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 3چكيده

و  (یفتار)ر ی، عباد(ی)شناخت یاعتقاد تیترب .است ینید تیترب ،یتیترب یهاساحت نیتراز مهم
اقدامات و  ازمندیجامعه، ن ینید تیتحقق ترب .قرار دارد ینید تیترب ۀرمجموعیز ،یاخالق

، رسانهعلما، نخبگان ان،یمرب ن،یوالد .است یتیترب انیعامالن و متول ۀدیچیگسترده و پ یهاتیفعال
و  نیترمهماز  .در سطح اجتماع هستند تیترب یو عامالِن اصل انیمتول ۀو حکومت از جمل ها

ال  یفیبه روش توص ق،یتحق نیا .است یحکومت اسالم ،ینید تیترب انیعوامل و متول نیمؤثرتر
جامعه را با ادله و  ینید تینسبت به ترب یحکومت اسالم یمندفهیاصل وظ ،یو اجتهاد یلیتحل

 یبا توجه به ادله، حکومت اسالم .ال اثبات کرده است اتیال قرآن و روا یو نقل یعقل ۀادل م،قواعد عا
 یالزام ۀفیآحاِد مردم، وظ یو اخالق یعباد ،یاعتقاد ِی الزام فیجامعه در تکال ینید تینسبت به ترب

 قیاز طر تواندیم یپژوهش، حکومت اسالم نیا .دارد یاستحباب فیتکال ات،یالزام ریو در غ
 ،یرهبر ،یهماهنگ ،یسازمانده ،یزیرمستمِر برنامه یهاتیو فعال یتیریمجموعه اقدامات مد

  .جامعه محقق سازد ۀرا در گستر ینید تیکنترل و نظارت، ترب
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 مقدمه

ی ابر اساس منابع دینی، هدف از بعثت انبیای الهی، رشد همگانی مردم در راستای جامعه
 .(8  1412؛ طبرسی، 11؛ طالق، آیه164؛ آل عمران، آیه2)جمعه، آیهمدار است یافته و اخالقتربیت

ای و اولیای دینی در جهت تحقق چنین جامعه رو، حرکت و تالِش مستمر پیامبرانازاین
و  (55)نور، آیه ای الهی تحقق این جامعۀ آرمانی، وعده .]مدینۀ فاضله[، صورت گرفته است

 .است )امت اسالمی(دستیابی به آن، در گرو تهذیب و تربیت آحاد مردم 
متوجه مردم  ای راهای فراوانی است که تکالیف گستردهاین جامعۀ متعالی، دارای شاخصه

های مهم و یکی از ساحت .کندمی )والدین، مربیان و حکومت دینی(و متولیان تربیت  )مکّلفان(
مسایل  .است (Religious Education)« تربیت دینی»، )به مفهوم عام آن(اساسی تربیت 

َبر و صورت خاص، همواره مهم، پیچیده، زمانبه« تربیت دینی»صورت عام و به« تربیت»
دهی و بخشی تربیت دینی در ساحت اجتماع، نیازمند اولویترو، نتیجهازاین .چالشی است

 .اهتماِم جدی مکلفان و متولیان در عرصۀ تربیت دینی است
نسبت به دینداری مردم، « هاحکومت»صورت طبیعی، دربارۀ موضع و رویکردهای به

 Islamic)« حکومت اسالمی»طرفی وجود دارد؛ اما سه رویکرد ایجابی، سلبی و بی
Government) عنوان بازوی سیاستگذاری و اجرایی نظام اسالمی، یکی از متولیان به

جاکه سطوح ازآن .دار تربیت دینی آحاد مردم استقدرتمنِد عرصۀ تربیِت جامعه، عهده
جود دارد و افراد صفی و ستادی متعدد و گوناگوِن حاکمیتی در نهاد حکومت اسالمی و

ای رشدیافته، جامعه نیز در عرصۀ تربیت دینی، همتراز نیستند؛ دستیابی به جامعه
از طرفی دیگر،  .رسدنیافتنی به نظر میای مشکل و دستشده و مطلوب، مسألهتربیت

نیازمندی جامعه به چنین رشد و تکاملی از طریق تربیت دینی و نیز مکلف و متولی بودِن 
مندی حکومت المی نسبت به این ساحت تربیتی، نیازمند اثبات وظیفهحکومت اس

مندی حکومت وظیفه»که پژوهش اندکی دربارۀ با توجه به این .اسالمی در این زمینه است
صورت گرفته است، این تحقیق به روش تحلیل محتوا ال « اسالمی در تربیت دینی جامعه
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کید بر ر وش استنباطی و اجتهادی رایج در فقه شیعه، به این از منابع قرآنی و روایی ال و با تأ
 .مسأله خواهد پرداخت

 پيشينۀ بحث

های مختلف، اسالمی در عرصه )حاکم، حاکمیت، دولت و نظام(مندی حکومت دربارۀ وظیفه
ای در قالب کتاب، مقاله و رسالۀ مخصوصًا در عرصۀ تربیت، مطالعات و تحقیقات گسترده

 .ها، از حیطه رسالت این تحقیق خارح استاست که پرداختن به آنپژوهشی، صورت گرفته 
به « مندی حکومت اسالمی در تربیت دینی جامعهوظیفه»رو، فقط به پیشینۀ پژوهشی ازاین

 گردد صورت خاص، اشاره می
درآمدی بر وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات »فاتحی و ابوالقاسمی در کتاب 

بررسی نقش حکومت اسالمی در »نامۀ و سعیدی در پایان (1391ابوالقاسمی، )فاتحی، « مردم
مندی حکومت اسالمی را در خصوص دینداری ، وظیفه(1391)سعیدی مشیرآباد، « تربیت دینی

کید و باورهای دینی آحاد جامعه، ارزیابی و بر وظیفه مندی حکومت اسالمی در این زمینه، تأ
ه را مطرح کرد« محورحکومت تربیت»رسالۀ دکتری خود، نظریۀ اسکندرلو نیز در  .اندکرده

بر اساس این پژوهش، حکومِت مطلوب از دیدگاه قرآن، حکومتی توحیدی و  .است
 .(1397)اسکندرلو، محور است تربیت

مندی ، وظیفه«در تربیت دینی و اهل بیت سیرۀ تربیتی پیامبر»داودی در کتاب 
متولیان دین و حکومت اسالمی را دربارۀ تربیت دینی جامعه ال مخصوصًا کودکان، نوجوانان و 

  .(1390)داودی، مورد بررسی قرار داده است  معصومینجوانان ال مبتنی بر سیرۀ حضرات 
اسالمی را  )حاکم(مندی حکومت از موسوعۀ فقه تربیتی، ادلۀ وظایف 26اعرافی در جلد 

در مقالۀ  .(1399)اعرافی، عنوان یکی از عوامل تربیتی مورد بررسی فقهی قرار داده است به
کید بر عهدنامۀ مالک اشتر» اثر  ،«بررسی نقش حکومت اسالمی در تربیت دینی؛ با تأ

صورت مختصر به نقش حکومت اسالمی در تربیت دینی جامعه اشاره سعیدی مشیرآباد، به
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وظایف حکومت اسالمی »حسین اکبر نیز در رسالۀ ناظم .(1393عیدی مشیرآباد، )سشده است 
وظایف »و امینی در رسالۀ  (1399)اکبر، « در تربیت سیاسی جامعه از منظر فقه اسالمی

، ادلۀ اثبات (1399)امینی، « حکومت اسالمی در تربیت اخالقی جامعه از منظر فقه اسالمی
در ساحت تربیت سیاسی و اخالقی جامعه مورد ارزیابی مندی حکومت اسالمی را وظیفه

ن ای .، اثر غالمی است«بررسی فقهی وظایف حکومت اسالمی دربارۀ عبادات» .اندقرار داده
مندی حکومت اسالمی را در اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر ُحسن اجرای پژوهش، وظیفه

  .(1395)غالمی، تربیت عبادی در جامعه بررسی کرده است 
های تربیت دینی و نیز ُبعدی، عدم ارائه ادلۀ فقهی، عدم توجه به تفکیک حیطهنظرگاه تک

