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 اهللا الرحمن الرحيمبسم

 وظائف آموزشي والدين
 مقدمه

مَالئَِكةٌ غِالٌظ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليُكمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَيْها «آيه شريفه وقايه 
كه اولين دليل قرآني در باب وظائف خانواده بود ) 6(تحريم/ »شِدادٌ ال يَْعصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَُهمْ وَ يَفَْعلُونَ ما يُؤْمَرُون

جهت بحث اول در مفهوم وقايه و حدود و خصائص آن بود. جهت دوم در مورد امر به وقايه بود مطرح شد. گفتيم 
 ل در اين بحث وجود دارد.كه نكاتي مكم

 حكم وقايه
گيرد يعني امري كه آمده روي اين وقايه چه نوع امري در جهت دوم بحث درباره امري است كه به وقايه تعلق مي

است؟ اين امر كه متكفل بيان حكم وقايه است چه ويژگي و خصوصيتي دارد؟ در اينجا چند نكته درباره اين امر يا 
 علق به وقايه وجود دارد.ديگر حكم متعبارتبه

 نكته اول
وجوب را افاده  »قُوا َأنْفُسَكُْم وَ أَهْليكُمْ ناراً« اولين بحثي كه قبالً اشاره كرديم و بايد تكميل كنيم اين است كه

شود و كند يا ندب؟ اين سؤالي است كه در اينجا مطرح ميكند يا ندب را؟ آيا امر در اينجا داللت بر وجوب ميمي
كنيم ازاين گفتيم كه ظاهر آيه وجوب است لكن براي تعميق بحث عرض مياالتي كه در اينجا وجود دارد. پيشاحتم

 كه سه احتمال در اين امر وجود دارد:
يك احتمال اين است كه امر وجوبي باشد كما هو ظاهر. اصل در اوامر حمل بر وجوب است البته داللت امر  -1

غالب محاسبات محققين و متأخرين  پردازيم امار اصول به آن ميبر وجوب مباني متعددي دارد كه د
 گويند امر در سياق اولي دال بر وجوب است.مي

 كنيم.اي كه بعداً عرض مياحتمال دوم اين است كه امر را در اينجا حمل بر ندب كنيم به خاطر قرينه -2
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و ندب باشد يعني جامع وجوب و احتمال سوم اين است كه امر استعمال شده در اينجا مشترك بين وجوب  -3
هاي حالت ندبي داشته باشد. اين ندب كه در بخشي از وقايه حالت وجوب داشته باشد و در بعضي از بخش

 خواهد.احتمال قرينه جدي و اساسي مي

 تطبيق
). در روايات گفته شده است كه مقصود 86(نساء/ »وَ إِذا حُيِّيُتمْ بَِتِحيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحَْسنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها«مثالً نظير آيه 

كه كسي پشت ماشين براي شما بوق از تحيت همين سالم است گرچه معني لغوي تحيت باالتر از سالم است و همين
كند مصداق تحيت است ولي در روايات گفته شده است كه اين تحيت سالم است بزند يا براي شما دست باال 

كه در اينجا تفسير به سالم شده و فقط مخصوص  حَيُّوادر آيه اين احتمال وجود دارد كه امر  اندوقت بعضي گفتهآن
شود و ساير تحيات را نگيرد اما احتمال دارد كه آن حد وجوبي كه در روايات سالم سالم است، حمل بر وجوب مي

هايي كه نشان بدهد و آن ردّ العملياست، در غير سالم و ساير تحيات، استحباب باشد. پس اينكه انسان عكس
بنابراين ؛ شود واجبگويد به سالم جواب بدهيد ميهايي كه مياستحبابي است اما آن ردّ َحيُّوا ِبأَحْسَنَ ِمنْها گويدمي

به خاطر قرائني كه وجود دارد قسمتي از رد واجب و قسمتي مستحب است يعني احتمال سوم كه اين امر استعمال 
شود ندب و وجوب و هم در ندب منتهي در يك حدي وجوب است و در ماوراي آن حد ميشده باشد هم در 

