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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 بيان ادله
 مالك اشتر عهدنامهدو. 

 مالك عهدنامهبررسي داللي 
 اهل استصالحداللت 

بود كه در عهد شريف مالك اشتر آمده بود كه حضــرت يكــي از چهــار مأموريــت كلــي  ياجملهبحث در حدود داللت 
تو صالح سازي و طلب صالح اهل مصر  فهيوظاهل مصر برشمرده بودند و در عهد تأكيد فرمودند كه  استصالحمالك را 

  است. 

 . تكاليف شخص بما أنَّهُ حاكم9ٌ

ي الغــامالك اشتر نهاده شده است، قاعدتاً از مالك اشتر بــه هــر شخصــي كــه والــي و حــاكم اســت  عهدهكاري كه بر 
موضــوعيتي نــدارد و  جــاآن، اين اشــخاص در شوديمكه به اشخاص  ييهاهيتوص، يعني خطابات و شوديمخصوصيت 

نيســت، آنچــه  شخصٌ شخص خاص بما هوَو اصل در خطابات هم اين است كه تكليف متوجه  شوديمي خصوصيت الغا
. پــس روشــن بِما أنَّهُ شــخصٌاست، نه  هوَ والي مالك بمامورد توجه قرار داد اين است كه متوجه  جانيادر  شوديمكه 

ولي در عين حال هر شخصي مشــمول  شوديمي خصوصيت الغااست كه اين تكليف، تكليف شخص نيست و از شخص 
بنابراين اين خطاب گرچه به ظــاهر متوجــه ؛ اين نيست، بلكه شخصي كه عنوان والي داشته باشد مشمول اين حكم است

، از ايــن حيــث شخص بما أنَّهُ والٍ وَ حــاكمٌ فــي مَنطَقَــهٍنيست، منتها  هوَ شخصٌ شخص بمايك شخص است اما متوجه 
  . پس شخص نيست ولي مطلق مكلّف نيز نيست بلكه مكلفي است كه وصف حاكميت دارد.شوديممخاطب اين خطاب 

 مباشرت و تسبيب در تكاليف حاكم .10

مطلب دهم اين است كه اين كاري كه بر دوش مالك نهاده شد كه صالح سازي و تربيت اصالحي مــردم مصــر را انجــام 
و اگــر  و حاكم است، يا اينكه تصدّي و مباشرت شرط نيست دهد، آيا شرط اين تربيت و اصالح تصدّي و مباشرت والي

  تحقق اين وظيفه را انجام دهد، كافي است؟  نهيزم ريزيبرنامهبا تسبيب و باواسطه و 
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 مقدمه

  تسبيب و مباشرت در تكاليف 

 ةالصــلو كلف نسبت به عمل شرط است مثل أقمتكاليفي كه در شرع داريم دو نوع است: در بعضي از تكاليف مباشرت م
اين دارو را مصــرف كــن بايــد خــود او ايــن دارو را  ديگويموقتي پزشك  مثالًكه بايد خود شخص قيام به نماز كند، يا 

اموري است كه متقوّم به مباشرت است و شخص مكلف به تكليــف بايــد آن را اتيــان  كنــد و اتيــان  هانيامصرف كند، 
با نيابت و تســبيب،  شوديمف داريم كه مباشرت شخص الزم نيست و تسبيبي در آن درست نيست. نوع ديگري از تكالي

معاملــه را انجــام دهــد: اول  توانــديمآن تكليف را انجام داد. اگر كسي بگويد شما اين معامله را انجام بده، به دو شكل 
  اجراي كار و صيغه را به ديگري بسپارد. توانديماينكه خود اين صيغه را بخواند و داد و ستد را انجام دهد. دوم اينكه 

اســت كــه  ييهــاآنبنابراين تكاليفي كه در شرع هستند، بعضي متقوّم به فعل مكلّف و مباشرت مكلف است و نــوع دوم 
  كرد و زمينه را فراهم كرد تا ديگري انجام دهد. ريزيبرنامهنائب گرفت يا  شوديممتقوم به فعل مباشري نيست بلكه 

 اليف؛ مباشرتي يا تسبيبي؟اصل در تك
 هيــاول قاعــدهبحث مفصلي در كتاب وكالت كه در شرح لمعه هم بود، انجام شده است و آن بحث اين است كــه آيــا مــا 

