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 اهللا الرحمن الرحيمبسم

 وظايف آموزشي والدين
 مقدمه

 بحث اول
مَالئِكَةٌ ِغالظٌ شِدادٌ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قُوا أَنُْفَسكُمْ وَ أَهْليُكمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَيْها «در آيه شريفه 

جهاتي از بحث مورد بررسي قرار گرفت. جهت اولي در ) 6(تحريم/ »ال يَْعصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ َو يَْفَعلُونَ ما يُؤْمَرُون
مفهوم وقايه و حدود آن بود و جهت ثانيه در حكم وقايه بود يعني امري كه در اين حكم تعلق به وقايه گرفته است. 

كند در محدوده امرونهي و افاده وجوب مي -1بحث اين بود كه آيه شريفه امر به وقايه است بين دو احتمال: حاصل 
كند. آنچه هاي حداكثري و فراتر از تعليم و امرونهي افاده استحباب ميها و شيوهعالوه بر اين ساير روش -2تعليم 

اما ممكن بود كه فراتر از ؛ كندجبات و محرمات الزام ميمسلم است اين است كه آيه تعليم و تربيت ديني در حد وا
اين شامل استحباب و رجحان اقدامات بيشتر تربيتي در مورد فرزند و خانواده هم بشود و حتي بنا بر بعضي از 

هاي الزم حداقلي، تر شامل مستحبات هم بشود. پس تعليم واجبات و محرمات و امرونهي و توصيهاحتماالت ضعيف
 است.واجب 

 بحث دوم
يعني قُوا ارشادي و تأكيدي است. تأكيد  أَنْفُسَكُمْ نسبت بهقُوا ارشاديت و مولويت اشاره شد. گفتيم امر  به بحث

ها است. تأكيد نسبت به آن »قُوا أَنْفُسَكُمْ«گفت، آنها خود امر و نهي مستقلي داشت لذا را نمي »قُوا أَنْفُسَكُمْ«اگر 
معروف و نهي از منكر وجوب ارشاد جاهل وجود دارد لذا نظر از اين آيه و ادله امربهبا قطع قوهمگفتيم نسبت به 

شود و حكم جديدي است. در امر به شود و اگر جايي باشد كه آن ادله وجود نداشته باشد، تأسيسي ميتأكيد مي
ل دو حالت دارد: در مواردي كه ادله ارشاد و تأكيد است. ارشاد و تأكيد نسبت به اه انفسكمنسبت به  قواوقايه اين 

شود و در ساير موارد تأسيسي و مولوي. اگر اين آيه نبود مثًال معروف وجود دارد، تأكيد ميارشاد جاهل و امربه
گويد نهي از مي هم مشمول آن است لذا وقتيقُوا داد براي همه نهي از منكر واجب بود. فرزند بالغي گناهي انجام مي

گيرد كه تواند جداي از آن باشد اما در مواردي قبل از بلوغ را هم ميكند چون اين حكم نميأكيد ميمنكر بكن ت
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چيز ديگر چون تأسيس كامالً تأسيسي است. ازنظر اصولي مانعي ندارد كه يك امر هم تأسيسي باشد و هم ارشاد به 
 و معني نيست.و تأكيد خارج از موضوع له و فراتر از آن است و استعمال لفظ در د

 بحث سوم
اين بحث در عينيت و كفائيت حكم است. عرض شد كه اين خطاب حكم كفايي است حال چگونه كفايي است؟ 
گفتيم اين خطاب نسبت به پدر و مادر كفايي است اگر هم مستحب را بگيرد در حدود استحباب كفايي است و نسبت 

شود ولو خطاب متوجه ديگري نباشد. به او كرد از آنها ساقط ميهم از واجباتي است كه اگر ديگري قيام  به ديگران
اين از موارد جالب فقه است. در فقه يك واجب كفايي داريم كه خطاب متوجه همه است حال اگر يكي قائم به امر 
شد يسقط من االخرين. بحث ديگر اين بود كه واجبات متوجه افراد خاصي است ولي اگر كسي نسبت به آن واجب، 

