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 موريت تربيتي حكومت (ادامه)أو م مند بودنوظيفهنكات و فروعات 
مند بودن و مأموريت تربيتي حكومت اشاره كرديم به بيان نكات و فروعاتي پس از آنكه ادله و مستندات وظيفه

تا پانزده نكته و فرع تاكنون مطرح شده است. چند مطلب ديگر نيز در ذيل اين مبحث پرداختيم كه شايد بيش از ده
 .كنيمميباقي مانده است كه بيان 

 حمات تكليفقاعده اهم و مهم در تزا
اصلي دارد، آن بحث اعمال  هگذشته بايد به آن توجه شود و بيشتر جنب هايبحثيكي از مطالبي كه در ذيل 

فقه  هتزاحم و رعايت اهم و مهم از قواعد مهم عام قاعدهاهم و مهم در تزاحمات انجام اين تكليف است.  قاعده
پيدا شد بايد نسبت آن دو شيء را باهم سنجيد، اگر  تزاحم شيءبين دو  هرگاهفقهي عامه است كه  هاست، يك قاعد

شد، در آن  االهميهو اگر اهم و مهم شد يا حتي محتمل  نسبت متساوي شد، مكلف در اداي تكليف مخير است
 مقدم است. االهميهصورت اهم يا محتمل 

 اهم و مهم قاعده
نيست و مكلف در مقام  جمعقابليف ديگري اگر تكليف منجزي گريبان شخص را بگيرد اما اين تكليف با تكل

را جمع كند كه اين حالت تزاحم بين دو تكليف است كه غير از تعارض تزاحم است. مثالً دو ها اين تواندمين امتثال
ولي او قدرت بر نجاتش يكي است، در اينجا دو تكليف شأني وجود دارد يا دو تكليف  شوندمينفر در دريا غرق 
تنجّز پيدا كند، چون تنجّز تكليف مشروط به قدرت است. پس اين حالت  تواندميارد ولي هر دو نبالفعل وجود د

 تزاحم است كه عدم امكان امتثال در مقام امتثال و اطاعت.
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 تزاحم قاعدهصور 
 ؛گفته شده است كه اگر مطمئن باشد اين دو تكليف متساويين هستند و تفاوتي باهم ندارند در اينجا مخيّر است

 متيقّنها بود، آن مقدم است البته در صورت اول اتفاقي است، اگر يكي از آن االهميهاما اگر يكي اهم بود يا محتمل 
 االهميهاما اگر محتمل  ؛مقدم است و بايد آن را مقدم داشت االهميهباشد، مقطوع  االهميهباشد و مقطوع  االهميه

نيز بايد مقدم داشته شود. اين قانون تزاحم است، البته اين  االهميهكه محتمل گويند ميباشد اختالف است و مشهور 
 ي وجود دارد.هايبحث، در مقدماتش شودميتزاحم چه موقع واقع 

. يكي احتمال يا علم به اهميت شودميپس هنگام تزاحم دو فرض وجود دارد: يكي تساوي است كه تخيير  
 .دشومي االهميه است كه تقديم محتمل يا متيّقن

 

 تزاحم ر قاعدهد توجهقابلنكات 
شود. تزاحم پيدا نمي و االاين است كه اين در جايي است كه دو تكليف باشد كه هر دو موسع يا مضيق هستند 

مثالً بايد مسجد را كه نجس شده است تطهير كند و بايد نماز نيز بخواند، منتها وقت نماز موسع است كه در اينجا 
 تزاحمي وجود ندارد.

 در يري از موارد با آن مواجه هستيم.اين قاعده از قواعد عامه و بسيار مهم اصولي يا فقهي است كه در كث
 ومتي اين نوع تزاحمات فراوان است.هاي اجتماعي و كارهاي سياسي و اجتماعي و حكعرصه

 دهندهحيتوضمكمل و  قاعده
ذيل آن قاعده در نظر بگيريم، اين  دهندهحيتوضمكمل و  هيك قاعد عنوانبهاما مطلبي كه در اين تزاحمات بايد  