آيد احتمال اول رجحان و استحباب. اين سه احتمال است كه در آيه شريفه وجود دارد لكن آنچه در ابتدا به ذهن مي
 كنيم. ها را بررسيبايد ادله هر يك از اقوال اين هرحالاست كه امر ظهور در وجوب دارد. به

 ادله احتمال اول
ازاين گفتيم كه اصل در اوامر حمل بر وجوب است با آن دليل احتمال اول همراه خودش است. دو نكته پيش

اند و ما هم مبناي اطالق را پذيرفتيم و اضافه بر اين اصل اولي تأكيدات آيه در مباني كه در اصول برايش ذكر كرده
دارد. اين دو دليل دهد كه موضوع، موضوع مهمي است و تناسب با حكم الزامي نشان ميةُ وَقُوُدهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَ

وَقُودُهَا النَّاسُ َو الْحِجارَةُ عََليْها « اثباتي براي وجوب است يعني اصل اولي و شاهدي كه در ذيل آيه است يعني
 .»ْفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونمَالئِكَةٌ غِالظٌ شِدادٌ ال يَْعصُونَ اللَّهَ ما أَمََرُهمْ وَ يَ
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 ادله احتمال دوم
برد. دليل احتمال زنند كه ما را از آن اصل بيرون ميدر دليل قول دوم بايد ببينيم كه در قول بعدي چه حرفي مي

هاي وقايه مطلق است و همه انواع تأديب و تعليم و تربيت و فعاليت شود اين است كهدوم كه حمل بر ندب مي
شود كه شود، قرينه ميگيرد. اگر ما اطالق وقايه را بپذيريم كه شامل همه مراتب تربيت ميرا مي ز گناهبازدارنده ا
وجوبي نيست چرا؟ براي اينكه اين تكليف به ما ال يطاق و غيرمقدور براي شخص خواهد شد كه بيايد  امر اين امر،

كار بگيرد پس چون وقايه دامنه وسيعي دارد و اگر  اش بههمه انواع وقايه را در مورد فرزند يا در مورد خانواده
بگوييم همه انواع وقايه واجب است، امري است غيرمقدور لذا بايد بگوييم در اينجا وجوب نيست بلكه ندب است. 

توانيد. در مستحب كه مي ) انفاق كنيد تا آنجايي14(تغابن/ »فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتََطعُْتمْ وَ اْسمَعُوا وَ أَطيعُوا وَ أَنْفِقُوا«
بنابراين اطالق وقايه و شمول آن، قرينه ؛ دهدقدرت بر كامل شيء الزم نيست و هركس حد خودش را انجام مي

وجوب نيست بلكه رجحان است چراكه اطالق وقايه با وجوب سازگار نيست  حكم قُوا شود بر اينكه مقصود ازمي
 چون مقدور نيست.

 پاسخ به استدالل
طور كه قبالً اشاره كرديم ممكن است بگوييم كه اينجا تعارض بين وجوب و اطالق خ به اين استدالل هماندر پاس

تواند بگويد كه وقايه است يعني شمول وقايه با وجوب سازگار نيست چراكه شمول وقايه مقدور نيست و شارع نمي
وقايه محدود است يا بايد بگوييم وجوب نيست واجب است كه همه اقدامات وقايه را انجام دهي پس يا بايد بگوييم 

يعني استحباب بلكه بايد گفت منظور  قُوامنسلخ و منصرف كرد و گفت  قُواو ندب محدود است. نبايد وجوب را از 
اي كه دامنه وسيعي داشته اينجا حد متعارف و اقل وقايه است فلذا واجب است ولي نه هر نوع وقايهاز وقايه در 
توانيم بگوييم همه واجب است. شاهد حمل بر حداقل رواياتي است كه فهمد كه نميازات عقاليي ما ميباشد و ارتك

گفت مقصود از وقايه كه مي »حَسْبُكَ أَنْ تَْأمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ َتْنهَاهُمْ عَمَّا َتنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ «خوانديم. مثالً 
در همين است. مضمون روايت اين بود كه وقتي اين آيه نازل شد يكي از اصحاب گريه كرد كه من خودم را 