 .های مذکور با این تحقیق استمندی فقهی، برخی از وجوه تمایز پژوهشعدم روش

 شناسیمفهوم

ها کمک شایانی میشناسی واژگان در استخدام مناسب و متناسِب آندر هر پژوهشی، مفهوم
و « دین، اسالم»، «دولت، نظام»، «حکومت، حاکم، حاکمیت»های جاکه واژهازآن .نماید

ک  عمید زنجانی، .)راند در علوم گوناگون و با رویکردهای مختلفی، توصیف شده« تربیت»
رو، به مقتضای اختصار در این ؛ ازاین(141  1، 1391؛ اعرافی، 241  1366؛ آشوری، 751  1383

« نیتربیت دی»و « حکومت اسالمی»شناسی اصطالحی واژگاِن ترکیبی متحقیق، فقط به مفهو
 گردد  بسنده می

 حكومت اسالمی .1

، «حکومت اسالمی»در علوم مختلف، تفاوت اساسی و مبنایی بین تعریف اصطالحی 
، ذکر شده که ناشی از تهافت در خاستگاه و مبانی «حکومت غیر دینی»و « حکومت دینی»

به یک« حکومت دینی»و « حکومت اسالمی»در این تحقیق با تسامح،  هر کدام است؛ اما
رو، بنا بر نظرگاه برخی از پژوهشگران، حکومت زمانی اسالمی ازاین .معنا فرض شده است

است که در آن، ادارۀ امور کشور و رسیدگی به مسایل جامعه، مطابق با دستورات و قوانین 
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در این تعریف، به مفهوم و محتوای  .(338  1386 ؛ آقابخشی،6م  1989)صدر، اسالم باشد 
در واقع، حکومت  .نظری و ماهیت حکومت ال و نه به شکل ظاهری آن ال، توجه شده است

حکومت »زمانی اسالمی است که حافِظ مصالح و شئون امت اسالمی باشد؛ اما مراد از 
 در این تحقیق، حکومتی است که دارای سه مؤلفۀ ذیل باشد « اسالمی

 تمام ارکان در آن نظام، بر اساس اسالم باشد؛ .1
 تمام مسئوالن در آن نظام، متدین، دیندار و مسلمان باشند؛ .2
 .تمام قوانین و احکام آن نظام، مطابق شریعت اسالم باشد .3

توان با تسامح، نوعی مراتب البته این نوع حکومت اسالمی، آرمانی و مطلوب است که می
؛ 57ال45  1392ک  موسوی خمینی، .)رو تشکیک در تشکیل، تقنین و مدیریت آن، قائل گردید 

بنابراین، در فلسفۀ سیاسِی حکومت اسالمی، ارکان اداری و  .(30ال29  1394مصباح یزدی، 
ت الهی یسیاستگذاری، مسئوالن اجرایی و قوانین حاکمیتی، باید خاستگاه دینی و مشروع

در این پژوهش، تنها قوۀ مجریه نیست؛ « حکومت اسالمی»رو، منظور از ازاین .داشته باشند
بلکه عوامل و تشکیالت حکومتی، اعم از اجرایی، تقنینی، قضایی، نظامی، انتظامی، امنیتی، 

طور مستقیم و غیر مستقیم تحت اشراف حاکم اسالمی هایی است که بهفرهنگی و نیز دستگاه
البته فروعات مقدماتی دربارۀ متعلق تکلیف در حکومت اسالمی و  .کنندالیت میفع

خاطر اختصار از پرداختن به شخصیت حقیقی و حقوقی حاکم و حکومت وجود دارد که به
 .  فصل اول(1399ک  اعرافی، .)رگردد ها خودداری میآن

 تربيت دینی .2

های پژوهشی مختلفی با رویکردهای گوناگونی ، حوزه«تربیت دینی»در ماهیت و قلمرو 
های مختلفی از تربیت دینی ارائه شده است که ، تعریف(88ال86  2، 1384)باقری، وجود دارد 

رو، فقط به ذکر بعضی از ازاین .ها از حیطۀ رسالت این پژوهش خارح استواکاوی همه آن
 .گرددها و ارائه تعریف مختار اکتفا میتعریف
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منِد باورهای مربوا به خدا و شده و نظامریزیرا به آموزش برنامه« تربیت دینی»برخی 
منِد عبادات و مناسک، اخالقیات و هدف و معنای شده و نظامریزیجهان و آموزش برنامه
ای دیگر، از تربیت دینی عده .(31ال22  1379)نقل از توماس، اند زندگی محدود دانسته

های معتبر یک دین منظور آموزش گزارهلی که عمدی و هدفدار بهمجموعۀ أعما»عنوان به
« ها متعهد و پایبند گردندنحوی که آن افراد در عمل و نظر به آن آموزهدر افراد دیگر به

ای از شده، جنبههای بیانبنابراین، منظور از تربیت دینی در تعریف .(26  1390)داودی، 
ورش ابعاد شناختی، عاطفی و عملی متربی از لحاظ التزام فرایند تعلیم و تربیت ناظر بر پر

 .است )ُمعّین(او به دین 
( معنای خاص  1رسد کاربست تربیت دینی در دو معنای خاص و عام باشد  به نظر می

( معنای عام  تربیت جمعی و عمومی در تمام 2تربیت شخصی در حوزۀ اعتقادات و عبادات؛ 
در این  .  فصل پنجم(1399ک  اعرافی، .)رهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حوزه

دیندار به های دینی با هدف پرورش انسانپژوهش، مراد از تربیت دینی، تربیت برگرفته از آموزه
به  .ای که در همه ابعاد اعتقادی، عاطفی و رفتاری به اندازۀ نصاب، ملتزم به اسالم باشدگونه
سخن، تربیت دینی، فرایندی است که از طریق اعطای بینش، التزام قلبی و عملی به فرد،  دیگر

 .گیردهماهنگ با فطرت و به دور از جبر و فشار، برای نیل به سعادت دنیوی و اخروی انجام می
، اخالق )بینِش دینی(دار پروری است که در سه ساحت اعتقاد رو، هدف از تربیت دینی، دینازاین

؛ 22ال21  1393؛ همو، 80ال78  1391ک  اعرافی، .)رورود دارد  )پرورِش دینی(و عمل  نِش دینی()م
بنابراین، از دیدگاه این پژوهش، مجموعۀ تربیت اعتقادی، تربیت اخالقی و  .(29  1390داودی، 

 دهند  ، شاکلۀ تربیت دینی را شکل می)عبادی(تربیت عملی 
دهی باورها، اقناع تمهیدی و عملی در راستای شکلتربیت اعتقادی  مجموعۀ اقدامات 

 .فکری و پذیرش قلبی و التزام درونی متربیان
تربیت عبادی  مجموعۀ اقدامات تمهیدی و عملی در راستای ایجاد روحیۀ تعبد، تعهد و 

 .اطاعت در مناسک، عبادات و اوامر و نواهی الهی در متربیان
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و عملی در راستای شکوفایی، تقویت و رشد  تربیت اخالقی  مجموعۀ اقدامات تمهیدی
 .فضایل اخالقی در متربیان و نیز اصالح و زدودن رذایل اخالقی از آنان

 مندی حكومت اسالمی در تربيت دینی جامعهادلۀ وظيفه

 .یکی از عوامل مهم و کنشگران اصلی تربیت در عرصۀ اجتماع، حکومت اسالمی است
ها و حقوقی و سیاستگذار و نیز مجری برنامه مقبول( )مشروع وحکومت اسالمی یک نهاِد 

عنوان شخصیت حقوقی زمامداران و مسئوالن در حکومت اسالمی ال به .اهداف دینی است
های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، مندی در عرصهال، عالوه بر وظیفه

های گوناگونی بدان پرداخته شده مند هستند که در پژوهشنسبت به تربیت آحاد مردم وظیفه
ین ترمهماز  .(1400؛ امینی، 1399؛ اکبر، 1399؛ همو، 63  1391ک  اعرافی، .عنوان نمونه ر)بهاست 

رو، در راستای اثبات ازاین .های تربیتی در عرصۀ اجتماع، تربیت دینی جامعه استساحت
عامه و ادلۀ عقلی و نقلی ال مندی حکومت اسالمی در تربیت دینی جامعه، به قواعد وظیفه

