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  الرحمن الرحيم اهللابسم

 فروعات 
 در تكاليف حكومت سببيتو  مباشرت. 7

كه بر  تربيتيحكومت در امر تربيت به فروعي پرداختيم كه يكي از آن فروع اين بود كه اين تكليف  فهيوظدر ذيل بحث 
و نظارت و مراقبت  گذاريسياستحكومت و دولت قرار داده شده است، داراي مراتب و درجاتي است كه از  عهده
  مختلفي كه گفتيم مشمول دليل است. يهاحوزهعمل تربيتي در  يگريتصدتا  شوديم شروع

يا به عبارت ديگر نوع اقدام و مناهج و  هاوهيشو  هاروش، اين ميكنيمآيا بر اساس آنچه كه ما از ادله استفاده 
  رويكردها هم از نظر فقهي به طور خاص تعيين شده است يا اينكه تعيين خاصي ندارد؟

 بررسي ظهور ادله در نوع اقدامات تربيتي

به اينكه اقدامات تربيتي را انجام دهد و مردم را  كنديممأمور حضرت افراد خود را  ميگفتيمقبلي وقتي  يهابحثدر 
   دارد؛وجود  اين موضوع دربارهدو احتمال ارشاد و اصالح و هدايت كند، 

 مباشرتظهور ادله در  احتمال اول؛

هدايت كن و اصالح كن و اقداماتي از اين قبيل را بر دوش حاكم و والي  ديگويميك احتمال اين بود كه بگوييم وقتي 
خود اين خطاب  مييگويماين يك احتمال بود كه  .، يعني متكفل و متصدي شدن و مباشرت در اين عمل باشدذاردگيم

  و ادله ظهور در مباشرت دارد.

 سببيت احتمال دوم؛ ظهور ادله در

، »اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَاوَ « ديگويمظهور در مباشرت ندارد، اگر ظهور در مباشرت داشت وقتي اينها  احتمال دوم اين بود كه
يك احتمال هم اين بود كه الزم نيست خودش اقدام كند، بلكه با تسبيب  ؛ وبه اين معنا است كه بايد خودش اقدام كند

  .شوديم هم
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 نظر استاد اعرافي

سابق عرض كرديم كه قطعاً احتمال اول نيست. درست است كه در بعضي از افعالي كه امر به آن تعلق گرفته است، 
اين است كه  ادله است. ظهور طورنيهمنيز گاهي  غير عباداتاز و روزه. در نممانند شرط است،  يگريتصدمباشرت و 

وَ اسْتِصْلَاحَ « ديگويمينجا از اين قبيل مسلم نيست، وقتي اما در ا؛ قيام به اين امر كند المباشرةخود شخص بايد ب
؛ تو است، ظهورش در مباشرت كه احتمال اول بود حتمًا نيست فهيوظو يا موعظه كردن يا هدايت كردن مردم  »أَهْلِهَا

  ، يعني شخص بايد قيام به اين امر كند. فهمدينميعني اينجا از جاهايي است كه عرف از آن مباشرت 
را فراهم كند و كار را به ديگري بسپارد و كسي را مأمور  وسايلكافي است. اينكه اقدام شخصي يا تسبيب خارجي پس 

به اينكه اين كار هدايتي و اصالحي و  دارديواميعني كسي را ؛ كند به اينكه به اين مسائل اقدام كند، اين كافي است
وظائفي در هدايت و اصالح جامعه و مردم شده است، اين از قبيل امر به تربيتي را انجام دهد. پس اينكه حاكم مأمور به 

نماز يا روزه كه شرطش مباشرت است، نيست. بلكه از قبيل اموري است كه تسبيب و تمحيد براي اينكه ديگران انجام 
ينكه با ابزار انجام دهد، يا ا كنديميعني اگر گفت اين ميت را دفن كن، در اينجا يا خود دفن ؛ دهند كه آن نيز كافي است

  . شوديم را شاملاينها  همهيا اينكه كسي را وادارد كه آن كار را انجام دهد كه 

 يبندجمع

  نوع اقدام به آن  بالنسبهانقسام تكاليف 

 قيام كند.  شخصاً مكلف يعني بايد  نماز و روزه است،نوعي از اوامر شرعي مانند  .1
كه اين امور و تكاليف اجتماعي اعم است از اينكه شخص  است ِم الفقرااطعإ، يا ميت ودفنكفنديگر مانند  نوع .2