ها را حفظ كنم يعني در توانم اينطور مي چه گويد كه اهلت را بايد از گناه حفظ كني.توانم حفظ كنم و آيه مينمي
حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأُْمرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ « فرمودند: سلموآلهوعليهاهللاصلينيست لذا پيامبر ذهنش اين بود كه اين كار مقدور 
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اين نيست كه هر كاري بايد بكنيم بلكه مقصود اين است كه تو مقصود از وقايه  »تَنْهَاهُمْ عَمَّا َتنَْهى عَنْهُ نَفْسَكَ 
 نظر نيست بلكه حدي از وقايه منظور است كه با وجوب سازگار باشد. ها مدامرونهي كن پس همه وقايه

 بنديجمع
بر وجوب با شمول وقايه نسبت به وقايه قطعي و همه  قُواگوييم بين داللت بنابراين در نگاه اول به آيه مي

ل چرا يكي را ها سازگاري وجود ندارد. اطالق وقايه بر وجوب و اطالق شمولي وقايه، دو اطالق بارزند حاروش
شوند لكن اگر كنند و مجمل ميگذاري؟ حداكثر اين است كه اين دو تعارض ميو ديگري را كنار مي گيريمي

و  گويد وقايه محدود و مقيد استطرف براي اينكه روايات ميشود به ترجيح يكروايات را ببينيم حل تعارض مي
شود. اي توسل پيدا كند مصداق امرونهي ميرونهي لذا به هر شيوهاينجا يعني اماي منظور نيست. وقايه در هر وقايه

اطالق وقايه يا اطالق بدلي است يعني غير از امر بايد برود مثالً هنر را هم به كار بگيرد يا اطالق استغراقي لكن 
ايد حفظ كرد تا در اطالق بدلي مقدماتي را ب جمع نيست.ولي اطالق مقابل اطالق است و اين دو قابل كندفرقي نمي

ها را به كار بگيرد كه اين با ذهن عرفي دهد بايد همه اين شيوهآن نتيجه را بدهد ولي در خيلي جاها كه نتيجه را نمي
ها را جمع كنيم كه وقايه حاصل شود. لذا در نگاه ابتدايي به آيه تعارضي در اين سازگار نيست كه بگوييم همه اين

شود چراكه خود روايات فع ديگري كنار گذاشت؛ اما بامالحظه روايت تعارض رفع ميشود يكي را به ناست كه نمي
 گفته است كه وجوب در حد همان امرونهي است.

 نتيجه
هايي كه در آنجا آمده است. در روايت گفته كه مقصود سالم است و است و آن ردحَيُّوا عين همين مطلب در آيه 

گويد كه ها هيچ فقيهي نميباال كردن و خم شدن و تواضع كردن و امثال اين اال در مثل بوق زدن براي تحيت و دست
يعني روايات مراد از تحيت را در آيه تهديد كرده به صيغه سالم لذا حتي اگر ؛ واجب است كه شما جواب مثبت دهيد

غيراز اين يا قولي بهاي ندارد پس انواع تحيات عملي فايده رساند،كسي بگويد با كلمه ديگري همين سالم را مي
كه البته در ابتدا  -كه شما وقايه را مطلق نگيريد  گوييمصيغه از شمول آيه بيرون رفته است. اينجا هم ما در پاسخ مي

و درنتيجه بگوييد هر نوع وقايه را انجام بده و لذا چون همه  - اين معنا با ذهن تعليمي و تربيتي سازگارتر است
 گوييم كه روايت گفته استام داد بگوييد وقايه واجب نيست و مندوب است بلكه ما ميشود انجها را نمياين

تفاوتي در يعني اينكه امرونهي كن و آدم بي »حَسْبُكَ أَنْ تَْأمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ«



                                                                                                                                                                                                                                                                    :  ١٦٨٠ ماره 

5 

شود امرونهي كرد. مقصود نمي و بدون آن اش آموزش استكه البته مقدمهنباش. امرونهي كن  اتمقابل خانواده
ها را نهي كني يا امرشان آموزش آن محرمات است حال چه محرمات اوليه يا ثانويه يعني بايد آموزش بدهي و آن