 گردد قرآن و سنت ال ذیل استناد و استشهاد می

 قواعد عامه .1

مند و مسئول عنوان مکّلف و عالم بودن، نسبت به تربیت دینی جامعه وظیفهحاکم اسالمی به
دار منصب حکومت اسالمی شده است نسبت شخصیت حقوقی حاکم نیز که عهده .است

بنابراین، حاکم اسالمی نسبت به تربیت دینی جامعه از  .کّلف استبه تربیت دینی جامعه م
  .مند استدو جهِت حقیقی و حقوقی وظیفه

مندی حکومت اسالمی را نسبت به های مختلف، وظیفهادله و قواعد عام زیادی از جهت
ها، از حیطۀ پژوهشی این تحقیق خارح کنند که پرداختن به آنتربیت دینی جامعه ثابت می

مندی حکومت اسالمی البته در برخی از منابع، وجه داللت این قواعد نسبت به وظیفه .است
  فصل سوم؛ 26، 1399ک  اعرافی، .)رنسبت به تربیت دینی جامعه مورد بررسی قرار گرفته است 

لزوم حفظ »، «ازمنکرمعروف و نهیامربه»بر اساس ادله و قواعد عام   .(1400؛ امینی، 1399اکبر، 
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، «نشر علم» ،«ارشاد جاهل»، «لزوم حفظ علّو اسالم و عزت مسلمانان»، «اعانه بر ِبّر »، «ظامن
، )همان(« تأمین عدالت اجتماعی»، «إحسان الی الغیر»، «هدایت« »حرمت کتمان علم»

با این توضیح که حاکم  .مند استاسالمی نسبت به تربیت دینی جامعه وظیفه )حکومت(حاکم 
های قانونی مندی از امکانات و پشتوانهبودن و بهره« مبسوا الید»به دلیل  و حکومت اسالمی

و اجرایی، مورد خاص این ادله است؛ حتی در برخی از مراتب و موارد، امتثال این تکالیف، 
 .فقط از عهده حاکم اسالمی ساخته است

 قرآن کریم .2

به تربیت دینی جامعه مندی حکومت اسالمی نسبت برخی از آیات قرآن کریم بر وظیفه
 گردد در راستای اثبات مدعا به آیات ذیل استناد و استشهاد می .داللت دارند

 )تبيين، تزکيه، تذّکر، هدایت، ارشاد، تعليم و تربيت(وظایف تبليغی  الف( دستۀ اول:
 انبيای الهی 

 اند، از جمله را بیان داشته بعضی از آیات، وظیفۀ تبلیغی پیامبران الهی
ُمُهُم اْاِک هَب َو اْاِحْکَمَة » -یک مه َو اْتَتْث فیِهْم َ ُسواًل ِ ْمُهْم یْ ُاوا َعَایِهْم آیهِبَك َو یَتاِّ تَّ  َ

یُز اْاَحکیم ْشَ  اْاَتز
َ
یِهْم ِإشََّك أ  .(129 )بقره  «َو یَزکِّ

نسبت  مندی پیامبرانبه وظیفه (2  ؛ جمعه164  ؛ آل عمران151)بقره این آیه و آیات دیگر 
، با الغای خصوصیت از پیامبران الهی .مردم اشاره دارند بخشی()آگاهیبه تزکیه و تعلیم 

 .مند دانستتوان حاکم دینی را نسبت به تعلیم و تربیت مردم جامعه، وظیفهمی
ْ َسْامه ِ ْن َ ُسوٍل ِإالَّ ِتِاسهِن َقْوِ ِ  ِایَبیَن » -دو

َ
ْشَزْامه ِإَایَك »؛ (4 )ابراهیم  «َاُهْم َو  ه أ

َ
َو أ

َل ِإَایِهم هِه  ه ُشزِّ ْکَی ِاُ َبیَن ِاامَّ ْشَزْامه َعَایَك اْاِک هَب ِإالَّ ِاُ َبیَن َاُهم» ؛(44)نحل  «ااذِّ
َ
 «َو  ه أ

ه جهَء عیسی»؛ (64)نحل  َتیَن َاُکمِتهْاَبیمهِف قهَل َقْد ِجْئُ ُکْم ِتهْاِحْکَمِة َو  َو َامَّ
ُ
 «ِِل

 .(63)زخرف 
بیان شده  دین و معارف آن، از وظایف پیامبران« تبیین»در این آیات و آیات مشابه، 
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را  «تبیین»به آنچه از سوی خداوند نازل شده، محدودۀ « تبیین»محدود شدن وظیفۀ  .است
گاه ساختن است«تبیین»رو، الزمۀ ازاین .کندمقید به موضوعات دینی و الهی می ؛ ، تعلیم و آ

 .شودمحقق نمی« تبیین»صورت طبیعی، بدون تعلیم، این مسأله، به
ْکیی» -سه ْی ِإْن َشَفَتِ  ااذِّ ی»؛ (9 )أعلی  «َفَذکِّ ْشَ  ُ َذکِّ

َ
ْی ِإشَّمه أ ْی »؛ (21 )غاشیه  «َفَذکِّ َفَذکِّ

َك  تِّ ْشَ  ِتِمْتَمِة َ 
َ
ْی ِتهْا یآن َ ْن یخهُف َوعید»؛ (29)طور، آیه «ِتکهِهٍن َو ال َ ْجُمونَفمه أ  «َفَذکِّ

 .(45 )ق 
که نقش برجستۀ تذکردهی و هدایتی  (90  ؛ انعام73)انبیاء در این آیات و آیات دیگر 

را عنوان کرده است، تنها مسألۀ یادآوری ِصرف نیست؛ بلکه شامل یادآوری  پیامبران الهی
 .(143  26، 1399ک  اعرافی، .)رشود ها نیز میهای فطری و تعلیم آنسرمایه

نسبت به معارف دینی در جامعه، وظیفۀ  با توجه به سه دسته آیات فوق، انبیای الهی
آیات، مربوا به  که اینبا این .داشتند ارشاد، تعلیم و تربیتی()تبیین، هدایت، تذکر، تزکیه، تبلیغی 

توان با تنقیح مناا و الغای خصوصیت است؛ می شأن و جایگاه رسالت و علم پیامبران
در صورتی که علما در مقام حاکم اسالمی باشند،  .از ایشان، به عالمان دینی تسری داد

اسالمی نسبت به تربیت  )حاکم(مندی حکومت وظیفهتوان از این آیات در راستای اثبات یم
  .(149ال140  26، 1399ک  اعرافی، .)ردینی جامعه استفاده کرد 

 اقامۀ تعاليم دینی ب( دستۀ دوم:

کید دارند الیم اقامۀ این معارف و تع .برخی از آیات، بر اقامۀ بعضی از تعالیم دینی در جامعه تأ
تواند در سایه حکومت اسالمی و از طریق مجموعۀ صورت َاتم و َاکمل فقط میدینی به

رو، حکومت اسالمی نسبت تربیتی دینی جامعه ازاین .اقدامات چنین حاکمیتی محقق گردد
خاطر اختصار، فقط به دو آیه ذیل استناد و به .مند استاز طریق اقامۀ این تعالیم دینی وظیفه

 گردد استشهاد می
ه» -یک مَّ ذیَن ِإْن َ کَّ َ ُیوا ِتهْاَمْتُیوِف َو ااَّ

َ
کهَة َو أ الَة َو آَبُوا اازَّ قهُ وا ااصَّ

َ
ْ ِض أ

َ
ُهْم ِفی اِْل
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ُ و ِ 
ُ
ِ  عهِقَبُة اِْل  .(41  )حج «َشَهْوا َعِن اْاُمْمَکِی َو ِااَّ

بر اساس این آیه شریفه، هنگامی که مؤمنان و صالحان، قدرت یافتند و حکومت تشکیل 
پاداشتن نماز و اقامۀ این فریضۀ الهی بکوشند و آن را وظیفۀ اصلی و دادند، باید در راه به

