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Abstract  
 

Islamic Government is the means of applying the Shari'a law on earth. Hence, its 
establishment is necessary. However, the way by which governments carry their 
educational and guiding responsibility varies as in some cases, the role of the government is 
policy making and planning and the administrative responsibility is left to individuals, 
official or unofficial organizations. This essay attempts to answer questions such as: What 
are the duties of the Islamic government regarding education and guidance of the educands? 
What are the jurisprudential arguments and counter-arguments for these duties as well as 
the jurisprudential opinions in this regard?  In This essay, the arguments -including 
jurisprudential rules and narrations from the infallibles (Ahadith)- have been collected and 
certain jurisprudential rulings regarding the responsibility of the Islamic government have 
been deduced from them through a descriptive-analytical method. Since concerning about 
man's education and guiding him towards perfection and felicity is among the basic goals of 
the Islamic government, it carries a responsibility in this regard. The Islamic Government's 
responsibility in the guidance of the educands is recommended per se, but it becomes 
obligatory due to the power of the government in providing the resources and facilities, 
recognizing the general expediency of the society, ensuring the sovereignty of Islamic state, 
preventing the hegemony of infidels over Islamic society and protecting the Islamic entity.  

Keywords: Educand (Mutarabbi), Indirect causation & duty assignment (Tasbeeb & 
Tafweed), Islamic education (Tarbiya), Seeking one's expediency (Istislah-ul-Ahl), Social 
justice. 
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 مسئولیت حکومت اسالمی در هدایت متربیان از دیدگاه فقهی

 3سیدعلی پورمنوچهری، 2محمدرضا امامسید ،1اله دادگر سید امین

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانیمرکز ، واحد تهراناللهیاتدانشجوی دکتری . 1

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانیمرکز ، دانشکدة علوم انسانی، واحد تهراناللهیاتگروه دانشیار، . 2

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانیمرکز ، دانشکدة علوم انسانی، واحد تهراناللهیاتاستادیار، گروه . 3

 (00/90/9900: ؛ تاریخ پذیرش07/00/9900: تاریخ دریافت)

 چکیده

هاا با      ایفای مسئولیت تربیتی و هدایتی حکومت. از این رو، استقرار آن الزم است. زمین مجری احکام تشریعی استحکومت الهی در 
ریزی اکتفا شده، مسئولیت اجرایی را به افراد، نهادی رسمی یاا ییار رسامی     گذاری و برنامه گاهی در سطح کالن به سیاست. و بسط دارد
هاست که حکومت اسالمی در ب اال تربیات و هادایت متربیاان  اه       اضر به دن ال پاسخ به این پرسشبنابراین، نوشتار ح. شود واگذار می
ای دارد؟ ت ارشناسی ادلة فقهی آن ارزیابی و نقد ادله، نقد آرای فقهی و واکاوای نقش حکومات در هادایت و تربیات کادام اسات؟       وظیفه

ها، حکم یا احکام فقهی خاصی در حوزة مسئولیت حکومات   ت، از مفاد داللی آننوشتار حاضر با گردآوری ادله اعم از بواعد فقهی و روایا
با توجه به اینکه اهتمام به تربیت و هدایت به منظور کمال و سعادت آدمی، از . اسالمی را به روش توصیفی و تحلیلی استن اط کرده است

: شاود  نیز وظیفه و مسئولیتی برای حکومت اساالمی اب اات مای   اهداف بنیادین حکومت اسالمی بلمداد شده؛ در هدایت و تربیت متربیان 
عنوان اولی، استح اب و رجحان دارد؛ اما بنا باه جایاااه حکومات و برخاورداری از عاما        مسئولیت حکومت نس ت به هدایت متربیان، به

سیاسی و اجتماعی باه دلیا  تاأمین عازت     ابتدار و نفوذ، توانایی تأمین منابع و امکانات و نیز تشخیص مصالح کلی جامعه و درک اوضاع 
 .شود  نظام اسالمی، ممانعت از تسلط کفار و حفظ نظام و کیان اسالمی، وظیفة تربیتی و هدایتی بر حکومت واجب می

 .عدالت اجتماعی، متربی، ستصالح اه ، تربیت، تس یب و تفوی ا :كلیدی  واژگان
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 مقدمه

طور  طور عام و حکومت اسالمی به ها در تعلیم و تربیت به مندی حکومت امروزه اصل وظیفه

آموزان جزء حقوق بشر به شمار آمده  است؛ زیرا تعلیم و تربیت دانشای یافته  خاص اهمیت ویژه

از این رو، . ها در قبال احقاق آن موظف هستند المللی، حکومت و بر اساس قوانین و تعهدات بین

رود  ها در سطح جهانی به شمار می ها، شاخصی برای کارایی و اعتبار آن تأثیرگذاری حکومت

 (.72-72، صصص6831انصاری، )

در جمهوری اسالمی ایران نیز مطابق با مفاد قانون اساسی، تعلیم و تربیت رسمی جزء وظایف 

قانون  83اصل )صورت رایگان در اختیار همگان قرار گیرد  دولت، تعریف شده است که باید به

مرور آموزش غیر انتفاعی و برخی مؤسسات آموزشی، دولت را در این امر  ، هرچند به(اساسی

آنچه در این نوشتار . ندند؛ بنابراین، نوع نظام آموزشی و پرورشی ایران، تلفیقی استیاری رسا

به عبارتی، تعلیم و . شود مسئولیت حکومت اسالمی در تربیت از منظر فقهی است پیگیری می

آموزش عمومی متربیان در حد خواندن و نوشتن و آشناکردن با قوانین اجتماعی و برخی 

وظایف مسلم حکومت است اما فراتر از آن آیا نسبت به تربیت و هدایت  های زندگی، از مهارت

های مختلفی دارد از  های دینی نیز حکومت اسالمی وظیفه دارد؟ این سؤال جنبه مطابق با آموزه

های دینی و غیر دینی و از لحاظ سنین آموزشی کودک و نوجوان و  لحاظ محتوا و آموزش

 .شود فة الزامی یا غیر الزامی حکومت را شامل میسال و از لحاظ حکم که وظی بزرگ

برای پاسخ به این پرسش باید فلسفة سیاسی اسالم بررسی شود تا بتوان نظر نهایی اسالم را به 

رسد، با تحقق  توان گفت آنچه برای حکومت اسالمی کافی به نظر می اجمال می دست آورد؛ اما به

ها و نهادهای مردمی  مستقیم یا با تفویض به گروهتواند به صورت  تربیت در جامعه حکومت می

تعیین قلمرو تربیت و پرورش معنوی و . مسئولیت هدایت و تربیت جامعه را به عهده گیرند

در . ها در آن، متأثر از مبانی فکری و فلسفی است هدایت متربیان و میزان دخالت حکومت

خالق اجتماعی و عمومی محدود شده و های لیبرالی، داعیة تربیت شهروند خوب به حوزة ا دولت

در حالی که در حکومت . آورند از تربیت و هدایت معنوی و رشد و تعالی سخنی به میان نمی
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اسالمی، زندگی تنها محدود به امور زیستی و مادی معمولی از جمله رفاه و معاش نبوده، بلکه 

 .ندگی بشر استعنوان مقصد ز هدف از تعلیم و تربیت، رسیدن به حیات طیّبه به

عنوان کارکرد اصلی حکومت با هدایت بررسی شود  قبل از ورود به ادله، باید نسبت سیاست به

توان برقرار کرد تا پس از آن، درباره  تا روشن شود میان این دو کارکرد و نقش، ارتباطی می

 . مندی و مسئولیت حکومت نسبت به تربیت و هدایت سخن گفت وظیفه

 ایت و تربیت عمومینسبت سیاست و هد

ای  گونه به. ها، میان سیاست و تربیت رابطة مستقیم و تنگاتنگی برقرار است بر اساس برخی دیدگاه

از این رو، . که هیأت حاکم، برای حفظ موجودیت خود، به تعلیم و تربیت متوسل شده است

تربیت شامل تواند جدای از تعلیم و تربیت باشد و هدف اجتماعی  توان گفت سیاست نمی می

ایجاد آمادگی برای فرمان بری و تحت حکومت و حاکمیت قرارگرفتن و اطاعت از قانون، است 

طور کلی، در نسبت و رابطة میان تربیت و سیاست سه رویکرد  به(. 68هـ ق، ص6821مرزوقی، )

 :کلی مطرح است

وذ نهاد سیاست طور کامل تحت نف در این رویکرد تعلیم و تربیت به: ابزاربودن تربیت( الف

پذیری، کنترل  وپرورش، انتقال فرهنگ، جامعه ، و نقش آموزش(871، ص6811ارسطو، )قرار دارد 

