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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
ف ، اين است كه اين وظايبيت طرح شودحاكم و حكومت در تر بحث وظايفِ در ذيل مناسب است مطلب ديگري كه 

  اختصاص به مراحل خاصي دارد؟ينكه يا ا شونديمو رشد افراد  ينّسِ و شرايطمراحل  هشامل هم
 . وقتي كه در دليلشوديممراحل  هه شامل هماطالق ادلّ ديآيماين است كه به نظر  در پاسخ گفت توانيمآنچه 
كه  ديآيمبود، به نظر  ه آنچه آمدهعامّ هيا در ادلّ  هانياو امثال  »يا تأديبُُكم يا تَعليمُكُم ١هالُالح أهصستا و«: فرمايندمي

 هص آحاد جامعه بود اختصاص به مرحلبر وجوب يا استحباب كار فرهنگي و تربيتي در خصو ه كه دالِّبرخي از اين ادلّ
، اين هاستآنل امور كه حاكم متكفّ ياگونهبه شدند مملكتياهل  زماني كهيا سنين مختلف ندارد. بلوغ يا ماقبل بلوغ 

د و شرايطي وجود دارد قيو ،ه. در بعضي از ادلّ رديگيمرا دربر  هاآني احوال و شرايط و مراحل سنّ هاطالق دارد و هم
مثالً وقتي به دليل امر به معروف و نهي از  مراحل قبل از بلوغ را شامل نشود؛ مراحل را و به خصوص هكه شايد هم
شامل موارد قبل از بلوغ  كه باشديمبدين گونه  ،صولر به معروف و نهي از منكر علي األ، اممييجويمك منكر تمسّ

ديگر نيز  هممكن است بعضي ادلّو  و آن مشروط به تكليف است اشدمعروف و منكر ب مكلف به ؛ زيرا بايستيشودينم
  باشد. گونهاين

 در باب تربيت سوره تحريم 6يه آبررسي فقهي 
 يهابچهاين اختصاص به  »ناراً�ًقوا أهليكُم  «ديگويمنيز گفتيم كه وقتي  )6/(تحريم »ناراً مْيكَأهْلِ  وَ مْكأَْنفُسَ قُوا« در آيه 

فيد كه نسبت به او كار فرهنگي انجام دهيد و تربيت شما مكلّ ديگويمف است بلكه او مكلّ ديگوينم. در اينجا بالغ ندارد
  .كنيد و لذا اين منافات با آن ندارد كه تكليف مشروط به بلوغ است

فقط  ،»هاأهلِ الحُصتسا« مييگويم، يعني اطالق دارد. وقتي ه تكليف حاكم را مطلق بيان كرده استبعضي از ادلّ مييگويم
ن اينكه او اآل را داريد ولو اهلشان الحصتاس هغين نيز اهل مصرند و شما وظيفبلكه غير بال شودينماهل بالغ را شامل 
گي و تربيتي را به كار گيرد و بالفعل ندارد ولي حاكم بايد كار فرهنگي و تدابير متناسب فرهن هنسبت به اين وظيف

لي كه متكفّ ييهاآنتصاص به بالغين داشته باشد يا صالح باشند. صالح اهل به اين نيست كه فقط اخ هانيانديشد تا بي
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مطلق است. البته مانند امر به معروف و نهي از منكر مطلق نيست براي اينكه در آنجا قيدي دارد كه  هانياندارند بلكه 
  .ه تكليف متوجه حاكم استل از ادلّطرف بايد بالغ و عاقل باشد و مكلف باشد تا او تكليفي داشته باشد ولي در نوع اوّ 

 تكاليف حاكم و حكومت در امور فرهنگي و تربيتيدات مقيّ
بنابراين در پاسخ به اين سؤال كه تكاليف حاكم و حكومت در امور ؛ كار به تكليف او ندارد و لذا اطالق دارد محاك

 ص است؟ پاسخ اين است كه خير. بخش مهميي خاو مقيد به بالغين يا طبقات خاص و يا مراحل سنّ فرهنگي و تربيتي 
لغين و ه اختصاص به باه بعضي از اين ادلّو البتّ شوديمحوال را شامل ا هشرايط و هم هه اطالق دارد و هماز اين ادلّ