داريم كه اصل اين است كه كارها وكالت پذير، تسبيب پذير و نائب پذير هست يا خير؟ يعني اصل اين اســت كــه  ياهيكل
نيابت پــذير اســت  رديگيمتعلق  هاآن، يا اصل اين است كه كارهايي كه امر به إلّا ماخَرَجشود بايد كارها مباشرتاً انجام 

إال در جايي كه شرط شود نيابت پذير نيست؟ اين بحث طوالني اي است كه در فقه نيز مطرح شــده اســت و هنــوز بــه 
ارائــه  ياهيكل قاعدهو شايد نشود يك  ميشوينمكه روشن باشد و لذا ما االن در آن بحث وارد  انددهينرسواضحي  جهينت

تــا بتــوانيم در  داد در اينكه اصل بر عدم نيابت پذيري و تسبيب است، يا اصل در افعال بر نيابت پذيري و تسبيب اســت
  . كنديمعقاليي و قرائن چه چيزي را اقتضا  ارتكازموارد شك به اين اصل توجه كنيم و بايد مورد به مورد ببينيم 

  تكاليف عباديالف. 

گفت در عبادات اصــل بــر عــدم نيابــت  توانيمدر عبادات غالباً متقوّم به اين است كه خود شخص انجام دهد و تقريباً 
بايد  ،نماز بخوان و روزه بگير و حج برو و ... ديفرمايموقتي  مثالًپذيري و اصل بر تصدّي و مباشرت خود مكلف است 

داريم، اما در همان  ياهيكل قاعدهگفت در عبادات يك  توانيم، ولي در عين حال اين افعال از خود شخص صادر شوند
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پذيرند، يا مانند نماز و روزه كه بعدالحيات نيابت خاصي آمده است كه در بعضي جاها نائب پذير است مانند ادلهعبادات 
  حج كه در حال حيات نيابت پذير است.

  عبادي ب. تكاليف غير

كاري را كه انسان به آن مأمور شده اســت بــه ديگــري بســپارد و بــه  شوديمدر غير عبادات شايد برعكس باشد، يعني 
  و قرائن را ببينيم. ارتكازاتاشكال مختلفي تسبيب كند، ولي در عين حال ما در هر موردي بايد 

 تسبيبي بودن در تكاليف حاكم

عقاليي به خوبي با عدم اشتراط مباشرت مساعد است، وقتي كه حضرت والــي  ارتكازاتدر اينجا قرائن و  ديآيمبه نظر 
، ظاهرش در امور حكــومتي ايــن اســت كــه مباشــرت كننديمو حاكم منسوب از قِبَل خودشان را مأمور به اصالح اهل 

   .حاكم شرط نيست

  دليل تسبيبي بودن

 الف. عسر و حرج در انجام مباشرتي تكاليف حاكم
و عمــارتَ  هــاخراج جهادَ عدوّها و جبايــةَآمده است كه مالك اشتر قبل از اصالح اهل  عهدنامهاول از فراز اوالً در  زيرا

نه مباشرت در هر موردي كه  دهديمكالني را بر دوش مالك قرار  فهيوظاموري است كه  هانيا شوديمكه معلوم  بالدها
  خود انجام دهد. 

 عهدنامهب. سياق 
ثانياً قبل و بعد اين جمله فرازهاي ديگري دارد كه همين وضعيت را دارد. اين واقعيت خارجي كه مباشرت حاكم و والي 

كــه  شوديمدر اين امر يك امر حرجي است و عرفاً مقدور نيست و همين طور سياق قبل و بعد اين جمله، شاهد بر اين 
انجــام  غير مباشــرياعمال را  توانيم غير عباداتاشيم كه بگوييم در در اينجا ما به طور مطمئن ولو اصل كلي نداشته ب

  مطمئن بود كه در اين مباشرت شرط نيست. شوديمداد، 
خارجي حكومت و اعمال حاكميت و انجام وظــايف حاكميــت، چــه در حكومــت اســالمي و چــه در غيــر  يهاتيواقع

  الزم نيست. ةي بالمباشرقبل و بعد همه شاهد بر اين است كه تصدّ يهاجملهو  حكومت
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 يبندجمع

