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 اهللا الرحمن الرحيمبسم

 وظائف آموزشي والدين
 مقدمه

در ذيل اولين دليل براي وظيفه تعليمي و آموزشي خانواده جهاتي از بحث مطرح شد. در ذيل روايات تأديب 
و در حدي از استحباب جزء وظائف خانواده قرار داده بود. بخشي  بيان شد كه اخبار، تأديب را در حدي از وجوب

 كنيم.ها صحبت درباره هركدام از آن صورت مفصلاز تأديب همان آگاهي بخشي و آموزش بود كه بايستي به

 جهت پنجم
؟ اين از همان سؤاالتي است كه خيلي ال امهل يشترط المباشر في تأديب و تعليم بحث در اين است كه 

يچيدگي ندارد ولي بحثي است كه ذيل هر يك از اين ادله بايد به آن توجه داشت. سؤال اين است كه اين روايات و پ
اخبار و احاديثي كه در بينشان روايات صحيح نيز بود و در حدي وظيفه تعليم و تأديب را بر دوش خانواده واجب و 

 جير هم ممكن است؟د يا به توكيل و استيجار و تأگري داد آيا مباشرةً بايد انجامدر حدي مستحب قرار مي

 مباشرت در افعال

اگر به كتاب وكالت در شرح لمعه مراجعه كنيد آمده است كه در كدام موارد توكيل درست است و در كدام موارد 
لت گيرد بر دو قسم است: بعضي حاتوكيل درست نيست. در آنجا گفته شده است كه افعالي كه امر به آن تعلق مي

پذير است و امكان تبعيض در آن وجود مباشرت در آن شرط است و بعضي مباشرت در آن شرط نيست بلكه وكالت
توانيم داشته باشيم واگذاري نيست خيلي بحث شده است كه آيا مالك واضح و روشني ميدارد. در آنجايي كه قابل

واگذار كرد يعني تكاليف شخصي كه مباشرت در  شودشود در مواردي واضح است كه نميهرحال گفته مييا نه؟ به
آن شرط است مثل نماز و روزه مگر در شرايط خاص در عبادات كه قابليت واگذاري دارد مثالً بعد از فوت كه دليل 

اين وفاي را خودش  أَوْفُوا ِبالْعُقُودِگويد شود به ديگري واگذار كرد. اگر ميخاص دارد اما اصل اين است كه نمي
گيرد كه اين امور و هرحال گفته شده است كه در بحث متعلق، تكليف به افعال و اموري تعلق ميانجام دهد. به بايد
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 وواگذاري نيست. مواردي نيز در ابهام واگذاري است و بعضي قابلافعال ازنظر عقالني دو قسم است: بعضي قابل
 كرد. وقت بايد طبق اصول در آنجا عملل و محل شك است كه آناجما

 واگذاريوظيفه قابل
جور نيست واگذاري است و اينو امثال اين، وظيفه قابل 1َعمَّا وُلِّيتَهُ مِنْ ُحسْنِ الْأَدَبِ  مَسْئُولٌ أَنَّكَدر اين بحث 

ي عقالئي و تلقگويد ياد بده يا ادب كن در برداشت كه ميكه مباشرت در آن شرط شده باشد مثل همان تعليم. وقتي
ن افعال هيچ خصوصيتي وجود ندارد كه بگوييم مولي روي مباشرت تأكيد دارد. يك عنايتي حس كند كه مولي از اي

رود به سمت اينكه شود ذهن همه مياي دارد كه تا القا ميروي مباشرت تأكيد دارد مثالً در عبادات كه فلسفه
محقق شود.  مأموربهموارد هدف اين است كه شود نماز را ديگري بخواند و بايد خودت بخواني ولي در بيشتر نمي

كند بر اينكه عرف در مقام مناسبات حكم و موضوع و ارتكازات عقال و مجموعه عوامل و علل محيطي كمك مي
خواند يا خير؟ خيلي جاها واضح است كه مباشرت شرط است و فهم اين خطاب و تحليل را خطاب مباشر مي

