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  الرحمن الرحيم اهللابسم

  فروعات 
 ي مطرحبررسي كرديم، در پرتو آن ادله گفتيم فروعاترا در وظائف تربيتي حكومت عامه و خاصه  ادلهپس از آن كه 
را مطرح كرديم و بحث كرديم. چند مطلب ديگر باقي مانده كه تا به حال هفت فرع  را مشخص كردآنها  است كه بايد
  .ميكنيماشاره آنها  است كه به

 . دفع و رفع در اقدامات تربيتي حكومت8
كه تشريح  ييهاحوزه تمامن وظائف و اقداماتي كه براي تربيت در ه ايمطلب ديگر در اين وظائف تربيتي اين است ك

  ؛شونديمديد ديگر به دو قسم تقسيم  هيزاو، اين اقدامات تربيتي حكومت از يك رديگيمكرديم انجام 
 پيشگيري دارد. (دفع) جنبهبعضي  .1
 (رفع)مقابله و مبارزه دارد.  جنبهبعضي  .2
و  يسازنهيزمافراد متدين بار بيايند كه در اينجا  تا رديگيمگاهي اقدامات آموزشي و تربيتي انجام  ديگرعبارتبه

يك شكل هم اين است كه  تربيتي است. يهابيآساست و پيشگيري از وقوع در تخلفات و  يسازآماده
   كه بايد با آن مقابله كرد و معالجه كرد. زنديمو به جامعه لطمه  متوجه شده است ييهابيآس
ضيح آن مه به بسط و تواز اين فرع را در فرع پنجم از فروعات وظايف تربيتي حكومت مطرح كرديم، در ادا يامقدمه

  . ميپردازيم

 شمول ادله بر انواع اقدامات تربيتي حكومت

را شامل قسم هر دو  ،واجبات و محرمات محدودهدر الزامي  ما حكآي كهسؤالي كه در اينجا وجود دارد اين است 
  ؟شوديم

   ؛شوديمادله به سه گروه تقسيم ي مراجعه كنيم، قبل ادلهبه با اين نگاه اگر 
كه وجود داشت  ييهانامهبعضي از ات پيشگيرانه است؛ مانند تمهيدو  هايسازنهيزممخصوص  گروهي از ادله .1

اين  را تزكيه كن، ظهورآنها  را به مردم آموزش بده و هابرو اينكه  دادنديمدستور  السالمهيعلامير كه حضرت 
 بود.  يسازنهيزمو  يسازآمادهادله در 
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و نهي از منكر براي  معروفامربهو نهي از منكر ظهور در قسم دوم و رفع دارد.  معروفامربهمانند بعضي از ادله  .2
 تحققش وجود دارد. نهيزميا اينكه  جايي است كه يا گناه محقق شده است

َو «معتبر بود، آمده بود كه  ادله. مثالً در عهد مالك اشتر كه از شوديميك گروه هم اطالق دارد و شامل هر دو  .3
براي اين امور باشد يا اينكه  يسازنهيزمكه پيشگيرانه باشد و است  ن اعم است از ايناي هك »تِصْلَاحَ أَهْلَِهااسْ

گرچه  ت كسي آن را جبران و معالجه كند.متوجه شده اس ييهابيآسو  هاضعفبعد از اينكه اشكاالت و 
باشد  هابحثدارد ولي بيشتر از موضع ابتدايي و قبل از اينكه آن  يامعالجه يهابحثهم به  نگاهينيم
 درماني دارد. جنبهخير و صالح را در افراد ايجاد كند. گرچه بعضي مواردش  يهانهيزم خواهديم

 يبندجمع

و  دستانهشيپ؛ بعضي ظهور در عمليات شوديمحاكم در تربيت گفتيم به سه گروه تقسيم  فهيوظكه در باب  ياادلهپس 
فقهي  جهينت ؛ وبعضي هم اطالق دارد ؛ وو درماني دارد يامعالجهو  يامقابلهابتدايي دارد. بعضي ظهور در عمليات 