صدیق، )اجتماعی، رشد وفاداری به دولت و جامعه جهت حفظ وضع موجود، معرفی شده است 

 (.61-72هـ ق، صص 6821؛ مرزوقی، 662، ص6812

تابعی از کیفیت کارکرد نظام تربیتی است، یعنی در این رویکرد سیاست : بودن تربیت غایت( ب

از . تربیت نه ابزار بلکه غایت است و سایر نهادها باید در جهت تحقق این غایت حرکت کنند

در این . کند ها، هدف تعیین می که برای حکومتدیدگاه منتسکیو، این تعلیم و تربیت است 

 (.6821سجادی، )کند  را تعیین می رویکرد، تعلیم و تربیت پایه و اساس سیاست و نوع آن

در این رویکرد، تعلیم و تربیت نقش مستقل، اما در عرض نهاد : بودن تربیت عرض هم( ج

های تربیتی مستقل از نهاد سیاسی  بر مبنای رویکرد مزبور هرچند سیاست. سیاست و قدرت دارد

مرزوقی، )ی وجود دارد است، اما میان ماهیت و ساختار فعالیت نهاد آموزشی و سیاسی هماهنگ
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ذکر است عموم سیاستمداران غالباً رویکرد نخست را ترجیح داده و بر  شایان (. 23هـ ق، ص6821

اتخاذ یکی . است« اصالت کسب قدرت و حفظ آن»کنند که مبنای این ترجیح  اساس آن عمل می

ر نحوة مدیریت از این سه رویکرد از سوی هر دولت و حکومتی، اقتضائات و لوازمی دارد که د

 .نظام تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی اثرگذار است

زیرا اساساً تکون و بقای . تواند مبنای عمل حکومت اسالمی نیز قرار گیرد رویکرد نخست می

حکومت اسالمی، فلسفه و جهت تربیتی دارد؛ زیرا اصل تأسیس حکومت برای رشد و کمال آدمی 

ت است و از اصول اساسی تربیت آدمی، اصالح شرایط جامعه از طریق رفع موانع تربیت و هدای

 . ها، تشکیل حکومت اسالمی قرار دارد است که در رأس آن

ترین اهداف تشکیل حکومت اسالمی و از جمله  ضمن اینکه تعلیم و تربیت یکی از مهم

بدیلی در  تعلیم و تربیت، نقش اثرگذار و بی 6حقوقی است که مردم بر حاکم اسالمی دارند،

پذیری سیاسی، آشناسازی نسل نو با فرهنگ سیاسی حاکم، ایجاد وحدت سیاسی، تربیت  جامعه

با این همه، (. 73-71هـ ق، صص6821مرزوقی، )هواداران سیاسی و پرورش کادر حکومتی دارد 

داری مسئولیت تعلیم و  نکه عهدهبرخی مناقشات نسبت به رویکرد نخست مطرح است؛ از جمله ای

تربیت رسمی از سوی دولت، نه در صدر اسالم سابقه داشته و نه در تاریخ تعلیم و تربیت 

، و آنچه در حکومت علوی اتفاق افتاد مربوط (22م، ص6118اسماعیل علی، )کشورهای اسالمی 

من اینکه مطابق ادله ض.به تعلیم عملی احکام و معارف الهی و اخالقی در معاشرت با مردم بود

؛ بنابراین عمده اشکال 7روایی؛ مسئولیت تعلیم و تربیت فرزندان، بر عهده والدین است نه حکومت

نهاد مانند انجمن اولیا  شدن نقش نهاد خانواده و دیگر نهادهای مردم بر رویکرد نخست نادیده گرفته

زاده،  صادق)ایت متربیان داشته باشند توانند نقش مؤثری بر فرایند تربیت و هد و مربیان است که می

 (.12-13، صص6821

                                                           
ِصيَحُة َلُكْم َو َتْوِفيُر َفْيِئُكْم َعَلْيُكْم َو َتْعِليُمُكْم َكْياَل َتْجَهُلوا َو تَ »: 43البالغه، خطبه  نهج: ک. ر.   ُكْم َعَليَّ َفالنَّ ا َحقُّ  .«ْأِديُبُكْم َكْيَما َتَعَلُمواَفَأمَّ
 433البالغه، حكمت  نهج: ک.ر.  
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رسد مناقشات مزبور وارد نباشند؛ زیرا استیالی حکومت بر تعلیم و تربیت و اینکه  به نظر می

وظیفه تعلیم و تربیت بالذات بر عهدة والدین نهاده شده است، بدان معنا نیست که این مسئولیت 

توانند  گونه که روسو معتقد است والدین می همان. باشد قابلیت تفویض و واگذاری را نداشته

ضمن اینکه حکومت نیز در عمل  (.17، ص6833روسو، )تربیت کودک را به معلم واگذار کنند 

رساند؛  رسالت تعلیمی و تربیتی خود را از طریق نهادهای رسمی و استخدام معلمان به انجام می

ر، در نهایت، باید به یک رویکرد تلفیقی قائل شد که بنابراین، حتی بر فرض، صحت مناقشات مزبو

های  ای از عامالن تربیتی اعم از حکومت، نظام آموزشی، ارگان در آن مسئولیت تربیت به مجموعه

نهاد و خانواده سپرده شود، اما به لحاظ رابطه و نسبت میان سیاست و هدایت به نظر رابطة  مردم

 .تر باشد یرشپذ دوسویه و رویکرد هم عرضی، قابل

 شناسی پژوهش روش

 مسئولیت حکومت اسالمی در هدایت متربیان از دیدگاه فقهی

پژوهش حاضر براساس منابع فقهی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که مسئولیت حکومت 

اسالمی در هدایت متربیان از دیدگاه فقهی چگونه است؟ بنابراین، جامعة مورد بررسی این پژوهش 

روش پژوهش کیفی و . ع فقهی مرتبط با هدف پژوهش و موضوع پژوهش بودتمامی مناب

نمونة منابع به روش قضاوتی . تحلیلی است که براساس داللت آیات انجام گرفت -توصیفی

 . انتخاب شدند

 های پژوهش یافته

 ادلة مسئولیت حکومت اسالمی در هدایت

ای از ادله استناد کرد که  وان به مجموعهت مندی و مسئولیت حکومت در هدایت متربیان می بر وظیفه

 . گیرند در ادامه، این ادله در قالب ادلة عامه و خاصه طرح و مورد نقد و ارزیابی داللی قرار می
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 ادلة عامه( الف

مندی حکومت در  رسد بر اساس مفاد برخی قواعد عام فقهی بتوان بر اثبات وظیفه به نظر می

شود، مراد از  ترین قواعد عامه بررس می این منظور، برخی از مهمبرای . تربیت اقامة دلیل کرد

ای که در باب تعلیم؛ تربیت  باب فقهی خاصی است به گونهبه  بودن این قواعد، عدم اختصاص عام

 . یابد و هدایت نیز جریان می

 قاعدة ارشاد جاهل. 0

آوردن و به  یت، به راهواژة ارشاد در لغت فارسی به معنای رهبری، رهنمونی، راهنمایی، هدا

آمده و اصل این کلمه در لغت عرب به معنای ( 172، ص6، ج6818دهخدا، )آوردن  سامان

در اصطالح روایی و فقهی عناوین (. 813، ص7، ج6183ابن فارس، )استقامت در راه است 

؛ 728ص ،7، ج6131حر عاملی، )رود  به کار می« ارشاد»جای واژة  به« تعلیم»و « تبلیغ»، «اعالم»

؛ بلکه ارشاد، اعم از تعلیم است و شامل اعالم نیز (661، ص6، ج6178؛ بحرانی، 132، ص8ج

اصطالح ارشاد . رو، کلمة ارشاد در این قاعده به معنای اعالم و تعلیم است از این . شود می

 رود و معنای آن آگاهاندن و راهنمایی شخص کار می صورت ترکیبی و مضاف به کلمة جاهل به به

در لغت، جهل نقیض علم و تقدم در امور مبهم،  6(.738، ص6131کمپانی اصفهانی، )جاهل است 

؛ حسینی 822، ص8، ج6161صاحب بن عباد، ؛ 813، ص8، ج6163فراهیدی، )بدون دانایی است 

و در اصطالح قرآنی و روایی، جهل در مقابل عقل قرار دارد، نه  ،(6717، ص61، ج6173زبیدی، 

شود که قدرت فهم مطالب و تحلیل آن را ندارد، اگرچه  رو، جاهل به کسی گفته می  از این. علم

 .عالم باشد

با توجه به آنچه گفته شد، قاعدة ارشاد جاهل، به معنای وجوب بیان و اعالم احکام شرعی به 

                                                           
؛ 364، ص6 ، ج3 3 حسينی عاملی، )نيز ياد شده است « تعريف الجاهل يا تنبيه الغافل»در برخی متون نيز از ارشاد جاهل با عنوان .  