  .شوديممكلفين دارد كه آن جدا 
  سؤال: ارشاد غير بالغ آيا مستحب است؟

، در آن صورت از باب امر شوديم و جاري يمتمشّ هانيااز  ر عبادات صبي مشروع است و مستحباتگفتيم اگجواب: 
  يعني وجوب نيست. استحبابش است ،به معروف مستحب

محدود است، اما بخش ه مقيد و ه نيست، گرچه بعضي از ادلّي رشد و تربيت قيدي براي بخش زيادي از ادلّمراحل سنّ
و ، البته به تناسب ظرفيت شوديماين تكليف يك تكليف عمومي  ؛ ورديگيماطالق دارد و همه را دربر  هاآنبسياري از 

  بايد رعايت شود. هاآنحاكم است و امكان و ... اصولي است كه 

 يتربيت فرهنگي و در مسائلف موظّبررسي نهادهاي 
در بخش زيادي از مسائل فرهنگي و تربيتي دو سه نهاد وظيفه دارند: يكي نهاد مطلب ديگر اين است كه  :لاوّ  نكته

هم در مباحث آموزشي مواردي داريم كه در اين  ؛ وحكومت استخانواده است. يكي نهاد عالمان هستند. يكي نهاد 
در تكاليف  يهاييراهنماوظيفه دو سه اشتراك دارند، هم در موارد تربيتي و هدايت و امر به معروف و نهي از منكر و 

اين است كه اين تكليفي كه عموم جامعه يا علما يا  شوديمارند. سؤالي كه در اينجا مطرح باهم اشتراك د هانياكه  افراد
يا طولي است و چه نسبتي بين  حكومت يا خانواده در امر هدايت و تربيت و فرهنگ دارند، اين تكاليف عرضي است

قبلي ت در مباحث ممكن است با دقّ  ال جدي است كه در اين مباحث وجود دارد.ؤكه اين يك س برقرار است؟ هانيا
اين است  مسئلهما در بررسي اين  هيعني اولين نكت؛ ا طبعًا جدا كرداست كه بايد آن ر هانيايدا شود كه خاص مواردي پ

بر هم منطبق  شيهارهيدادارد يا گاهي عموم مردم دارند، اين وظائف هميشه  حاكميتوظائفي كه خانواده و علما و  كه
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گاهي خانواده  .است هاآنخاص  هوظائفي دارند كه در حيطاص نيست و در مواردي هر يك از اين نهادها يا اشخ
تكليفي  هانياخيلي سخت است كه بگوييم  ه، البتّآن تكليف را ندارنديا حكومت تكليفي دارند كه علما يا عموم جامعه 
جاهايي حكومت خيلي وسيع است. ولي به هر حال اگر در  لهُ اهللاِ مَن ال وَليُ وَليُ ه دارند كه حكومت ندارد، چون وظيف

 ه. اگر مواردي پيدا شود كه وظيفخانواده است كه علما يا ديگران در آن نقشي ندارند هفرض شود كه تكليفي بر عهد
  .شوديمخاص  فهيوظخاص يك بخش است كه ديگري آن وظيفه را ندارد اين يك حالت است كه 

شارع تكليف  ههمه در آن نقشي دارند و از ناحي وظائفي وجود دارد كه همه در آن سهيم هستند وبنابراين  نكته دوم:
تربيت شود كه وظائف و  ايگونهبهشدند كه به آن امر قيام كنند كه بخش زيادي نيز از همين قبيل است، يعني اينكه فرد 

ها و طبقات در آن اين نهادها و گروه هكه همي است تكاليفش را انجام دهد و از گناهان احتراز كند، اين تقريباً چيز
  .اندسهيم

 حيث دليل ف مشترك ازاقسام وظائ
را مشمول اين حكم قرار داده است،  هانياه ل دو نوع هستند: گاهي يك دليل هماين نوع وظايف مشترك از حيث دلي

همين را استدالل  ميكرديمو لذا وقتي در علما بحث  مثالً دليل امر به معروف و نهي از منكر كه يك دليل است
لغ باشند به همان دليل كه با ايمحدوده، در خانواده هم در ميكرديمجعه ، در حكومت نيز به همين دليل مراميكرديم

از آن را  و بايد او دهديمخانواده است و گناهي را انجام واليت  هفردي كه بالغ است و هنوز در حيط .ميكرديممراجعه 
د، اين وظيفه از يك هم خانواده و هم آحاد جامعه و هم حكومت، همه وظيفه دارن مييگويمگناه بازداشت، در اينجا 