نيست. ممكن است يكجاهايي جاي ترديد باشد كه بايد طبق اصول عمل  يكجاهاي واضحي است كه مباشرت شرط
كرد. اين يك قاعده كلي است كه بيشتر به تفاهم و مناسبات و موضوع فهم عرف در شرطيت مباشرت يا عدم 

 هاييهايي در باب وكالت و جاهاي مختلف شده است براي اينكه مثالً مالكتالش البته گردد.اشتراط مباشرت برمي
گفتند در عبادت اصل مباشرت است و يا در غير عبادات مثالً واجبات عيني براي اين به دست بياورند مثالً گاهي مي

 و كفائي همچنين وضعي دارد.

 عدم شرط مباشرت
گويد كه در انجام وظيفه پدر و مادر و خانواده كه تأديب است و مواردي كه آنچه مسلم است ارتكازات ما نمي

ث است مباشرت شرط باشد. ظاهر اين است كه مطلوب اين است كه غرض حاصل شود و براي حصول در اين حدي
مند كرده است اما اينكه اين وظيفه را چگونه انجام دهي يعني خودت انجام دهي يا استاد غرض شارع شما را وظيفه
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ا مباشرت شرط است يا اينكه مباشرت بنابراين در پاسخ به اينكه آي؛ كندبگيري و او را به مدرسه بفرستي فرقي نمي
واگذاري است، ظاهر اين است كه اينجا از همان مواردي و مصاديقي است كه در عمل به امر شرط نيست و قابل

توان انجام داد. ممكن است جايي قرينه بر مباشرت مباشرت شرط نيست و اين وظيفه را به شكل ديگري هم مي
آيد و لذا آن هاي اوليه ديني و اخالقي را ياد بدهد، تقريباً از همه برميموزد و آگاهيباشد ولي واجبات كه نماز را بيا

گفتيم هرچه او را بيشتر بياموزد و علم و آگاهي دهد، مستحب شود قرينه گرفت ولي در آن دايره اوسع ميرا نمي
حبات را بتواند عمل كند، خود است مثل انفاقات مستحب در آن دايره. البته چون بعيد است كه يك نفر همه مست

اي كه بنابراين در پاسخ به اين سؤال كه آنجايي كه واجب است و يا محدوده؛ واگذاري استشود كه قابلقرينه مي
اي واسطه؛ حق اين است كه هيچ نكتهمستحب است، در اين تعليم يا تأديب آيا به مباشرت اقدام كند يا به توكيل و به

نكه بشود آن را عام و مطلق گرفت وجود ندارد و لذا اين تأديب كه پدر و مادر و خانواده انجام كه مانع باشد از اي
 توانند واگذار به ديگري كنند.دهند را مي

 فهم عرف

جور بگويد كه تعبيري دارد كه از بعضي روايات طبق قاعده فقهي است و در بعضي روايات ممكن است كسي اين 
كه اين  ادبه بادبك. بله در بعضي از روايات كه دارد الذمه نفسكآيد و آن اين است كه آن خصوصيتي به دست مي

كند. در مواردي واضح است كه دق ميگيرد و اطالقش بر هر دو صمطلق است و بنفسك و بالواسطه را مي
جور است و معلوم است كه شود به ديگري واگذار كرد؛ در عبادات هم همينواگذاري نيست مثل اكل كه نميقابل

شود يعني بخر، الزم نيست كه خودت مستقيم بخري و مي گويد اشتر كذاكه ميمباشرت در آن شرط است ولي وقتي
داند و در بعضي تابع فهم عرض است كه در بعضي از مواد و افعال مباشرت را شرط ميبه ديگري واگذار كرد. اين 

شود به ديگري واگذار كرد. در بعضي جاها شك دارد كه طبق شك خير مثل صلّ كه از نوع اول است و انفق كه مي
 كند. ظاهر اين است كه ادب از همان قسم دوم فقهي اعم است.عمل مي