و اوالً بعيد نيست كه بگوييم در غير عبادات غلبه و ترجيحي وجــود دارد  بنابراين در اين نكته نيز مباشرت شرط نيست
كه وكالت پذير و نيابت پذير است و مباشرت شرط نيست. ثانياً اگر اين اصل و قاعده را نپذيريم در اين مــورد قــرائن و 

و شواهد عقاليي وجود دارد كه مباشرت شرط نيست. چون اگر بخواهد شرط باشد عصر و حرج اســت، هــم  ارتكازات
ايــن اســت كــه  دهندهكه قبل و بعد اين عهد آمده است، همه نشان  ييهاجملهوجود دارد، هم  هاحكومتكه در  يارهيس

ست منتها يا به صورت  تخيير در انجام آن او ا عهدهاما حداقل تسبيب شرط است يعني وظيفه بر ؛ مباشرت شرط نيست
ولي اگر كسي مباشرت كند او هم مصداق تكليف اســت. حاكم است  عهده تسبيبي بربه صورت مباشرت و يا به صورت 

تربيتي و اصالح را مستقيماً انجام دهد، بخش ديگري را هم به منسوبين  فهيوظاگر خود اميرالمؤمنين در جايي بخشي از 
  بَل واگذار كرده است كه هر دو درست است.و مبعوثين ق

إمّــا بنابراين در اين تكليف نه مباشرت شرط است و نه اينكه حتماً بگوييم بايد تسبيبي باشد بلكــه بايــد مســتند شــود، 
  و تسبيب اسباب. السَّبب ةأو بواسط بالمباشرةمستقيماً وَ 

 ةتا جِبايَمأمور است  ديگويماينكه  ،اشتراط دليل نداريمشرط نيست زيرا براي در انجام اين وظيفه عسر و حرج داشتن 
و زمــاني كــه جملــه داراي اطــالق  أو بالتَّسبيب بالمباشرة، اين جمله عام است، وَ جهادَ عدوّها و عمارتَ بالدها هاخراج

  .كنديمنيز همين را اقتضا  ارتكازاتباشد ديگر توانستن و نتوانستن شرط نيست و ظاهرش اطالق است و 

 استناد تربيت به حاكم

اين عمل آگاهي بخشي و تربيتي  أو بالتَّسبيب، بالمباشرة مييگويمكه بايد در ادامه مطرح كرد اين است كه اينكه  يانكته
يعني او در قبال تحقق ايــن كــار و اين كار بايد مستند به او باشد  كندينمرا نفي  نسبت به شهروندان  يا سازندگي حاكم

 واســطهانجــام دهــد يــا بــه  بالمباشرةاستناد اعم از اين است كه  مييگويموظيفه دارد و استناد به او الزم است، منتها ما 
ديگران انجام دهد و لذا بايد حتماً استناد باشد، يعني به نحوي اين فعل بايد از او صادر شود منتها به طور مستقيم يــا بــا 

اينكــه گفتــه  ؛ وكنــدينمــباشد فرقي  بالتَّسبيبباشد يا  بالمباشرةباب كه اين استناد الزم است، منتها اينكه نوع استناد اس
شود در اين موارد تسبيب حاكم نوعي مباشرت است را قبول نداريم اما واقعيت مسئله اين است كــه الزم نيســت خــود 

  كافي است. أو بالتَّسبيب بالمباشرةكند، بلكه  اشفهيوظاقدام به انجام  هارسانهحاكم از منبر يا ساير 
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 . مديريت در تربيت و مقدمات آن11

كه بر دوش او قرار گرفت و مباشرت در آن شرط نبود ولــي اســتناد بــه او  يافهيوظمطلب يازدهم اين است كه اگر اين 
اين امر مثل هر تكليف ديگري مقدماتي دارد كه بايد آن مقدمات فراهم الزم بود يعني او بايد قيام به اين امر كند. قيام به 

شوند، يعني براي اصالح اهل و شهروندان قاعدتاً مقدماتي وجود دارد، براي اينكه اين عمليات، عمليات وسيعي اســت و 
، البتــه گفتــيم شــوديمجزو مقدمات آن تكليف  هانيا همهكه  ، نظارت و ... داردريزيبرنامه، گذاريسياستاين نياز به 

آنچه كه واجب است حدّ الزم از اخالقيات و عبادات و تكاليفي است كه بايد در جامعه رواج پيدا كند و شــهروندان بــه 
    .مجهز شوند و تربيت شوند هاآن