  .اساسی خود بر شمارند
رو، در ؛ ازاین(516  5ق، 1408منظور، )ابنبه معنای قدرت و توانایی است « تمکین»واژۀ 

؛ کهف، 21؛ یوسف، آیه10)اعراف، آیهبیشتر تفاسیر، مصداق تمکین در این آیه و آیات دیگر 
  7، 1372ک  طبرسی، .)ر، سلطۀ اجتماعی و قدرت سیاسی و حکومتی بیان شده است (84آیه

 .(332ال331  14، 1430؛ طباطبایی، 140
کید بر فرد اعالست؛ چه این کید آیه بر اقامۀ نماز، از باب تأ الی که نماز، فرد اعالبته تأ

در واقع،  .عبادات است و حکومت اسالمی دربارۀ اقامۀ مطلق عبادات مسئولیت دارد
شود؛ هرچند خصوصیت این آیه دربارۀ نماز است؛ اما عمومیت آن، شامل تمام عبادات می

 .ازمنکر نیز اشاره شده استمعروف و نهیبهدر ادامۀ آیه، به مسألۀ زکات و امر
ُ ُیوَن ِتهْاَمْتُیوِف َو یْمَه » -دو

ْ
ٌة یْدُعوَن ِإَای اْاَخیِی َو یأ َّ 

ُ
ْوَن َعِن اْاُمْمَکِی َو َوْاَ ُکْن ِ ْمُکْم أ
واِئَك ُهُم اْاُمْفِاُحوَن 

ُ
 .(104 )آل عمران  «أ

که دعوت به خیر « آمران به معروف و ناهیان از منکر»در این آیه، بر تشکیل گروه 
کید شده استمی در مرتبۀ اعالی این تشکیالت و مصداق کامل آن،  .نمایند، تأ

را در تمام سطوح جامعه نهادینه « خیردعوت به »تواند حکومت اسالمی است که می
رو، داللت التزامی آیه بر تربیت دینی جامعه توسط حکومت ازاین .و اجرایی نماید

 .اسالمی است

 روایات .3

توان به ادلۀ روایی مندی حکومت اسالمی در تربیت دینی آحاد مردم و جامعه، میبر وظیفه
 گردد به ادلۀ ذیل استدالل و استشهاد می فراوانی استدالل کرد؛ به اقتضای اختصار، فقط
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  های پيامبر اکرمها و نامهالف( وصيت

بعد از تشکیل حکومت اسالمی در مدینه، در هنگام اعزام فرمانداران خود به  پیامبر اعظم
نوشتند و وظایف ایشان را نسبت به مردم جامعه کردند و یا نامه میبالد اسالمی، وصیت می

 تربیت دینی جامعه توسط فرمانداران، از جملۀ وظایفی است که حضرت .شدندمتذکر می
جبل استناد و استشهاد میعنوان نمونه به وصیت معاذ بنبه .کردندایشان را بدان سفارش می

 گردد  
هِاَحِة  ْخاَلِق ااصَّ

َ
َدَتُهْم َعَای اِْل

َ
ْحِسْن أ

َ
ِ  َو أ ْمُهْم ِکَ هَب اااَّ ْکَثُی  ...یه ُ َتهُذ َعاِّ

َ
َو ْایُکْن أ

ِ  َو اْایْوِ   هَه ِتهااَّ ِی اامَّ یِن َو َذکِّ ْقَیاِ  ِتهادِّ ْساَلِ  َتْتَد اْْلِ ُه اْْلِ
ْ
اَلَة فإشَّهه َ أ َك ااصَّ َهمِّ

ُ  ُثمَّ ُتثَّ ِفیِهُم  ْقَوی َاُهْم َعَای اْاَتَمِل ِتَمه یِحبُّ اااَّ
َ
ِبِع اْاَمْوِعَظَة َفِإشَُّ  أ  اْلِْخِی َو ابَّ

ِمین  .(127ال126  74، 1403؛ عالمۀ مجلسی، 26ال25  1404شعبۀ حرانی، )ابن اْاُمَتاِّ
 .این روایت مرسله نقل شده و فاقد اعتبار است تی سی سمدی:
جبل را به حکمرانی یمن گماشت، هنگامی که معاذ بن پیامبر اکرم تی سی دالای:

اسالمی در  )حکومت(مندی حاکم وظیفههای تربیتی فراوانی به وی فرمود که بیانگر توصیه
 های تربیتی این وصیت و سفارش پیامبر اکرمبه برخی از داللت .تربیت دینی جامعه است

 گردد استشهاد می
اِلَحةِ »عبارت  .1 ْخاَلِق الصَّ

َ
ِه َو َأْحِسْن َأَدَبُهْم َعَلی اأْل ْمُهْم ِکَتاَب اللَّ در صدر سفارشات « َعلِّ

بیانگر آموزش تعالیم قرآن کریم به مردم یمن و متخّلق شدن ایشان به اخالق نیک  پیامبر اکرم
توان از صِرف تعلیم قرآن الغای های سیاقی در متن روایت، میبا توجه به ارتکازات و قرینه .است

و نیز تمام معارف  و ائمۀ اطهار خصوصیت کرد و موارد آموزشی را به سنت پیامبر اکرم
های قرآنی البته چه بتوان این الغای خصوصیت را انجام داد یا خیر؛ تعلیم آموزه .ددینی تسری دا

 .گرددمی )اعتقادی، عبادی و اخالقی(و تأدیب اخالق نیکو، شامل تمام معارف دینی 
های مختلف تربیت دینی مردم اشاره صورت تفکیکی به تمام جنبهدر این روایت، به .2

 شده است 
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ِه َو اْلیْوِم اآلِْخرِ »عبارت  ال تربیت اعتقادی  اَس ِباللَّ ِر النَّ ، توصیه به یادآوری خدا و «َو َذکِّ
 .قیامت است که بیانگر تربیت اعتقادی مردم است

اَلةَ »ال تربیت عبادی  تعبیر  َك الصَّ ْکَثُر َهمِّ ، سفارش و توجه دادن به امورات «َو ْلیُکْن َأ
 .استعبادی است که بیانگر تربیت عبادی مردم 

اِلَحةِ »ال تربیت اخالقی  عبارات  ْخاَلِق الصَّ
َ
ِبِع اْلَمْوِعَظةَ »و « َو َأْحِسْن َأَدَبُهْم َعَلی اأْل ، «َو اتَّ

 .توصیف اخالقی است که بیانگر تربیت اخالقی مردم است
توان داللت این های تربیت دینی در این روایت، میین جنبهترمهمبا توجه به سفارش به 

به معاذ  رو، جدای از ضعف سندی، وصیت پیامبر اکرمازاین .بر مدعا تمام دانستروایت را 
اسالمی نسبت به تربیت دینی آحاِد مردم داللت کامل  )حکومت(مندی حاکم جبل، بر وظیفهبن

نامه، این حکم الهی است، نه حکومتی با توجه به قرائن موجود در متن و فرامتن این وصیت .دارد
 .حاکمان اسالمی الزم است که نسبت به تربیت دینی مردم بکوشندو بر تمام 

ظهور برخی از عبارات امری در این روایت، بر وجوب داللت دارند؛ از طرفی دیگر، 
شامل  «االخالق الصالحة»و « کتاب الله»استغراق در ضمایر بیانگر عموم مردم است و تعالیم 

رو، حاصل این چند ظهور، تعارض است؛ زیرا ینازا .شودتمام قرآن و همه مراتب اخالقی می
و  براین، سیرۀ پیامبر اکرمعالوه .نمایدتکلیف عسر و حرجی را متوجه حکومت اسالمی می

بر این محور نبوده است که امر الزامی را در تمام ساحات تربیتی متوجه حاکمان  اهل بیت
مندی وجه جمع، این است که وظیفه های موجود، بهترینحلبا توجه به راه .اسالمی نمایند

های ضروری و الزامی قرآن کریم و اخالق اسالمی الزامی حکومت اسالمی در تعالیم بخش
مندی اگرچه این وظیفه .  فصل سوم(26، 1399ک  اعرافی، .)راست و فراتر از آن، مستحب است 