خود مسئول اين است كه تشخيص دهد اهم چيست و مهم كجاست و بر اساس  هركسيفردي  است كه در تزاحمات
 اهم و مهم را تشخيص دهد. گيردمينظري كه از فقيهش 
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 قاعده تزاحمات مسائل اجتماعي
اين است كه تشخيص تزاحم و تشخيص اهم و مهم بايد به دست ولي  اما در تزاحمات مسائل اجتماعي قاعده 

تزاحمات را تشخيص دهد، اين  تواندمي هركسياجتماعي كالن وجود دارد  هباشد. اگر بگوييم در جايي كه جنب
 و االواليي دارد و تشخيص آن بايد دست شخص معيني باشد ه درست نيست و اين يكي از جاهايي است كه جنب

در تزاحمات تكاليف اجتماعي و سياسي و كالن، اين به  و لذاكه خود يك قاعده است  آيدمينظام به وجود اختالل 
، بلكه به دست ولي و حاكم شودميمجزا قرار نگرفته است چون اين موجب اختالل نظام  طوربهاشخاص  هعهد

و ... همين بحث اهم  فقيهواليتابعاد كه همان محوريت واليت است و يكي از  خواهدميو محوريتي  شودميسپرده 
 و مهم است.

 موارد اعمال قاعده تزاحم
است و تربيت مند وظيفهمتعهد و ها حاكم موظف به تربيت عموم جامعه است، حاكم در برابر اين گوييمميوقتي 

كه حاكم براي تربيت را در حدود الزامي مأمور است و در حدود باالتر نيز مستحسن است. اين تكاليف الزامي ها آن
 هبيند اگر چنين اقدامي را براي تربيت انجام دهد، مفسدو مي گيردميديگران دارد، گاهي در مسير تزاحمات قرار 

 ه، در اينجا قاعدشودمييا موجب فشار بر نظام شود مي، مثالً موجب يك شورش اجتماعي آيدميديگري به وجود 
تواند اين را بگويد و و اين تشخيص دست خود حاكم است و هر كس نميشود ميو اهم و مهم شود ميتزاحم اعمال 

حاكم نداشته باشد موظف به اين است كه حرف او را  هتا وقتي هم كه يقين به خالف از ناحي بايد به آن عمل كرد
 عمل كند.

 

 نظر شهيد صدر
مرج وهرج و االاريد بايد عمل كنيد اگر در مسائل اجتماعي اطمينان به خالف د فرمايدمرحوم شهيد صدر مي

در  و اال، بازهم بايد عمل كرد كندمي. اگر اطمينان داريد كه تشخيصات موضوعي و احكام واليي را اشتباه شودمي
 .شودميمرج وجامعه هرج
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علم به فرمايد اگر علم به خالف نداريم حكم حاكم نافذ است، ولي ايشان مي كهماداميگويند ميالبته مشهور 
 خالف هم داريم بعيد نيست كه بگوييم نافذ است.

حكومت در تربيت بايد توجه داشته باشيم و غفلت نكنيم كه يكي از قواعد مهم  هوظيفه بنابراين در ذيل قاعد
قانون اهم و مهم است، با تفصيالت و توضيحاتي كه عرض كرديم. اين قاعده در بحث ما نيز جاري است و كثيري از 

 .گيردميكه حاكم در مقام اعمال وظيفه در يك تنگناي تزاحمي قرار  افتدمياين اتفاق موارد 
 مثال:

 كندميرا ن اين كاربدحجابي را كنترل كند، اينكه  تواندمياست و حكومت هم  امرونهياالن حكم اسالمي  
و شود ميديگري  هكه اعمال آن موجب مفسد بيندمياحتماالً وجه، اين است كه در يك تزاحم قرار گرفته است و 

 . قانون اهم و مهم يك قانون مهمي است كه بايد به آن توجه كرد.آيدميلذا مقداري كوتاه 
علم به اين نداشته باشيم كه  كهماداميگويند ميبِحكمنا، بايد اتباع كرد. مشهور  حَكَمَ حكم حاكم نافذ است، فإذا
موجب  و االفرمايند كه اگر علم به اشتباه هم داشته باشيم بايد عمل كرد شهيد صدر ميمنشأ آن اشتباه است. مرحوم 

 .شودمي ومرجهرج
الجمله درست است ولو اينكه اين مسئله خالف . ولي اين حرف فيشودميعلم غالباً حالت ظنّي يا اطمينان 

 باشد.حاكم مادامي است كه علم به خالف ن حكمگويند ميمشهور  مشهور است.