 (.344، ص  3 نجفی، 
ُموِر المبهمة بغيِر ِعْلم  ».  

ُ
ُم في األ  .«الَجْهُل التقدُّ
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؛ 81، ص6176؛ مصطفوی، 13تا، ص عراقی، بی)احکام است  6جاهل و استحباب آن در موضوعات

  (.13، ص6177، نجفی

در تطبیق این قاعده بر موضوع پژوهش حاضر، باید گفت قاعدة ارشاد جاهل، برای اثبات 

طور کلی نسبت به محتوا، مفاد تعلیمی و  به. وظیفة تربیتی و هدایتی حکومت قابل استناد است

تسلط و تربیتی الزامی و مبتالبه ارشاد واجب و در غیر آن مستحب است؛ اما از آنجا که حاکم 

دامنة قدرت بیشتری نسبت به سایر عوامل تربیتی دارد، مسئولیت تربیت و هدایت برای او مؤکد 

اعم -وظیفة حکومت در هدایت متربی هم شامل تعلیم اعتقادات، اخالق و احکام الزامی . شود می

محدود است  شود که دامنة آن مورد ابتال می -از عبادات و معامالت و اعم از عنوان اولی یا ثانوی

شود که دامنة آن وسیع است و  و هم شامل تعلیم عقاید، اخالق و احکام استحبابی و رجحانی می

به هر حال، مقتضای ارشاد، هر نوع اقدام آموزشی و تربیتی را . گیرد قبل و بعد بلوغ را دربرمی

. ستحباب دارداز این رو، تعلیم مطلق علوم حتی غیر علوم دینی به معنای خاص ا. گیرد دربرمی

 .زیرا به نوعی در هدایت متربی، اثرگذار است

 قاعدة اعانه بر نیکی. 2

دلیل عقلی این قاعده، . کردن مقدمات اطاعت برای غیر است فراهم« اعانه بر نیکی»مفاد قاعدة 

ِبرِّ َو َو َتَعاَوُنوا َعَلی الْ »دلیل نقلی آن آیه شریفة . حسن عقلی تهیة مقدمات اطاعت، برای غیر است
                                                           

حتی ادلة امر به معروف و . واجب نيست زيرا دليلی بر وجوب، وجود نداردبنا بر فتوای مشهور فقهای امامية ارشاد جاهل در موضوعات .  
از سوی ديگر . معروف واجب نيست داند، امر به  شود؛ زيرا نسبت به جاهلی كه فعل خود را منكر نمی نهی از منكر نيز شامل آن نمی

فقهای . رد؛ زيرا آن ادله به احكام اختصاص داردگي ادله وجوب تعليم احكام و ارشاد جاهل، ارشاد نسبت به موضوعات را دربر نمی
حسن بن زيد : ک.در اين زمينه، ر.)اند، اما اين لزوم در احكام است؛ نه در موضوعات  معاصر نيز گرچه بر لزوم ارشاد جاهل فتوا داده

؛ مولی  6 ، ص9الطاهرة، ج؛ يوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة في أحكام العترة 973، ص الدين عاملی، معالم الدين، ج
؛ سيد محسن حكيم، مستمسك العروة 34، ص ؛ العروة الوثقی ج 7 ، ص4احمد نراقی، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج

، نهاية (عالمه حلی)؛حسن بن يوسف بن مطهر اسدی 444ج، ص ، (الطهارة)؛ التنقيح في شرح العروة 33 ، ص  الوثقی، ج
؛ سيد محمدرضا 769، ص الّله موسوی خمينی، توضيح المسائل، ج ؛ سيد روح443، ص ام، جاإلحكام في معرفة األحك

 (.44 ، ص  المسائل، ج ؛ محمد فاضل لنكرانی، جامع  9، ص  گلپايگاني، مجمع المسائل، ج
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ْقَوی صورت مطلق یا در مواردی خاص بر این قاعده داللت  و روایات متعددی است که به« 6التَّ

تقریر . این رو، قاعدة یادشده از پشتوانة داللی عقل، کتاب و سنت برخوردار است از 7.دارند

سوی آن،  استدالل به این قاعده در بحث حاضر به این بیان است که تعلیم کار خیر و هدایت به

مندی حکومت نسبت به تربیت و  قاعدة اعانه بر استحباب وظیفه. نوعی نیکی در حق متربیان است

ها، تکلیف  ها و نیکی آموزان داللت دارد؛ زیرا وجوب اعانه نسبت به همة خوبی هدایت دانش

. لت داردماالیطاق است؛ از این رو، قاعدة اعانه در نهایت، بر استحباب وظیفة هدایتی حکومت دال

تعلیم علوم و معارف دینی، یا نفس هدایت است یا راهی برای نیل به هدایت متربی به شمار 

پس بر مبنای قاعدة اعانه، هدایت برای حکومت از طریق تعلیم علوم و معارف دینی . رود می

 .رجحان دارد

را هم شامل  مطابق با این قاعده، اعانه عالوه بر تعاون و مشارکت، تهیة مقدمات فعل غیر

از این رو، هر اقدام تمهیدی در راستای تربیت متربیان سوی حکومت، نوعی هدایت یا . شود می

با این حال، از آنجا که هدایت، ماهیتی کفایی دارد، حکومت . شود سازی هدایت محسوب می زمینه

ن رو، حتی نفس از ای. تواند با اجیرکردن و استخدام معلمان، وظیفة تعلیمی خود را ایفا کند می

زیرا گفته شد . استخدام معلم یا تأسیس نهاد آموزشی از سوی حکومت، نوعی اعانه بر نیکی است

 .شود اطالق اعانه غیر از تعلیم هر اقدام دیگر در جهت هدایت متربی را شامل می

 قاعدة تعلیم باب هدایت. 3

برگرفته از مجموعة  8ب هدایتمندی حکومت در هدایت، قاعده تعلیم با سومین دلیل بر وظیفه

مْن : ؛ قال(ع)ْن أِبي جْعفر ع» موثقة ابوعبيدهروایاتی است که بر تعلیم باب هدایت داللت دارند؛ مانند 
                                                           

  : مائده.  
 .47 ؛ ص44 -33 ، صص محمد بن يعقوب كلينی، الكافی، ج. : ک. برای نمونه ر.  
هايی نظير برخورداری از تمكن و امكانات و نيز دامنة نفود و اقتدار، هدايت و تربيت  با توجه به مبانی ارزشی حكومت اسالمی و ويژگی. 4

همچنين، از آنجا كه تعليم باب هدايت نسبت به فاعل تربيتی، . رود های ذاتی آن به شمار می عمومی جامعه يكی از اهداف واولويت
 . شود ل همة عوامل تربيتی از جمله حكومت میاطالق دارد شام
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مْن عّلم باب ُهًدی فلُه أْجِر مْن عِمل ِبِه و ال ُيْنقُص ُأولِئك ِمْن ُأُجوِرِهْم شْيئًا و مْن عّلم باب ضالل  كان علْيِه أْوزاِر 

، 61، ج6131؛ حر عاملی، 82، ص6، ج6132کلینی، )« ل ِبِه و ال ُيْنقُص ُأولِئك ِمْن أْوزاِرِهْم شْيئاعِم 

کنند؛ زیرا  که البته این روایات در نهایت، استحباب هدایتگری حکومت را اثبات می. 6(628ص

ب هر عمل مطابق با این روایات، هر کسی باب خیر و هدایتی را به روی دیگری بگشاید، در ثوا

زند، سهیم است که وعدة ثواب، مالزم با وجوب نیست؛ بلکه در نهایت،  خیری که او سر می

از میان عوامل تربیتی، با توجه به عواملی مانند اقتدار و نفوذ، حکومت . کند رجحان را افاده می

ر نسبت به انفتاح و گسترش باب هدایت در سطح کالن، از نوعی اولویت و ارجحیت برخوردا

 .شود از این رو، مسئولیت حکومت در راستای هدایت از باب این قاعده، استحباب مؤکد می. است

 قاعدة احسان به غیر. 1

گونه که  مطابق با این قاعده، احسان و نیکی به دیگران، رفتاری شایسته و مطلوب است همان 

َه ُيِحبُّ »: در قرآن به آن تصریح دارد عنوان تکلیفی عمومی دو  احسان به 7.«اْلُمْحِسِنيَن َو َأْحِسُنوا ِإنَّ اللَّ

انجام کار خیری برای دیگران؛ که معنای دوم اخص از معنای ( انجام کار نیک؛ ب( الف: معنا دارد