مقدمات، مقدمات واجــب  همهو  الح مجهز كند و تربيت و اصالح كند، چيزهايي الزم استصرا به اين  هاآنبراي اينكه 
 هــانيا، مييگــويم، نظارت، پشتيباني، تأمين بودجه و ... ريزيبرنامه، گذاريسياست. چيزي كه ما امروز به آن شونديم

و نظارت و پشتيباني و حمايت  ريزيبرنامه، گذاريسياست، البته به تناسب هر زماني شوديمهمه جزو مقدمات اين امر 
. پس مباشرت شرط نيست ولي بايد اين عمل از او صادر شود ولو با واسطه. صدور اين عمل به حــداقلي از كنديمفرق 

قبل هم به لحاظ اينكه جمعيت كمتر بود و هم بــه لحــاظ اينكــه  يهازماننياز دارد، منتها در  ريزيبرنامهو  دهيسازمان
ســاماندهي  يادورهو در يــك  ي جمــع و جــوري بــودحكومــت ســامانده هيناحبود، اين ساماندهي از  ترآسانشرايط 

و بايد به تناسب هر زمان مقدمات اين تكليف را فراهم كند و لذا حكومت بايد براي انجــام ايــن وظــائف  است تردهيچيپ
و حمايت مــالي و بودجــه اســت و  ريزيبرنامهو  گذاريسياستتربيتي مديريت و ساماندهي كند، اين مديريت مستلزم 

جزو لوازم و مقدمات ضروري اين امر است. اين مسئله در امر به معروف و نهي از منكر نيز گفته شده اســت،  هانيا همه
در جايي كه امر به معروف و نهي از منكر واجب است و شرايط آن فراهم است بايــد مقــدمات آن را فــراهم كــرد، ايــن 

اهــل در  استصــالحاست. بدون ترديد عمل  يادهيچيپمقدمات در يك زماني خيلي ساده است و در يك زماني مقدمات 
 فــهيوظمتأخر مستلزم مقدماتي است  و اصل مديريت آن است كه در زماني ساده و در زماني پيچيده اســت و  هايزمان

حاكم اين است كه اين عمل از او صادر شود و صدور اين عمل از او مقدماتي دارد و بايد اين مسئله را مــديريت كنــد و 
  مديريت مستلزم عناصري است كه به آن اشاره شد.

  حاكم فقط در الزاميات است پس اگر مستحبي با عنوان ثانوي واجب شد چه؟ فهيوظ(س. 
تربيت كنــد.  هاآنانند قوانين راهنمايي و رانندگي. حاكم بايد شهروندان را براي رعايت م؛ شوديمج. داخل در الزاميات 

  .شونديمكه به عنوان اولي الزم نيست اما به عنوان ثانوي الزم است فلذا مشمول الزاميات  هانيا
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صوصــي و گاهي توسط بخــش خصوصــي. اســتناد بخــش خ شوديمس.گاهي اين وظايف توسط نيروهاي دولت انجام 
  چگونه خواهد بود؟

عقاليــي  تجربــهمديريت كن، اين امر عقاليي است و مانعي نيست كه ما از  ديگويموقتي يكسان است.  هانياج. استناد 
  )ديگران استفاده كنيم.

 تربيتي به حاكم يهاتيفعالاستناد . 12

آن  - اجرابراي مديريت و ساماندهي كار  -الزم دانستيم و گفتيم بايد مقدمات  أو بالتّسبيب بالمباشرةاستناد به حاكم را 
    .به ديگران واگذار كند توانديمگفته شد را نيز فراهم كند، 

 انواع واگذاري 

  واگذار كردن به ديگران دو نوع است: 

  يك. واگذاري به عوامل حكومت

و ايــن سيســتم عمليــات هــدايتي را  كنديمو بودجه تأمين  كنديم ريزيبرنامهيعني  كنديمگاهي به عوامل خود واگذار 
  .  دهديم، اين يك شكل است كه با اين شكل وظيفه را انجام دهديمانجام 

  به بخش خصوصي واگذاري دو. 

