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  الرحمن الرحيم اهللابسم

 فروعات
ـ با زوايا و ابعاد و حدودي كه بيان شد ـ در حكومت و حاكم  شوديمگفته  هاين است ك شدهبيان لبامط يبندجمع

  قبال تربيت جامعه موظف است.

 تربيتيمراحل انجام اقدامات 
   ؛كه معلوم شد از يك منظر كلي سه مرحله دارد همان طورن وظيفه اي هقيام ب 

 مقدمات و تمهيدات .1
آنچه كه زمينه را  همه، ساختار دهي، يعني ريزيبرنامه، گذاريسياستمانند ات است، تمهيديك مرحله مقدمات و 

 فهيوظكه  هاي، در محدودرديگيم. اين يك بحث است كه جزو مقدمات قرار كنديمبراي تربيت صحيح اجتماعي فراهم 
رجحاني و استحبابي است، اين مقدمات  فهيوظكه  يامحدوده، در شوديممي حاكم است، اين مقدمات نيز الزامي الزا

و  ريزينامهبرو  گذاريسياستات است و اعم است از تمهيدمقدمات و  مرحله. پس اين مرحله، شوديماستحبابي 
مقدمات واجب است يا مقدمات مستحب  حوزهاست در  مي. اين بخش كه بخش بسيار مهدهيسازمانساختاردهي و 

   است كه وجوب يا استحباب عقلي آن مسلم است و شرعي آن محل بحث است.
  مستحب استخراج كنيم.  مقدمهواجب يا  مقدمهاز طرح بحث  ميتوانيماول را  مرحلهشكل فني و فقهي 

 شدهانجاماجرايي نمودن تمهيدات  .2
ن اي هو اقدامات تربيتي است ك هاوهيشو  هاروشدوم اقدامات تربيتي است كه اجراي برنامه است و اعمال  مرحله

 نديگويمكه  ياادله، شوديمبر اساس مفاد خود ادله اثبات  مرحلهاين  اصلي است كه مفاد خود ادله است. مرحلههمان 
دوم است. در جايي  مرحله، مستقيم ناظر كنديمحاكم را به آن اقدامات مأمور  ندهينما اي به اين تكاليف قيام كن و حاكم

  الزامي دارد و بايد به آن قيام كند، مقدماتش از باب مقدمه است، خود آن عمليات از باب خود اوامر است.  فهيوظكه 
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 نظارت و ارزيابي .3
دوم  مرحلهدر  شدهانجامحاكم از اقدامات اينكه  است. بازخورد گيريسوم نظارت و ارزيابي و  مرحله

اين است كه اشتغال يقيني  آن نتيجه را بگيرد، بسنجد و ببيند چه مقدار محقق شد يا نشد، اين وجه
ه عمل كرد و آن مشغول تكليف شد بايد مطمئن باشد كه به وظيف ذمهاستدعاي برائت يقينيه دارد. وقتي 

  تكليف محقق شد. 
اينكه چرا بايد نظارت كند و بازخورد بگيرد و نتيجه را ارزيابي كند و اگر اشكالي دارد آن را اصالح كند، 

 عهدهاين وظيفه گريبان او را گرفته است و بايد از  ميعلتش اين است كه بر حسب تكليف عرفي و عمو
فوري احراز كرد كه من  توانينماين وظيفه بيرون بيايد و چون اين امر اجتماعي است و دامنه دارد 

ن تربيت انجام شود البته در حد طاقت عرفيه و اي هتكليفم را انجام دادم و تمام شد، چون مكلف است ك
ق شد يا نشد. اگر كسي كه باالخره آن تربيت محق داندينمكه انجام داد  ميطاقت متعارف خودش و اقدا

 هسؤال كند كه در اينجا مأمور به وظيفه است يا نتيجه؟ اين مأمور به وظيفه و نتيجه چيز كلي نيست و ب
مأمور به نتيجه است يعني بايد اين تربيت محقق شود و بايد افراد اصالح شوند،  مييگويمن معنايي كه اي

نيست كه  طوراينرا گرفت و او اقداماتي انجام داد ولي منتها در حدي كه در توان اوست. وقتي تكليف او 
و ممكن است اين تكليف عمل نشده باشد و لذا بايد بررسي خود را  گرفته باشد كاربهتمام توانش را 

  انجام دهد و مطمئن به عمل و تكليف شود.

