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 اهللا الرحمن الرحيمبسم

 وظايف آموزشي والدين
 مقدمه

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قُوا « بحث ما در ادله تأديب و تعليم از قرآن كريم و روايات بود. از قرآن به آيه شريفه
فَْعلُونَ ما أَهْليكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ اْلِحجارَةُ عَلَْيها َمالئِكَةٌ غِالظٌ شِدادٌ ال يَْعصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَُهمْ وَ يَأَنْفُسَكُمْ وَ 

) براي وظيفه تأديبي و تعليمي خانواده در قبال فرزندان استدالل شده است. در اين آيه شريفه 6(تحريم/»يُؤْمَرُون
دارد كه ما چند نكته را گفتيم. اگر بخواهيم تنظيم بهتري داشته باشيم پيشنهاد ما اين است كه جهت اول نكاتي وجود 

در مفهوم وقايه و حدود آن باشد. اين جهت نكاتي در مفهوم وقايه و حكم آن دارد كه هركدام از آن نكات را عرض 
 كنيم.مي

 مفهوم وقايه
 نكته اول

واقع  صيانتشود كه مفعول اول آن امري است كه مورد و با دو مفعول متعدي ميوقايه به معني حفظ و منع است 
گويد وقاية السيئات مفعول اول آن شخص و شده و مصون است و مفعول دوم مصونٌ عنه است. اين طبيعت وقتي مي

گوييم ي با از ميشود. در فارسامر مصون است و مفعول دوم مصونٌ عنه است كه گاهي آن مفعول دوم با عنه بيان مي
گوييم يا وقاه النار. پس وقايه مفهومي است متقوم به واقي و مصون و و در عربي هم گاهي وقاه عن السيئات مي

كند و آن كند كه اين سه ركن در آن باشد يعني كسي كه اين اقدام را ميمصونٌ عنه. اين مفهوم جايي صدق مي
ب و خطر كه مصونٌ عنه است. اين سه مفهوم خطاب به همه مؤمنين گيرد و آن آسيقرار مي صيانتشخص كه مورد 

ها واقي هستند و مصون در اينجا دو مورد است يكي انفس و يكي اهل يعني عطف شده به معني اول و است كه آن
ها و ديگري اشخاصي كه اهلشان هستند. نار هم در اينجا آتش دو امر در موضع مفعول اول است؛ يكي خود انسان

 توضيح داده شده است. »َوقُودُهَا النَّاسُ وَ اْلحِجارَةُ«هنم مقصود است با آن شكلي كه در ج



                                                                                                                                                                                                                                                                    :  ١٦٧٨ ماره 

2 

 نكته دوم
طور مستقيم مورد اختيار است و گاهي باواسطه مورد اختيار است. گاهي آتش در وقايه گاهي مصون عنه به

همه امور فعلي آتش و افتادن بچه در آنگيرد كه در آتش نيفتد. در اينجا اين جا جلويش را مياينجاست و همين
واقعي و امر  صيانتكند از اينكه او در آتش بيفتد. گاهي مي صيانتاست و بدون واسطه در اختيار شخص است. 

برد يا او را از جهنم اختياري نيست بلكه باواسطه اختياري است مثل همين جهنم و بهشت كه او را به بهشت مي
حيث إّن الوقاية مباشرية بالنسبة الي شود يماً جهنمي نيست و اين اختيار باواسطه همراه ميكند. اآلن مستقحفظ مي

النار غير مقدورة لخروج النار عن دائرة قدرة المكلف بالمباشرة و يتعين أن يكون المراد الجدي الحفظ عن ما يوجب 
گوييم در مقام اراده استعمال ته است. نمي. پس وقايه در مقام اراده جدي به اوامر و موجبات نار تعلق گرفالنار
دانيم يعني خودت و ديگران را از آتش حفظ كن اما چون مي »قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً«گيرد كه آيه دارد كه مي

گوييم مراد جدي او يعني از عوامل و علل و موجبات نار خودت و ديگران را حفظ آن چيز غيرمستقيم نيست، مي
گيرد به موجبات نار يعني مفعول دوم نار است ولي در مقام اراده كن. پس در مقام اراده جدي، امر وقايه تعلق مي

منتهي روح تكليف در مقام اراده جدي روي وقايه از موجبات  ناراًگويد گوييم مجاز است. واقعاً ميستعمالي نميا
گيرد چون خود آن مستقيم رود نه اينكه اراده استعمالش تغيير كند. پس وقايه مطلق عوامل و موجبات را ميالنار مي

 نيست و باواسطه است.