يا اينكه شخص با يك ابزار و آالتي اقدام كند. يا اينكه شخص با  ،و بدون هيچ آلتي المباشرةقيام كند ب
كه  ميريگيمديگران اقدام كند يعني كسي را به كارگيرد براي اينكه اين امر را انجام دهد. فرض هم  كارگيريبه

اطعام كن، او پولي ندارد كه  ديگويممخاطب اين امر نيست، مثالً وقتي  كنديمطرفي كه كار را به او واگذار 
، نيست ودفنكفنكه خودش مخاطب  يابچهيا  تا سفره بيندازد و اطعام كند. دهديماطعام كند، ولي به او پول 

  تا تدفين كند. دارديواماو را 
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 وارد مشكوكنوع اقدام در م

، در رديگيمولي اصوالً آنچه كه متعلق امر قرار  ؟از قسم اول است يا دوم است ميدانينمموارد شكي داريم كه در البته 
   ؛نگاه عرفي دو قسم است

 نماز و روزه. مانند ، دانديمبعضي را عرف در تفاهمات خود آن را متقوم به اقدام مستقيم و مباشري  .1
غيرمستقيم نيز آن  يهاروشديگران و  كارگيريبهو با  داندينم اقدام مستقيم و مباشريبعضي را عرف مقيد به  .2

 . دانديمرا كافي 
يا اينكه امام نقشش اين است كه  »وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا« ديفرمايمدر اين بحث گفتيم از نوع دوم است. وقتي حضرت 

از قبيل نماز و روزه نيست، بلكه از قبيل تكفين و تدفين يا إطعام فقرا است كه اعم است اينها  ،كنديممردم را هدايت 
. البته به اين تكاليف عمل نمود توانيمغيرمستقيم نيز  يهاروش كارگيريبهالتوكيل، يعني با أِو التسبيب وَ  المباشرةمن 

كه آن را  شوديم نباشد و ديگري قيام به اين امر كند آن نيز ساقطاگر از واجبات كفايي باشد يا احيانًا از واجبات كفايي 
  .ميكنيمبعد بحث 

   يَكفي فيهِ التَسبيب وَ التوكيل.، بلكه وَالتَّصدي المباشرةال يَتَقوَّمُ بپس اين موضوع از موضوعاتي است كه 

 در اقدامات تربيتي يسازنظامو  گذاريسياستجواز 

انجام دهد و مباشرت شخص نيز در آن الزم  خواهديمحاكم كه  ميمطرح است كه اين اقدابه دنبال اين، اين سؤال 
. گاهي نظام و سيستم براي آن درست دهديمچنين عملي انجام  باريكنيست، اين غيرشخصي بودن گاهي است كه 

كه  كنديمكند، گاهي خود اقدام  ميت ودفنكفن. بايد قيام به اصالح يا ارشاد كند، يا كندينمكه اين نيز فرقي  كنديم
ر اين است كه تسبيب و تسبيب و توكيل است و اين نيز مجزي است. حالت باالت صورتبهگفتيم اين الزم نيست. گاهي 

 شهرداري كه به عنوان يكي از اطرافي كه واجب كفايي شامل آنمانند كه آن نيز مانعي ندارد،  كنديم مندنظامتوكيل 
  دارد.  شدهطراحيدفين و تكفين است و يك نظام ، متكفل تشوديم

 حكومت در اصالح و ارشاد و هدايت و تربيت اعم از مباشرت شخص حاكم يا توكيل و تسبيب به ديگران فهيوظپس 
 هاستميسبا پيشرفت زمان اين  كه ييهاستميسو يا در چهارچوب  است است؛ تسبيب و توكيل يا به شكل موردي

  همه مجزي است و مشمول همان امر است.اينها  .شوديم تررفتهپيش
 عهدهاز به آن، اين تكاليف  قيام  فرد ديگري در صورتكه براي حاكم واجب عيني است،  البته بايد توجه كرد تكاليفي

   .شوديم او ساقط
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زم نيست به همين شكل سيستمي قيام به امر كند و ال توانديمو  شوديمپس كل سيستم حكومت و دولت يكپارچه 
و همين نيز مصداق تكليف است. سؤال  كنديمشخص حاكم يا ولي قيام به اين امر كند، بلكه اين سيستم قيام به اين امر 