  ست.اپيشگيرانه نيز  فهيوظنيست بلكه  يامعالجه فهيوظن وظيفه، فقط اي هاست ك مسئله اين

 . مقدمات اقدامات تربيتي حكومت 9
تربيتي نهاده شد، چه از  فهيوظن وظيفه است. وقتي كه بر دوش حاكم و حكومت اي هقيام بفرع و مبحث ديگر مقدمات 

ن عمل و اقدام اي هكه واجب و محرم است، طبيعي است ك ييهامحدوده همهنوع پيشگيرانه و چه از نوع درماني و در 
تربيتي  فهيوظن اي هدات عمل بهممقدمات و م ييهازماندارد و ممكن است در يك  ييهانهيزمنياز به يك مقدمات و 

مختلف  ايزمانهخيلي ساده باشد و در يك زماني پيچيده باشد ولي در هر حال نياز به مجموعه مقدماتي دارد كه در 
  . كنديمفرق 

 وجوب و استحباب در مقدمات .1

ترجيحي و استحبابي نيست و  مي. در جايي كه الزاشوديمنيز واجب وجوبي است، مقدمات آن  اين وظيفهدر جايي كه 
  بايد قيام به آن كند.  هرحالبهوجوب و استحباب عقلي باشد ولي  اگرچه شوديممستحب  آن است، مقدمات
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 مختلف هايزماننوع مقدمات تربيتي در جوامع و  .2

، يعني اينكه شوديممقدمات را شامل  همهيك نوع تحقيقات باشد كه  اآلنمانند اين مقدمات ممكن است در زماني 
. در آن حد متعارفي كه شوديمن وظيفه اي ههمه مقدمات قيام ب ها، اينانجام دهدكسي تحقيقات ميداني يا بنيادي و نظري 

تربيتي و اصالح و عناويني كه در روايات داشتيم در يك زماني متوقف باشد براي اينكه آمار و  فهيوظعمل به يك 
ن اي هيعني مقدمات قيام ب؛ انجام شده باشد شناسيآسيبيداني انجام شده باشد. ارقام درست داشته باشد و تحقيق م

جوانب را  همه شوديمروستايي محدود خيلي ساده  جامعهولي مقدمات يكنواخت نيست. در  شوديموظيفه واجب 
پيچيده با جمعيت و تنوع بيشتر و مسائل مختلفي كه امروز  جامعهكرد و مسائل تربيتي را اجرا كرد ولي در يك  رعايت

و هم مقدمات كار به لحاظ تحقيق و  شوديم تردهيچيپهم  هاروشدر جوامع شهري و پيشرفته است طبعًا اين اقدامات و 
ين مقدمات اعم هاي مطالعاتي و طراحي و تنظيمات فراوان دارد. آيا اكاربهو در هر حال نياز  شوديم ترپيچيدهشناخت 

 يهابحثساختاري است، هم  يهابحثهم  ؟نهاد تبليغي و ...مانند است از اينكه بايد ساختار درست كند، ساختارهايي 
است كه بايد كار شود و  هاوهيشو  هاروش مقولهتحقيقات و مطالعات است. هم  مقولهو ... است. هم  گذاريسياست

  اب شوند. متناسب انتخ يهاوهيش

 اقدامات حكومت در امر تربيت نحوهبيان شرع در  .3

آن نيز مشخص  محدودهن وظيفه واجب شد، ه اياين است ك ديگويمو آنچه كه  شودينم هايكارزهيردر اينجا فقه وارد 
 در هااين همهو  داردمي شد، انواع آن نيز مشخص شد و بايد حاكم و حكومت قيام به آن كند. اين وظيفه مقدمات و لواز

  .رديگيموظائف حاكم قرار  حوزه
كه عمل از اقدامات آن اندازه در اين نوع تكاليف و  هستندمي ي الزااقداماتكه  از اقدامات تربيتي وجود داردقسمتي البته 

 ،استنيكو از باب اتقان عمل در كار  هاروشبهترين انتخاب كردن  ، بايد انجام پذيرد واستآنها  به تكليف متوقف بر
. در واقع حد ضروري از لحاظ اجتماعي شودانتخاب  يبهتر يهاروش ديگويمكه در بين ادله وجود دارد قواعدي 