 رعايت مصالح
بايد به آن توجه كرد و فراتر از قانون اهم و مهم است، رعايت مصالح ها مطلب ديگري كه در ذيل اين بحث

گويد كه بر اساس آن مي بيندمياست. ممكن است واقعاً تزاحم به آن معنا پيدا نشده است ولي حاكم مصالحي را 
لو تزاحم هم نيست. اين هم يك محدوده است كه مبتني بر بحث و انجام دهيممناسب نيست االن چنين اقدامي 

 است.مطلقه واليت
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 فقيه بر واليت مطلقه ابتنا
تر است تزاحم قانوني است كه اگر كسي از باب امور حسبيه هم بگيرد، آن هم جاري است ولي اين دايره وسيع

تواند احكامي را تعطيل كند، نه از باب تزاحم به ميفقيه مبتني است. اگر كسي گفت فقيه مطلقهواليت همنتها بر مسئل
چنين  گوييممياطالق در واليت است كه  بر نظريه، اين متوقف بيندميمعناي فقهي بلكه از باب اينكه مصلحت 

 واليتي دارد.
فقهي اگر چنين كاري تزاحم ايجاد كند،  ازنظرتزاحم به معناي كلي عقاليي است، ولي تزاحم فقهي نيست، 

نيست. مثل اينكه حج را تعطيل كند، گاهي مواقع است كه اگر به  طوراينآن مقدم است ولي در مصلحت  گويديم
كه اين تزاحم است منتها تشخيص اين تزاحم با او است ولي گاهي چنين چيزي شود ميحج بروند در آنجا كشتار 

يعني تزاحم به معناي فقهي نيست  كندميل كه اين موجب نوعي اقتدار است و حج را تعطي كندمينيست ولي فكر 
 .اين معنا را هم دارد ميگوييم ولي يك مصلحتي در آن است. واليت مطلقه كه

 برخي از معاني واليت مطلقه
 همطلقه يعني اعمال واليت او در چارچوب احكام اوليه يا تزاحمات بين احكام نيست، فراتر از آن در داير

 فاسد را اعمال كند و حكم صادر كند يا حتي حكم را تعطيل كند.مصالح و م تواندميتر وسيع
 گيري اصلي محفوظ است.جهت كل واليت در جهت هدايت بشر است و

 و تدريجها اصل رعايت ظرفيت
و تدريج ها بكند بايد در چارچوب ظرفيت خواهدميو تدريج است كه اقدامي كه ها مطلب ديگر رعايت ظرفيت

براي تنظيم مسائل فرهنگي و  خواهدمي. اقدامي كه حاكم كنيمميهايي كه در جاي خود بحث شيوهقرار بگيرد، با 
اصل حرج و  هتربيتي انجام دهد بايد در آن رعايت توان و ظرفيت متربي و جامعه بشود، مبناي اين نيز همان قاعد

بنابراين بر اساس  ؛متوجه جامعه كند ضرر است يعني نبايد كاري شود كه ايجاد حرجي بر جامعه كند و يا ضرري را
 اين قواعد عامه بايد رعايت مراحل و تفاوت و شرايط محيطي و اجتماعي انجام شود.
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 حق الزام
بحث ديگر حق الزام است. در مسائل آموزشي گفته شد كه در دنياي جديد در بحث نظام آموزشي تفاوتش با 

 ه. در مسائل آموزشي گفته شد كه در احكام اوليكندميگذشته همان الزام آن است. حاكميت سوادآموزي را الزامي 
است كه عمل  ايمحدودهنيست. الزام شرعي در  ياندوزدانشما الزام نيست و در احكام اوليه الزامي به فراگيري و 

. در ياد دهندپدر و مادر اين است كه به او سواد ه به تكاليف شرعي او يا زندگي عادي او متوقف است، وظيف
پدر و مادر  همقداري كه وظايف شرعي او و يك زندگي متعارف طبيعي او متوقف بر علم و سواد باشد، اين وظيف

بر  تواندميشرعي در اينجا وجود ندارد ولي حكومت  هاما اگر فراتر از اين باشد هيچ الزام اولي است كه اقدام كنند
 اساس مصالح الزاماتي قرار دهد.