اين خطاب نيست نفقه را داد از او  شود مثل وجوب نفقه كه اگر كسي كه متعلقها ساقط ميبه امر كرد، از آن يامق
شود. در اينجا هم وقايه از نار يا تعليم و تربيت واجبات و محرمات در بين پدر و مادر به نحو واجب ساقط مي

در مواردي  لذا حداقل نسبت به ديگران اين تكليفشود كفايي است ولي اگر كسي قيام كرد از ديگري ساقط مي
وپرورشي ايجاد كرد كه قيام به اين تكليف كردند، تكليف شمول ندارد اما اگر ديگري قيام كرد مثالً حكومت آموزش

 ساقط شود. شود و لذا هميشه اين نيست كه تكليف با امتثالها ساقط ميديگر قابل تكرر نيست و از اين

 اسقاط تكليف
 :تكليف چند نوع است گونه اسقاط يكچ
 ؛باالمتثال يسقط بالتكليف -1

 ؛خواست انجام بدهد از استطاعت و قدرتش خارج شديعني وقتي مي بخروجه عن القدرة -2

شود يعني خروج به سقوط تكليف قبل از كه مورد دوم و سوم يكي مي بالخروج المكلف عن شرائط التكليف -3
 ؛امتثال به خاطر اينكه شرايط تكليف يا شرايط مكلف از بين رفته است

باالمتثال الغير يسقط عنكم يعني ربما يسقط التكليف پس  باالمتثال الغير في التكاليف التي ال يقبل تكرّر -4
يعني شخص ديگر  يقبل تكرّر باالمتثال االخر فيما اذا كان كفائيًا الباالمتثال الشخص المكلف و االخري 

 شود. مكلف هم نبود ولي وقتي اين كار را انجام داد ديگر از او ساقط مي
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در اينجا وقايه هم از قبيل اين احكام است. پس در اينجا وقايه نسبت به بخشي تأسيسي و نسبت به بخشي 
جب كفايي است و سقوطش به امتثال پدر يا مادر است و از جمله واجباتي است كه تأكيدي است. وقايه در اينجا وا

 گيرد.وجوب كفايي آن را نمي شود ولو اينكهديگران ساقط مي با امتثال

 مباحث ديگر
اصالة التوسلية است.  بحث چهارم توسليت و تعبديت بود كه در اينجا گفتيم حكم توسلي است. گفتيم كه اصل

م در غيريت و نفسيت داشتيم كه گفتيم اينجا حكم نفسي است. نكته ديگري اينكه گاهي در تكاليف بحث ديگري ه
اي و عمليات تعليمي و تربيتي شود. در اينجا هر دو است يعني وقايهمباشرت شرط است و گاهي با توكيل ساقط مي

واگذار كند پس اين از تكاليفي است  شود به ديگريشود مستقيم متصدي شود و هم ميخواهد انجام دهد، ميكه مي
يسقط التكليف و در صورت مباشرت هم مجزي  كه در آن مباشرت شرط نيست و بالتوكيل و باالستيجار المعلم

 است.

 جهت ثالث
اين است كه مكلف به اين خطاب كيست؟ بحث كرديم كه مكلف خطاب هم پدر و هم  جهت ثالثه در آيه شريفه
شكلي فرزند در مقابل پدر و حتي به يكقُوا أَهْليكُْم گوييم دان هستند چون وقتي ميمادر و هم جد و هم فرزن

ها اهل او هستند و اين هم به خاطر شمول اهل دارد پس آن مادرش وظائف تربيتي دارد اگر پدر و مادر ناسالمي
گيرد بلكه ديگران را هم مياختصاص به پدر ندارد و مادر را هم  است. آنچه مسلم است اين است كه اين حكم

 شود.شامل مي

 جهت رابع
گيرد. ين وقايه به چه كساني تعلق ميا ديگر متعلق وقايه چه كساني هستند يعنيعبارتمقصود از اهل كيست؟ به

 در اينجا چند بحث وجود دارد.