كلــي را  يهااســتيسمنتها خود  كنديمو به بخش خصوصي واگذار  كندينمشكل ديگر اين است كه خود اصالً دخالت 
و  كنــديمرا انجام دهد بنابراين فضا را باز  هاآن توانديمو هر كسي اين كارها بايد انجام شود  ديگويمو  كنديمتصوير 
كــه اجيــر حــاكم  غيرانتفــاعيمانند مــدارس ؛ كه مأمور او نيستند، به اين امر قيام كنند ايخصوصيبخش  دهديماجازه 

  الســالمعليهگاهي اميرالمــؤمنين  مثالًعوامل و اجير او هستند،  كننديماجرا  غيرمستقيمدر شكل اول عواملي كه نيستند، 
امــا در ؛ ســپارنديمــو گاهي اين كار را به كارگذاران خود كه اجير حكومــت هســتند  كننديمخودشان اقدام به اين كار 

امــا عمّــال و كــارگزاران او  رديــگيمــ و نظارت انجام گذاريسياستشكل دوم اين عمل به ديگران واگذار شده است و 
   .نيستند
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 تربيتي حاكم يهاتيفعالانواع استناد 

آيا اين نيز مشمول دليل است يا خير؟ اين قاعدتاً به يكي از اين دو وجه درست اســت: يــك  شوديمكه در اينجا سؤال 
، فعل كنديموجه اين است كه بگوييم همين اندازه انتساب كافي است، يعني همين اندازه كه او سياست گذاشته و نظارت 

ولــي  انــدخودگردانو مسائل مالي خودشــان را او است و الزم نيست كه دستگاه اجير او باشد ولو اينكه اجير او نيستند 
اين كار حاكم است، بنابراين آن تكليف را انجام داده اســت  نديگويمو نظارت كلي وجود دارد  گذاريسياستهمين كه 

  او بود همين اندازه كافي است.  فهيوظو در انتساب و اسناد اين عملي كه 
  تربيتي حاكم سه نوع است:  يهاتيفعالاستناد افعال و  بنابراين

  انجام دهد.  بالمباشرةاينكه خودش  .يك
  عمّال انجام دهد.  واسطهاينكه به  دو.
  ديگراني انجام بگيرد كه تحت اشراف كلي او قرار دارند، بدون اينكه تأمين بودجه و ... كند.  واسطهاينكه به  سه.

اين يك وجه اســت. اگــر ايــن وجــه پذيرفتــه  ،صادر شده است، افعال از طرف حاكم شوديمگفته در اين حاالت عرفاً 
، ولو مــدارس غيرانتفــاعي رُبَما يَسقُُط بفعلِ الغيرواجبات عيني و تكاليفي كه شخص دارد،  نشود، وجه دوم اين است كه؛

مســتند  دهــديميا فرض داشته باشيم كه حوزه اجير حكومت نيست و اين كار تبليغي كه انجام  دهنديميا مبلغيني انجام 
  يَسقُطُ بفعلِ الغير.، براي اينكه اين تكليف از تكاليفي است كه كنديمبه حكومت نيست ولي تكليف را از حكومت ساقط 

همان واجبات عيني و متعيّن  ما در واجبات دو تقسيم بيان كرديم: يكي واجب عيني و كفايي. يك تقسيم ديگري بود كه
، يعني او به تكليف عمل نكرده است ولي چون ديگــري انجــام داد و المكلَّف وَ أخري يَسقُطُ بفعلِ الغير ةلُ مِن ناحييُمتث

. در اينجا حكومت فضايي را باز كرده است كه ديگراني كــه شوديمو تكليف از او ساقط  كندينمزمينه ندارد، او عصيان 
 ميگفتــيمبنابراين در تقرير اول ؛ يَسقُطُ بفعلِ الغيرتكاليفي است كه اجير او نيستند، اين كار را انجام دهند زيرا تكليف از 

آنچه كه الزم است حاكميت در مسائل ارشادي و تعليمي و تربيتي انجام دهد، اين است كه به نحوي به او مستند شــود و 
  استناد مقوله به تشكيك است. ميگفتيم

. يك درجه اين است كه عمّال و كارگزاراني كه عامل او هستند ددهيماستناد اين است كه خود شخصاً انجام  درجهيك 
تــا آن كــار را انجــام  بندديمقرارداد  هاآنديگر اين است كه عمّال و كارگزار او نيستند ولي او با  مرحله. دهديمانجام 
، عرفــاً -اگــر مشــمول آن باشــد  – كنــديمــو نظارت  گذاريسياستديگر اين است كه بگوييم همين كه  مرحلهدهند. 

