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سخن مؤسسه
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، رسالت حوزه های علمیه را دوچندان 
کرده است. نظام اسالمی برای تأمین پشتوانه  نظری خود، نیازمند مبانی علمی 
الزم برای تصمیم گیری و اجرا است. این عرصه ای است که حوزه  علمیه در کنار 
دیگر مجامع علمی باید در آن نقش فعال داشته باشد؛ چراکه این نیاز بدون 
یکرد  پدید و تولید علوم انسانی با رو گستراندن مرزهای علوم اسالمی به مباحث نو
یی  اسالمی، پاسخ مناسبی نمی یابد. ضرورت مجاهدت علمی به منظور پاسخ گو
به مطالبات روزافزون و برحّق جامعه  دینی، آنگاه رخ می نماید که توجه داشت: 
یژه علوم انسانی رخ  اواًل، دگرگونی های جدیدی در مجموعه  دانش بشری، به و
، زندگی انسان معاصر، به واسطه پیشرفت در علوم و فناوری های 

ً
داده است؛ ثانیا

، شکل گیری نظام اسالمی، 
ً
جدید، دستخوش تطورهایی شگرف شده است؛ ثالثا

فرصت مناسبی را فراروی جامعه  دینی برای دستیابی به اهداف متعالی خود 
قرار داده است. به همین دلیل، سرعت بخشیدن به فعالیت های علمی حوزوی 

به  منظور توانمندسازی نظام اسالمی در این باره ضروری است.
»مؤسسه اشراق و عرفان« از سال 1386 با نظارت و اشراف علمی آیت اهلل 
کید بر اصالت های  علیرضا اعرافی؟ظد؟ فعالیت خود را آغاز کرده است و عالوه بر تأ
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کردن نیازمندی های معرفتی انسان معاصر نیز می کوشد.  حوزوی، برای برطرف 
فلسفه های  و  نو  فقه های  زمینه  در  »پژوهش  را  خود  یت های  مأمور ازاین رو، 
»پرورش  اسالمی« ،  نظام سازی  راستای  در  اجتهادی  روش  مبنای  بر  مضاف 
پژوهشگران صاحب نظر در عرصه  فقه های نو و فلسفه های مضاف و نظام سازی 
اسالمی« و »اسالمی سازی علوم انسانی« قرار داده است تا بتواند نقشی مؤثر در 

این مجال ایفا کند.
نهادهای تربیتی به علت نقشی که در فرایند تربیت دارند، هماره در کانون 
توجه کارشناسان عرصه تعلیم و تربیت بوده اند. این نهادها عبارتند از: خانواده، 
حکومت، عالمان، مراکز آموزشی و عموم مکلفان. در منابع غنی اسالم، بر اهمیت 
کید شده است؛ اما نقش نهاد حکومت، به واسطه قدرت  هر یک از این نهادها تأ
حاکمیتی و بسط ید و امکانات در اختیار آن، برجسته ترسیم شده است. بررسی 
ین اهداف تعلیم و  و تعیین محدوده وظایف تربیتِی هر یک از این نهادها، از مهمتر
تربیت اسالمی است. در این راستا کتاب پیش رو، که بیست و ششمین جلد از 
سلسله مجلدات فقه تربیتی است، تالش دارد »وظایف نهاد حکومت در تعلیم 
و تربیت« را از منظر فقهی بررسی کند. مباحث این کتاب، حاصل 53 جلسه از 

سلسله دروس خارج فقه تربیتی، طی سال های 1387، 1388 و 1390 است.
در پایان با سپاس بی کران از استاد معظم، آیت اهلل علیرضا اعرافی؟ظد؟ که با 
یژه در به ثمر نشاندن این اثر  ارائه این مباحث در سلسله دروس خود، عنایتی و
داشتند، ارج می نهیم به تالش های محقق ارجمند، حجت االسالم محمدکاظم 
در  احمد شهامت  راهبری های حجت االسالم  به  و  ین  تدو و  تحقیق  در  مبلغ 

یابی این اثر. نظارت و ارز
امید است صاحب نظران و اندیشه وران دینی، مؤسسه اشراق و عرفان را در 

بهبود تولید آثار علمی، از دیدگاه ها و پیشنهادهای سازنده خود یاری رسانند.
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مقدمه
که از بخش ها و مراحل مختلف تشکیل  تعلیم و تربیت نظام واره ای دارد 
کنندگان تعلیم و تربیت  می شود. یکی از بخش های مهم آن »عوامل« و اجرا
و  برمی دارند  زمینه  این  در  عملی  قدم های  که  نهادهایی  و  افراد  هستند. 
این  در  که  نهادهایی  می سازند.  محقق  را  تربیت  و  تعلیم  اهداف  یج  به تدر
مهم وظیفه  دارند عبارت اند از نهادهای: خانواده، حکومت، عالمان دینی، 
یک از این نهادها عالوه بر وظایف  کز آموزشی و مردم )عموم مکلفان(. هر مرا
مشترک، برخی وظایف اختصاصی در تعلیم و تربیت دارند که در جای خود 