نيست. اي اين مقصود كني به آن واجبات اما اينكه شما مأمور شويد كه وقايه حاصل شود به هر روش و شيوه
مقصود امرونهي متعارف است يعني تو ابالغ كن و بگو كه انجام بده و انجام نده؛ همين كافي است و بيش از اين 

 ديگر الزم نيست.
اينكه او برود و بهترين  معروف در اينجا وجود دارد يا نه؟ اماحاال اينجا بايد بحث كرد كه آيا شرايط امربه

 و مصداق امرونهي نيست. مرونهي استها را پيدا كند، فراتر از اشيوه
 حد وقايه

 قُوارا حمل بر استحباب كرد.  قُواشود گويد كه اين قول دوم را رد است و نميبنابراين تا اينجا اين روايات مي
يك امر ايجابي و يك تكليف الزامي بر خانواده است و وظيفه شماست كه اين وقايه را ايجاد كني منتهي حد وقايه 

سالم است. در حد سالم گفته شده كه صيغه سالم است و در مورد حد وقايه امرونهي است و اقدامي كه تو مثل حد 
 كني و البته مقدمات امرونهي كه بايد آموزش داده شود.در مورد امرونهي مي

 ادله احتمال سوم
يك حد واجب دارد و در مثل همان احتمال در تحيت است كه بگوييم امر در وقايه  قوااحتمال سوم اين است كه 
اي بگويد كه انفاق كنيد و در روايات بگويد كه مقصود از انفاق شامل ذكات اينكه آيهماوراي آن مستحب است. مثل

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا «وقت شود آنشود لذا اين آيه در حد ذكات واجب است اما ماوراي ذكات انفاقات مستحب ميهم مي
در محدوده  اتَّقُوا اللَّهَ هم وجوب است و هم ندب.شود كه در آنجور مياين »عُوا وَ أَطيعُوا وَ أَنْفِقُوااسْتََطعُْتمْ َو اسْمَ 

شود مستحب. اين مطلبي است كه در خود آيات و روايات واجبات و محرمات واجب است ولي فراتر از آن مي
مورد خود تحيت از خود آقاي تبريزي پرسيدم كه ايشان اند. در شود به آن قائل شد و كمتر فقهاء به اين پرداختهمي

همه دهم كه آيه گفتند اين روايت تفسير كرده و سالم مقصود است و همين واجب است ولي من احتمال مي
گيرد و انسان مستحب است كه به همه احترامات عرفي پاسخ دهد منتهي حد وجوبش در آيه احترامات عرفي را مي
معروف و نهي از منكر كه در قرآن آمده گونه داشتيم در مورد امربهالم است. اگر اطالقي اينمشخصاً در صيغه س

امر واجب است و نسبت به مستحبات همين امر است ولي استحبابي لكن  ممكن بود بگوييم كه نسبت به واجبات،
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گر كسي وجوب را جزء استعمال لفظ اكثر از معنا نيست چون ما گفتيم كه وجوب جزء موضوع له نيست اما ا
 شود.موضوع له بداند، استعمال لفظ در اكثر از معنا مي

 داللت امر بر وجوب
 مبنا در داللت امر بر وجوب وجود دارد: پنج

 داللت امر بر وجوب بالوضع است. -1

 باالنصراف است. داللت امر بر وجوب -2

 داللت امر بر وجوب به حكم العقل است. -3

 كاشفيت و اعماليت عقالئيه است.داللت امر بر وجوب به  -4

 داللت امر بر وجوب باالطالق و مقدمات الحكمة است. -5

شود ولي در آن مباني ديگر مانعي ندارد. استعمال اگر كسي مبناي اول را بپذيرد استعمال لفظ در اكثر از معنا مي
را پذيرفتيم. احتمال سوم مانعي ندارد خواهد البته ما مبناي اطالق لفظ در اكثر از معنا خالف ظهور است و قرينه مي

