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  الرحمن الرحيم اهللابسم

 فروعات
 بحث فروعي در ايناين ادله،  هيپابيان نموديم، بر  در تربيت ديني وظائف حكومت دربارهرا  ياخاصهعامه و  ادله

  .اين فروع و تفاصيل مسئله را روشن كنيم تكليف و احكامآنها  وجود دارد كه بايد در شعاع و پرتو

 تكاليف تربيتي حكومت و ساحات تربيتي. 6

به  .ومت استيكي ديگر از مسائلي كه در ذيل اين بحث مطرح است، دامنه حكم وجوب يا رجحان فعاليت تربيتي حك
مثل اعتقادي و اخالقي و  ييهاساحتفرض كنيم، از  ميتوانيممتعددي را  يهاساحتتربيت  در مباحثاين معنا كه 

ديگري كه با عناوين اوليه و به طور  يهاساحتتا  عبادي و ... كه در متن دين به طور مستقيم و عناوين عامه وارد شده
. به عنوان مثال رعايت ميكنيمرا تعيين حكم آنها  بارهدر  ضوابط ديگري طبقمستقيم در متون ديني نيامده است، بلكه 

داريم كه بر  ياعامهنداريم، ولي عناوين  بيانيعبادات و اعتقادات  حوزهدر آنها  و رانندگي كه در مورد قوانين راهنمايي
قواعد عناوين ثانويه و قواعد كلي است، يا همان  اشعامه. عناوين شوديمگاهي الزامي و گاهي رجحاني آنها  اساس
 ادلهاقتصادي، اجتماعي بسياري از امور داريم كه در متون روايي و  يهاحوزهواليت و اختيارات واليي است. در  حوزه

در پرتو عناوين عامه و قواعد ثانويه و يا  هانيهم، ولي تعيين تكليف نشده استآنها  ديني ما به طور خاص نسبت به
ام مشخص و حكمش به عنوان واجب، مستحب، مكروه يا حر شوديماختيارات واليي و حكومت تعيين تكليف  حوزه

   .، در همين مسئله استشوديم، بسياري از چيزهايي كه امروز به عنوان آداب و ضوابط شهروندي گفته شوديم
د زندگي و زيست اجتماعي را در شهري باشد، بايد قوانين و قواع جامعهشهروند  خواهديمكسي كه به عبارت ديگر 

و ... است كه  ونقلحملو  وآمدرفتمسائل عبور و مرور و  زهحورعايت كند. اين قواعد و قوانين شهروندي در  جاآن
مسائل سياسي است، اينكه در انتخابات  حوزهدر  هابخشست كه وجود دارد. يكي از اين عظمي ااين خود بخش م
سياسي جامعه است، اين هم بحث مفصلي است كه در  –كه مسائل اجتماعي  انتخابات تمكين كند جهينتشركت كند و به 

اقتصادي كه  يهاحوزهشرعي ما احياناً چيزي وجود ندارد، ولي امروز مبناي زندگي اجتماعي است. يا در  هياولعناوين 
و  هامتيقارز يا  خريدوفروش، مانند شرع نيست يهامتنحاكم است كه در قاعده و قانون بر رفتارهاي اقتصادي  هاده

اينها  كه بيان كرديم، آيا شامل ييهابحثاين  اقتصادي وجود دارد. يهاحوزهرعايت ضوابط استاندارد و مسائلي كه در 
  يا خير؟  شوديمنيز 
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 مباحات حوزهالف. در 

ات است، به عنوان اولي يا به تعبير شهيد صدر منطقه الفراق يا حمبا حوزهاين است كه تمام آنچه كه در  مسئله حلراه
كه انسان در آن آزاد است ولي به خاطر  مباحات حوزهاست، تمام اين  مباحات حوزهاصطالح رايج خودمان در فقه كه 

يت، با در و وال متحول زمان و مكان، بر اساس قواعد عامه مثل عزت مسلمين و دفاع يا عدم اضرار به ديگران شرايط
قوانين و مقررات را جعل  مباحات حوزهنظر داشتن اين دو عنصرِ قواعد عامه و واليت و مصلحت سنجي واليي، در 

و ستد و معامالت است يا در رفتارهاي سياسي و  و در عبور و مرور و درداد ونقلحمل، انواع مقرراتي كه در ميكنيم
مطرح نبود، اينها  روستايي هزار سال قبل بوديم، جامعهاست. اگر ما در  نظامات سياسي، اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي

پيدا شده است و شارع آن منطقه را رها نكرده است  ييهاضرورتولي امروز بر اثر نظاماتي كه پيدا شده است، نيازها و 
 ديگويمو بر اساس اين  و قواعد عامه را دست ما داده است و از آن طرف نيز به واليت و حكومت اختيار داده است

   .كنيد مندنظامرا اينها  در طول زمان ديتوانيمشما 

  مباحات حوزهچگونگي تعيين احكام در 

بايد در پرتو عناوين عامه و قواعد كلي يا در پرتو مسائل واليي و حكومت باشد، در اينها  همهدر  قاعده گذاريالبته 
و جزو  اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي يهاحوزهانواع مقررات و نظامات تعيين شده است، در اينها  پرتو

اختالل نظام، عبور از چراغ قرمز حرام و رعايت آن واجب شده  قاعدهواجبات و محرمات شده است، مثالً بر اساس 
  است.