  يبندجمع
دات است از باب مقدمه. يك بخش همقدمات و مم ءتربيتي كه حاكم بايد انجام دهد جز يهاتيفعالدسته از  يك

خود عمليات است و مدلول مطابقي خود دليل است. يك بخش هم بررسي و سنجش و ارزيابي و مسائلي از اين قبيل 
اين است كه خود اين مقدمه است براي تكاليف ديگر. يك  اشيفقهز دو وجه فقهي دارد. يك وجه ن نياي هاست ك

، گذاريسياستاست.  بحثتكليف مطمئن شود. اين سه مرحله شكل فني فقهي  امتثاليد از وجهش اين است كه با
يعني ؛ . دوم عمليات اجرايي استرديگيم، ساختاردهي و آنچه كه در اين محورها است كه در مقدمات قرار ريزيبرنامه
سوم نظارت و ارزيابي است، اين يا  مرحله ؛ ورديگيممدلول مطابقي ادله قرار  حوزهن نيز در اي هك هابرنامهو  هاروش

ا اينكه همان تكاليفي اين است كه خود اين كارها مقدمه است براي اينكه تكاليف بعدي را درست انجام دهد. ي عنوانبه
  اطمينان پيدا كند كه انجام داده است. خواهديمبود و انجام داده است،  اشعهدهكه بر 
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اما اگر اين محور بخواهد ؛ كه شارع ما را به آن اقدامات تربيتي مأمور كرده استاست اين كانون اصلي و (محور  
  .)رديگيمسوم را نيز  مرحله. شوديماولش را نيز شامل  مرحلهمحقق شود، 

كه تكليف  داندينمبدويه دارد و  شبههاين است كه  اطي. احتت، براي اطمينان از انجام تكليفعلميه اس مقدمه(اين 
 هابراي اداي آن تكليف اين ديگويمبدويه نيست بلكه تكليف آمده است و موظف شديم و  شبههندارد. در اينجا دارد يا 

  الزم است.)

 حكومت هيناحتربيت از  يهاروش
 عهدهو تربيتي كه بر  خاص تربيت حكومتي يهاروشوارد بحث اصول و  ميخواهينمداريم،  اآلندر تنظيماتي كه 

بحثي را راجع  هاروشمطرح خواهيم كرد. ولي در  تربيت اجتماعي و سياسي كه بعدها را در هااين ؛ وشويمحاكم است، 
   ؛دو نوع است هاروشو آن اين است كه  ميكنيمحاكم و حكومت عرض  هيناحتربيت از  يهاروشبه 

 عمومي تربيت يهاروش .1
تا شهروندان را بر اساس  رديگيم كاربهتربيتي است كه حكومت  يهاروشيك نوع به معناي خاص 

كه قبالً بوده و امروز نيز  ييهاوهيشو  هاروشمعيارهاي ديني و اخالقي و اجتماعي پرورش دهد، با انواع 
  بسيار متنوع است.

 اسالم هايمجازات .2
مجازاتي حدود و تعزيرات است كه در  يهاروشمجازاتي است، مقصود از اين  يهاروشيك نوع هم 
   ؛محور عمده مواجه هستيم پنجبا  ميوجود دارد. در مجازات اسال ميسالنظام مجازات ا

  .در شرع است شدهتعيين هايمجازاتو  هاعقوبتيكي محور حدود است كه همان  .1

حاكم سپرده  دستبهكه حدود آن تعيين نشده است و  ييهامجازاتمحور دوم نيز تعزيرات است، يعني  .2
 شده است.

 قصاص .3

 ديات .4

  كفارات .5
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هر يك از اينها را به دليل اينكه به نحوي در اينها يك حيث تربيتي نيز وجود دارد، به طور خالصه عرض 
است كسي در ابتدا بگويد كه حدود و تعزيرات يك نوع مؤاخذه است و عقوبت است و اين از  . ممكنميكنيم

بعد تربيتي نيز داشته  توانديمكه حدود و تعزيرات به نحوي  ديآيممباحث تربيتي بيرون است ولي به نظر 
  باشد.