 مگر اينكه كسي بگويد كه وجوب جزء موضوع له است و مبناي اول را بپذيرد يا اينكه استعمال لفظ در اكثر از معنا
اما اگر  داند. پس اگر كسي اين دو مورد را پذيرفت احتمال سوم ازنظر عقلي و ثبوتي كنار استرا عقالً جايز نمي

گفت يا گفت وجوب جزء موضوع له نيست و آن چهار مبناي ديگر را پذيرفت يا اينكه حتي اگر قول كسي اين را ن
گوييم عقـالً جايز است، ازنظر اول را اختيار كرد ولي استعمال لفظ در اكثر از معنا عـقالً جايز دانست كه ما هم مي

ست و ثانياً حتي اگر هم باشد، استعمال لفظ در اكثر هرحال اوالً داللت امر بر وجوب بالوضع نيثبوتي مانعي ندارد. به
از معنا خالف ظاهر است ولي عقـالً محال نيست لذا ازلحاظ ثبوتي اين احتمال مشكلي ندارد ولي عمده اين است 
كه در اين احتمال دليل بياوريم چون خالف ظاهر است. ظاهر امر اين است كه يا داللت در وجوب است يا ندب اما 

 خواهد.وجوب است و تا حدي ندب دليل محكم مي تا حدياينكه 
 معناي جامع

اوالً داللت امر بر وجوب بالوضع نيست؛ ثانياً استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز نيست؛ ثالثاً معناي امر در جامع 
جوب و جمع بين و رساند و در حدي ندب را يعنيوجوب و ندب است يعني جمع اين دو كه در حدي واجب را مي

گوييم در امر به معرف و نهي از منكر، جايي واجب و جايي مستحب است. اين احتمال ندب است. عين آنكه مي
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سوم ازنظر عقلي مانعي ندارد براي اينكه داللت امر بر وجوب بالوضع نيست و اگر هم باشد، استعمال لفظ اكثر در 
 اكثر از معنا هيچ مانعي ندارد.
ندارد اما نسبت به همه مقدمات قرينيت دارد ولي داللت صددرصدي ندارد براي اينكه پس ازنظر ثبوتي مانعي 

كاري كنيد كه او در  ممكن است به شما بگويند كه براي خودت است و براي ديگري بگويند كه خوب است كه شما
ك روايات دليلي براي اين خواهد. حال عمده اين است كه ما با كمعذاب نيفتد و اين عقالً مانعي ندارد ولي قرينه مي

 و ظاهر آيه همان وجوب است در حالت اولي. تواند اين را برساندتنهايي نميداريم يا نداريم؟ البته خود آيه به
 دليل اثباتي احتمال سوم

نه جمع بين وجوب و استحباب  استدالل ما در قول سوم اين است كه اوالً ازنظر عقلي اشكال ندارد كه اين قول
دو  ما كند. چه طور؟جور تفسير ميامع باشد اما دليل اثباتي در قصه اين است كه بگوييم روايات آيه را اينبلكه ج

باب نهم از ابواب  نوع روايات در ذيل آيه داريم: يك دسته روايات همين است كه در امرونهي در همين سه روايات
است كه وقايه يعني هر كاري انجام دادن بلكه براي امرونهي خوانديم با اين مضمون كه فكر نكن كه بر تو واجب 

روايات در  دارد و آني كه واجب است طبق اينلذا وجوب را از بقيه چيزها برمي حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ وقايه
 310فحه اين حد است؛ ولي اضافه كنيد كه در كنار گروه اول از روايات، رواياتي است كه در كتاب موسوعه ص

عن علّي بن أبي طالب رضي اللّه عنه : السالمعليهالمؤمنين شده است مثالً در روايتي از درّ المنصور به نقل از اميرنقل
 1»الخير و أدّبوهم و أهليكم علّموا أنفسكم«في قوله تعالى: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً قال: 

در اين روايت دارد كه خوبي را ياد بدهيد و ادبشان كنيد. اين خوبي در اينجا مطلق و تأديب هم تأديبي مطلق  
گيرد. هر نوع كاري كه انجام دهي كه او را به كار خير عادت دهد و متأدب به خير كند را مي است يعني انواع تأديب