ما اين بود كه حاكم تكفل اين امر را از سيستم خود بيرون ببرد و به بخش خصوصي بدهد، يعني به ديگراني كه اين كار 
) واگذار نهادمردم يهاسازمان( هاسمنان يك سيستم متكفل اين امر نشود. مثالً به را انجام دهند و اصًال دولت به عنو

  .كنديمو خودش شخص و سيستم نيست، بلكه به سيستم خصوصي واگذار  كنديم
  

 بحث ثمرهخالصه و 

  عدم نياز به مباشرت حاكم در قيام به اقدامات تربيتي .1

تكليف حكومت و حاكم نسبت به اصالح و هدايت جامعه از قبيل نماز و روزه نيست كه مباشرت در آنها شرط باشد، 
مباشرت در آنها شرط نيست بلكه توكيل و تسبيب در قيام به اين  كهبلكه از قبيل اطعام و اسكان و دفن و كفن است 

  تكاليف كافي است.

  جواز واگذاري به بخش خصوص .2

 ميتوكيل و تسبيب حتماً موردي باشد، ممكن است اين توكيل و تسبيب موردي باشد و ممكن است سيستالزم نيست 
چيزهايي از اين قبيل  ؛ ورا دفن كند هامردهشهرداري  براي آن تعريف كند و در يك سيستم و نظام، مينظاحاكم باشد و 

  .دهديميا اصالح و تربيتي كه در مسائل عبادي و اعتقادي و اجتماعي، اين سيستم انجام 

  اقدام تبرعي ديگران در صورتسقوط تكاليف تربيتي  .3

   ؛ديآيمكه بر دوش كسي  ييهافيتكلمطلب سوم اين بود كه 
 گاهي كفايي است. .1
 گاهي عيني است. .2

   ؛استتكاليف عيني نيز دو قسم 
 مكلفقيام كند از متبرّعاً به انجام آنها است كه اگر ديگري  ياگونهبه از اين حيث كه گاهي تكاليف عيني  .1

مرده را  توانديمدر جايي باشد و در آن جا يك نفر بالغ عاقل وجود دارد كه  يامردهمانند؛ اگر ؛ شوديم ساقط
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اين مرده را  يابچهاما در همان جا اگر مجنون يا ؛ تدفن كند، در اينجا واجب كفايي مبدل به عيني شده اس
 .شوديم شد و اين مرده زير خاك رفت، از او ساقط يازلزله. يا مخاطب به تكليف نبود كهدرحاليدفن كرد، 

 . نماز و روزهمانند ، شودينمواجبات عيني، چه عيني بذات و چه عيني بالعرض، گاهي با قيام ديگري ساقط  .2
به مأمورٌبه . چون شوديم است، يعني اگر كسي به اين امر قيام كند از حاكم ساقط نوع اولاصالح و هدايت نيز از 

  . ه استعمل شد
  

 يبندجمع

   ؛رديگيمفروع قبلي قرار  ادامهاين سه فرع است كه در 
 بل َيكفي فيهِ التسبيب والتوكيل.  المباشرةلزمُ في هذا التكليف اوالً ال يَ .1
مند و نظام صورتبهموردي باشد و ممكن است  صورتبهدوم اينكه اين توكيل و تسبيب ممكن است  نكته .2

 باشد.  ميسيست
سوم اينكه اين تكليف از تكاليفي است كه اگر ديگري به آن قيام كند ولو مكلف به اين تكليف نباشد، از او  .3

  .شوديم ساقط

 مرور بحث و ثمره كاربردي

اين سيستم درگير قصه نشود و او  شوديم درگير كند؟ المباشرةسيستم را ب مجموعه توانديمف خود آيا حاكم در وظائ
و نظارت داشته باشد و در بخش خصوصي انجام دهند؟ اين حتماً جايز است و مانعي ندارد، براي اينكه  گذاريسياست

واقع خودش  و قرارداد دارد، اين در نامهتوافقرج از سيستم خودش است، ولي كه خا دارديواماگر به شكلي ديگران را 
ولو در سيستم حكومت نيست و بيرون از سيستم است ولي بر اساس يك  گردديبرمو به توكيل و تسبيب  كنديمعمل 

و  دهديمكار را انجام  غير مباشرسيستم خودش است، يعني  ، اين به معناي عام جزءكنديممعامله  هاآنقرارداد با 
  مانعي ندارد و مصداق تكليف است.