امــا در جــايي كــه فقــط ؛ شــوديمــاين فعل اوست. تمام اين مراحل طبق تقرير اول فعل حكومــت محســوب  نديگويم
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ولــي تقريــر دوم  شــودينمــممكن است كسي بگويد به صرف ايــن مســتند بــه او و نظارت دارد،  كنديم گذاريسياست
  مانند نفقه.؛ يَسقُطُ بفعلِ الغيرين واجب از واجبات عيني است كه اين اشكال ندارد براي اينكه ا ديگويم

دو نوع است: گاهي تصرف در زمان و وقت ديگري چيزي نيست يا با توافق خودش است كه  دهديمكاري كه او انجام 
اين بچه را تربت كن، يا اينكه خود اين اشخاص با افراد  ديگويمنيازي به اذن حكومت ندارد، يا با اذن ولي است و پدر 

اما در بعضي جاها  ،انجام شود، اين قسم مأذون است و نيازي به اذن حاكم ندارد كه يك كارگاه يا كالسي كننديمتوافق 
نيــاز بــه اذن  هــاالزامآن اگر الزام كند كه بايد اين بحث را ببينيد يا آن عمل را انجام دهيــد،  مثالًنياز به اذن حاكم دارد، 

حكومت دارد و بدون اذن حكومت و حاكم كسي سلطنتي بر ديگران نــدارد، آن الــزام دو چــارچوب دارد؛ يــا بايــد در 
حاكم قرار بگيرد يا در چارچوب آن واليتي قرار بگيرد كه در باب امــر بــه معــروف و نهــي از  و اذنچارچوب واليت 

منكر است، حداقل يك ديدگاه اين است كه در باب امر به معروف و نهي از منكــر واليتــي فراتــر از گفــتن و ... در آن 
 دايــرهعروف و نهي از منكر از حيث دامنه و تصرف كند و اقدامات عملي انجام دهد، البته طريق امر به م توانديماست و 

  محل بحث است.
واليت عدول مؤمنين در حكومت است يا در امور حسبيه است، ولي قطــع نظــر از ج. نه واليت از باب امر به معروف، (

حاكميت، خود امر به معروف و نهي از منكر ممكن است نوعي واليت دهد كه بخشي از تصرفاتي كه في حد نفسه و بــه 
  عنوان اولي جايز نيست با امر به معروف و نهي از منكر جايز شود.)

دارد كــه در قبــال ايــن تربيــت در امــور  ايوظيفــهاين است كه حاكميت  شوديمچيزي كه تا كنون از اين عهد برداشته 
اينكــه بــه او  ضروري است و مسئوليت دارد و بايد به اين مسئوليت قيام كند، منتها اين مســئوليت مراتبــي دارد، صــرف

كافي است، اگر در مراتبي هم مستند نشد ولي ديگران آن را انجام دادند يا او اجــازه داد ديگــران انجــام  شوديممستند 
اين مراتب مشمول اين بحــث  همهو لذا مشكلي در اين جهت وجود ندارد و  دهند، اگر هم مستند نشود يَسقُطُ بفعلِ الغير

  .شونديم
  انتخاب كند؟ فقيهوليكه بايد استانداران و... را  ديآيم(س. با اين توضيح اين مطلب به ذهن 

او مستند شود و اينكه در رأس هــرم  و بهباشد   فقيهوليكسي واليت ندارد مگر از طريق  فقيهواليت هينظر بنا بر بلهج. 
  ، تنفيذ عام است.)كنديمرا تنفيذ  جمهوررييساينكه  ؛ وكنديمرا تنفيذ  هانيااست در واقع تمام  فقيهولي

 . امر به استصالح تمام اهل13

، شوديممواطنين را شامل  همه شوديميعني وقتي اهل مصر گفته  شوديمديگر اين است كه صالح اهل شامل همه  نكته
  اعم از مسلم و كافر و كوچك و بزرگ و ... .
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 »اهل«احتماالت در مفهوم 