همچنین، به لحاظ . شود احسان به لحاظ متعلق، اطالق دارد و هر شخصی را شامل می. اول است

شود، نیز اطالق دارد و هر نوع کار خوب یا دفع  م مینوع احسان و عملی که در حق دیگری انجا

 . شود ضرری را شامل می

حکم احسان مطابق با هر دو معنا، استحباب است؛ مگر در مواردی که احسان مستلزم دفع 

با این حال، نسبت به برخی مانند والدین، . ضرر از دیگری باشد، در این حال، احسان واجب است

گونه که ممکن است به لحاظ نوع عمل،  همان. مانند آن، استحباب مضاعف داردکیشان و  استاد، هم

برای مثال، در روایات، سیرکردن گرسنه یا تعلیم و ارشاد دیگران بیشتر . این استحباب تأکید شود

 -روحی، فردی -نوع احسان ناظر به نیازهای فرد اعم از جسمی. مورد تأکید قرار گرفته است

 . معنوی است -اجتماعی و مادی

                                                           
ْسَناِد ».   اءِ  -علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد البرقي-َو ِبَهَذا اإْلِ ِد ْبِن َعْبِد اْلَحِميِد َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َرِزين  َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة اْلَحذَّ  .«َعْن ُمَحمَّ
 39 : بقره.  
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احسان نسبت به فاعل نیز قابلیت تأکید دارد؛ از این رو، احسانی که حکومت نسبت به مردم در 

ترین مصادیق احسان به غیر،  کند؛ از مهم هدایت، تأمین نیازهای روحی، عقالنی و فکری آنان می

باید گفت ارائه بر این اساس . کند تلقی شده که انجام آن از سوی حکومت، تأکد بیشتری پیدا می

مفاد آموزشی و محتواهای دینی و معرفتی به مطلق متربیان از سوی حکومت، احسان بزرگی است 

 .کند که زمینة رشد و هدایت آنان را فراهم می

 قاعدة عزت اسالمی. 5

بر اساس این قاعده، جامعة اسالمی باید عزت داشته باشد، و هرچه موجب عزت جامعة اسالمی 

یعنی اگر ترک فعل یا رفتاری سبب ذلت مسلمانان و تسلط کفار . یا مستحب استشود، واجب  می

یکی از . شود، انجام آن از باب قاعدة عزت، واجب است در غیر این صورت، مستحب است

شود، تعلیم معارف هدایتی است که موجب رشد و  مواردی که موجب عزت جامعة اسالمی می

و هم به دلیل توان ( عموم جامعه)با توجه به گسترة مخاطبین  از این رو،. شود تعالی مسلمانان می

البته تالش برای عزت اسالمی . کند و قدرت انجام آن، وظیفة حکومت، اهمیت مضاعف پیدا می

شود و هر فرد به میزان استطاعت خود باید در این  ای کفایی بوده و متوجه آحاد جامعه می وظیفه

 .رود ق بارز تحقق این هدف به شمار میراه اقدام کند، اما حکومت مصدا

 قاعدة وجوب دفاع از مسلمانان. 6

بر اساس قاعدة وجوب دفاع از مسلمانان، هرگاه کیان جامعة اسالمی در معرض خطر و هجمة 

یکی از مصادیق دفاع، تعلیم مفاد تربیت و . مادی و معنوی قرار گیرد؛ دفاع از آن واجب است

. کند ها و دین مردم در برابر هجمة دینی و فرهنگی دفاع می اعتقادات، ارزشهدایتی است که از 

وا لُهْم ما اْستطْعُتْم ِمْن ُقّوة  »این قاعده بر اساس آیة  هرگونه اقدامات تمهیدی دفاعی را نیز  6«و أِعدُّ

اجب بنابراین، آمادگی برای دفاع در مواردی که احتمال عقالیی وجود دار، نیز و. گیرد دربرمی

های علمی و دانشی است که بر اساس آن هم یادگیری  یکی از اثرگذارترین آمادگی، آمادگی. است

                                                           

 13: انفال. 6
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کند و در این میان، نقش حکومت برای آموزش و اقدامات  و هم آموزش علومی را واجب می

بنابراین، از باب قاعدة وجوب دفاع، حکومت . تمهیدی الزم، بیش از سایر عوامل تربیتی است

 .ه هدایت، رشد و کمال جامعة اسالمی مسئولیت الزامی داردنسبت ب

 قاعدة تأمین عدالت اجتماعی. 7

ا اّلِذين ءامُنوْا ُكوُنوْا قّواِمين ِباْلِقْسِط شُهداء ِلّلِه »؛ 6«و ُأِمْرُت أِلْعِدل بْينُكُم »بر اساس مجموعة آیاتی مانند  يأيهُّ
ناِت و أْنزْلنا معُهُم اْلِكتاب و اْلميزان ِليُقوم »؛  « ْقرِبينو لْو علی أنُفِسُكْم أِو اْلواِلدْيِن و اأْل  لقْد أْرسْلنا ُرُسلنا ِباْلبيِّ

ي ِباْلِقْسِط »؛ 4« الّناُس ِباْلِقْسط و  2«. و ِإْن حكْمت فاْحُكْم بْينُهْم ِباْلِقْسِط ِإّن الّله ُيِحبُّ اْلُمْقِسطين»؛ 1«ُقْل أمر ربِّ

عنوان تکلیف عمومی، رجحان مطلق  تأمین عدالت اجتماعی به 1« وا و لْو كان ذا ُقْربیو ِإذا ُقْلُتْم فاْعِدلُ »

الزام تأمین عدالت، در مواردی است که از عدم انجام، ظلمی نسبت به فرد یا آحاد جامعه . دارد

مفهوم عرفی عدل، رعایت حقوقی است . صورت گیرد، اما مادون ظلم، این قاعدة استحبابی است

از این رو، الزمة تأمین عدالت در جامعه آن . ق با قانون و شرع به افراد داده شده استکه مطاب

ترین حقوقی که برای  یکی از مهم. مند شوند طور یکسان بهره است که همگان از منابع و امکانات به

از این رو، با توجه به . آحاد جامعه در قانون در نظر گرفته شده است حق تربیت و هدایت است

. اینکه ابزار قدرت و ثروت در اختیار حکومت است، نسبت به تأمین این حق وظیفة الزامی دارد

 . این الزام بر اساس داللت آیات زیر قابل اثبات است

ْحساِن »همچنین، آیات  ا اّلِذين ءامُنوْا ُكوُنوْا قّواِمين ِباْلِقْسِط »و « ِإّن الّله يْأُمُر ِباْلعْدِل و اإْلِ شُهداء ِلّلِه و  يا أيهُّ
کنند و امر  به قیام به قسط و تحقق عدالت در جامعه امر می«  لْو علی أنُفِسُكْم أِو اْلواِلدْيِن و اأْلْقرِبين

                                                           

 62آیه : شوری. 6
 682: نساء. 7
 72: حدید. 8
 71: اعراف. 1
 17: مائده. 2
 627: انعام. 1
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حکم وجوب . از این رو، وجوب عدالت اجتماعی قابل برداشت است. ظهور در وجوب دارد

ُه اَل ُيِحبُّ »شود آیاتی مانند  می وسیله آیاتی که بر حرمت ظلم داللت دارند نیز تقویت عدالت به َو اللَّ
اِلِميَن   .کنند که جنبة سلبی دارند و مطلق ظلم به خود، دیگران، یا جامعه را مذمت می 6«الظَّ

یک مصداق ظلم، منع حق دیگری یا تصرف عدوانی در آن است و معنای دیگر ظلم، عدم 

در واقع، این نوع ظلم، عدم رفع موانع . اقدام برای رفع عوامل رشد و تعالی فرد و جامعه است

تواند موانع تعلیم و تربیت  طبق معنای دوم، هرگاه حکومت می. برای ایصال حق به دیگری است

را برطرف کند تا عموم مردم بتوانند مسیر رشد و هدایت را طی کنند، اما اقدامی در این جهت 

 .نشده است یافته و عدالت جاری انجام ندهد، ظلم تحقق

گاهی . فتنی است در مفهوم عدل و ظلم ثبوت حق نهفته است که ثبوت حق نیاز به دلیل داردگ

کند و گاهی  برای هر فردی حکم می( حق حیات)طور مستقل و قطعی به ثبوت برخی حقوق  به

کند، رعایت این حق در اولی عقلی و در  را برای فرد یا افرادی تعیین می( نفقه)نیز شرع، حقی 

گاهی نیز حق در واقع به حکم عقال و عرفی است، که ممکن است برحسب . است دومی شرعی

 .اعصار و امصار تغییر کند مانند حق آزادی مطبوعات در عصر حاضر

از این رو، عدالت عقلی . شود آنچه مهم است اینکه هر سه نوع حق مشمول آیات و روایات می