، بلكه كندينميك حالت هم اين است كه بخشي كه مربوط به دولت و حاكميت است بر اساس توافق و قرارداد عمل 
كه اين نيز جايز است، براي اينكه گفتيم اين تكليف از تكاليفي است كه وقتي ديگري قيام كند از او  كنديمخودش عمل 

  . شوديم ساقط
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مانعي ندارد. شخصش الزم نيست. اگر سيستم حكومتش باشد باز هم الزم نيست.  يگريتصدنابراين در اينجا عدم ب
. اين خارج سيستم . منتها اين دو قسم استشوديم اگر خارج سيستم باشد باز هم جايز است و اين تكليف عمل

كه احكام را ياد دهد يا  كنديميا قيام به اين  كنديم، فردي يا شخصي كه قيام به آموزش قرآن هاسمنحكومت، بخش 
خارج از سيستم حكومت انجام  يامؤسسهت كند. اين كاري كه فرد يا طوري تربيت كند كه قوانين و مقررات را رعاي

، مجزي از اين تكليف است، منتها علي قسمين: يا به اين شكل است كه با دولت به توافق رسيده است و انجام دهديم
، چه او مطلع باشد دهديمغيرانتفاعي. گاهي كه چنين توافقي نيست و خود براي رضاي خدا كار را انجام مانند  دهديم

  .شوديم يا نباشد، ولي تكليف ساقط
، گاهي در سيستم است و گاهي بيرون ترفيضع، منتها تسبيب و توكيل گردديبرمبه همان تسبيب و توكيل  آن يك نوع

تسبيب و توكيل است. گاهي كه تسبيب و توكيلي نيست و آن هم مسقط  دامنه، اشدامنه هرحالهب، ولي سيستم است
  .كنديمتكليف است نه عمل به تكليف و اسقاط تكليف حاكم 

   بنابراين؛
 قيام كند و اين عمل به تكليف است.  توانديمشخص  .1
 اقدام كند كه اين توكيل و تسبيب است و اين نيز عمل به تكليف است.  توانديمسيستم دولتي  .2
  ؛به اين امر قيام كند توانديمخارج اين سيستم  .3

  منتها اگر     
كه  كنديمو عمل به تكليف است. مثالً خود رهبر سخنراني  شوديم حالت توافق باشد، توكيل و تسبيب .1

 . دهديمدر اينجا شخص چيزي را انجام 
كه اين توكيل  دهديميا مسجد يا سازماني كار را انجام  وپرورشآموزشبعدي اين است كه سيستم  مرتبه .2

 و تسبيب است و عمل به تكليف است. 
ه تكليف است. اين كه اين نيز عمل ب كنديمبا توافق با او عمل  غيردولتيسوم اين است كه بخش  مرحله .3

 همه عمل به تكليف است. يامرحلهسه  دامنه
، اين عمل به تكليف از نوع حاكم نيست ولي مسقط كنديمچهارم اين است كه كسي خودش اقدام  مرحله .4

  .شديم تكليف است، چون موضوع از موضوعاتي بود كه با عمل كسي ساقط
؛ تكفّل نظام و سيستم حكومتي. ثانيًا اوالً الشخصيه المباشرةتكفّل باين چهار مرحله حاصل بحث ما شد كه سه مرحله 

چهارم اين است كه  مرتبه سوم تكفل بخش غيردولتي با قرارداد و توافق. اين سه مرتبه همه عمل به تكليف است. و
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چون توافق و حتي گاهي اطالعي  داندينمكه عرف اين را تسبيب  دهديمكسي خودش بدون اطالع يا توافق انجام 
  لي چون كار انجام شده است، مسقط تكليف است. نبوده است. اين عمل او نيست و

 اشتغال قاعدهمقتضاي 

 نكته، البته در اينجا كندينمهيچ فرقي  ؟الزم است گذاريسياستالزم است يا  يگريتصدآيا  مييگويمپس اينكه 
وجود دارد و آن اين است كه اگر اين تكليف عمل نشود، او مؤاخذ است. الزم نيست خودش مستقيم متكفل شود  ميمه