 .را انتخاب كند يترقيدق يهاروشمقدمات بيشتري را ايجاد و مستحب است كه براي تحقق اين وظيفه، الزم است اما 
ات را جمع كند و مقدمات را فراهم كند و تمهيدن اي هممكن است كسي سؤال كند كه تا چه حد حاكم موظف است ك

در آن حدي كه با نگاه عرفي حداقل تكليف و  مييگويموظيفه محقق شود؟  اينكه اينگيرد براي  كاربهرا  هاروش
يعني اگر تا ؛ رديگيماما فراتر از آن جزو امور راجحه و مستحب قرار ؛ ن واجب استاي هواجب متوقف بر آن است ك

  .شوديمرا انتخاب كند، آن مستحب  هاروشاما اگر بهترين ؛ كار خود را انجام داد ديگويمد انجام دهد عرف يك ح
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 انجام وظايف يهاروشورود شرع در 

   ؛شوديمدو نوع وارد  هاروشفقه در 
كه در اينجا فقه  اولي مورد توصيه قرار گرفته است عنوانبهدر متون آمده است و  هاروشدر جاهايي اين  .1

إِذَا بََلغُوا  يُفَرَّقُ بَْينَ الْغِلْمَانِ وَ النِّسَاِء فِي اْلمَضَاجِعِ« ديگويم. مثالً در تربيت جنسي شوديمريز وارد  صورتبه
.  .47، ص 6، ج )ةياإلسالم -(ط  يالكاف» عَشْرَ سِِنينَ

ده است، در اينجا فقه قواعد اولي و ريز وارد روش يا اصل نش عنوانبهاما در جايي كه فقه و متون ديني ما  .2
  ارچوب اين پيدا كن.در چ ديگويمو  كنديمرا تبيين  اشعامه

كه بگويي فقه بايد بر اساس ضوابط خود به آن  ايمسئلهنكه هر اي هفقه يك موضع پاسخگو و انفعالي دارد نسبت ب
دين  يهايطراحنماز و روزه از جمله . دهديمنكه فقه روش و اصل اي هپاسخ دهد ولي يك موضع فعال نيز دارد ب

، يعني كنديميا روش را منع  دهديمو همان جا روش  كنديمنيز در يك حدودي فقه ورود پيدا آنها  . در غيراست
، منتها اين كنديمو عرضه  سازديماست و موضوع  سازروش. بعضي جاها فقه كنديمورود در آن موضوعات نيز پيدا 

اما  اندكردهرا ارائه آنها  تربيتي داريم كه در خود فقه و متون ديني ما يهاروشنيز بعضي از  هاروشحدي دارد. در 
 تجربهاز  شوديمرا  هاروشولي حكمش در فقه وجود دارد و آن  اندنكردهرا ارائه آنها  خيلي از چيزها نيز است كه

  بشري گرفت.

 كومت نسبت به غيرمسلمانان. وظايف تربيتي ح10

 مياسال جامعهنيست كه همه مسلمان باشند بلكه در  طوراين ههميش ميفرع و محور ديگر اين است كه در مجتمع اسال
   .شوديمغيرمسلمان نيز به رسميت شناخته 

 الف. كفار

  حكومتي اسالم نمونهپذيرش كفار در  .1

   ؛ميريپذيمحكومتي اسالم مسلمان را بر اساس سه قاعده در سيستم ورود افراد غير
 با شرايط ذمه. مييعني كفار ذ؛ ذمّه .1
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 وآلههيعلاهللايصلپيامبر در زمان  ؛ كهوجود داردآنها  كفار معاهد، كساني كه بر اساس مصالحي و هر دليلي پيماني با .2
پيمان داشتند و بعد از اينكه پيمان شكستند  وآلههيعلاهللايصلپيامبر ه و بني نظير معاهد بودند و با نيز يهود بني قريظ