 مترتب بر الزام آموزشي هايحكم
اولي دليلي نداريم كه بگوييم  عنوانبهنفسه و حدبايد سه حكم مترتباً باشد: يكي اينكه في ديگرعبارتبه 
شرعي و اجتماعي و  ازلحاظزندگي حداقل او  هدوم اين است كه در حدي كه آيند هموزي واجب است. نكتسوادآ

 تواندميپدر و مادر و حاكم است كه اقدام كند. سوم اينكه حاكم  ههايي است، اين وظيفمعيشت متوقف بر آموزش
گيري دنيا اين است و جهت طوراين وبيشكماز باب مصلح و واليت الزام كند كه االن نيز ها فراتر از اين محدوده

 اند به اينكه اقدام به بسط سواد و ... كنند. اين در بحث آموزش است كه قبالً بيان كرديم.ملزمها است كه حكومت
الزامي مثال ممكن است در يك زماني الزام نبوده است ولي االن حاكم بر اساس مصلحت پنج كالس را  طوربه
حداقل زندگي بر آن متوقف نيست، اين گاهي منطبق  كهدرحالي كندمياست بگوييم تا ديپلم الزامي  . االن ممكنكند

، يعني دو مالك است. به آن ميزاني كه معرفت ديني او و حداقل معيشت او بر مقدماتي شودمياست و گاهي جدا 
ممكن است مصالحي داشته باشد ولي  توقف دارد، اين هم بر پدر و مادر و هم بر حكومت واجب است. فراتر از آن

 واجب نيست مگر اينكه حاكم اعمال واليت كند. اولي قواعد كلي ثانوي است و دومي إعمال مصالح واليي است.
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 عزت اسالمي
هم براي حكومت و هم  گويدميفقهي است كه  هاگر ترك چيزي موجب ذلت و وابستگي شود، آن يك قاعد

اما اگر در حدي است كه اگر آن كار را نكند ذلتي باشد ولي اگر اقدام  ؛ه الزم استعام هيك قاعد عنوانبهديگران 
اعمال واليت كند و  تواندمي. الزامي در عناوين و قواعد ثانويه نيست اما ولي كندميكند جايگاه خيلي رفيعي پيدا 

 دام كنند.اق چارچوببگويد بايد اين كار انجام شود و همه را ملزم كند به اينكه در اين 

 الزام در مسائل فرهنگي و تربيتي
كلي مثل همان است منتها بايد توجه داشت كه در مسائل فرهنگي اصوالً الزام  هدر مسائل فرهنگي و تربيتي قاعد

را در مقام جعل ها تر است كه حاكم آن حساسيتبردار نيست و حساسبايد با احتياط بيشتر باشد، چون خيلي الزام
هاي آموزشي و... با اين دشواري مواجه در فعاليت كهدرحالي، كندميو اقدام  گيردميحكم و صدور حكم در نظر 

 نيست.

 ضرورت كارشناسي در مسائل
ديگر ضرورت كارشناسي در مسائل است. وقتي حاكم بخواهد حكم صادر كند بايد به يك اطميناني برسد.  هنكت

نفسه بگوييم بدون اينكه به هيچ كارشناسي مراجعه كند به چنين اطميناني رسيده است و مانعي حدممكن است في
بر اساس مصالح  خواهدميندارد و چيزي كه مهم است اين است كه خودش در اعمال واليتش در اين حدود 

 احكامي قرار دهد و الزام كند و وظايفي را مشخص كند.
اش اين است كه مسير كارشناسي و مشورتي پيچيده شود، شايد بگوييم وظيفه عقاليي وقتي اموري ازلحاظاما  

بايد بر اساس  گذاريقانونو  واليتاعمال  گويدميعقال  هرا بايد انجام دهد، چون موضوعات مهمي است كه سير
عل كند و عقال حاكم اختيار دارد بر اساس مصالح ج هاز سير نظرقطعمشورت و سنجش كارشناسي باشد. چون با 