 سيره متشرعه

عَمَّا  َمسْئُولٌ أَنَّكَ« طور است كهاي وارد شود كه در بعضي روايات مثل رساله حقوق مثالً اينت شبههممكن اس
يعني به تو اين واليت و حق را دادم وُلِّيتَهُ و داللته علي رب. اينجا تعبير جالب اين است كه  »وُلِّيتَهُ مِنْ حُسِْن الْأَدَبِ
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نيز در روايات  ادّبه شود مستقيم اعمال كرد يا باواسطه پس مطلق است.يكه تأديب كني لذا اين واليت را م
از ابواب احكام اوالد  82دارد كه در روايت معتبر دوم باب  الزمه نفسكطور است اما در بعضي روايات تعبير همين

كردن درواقع قيد  زمو مالها دو احتمال وجود دارد: يكي اينكه بگوييم اين قيد الزامات بود. لذا قاعدتاً در اين
يت به او است و يا بايد مستقيم كنار خودش باشد يا اينكه نه اين قيد را بايد درواقع قيد غالبي بگيريم و عنااحترازي 

يا احياناً قيد ترجيحي. اينجا اصل در اين است ولو اينكه وقتي امر شد و خطاب آمد، قيد خودش مولويت و اصالت 
است اما در اينجا قرائني وجود دارد كه الزم نيست كه اين قيد را قيد غالبي و ترجيحي  دارد و مورد توجه و تأكيد

اش هم سيره متشرعه و وضع خارجي است. پس يقين داريم كه در زمان خود ائمه كند بلكه قيد الزامي است و قرينه
داقل آداب ديني جزء وظايف بوده جوري نبوده كه افراد مقيد باشند خود نماز را ياد بدهند گرچه حطاهرين هم اين

به مدرسه فرستاد و گويد طور نبوده است و لذا در بعضي جاها مياست اما اينكه خودش بايد ياد دهد قاعدتاً اين
گفتيم از آن وجوب تنهايي ميبه الزمه نفسكاستادي گرفت كه نماز را به او ياد بدهد. اگر ما بوديم و اين تعبير 

اي و آن شرايطي آيد اما از اين الزام به مباشرت به خاطر قرائن حاليهاز آن مباشرت به دست مي استفاده شده است و
كنيم و لذا اين قيد يا قيد كه در زمان خود صدور روايت در سيره خود ائمه و اصحاب ايشان بوده است رفع يد مي

ت با فرزندش داشته باشد كه البته آثار غالبي يا قيد ترجيحي است. بهتر اين است كه شخص نوعي همراهي و مالزم
آيد اين ارتكازات و و بركات زيادي دارد ولي اينكه قيد الزامي باشد و شرط حتي در آن محدوده واجب به نظر مي

 شود.سيره مانع از ظهور در الزام و وجوب مي

 نتيجه
ه مباشرت شرط نيست براي اينكه گوييم كمي هل يشترط مباشرة أم الجهت است كه ما در پاسخ به اينكه ازاين

عقال مباشرت در آن  ارتكازاتاي كه امر روي آن آمده است كه تأديب باشد از قبيل صلّ نيست كه در فعل و ماده
واگذاري است. شرط است بلكه از قبيل همان انفاق و خيلي از تكاليفي است كه مباشرت در آن شرط نيست و قابل

شود و بيشتر از اين جهت استفاده ميها بخواهد تمسك حداكثري استحبابي ازآنجهت اگر كسي هم به اينازاين
 استفاده نيست.قابل
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 قيد ترجيحي

و در زندگي ائمه هم آمده است كه گاهي فرزندشان را خود تعليم  الي الكتّابدر بعضي روايات آمده است 
. حال غيرازاينكه در سيره است اصالً متعارف اين ثم ادبه في الكتّاب ستّ سنينداريم  83كردند. در روايات باب مي

كردند و شواهد تاريخي هم زياد است. در اين زمينه عالوه بر روايات باب بوده كه بخشي از اين تعاليم را واگذار مي
شود كه در هفت سال دوم خانه آن روايات هم قرينه بر خودش ميكه يعني مكتب ادبه في الكتّابگويد كه كه مي 83

لذا شاهد لفظي هم داريم؛  ادبه في الكتّابقيد ترجيحي است نه قيد الزامي و لذا آنجا دارد كه  ذمهكه در آنجا دارد 
بله البته گفتم يك حداقل الزامي داريم لذا او اين كار را وظيفه دارد كه به نتيجه برساند حال خود يا با واگذاري و 

 ايكال و استيجار و توكيل.