از لحاظ  هانيا هدر اين صورت هم اگر اين نوع باشد و دليلش امر به معروف و نهي از منكر است. شوديممنشأ صادر 
را تفكيك كرديم  هانيادر مقام جايگاه  و مافين را خطاب قرار داده مكلّ هل همبراي اينكه يك دلي اندرتبهدر يك  مقام
 .شوديمر قيام كرد از ديگري ساقط و تكليف نيز تكليف كفايي است و هر كس زودت اندمكلفهمه در عرض هم  و اال
دها بر اساس يك دليل داراي اين نها هفين و همكه هم زمان آحاد مكلّ شوديمگاهي از يك دليل تكليفي ناشي  پس
  و غالباً كفايي است. اندفيتكلف به يك و همه در عرض هم مكلّ  هستند يافهيوظ

را  هانيا هقتي كه بر اساس دليل واحدي كه هم، پس وبينيمميجداي از هم  هر اساس ادلّاما گاهي هست كه ما اين را ب
زودتر  . تكليفي است مشترك، عرضي و كفايي. هر كهباشديمعرضي است و به نحو كفايي  هانيادر نظر گرفته ببينيم 

است كه هم  ياعامّهكه برشمرديم از اين قبيل است يعني از قواعد  ياادلّه. بخشي از شوديمقيام كرد از بقيه ساقط 
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ت بيرون و تكليف هم تكليف عرضي است و از اين دليل اولويّ رديگيمو هم آحاد جامعه را  شوديمخانواده را شامل 
  .ديآينم

يعني يك دليل گفته ؛ ديآيمان متفاوت به دست متوجه به مخاطب هتكاليف نيز وجود دارد كه با ادلّ ه ويك قسم از ادلّ 
كه شما  ديگويمواده بود. يك دليل هم به حاكم كه بار خاصي داشت و خطاب به خان ناراً است كه قوا أنفسكُم و أهليكُم 

كه بايد علم را نشر دهيد يا  ديگويمم كنيد و يك دليل نيز به علما صالح أهلها وظيفه داريد به اين كار اقداتدر برابر اس
  متفاوت، مكلف به يك تكليفي شدند. دو سه مخاطب با عناوين ؛ كهجلوي بدعت بايستيد يا مردم را هدايت كنيد

 عرضي بودن وظائف نهادها در امر تربيت
قيام كند، او  توانديمينكه طولي است و مادامي كه او در عرض هم هستند يا ا هااينكه آيا  شوديمدر اينجا سؤال 

. ولي اگر ندارد يافهيوظقيام كند او  توانديماين است كه يعني مادامي كه او اين نيست؟ معناي طولي بودن  مأموربه
و  خواهديمدليل  هانيارضي است براي اينكه طولي شدن او وظيفه دارد. در اينجا هم ظاهر اين است كه ع تواندينم

  .كنديمطالق آن را نفي اين ا

 نهادها مختلف طولي بودن وظيفه هايگونهبررسي 
است  گونهايندليلي ندارد. يك تصوير به و  خواهديمدليل  هانيا ههم ؛ وطولي بودن را تصوير كرد توانيم به چند نحو

يك نوع طولي بودن هم اين است كه اگر او قيام  كه اگر او قادر است من تكليفي ندارم، چه عمل كند و چه عمل نكند.
متفاوت محكوم به حكمي شدند، اگر  هچند مخاطب به ادلّ واحددرآن. پس اينكه به يك تكليف كرد من تكليف ندارم

اال اگر قدرت داشت شما تكليفي  دليل آمد و قيد زد كه تكليف شما در صورتي است كه خانواده قادر به اين نباشد و
 هنداريد، به حيثي كه اگر عمل هم نكرد چون قدرت داشت و عمل نكرد شما تكليفي نداريد. اگر چنين چيزي در ادلّ 

 هييم نتيجبگو ميخواهيمبه عبارت ديگر ؛ شوديماگر اين قيد را نداشتيم عرضي  اما؛ شديمولي وجود داشت، ط هاآن
شما اين كودك را سرپرستي  ديگويم، مثالً ديگويماست. گاهي به يك خطاب  واجب كفايي هاين سه دليل همان نتيج