  ؛كنديمكه به تعبير شهيد صدر منطقه الفراق است، حكومت بر اساس دو چيز جعل قانون  مباحات حوزهدر 
 بر اساس قواعد عامه.   .1
  بر اساس مصالح و مفاسد.  .2

  ديگر اعمال حق واليت توسط حاكم، دو ضابطه دارد؛  به عبارت
 ديگر است.  عامهبر اساس واليت است كه كمي فراتر از قواعد  هامصلحتيكي همان  .1
 است كه عناوين ثانويه است.  ياعامهي هم قواعد يك .2

مباحات است، كاري است كه به طور دقيق انجام  حوزهاين قواعد عامه و عناوين ثانويه كه راهنماهاي جعل قانون در 
ز و بايد يك كار فقهي جامع و دقيقي انجام شود براي اينكه بگوييم ما چند قاعده داريم كه ا نشده است و پراكنده است

بيشتر بر اساس  اآلن. كنديماجتماعي و عمومي را مشخص  يهاحوزهدر  گذاريقانون حوزهقواعد فقهي است و 
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. شايد اگر كسي وارد اين بحث شود، بتواند ابواب جديدي را باز شوديمارتكازات و متفرقاتي كه در فتاوي است، عمل 
  .شوديمكند و حداقل كار منظم تر 

قواعدي نيز داريم كه احكام ترجيحي  ؛ وكنديمداريم كه احكام الزامي را براي جعل آنها هدايت  ياعامهقطعاً ما قواعد 
  كردن اينها نياز به كار فقهي بيشتري دارد.  مندنظام. منتها تجميع و كنديمرا هدايت 

، اينكه نظام شوديمرح و مشاغل و آموزش و تربيت افراد براي مشاغل نيز مط هاحرفهطبعاً در همين حوزه بحث 
حاكم است كه اين  فهيوظو مشاغل وجود داشته باشد، طبعاً در پرتو آن ادله  هاحرفهاجتماعي مبتني است بر اينكه اين 

مسئوليت  حوزهاينها براي تربيت جامعه در  همهكند و افرادي را بر اساس آن تربيت كند و  ريزيپايهحرف و مشاغل را 
  .رديگيمحكومت قرار 

 واجبات و محرمات حوزهب. در 

كه واجب و محرم است و به عنوان ثانوي يا به عنوان واليي و حكومتي آمده است، حداقل بخشي از  ييهاحوزهدر اين 
كه اين  »وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا«كه در عهد مالك اشتر بود،  ياجملهحاكميت در قبال اين وظيفه دارد، مثالً  ديگويمادله 

اسناد و سجالت، عبور، مرور، خريد، فروش و مسائلي از  حوزهصالح اهل امروز به اين است كه مقررات اجتماعي در 
  .شوديماختالل نظام باعث اين قبيل رعايت شود و اگر رعايت نشود 

  ؛شونديمبه سه دسته تقسيم  واجبات و محرمات حوزهعناوين موجود در  برشمول ادله نسبت 
و نهي از  معروفامربه، مثالً شوديمولي غالباً اين را شامل  در برنگيردت بعضي از آن عناوين اين را اسممكن  .1

است، وقتي چيزي بر اساس عنوان ثانوي حرام يا واجب شد، يا بر اساس اختيارات واليي  طورنيهممنكر هم 
و نهي از منكر كند، يا مسائلي  معروفربهامحاكم بايد  ديگويمو نهي از منكر  معروفامربهحرام يا واجب شد، 

وَ يُحَذِّرُهُْم  صَلَاحُهُمْ مَا فِيهِ َأبَْوابَ وَ يُعَرُِّفهُمْ«اين بود كه  هيعلاهللاسالماز اين قبيل. مثالً در وصيت اميرالمؤمنين 
قبلي شايد  ادلهنظارت دارد. بعضي از اينها  كه به طور خاص به 41، ص 90، ج )روتيب -بحار األنوار (ط  »مَا فِيهِ مَضَارُّهُم

 . ، انصراف داشته باشداز اين اموري كه با اختيارات واليي يا با قواعد ثانوي زندگي اجتماعي تنظيم شده است
و نهي از منكر يا  معروفامربهمثل  شوديمرا نيز شامل اينها  يك گروه از ادله هم وجود دارد كه با اطالقش .2