 «یسقط بفعل الغیر»اسالمی، عینی و مباشری است؛ اما از کارهایی است که  )حاکم(حکومت 
است؛ یعنی با اقدام دیگران به این وظایف و یا وکالت در انجام این تکالیف، تکلیف « توکیلی»و 

 .گردداسالمی ساقط می )حاکم(از حکومت 
هشام، )ابن الحارث در یمن()والی قبیله بنی حزم به عمرو بن ها و سفارشات پیامبر اکرمتوصیه
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؛ عالمه مجلسی، 556  1409، (7)منسوب به امام عسکری  )والی مکه(، عّتاب بن اسید (242ال241  4
مندی در راستای وظیفه (129  15ق، 1400)هاشمی خویی، عمیر ( و مصعب بن123  21، 1403
سندی و نیز  خاطر ضعفاسالمی نسبت به تربیت دینی جامعه است که به )حکومت(حاکم 

 .رعایت اصل اختصار در این پژوهش، از پرداختن به آن خودداری شده است
 یُی » .2

َ
ِ  ؛ َفهِل ُکم َ سؤوٌل َعن َ ِعیَّ ُکم  اٍع و ُکاُّ ذی َعَای ااّمهِه  اٍع  أال ُکاُّ ]اْل ه [ ااَّ

 ِ  ِ  (129  1، 1405جمهور، ؛ ابن ابی6، 1  ح1410فراس، )ابن ابی «و ُهَو َ سؤوٌل َعن َ ِعیَّ
توان بدان استناد عنوان مؤید می  این روایت مرسله و نامعتبر است؛ اما بهتی سی سمدی

 .و استشهاد کرد
در  .  بر اساس این روایت، آحاد جامعه نسبت به یکدیگر مسئول هستندتی سی دالای

با  .داشته استمند و مسئول بیان را نسبت به آحاد مردم وظیفه )حکومت(ادامۀ روایت، حاکم 
 .مندی و مسئولیت، الزامی استتوجه به قرائن لفظی و مقامی در این روایت، حکم وظیفه

 اسالمی نسبت به مردم )حاکم(سیاق روایت، بیانگر گستردگی دامنۀ مسئولیت حکومت 
است؛ اما با توجه به قرائن موجود، حکم الزامی فقط شامل امور مهم و اساسی مانند واجبات 

البته عدم الزام نسبت به باقی امور، نافی عدم مسئولیت نیست، بلکه فقط  .شودات میو محرم
بنابراین، تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی آحاد مردم در محدودۀ الزامی،  .نافی الزام است

 .بر حکومت اسالمی الزم و در غیر آن، رجحاِن غیرالزامی دارد

 به فرمانداران های حضرت اميرب( نامه

های محدودی که خالفت ظاهری جامعۀ اسالمی را برعهده داشتند، در سال حضرت امیر
ها، حاوی مضمون این نامه .های متعددی به کارگزاران، والیان و فرمانداران خود نوشتندنامه

 در راستای اثبات .اسالمی نسبت به تربیت دینی جامعه است )حکومت(مندی حاکم وظیفه
 گردد استناد و استشهاد می های حضرت امیرمدعا، به برخی از نامه

ِ یُی »عهدنامۀ مالک اشتر   .1
َ
ِ  َعِای أ َ َی ِتِ  َعْبُد اااَّ

َ
ِحیِم َهَذا َ ه أ ْحمِن اایَّ ِ  اایَّ ِتْسِم اااَّ
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ْ َ َی ِفی َعْهِد ِ إِ 
َ
َایِ  ِحیَن َوالَّ ُ ِ ْصَی ِجَبهیَة َخَیاِجَهه َو اْاُمْؤِ ِمیَن َ هِاَك ْتَن اْاَحهِ ِث اِْل

ْهِاَهه َو ِعَمهَ َة ِتاَلِدَهه
َ
َهه َو اْسِ ْصاَلَح أ ؛ شریف 126  1404شعبۀ حرانی، )ابن« ُ َجهَهَدَة َعُدوِّ

 .(427ال426  1414الرضی، 
  سند عهدنامۀ مالک عالوه بر اتقاِن محتوا و شهرت روایی، از طریق تی سی سمدی

معتبر دانسته شده  (63ال62)شی  طوسی، و شی  طوسی  (203، 9ال8  1407)نجاشی،نجاشی 
، 1409)موسوی خویی، بنابراین، عهدنامه از جهت صدور، اعتبار دارد و صحیح است  .است

3  222). 
چهار دستور و سیاست کلی را  امه، حضرت امیر  در ابتدای این عهدنتی سی دالای

، سومین وظیفۀ حاکم اسالمی این است که «اْسِتْصاَلَح َأْهِلَها» .اندبه مالک اشتر، بیان داشته
مردمان سرزمین خود را در مسیر سعادت دنیوی و اخروی به حرکت درآورده و زمینۀ رشد 

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فراهم های مختلف، اعم از دینی، ها را در ساحتآن
 .سازد

است؛ خالف و نقیض فساد بیان شده است « استصالح»که اساس واژۀ « صلح»واژۀ 
)جوهری، به معنای طلب خیر و صالح است « استصالح»رو، ؛ ازاین(303  3، 1404فارس، )ابن

د؛ برای همین، بیشتر بهشو، افادۀ انتساب می«أهل»معمواًل از واژۀ  .(384ال383  1، 1410
)فراهیدی، کند رود که طبق آن، معنا پیدا میبه کار می الیه()مضاف و مضافصورت ترکیبی 

َأْهِلَها »رو، مراد از ازاین .(150  1، 1404فارس، ؛ ابن220  6، 1421؛ ازهری، 89  4، 1410
، اصالح امور مردم مصر «َهااْسِتْصاَلَح َأْهلِ »بنابراین، منظور از  .مردم مصر است« ]ِمْصَر[

  .است
اطالق  .شودمفهومی مطلق و عرفی است که امور دنیوی و اخروی را شامل می« اصالح»

وکیف اقداماتی است لحاظ کملحاظ مکان و هم بهلحاظ زمان و هم بهمفهومی اصالح، هم به
از جملۀ امور الزم برای استصالح مردم، تربیت  .که برای تحقق اصالح الزم است انجام گیرد

 .دینی جامعه در ساحات تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی ایشان است
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، حکم مستفاد از روایت، )َهَذا َما َأَمَر ِبِه(با توجه به امر ال ظهور در وجوب ال در صدر روایت 
اره شده است؛ اما دربارۀ تکلیِف الزامی نسبت به تمام مواردی است که در ذیل نامه بدان اش

، با عنایت به ذومراتب بودِن خیر و صالح ال که اعم از واجب و مستحب «اْسِتْصاَلَح َأْهِلَها»
است ال و قرائن لفظی و لّبی موجود در عهدنامه، اصالح و تربیت آحاِد مردم توسط حاکم 

لزامی خواهد بود اسالمی در دایرۀ واجبات، الزامی است؛ ولی در مستحبات، غیر ا )حکومت(
  .(1393  فصل دوم؛ سعیدی مشیرآباد، 1399  فصل سوم؛ اکبر، 26، 1399ک  اعرافی، .)ر

توان موارد عهدنامه را از مالک ، می(459  1، 1420)عراقی، با عنایت به اشتراک خطابات 
 السالمهعلیبنابراین، امام  .اشتر، الغای خصوصیت کرد و حکم را به هر حاکم شرعی تسری داد
مندی حاکم و حکومت در این عهدنامه و فراتر از هر زمان و مکانی، تکلیف الهی و وظیفه

صورت قضیۀ حقیقیه در موارد مذکور بیان داشته اسالمی ال نه حکم والیی و حکومتی ال را به
عه مندی حاکم در تربیت دینی جامالبته بر اساس قرائن لفظی و لّبی در عهدنامه، وظیفه .است

لزومًا مباشری نیست؛ اما واجب عینی، تعیینی و نفسی است؛ زیرا بدیلی در عرض آن نیست 
 .«(یسقط بفعل الغیر»)البته از واجبات عینی که 