  

 اسالمي هايمجازات فلسفه
كه حدود معين شده است و تعزيرات به يدِ الحاكم است، چيست؟ حداقل پنج فلسفه براي  ميمجازات اسال فلسفه

   ؛از روايات استفاده شد هااين

نشان دهد، يعني  طرفبهعمل را  جهينتعمل است. اينكه  جهينتاول اين مجازات همان عقوبت و  فلسفه .1
عملش  جهينتعذاب جهنم كه در آن بعد تربيتي ملحوظ نيست و مانند استحقاق اين نتيجه و عقوبت را دارد 

  از هر نگاه تغيير شخصيت و رفتار.  نظرقطعاست، با 
ن مجازات و حدود و تعزيرات موجب اي هك شوديمدوم اين است كه از نظر وضعي از روايات استفاده  فلسفه .2

. كنديمو از تبعات گناه پاك  كنديمپاك شدن فرد از تبعات گناه است. در روايات آمده است كه او را تطهير 
دوم لطف  فلسفهيعني در ؛ دهديميعني تبعات بدتر را كاهش ؛ هم از نظر روحي و هم از نظر مجازات اخروي

يعني طوري نشان ؛ او را مؤاخذه كند دو بارخدا برتر است از اينكه  ديمافريمالهي است، حتي در رواياتي 
. پس جلوي آثار بدتر را دهديمو يا تخفيف  كنديمكه در تخفيف عذاب اخروي او يا كامل آن را رفع  دهديم
 .دهديمو تبعات دروني و آينده را كاهش  رديگيم

بگوييم تغييري در  ميخواهيمتربيتي به معناي ما ندارد، چون  جنبهبگوييم خيلي  ميتوانيمتا اينجا 
 ميتوانينم، كنديميا عقاب را كم  كنديمجاد اي ه. اين تغيير وضعي ككنديمشخصيت و رفتار او ايجاد 

  بگوييم به معناي خاص تربيت است.
 ؛ كهبازدارنده باشدت نسبت به ارتكاب مجدد معصيسوم اين است كه شخص متنبه شود، يعني براي اين شخص  .3

. اينكه او از ارتكاب مجدد معصيت باز داشته شود. اين تربيتي است و شوديمو نهي از منكر  معروفامربهنظير 
اينكه او را  ديگويم. ديگويمما همين را  زنباشد ارتكا اياشارهدر روايات هم به آن اشاره شده است و اگر هم 

و اين همان فعل تربيتي  دهديمبراي اين است كه دوباره آن كار را نكند. پس در رفتار او تغيير  كنديممجازات 
تنبيه را بحث كنيم بايد  ميخواهيم، يعني وقتي رديگيمتنبيهات قرار  حوزهدر  هان معنا مجازاتاي هاست. ب
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 مرتبهكر و ... اما يك نوع از تنبيه توبيخ و تذمانند تربيتي به معناي خاص است  يهاروشبگوييم يك دسته از 
سوم. چون در  فلسفه؟ به خاطر ميآوريمتنبيه تربيتي  حوزهمجازاتي و تعزيري است. چرا اين را در 

بازدارندگي نقش دارد، منتها اين هميشه نيست مثالً در قتل نيست. ولي در موارد ديگر حتمًا نوعي بازدارندگي 
  ايات داريم.در آن ملحوظ است و شواهدي در رو

، 2نور،» وَ لْيَْشَهدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ اْلمُؤْمِنين«يعني وقتي ؛ چهارم بازدارندگي اجتماعي نسبت به ديگران است .4
است نه شكل وسيع و اين نظر حاكم است. حتمًا  الجملهفيعلني باشد تا ديگران نيز مطلع شوند  ديگويماينكه 

. با اين مجازات و حدود در واقع حاكم رفتار ديگويمات اين را ارتكازدر اين شواهدي وجود دارد و هم 
اين است كه  هاوهيشن هنجارها حفظ شود يكي از اي ه. براي اينككنديماجتماعي و هنجارها را تدبير و تنظيم 

و اين مجازات حدي يا تعزيري قطعاً يك نقش بسيار مهم  كنديميرون رفت او را مؤاخذه كسي كه از اين مرز ب
 . دارديبازمرا از ارتكاب معصيت يا از ترك تكاليف واجب  هاتربيتي نسبت به ديگران دارد و آن

ديگر تربيتي است. منتها شايد در اين شكل تنبيه خيلي  يهاروشاين روش چهارم است كه نسبت به 
؛ از تنبيه است ترفيخفگفت تنبيه است و يك چيز  توانينمنباشد، حداقل يك روش تربيتي است ولي 

. چون اين مجازات يكبار تربيت خود او شوديمخودش متنبه  نديبيميعني وقتي طرف اين حادثه را 
چهارم تربيت براي  فلسفهاما در ؛ يعني نسبت به خود او تنبيه استبود  يسومن همان اي هك شوديم