اقدام كند  تواندميبا خود حاكم است و زماني كه علم و اطمينان پيدا كرد ها احكامي را قرار دهد و تشخيص اين
ولي بعيد نيست كه بگوييم در اموري كه پيچيده است، بعيد نيست كه بگوييم حق واليت انصراف دارد به اينكه از 

 يك مجراي عقاليي و مشورتي عبور كند.
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 فقيه ابعاد آن را روشن كرد.داري است كه بايد در بحث واليتين بحث، بحث ريشهالبته ا 
چه در تشخيص اهم و چه در تشخيص مصلحت كه دو اليه بود كه يكي اوسع از ديگري  بيان كنيمخواهيم مي

بر اساس ظن و اطمينانش به  خواهدمياست، اگر در اموري است كه از تقييد برخوردار است و او نيز علم ندارد و 
مشورتي و كارشناسي است. دليل واليت از شمول اينجا قصور  چارچوبتشخيص موضوع اقدام كند، اين مقيد به 

 دارد.
اجتماعي. اينكه  ، الاقل در امور معقدگيردميقرار  چارچوبمشورت يك اصل عقاليي است و واليت نيز در اين 

 زي در جامعه كنند، تبعات و بازتاب دارد و اگر مشورت نكند اين بعيد است.در يك سطح وسيعي اقدام به منع چي
را كامالً بررسي ها در مسائل فرهنگي تدبير و طراحي كند، اين بازتاب و تبعات دارد كه بايد اين خواهدميوقتي 

 نظر دهد.ها بررسي هكند و بعد از هم

 نوع حكم
 ايمحدودهگذشته روشن شد. اين حكمي كه در يك  هايبحث آخرين بحث اين است كه نوع اين حكم بر اساس

حاكم وظيفه دارد براي مسائل فرهنگي و تربيتي اقدام كند و  ايمحدودهبا قيودي كه بيان كرديم و گفتيم در يك 
 هو با شرايطي وجوب است و در يك محدود ايمحدودهاو قرار داده شده است، اين حكم در يك  هتكاليف بر عهد

 استحباب است. ديگري
 در جايي كه وجوب است، ظاهرش وجوب توسلي است و دليلي بر وجوب تعبدي بودن ندارد. 

 سوم اينكه اين حكم عيني است يا كفايي؟
مثل  ايادلهاما  ؛كه مستقيم خطاب به حاكم است ايادلهاين حكم متوجه حاكم است و عيني است، آن 

كفايي است و از باب اينكه حاكم شود ميو غير حاكم را نيز شامل  و نهي از منكر كه عمومي است معروفامربه
 شودميداخل در وجوب كفايي است، شامل حاكم 

، عيني است و بعضي هم به شكل عمومي و كفايي است كه بر كندميلذا بخشي از آن ادله كه حاكم را موظف 
 حاكم قرار داده شده است.

 تعييني و تخييري، اين حكم تعييني است. ازنظر
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 الغير. بِفعلِ يك نكته هم اين است كه اين تكليف گرچه عيني متوجه به او است ولي از تكاليفي است كه يَسقُطُ
 

 هاروش
اي نيز اشاره شده بود، مثالً در ويژه هايروشها، گاهي در خود اين روايات به مطلب آخر اين است كه در روش

در ها خاصه موعظه آمده بود كه موعظه كن مردم را، يا انذار بده يا هشدار بده. بعضي از اين روش هاين ادليكي از 
ديگر است كه بر اساس  هايروشبسياري از  و ؛كه سابق مالحظه كرديد مورد تصريح قرار گرفته مثل موعظه ايادله

مصرّح داريم، هم  هايروشو لذا هم شود مي براي اعمال اين تكليف انتخابها قوانين عقاليي و كارشناسي
 استفاده كرد.ها را جستجو كرد و در مقام اجرا از آنها ي كه طبق قواعد بايد آنهايروش
كامل بحث كرديم و ده پانزده مطلب را ذيل آن  طوربهيك سير كلي روي بحث انجام شد و هم ادله را  هرحالبه

 ن كرديم.ادله در فروعات و انشعابات بحث روش

 
 


