست نه عناوين اعتباري مانند شركت و مؤسسه، بلكه اشخاص مخاطب احكام قرار 
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، حيثيات متفاوتي دارند، گاهي كسي مخاطب شونديمتكميلي اين است كه اين اشخاص حقيقي كه مخاطب احكام  نكته
. گاهي كسي از  شوديمحكم  كه  رديگيمحيث اينكه پدر يا مادر است مخاطب قرار از حيث اينكه مكلفٌ و بالغٌ و عاقلٌ

نيست، بلكه به ابوين  يا أيّها الناسو  يا أيّها الذيَن آمنوادر اينجا باز هم شخص مخاطب حكم است ولي حيث عمومي 
، متوجه شخص حاكم است، ولي از شوديماست، احكامي كه متوجه حكومت  طوراينحكومت نيز  . دركنديمخطاب 

  كه دارد. منصبيحيث 
شخصيت حقيقي است. وجهي كه گفتيم مشهور نيست اين است كه شركت  دارايكه دارد، حاكم با وصف حقوقي 

، اما با اندمخاطبص اشخا مييگويمكه آن بحث فني دقيق دارد و ما وارد آن بحث نشديم. ما  مخاطب حكم شود
و مكلف به معناي  شوديمعمومي است كه تكاليف عامه  يهايژگيوهمان  هايژگيو، گاهي اين ييهايژگيوشرايط و 

ديگر نيز به عنوان شرط وجوب در آن اخذ شده است،  يهايژگيوست كه عالوه بر آن شرايط و و گاهي ا شوديمعام 
مخاطب تكاليف حكومتي حاكم و شخص حقيقي  مييگويممانند پدر، مادر، دوست، برادر، مسافر و...، در باب حكومت 

، اين و مادامي كه مّتصف به آن وصف استو شخصيت حقوقي كه دارد  منصبما اين شخص حقيقي از حيث است ا
  خطاب متوجه او است.

قرار گرفته است  منصبتكاليفي كه براي حاكم است، از حيث اينكه در اين  همه مييگويماگر اين بيان را پذيرفتيم، 
باشد و مشروعيت داشته باشد، اين وظايف را بر  منصبين و اين شخص تا وقتي كه در ا متوجه شخص حاكم است

  است كه بايد در توجيه اين خطاب بايد به آن توجه كرد.  يانكتهعهده دارد، اين 

 مباشرت و تسبيب در وظايف حاكم

به تنهايي به آن قيام كند يا  تواندينماست كه  ياگونهاگر شخص حاكم مخاطب تكليف شد، ذات تكليف به 
؛ آن را با توكيل و تسبيب انجام داد شوديماين تكليف از تكاليفي است كه قوام به مباشرت ندارد و  گريدعبارتبه

بنابراين اين وظائف حكومتي كه در تربيت و اخالق و فرهنگ بر دوش حاكم نهاده شده است، اوالً متوجه شخص 
يد و هشخص شد، متقوم به مباشرت نيست بلكه با تماين تكليف وقتي متوجه  ؛ ومنصبحقيقي است ولي از حيث آن 

  توكيل و تسبيب نيز قابل جمع است و اين تكليف از تكاليفي نيست كه در آن مباشرت مأخوذ باشد. 
   ؛شوديمتكاليف از اين حيث به دو قسم تقسيم 

ازدواج كن، عقد متقوم مباشرت نيست، ولي  ديگويمبعضي تكاليف داريم كه قوامش به مباشرت است، وقتي  .1
به مباشرت است ولي آنها  ساير مسائل ديگر متقوم مباشرت است. يكسري اعمال و تكاليف داريم كه قوام

لذا در اينجا ما فاين فعل او است.  ديگويمو  ولو با تسبيب كنديماعمالي است كه عرف آن را مستند به او 
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جاها صدق عنوان به مباشرت است، ولي در بعضي جاها اعم از سببيّت و مباشرت كلي نداريم، در بعضي  قاعده
است. تكاليفي كه بر دوش حاكم گذاشته شده است مانند تأمين امنيت و تأمين زندگي و حداقل زندگي مردم، 

دهد و هم  بالمباشره انجام توانديممباشري نيست و هم  فهيوظكه اين وظيفه،  فهمديم راحتيبهدر اينجا عرف 
  بالتسبيب والتوكيل و تمحيد مقدمات انجام دهد. توانديم

اول اينكه اين تكاليف متوجه شخص حقيقي است، اما از حيث ويژگي حكومتي و  ؛پس تا اينجا دو نكته را بيان كرديم
عرفي و لبي وجود  اتارتكازحاكميتي و اقتداري كه دارد. دوم اينكه اين تكليف متقوّم به مباشرت نيست بلكه قرائن و 

  .دانديمز مباشرت و تسبيب و تمحيد اعم دارد كه اين را ا
، آيا از باب كننديمو... وقتي قيام به اين وظيفه  و استاندار جمهوررئيسديگراني كه منسوب از قبَل حاكم است، مانند 

 اين است كه مييگويم آنچه؟ رنديگيمبه طور مستقيم مخاطب اين حكم قرار آنها  نيابت و وكالت است يا اينكه خود
اين شخص از حيث عنوان  فهيوظو اين نوعي نيابت و وكالت از حاكم است، يعني  به طور مستقيم مخاطب نيستندآنها 