ین» .2 ْسَ ْظِهُی ِتِ  َعَای اقه ۀ اادِّ
َ
ْن أ ه َتْتُد؛ َفِإشََّك ِ مَّ َّ 

َ
؛ شریف 164  1، 1410)ثقفی، « أ

 (420  1414الرضی، 
که روایت، مرسله است؛ اما در منابع متقدم با شهرت روایی ذکر   با اینسمدیتی سی 

رو، در صورتی که شهرت را جابر ضعف سند این نامه بدانیم، روایت گردیده است؛ ازاین
 .معتبر خواهد بود و در غیر این صورت، سند روایت ضعیف است

عّمال ال احتمااًل مالک اشتر به یکی از    در این نامه که حضرت امیرتی سی دالای
 .مندی ایشان را به اقامۀ دین و احکام الهی گوشزد فرمودندنخعی ال خود نگاشته است؛ وظیفه

های علمی و تواند شامل اجزاء مختلف دین در عرصه، عنوانی کلی است که می«اقامۀ دین»
 .تایه تعالیم دین اسداللت التزامی اقامۀ دین، تعلیم و تربیت آحاد جامعه بر پ .عملی گردد

تکالیف اعتقادی، عبادی و اخالقی زیرمجموعۀ تکلیِف کلی اقامۀ دین است که بیانگر تربیت 
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با این دستور کلی، تربیت دینی جامعه را در  رو، حضرت امیرازاین .دینی جامعه است
 .اسالمی بیان داشته است )حکومت(قالب اقامۀ دین، وظیفۀ حاکم 

هِه اْاَحجَّ »عباس  نامه به قثم بن .3 ِقْم ِاامَّ
َ
ه َتْتُد؛ َفأ َّ 

َ
یهِ  اااَّ ِ ) أ

َ
ْیُهْم ِتأ  (5 م )ابراهی (َو َذکِّ

ِم اْاَجهِهَل َو َذاِکِی اْاَتهِاَم  ْفِ  اْاُمْسَ ْفِ ی َو َعاِّ
َ
یِن َفأ ؛ 457)همان، « َو اْجِاْس َاُهُم اْاَتْصَی

 .(497  33، 1403عالمه مجلسی، 
 .  این روایت مرسله و فاقد اعتبار است سی سمدیتی 

عباس ال فرماندار مکه ال رعایت مواردی در این نامه به قثم بن   حضرتتی سی دالای
در این نامه، بر پاسخگویی حاکم اسالمی  .از تعلیم و تربیت دینی مردم را گوشزد کرده است

کید شده است ر این دستورالعمل حکومتی، بیانگ .و تعلیم مردم در دو هنگامۀ صبح و عصر تأ
مندی حکومت اسالمی را نسبت به تربیت دینی عدم جدایی دین از سیاست است که وظیفه

 .جامعه بیان داشته است
مندی به فرمانداران، ایشان در روایات فراوانی به وظیفه های حضرتالبته جدای از نامه

کید داشتند    90، 1403ک  عالمه مجلسی، .)رحکومت اسالمی نسبت به تربیت دینی جامعه تأ
 توان به روایات ذیل استناد و استشهاد کرد از جمله می .(219  2، 1412؛ دیلمی، 41

ُکْم َعَای» .1 ه َح ُّ َّ 
َ
هُه ِإنَّ ِای َعَایُکْم َحّ ًه َو َاُکْم َعَای َحقٌّ َفأ یَهه اامَّ

َ
ِصیَحُة َاُکْم  أ َفهامَّ

ِدیُبُکْم َکیَمه َبْتَاُموا
ْ
شریف الرضی، )؛ «َو َبْوِفیُی َفیِئُکْم َعَایُکْم َو َبْتِایُمُکْم َکیاَل َبْجَهُاوا َو َبأ

 .(142  1427قتیبه دینوری، ؛ ابن79  1414
ت؛ اسکه سند این روایت، مرسله و در برخی از منابع، ناقص آمده   با اینتی سی سمدی

توان به مفاد آن اما با توجه به اشتهار روایی و نقل آن در کتب متقدم روایی و تاریخی، می
 .)البته در صورتی که شهرت در نقل را جابر ضعف سندی بدانیم(استناد کرد 

ها همه مردم را خطاب قرار دادند که مسئولیت تعلیم آن   حضرت امیرتی سی دالای
عنوان حق و تکلیفی به ال برای رهایی از جهالت و گمراهی ال و تأدیب آنان برای دانستن، به

، فعل امری نیست؛ اما ظهور در الزام «حّق »هرچند واژۀ  .است )حاکم اسالمی(دوش ایشان 
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رو، تکالیف ازاین .از آن برداشت کردتوان حکم الزامی دارد که با مقدمات حکمت می
اسالمی واجب  )حکومت(شده که بر تعلیم و تأدیب آحاد مردم داللت دارند، بر حاکم بیان

 .قدر متیقن از تعلیم و تأدیب در این روایت، تربیت دینی مردم است .است
خطبه،  ندر ای« حّق »و تعبیر « کم»، استغراق ضمیر «تأدیب»و « تعلیم»با توجه به اطالق 

ال به« حّق »حل برای رفع این تعارض، حفظ ظهور بهترین راه .شودتعارض بدوی ایجاد می
م ال منحصر کردن تعلی« تعلیم»خاطر صراحت بیشتر در وجوب ال و دست برداشتن از اطالق 

، 7توان از حضرت امیر دیگر، میاز طرفی .است« تأدیب»به علوم دینی و معارف مبتال به ال و 
مندی بنابراین، وظیفه .وصیت کرد و حکم آن را شامل هر حاکم اسالمی دانستالغای خص

اسالمی در تربیت دینی ال اعتقادی، عبادی و اخالقی ال جامعه منحصر  )حکومت(الزامی حاکم 
 .در علوم دینی و معارف مبتال به خواهد بود

یَمان» .2 ْساَلِم َو اإْلِ َم َأْهَل َواَلیِتِه ُحُدوَد اإْلِ َماِم َأْن یَعلِّ ؛ 328  1376)لیثی واسطی، « َعَلی اإْلِ
 (453  1410تمیمی آمدی، 

 .  این روایت مرسله و فاقد اعتبار استتی سی سمدی
دینی و های ، تعلیم آموزه)حاکم اسالمی(  بر اساس این روایت، وظیفه امام تی سی دالای

مندی، متوجه جایگاه امام است که باید تربیت دینی را در این وظیفه .ایمان در جامعه است
َم »با توجه به اطالق تعبیر  .جامعه گسترش دهد َماِم َأْن یَعلِّ و مقدمات حکمت، « َعَلی اإْلِ

اسالمی واجب است که  )حکومت(بنابراین، بر حاکم  .حمل بر وجوب این جمله، اظهر است
کنندۀ مرز ردم جامعه تحت نفوذ و تسلط خود را نسبت به اصول و فروع دین ال تکالیف تعیینم

گاه کند  .اسالم و کفر ال آ

 ج( صحيحۀ زراره

ِتی َعْبِد اااَّ ِ 
َ
َکهِة  َعْن ُرَ اَ َة َعْن أ اَلِة َو اازَّ ْ یهَء َعَای ااصَّ

َ
ْساَلُ  َعَای َخْمَسِة أ َقهَل: ُتِمی اْْلِ

ْفَضُاُهنَّ ْلِن
َ
ْفَضُل َفَ هَل اْاَواَلیُة أ

َ
ی َذِاَك أ

َ
ْوِ  َو اْاَواَلیِة َقهَل ُرَ اَ ُة َفأ هه َو اْاَحجِّ َو ااصَّ

ِایُل َعَایِهنَّ   .(18  2، 1407؛ کلینی، 191  1ق، 1380)عیاشی،  ِ ْفَ هُحُهنَّ َو اْاَواِای ُهَو اادَّ
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  فقرات این روایت، در سلسلۀ سندهای مختلف بیان شده است که اکثر تی سی سمدی
مضمون و محتوای مشترک در این روایات، حاکی از تواتر معنوی  .السند هستندها صحیحآن

  .آن است
اسالمی در تربیت دینی مندی حکومت   داللت این روایت بر وظیفهتی سی دالای

، والیت و 7جامعه، مخصوصًا تربیت عبادی، بر این تحلیل مبتنی است که حضرت صادق 
حکومت اسالمی را به منزلۀ کلید عبادات مذکور، معرفی کرده که در صورت تحقق حکومت 