 بحث اول
طور دقيق در لغت قرابت به است ولي حدومرز اين الرجل ةقراب متعلق وقايه اهل است. اهل در لغت به معناي

 قرابة الرجلتر است و اهل يك مقدار جمع و جورتر. آني كه در لغت آمده است عمدتاً نيامده است. آل خيلي وسيع
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هستند كه هر دو طرف زن نسبت به شوهر يا  ها قدر متيقن اهلگيرد يعني اينها را مياست همسر و فرزندان و نوه
را  گيرد و والدين و إن عليهم مي گيرد. فرزندان و إن نزلوا راد. پدر و مادر را هم ميگيرشوهر نسبت به زن را مي

گيرد يعني حداقل تا يك درجه از اقوام و خويشان گيرد. ممكن است كسي بيايد بگويد اهل عشيره را هم ميهم مي
تر اش خيلي وسيعر بگيرد دامنهوقت عشيره را اگها در لغات خيلي واضح نشده است. آنگيرد منتهي آنرا هم مي

گيرد و يك دايره خيلي ) خطاب پسرعموها و عموها را مي214(شعراء/ »وَ أَنْذِرْ عَشيرََتكَ الْأَقْرَبينَ«شود. آيه مي
از معاني ديگري است كه مفهمومي است تشكيكي و كيفي نسبت به  أخص الناس بهگيرد. اوسع است كه قرابت را مي

تر است. ممكن است قرابة الرجل دامادها را مقداري ابهام دارد ولي عشيره و ذوالقربي واضح به سأخص النااغيار. 
هم بگيرد لكن قدر متيقنش همان موارد مذكور است. در بعضي از تفاصيل لغوي آمده است كه االهل العشيرة، عروس 

گيرد و قاعدتاً هيچ فرقي ي آن را هم ميشود ولشود يا نميدانم سحر هم شامل عروس ميگيرد منتهي نميرا هم مي
ها را هم وقت عمو، عمه، خاله و حتي فرزندان آنسحر و عروس نيست. اگر عشيره را داخل در معنا بدانيم آن ميان
ها و اين عمه گيرد. خانواده در فارسي اعم از خانواده كوچك و بزرگ است و هركدام حدي دارند. خانواده عمو،مي

وقت ممكن است سايرين را هم بگيرد اما در فارسي ما شود آنولي اهل در عربي شامل عشيره ميگيرد را نمي
شناسي يعني همان پدر و مادر و فرزندان و خانواده بزرگ يعني گويم خويشان. خانواده در اصطالحات جامعهمي

انواده كوچك، خانواده بزرگ و همان آل و اهل به معناي عربي است كه خعروس و داماد و جد. در فارسي خاندان 
 گيرد.ها را ميخاندان اعم از عمه، خاله، پسرخاله و اين

 معناي مجازي
گويند كه معناي مجازي و خالف ظاهر يك شخص هم مي البته اهل معناي مجازي هم دارد. گاهي به پيروان

مثالً كسي كه هيچ نسبت سببي و نسبي  شودرود و گاهي توسعاً معنايي وارد مياست. گاهي تضيقاً معنايي بيرون مي
كه  وَ أَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبينَندارد به خاطر شدت در قرابت يا پيروي، جزء اهل است و مجاز. حال در آيه دارد 

-هاي زياد همه قبيله را ميعشيره قبيله است لكن قبيله خيلي وسيع است و فروع عموها و فرزندانشان و با واسطه

يد احترازي بدانيم كه البته اصل در قكند البته اگر اقربين را وقت اقربين درواقع كمي جمع و جورترش ميآنگيرد؛ 
 قيود احترازيت است و ظاهرش هم همين است.
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 بنديجمع
اي كه گفتيم، محل ترديد است و خيلي واضح نيست. شمول اين اهلي كه در اينجا است نسبت به بيش از محدوده