 نكته سوم
وجبات تعلق گرفته است و عوامل و موجبات همان واجبات و محرمات است. در اينجا وقايه به عوامل و م

شود. اين آيه را قبالً توضيح واجبات و محرمات هر دو مشمول آيه هستند و آيه شامل مستحبات و مكروهات نمي
 ها عقابدر اين طرف نسبت به واجبات و محرمات شمول دارد چوندر اينجا ازيك ناراًداديم كه چرا و چگونه 

است. در واجبات تركش و در محرمات فعلش عقاب دارد و لذا نار مطرح است اما در مستحبات و مكروهات مطرح 
يعني  قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً گويدنيست و لذا وقايه در اينجا وقايه ترك واجبات و فعل محرمات است. وقتي مي

 ب است پرهيز و حفظ كنيد.آنچه از فعل معصيت و ترك واج



                                                                                                                                                                                                                                                                    :  ١٦٧٨ ماره 

3 

 چهارم نكته
 نفس

يعني فعل واجبات و ترك محرمات. وقايه نسبت به خود شخص يعني اينكه واجبات را انجام  »قُوا أَنْفُسَكُْم ناراً«
يعني واجبات و تكاليف خودت را انجام بده منتهي يك بيان فني  »قُوا أَنْفُسَُكْم ناراً« دهد و محرمات را ترك كند.

قُوا گويد جاي اينكه بگويد واجبات را انجام بده و محرمات را ترك كن ميتعليم و تربيتي خيلي قشنگ دارد. به
عبير درواقع پس اين وقايه بالنسبة الي االنفس روحش همان فعل واجبات و ترك محرمات است و اين ت أَنْفُسَكُمْ ناراً

كند. اين يك جاي اينكه مستقيم به خود اعمال تأكيد كند به نتايج تأكيد ميبه خاطر تأثيرگذاري تربيتي است كه به
جاي اينكه مستقيم به خود عمل امرونهي كنيم، امرونهي را روي نتيجه ببريم كه انگيزش را شيوه تربيتي است كه ما به

 كند.در شخص بيشتر مي

 اهل
ايه بالنسبة الي االهل در اينجا مقصود واجبات و محرمات است ولي واجبات و محرماتي كه او انجام اما وق

گويد او و آيد. آيه ميدهد و چون مستقيماً فعل من نيست، وقايه نسبت به او روي مقدمات فعل و ترك او ميمي
صي يوجب النار است پس يعني خودت خودت را از آتش حفظ كن ادله گفته كه اين ترك الواجبات و فعل اين معا

شود مگر اينكه دليل داشته باشد و لذا دانيم كه فعل ديگران براي من بدون دليل نوشته نميها را رعايت كن اما مياين
ها را از ترك واجبات و فعل محرمات حفظ كن. چگونه حفظ كنم چون گويد ديگران را حفظ بكن يعني آنوقتي مي

ها را حفظ كن. پس وقايه بالنسبة الي االهل معنايش ها آنسازينيست؟ با تمهيد مقدمات و زمينهفعل او كه مال من 
ها محرمات را انجام دهند و واجبات را ترك كنند براي اينكه در آتش نيفتد ولي چون اينجا اين است كه نگذارد آن

قايه بالنسب الي االهل مقصود حفظهم و ديگر وعبارتها فراهم كند؛ بهفعل من نيست مقدمات كار را براي آن
گويد يعني حفظشان كن از آتش يعني كاري كن كه يانتهم باالستخدام المقدمات است. اگر تحليل كنيم عقل ما ميص
 ها واجبات را انجام دهند و محرمات را انجام ندهند.اين
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 بنديجمع
خودت گناه را انجام نده و واجبات را انجام بده. كند. در حفظ نفس از نار يعني پس درجه كار تفاوت پيدا مي

ها انجام بده؛ يعني امر به ها را براي فعل آنها فراهم كن و زمينهيعني مقدمات كار را براي اين هاحفظ ديگران از اين
سب الي االهل فعل واجبات و ترك محرمات و متعلق امر بالن »قُوا أَنْفُسَكُمْ«آيد رو متعلق امر در وقايه در اولي مي