اق آن برطرف شود، مشروط به اینکه خالف آن و عرفی نیز باید در جامعه محترم شده و موانع احق

ویژه در جامعة اسالمی، هدایت متربیان حقی است که عرف به آن  امروزه به. موازین شرعی نباشد

از این رو، . و پرورش کودکان است ترین وسایط تحقق آن، آموزش  کند و یکی از مهم حکم می

های تأمین عدالت اجتماعی  از مؤلفه اهتمام حکومت به تعلیم و تربیت، جزء حقوق الزامی و

 .شود محسوب می

 قاعدة وجوب حفظ نظام. 8

مطابق با قاعدة وجوب حفظ نظام، صیانت از نظام واجب و آنچه موجب اخالل نظم اجتماعی 

                                                           

 22: آل عمران. 6
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این مقررات . نظام اجتماعی در هر زمانی وابسته به یک سلسله مقررات است. شود، حرام است

ها هم موجب  شود، اما نبود آن ها موجب بهترشدن امور می بی، وجود آنمراتبی دارند، در مرات

در مراتبی دیگر، نبود برخی مقررات موجب هرج و مرج و اخالل نظام . شود اخالل نظام نمی

 .شود می

شود از نظر عقلی رجحان دارد،  مقررات مرتبة نخست که موجب تحصین وضع اجتماعی می

پذیرد و شواهد نقلی  الزام عقلی دارد که شرع هم طبعاً آن را می اما مقررات مرتبة دوم، وجوب و

شود که وجوب آن،  نیز بر آن دو مرتبه وجود دارد و به این مقررات واجبات نظامیه، اطالق می

 .کفایی است

ها، فنون و  بر اساس قاعدة مزبور، هرگاه برای تربیت و هدایت متربیان، سطحی از آموزش

ای که اگر متربیان این علوم و فنون را فرانگیرند، جامعه  گونه جتماعی شد بهها جزء نظام ا مهارت

در این میان، با توجه . شود کند؛ فراگیری و تعلیم آن واجب می مختل شده و هرج و مرج پیدا می

به امکانات و منابع مالی حکومت و نیز توان تحت پوشش قرار دادن متربیان در سطح وسیع، 

 .شود  بیت بیش از سایر عوامل تربیتی، متوجه حکومت میوظیفة تعلیم و تر

 بندی ادلة عامه جمع

ترین و اثرگذارترین عوامل تربیتی برای تربیت و هدایت متربیان، حکومت اسالمی  یکی از مهم

مطابق با داللت برخی ادله، مسئولیت هدایت بر عهدة حکومت، به لحاظ حکم فقهی، از . است

شود و  است اما وجوب مانع از تفویض و واگذاری آن به غیر نمی وجوب و الزام برخوردار

بر اساس مفاد قواعدی مانند اعانه بر . تواند مسئولیت هدایتی خود را ایفا کند حکومت بالتسبیب می

به دلیل عدم . شود مندی حکومت در هدایت متربیان حکم می نیکی، به رجحان و استحباب وظیفه

، قواعدی مانند قاعدة تعلیم باب هدایت یا احسان، نیز استحباب مالزمة وعدة ثواب با وجوب

مندی از عنصر اقتدار  الید بودن حکومت و بهره با این حال، به دلیل مبسوط. کنند مذکور را افاده می

و نفوذ، تأمین نیازهای جسمی و عقالنی نیز مادی و معنوی متربی در فرایند تربیت و هدایت 

اما مطابق با صریح قواعدی مانند قاعدة . شود هدایتی حکومت، مؤکد میاولویت یافته و وظیفة 
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عزت، از آنجا که تعلیم علوم و معارف دینی و تربیت و هدایت آحاد جامعه اسالمی، راه نفوذ و 

شود، هدایت در قلمرو  تسلط کفار بر مسلمین را مسدود کرده و مایة عزت و تعالی جامعه می

الزام یادشده هم اصل هدایت و هم اقدامات تمهیدی و . گیرد میوظایف الزامی حکومت قرار 

الزام و وجوب یادشده بر اساس قاعدة عدالت اجتماعی نیز قابل . گیرد مقدمات آن را دربرمی

ضمن اینکه، عدم رفع موانع تربیت و هدایت موجبات گمراهی و شقاوت اخروی را . استنباط است

از این رو، از باب حرمت ظلم، تالش . حق افراد جامعه است به دنبال دارد و این ظلمی آشکار در

ضمن اینکه عدم اهتمام حکومت به این وظیفه هرگاه . برای تحقق عدالت الزامی خواهد بود

موجب هرج و مرج و اختالل نظام شود، از باب وجوب حفظ نظام و حرمت اختالل به نظام، 

 . شود واجب می

عنوان  اصل مسئولیت حکومت نسبت به هدایت متربیان، به بنابراین، بر اساس داللت قواعد،

ها، منابع و اعتبارات  اما بنا به جایگاه حکومت در تأمین زیرساخت. اولی، استحباب و رجحان دارد

الزم، برخورداری از عامل اقتدار و نفوذ و نیز تشخیص مصالح کلی جامعه و درک اوضاع سیاسی 

اسالمی، ممانعت از تسلط کفار و حفظ نظام و کیان اسالمی،  و اجتماعی به جهت تأمین عزت نظام

 .شود وظیفة تربیتی و هدایتی بر حکومت واجب می

 ادلة خاصه

بر مسئولیت حکومت در هدایت متربیان از طریق تعلیم و تربیت، عالوه بر ادلة عامه، برخی 

قابل اطمینانی ندارند، اما ادلة خاصه هرچند سند . عنوان دلیل خاص نیز داللت دارند روایات به

شود که در ادامه،   می( ع)تعدد و تکثر آن موجب استفاضه و اطمینان به صدور محتوا از معصوم 

 .شود داللت تعدادی از این روایات به اجمال بررسی می

 به معاذ بن جبل( ص)توصیة پیامبر . 0

 (.72، ص6131ابن شعبه حرانی، ) و أحسن أدبهم علی األخالق الصالحه  الله  كتاب  يا معاذ علمهم

 .این روایت مرسله و فاقد اعتبار سندی است :بررسی سندی

به ( ص)عنوان حاکم و والی عازم یمن شد و پیامبر  از آنجا که معاذ بن جبل، به :بررسی داللی
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مندی و  عنوان دلیل خاص بر وظیفه جهت شأن حکومتی معاذ به او توصیه کردند، روایت به

مطابق با این روایت، تعلیم معارف دین و تأدیب بر . کومت بر هدایت داللت داردمسئولیت ح

محور اخالق نیکو در راستای وظیفة هدایتی حاکم بر او متعین شده است و بر وجوب عینی داللت 

البته قلمرو وجوب، شامل تعلیم . شود  دارد که در مقام امتثال، با فعل غیر، از عهده حاکم ساقط می

شود که اثرگذاری مستقیم بر هدایت مخاطب دارد مانند تعلیم  معارف ضروری دین می قرآن و

 .کم حمد و سوره از قرآن، چرا که اتیان نماز متوقف بر تعلیم آن است دست

مُهم در وجوب»گفتنی است در این روایت، دو ظهور  باهم تعارض دارند و « اطالق كتاب الله -علِّ

از این رو، برای رفع . نوعی تکلیف ماالیطاق بلکه حرجی است وجوب تعلیم تمام معارف قرآن

در وجوب را ( علمهم)تعارض، با توجه به مقام و تناسب عهد و وصیت با وجوب، ظهور فعل امر 

این سخن دربارة . شود اهلل را به احکام و معارف ضروری مورد ابتال مقید می حفظ و اطالق کتاب

شود که در نهایت، باید گفت  نیز عیناً جاری می« الصالحهاألخالق »با اطالق « أحسن»وجوب 

 .تأدیب در محدودة اخالقیات ضروری جامعه، بر حکومت واجب است

 به عمر بن هضم( ص)وصیت پیامبر . 2

لعمر بن هضم حين بعثه الی ( ص)هذا بيان من الله و رسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عهد من محمد 
قوی الله فی امره كله فإن الله مع الذين التقوا والذين هم محسنون و امره أن يأخذ بالحق كما امره اليمن أمره بت

 (.716، ص1تا، ج ابن هشام، بی) الله و أن يبشر الناس بالخير و يأمر هم به و يعلم الناس القرأن و يفقههم فيه

 .تاین مضمون نیز به لحاظ سند مرسله و فاقد اعتبار اس :بررسی سندی

ها  داللت این روایت مانند روایت قبل است با این تفاوت که دامنة آموزش :بررسی داللی

تر شده و عالوه بر علوم و معارف قرآنی، عقاید و اخالق و جزئیات احکام نیز در قلمرو مفاد  وسیع