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا  -لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الĤْيَةُ«أَنَّهُ قَالَ:  سلموآلهوعليههللاصليوَ عَنْهُ گيرد يا در روايت ديگر دارد را مي
أَهْلِيكُْم  لَْخيْرَ وَ ذَكِّرُوا بِهِأَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً قَالَ النَّاسُ يَا رَسُوَل اللَّهِ كَيْفَ نَِقي أَنْفُسَنَا وَ أَهْلِينَا قَالَ اْعمَلُوا ا

وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالةِ وَ اصْطَِبرْ عَلَيْها وَ قَالَ  -فَأَدِّبُوهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَ لَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ 

                                            
 24/ 6الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور ج  .1
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دِ وَ كانَ رَسُولًا نَبِيا وَ كانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ ِبالصَّالةِ وَ الزَّكاةِ وَ كانَ عِنْدَ وَ اذْكُرْ فِي الِْكتابِ إِسْماِعيلَ إِنَّهُ كانَ صادَِق الْوَعْ
 .2»رَبِّهِ مَرِْضيا

 ظاهر خير در اينجا اطالق دارد.
 جمع بين روايات

كه  شودر ميطووقت جمع آن با روايات طايفه اول ايناگر بگوييم اين روايات افاده مطلق خير را از آيه دارد، آن
هم در واجبات و محرمات است ولي گويد حد وجوب در اين آيه همان امرونهي است و مقدمات آنطايفه اول مي

گويد آيه با هر تأديب و تعليم خيري تطبيق دارد. بقيه اين جمع با آن روايت گيرد و مياين آيه همه خيرات را مي
گنجاند ولي آن داشتن به خير را در ذيل آيه ميتأديبي و وا ها مطلق است و هر عملياتقبلي اين است كه اين
كند. آني كه واجب است همان امرونهي آن با شماست. اين دو روايات را كه كنار هم بگذاريم روايات مقيدش مي

نسبت به واجبات و محرمات آن امرونهي كه  »قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً« برد به سمتوقت ذهن انسان را ميآن
هسته اصلي و حداقل كار تعليم است لذا امرونهي به واجبات و محرمات واجب اما ماوراي اين عمليات تأديبي 

خواهد انجام دهد براي اينكه خوب در ذهن جا بيفتد و به هيچ خطايي نرود و امثال اين، هايي كه ميتربيتي و فعاليت
نسبت به واجبات و محرمات وقايه حداقلي  »قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً«گويد ب دارد. آيه ميرجحان و استحبا

كني ولي هر كار بيشتري براي اينكه او از گناه بازبماند و ترغيب به  واجب اين است كه يادش بدهي و امرونهي
با مفهوم وقايه و مناسبات حكم  »سَكُْم وَ َأهْليكُْم ناراًقُوا أَنْفُ«واجبات شود، مستحب است و فراتر از حداقل. درواقع 

 توان حداكثر را واجب كرد.گويد نميو موضوع آيه سازگار است و عقل هم مي
 بنديجمع

احتمال سوم مناسبات حكم و موضوع در آيه و رواياتي كه در ذيل آيه وارد شده است تقريباً آدم را مطمئن به 
دانيم همين انفاق درجاهاي ديگر تفسير شده است كه مي »أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمو  قُوا اللََّه مَا اْستَطَْعتُمَْفاتَّ«كند مانند مي

آمده حد وجوبش ذكات است و  در اينجا به خاطر رواياتي كه انفقواو همان انفاقات مستحبي است و لذا بايد بگوييم 
قُوا أَنْفُسَكُمْ َو «امر به معرف و اين آيه  . در مثل»اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتََطعُْتمْ«ر البته مستحب هم دارد و هرچه بيشتر و بهت

 بسائر المناهج و االساليب بنحو االستحباب قوهم باالمر و النهي علي حد الوجوب و قوهمفرمايند: مي »أَهْليكُمْ ناراً
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هاي تأديبي خيلي شمول گيرد و روشرا قطعاً ميو هرچه روش بهتري به كار بگيري بهتراست. آيه خود واجبات 
كه در روايات آمده است و اينكه ظاهرش  افعل الخيربا مالحظه  گيرد و ممكن است كسيها را ميدارد كه همه اين