متعلق وقايه فعل الواجبات و  آنجا .شديعني فعل مقدمات عملهم بالواجبات و ترك المحرمات پس متعلق متفاوت 
ين دومي فعل مقدمات بالواجب لغير تمهيد المقدمات الن يفعل الواجبات و يترك در اترك المحرمات است ولي 

ما هيچ دليلي نداشتيم  اگر كند.يمصداقي براي فقره دوم درست المعاصي. اين از نكات جالب است كه اين فقره اول م
شود. چون در مقابل وظيفه من در قبال ديگران مي اهليكمگويد كه ميينهمداريد، يفه وظكه شما در قبال ديگران 

ن و لذا با شود وظيفه مشود. وظيفه من در قبال ديگران مييفه تو در مقابل ديگران ميوظداري اين يفه وظديگران 
و  معروفامربهاينكه اهلت را هم حفظ كن.  ازجملهيعني وظايفت را عمل كن  »قُوا أَنُْفسَكُمْ«وقت توجه به اين آن

نهي از منكر كن و لذا متعلق الوقايه الفعل االنفس هو فعل الواجبات و ترك المحرمات و متعلق الفعل بالنسب الي 
من شود بات و ترك المحرمات من الغير و اين تمهيد مقدمات با اين آيه مياالهل هو تمهيد المقدمات لفعل الواج

. بله شايد بحث مقدمات واجب باشد. در مقدمات واجب همه اتفاق دارند كه شرعي نيست. اين الوظائف الشخصية
د است. آيه اگر آن را هم بگيرد نسبت به آن ارشادي است و تكليفي نيست حتي نسبت به خود واجبات نوعي ارشا

يعني خودت را حفظ كن يعني واجبات را انجام بدهي و محرمات را ترك كني و  »قُوا أَنْفَُسكُمْ« وقت اگر بگوييمآن
شود ارشادي. يمدر اولي باشد ولي اگر باشد نسبت به آن  همآنها نروي ممكن است كه ينكه دور بر اينامقدمات 

نسبت به  ) اماكارش رفته روي كار خودت (واجبات و محرماتكالم در بحث اين است كه آن وقايه انفس ثقل 
ي و آن ديگر سازي خودسازديگران ثقل كار رو اين است كه مقدمات را ديگران يا انجام بدهند يا انجام ندهند. اين 

 ي است و دومي تربيت و ديگر سازي است. خودسازاست. اولي تهذيب و تزكيه و 
ساز ترك گناه و فعل واجبات براي ينهزملي االهل تعلق به علل و عوامل پس در نكته پنجم وقايه بالنسب ا

 ديگران گرفته است.
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 نكته پنجم
ي و خودسازالوقايه من الحيث االسباب و العلل المرغوب في االستخدامها متعلقة. اين وقايه كه وقايه تربيتي 

و ها فراهم كند ها را براي حفظ آني و تهذيب و نسبت به اهل تربيت است يعني زمينهخودسازاست نسبت به نفس 
گويد او را حفظ و تربيتش كن مي شود. وقتيهاي تربيتي شامل اين آيه ميهاي تربيتي كند فلذا همه روشيتفعال

ها و طالق دارد و همه روشيعني مقدمات فعل واجب و ترك محرم را برايش فراهم كن. اين در مقام بيان است و ا
هايي يعني اينكه به او بياموزي، ارشادش كني، ترغيب كني و امرونهي كني. همه روش گيرد؛هاي تربيتي را ميشيوه

ّي با حفظشان به چه شكلي؟ »قُوا أَنْفُسَكُْم َو أَهْليُكمْ ناراً«گويد كه در تعليم و تربيت مطرح است و اطالق دارد. مي
و استخدام مقدمات گرفت مطلقة من  صيانتاسلوبٍ پس اين وقايه كه اينجا تعلق به علل و اسباب شكلٍ و بايّ 

تواند در آن جهت باشد را بكار حيث المقدمات و االسباب التربية. در بيانش قيدي ندارد و هر علت و سببي كه مي
شود يعني ايجاد و تمهيد ) نزديك مي2(مائده/ »لتَّقْوىتَعاوَنُوا عَلَى اْلبِرِّ وَ ا« گيريد و در حقيقت اين به آن مفهوممي

 تعاونوامقدمات همان اعانه بر برّ و تقوي است. اعانه اين است كه شما انجام دهيد بنابراين مطلق است و به نحوي با 
خودشان را ها بتوانند شود منتهي تعاون اينجا نسبت به اهل است يعني كمك به اهلتان كنيد براي اينكه آنمنطبق مي
 حفظ كنند.