  در اينجا دو احتمال وجود دارد؛ 

  يك. اهل؛ عام مجموعي

اين اســت كــه حالــت اســتغراقي دارد.  ديگريك احتمال اين است كه اهل در اينجا حالت مجموعي داشته باشد. احتمال 
 سازي انجــام داد گفتــه أهلها يعني مجموع جامعه سالم باشد، يعني اگر در اكثريت مردم صالح استصالح مييگويمگاهي 

  مردم صالح هستند. شوديم
  ؟شودينم(س. معني عام مجموعي اين است كه اگر يكي را عمل نكني، محقق 

 اكثريــتيعني اگر در مــورد ؛ ج. بله توجه داريم ولي منظور ما از عام مجموعي اصطالح اصولي به معني دقيق آن نيست
  همين كافي است.) ،جامعه صالح محقق شود

  استغراقيدو. اهل؛ عام 

    .احتمال دوم اين است كه حالت استغراقي دارد

 شمول اهل بر تمام افراد

يعني در قبال همه مســئوليت دارد و  هااهلبه استصالح  شوديماينكه امر  .احتمال دوم است در »استصالح اهلها« ظهور
و بنــابراين نســبت بــه  شوديمو  هر فردي مصداق اهل محسوب  شوديماين عام استغراقي است و به تعداد افراد منحل 

، فقط اگر نسبت به كافر و غيرمسلم شمول داشته باشد كه بعيد نيست شوديمهمه شمول دارد. در اينجا نيز همه را شامل 
در آن جا به دليل اينكه تا حدي كه شارع اجازه داده اســت كــه كــافر در شــرايط ذمّــه در  استصالحشمول داشته باشد، 

  . شوديمامر به معروف و نهي از منكر  ادلهع مقيّد حكومت اسالمي باشد، در واق
افراد را به اسالم دعوت كني يا بايد امر به معروف و نهي از منكر كني ولي وقتي دليل ذمّــه  بايد ديگويمداريم كه  ياادله
شما كافر ذمّي را پذيرفتيد به اين معنا است كه يك سلسله احكــام در اينجــا متوقــف شــد، يــا اگــر معاهــده را  ديگويم

 ديــگويمــاست. نگاه اسالم اين است و  اضطرارتپذيرفتيد، ارتباط ما با كفّار يا در قالب ذمّه است يا معاهده است و يا 
  بايد مردم را به اسالم دعوت كنيد و بايد بپذيرند.
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 عامل كافر با مسلمت

است؛ تعامل كافر  پذيرامكانو زير بيرق اسالم نيايند، به يكي از سه حالت د اينكه بپذيريم كساني دعوت اسالم را نپذيرن
كتاب نيز امكان دارد برخالف ذمي  غير اهلبا مسلم به يكي از سه حالت است يا بايد ذمي باشد و يا معاهد باشد كه در 

معاهده در  ،شوديمذمي  ،كه احتصاص به اهل كتاب دارد و يا در حال اضطرار باشد. اهل كتابي كه شرايط ذمه را بپذيرد
كتــاب  غير اهليا  اندرفتهينپذبا اهل كتابي كه شرايط ذمه را  –وجود دارد  ياتوافقنامهجايي است كه  براساس مصالحي 

طرار هم در جايي است كه كافر دست به اسلحه است و غير از اين راهي وجود نــدارد. ايــن مباحــث در كتــاب و اض –
  .شوديمجهاد بحث 
شما فالن  ديگويماست كه  ايادلهذمّي و معاهده حاكم بر  ادلهكه شرع اجازه داد كه ذمّي باشد يا معاهد باشد،  هر جايي

أهلهــا  استصــالح ديــگويمشرعيات خاص آن ادله  محدودهأهلها است. در  استصالحتكليف را داري، از جمله حاكم بر 
بايــد  مــثالًعرفــي ديگــري دارد  يهامحدودهأهلها  استصالحنسبت به كساني كه ذمّي يا معاهد هستند الزم نيست، البته 

نحــو اســتغراقي شــامل مســلم و آموزشش دهد كه قوانين را رعايت كند و...، بنابراين اين تكليف از تكاليفي است كه به 
محــدود  هــاآنشــرعي نســبت بــه  ژهيــوذمّه و معاهده، تكــاليف  ادله محدودهدر  غيرمسلم، فقط در شوديمكافر و همه 

  .شوديم
  .67 نامهو  34 خطبهنيز مطرح است، از جمله  البالغهنهجاين مسئله در 

  
 