 گويدمي .كنديمپنج دليل خطاب بيان  چون كفايي است. گاهي شوديمنفر سرپرستي كند از بقيه ساقط كه اگر يك  كنيد
ن شرط باشد به اين آكه توانايي در  در عرض هم و هيچ قيدي را هم نياورده همه اين كودك را سرپرستي كنيد كه

  .شكل بيانش متفاوت است امار واقع همان واجب كفايي است اين د صورت يكي بتواند و ديگري نتواند.
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 عكفايي در بيان شار انواع واجب
وا نفِّ دَ«واجب كفايي را بيان كند: يكي اين است كه با خطاب واحد بگويد  توانديمشارع در مقام خطاب به دو گونه پس 

يني نيست چون بيشتر از ه دارد كه اين تكليف براي همه عقطعيّ هيلُبّ نهيقرما  ارتكازكه خطاب به همه است ولي  »موتاكُمَ
 ديگويمبه اولياي او  باريكعدده گفت. به خطابات مت شوديم. همين را شوديمانجام داد و لذا كفايي  توانينم باريك

باز ولي  ديگويمنفر جداگانه  يا به ده ديگويمگروهي يا به  »موتاكُنوا مَفِّدَ« ديگويمبه حكومت  باريك »موتاكُنوا مَفِّدَ«
ين كه اين همان واجب كفايي است. چون اگر واجب كفايي به خطاب واحد هم باشد در واقع به تعدد مكلفّ  ميفهميم همه

  .ولي همه مشروط به اين است كه ديگران قيام نكنند .شوديممنحل 
  آن متفاوت؟ و اشكالسؤال: ممكن است عبارات يكي باشد 

خطابات متعدد و تعبير واحد. گاهي با خطابات متعدده و . گاهي با ديگويمگاهي با يك خطاب و يك تعبير جواب: 
  ا حاصل تكليف يك موضوع معين است.ام؛ تعابير متعدده

 بنديجمع
پس بند اول اين بود كه اين سه چهار نهاد اگر تكاليف ويژه داشته باشند، آن بحث ما نيست و هر كس تكليفي دارد كه 

 دارند.اما يكسري تكاليف مشترك ؛ ديگري ندارد
كه آن خطاب واحد تكليف كفايي  بند دوم اين بود كه اين تكاليف مشترك گاهي با يك خطاب واحد متوجه شده است

ك بخش است تا بند سوم اين است كه خطابات متعدده آيا مقيد به عدم قدرت ي .. گاهي با خطابات متعدد استشوديم
  و در اينجا دليلي نداريم و لذا طولي به اين معنا نيست. خواهديماين دليل  مييگويمديگري مكلف شود؟ 

 بررسي چند خطابي بودن نهادها
در  هانياداشته است. آيا را به يك وظيفه وا هانيا هچند خطاب است و هم هانيااست.  تأكدمطلب بعدي اين است كه 

 هانيانكه ثواب و عقاب، آيا شده است، از حيث اي هاآنتكليفي كه متوجه  هعرض هم هستند به معناي اينكه درج
كه تحت  ايدورهكودكي و  همثالً در دور، د مورد به مورد ديدواحده است يا درجاتش متفاوت است؟ اين را باي هدرج

خطاباتي كه متوجه پدر و مادر و خانواده است  هه در اينجا بگوييم متفاهم از ادلّ ، بعيد نيست كواليت پدر و مادر است
كه قبل از بلوغ است  ايدورهو بعيد نيست بگوييم در دوران كودكي و دارند  يدآكَ  هدر آن دوره وظيف هاآنين است كه ا
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، اين است كه متفاهم عرفي از اين خطاباتي كه متوجه پدر و مادر است با توجه به اينكه دور از دسترس ديگران است
مثالً در دوره كودكي  ،ت تكليف در بعضي از اين مواردت و اشدّيّيّديعني آكَ ؛ پدر و مادر در آن سنين آكد است هوظيف

  ممكن است گفته شود.
  دارد؟ ايثمرهكديّت چه سؤال: آ
  .فقهي داشته باشد ثمرهآكديّت در عقاب و ثواب است، چون مشروط نشد كه  ثمرهجواب: 