از توان  با این حال، عدم وجوب آموزش تمام احکام برای همگان را می. آموزشی قرار گرفته است

پس تعلیم احکام مورد . حد واجب از تعلیم، احکام الزامی مورد ابتال است. روایت استنباط کرد

تواند به صورت مستقیم یا به  ابتالی جامعه بر حکومت واجب است که عمل به این تکلیف می

 .تسبیب باشد
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 البالغه روایت نهج. 3

اُس ِإنَّ ِلي َعَلْيُكْم َحّقًا َو َلكُ  َها النَّ ِصيَحُة َلُكْم َو َتْوِفيُر َفْيِئُكْم َعَلْيُكْم َو َتْعِليُمُكْم َأيُّ ُكْم َعَليَّ َفالنَّ ا َحقُّ ْم َعَليَّ َحقٌّ َفَأمَّ
 (.81البالغه، خطبة  نهج) َكْياَل َتْجَهُلوا َو َتْأِديُبُكْم َكْيَما َتَعَلُموا

برخی معتقدند . طرح استالبالغه دو مبنای م دربارة اعتبار سند محتوای نهج :بررسی سندی

محتوا . های منطقى است البالغه، مستدل یا درخور استدالل ها و کلمات قصار نهج ها، نامه اکثر خطبه

یا امام معصومى تراوش کرده ( ص)دهد تنها از فکر پیامبر  چنان عمیق و واالست که گواهى می آن

در مقابل، (. 22، ص6کارم شیرازی، جم)البالغه تمام است  رو معیار حجیت سند، دربارة نهج ازاین

. البالغه باید مورد به مورد بررسی شود برخی دیگر معتقدند برای اثبات اعتبار سند، هر فراز از نهج

به این معنا که هر بخش و فرازی که در کتب روایی دیگر آمده، بر اساس اسناد مربوطه، باید 

طبق مبنای دوم این فراز . اسناد، اعتباری ندارنداز این رو، فرازهای فاقد . اعتبارسنجی روایی شود

 .البالغه نیز در دیگر منابع روایی نیامده و مسند نیست و از نظر سند نامعتبر است از نهج

زدایی عمومی از جامعه و  از جمله حقوق مردم بر حکومت، تعلیم و جهل :بررسی داللی

حر )« آداب آموزی»متون دینی به معنای  تأدیب در. تأدیب و علوم و آداب آموزی به مردم است

، (826، ص6، ج6168؛ شیخ صدوق، 812، ص6133؛ شیخ طوسی، 781، ص71، ج6131عاملی، 

آمده است و در این روایت تأدیب مقابل تعلیم قرار گرفته است و به قرینة  7«تربیت»و  6«تعلیم»

دو مسئولیت برای حکومت تبیین از این رو، روایت . مقابله ممکن است تأدیب غیر از تعلیم باشد

اول تعلیم و انتقال علوم و معارف، دوم تقویت صفات روحی و فضائل اخالقی که هر دو : کند می

                                                           
ِه  َقاَل َأُبوَعْبِد ».   َدَب َيْبَقی َقاَل ( ع)اللَّ

َ
َدُب اَل اْلَماُل َفِإنَّ اْلَماَل َيْذَهُب َواأْل

َ
ْبَناِئِهُم اأْل

َ
َث اْلَْباُء أِل َدِب اْلِعْلَم َمْسَعَدُة  ِإنَّ َخْيَر َما َورَّ

َ
« َيْعِني ِباأْل

ُب َأْصَحاَبهُ ( ع) َكاَن َعِليٌّ   و فيه»؛ (94 ، ص 4، ج 347 كلينی، ) ُمهم العلم و محاسَن األخالق ُيَؤدِّ ،  ، ج6 3 طريحی، )« أي ُيَعلِّ
اُج في»؛ (، واژة ادب9ص ب تعّلم و اسَتْعَمَلُه الزجَّ مه، َفَتَأدَّ َبه َأي َعلَّ َب : وَجلَّ فقالالّلِه عزَّ  َأدَّ ه  والَحقُّ في هذا ما َأدَّ الّلُه تعالی به َنِبيَّ

 (.، واژة ادب36 ، ص   ، ج4 3 حسينی زبيدی، )« (ص)
َبَك َقاَل  َفَقاَل َيا َرُسوَل »؛ (4  ، ص6 ، ج344 عالمه مجلسی، )« أدبني ربي فأحسن تأديبي( ص)قال ».   ِه َمْن َأدَّ َبِني َو أَ  اللَّ ُه َأدَّ َنا اللَّ

َبِني َواْلَيْأُس َأْغَناِني»؛ (94 ، ص7 ، ج344 عالمه مجلسی، )« َأْفَصُح اْلَعَرب ْهُر َأدَّ اِني /الدَّ ْبُر َربَّ عالمه ) « َواْلُقوُت َأْقَنَعِني َوالصَّ
ِه  ِإنَّ َرُسوَل ! يا ُكَمْيُل »؛ (336، ص43، ج344 مجلسی،  َبهُ ( ص)اللَّ َوَجلَّ َو ُه  َأدَّ ُه َعزَّ َدَب اللَّ

َ
ُث اأْل ُب اْلُمْؤِمِنيَن َو ُأَورِّ َبِني َو َأَنا ُأَؤدِّ َو َأدَّ

ِمين  (.64 ، ص73، ج344 عالمه مجلسی، )«  اْلُمَكرَّ
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به نوعی در راستای تربیت و هدایت عمومی جامعه ( تربیت دانشی و تربیت اخالقی)وظیفه 

 .گیرد صورت می

و قرائن حافه در کالم هم تعلیم تعلیم جاهل اطالق دارد و بر اساس مناسبات حکم موضوع 

هایی که شخص در زندگی  شود و هم تعلیم علوم، فنون و مهارت احکام شرعی را شامل می

ها نیازمند است؛ اما از آنجا که واژة علم در متون دینی به علم دینی انصراف دارد  اجتماعی بدان

در این صورت . به قرینه دارداستعمال آن در غیر امور دینی، نیاز (. 28، ص7، ج6811اعرافی، )

 .های غیر دینی باید به ادلة دیگر تمسک کرد برای تعلیم علوم و دانش

توان وجوب و الزام را استفاده کرد، البته استعمال حق در معنا استحباب نه غلط  از کلمة حق می

. است و نه مجاز اما اگر حق بدون قید باشد، با مقدمات حکمت مفید وجوب و الزامی است

مندی  و مردم کوفه است و ربطی به وظیفه( ع)ممکن است، گفته شود این حق در رابطة میان علی 

از آن دلیل که متولی حکومت اسالمی است، ( ع)توان از علی  حکومت ندارد، اما باید گفت می

شود و  الغای خصوصیت کرد از این رو، تعلیم و تأدیب اجتماعی به شخصیت حاکمیتی مرتبط می

در وجوب آموزش « َتْعِليُمُكْم َكْياَل َتْجَهُلوا»عبارت . ها قابل تسری است یگر حکام و حکومتبه د

از این رو، تعلیم مطلق علوم بر حکومت واجب . عقاید، معارف و احکام ضروری، ظهور دارد

 .نیست چون تکلیف ماالیطاق است و عمالً شدنی نیست

 مقطوعة غررالحکم. 0

 (.128، ص 6163،  تمیمی آمدی)« أهل واليته حدود اإلسالم و اإليمان علی اإلمام أن يعّلم»

 .این روایت مقطوعه و فاقد اعتبار سندی است :بررسی سندی

. در اینکه مراد حدود اسالم و ایمان چیست باید گفت دو معنا متصور است :بررسی داللی

ها بدانند  اول، مرز اسالم و کفر یعنی به مردم ضوابط و شرایط اسالم و کفر آموزش داده شود تا آن

دوم؛ حدود احکام، . چه اعمال و رفتاری را نباید مرتکب شوند و به چه اموری باید پایبند باشند

ستحبات و تعلیم مقومات و عناصر ایمان؛ طبق معنای دوم؛ روایت ارتباط وثیقی با واجبات و م

از . شود زیرا حکومت موظف به آموزش مفاد دینی و هدایتی می. کند هدایتگری حکومت پیدا می
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میان این دو معنا اظهر معنای دوم است زیرا اگر حتی معنای اول مراد باشد امکان الغای 

 .داردخصوصیت از آن وجود 

مندی حکومت در هدایت داللت دارد؛ زیرا سخن از حق مردم بر  این روایت نیز بر وظیفه

علی االمام ان »ضمن اینکه ظاهر . تر است حکومت دارد که ظهور حق بر وجوب از واژه امر قوی