تنبيه به معناي اصطالحي بگوييم بلكه نوعي هشدار دادن است و اين  ميتوانينمديگران است كه در اينجا 
 شوديم، هميشه تنبيه به معناي خاص نيست. گرچه انذار به معناي كلي ؛ ورديگيمدر عنوان انذار قرار 

توجه داشته باشيم.  تفاوتشانن را نيز شامل شود ولي به هر حال بايد به اي هكرد ك يترعامتنبيه را معناي 
است، نه به معناي تنبيه خاص. يا انذار  يسازمتنبهو براي ديگران نوعي  ه استپس براي خود او تنبي

چون  كندينمباز هم تنبيه . (دارداست، بدون اينكه او مرتكب خطايي شده باشد ولي عمالً در روح او اثر 
  . بلكه نوعي انذار است.)داندينمن نيست و كسي جز خود و خدا اي هناظر ب

آثار و بركاتي در نظام تكوين و تشريع دارد. مثًال با  هامجازاتكه  شوديمپنجم اين است كه از روايات معلوم  .5
تربيتي به آن معنا ندارد،  جنبهن نيز اي ؛ كهشوديمو الطاف الهي نازل  هانعمتو  ديآيماجراي حدود باران 

  ات باشد.تمهيدجزو  توانديمگرچه 

 اسالم هايمجازات فلسفه يبندجمع
   ؛كنميمرا دسته بندي  هامجازات است كه مجددًا آن فلسفهاين پنج 
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  عمل و عقوبت است كه بر اساس استحقاقش است. جهينتهمان  هامجازات فلسفهاولين  .1
  .كنديمو به نحوي آخرتش را اصالح  كنديمدوم اين است كه از نظر شخصي او را در دنيا پاك  .2
  يي در عالم تكوين و زندگي مردم دارد، از لحاظ دفع بال و جلب بركات الهي.هاسوم اين است كه بازتاب .3

)، حيث تربيتي اين سه فلسفه (استحقاق عقوبت، پاك سازي فرد از تبعات گناه و دفع بال يا جلب بركات
  معناي تربيتي عام دارد. هاآن همهبه معناي خاص ندارد، گرچه 

تنبيه است  كه اينبه بازدارندگي او از ارتكاب معاصي در آينده دارد  هاچهارم بزارتي است كه مجازات فلسفه .4
  و بعد تربيتي دارد. 

نيز يك  كه اينو جامعه است  هاانسانپنجم نقش بازدارندگي مجازات در ارتباط با ديگران و ساير  فلسفه .5
در  روش تربيتي است، منتها شايد نتوان تنبيه به معناي خاص گرفت بلكه يك روش انذاري و اخطاري است.

  وجود دارد. هاحدي و تعزيري اين هايمجازاتنيست اما در ساير  هاقتل بعضي از اين

ولي به معناي  كنديمتربيتي به معناي عام دارد و امور را اصالح  جنبهپس پنج فلسفه وجود دارد كه سه مورد 
. تفاوت رديگيمو دو مورد آخر در يك طرف قرار  رديگيمسه مورد اول در يك طرف قرار  مييگويمخاصي كه ما 

و به ديگران است  ناظر ميناظر به شخص خطاكار است و تنبيه است. پنج ميچهارم و پنجم هم اين است كه چهار
  وجود دارد. هانوعي انذار است نه تنبيه به معناي خاص. شواهدي هم در روايات براي اين

را خداوند در اختيار حاكم قرار داده است براي اينكه آِخرُ الدَّواَء الكَي، يعني حاكم بر اساس سي و  ها(در واقع اين
؛ كه در بحث اول امروز عرض كردم يامرحلهسه  ابعاد بكوشد، مخصوصاً با اين همهچند دليل بايد در تربيت جامعه در 

 هامجازاتگيرد اما در بعضي جاها نيز به تنبيه و برخورد و  كاربهكه كارشناسي شده و مفيد است بايد  ييهاروش همه و
  ن شكل است.)اي هكه ب رسديم

 بعد تربيتي تعزيرات 
 ترانينمامقداري آشكارتر و ديگري نيز توجه كرد و آن اين است كه در تعزيرات بعد تربيتي  نكتهدر اينجا بايد به 

ضربه بزن. ولي در تعزير به  80 ديگويمحاكم داده شده است. مثًال در حد  دستبهاست و علت اين است كه اختيار 
كم و زياد كند. در  توانديمحاكم  و لذادر دست تو است بسنج و ببين شرايط فرد و جامعه چيست  هااين ديگويمحاكم 