 يورش برد.آنها  به وآلههيعلاهللايصلپيامبر 
اهل كتاب نيستند يا اهل  ذمي ياباشند،  مياسال جامعهكه ممكن است كفاري در يك  شرايط اضطراري ثانوي .3

 هرحالبهه باشيم ولي قراردادي داشتآنها  كتابي هستند كه شرايط ذمه را نپذيرفتند، معاهد نيز نيستند كه با
  كاري كند. تواندينمكه  كنديمو داخلي و خارجي طوري اقتضا  يالمللنيبشرايط 

يز محل بحث است. البته شرايط ذمه ن هابا اين معاهدهدر حقيقت  يالمللنيب يهاونيكنوانسبعضي از امضا كردن  امروزه نيز
ت. يا پيمان است. يا اضطرار يا ذمه اس امكان دارديكي از اين سه حالت  كبري در بحث اين است كه هرحالبهاست. 
  است.

  قول به تفصيل نسبت به ساحات تربيتي .2

 هامسلماننسبت به تربيت جامعه، آيا فقط شامل  حاكم فهيوظن اي هسؤالي كه در فرع سوم وجود دارد اين است ك
نيست كه بگوييم اين  طوراينيا نوعي تفصيل وجود دارد؟ جواب اين مسئله تفصيل است.  شوديميا شامل همه  شوديم

مشمول تكاليف تربيتي آنها  االطالقعلييا بگوييم  شوديماقشار غير مسلم نيز  همهشامل  االطالقعليتربيتي  فهيوظ
  درست است. باشديمحاكم نيستند. بلكه نه نفي مطلق و نه اثبات مطلق بلكه نظر سوم كه تفصيل 

تكاليف عبادي و مسائل خاص ديني كه در اسالم است، طبعاً وقتي كسي ذمه را پذيرفته يا معاهده را  محدودهدر 
را در اين مسير قرار دهد. البته از باب دعوت و آنها  موزش دهد وآآنها  را به هاناي هندارد ك يافهيوظپذيرفته، حاكم 

؛ آن اطالقات از اين منصرف است ديگويم زندارد، يعني ارتكا يافهيوظخاص  فهيوظ عنوانبهتبليغ كلي وظيفه دارد اما 
تربيت اجتماعي و اينكه ضوابط جامعه را بپذيرند مانند كه آن هم از نظر دين مهم است،  ييهابخشساير  محدودهاما در 

و شرايط و قوانين اجتماعي را براي سالمت جامعه بپذيرند، وظيفه دارند و در اينجا مسلم و غير مسلم فرقي ندارد و او 
همين  هيعلاهللاسالمو اميرالمؤمنين  وآلههيعلاهللايصلاكرم پيامبر  رهيسوظيفه دارد كه همه را بر اساس آن تدبير كند. در سنت و 

در جايي كه در شرايط ذمه  طورنيهمو  كردندينمداشتند و رها  ميمشترك و عمو هايبخشبوده است، يعني توجه به 
يا معاهده آمده است، ممكن است چيزهايي در شرايط ذمه است كه بايد فالن قوانين و مقررات را رعايت كنند كه حاكم 

و  كه بايد حاكم طبق آن معاهده عمل كند را ياد بگيريد هابايد نسبت به آن اقدام كند يا در معاهده آمده است كه بايد اين
  اقدام كند.
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  حكومت نسبت به تعاليم ساير اديان فهيوظ .3

در اينكه خودش انجيل و توراتش را ياد بگيرد و  كمك كندآنها  چه مقدار بهحكومت  بايداست كه  نيا سؤالي كه
وظيفه داشته آنها  نسبت به كارهاي ديني خاص خودش را انجام دهد. اين بايد كار بيشتري شود. اينكه حكومت ديني

يا نه؟ شايد بتواند و بايد  توانديمباشد كه فراتر از آنچه كه در شرايط ذمه و معاهد آمده است، اين بعيد است ولي اينكه 
   بحث بيشتري شود.