گذارد، نفس و اهل و با توجه به مسئوليت الزامي خاصي كه بر دوش شخص مي با قرينه »أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْقُوا «در 
گيرند مقصود است. ها كه دوروبر اين هستند و در آن طبقات اول قرار مياين نزديكان پدر و مادر و فرزند و همه اين

ر از آيه محل ترديد است. ظاهرش اين است كه در همان محدوده گيرد و فراتقدر متيقنش است كه اين حد مي اين
شامل  »قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ«ها است كه اين يك بحث است كه فرزند پدر و مادر و خواهر و برادر و امثال اين

ر قبال فرزند است. اش پدر و مادشود پس اختصاص به زن ندارد منتهي البته غالباً مصداق بارز و مبتالبهها مياين
اين از باب مصداق بارز است نه از بابي كه اختصاص به اين داشته باشد. جمع اهل اهلين يا اهلون استعمال كه به 

 خاطر اعرابش در اضافه و در حالت نسبي نونش افتاده و اهليكم شده است.
 احتماالت در لغت

ست كه اهلين و اهلون با اهل هيچ تفاوتي ندارد اما احتمال در لغت وجود دارد: يك احتمال اين ا درواقع سه تا
 و اين به لحاظ اين است كه كسي تعدد زوجات هاي خودتاگر بگوييم جمعش با آن فرق دارد؛ اهل يعني خانواده

داشته است يا به لحاظ اينكه مخاطبين متعدد بوده است. حال اين نكاتي است كه در آن ممكن است و يكي از دو 
ها و هرحال فرزند پدر و مادر و نوهن ملحوظ باشد البته بايد مراجعه بيشتري در لغت داشته باشيد. بهسه جهت در آ

گيرد و مصداق بارزش پدر و ها را ميها هسته اوليه هستند؛ يعني اهل آنخواهر و برادر و داماد و عروس و اين
 گيرد.ض ديگر كمتر مورد ابتال قرار ميو اين از حيث مبتالبه بودن است چون فرو مادر قبال فرزندان است

 بحث دوم
گيرد؟ اين هم يك بحث ديگر اين است كه آيا اهل اختصاص به مراحل بعد از بلوغ دارد يا قبل از بلوغ را هم مي

ازلحاظ مراتب رشد و مراحل سني اطالق دارد يا مقيد به بعد از بلوغ است يا  سؤال مهم است كه آيا اين آيه شريفه
 سه احتمال وجود دارد: شخص واحد و مراحل سني اوست كه تميز؟ در اينجا بحث از احوال بعد از
 گيرد.احتمال اول اين است كه بگوييم اختصاص به بلوغ دارد يعني البالغ و لما فوقه و قبل از آن نمي -1

 گيرد.گيرد و بالغ غير مميز را نمياحتمال دوم اين است كه بگوييم مميز را مي -2

 سوم هم اطالق است.احتمال  -3
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گفتيم احتمال اول كرديم و ميگفتيم و از ظاهر شروع ميعكس ميالبته شايد مناسب بود در تنظيم احتماالت به
شود به تميز است. ممكن است بگوييم مقيد مي من الوالدة حتي بعد البلوغاطالق اهل است و ازلحاظ مراحل سني 

پس از ناحيه اينكه مبدأ شمول اين خطاب  شود به بلوغ.ت كه مقيد ميسوم اين اس احتمالكه احتمال دوم است و 
البته اگر  مرحلة البلوغ -3من التميز  -2من الوالدة أو قبل الوالدة  -1شود؟ شروع مي ازلحاظ مراحل سني از كي

ليل چه د اطالق قبل از والدت را هم داخل گنيم ممكن است كه چهار احتمال شود. حال باوجود اين احتماالت
كه فرزند شماست. گويد اهل شما فرزند شماست از وقتياقتضائي دارد؟ اقتضاي اطالق همان احتمال اول كه مي

شود. پس كه اين تا كجا را شامل مي ها ببينيممبناي اين سه احتمال اين است كه تكليف وجوبي را نسبت به حداقل
گذارد، قبال اعضاي ديگر خانواده را بر دوش خانواده مي بنا بر مبنايي كه يك تكليف وجوبي تربيتي آموزشي در

گيرد يا از تميز يا از بلوغ را. اطالق دليل همان احتمال اول است يعني جميع مراحل را مي سؤال اين است كه همه
 ها را بگيرد اما در اينجا وجوهي براي احتمال سوم ذكر شدهوقايه بايد همه آن مراحل مشمول اين خطاب است و

 است.