هرچند صراحت در وجوب ندارد، ولی با مقدمات حکمت و اطالق، حمل بر وجوب « یعلّم

مندی حکومت، اختصاص به محدودة والیت و نفوذ حاکم دارد و خارج  مرو وظیفهشود؛ اما قل می

ضمن اینکه حد واجب آموزش نیز منحصر به احکام و معارف ضروری . شود از آن را شامل نمی

 (.عقاید، اخالق و احکام ضروری مبتالبه)شود  اسالم و ایمان می

 روایت بحاراالنوار. 5

مرهم فيأمرهم و ينهاهم و يقيم فيهم الحدود و يجاهد العدو و يقسم الغنائم و يفرض ال بد لألمة من إمام يقول بأ
 (.16، ص1، ج6138عالمه مجلسی، ) و يحذرهم ما فيه مضارهم  صالحهم  ما فيه  أبواب  الفرائض و يعرفهم

 .روایت مرسله است و اعتباری ندارد :بررسی سندی

کند به دو  وجوب دارد و بر وظایف امام داللت می ظهور در« ال بد لألمه»عبارت  :بررسی داللی

جمالت خبریه در مقام انشاء هستند « فيأمرهم؛ ينهاهم؛ يقيم ويعرفهم»دلیل، اول آنکه عباراتی مانند 

بار « ال بد لالمه من امام»دوم، اینکه عبارت . تر است ها در وجوب از صیغة امر، قوی که ظهور آن

اینکه نیاز جامعه به امام، البد منه شمرده شده، . کند جه حکومت میالزامی دارد و وظایفی را متو

شود، به عبارتی البدیت وجود امام برای   قرینه است که بر امام جامعه وظایفی الزامی مترتب می

از این دو جهت روایت بر . گردد یکسری اقدامات وظایف بازمی( وجوب)جامعه به البدیت 

 .کند وجوب داللت می

چیست باید گفت دو معنا « و يعرفهم ابواب ما فيه صالحهم»در عبارت « یعرفهم»مراد از  در اینکه

اول، این عبارت ناظر به بعد تعلیمی است یعنی حکومت وظیفه دارد، جامعه را تعلیم : متصوراست

 .ها بگشاید دهد و ابواب صالح دنیوی و اخروی را با آموزش و انتقال معلومات فراروی آن

دهند که بر اساس آن  جمله و مجموعه جمالت در این روایت، سیاقی تشکیل میدوم، این 

گذارد تا جامعه را به صالح،  فراتر از آموزش، وظیفة تربیتی و هدایتی را نیز بر عهده حکومت می
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فراتر از « یحذرهم ما فیه مضارهم»ویژه برحذرداشتن در عبارت  به. دکنسداد و سعادت رهنمون 

 .شود  خشی است و شامل اقدام تربیتی و هدایتی میعملیات آگاهی ب

در عبارت . در این موارد، اعم از امام معصوم است و مراد، حاکم جامعه است« امام»لفظ 

از این رو، تعلیم . مراد از صالح، اعم از صالح دنیوی و اخروی است«  صالحهم  ما فيه  أبواب  يعرفهم»

و اخروی مردم باشد، ( های زندگی اجتماعی و فردی لحتمص)هر آنچه که مطابق با مصالح دنیوی 

ذکر است در روایاتی که حضرات معصومین به والیان و حاکمان  شایان. بر حکومت واجب است

ها حکم والیی بود اما در این روایت، اقدامات و وظایفی که  دادند، غالب آن دستوراتی را می

ی مثال، آموزش و تربیت و هدایت متربیان برا. شمارد، حکم و تشریع الهی است حضرت برمی

مجمع مصالح دنیوی و اخروی است که هم سعادت زندگی دنیوی و هم فالح و رستگاری اخروی 

ظاهر روایت هرچند در قالب جمله خبریه آمده است، اما داللت آن بر وجوب آکد . را در پی دارد

 .است

 البالغه روایت دوم نهج. 6

  لهم  أما بعد فأقم للناس الحج و ذكرهم بأيام الله واجلس»: و هو عامله علی مكه  كتابه إلی قثم بن العباس
 (.12البالغه، نامة  نهج)« ، فأفت المستفتي، وعلم الجاهل، وذاكر العالم العصرين

ذیل بررسی سندی روایت سوم گذشت که دربارة اعتبار سند محتوای  :بررسی سندی

البالغه نیز در دیگر  طبق مبنای دوم از آنجا که این فراز از نهجالبالغه دو مبنای مطرح است و  نهج

 .منابع روایی نیامده سنداً نامعتبر است، اما مطابق با مبنای اول، کامالً معتبر است

دهد صبح و  عنوان حاکم مکه دستور می در این نامه حضرت به قثم بن عباس به :بررسی داللی

ای دینی مردم پاسخ دهد، جاهالن را آگاه کند و دانش و علم ه بعد از ظهر وقتی بگذار و به پرسش

ظاهر روایت، بر وجوب داللت دارد و روایت تعلیم علم به جاهل و عرضة . را به مردم عرضه کند

بر « فأفت المستفتي»اما عبارت . شمارد دانش به مردم را از احکام الهی و اولی بر عهده حاکم برمی

تفاوت « علم الجاهل»با عبارت « افت المستفتی»گفتنی است عبارت . دحوزة احکام شرعی داللت دار

کند هرچند نسبت به حکم، جاهل است اما جهل او مطلق و  مستفتی و کسی که سؤال می. دارد
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به عبارتی، در عبارت اول، . که جهل مطلق دارد« علم الجاهل»ابتدایی نیست برخالف جاهل در 

این دو تعبیر . گیرد م، جاهل مطلق است و غافل را نیز دربرمیما در عبارت دو. جاهل ملتفت است

را برای حکومت ( هم تعلیم و تربیت عمومی و هم تعلیم و تربیت تکمیلی)دو سطح از مسئولیت 

 .کند تعیین می

 عهد مالک اشتر. 7

ِه َعِليٌّ َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن َماِلَك ْبَن  ُه ِمْصَر ِجْبَوَة َخَراِجَها َو َهَذا َما َأَمَر ِبِه َعْبُد اللَّ ْشَتَر ِفي َعْهِدِه ِإَلْيِه ِحيَن َوالَّ
َ
اْلَحاِرِث اأْل

َها َو اْسِتْصاَلَح َأْهِلَها َو ِعَماَرَة ِباَلِدَها  (.28البالغه، نامة  نهج) ِجَهاَد َعُدوِّ

تباری این روایت، دارای اع. بر خالف روایات قبل که سند معتبری نداشتند :بررسی سندی

تحف برای نمونه، متن عهد مالک در . در کتب روایی این عهد با سند نیامده است. سندی است

اما در کتب رجالی از ناحیة (. 671، ص6131ابن شعبه حرانی، )بدون سند آمده است  العقول

سندی برای آن آمده که قابل تصحیح است، ضمن اینکه اشتهار و اشتمال  7و شیخ 6مرحوم نجاشی

تواند اطمینان ایجاد کند که این  این عهد بر مضامین واال و بر پایه بر شرایط و ضوابط شرعی می

 .است؛ بنابراین، روایت، اعتبار سند دارد( ع)عهد از امیر مؤمنان 

وم مطلقی دارد که امور دنیوی و اخروی را دربر مفه« استصالح االهل»عبارت  :بررسی داللی

. کند گیرد و چون عبارت به نحو قضیة حقیقیه است، به تناسب زمان و مکان، تفاوت پیدا می می

ضمن اینکه، صالح نسبت به امور دنیوی و اخروی شمول دارد بنابراین در هر زمانی حاکم باید 

مطابق . تأمین آن در حد متعارف تالش کندصالح جامعه تحت حکومت خود را شناسایی و برای 

أمر به عبدالله »ظاهر روایت، صالح اهل، وظیفه وجوبی بر ذمه حاکم جامعه است؛ زیرا در عبارت 
 .مادة امر ظهور در وجوب دارد« علٌی أميرالمؤمنين صلواُت الله عليه مالک بن الحارِث 

                                                           
أخبرنا ابن الجندي عن أبي علي بن همام، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن األصبغ ».  

 (.4، ص347 لی نجاشی، احمد بن ع)« بالعهد
أخبرنا بالعهد ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن الحميري عن هارون بن مسلم و الحسن بن ظريف جميعًا عن الحسين بن علوان ».  