ن معنا است كه شما الزام نداريد كه او را به آداب عبادي اي هبه رسميت شناخته است، اين ب را كفاريشارع مقدس  اينكه
واال وظيفه دعوت است و  شوديمذمه و معاهده مقيد  ادلهمقيد اين اطالقات است، آنها  يعني به نحوي؛ اسالم مؤدب كني

  آداب مؤدب كند. به اينرا آنها  اينكه
ذمه معلوم است كه و در مورد اهل  كننديمبندهايي است كه توافق و ارچوب اقدامات حكومت در مورد معاهده طبق چ

براي اينكه به سمت رعايت  دهديمانجام  هامسلمانتمهيداتي كه براي  همهيعني اينكه  مقيد استومت اقدامات حك
در معاهده بايد ببينيم در  احكام و ضوابط الزامي شرع بروند؛ نيازي نيست براي آنها هم اين تمهيدات را انجام دهد،

كه بر اساس آن توافق كنند، البته تفاوت دارد و در جايي كه اضطرار  كرديمبندها چيست و مصالح چه چيز را اقتضا 
ن به اي هكه دارد ك ميباشد باز تفاوت دارد. در جايي كه ذمه است كافر به رسميت شناخته شده است منتها با احكا

وافق كردند. ن قوت نيست و در يك حدي تابع بندهايي است كه بر آن تاي هاما معاهده ب؛ نحوي مقيد اطالقات است
 يسازمسلمانما شويد و نبايد وارد  حوزهممكن است در بند آمده باشد كه ما كاري به شما نداريم و شما نبايد وارد 

  شويد.
ابعاد عبادي و فقهي و ... را طوري تنظيم كند كه او  همهن معنا است كه اي هتربيت كند بحكومت بايد  مييگويموقتي 

دعوت به دين دارد مگر اينكه مصالح  فهيوظمقيد نباشد، بازهم آنها  دعوت به دين كند شايد اما در اصل اينكه؛ عمل كند
 فهيوظعرضه شود، شايد آنها  اقتضا نكند يا معاهده شكل ديگري باشد. اينكه دائم كاري كند كه دين و اسالم بر

  هم برداشته نشود و شايد مقيد اين نباشد. اشيوجوب

 ب. اهل سنت

مسلمان و شهروند متعارف پذيرفته شده  عنوانبه. بر اساس فقه ما اهل سنت شوديمدر اينجا بحث اهل سنت مطرح 
آنها  كه حق را براي اندموظفاطالقي دارد كه در ادله نيز آمده است. هميشه حكومت و جامعه  حقبهاست و آن دعوت 

  .دهدينمشكل گرفته و تغيير  هرحالبهاده است ولي اما در اين مسئله اگر وظايفش را انجام د؛ تبيين كنند
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 اقدامات تربيتي حكومت نسبت به اهل سنت دامنه

. اين از جهت سياسي قصه است و بايد در جاي ديگر بحث وجود ندارد مين است كه الزااي هدر اينجا ظاهر ادل .1
 شود. 

 فهيوظاست، اين  ميكه در اينجا آنچه كه مشتركات اسال ديآيماما از جهات بحث وظايف تربيتي حاكم به نظر  .2
 قيام كند. آنها  حاكم است كه در مشتركات به تربيت

مسير خود را بروند، چون پذيرفته آنها  اما در جايي كه جزء مختصات ما است و حكومت پذيرفته است كه .3
يعني ؛ اساس مباني شيعه اقدام كندخاص او بر  حوزهشده است انصراف دارد يا مقيد است و الزم نيست كه در 

در حدي كه حكومت مخالف خودش را پذيرفته است موظف نيست كه مطابق آن تربيت كند گرچه هميشه 
موجب تقييد يا انصراف آنها  وجود دارد اما در فروعات ظاهرًا وقتي پذيرفته شده باشد، ميدعوت عمو

ثي را انجام داديم. پس ضوابط و سابق چنين بح. كما اينكه در آموزش نيز ظاهراً شوديماطالقات 
به آن  توانيمكلي  عنوانبه، همين است كه بيتاهلمخالفين يعني غيرمسلمانان يا غير اتباع  يهاچارچوب
  اشاره كرد.

 