بایسته بررسی است.
است.  حکومت  نهاد  وظایف  می شود،  بررسی  پژوهش  این  در  آنچه 
حکومت،  نهادی برتر و باالدسِت دیگِر نهادها، دارای فعالیت ها و اختیارهایی 
گسترده تعلیم و تربیت  ین قلمروهای فعالیت آن، عرصه  یژه است. از بارزتر و
است. مقصود از حکومت در این نوشتار، حکومت اسالمی است؛ حکومتی که 
یشه  گرفته و درصدد تحقق بخشیدن اهداف پیامبران؟مهع؟  از آموزه های قرآنی ر
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تعلیم،  پیامبران؟مهع؟  هدف  ین  اساسی تر که  است  روشن  است.  جامعه  در 
تربیت و تزکیه جامعه بوده است. 

پژوهش حاضر فقهی است و از روش »استنباط اجتهادی« پیروی می کند. 
پیشینه   و  موضوع  تبیین  و  مقدماتی  مباحث  از  پس  اجتهادی،  روش  در 
مسئله؛  عقلی  و  روایی  قرآنی،  خاص  ادله  جمع آوری  به  می پردازد  مسئله، 
میزان داللت  بررسی  و  اعتبارسنجی  از  آن. پس  ادله عام  و  قواعد  همچنین 
با  پژوهش  این  می ورزد.  مبادرت  موضوع  فقهِی  »استنباط« حکم  به  ادله، 
همین الگو، تالش دارد مسئله »وظایف نهاد حکومت در تعلیم و تربیت« را از 
دیدگاه فقهی بررسی کند. از سوی دیگر، ازآنجاکه حاکم مسلمان حیثیت های 
متعددی دارد، بحث از وظایف او نیز حیثیت های مختلف به خود می گیرد. 
ضرورت  »حاکم«.  و  »عالم«  ف«، 

ّ
»مکل دارد:  حیثیت  سه  مسلمان  حاکم 

بررسی دو ُبعد مکلف و عالم بودن از این جهت است که غیرمسلمان و کسی 
که شرط دانش باالی دینی را نداشته باشد، صالحیت رهبری بر مسلمانان 
ندارد. بر این پایه، در اثبات وظیفه مندی حاکم، عالوه بر ادله ای که خطاب 
که خطاب به »عالمان  کرد  به »حاکمان« است، می توان از ادله ای استفاده 
گرچه عام  هستند، اما  دین« یا عموم »مکلفان« است. این دو دسته دلیل، 
قابلیت تطبیق بر حاکم را دارند و می توان وظیفه حاکم را از آنها نیز به دست 

آورد.
دسته  سه  این  می رسد  نظر  به  ابتدا  هرچند  حیثیت ها،  جداسازی  با 
دلیل، در فصل های مستقل بررسی و تحلیل شود؛ اما این جداسازی سبب 
تداخل برخی ادله و تکرار پاره ای مباحث می شود. بدین جهت ادله »علما« و 
»مکلفان«، که در وصف »مکلِف عام بودن« مشترک هستند، در یک  فصل 
این دو فصل،  از  گرفت. پیش  قرار  یژه »حاکمان« در فصلی دیگر  و ادله  و 
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  مقدمه   

مبادی تصوری مسئله مانند مفهوم شناسی، تبیین موضوع و پیشینه شناسی 
گزاره های  ارایه  و  نتیجه گیری، فروع  ادامه، فصل های  مطرح  شده است. در 

فقهی آمده است.
این  نمایان می سازد  تربیت،  و  تعلیم  ادله وظایف حکومت در  دقت در 
از دیدگاه »وظیفه مندی حکومت«  قابل بررسی است:  از دو دیدگاه  موضوع 
در  حاکم  است  بایسته  که  اقدام هایی  جزئیات  و  حاکم«  وظایف  »انواع  و 
که آیا حاکم در تعلیم و  این باره انجام دهد. نگاه نخست به این می پردازد 
تربیت جامعه، تکلیفی دارد؟ نگاه دوم این اصل را مفروض گرفته و می پردازد 
به بررسی حکم فقهی فعالیت هایی که حاکم در خصوص تعلیم و تربیت باید 

انجام دهد.
گفتنی است، در این پژوهش نگاه نخست، برجسته تر از نگاه دوم است. 
هدف اصلی این تحقیق، اثبات اصل وظیفه مندی حاکم در عرصه تعلیم و 
یژگی های حکم فقهی آن است. هرچند در برخی موارد  تربیت و نوع حکم و و

به جنبه دوم نیز پرداخته و به انواع وظایف آن  اشاره  شده است.