 (.44تا، ص شيخ طوسی، بی)« (ع)الكلبي عن سعد بن طريف عن األصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين 
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ت و مستحبات اعتقادی، اخالقی و گفتنی است از آنجا که استصالح اهل اطالق دارد و واجبا

شود و ارتکاز وجود دارد که امر به مستحبات واجب نیست؛ از این رو، اقداماتی  عملی را شامل می

ریزی، نظارت، پشتیبانی، تأمین بودجه و مانند آن برای تعلیم و تربیت  گذاری، برنامه مانند سیاست

 .عمومی بر حکومت واجب است

ی دارد و توسعة سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فکری و استصالح اهل دامنة وسیع

های عمومی  الزمة توسعه در موارد یادشده، بسط آگاهی. گیرد معنوی و اخالقی جامعه را دربرمی

این نکته فارق حکومت اسالمی از . از طریق آموزش و تربیت آحاد جامعه است( مادی و معنوی)

 .نهد قی و معنوی جامعه، وقعی نمیحکومت لیبرال است که به توسعة اخال

 روایت ارشاد القلوب. 8

ْيَلِميُّ ِفي ِإْرَشاِد اْلُقُلوِب » ُه َيْعِني َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن »: اْلَحَسُن ْبُن َأِبي اْلَحَسِن الدَّ ا َكاَن َيْفُرُغ ِمَن ( ع)َو ُرِوَي َأنَّ َلمَّ
اِس َو  ُغ ِلَتْعِليِم النَّ  (.72، ص68، ج6133نوری، )« اْلَقَضاِء َبْيَنُهْم اْلِجَهاِد َيَتَفرَّ

روایات ارشاد القلوب مرسله و فاقد اعتبار سندی است و مرحوم دیلمی با  :بررسی سندی

 .نقل کرده است( السالم علیهم)حذف سلسله راویان، احادیث را مستقیماً از حضرات معصومین 

داری دارد، از این رو، داللتی  حکومتدر ( ع)روایت حاکی از سیرة عملی علی  :بررسی داللی

ظاهر روایت فقط شامل آموزش مسائل . بر وجوب ندارد؛ زیرا حداکثر داللت سیره، جواز است

شود؛ زیرا سیرة دلیل لبی است و باید به قدر متیقن آن اخذ کرد و قدر متیقن، استحباب  دینی می

 .شود تعلیم مسائل غیر دینی نمیاز این رو، شامل . تعلیم احکام و معارف دینی ضروری است

 روایت فضل بن شاذان. 9

ِد ْبِن قُ » َثِني َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ ْيَساُبوِريُّ َقاَل َحدَّ ِد ْبِن ُعْبُدوس  النَّ َثِني َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُمَحمَّ ْيَساُبوِريُّ َقاَل َقاَل َحدَّ َتْيَبه النَّ
د  اْلَفْضُل ْبُن َشاَذاَن  ْيَساُبوِريُّ  َأُبو ُمَحمَّ نَّ اْلُجُمَعَة َمْشَهٌد َعامٌّ َفَأَراَد َأْن :... النَّ

َ
َفِإْن َقاَل َفِلَم ُجِعَلِت اْلُخْطَبه ِقيَل أِل

اَعه َو َتْرِهيِبِهْم ِمَن اْلَمْعِصَيه َو ِفْعِلِه  َماِم َسَبٌب ِإَلی َمْوِعَظِتِهْم َو َتْرِغيِبِهْم ِفي الطَّ ِقيِفِهْم َعَلی َما َأَراُدوا ْم َو َتْو َيُكوَن ِلْْلِ
 (.712، ص6هـ ق، ج6831شیخ صدوق، )« ِمْن َمْصَلَحه ِديِنِهْم َو ُدْنَياُهْم 

زیرا . این روایت به جهت عبدالواحد بن محمد بن عبدوس، اعتبار سندی ندارد :بررسی سندی
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بر وثاقت  وی گرچه از مشایخ صدوق است و مورد ترضی او قرار گرفته، اما صرف ترضی، دلیلی

از (. 17، ص67تا، ج موسوی خویی، بی)دانند  الحال می ضمن اینکه برخی وی را مجهول. نیست

 .این رو، سند روایت قابل اطمینان نیست

روایت در مقام بیان حکمت، جعل خطبه در نماز جمعه است و آن اینکه  :بررسی داللی

هدایتی خویش را به انجام رساند و مفاد  محملی باشد تا امام و حاکم جامعه بتواند وظیفة تربیت و

آموزشی و تربیتی را که هم مصالح و زندگی دنیوی و هم صالح اخروی مردم را دربر دارد، به 

این برداشت از روایت خود مفهم این نکته است . اطالع همگان برساند و آن را ترویج و تبلیغ کند

اما . ها است جمعه فرصتی برای بیان آن که اصل تربت وظایف مزبور بر امام واجب است و نماز

ها بیان کند،  اینکه وظایف و مسئولیت حکومت منحصر باشد به موارد که حاکم در نماز جمعه آن

 .داللت چنین اقتضایی ندارد

 گیری بحث و نتیجه

عهد مالک )بر مسئولیت هدایتگری حکومت، به هشت دلیل روایی استناد شد که جز یک مورد 

ها بر وجوب تعلیم  وایات فاقد اعتبار سندی بودند؛ اما به لحاظ داللی، مجموع آنسایر ر( اشتر

از آنجا که تعلیم، مقدمة . علوم و معارف دینی ضروری از سوی حکومت داللت روشنی دارند

مطابق با عهد مالک اشتر بسته . تربیت و هدایت است، روایات بر وجوب هدایت نیز داللت دارند

شود، نیز بر  زمانی، تعلیم علوم و فنونی که موجب صالح و سداد جامعه می به شرایط هر دورة

با این حال، وجوب این وظیفه بر حکومت، بدان معنا نیست که نتواند . حکومت واجب است

 . وظیفة تعلیمی و تربیتی را به تسبیب انجام دهد

ت است، مسئولیت که مقدمه هدای( معارف الزامی دینی مبتالبه)پس حکومت نسبت به تعلیم 

البته اگر در . تعلیم، استحباب مؤکد دارد( علوم، احکام و اعتقادات غیر الزامی)دارد و در مادون آن 

ها موجب عزت جامعة اسالمی، تأمین عدالت اجتماعی، دفع  مواردی، آموزش علوم، فنون و مهارت

به هر حال، دایرة . شود ظلم و یا قطع تسلط بیگانگان شود؛ عنوان ثانوی پیدا کرده و واجب می
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صورت مباشری یا به  تواند به وجوب و استحباب در این حکم به نحو کفایی است که حکومت می

 .شود تسبیب آن را انجام دهد و با انجام غیر از حکومت ساقط می

در نوشتار حاضر مسئولیت حکومت در هدایت و تربیت متربیان در دو محور مورد بررسی 

مطابق با داللت قواعد فقهی اصل مسئولیت حکومت نسبت به هدایت متربیان، . فقهی قرار گرفت

عنوان اولی، استحباب و رجحان دارد؛ اما بنا به جایگاه حکومت و برخورداری از عامل اقتدار و  به

نفوذ، توانایی تأمین منابع و امکانات و نیز تشخیص مصالح کلی جامعه و درک اوضاع سیاسی و 

تأمین عزت نظام اسالمی، ممانعت از تسلط کفار و حفظ نظام و کیان اسالمی،  اجتماعی به دلیل

بر پایة داللت ادلة خاصه نیز وجوب تعلیم . شود  بر حکومت واجب میوظیفة تربیتی و هدایتی 

مفاد هدایتی بر حکومت قابل اثبات است و از آنجا که تعلیم، نفس یا مقدمة هدایت است، روایات 

چنین، از آنجا که بنا به برخی آراء، تعلیم مساوی با هدایت هم. یز داللت دارندبر وجوب هدایت ن

توان روایات دال بر وجوب تعلیم را بر وجوب هدایت متربی نیز تطبیق  شود، می متربی تلقی می

شود، نیز بر  بر اساس این حکم کلی تعلیم علوم و فنونی که موجب صالح و سداد جامعه می. داد

 .ستاجب احکومت و

پس هم بر اساس قواعد فقهی و هم ادلة خاصه، مسئولیت حکومت اسالمی در هدایت به نحو 

حکومت نسبت به تعلیم معارف الزامی دینی که مقدمة هدایت . اثبات است الزام و وجوب قابل

است، نیز مسئولیت دارد و در مادون آن از علوم، احکام و اعتقادات غیر الزامی، تعلیم، استحباب 

ها موجب عزت جامعة اسالمی،  البته اگر در مواردی، آموزش علوم، فنون و مهارت. د داردمؤک

تأمین عدالت اجتماعی، دفع ظلم یا قطع تسلط بیگانگان شود؛ عنوان ثانوی پیدا کرده و واجب 

با این همه، وجوب این وظیفه بر حکومت، مانع از انجام تسبیبی و تفویض آن به دیگر . شود می

تنهایی از  تربیتی نیست مگر مواردی که مختص حکومت است و افراد یا نهادی تربیتی بهعامالن 

 .آیند عهدة آن بر نمی
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