يعني وقتي ؛ اعمال كند، يعني شارع به حاكم اختيار داده است توانديماينجا بازدارندگي خود شخص و جامعه را 
در  تربيتي را يهامصلحتو قطعاً اين حق حاكم است كه  نديبيمعلي ما يَراهُ الحاكم يعني چيزي كه مصلحت  ديگويم

مصالح آن مصالح  نيترمهمداده شده است، قطعًا يكي از  واليت به او عنوانبهكه  يسنجمصلحتاين  و لذاد آن اعمال كن
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 توانديماست و به يَِدالحاكم است و  ترانينماو  تربرجستهتربيتي  يهايسنجمصلحتاست و لذا در تعزيرات اين  تربيتي
تربيتي فردي نيست بلكه اجتماعي نيز است و احيانًا  يهاجنبهدر اينجا فقط  هايسنجمصلحتتنظيماتي كند. البته 

  .نديبيم، فشارهاي داخلي و شرايط اجتماعي را نيز . مثالً فشارهاي بيرونيرديگيمديگري را نيز در نظر  يهامالك

 تفاوت بعد تربيتي حدود و تعزيرات
تحليلي ندارد  جنبهحليل تربيتي است. مقداري در اينجا گفتيم يك تنسبت به تعزيرات مطلب ديگر اين است كه آنچه 

اما ؛ اعمال كند بازدارندگي را در تصميم خود يهاشاخصو  هامالكاين  توانديماختيار دست او است.  مييگويميعني 
بازدارندگي و اجتماعي نداشت در خود نيز هيچ نقشي نداشت، اما باز  جنبهدر حدود اين تحليل تربيتي است. اگر اين 

  هم حد خداست و بايد اجرا شود.
بگوييم  شودينمدر حدود كامالً تحليل تربيتي است.  خصوصبهآنچه كه ما تبيين كرديم يك تحليل تربيتي است و  

دگي اجتماعي تأثيري ندارد و بگوييم در اينجا حد را اين حد امروز تأثيري در بازدارندگي او ندارد يا اينكه در بازدارن
  تعطيل كن.

جزو اختياراتش  در حدود راز و رمز و حكمت و سرّ است. ولي اگر كسي قائل به واليت شد و تعطيل حدود را
 نديبيميعني ولي ؛ دخالت داشته باشد توانديمنيز  هااعمال واليت براي تعطيل حدود، اين يهايسنجمصلحتدانستيم در 

بگويد  توانديمبراي اعمال واليت  اين صورتشده است كه بازدارندگي اجتماعي و فردي ندارد در  به شكليشرايط 
  اين را تعطيل كنيد.

در يك شرايط خاص جزء مقدمات  توانديم هانيهمحكمت است ولي در جاهايي  القاعدهعليدر حدود  هاپس اين
اما در جاهايي ؛ ن حد نرسد اثر فقهي ندارد و همه فلسفه استاي هقهي دارد ولي تا بتصميم واليي شود كه در اينجا اثر ف

  مؤثر در تغيير حكم و در اعمال واليت شود. صورتبه توانديم
 يسنجمصلحتيك  عنوانبه توانديمدر ميزان تعزير  حالدرعينحكمت است اما  الجملهفيدر تعزيرات ولو اينكه 

  ضربه كند يا مبدل به زندان كند يا جريمه كند و... 40ضربه را  30اثر داشته باشد و حكم را عوض كند مثًال 

 يبندجمع
 است.  چيزپنج  هامجازات فلسفهاول اينكه  .1

 تربيتي به معناي خاص هستند.  هاتربيتي به معناي خاص نيستند و دو مورد از آن هادوم اينكه سه مورد از آن .2

پنجم ناظر به ديگران است و  فلسفهچهارم روش تنبيهي ناظر به شخص خطاكار است و  فلسفهسوم اينكه  .3
 روش تربيتي است ولي تنبيه نيست بلكه انذار است. 
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حكمت است ولي در حدود در يك شرايط  االصولعليچهار و پنج  فلسفهن اي هچهارم اين است ك جهينت .4
داشته باشد.  يترواضحنقش خيلي  توانديماما در تعيين تعزيرات ؛ شوديمنادري جزء مقومات تصميم واليي 

  همان طور كه گاهي در تعطيل آن نيز نقش دارد. ولي در حدود در تنظيمش دخالتي ندارد.

  توجه كرد. هاوجود دارد و بايد به آن هاروشدقيق فقهي است كه در خصوص اين نوع  يهابحث هااين