 وظيفهواليت حاكم در منع از  محدوده
د. حاكم و ولي بر اساس ديگري را از قيام به اين وظيفه منع كند؟ اينجا حاكم و ولي اين حق را دار توانديمآيا كسي 
راد و نهادهاي مختلف اف يهابخشتنظيم كند و بگويد اين بخش را اقدام نكن. مثل اينكه حاكم در  توانديمواليتش 
در اين قلمرو دخالت نكنيد كه اين مانعي ندارد و اين  انتظام امور به منظور بگويد توانديمولي حاكم  گذارديممختلفي 

  اين تنظيمات را انجام دهد و كارها را تفكيك كند. ؛ كهحق واليت مطلقه در حاكم وجود دارد
حق اين را داشته باشند كه ديگري را از دخالت  هادورهديگر كودكي و  هاينكه پدر و مادر واليت داشته باشند و در دور

  .در پدر و مادر باشد ايمطلقهدر تربيت فرزند منع كنند، بعيد است كه چنين واليت 
  سؤال: امر نهي پدر و مادر در چه جايگاهي قرار دارد؟

ر امر حاكم با او متفاوت اگر بچه را منع كند، بچه بايد اطاعت كند ولي حاكم يا علما الزم نيست اطاعت كنند. اگجواب: 
  ر آن صورت حاكم مقدم بر پدر است.باشد د

را امر يا منع كند ثابت بنابراين معلوم نيست كه اين واليت براي پدر و مادر ثابت باشد ولي براي حاكم در اينكه كسي 
  به اين شكل تنظيم كند. توانديماست و 

يا اولويّت با مطابق با شريعت اسالم رشد دهند آ كه فرد را كننديمهردو تالش  و حاكمزماني كه پدر و مادر  سؤال:
  حكم حاكم است؟

  .كنديمست كه حاكم ديني و اسالمي عمل مقدم است و فرض اين ا هانيا هواليت حاكم بر همجواب: 
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 ي تربيتيانجام وظائف نهادها تزاحم در
فكري و فرهنگي و هدايت و تربيت فرد، علما،  يهايريگجهتفرض گرفتيم كه االن در  بحث ديگر اين است كه
. گاهي هست كه در يك وظيفه تزاحم است، يعني كننديمو هر كدام به وظائف خود اقدام ند اخانواده و حكومت مسئول

اگر حكم حاكم نباشد ظاهرًا  االصولعلي كودكي هر دوركه در اينجا تقدم د اقدام كنند خواهنديمدر يك وظيفه هر سه 
 .با پدر و مادر است چون واليت دارند ولي در غير آن حالت تقدم با حكومت و واليت است

خانه و مدرسه و جامعه. اين هماهنگي  مسئلهباهم هماهنگ نباشد مثل  هانياممكن است ديگر اين است كه  مسئلهاما 
ه كودكان برسد، اين هماهنگي اساسي و جدي ب يهابيآسام يا از اموري است كه اگر ناهماهنگي در حد اختالل نظ

ر بياورد يعني ها همين است كه اهلش را صالح باصالحَ أهلُتاس يهادامنهحكومت است. يكي از  حاكم است و كار هوظيف
را هماهنگ كند كار حكومت است و لذا در انجام  هانياباشد و لذا تدبيري كه  منسجم و منتظمي هاين مجموعه، مجموع

ر جايي كه اگد فرهنگي و تربيتي ضرورت يك انسجام و هماهنگي وجود دارد. در متعدّ و متكثّر تكاليف متنوع و
حاكم  ه، اين وظيفشوديمرشد افراد وارد و آسيبي به حركت جمعي فرهنگي و  شوديمهماهنگي نباشد اختاللي پيدا 

  اصالح امور اجتماعي مصداقش اين است، حاكم است كه بايد اصالح كند و به اين مجموعه انتظام دهد. است. مثالً 
علما  عهدهيا امكان دارد خانواده در تربيت جسمي بيشتر از تربيت ديني وظيفه داشته باشد و تربيت ديني به سؤال: آ
  باشد؟

است كه بعضي مكلف به آن  يچيز هاايندر جايي كه دليل خاص داريم كه شايد براي ديگران نباشد مثل انفاق، جواب: 
  نيستند.
  يا رؤساي مدارس و مساجد واليت دارند؟سؤال: آ
  .محدود كند يا توسعه بدهدرا تنظيمات  توانديمواليت شرعي جواب: 

 