بايد نظارت داشته  و لذاولي باالخره يا بايد در سيستم يا خارج سيستم تسبيب كند. يا الاقل غير تسبيب نيز انجام شود 
ارت داشته باشد كه در آن مأمور به اين است كه مراقبه و نظ و لذااو است  عهدهباشد، چون تا تكليف ساقط نشود بر 

  اوست. فهيوظلذا نظارت حتماً  ؛ واست انجام شود و اگر نشد او مؤاخذ است ميكه تكليف الزا چارچوبي
در واقع نظارت الزم است و علتش اين است كه او به سيستم خود يا به خارج سيستم خود واگذار كرده است ولي 

او است و بايد انجام شود و اگر انجام نشود او مؤاخذ است و لذا بايد نظارت كند. مفهوم نظارتي كه  عهدهباالخره بر 
أو  المباشرةاين است كه يعني اين تكليف گريبان او را گرفته است كه ب اشيفقهتحليل  نديگويمامروزه به اين معني 

. براي اينكه از كنديماشتغال يقيني استدعاي برائت يقيني  .ستبالتوكيل أو بالتسبيب انجام دهد و اگر نشود او مؤاخذ ا
تالش خود را بكند و يك راه اساسي اين است كه نظارت  همهاين اشتغال بيرون بيايد و برائت يقيني حاصل شود بايد 

  كند.
ديگران نيز به آن كه  كنديميد هقوانين و مقررات را تمحاكم گاهي حالتي وجود دارد كه كشور  ادارهامروزه و در  

براي اينكه ديگران به اين امور قيام كنند طوري است كه عرف  يسازنهيزمهيد و بپردازند. گاهي هست كه اين تم
هيد و بنابراين اين بر حسب ميزان آن تم؛ شوديم اين كار او است. در بعضي مراتبش هم از نوع چهارم ديگويم
. ولي اگر آن طور نباشد قسم دهديمدر واقع او انجام  ديگويم، اگر يك مقدار شديد و قوي باشد عرف يسازنهيزم

  و لذا گاهي حالت سوم را دارد و گاهي حالت چهارم را دارد. شوديم چهارم
يل ، بالتوكتي است. گاهي به سيستم خصوصي استگاهي بالشخص است. گاهي به سيستم دول مييگويمامر تربيت كه 

، گاهي مصداق كنديموالتسبيب. گاهي هم به سيستم خصوصي من غير تسبيب و توكيل است. نوع اقداماتي كه حكومت 
يد در حدي نيست كه موجب صحت اسناد فعل غيردولتي به دولت شود. هيعني تم؛ شوديم نوع سوم و گاهي نوع چهارم

 به شكلي حالت تسبيب دارد و به نحوي منتسب اآلن. البته شوديم گاهي نيز چنان تمحيدي است كه به آن نسبت داده
  .شوديم
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است و در حدي نيست كه به  يعموميداتش خيلي ه، خيلي تسبيبي وجود ندارد، يعني تمشوديمانجام كه  هاييعزاداري
، شايد مقداري حالت تسبيب بر آن صدق كند. ولي مهم اين شوديم تسبيب برسد. ولي وقتي تبليغاتي براي انتخابات

  كندينمفقهي خيلي فرق  جهينتاست كه در 

 نظارت بر تحقق اقدامات

  را وادارد تا نظارت كند. ميخود هدايت است، ممكن است خودش انجام دهد يا ممكن است سيستمانند نظارت 

 تأثير قدرت حاكم در اقدامات تربيتي

 همهچه در زمان اميرالمؤمنين و چه در هر حكومتي ولي مقدورش نيست كه  القاعدهعليرفيه باشد، قدرت بايد قدرت ع
  ، بلكه در حدي كه متعارف است. را انجام دهد هاكاريريزهايا و زو

  
  

 كردن وكيل  خطا

است ولي باالخره اگر به حد الزم مسير عقاليي را براي اعتماد به اين شخص طي كرده است، نظارت متعارف هم بوده 
خطا كرده است، مؤاخذ نيست ولي اگر به حد متعارف در تشخيص فرد يا تنظيم آن سيستم انجام نداده است، مؤاخذ 

  است.
 