 وجوه احتمال سوم
 وجوه اين احتمال يكي خود آيات و ديگري رواياتي است كه اختصاص به بلوغ دارد.

و ظاهر نار يعني عذاب و مجازات فعلي تا وقايه  »قُوا أَنْفُسَكُْم وَ أَهْليكُمْ ناراً«فرمايد براي اينكه آيه مي -1
ظهورش اين است كه نار فعلي است و لذا شما او را ديگر وقايه مصون عنه نار است و عبارتانجام شود. به

؛ شودكني. آتش فعلي متوقف بر تكليف است و تكليف هم در دوره بلوغ پيدا مياز آتش فعلي حفظ مي
بنابراين ظاهر آيه اين است كه اين حكم اختصاص به سيانت و مسئوليت تربيتي خانواده نسبت به بالغين و 

 حفظ كند. نار نيست كه از آن آنبالغات را دارد چون قبل از 

ِبمَا أَمَرَ اللَّهُ َو تَنْهَاُهمْ عَمَّا  َتأْمُرُهُمْ«باب خوانديم كه  دليل و شاهد دوم در روايات است. رواياتي كه در آن -2
ي شان كن ازآنچه خدا نهها امر كرده و نهيهايي كه خدا به آنگويد امرشان كن به آنيعني مي 1»نَهَاهُمُ اللَّه

 كرده است. ظاهر امر و نهي فعلي است نه شأني.

                                                            
ج .1 لشيعة،  ا ص: 16وسائل   ،148 
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چون قبل  الوقاية يتعلق باالهل عند بلوغهمبنابراين به دو شاهد گفته شده در اينجا احتمال سوم را بپذيريم يعني 
 ها تكليف فعلي منجز و امر و نهي نداشتند كه نار باشد.از بلوغ اين
 پاسخ

ديگر عبارتهد كه در آيه فضاي وقايه يك عمليات احتياطي و بهاما ممكن است كسي اين دو وجه را جواب د
حفظ كردن احتياطي است لذا متفاهم از سياق و فضاي آيه عملياتي پيشگيرانه و احتياطي است. سياق روح حاكم بر 

كه  كندآيه و مناسبات حكم و موضوع است. تعابير مختلفي كه در فقه الحديث وجود دارد گاهي اقتضاي اين را مي
ها را اين كند كه مجموعًا وقتيمناسبات حكم و موضوع به اصطالحات امروزي، جو خاصي را حاكم بر يك امر مي

رساند كه اين آيه كند. مجموعه اين نكات ميگذاريد تعبير وقايه نسبت به اهل معنايي خاص پيدا ميكنار هم مي
وييم وقايه نسبت به اهل قبل از بلوغ درست است گرچه وقت اين را اگر بگفضاي پيشگيرانه و احتياطي دارد آن

اآلن ناري براي او وجود ندارد ولي بايد جلوي نار را بگيري و كاري كني كه در نار نيفتد ولو قبل از بلوغ. اين فضا 
 اشات باش و آمادهو سياق و مناسبات حكم و موضوع بعيد نيست كه آدمي را مطمئن كند كه آيه يعني مواظب بچه

حكم و موضوع است و اال اگر اين بحث را از  كن كه درست تكاليف الهي را انجام دهد. اين همان فضا و مناسبات
گويند او كه به تكليف نرسيده هايتان را از گناه حفظ كنيد، ميراه عادي و طبيعي براي مردم طرح كنيد و بگوييد بچه