 صالحَ أهلها. إست
سوم گروهي است كه در اين قسمت ظهور بااليي دارد، مثل همان كه در بحار و محكم متشابه بود، البته سندش  .3

 -بحار األنوار (ط  »وَ يُحَذِّرُهُْم مَا فِيِه مَضَارُّهُم صَلَاحُهُمْ مَا ِفيهِ أَبْوَابَ وَ ُيعَرُِّفهُمْ«تام نبود و اين عنوان را داشت كه 

ضرر و آنها  نشان دهد و از آنچه كه در آن برايآنها  را به مصلحتشان يهادروازه ديگويمكه  41، ص 90، ج )روتيب
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 در موردرا بر حذر دارد، اين ظهور بااليي دارد در چيزهايي كه به عنوان اولي در شرع چيزي آنها  زيان است،
آن نيامده است، ولي به عنوان ثانوي معلوم است كه در اين زمان قواعد راهنمايي و رانندگي و سجالت، 

 . شوديمتحصيل و رعايت مقررات سياسي مثل انتخابات را شامل 
بنابراين ظهور بعضي از اين ادله در همان چيزهاي شرعي اولي است، ولي بعضي اطالق دارد و بعضي نيز ظهور بيشتري 

تربيت شوند كه اين قوانين و مقررات  ياگونهحكومت براي اينكه افراد به  سازيزمينهبنابراين ؛ در اين مسائل دارد
اعتقادات و اخالق و... كه  حوزهحكومتي و واليي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي را رعايت كنند و اين به تربيت در 

  .شوديم به عنوان اولي در شرع قرار داده شده است، ملحق

 در تكاليف حكومت مباشرت و سببيت. 7

حاكم در قبال عبادت و اخالق  مييگويماست. اينكه  ريزيبرنامهو  يگذاراستيسيا  يگريتصد بحث بعدي، بحث
مردم و قوانين و مقررات اجتماعي و تربيت افراد براي شهروندي ديني و اسالمي و اجتماعي مسئول است، آيا بايد خود 

آنها  تا كنديمو بخش خصوصي را حمايت  كنديم يگذاراستيسو  كندينمكند، يا خود تصدي  اندازيراهمؤسساتي را 
  انجام دهند؟ آيا تعيين اين دو فرض وجهي دارد؟ يا مطلق است؟ 

اجتماعي و  يهاحوزهاعتقادي، اخالقي، عبادي و  يهاحوزهبراي تربيت جامعه در  توانيمسناريوهاي مختلفي را 
و اين يك سناري را خودش متكفّل شود.اينها  همهسياسي، برگزيد. يك سناريو اين است كه دولت و حاكميتي باشد كه 

  . كنديمو حمايت  كنديمكالن  يگذاراستيساست كه 
 همهر و د كنديمرا تصدّي  چيزهمهتمركزگرايي كه  يهادولتبه اينكه  گردديماست؟ اين بر اينها  يك از در اينجا كدام

كه به آن  كنديمرا طوري تنظيم  هاچارچوبو  ندينشيمكنار . يا دولتي كه كنديم تصّدي گريامور دخالت مستقيم و 
بر اساس قانون  اآلناست،  طورنيهماقتصادي نيز  يهابحثدر  سمت برود بدون اينكه خودش ورود مستقيم پيدا كند.

حاكميتي ندارد. البته در جايي  جنبهبعضي چيزها  ديگويم 44حاكميتي دارد و اصل  جنبهكه  نديگويماساسي چيزهايي 
  .كندينمنظارت كند و تصدّي اينها  ، اماروديمتي دارد به اينكه به كدام سمت رحاكميتي ندارد، حكومت نظا جنبهكه 

ولي در جايي هم كه  كنديمحاكميتي ندارد و واگذار  جنبهحاكميتي دارد مثل امنيت، يا اموري  جنبهگاهي اموري 
 همهباز  هادولت نيتربراليلو  هادولت، حتي در آزادترين نيست رهاشدهواگذار كرده است، سياست و ضابطه دارد و 

، بازار آزادي است كه از يك جايي شوديمو مراقبت دارد، يعني بازار آزادي هم كه در اقتصاد گفته  ديپايمامور را 
  در آن نيست. تصدّي گري، ولي شوديمكنترل 
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  انجام تكاليف نحوهاطالق ادله در 

تأديب كن يا صالح اهل را  ديگويم، اطالق دارد. براي اينكه در جايي كه ميكنيمدر اينجا وقتي به ادله و ضوابط رجوع 
واسپاري؟  نمونهيا با  تمركزگرا نمونهاين سمت ببري، اما با  تو اين است كه جامعه را به فهيوظ ديگويمتأمين كن و ... 

وابسته به قواعد ديگري است اينها  زرا نكرده است. تعيين نوع خاصي ااينها  اين اطالق دارد و ادله تعيين نوع خاصي از
  كه بايد توجه كرد. 

 