 اطالق آيات
ها و فقهاست كه بعضي بحثي در اصول بود كه آيا مطلقات قرآن در مقام بيان است يا نه؟ اين اختالف بين اصولي

أَقامَ الصَّالةَ وَ آتَى « گويند عمومات و اطالق قرآن در حقيقت اطالق نيست بلكه بيان اصل تشريع است مثالًمي
كه در مكاسب بحث ) 257(بقره/ »َأحَلَّ اللَُّه اْلبَيْعَ َو حَرَّمَ الرِّبا«). آيه 1(مائده/ »أَوْفُوا بِالْعُقُوِد و«) 177(بقره/ »الزَّكاة

تواند بيمه در زمان ما را هم بگيرد. گويد حلل اهللا بايّ بيع كان كه اين اطالقش ميشده است اطالق دارد يعني مي
اطالق نيست بلكه در مقام تشريع اصل حكم است. اگر اين را بگوييم تبعاً اين آيه اند آيات قرآن در مقام بعضي گفته

اما اين حرف درست ؛ گويد كه بايد قدر متيقنش را گرفتهم مثل بقيه آيات اطالق ندارد و يك حكم اجمالي را مي
جميع جهات است هم ظواهرش حجت است و هم در مقام بيان از نيست. نظر درست نظر دوم است كه آيات قرآن 
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اطالق دارد يعني خودتان را از  »قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً« گوييملذا اطالق دارد. ما هم بر مبناي دوم داريم مي
 و علل حفظ كنيد. اسباب حيث همه واجبات و محرمات و از حيث انواع وقايه و همه انواع

 خالصه
شود يعني نسبت به اهل تقوي مي برتقريباً منطبق بر مفهوم اعانه اطالقي نسبت به همه مقدمات وجود دارد و 

گوييم اعانه يعني تمهيد مقدمات. قيود آن را آنجا كنيم. آنجا ميبرّ تقوي كنيد. ما اعانه را در فقه هم بحث مي اعانه بر
و از حيث فنّاوري، هاي تعليمي و تربيتي شود. حفظ شخص از حيث روشمشخص كرديم كه تقريباً با آن منطبق مي

توانيم حفظش كنيم يا گيرد؛ البته اين اطالق را تا آخر ميهاي تربيت اهل را ميها و فنّاورياطالق دارد و همه شيوه
 تواند يك چنين اطالقي داشته باشد.خواهيم بگوييم وقايه مينه. فعالً مي

 نكته ششم
هايي كه نهي به آن تعلق گرفته است و منهي اما طبعاً شيوه گيردهاي تربيتي را مياي از شيوهاين اطالق هر شيوه

شود مثالً اينكه كسي را بخواهد بكشد براي اينكه گناه نكند يا بزند كه زدن از محرمات است مگر است را شامل نمي
تواند بزند و خارج از آن حرام است. پس انواع مي در آن حدي كه شارع در شرايط خاص گفته است كه ولي

هايي كه ممكن است حرام باشد طبعاً آن از اين اطالق بيرون است. وجه فني خروج از اين اطالق را جاي ديگر وهشي
شود اما نسبت به اسباب هاي مباح و مجاز را شامل ميها و روشگويم كه همه شيوهكنيم ولي اجماالً ميبحث مي

شود محل شود يا نميهاي مكروه را شامل ميكه آيا روشها حرام است شمول ندارد. در اينمحرمه كه ادله گفته اين
 بحث است كه دو قول داريم.