دام نيفتد. بعيد نيست كه در آيه مناسبات حكم و موضوع و سياق است لذا بايد بگويد او را درست تربيت كنيد كه در 
كند كه اين عمليات پيشگيرانه است ولو با واسطه و با فاصله زماني باشد وقايه از نار است. درواقع اقتضاء مي

قُوا «گويد اطالق را حفظ كن و اتفاقاً مؤيد اين معناست كه در آيه اطالق مناسبات حكم و موضوع و سياق مي
 گيرد.اطالق دارد و قبل از بلوغ را هم ميأَهْليكُمْ كند چون اصل اين است كه را تقويت مي »أَهْليكُمْ

 مناسبات حكم و موضوع
و  من الوالدة الي بعد البلوغدر آيه تعارضي بين دو ظهور وجود دارد. يكي ظهور اهل است در شمول و اطالق 

داريم؟ مناسبات حكم و موضوع و اينكه آيه در مقام را بر ديگري مقدم ميديگري فعلية النار است. حال چرا يكي 
اين  شود.پيشگيري و وقايه احتياطي است دال بر اين است كه ظهور اول اقواست از ظهور دوم و لذا بر آن مقدم مي

ول الي قبل شود از ظهور اطالقي في االهل و شمگوييم مقدم ميگوييم بلكه ميتعارض ظهورين را تعارض نمي
البلوغ. اين تقدم ظهور براي مناسبات حكم و موضوع و فضاي حاكم بر آيه وقايه است كه اين جواب از آن شاهد 



                                                                                                                                                                                                                                                                    :  ١٦٨١ ماره 

8 

بايد بگوييم با توجه به فضاي آيه و اقوا بودن  »بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّه تَأْمُرُهُمْ«اول و دوم است. در 
كند يعني آني كه شأنيت آن ظهور را دارد نه امر فلذا بايد آن را حمل يعني امر تصرف در آن ظهور مي اين ظهور

-كنيم به خاطر وقائيت. اين ظهور مضاف بر اينكه گاهي در روايات وجود دارد بعيد نيست شامل بچهبرخالف ظاهر 

را دارد آن اطالق را در حقيقت خيلي تقويت ها ها هم بشود كه شمول روايات ديگري كه كلمه اوالد و امثال اين
 كند.مي

 بنديجمع
اي اگر قبل از بلوغ خواهيم بگوييم در هر طايفهگيرد. ميو داماد را مي عروس ،فرزند گفتيم اهل پدر و مادر،

يرد كه گكند دليلي داريم كه قبل از بلوغ را نميولي يكجايي كه مصداق پيدا مي شودمصداق پيدا كرد را شامل مي
گيرد. در عروس و داماد هم گاهي قبل از بلوغ مصداق ها گفتند دو دليل داريم كه آنجايي كه مصداق دارد را نمياين

شود در فرزندان يا در گوييم ظهور اقوايي داريم كه حتي آنجايي كه فرض بر قبل از بلوغ ميولي ما مي كندپيدا مي
شود ولي پدر و مادر و اجداد را شود را شامل ميتفاقاً در اكثرش فرض ميخواهر و برادر يا در عروس و داماد كه ا

گوييم گيرد ولي ما ميگفت نميشود ولي در بقيه فرض دارد منتهي بعضي نادر است. اين دو شاهد ميشامل نمي
هم آن اقواي از بقيه ظهورات است و مقدم بر آن و شامل ظهور اطالقي اهل و مناسبات حكم و موضوع در آيه

اي براي تقويت شود. امر و نهي تمريني كه وجوبي براي فرد ندارد براي پدر و مادر وجوب دارد كه اين هم نكتهمي
اين ظهور. در روايات داريم تكاليف الزامي در تربيت فرزند اين است كه بچه غير بالغ را وادار به نماز كن و تا حدي 

چيزي كنيد و يادش م شاهد اين است كه شما حاال فرزند را مكلف به يككه بچه بالغ نيست. اين الزابزن درحالي
 كه بر او واجب نيست.بدهيد درحالي

 