رو، در صورت عدم ازاین .اسالمی، بهترین زمینه برای عملی شدن عبادات مذکور خواهد بود
قق حکومت اسالمی، ممکن است مکلفان به صورت فردی عبادات خود را انجام دهند، تح

تواند عاملی ولی این عبادات واجِد روح کامل و جامع نیست و تحقق حکومت اسالمی می
 .برای دمیده شدن روح والیی در عبادات و بهتر اجرا شدن آن به شمار آید

 دليل عقلی .4

 ه است دلیل عقلی مبتنی بر چند مقدم
 مقدمۀ اول 

 .به اقتضای فطرت و طبیعت، نیازمند زندگی اجتماعی است انسان
 .است )حکومت(اجتماع انسانی نیازمند، قانون و مجری آن 

 .الزمۀ زندگی اجتماعی است )مجری قانون(بنابراین، حکومت 
 مقدمۀ دوم 

 .جامعۀ انسانی نیازمند آرامش روحی و روانی است
 .گرددآرامش روانی جامعه میتربیت دینی، موجب 

 .بنابراین، تربیت دینی برای آرامش روحی و روانی جامعه الزم است
 مقدمۀ سوم 

 .تربیت دینی برای آرامش روحی و روانی جامعه الزم است
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توانایی تحقق آرامش روحی و روانی در جامعه را دارد، نسبت به تحقق  )کسانی(هرکسی 
 .آن، مسئول است

  .اسالمی نسبت به تربیت دینی جامعه مسئول است )حاکم(بنابراین، حکومت 
ها و اقدامات حکومتی در راستای تربیت دینی جامعه، صورت کلی، مجموعۀ فعالیتبه

های و از بین رفتن زمینه )اقدامات ایجابی(تواند موجب حفظ و ارتقای مصالح آحاد مردم می
بنابراین، حکومت اسالمی نسبت به تربیت دینی جامعه،  .رددگ )اقدامات سلبی(اخالل و إفساد 

 .مند است و ورود حکومتی در این زمینه، ُحسن عقلی داردعقاًل وظیفه

 سيرۀ عقال .5

ها توجه و اهتمام های اجتماعی و حفظ آندر طول تاری ، عقال و مردم نسبت به ضرورت نظام
ها پرداختند تا اخالل در این نظاممقررات میرو، به وضع و اصالح قوانین و داشتند؛ ازاین

؛ 462ال461  2؛ موسوی خمینی، 179  2)عالمۀ حلی، دربارۀ قاعدۀ عقلی حفظ نظام  .ایجاد نگردد
، نصی از شارع مقدس وجود ندارد؛ اما ردعی نیز وارد (176  1408؛ همو، 359  1417منتظری، 

  1389افضلی، )ملکغیر منصوصه است  نشده است؛ بنابراین، این قاعدۀ عامه، اصطیادی و
های اجتماعی که لزوم حفظ نظام متقضی ایجاب های اصلی در نظامیکی از مؤلفه .(114

هاست، تربیت دینی جامعه است؛ پس توجه و اهتمام به تربیت دینی جامعه، ضروری آن
به تربیت های اجتماعی است؛ نسبت جاکه، حکومت اسالمی متولی و حافظ نظامازآن .است

رو، حکومت اسالمی در راستای تحقق تربیت دینی ازاین .مند خواهد بوددینی جامعه وظیفه
 .جامعه، باید اقدامات ایجابی و سلبی فراوانی را مدیریت کند

سیرۀ عقال دربارۀ توجه و اهتمام حاکمان اسالمی به تربیت دینی جامعه، تا عصر ائمۀ 
رو، عی در این خصوص از ایشان وارد نشده است؛ ازایناستمرار داشته و ردع و من اطهار

اسالمی در تربیت دینی جامعه، داللت  )حاکم(مندی حکومت تواند بر وظیفهاین سیره می
ا با صورت ابتدایی، بیش از اباحه نیست؛ امالبته حکم مستفاد از سیرۀ عقال به .داشته باشد
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، حضرت امیر المؤمین و امبر اکرم توجه به سیرۀ معصومین با تشکیل حکومت توسط پی
و قرائن موجود ال تقبیح مؤکد عقال بر اهمال حکومت اسالمی در خصوص  امام مجتبی

تواند بر رجحان و حتی الزام داللت تربیت دینی جامعه ال و نیز ارتکازات عقالیی، این سیره می
  .داشته باشد

توان تربیت دینی جامعه میمندی حکومت اسالمی نسبت به بندی ادلۀ وظیفهدر جمع
بیان داشت که به مقتضای ادله و قواعد عام، از جمله  ادلۀ لزوم حفظ نظام، قاعدۀ إعانه، 

در دلیل  .مندی ثابت استازمنکر این وظیفهمعروف و نهیقاعدۀ هدایت و وجوب امربه
می در مندی حکومت اسالشده ال عقل، به ُحسن وظیفهعقلی، ال با عنایت به مقدمات بیان

داللت آیات قرآن کریم بر تربیت دینی جامعه توسط  .کندتربیت دینی جامعه حکم می
که برخی از روایات فوق، ضعف سندی داشتند؛ اما با با این .حکومت اسالمی، تمام است

مندی ها بر مدعای بحث، وظیفهالسند بودن بعضی از روایات و داللت تام آنتوجه به صحیح
سیرۀ  .سبت به تربیت دینی جامعه از روایات مذکور، قابل اصطیاد استحکومت اسالمی ن

 )دینی(ها نسبت به تربیت مند بودن حکومتنیز همواره بر وظیفه )متشرعه و غیر متشرعه(عقال 
 .اندآحاد مردم حکم کرده

 وظایف مدیریتی حكومت اسالمی در تربيت دینی جامعه

برای بقا و نیز به ثمر نشاندِن اهداف فلسفه وجودی  هر نظام حاکمیتی ال دینی و غیر دینی ال،
ای که بیان گردید، تربیت دینی بر اساس ادله .خود، نیازمند مجموعه اقدامات مدیریتی است

که منشأ مشروعیت حکومت اسالمی، الهی با این .جامعه، از وظایف حکومت اسالمی است
و اهداف آن، نیازمند مجموعه  ه فاضله()مدیناست؛ اما الزمۀ تحقق چنین جامعۀ آرمانی دینی 

 .ها و اقدامات مدیریتی در عرصۀ حاکمیتی استفعالیت
کارگیری کارا و اثربخش منابع مادی و انسانی ، فرایند به(Management)« مدیریت»

ریزی، سازماندهی، شدۀ آن جامعه با عنایت به اصولی چون برنامهزیر نظام ارزشی پذیرفته
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ده شتعیینهای از پیش بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل و نظارت بر اساس هدف
رو، حکومت اسالمی باید در راستای تربیت ازاین .(12  1400؛ مقیمی، 8  1385)رضائیان، است 

، سازماندهی، هماهنگی، ریزی()برنامهگذاری ها و اقداماِت سیاستدینی آحاد مردم، فعالیت
اساس، وظایف مدیریتی حکومت اسالمی را براین .ظارت را رهبری و هدایت نمایدکنترل و ن

 .دهیمدر راستای تربیت دینی جامعه به تفکیک وظایف فوق، مورد بررسی اجمالی قرار می

 ریزی حكومت اسالمی در تربيت دینی جامعهوظيفۀ برنامه .1

)رضائیان، های اثربخش تحقق آن است ، طراحی آیندۀ مطلوب و روش(planning)ریزی برنامه
ین فعالیت الزم برای دستیابی به نتایج ترمهمریزی، اولین و دیگر، برنامهعبارتبه .(159  1385

رو، هر اقدام مدیریتی ازاین .گرددترین وظیفۀ مدیر نیز محسوب میمطلوب است که اساسی
تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی آحاد  .گذاری خاصی استسیاستریزی و نیازمند برنامه

رو، ازاین .جانبه استای راهبردی، پیچیده و همهمردم که ِنمود تربیت دینی جامعه است؛ مسأله
حکومت اسالمی با نظرداشِت وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب، باید اقدامات 