 نكته هفتم
نكته هفتم در مفهوم و دامنه وقايه است كه الوقاية تعم الدفع و الرفع. اين هم يك نكته است كه وقايه در اينجا 

شود. گاهي در امر به حفظ فرزند از گناه اآلن شود يعني شامل پيشگيري و اقدام در مقام ميشامل رفع و دفع مي
يك قسمش اين است كه دنبال گناه نرفته است و اآلن بايد يك كارهايي بكني كه اصالً دنبال گناه نرود ولي 

معروف و نهي از منكر پيشگيري كني لذا گاهي نهي از منكر است. نهي از منكر مصداق اصلي خواهي با امربهمي
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گيرد. نهي از منكر دو مصداق دارد: يكي آنجا كه آنجايي است كه منكري واقع شده است و در ادامه جلويش را مي
گويد نهي از شود كه اينجا ميخواهد وارد گناه جوري است همين اآلن ميغريبة الي الفعل است يعني يكمقدمات ال

كند اما آنجايي كه نه از منكرات يا اينكه نه اخذ شرع بالفعل المنكر وارد در فعل منكر شد كه اين دو جا صدق مي
گويد گيرد. وقتي ميدفع منكر و لذا اين آيه هر دو را ميگويند كند كه اين به آنجا نرسد، به آن ميقبل تمهيداتي مي

ها را در مقام تربيت از گناهان و معاصي حفظ كنيد، هم شامل اساليب وقاييه ابتدايي كه دفع منكرات است آن
 شود و هم شامل اساليب اراده بعد وقوع فعل.مي

 نكته هشتم
هي در اين واجبات و محرمات دو تقسيم است: يكي طبعاً مقصود و محور در آيه واجبات و محرمات بود منت

گيرد و يكي اينكه خود ها را ميي كه در محدوده واجب و محرم اينفقه ي،علم ي،اخالق بحث واجبات اعتقادي،
شود ها كه عمل آن گاهي به عناوين االوليه و گاهي به عناوين ثانويه و گاهي با عناوين والئيه است را شامل مياين

گيرد يعني آنچه واجب است يا واجب خواهد شد براي او اعم از واجبات ها را مياطالق دارد و همه اين و طبعاً
گيرد و واجبات رفتاري نيز گاهي عناوين اوليه است مثالً او بايد اخالقي و عملي و رفتاري همه را مي اعتقادي،

محل ابتالي اوست كه اين مصداق اولش است ولي  اش را بگيرد و چيزهايي كه در آينده درنمازش را بخواند و روزه
اينكه در اين زمان اگر اين جامعه بخواهد هايي را هم كه با عناوين ثانويه واجب يا حرام شده است مثلقطعاً آن

گيرد. پس را در برمي هم داشته باشد داندان و رياضيدان، شيميعزت و عظمت و استقالل پيدا كند بايد فيزيك
گيرد در حدي كه واجبات و هايي كه زماني نبوده است ولي امروز وجود دارد را ميندن و آموزشدرس خوا

هم بنا بر ها را فرض كرده است كه بايد انجام بدهد و آنمحرمات باشد يا چيزهايي كه نظام حكومتي و واليي آن
يعني او را از  قُوا ناراًشود. لذا يعني يها نيز مشمول اين مفقيه و حدود اختيارات فقيه و واليت كه آنبحث واليت

شود كه در آتش قرار بگيرد و آنچه وظائف اوليه و آتش حفظ كن يعني هرچه كه رها كردنش موجب از اين مي
 اش است را عمل نكند پس شما از اآلن بايد نسبت به آن پيشگيري و توجه به امر داشته باشيد.اش و والييثانويه
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 نكته نهم
گيرد ي كه اينجا وجود دارد مقدمات وجوبي و عدمي است كه آيا اين فقط اعداد مقدمات وجوبي را مينكته مهم

و براي كارهايي كه بايد انجام داد براي اينكه در گناه و معاصي وارد نشود و واجبات را انجام دهد يا گاهي هم بايد 
درون خانواده. ممكن است زن و شوهر جوري رفتار مثالً نوع زندگي  يك كارهايي را ترك كنم تا او به گناه نيفتد

گويد اين رفتار را مي »قُوا أَنْفُسَكُمْ«وقت اين شود كه او در گناه قرار گيرد آنداشته باشند كه آن رفتار موجب اين 
گير و اينكه كارهايي انجام بده يعني برايش استاد و كالس ب ترك كن پس اطالق دارد يعني او را حفظ كن از آتش يا

خواهيم بگوييم آن اساليب دهد را انجام نده. ميبه او مي قرآن يادش بده و... يا اينكه يك كارهايي كه الگوي بدي
جهت هم اطالق دارد و وقايه شامل كند و ظاهرش اين است كه اطالق دارد. آيه ازاينمنفي و سلبي را هم نفي مي

 شود.ترك هم مياعداد و مقدمات وجودي و ايضاً مقدمات عدمي و 
 