پس اوالً مخاطب  عمّال و نمايندگان از حيث عنوان ثانوي توكيل يا واليت و حكومت است. فهيوظاولي نيست، بلكه 
بل او به اين كه در اينجا مباشرت شرط نيست و سوم اينكه عمال و حكام منسوب از قِشخص حقيقي است، دوم اين

 توانستينمكه اگر آن واسطه تنها بود  ميريگيمفرض  ؛ و، البته نه از باب عنوان اولي بلكه از قَبل آنكننديموظيفه قيام 
  .توانديمكه  كنديم، اقتداري پيدا شوديمقيام به اين امر كند، ولي زماني كه مبعوث از قبَل حاكم 

. شديمعام مخاطب بود و شامل حاكم نيز عامه بود كه مكلف  ادلهبعضي  ؛دو قسم بودوظايف تربيتي حكومت  ادله
كه تكليف را  ايادلهاست، يعني از ادله در خصوص نوع دوم  آنچه ما بيان كرديمبعضي ادله بود كه حاكم مخاطب بود. 

اما بعضي از ادله همان خطابات عامه است كه مكلفش حاكم نيست، منتها حاكم نيز ؛ أنّهُ حاكم آورده استبما بر شخص 
  مصداق شده است و بحث ما در آن جاري نيست. 

 ؛ وشوديم، متوجه او بودنحيث مكلف اين از  باريكتكليف حاكم در قبال فرهنگ و تربيت جامعه،  ديگرعبارتبه
و  شوديمكه تكليف را بما أنّه حاكم آورده است، او عامل  ايادلهدر . شوديممتوجه او  بودن،هم از حيث حاكم  باريك

. براي اينكه خود او قدرتي دارد و بايد قيام به شونديمعامه مستقيم خود او را شامل  ادله، ولي كنديمنيابت 
خدا بر  هيناحه او محوّل نشده باشد. در اين موارد تكليف مستقيم از حاكم ب هيناحو نهي از منكر كند ولو از  معروفامربه

و نائب حاكم نيز ولو اينكه به او سپرده  ولي امر. پس اين اختصاص به حاكم ندارد هيناح، نه از رديگيمدوش او قرار 
  .شوديمنشده است، خود موظف 

، اما خطاباتي كه بما أنُّه مكلٌف شوديماين نكات و تحليلي كه كرديم مربوط به خطاباتي است كه بِما أنُّه حاكم متوجه او 
، در آن جا وصف حاكم وجود ندارد. منتها بند دو در آن عناوين نيز وجود دارد، براي اينكه شوديممتوجه او 
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يعني ؛ با تسبيب انجام داد توانيم، يعني است اعم از مباشرت و تسبيب اينها  و دعوت إلي الحق و امثال معروفامربه
را قرار دهد و لذا در بند  ياواسطه توانديمو نهي از منكر كند، اگر خود نتواند،  معروفامربهاگر در جايي بايد قيام به 

   ؛است شكلكه گفتيم دو  حاكم است، بند اول اين بود كه تكليف متوجه شخص بما أنّهُ اندمتفاوتاول اين ادله باهم 
 شما بما أنَّكَ حاكٌم و اين وظائف را داريد.  نديگويمبعضي ادله  .1
  شما به دليل اينكه مكلف هستيد اين وظائف را داريد. ديگويمبعضي از عناوين  .2

كه اعم است از اينكه خود قيام كند يا  اندمشتركاين ادله در اين جهت  همهاما در بند دوم كه مباشرت و تسبيب است، 
  است. طورهمينو دعوت إلي الحق نيز  معروفامربهكسي را به اين كار بگمارد، حتي در 

  تكاليف عامه در منع حكومتي 

منع شود، منع حكومتي بر احكام مقدم است. ولي در جايي كه فردي از طرف حكومت اگر در مصاديق تكاليف عامه 
ولي از حيث عناوين خاصه بايد نيابت و وكالت  آورديمآن نوع عناوين عامه، تكاليف را براي او  منعي وجود ندارد،

  باشد.
چند نوع عامل حكومت وجود دارد و وظائف نيز تقسيم شده است، منتها در بعضي موارد  هااستاندر امروزه در كشور و 

اما در بعضي جاها منع ؛ شوديمكه اگر نكند در سيستم والئي و حكومتي مؤاخذه  كه اين كار را بكن انددادهنيابت 
كه در اين موارد از حيث اينكه قدرت دارد بايد  كه نبايد در آن وارد شوند. در بعضي جاها نيز متعرّض نشدند اندكرده

  و نهي از منكر، قيام كند.  معروفامربهدر عناوين عامه مثل دعوت إلي الحق و 
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهابرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نبوده است كه بگويد من تو را قبول دارم و اين  طوراينبوده است و در خيلي جاها  طورهمين(در طول تاريخ علما 

، عنوان ثانويه كنديماكنون كه هستي بايد اين كار را بكني. اگر او را تأييد مطلق  ديگويمحكومت را قبول دارم، بلكه 
  است. پس آنها اين وظيفه را دارند و ديگران بايد اين وظيفه را از آنها بخواهند.)

  
 