صورت خود را به )استراتژیک(مدت و بلندمدت مدت، میانریزی کوتاهگذاری و برنامهسیاست
های ها ال، تدوین و آسیبکاری و اتالف سرمایهکلی و جزئی و به تفکیک قوا ال بدون موازی

ها، ها، استعدادها، قابلیتبدیهی است که مجموعۀ ظرفیت .بینی نمایداحتمالی را پیش
پوشانی خواهند داشت تا هنگی و همهای کلی و جزئی، هماها در برنامهها و توانمندیسرمایه

 .را محقق سازند )تربیت دینی جامعه(یک هدف کلی 

 وظيفۀ سازماندهی حكومت اسالمی در تربيت دینی جامعه .2

 های، فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه(Organizing)سازماندهی 
 .(273  1385)رضائیان، گیرد منظور کسب اهداف صورت میکاری و هماهنگی میان آنان، به

های متعدد و گوناگون هستند ال، در تربیت دینی مردم ال که دارای استعداد، ظرفیت و قابلیت
نیازمند سازماندهی منسجم، مستمر،  های مختلف اعتقادی، عبادی و اخالقیساحت
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رو، حکومت ازاین .جانبه و اثربخِش نهادها و مراکز آموزشی رسمی و غیررسمی استهمه
ای که در تربیت دینی جامعه دارد، باید تمام ظرفیت و امکانات خود اسالمی، بر اساس وظیفه

بسیج و سازماندهی کرده و شرح را ال حتی بالقوه ال، در نهادها و مراکز آموزشی و غیر آموزشی، 
ها و ساختارهای رسمی و غیررسمی نهادها، کاری در همه الیهوظایف هرکدام را بدون موازی

 .رصد و بازخوردگیری نماید

 وظيفۀ هماهنگی حكومت اسالمی در تربيت دینی جامعه .3

وظایف  ینترمهمبین نهادها و مراکز مسئول صفی و ستادی از  (Coordination)هماهنگی 
عدم توازن، تناسب،  .مدیریتی حکومت اسالمی در خصوص تربیت دینی جامعه است

های جدی از جمله دهی به هر ارگانی، آسیبتحّمل، ظرفیت و توانایی در مسئولیت
رو، حکومت اسالمی باید بین تمام ازاین .گریزی را در پی خواهد داشتمسئولیت

صفی و ستادی ال که نسبت به تربیت دینی جامعه  ساختارهای حاکمیتی و نهادهای مسئول ال
گذاری که صورت اند، هماهنگی و توازن ایجاد کند و بسته به برنامه و سیاستموظف شده

  .گیری نمایدگرفته است، گزارش

 وظيفۀ رهبری حكومت اسالمی در تربيت دینی جامعه .4

تالش مدیر  .است (Leadership)ین وظیفه مدیریتی حکومت اسالمی، رهبری ترمهماز 
برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیردستان جهت دست یافتن به اهداف سازمان، رهبری یا 

گذاری، سازماندهی و هماهنگی در وظایف سیاست .(221  1383)رضائیان، هدایت است 
 راستای تحقق تربیت دینی جامعه، در واقع زیرمجموعۀ این اقدام عملیاتی حکومت اسالمی

 .گری جزو الینفک وظیفۀ حکومت اسالمی استکه در ادله بیان گردید، هدایتچنان .است
های اعتقادی، مداری آحاد مردم را در ساحترو، حکومت اسالمی باید فرایند دینازاین

های نهادهای مربوطه و مراکز مسئول هدایت عبادی و اخالقی، از طریق اقدامات و فعالیت
 .و رهبری نماید
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 وظيفۀ کنترل و نظارت حكومت اسالمی در تربيت دینی جامعه .5

، تالش منظمی است در جهت رسیدن به (Monitoring)و نظارت  (Control)کنترل 
اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد اطالعات، مقایسه اجزای واقعی با استانداردهای 

ها بر روند اجرایی شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش ارزش آناز پیش تعیین
در واقع، کنترل و نظارت در  .(262  1383)رضائیان، که در برگیرندۀ حداکثر کارایی است 
گرفته های صورتآزمایی مجموعه اقدامات و فعالیتمدیریت، فرایند بازخوردگیری و راستی

یریتی حکومت اسالمی نسبت به تربیت دینی جامعه، کنترل و یکی از وظایف مهم مد .است
که بسیاری از با توجه به این .ربط استمداری آحاد مردم از طریق نهادهای ذینظارت دین

آزمایی را های تربیت دینی جامعه از جمله تربیت اعتقادی، قابلیت کنترل و راستیساحت
 .بی جایگزین طراحی گرددناچار باید ساختاِر سنجش و ارزیاندارند به

 نتيجه

حکومت اسالمی،  .است حکومت، نهادی سیاسی است که الزمۀ زندگی اجتماعی انسان
ی یک .نوعی حکومت مشروع است که نسبت به آحاد جامعه مسئولیت شرعی و حقوقی دارد

 تربیت دینی، پرورش .ترین وظایف حکومت اسالمی، تربیت دینی آحاد مردم استاز اصلی
عنوان رو، حاکم بهازاین .های اعتقادی، عبادی و اخالقی استمدار در ساحتدین انسان

دار منصب حکومت اسالمی است؛ عالوه بر مکّلف بودن ال شخصیت حقوقی که عهده
  .شخصیت حقیقی ال و عالم بودن از متولیان و عامالن اصلی تربیت دینی جامعه است

ومت اسالمی نسبت به تربیت دینی جامعه، مستدل به ادله و قواعد عام مندی حکوظیفه
بر اساس ادلۀ مذکور، حکومت اسالمی وظیفه الزامی در  .و نیز دلیل عقلی و نقلی است

این حکم الزامی تنها در محدودۀ تعالیم اعتقادی، عبادی و اخالقی  .تربیت دینی جامعه دارد
های هایی از ساحتاین امور، بخش .مردم الزم است ها براست که یادگیری و عمل به آن

، عبادی، )دینی و غیر دینی(گیرد؛ نظیر تربیت اعتقادی، علمی مختلف تربیتی را در برمی
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در محدودۀ فراتر از این وظایف  .اخالقی، جسمانی، جنسی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
اسالمی در تعلیم و تربیت آحاد جامعه،  )حاکم(الزامِی عموم مکلفان، تکلیف حکومت 

 .استحبابی است
بر اساس ادلۀ موجود، حکومت اسالمی وظیفه دارد که نسبت به تربیت دینی جامعه، اقدام 

 .، سازماندهی، هماهنگی، رهبری، کنترل و نظارت نمایدریزی()برنامهگذاری به سیاست
م و تربیت است؛ دخالت دهی تعلیگذاری، بخش راهبردی و خطجاکه سیاستازآن

 )اشتغال یقینیگذاری کلی تربیت دینی جامعه الزم است مستقیم حکومت اسالمی در سیاست
شناسی رو، الزم است که مسیریابی و آسیبازاین .تکلیف باید به فراغ یقینی تکلیف منجر گردد(

نامهرتوسط حکومت اسالمی در راستای تحقق تربیت دینی آحاد جامعه، صورت گیرد و ب
  .های مربوطه تدوین و ارائه گرددریزی

، دخالت مستقیم و مباشری حکومت )اجرا(در مرحلۀ سازماندهی، هماهنگی و هدایت 
کاری و اتالف توان از طریق ال بدون موازیاسالمی در تربیت دینی جامعه ضرورت ندارد و می

و غیر انتفاعی به مسألۀ  سرمایه ال سازماندهی مراکز و نهادهای رسمی و غیررسمی، انتفاعی
 .تربیت دینی جامعه مبادرت ورزید

رو، ازاین .ناپذیر یک مدیریت شایسته و بایسته استارزیابی و نظارت، عنصر تفکیک
حکومت اسالمی در راستای تحقق تربیت دینی صحیح آحاد مردم، الزم است که کنترل و 

گذاری و اجرای اقدامات و تنظارت مستمر، مستقیم و هوشمندانه در تمام مراحل سیاس
 .های تربیتی نهادهای مسئول داشته باشدفعالیت
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