كه حتي شامل مستحبات و مكروهات هم نحويشمول دارد بگويد ظهور اوليه آيه واجبات و محرمات است ولي به
گويد كه تأديب كه دامنه وسيعي دارد و هر گيرد و بعد هم ميگويد واجبات و محرمات را ميكه ميشود. مطلقي مي

گوييم شود و ميها نمياگر ما باشيم و آيه، شامل اين تأديبي هم تأديب است. عرض كردم ويژه كار تأديبي و فعاليت
 نسبت به واجبات و محرمات است.ممكن است به خاطر روايت ظهور آيه را تعميم دهيم لكن ظهور آيه 

 قول مختار
جان كالم در اين آيه شريفه اين است كه امر دائر مدار احتمال اول يا احتمال سوم است چون از دو روايات 

ندب است. پس  آن رود كنار چراكه نتيجهجامع هم مي احتمال رود.شود لذا احتمال دوم كنار ميوجوب فهميده مي
است يا وجوب است كه ظاهر امر وجوب است منتهي حد وقايه هماني است كه در روايات آمده  آنچه متعين در آيه

حدمتعارف نه حداكثري. نتيجه اين احتمال اين  است كه شامل امرونهي است يعني وجوب امرونهي و آموزش به
نسبت به فرزندان در  نه بيش از آن و توصيه امرونهي وظيفه آموزش است و امرونهي فرمايداست كه اين آيه مي

بالذات و يا به عناوين ثانويه يعني در حوزه  محدوده واجبات و محرمات، حال چه محدوده واجبات و محرمات
عنوان واليي عام بر دوش پدر و مادر تربيت ديني به معني خاص يا چيزهاي ديگر كه واجب و محرم شده است و به

حكم و موضوع در آيه و روايت سازگار شد و احتمال سوم را شده است. اگر ذهن كسي با مناسبات گذاشته 
آيد: يك وظيفه وجوبي و حداقلي نسبت به امرونهي و تعليم گويد كه دو وظيفه از آن بيرون ميجور ميپذيرفت؛ اين

تأكيد استحبابي نسبت به واجبات و محرمات با  و وظيفه هذا هو االقلواجبات و محرمات نسبت به فرزندان كه 
عنوان استحباب. ممكن است ما اين را با تر و حداكثر تالش براي تربيت بههاي بيشتر و پيشرفتهستخدام شيوها

هم مستحب است ولي اين هم احتمال ضعيف تعميم دهيم كه آن استشمام از روايت نسبت به مستحبات و مكروهات
هاي الزم در واجبات و و توصيه رونهياست. پس قدر متيقن اين دو احتمال اين شد كه آموزش فرزندان و ام

محرمات، وظيفه واجب و قاطع شخص است و فراتر از اين ممكن است احتمال سوم را پذيرفتيم و بگوييم كه آيه 
كند كه حداكثر وقايه را با هاي حداكثري تأكيد ميعالوه بر وجوب حداقلي به يك استحباب نسبت به تالش

ي و متدهاي مختلف ايجاد كند. بنا بر احتمال اول يك حكم وجوبي در محدوده يي علمراهنما هاي مشاوره،روش
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آموزش و امرونهي و بنا بر احتمال سوم دو حكم كه يكي وجوب در محدوده حداقلي و يكي استحباب در دامنه 
ديگري هم دارد و  بنابراين تفسير سوم قرائن؛ تر عالوه بر خود آيهتر داريم، البته اين استحباب در دامنه وسيعوسيع

روايات يكي از قرائن ماست كه نسبت به حداكثر ترغيب كرده است. نتيجه اينكه تربيت ديني فرزند در محدوده 
واجبات و محرمات چه به عناوين اوليه يا عناوين ثانويه يا به احكام والييه در حد آموزش و توصيه امرونهي واجب 

 اشد ولي اين آيه داللت ندارد.هم ممكن است مستحب باست و فراتر از آن
 