 در نظام اجتماعيوظيفه خانواده 

كنيم كه اسالم خانواده را در هاي آموزش دولتي در موردش بحث ميهاي مهمي است كه در بحثاين از آن بحث
قبال اين مسائل تعليمي و تأديبي موظف كرده است البته در حد يك الزام و يك حد استحباب و اين وظيفه اوالً بر 

شود گفت خيلي از اين يعني اين حرف آخر هم نيست ولي ميشود گفت تا حدي دوش خانواده است و لذا مي
گويد اين وظيفه بر ها امروزه در نظامت آموزشي غرب مقاالت فراواني وجود دارد. در نظام سوسياليستي ميبحث

ن گويد ايدوش دولت است و دولت بايد اين كار را كند و خانواده اصالً اينجا وظيفه ندارد اما نظامت خيلي آزاد مي
دانيم ولي پايه اين وظيفه بر دوش مند ميوظيفه خانواده است و ربطي به دولت ندارد. ما البته دولت را اينجا وظيفه

شكل اي كه البته واجب است و محدوده مستحبش خيلي وسيع است. البته دولت هم با خانواده است در محدوده
در نظام اجتماعي و  شود ازلحاظ بازتابمد دارد و ميتواند نقش ايفا كند و لذا اين بحث خيلي پياديگري مي

 آموزشي و فرهنگي خيلي مؤثر باشد.

 چگونگي تربيت
وقتي كه كسي نيست بايد برود وقت به كسي بسپارد و يكگاهي اين وظيفه را بايد مستقيم انجام دهد و يك

شود واجب عقلي. مدرسه تأسيس كند تا مؤسسات غيرانتفاعي شكل بگيرد. هرچه كه مقدمه انجام اين تكليف بود مي
شود كه حتي الزاميات و نظام پيچيده امروز نمي گاهي مقدمه اين است كه برود مؤسساتي راه بيندازد. در دنياي جديد



                                                                                                                                                                                                                                                                    :  ١٦٧٥ ماره 

6 

را به فرزندان خودش ياد دهد چه برسد به استحبابيات و لذا ممكن است كه دولت اين كار را نكند يا انجام ندهد 
شود مقدمه واجب. در اين شرايطي كه شما اش اين است كه شما برويد مدرسه تأسيس كنيد يعني ميوقت مقدمهآن

هاي به بحث هايي اينجاست و وقتيگذارد و لذا يادداشتهاي اين حكم است كه تأثير ميها بازتابد اينامروز داري
محور و خانواده و نظريه شود. نظريه دولتدولت برسيم كه تعليم و تربيت در نسل نو بر عهده كيست بررسي مي
لبته وظيفه مشترك را قائليم. به لحاظ نگاه وظيفه مشترك، سه نظريه است كه در آثار تربيت هم آمده است و ما ا

گوييم كه تعبيرهاي مختلفي وجود دارد و خانواده ركن محور است يعني عين اينكه حدي از نفقه واجب فقهي مي
 است و يك حدش مستحب عين همان در تأديب، يك قدرش واجب است و يك قدرش مستحب است.

 جهت ششم
اين بحثي اختصاص به اين دليل ندارد و بحثي  و نطاق كفايي أو عيني؟ هل الوجوب و االستحباب كل في دائرة

كنيم. بحث ديگري كه در اينجا مطرح است اين است كه اين تكليف كفايي است يا كلي است كه ما در اينجا ذكر مي
ت يعني ها باشد عيني اسعيني؟ عيني است چون اينجا خطابش خانواده و پدر و مادر است و اگر خطاب متوجه آن

 شما بايد اين كار را انجام دهيد و اين وظيفه شماست.

 عيني و كفايي

هاي عام نيست كه بگويد شود و مثل خطاباما نكته مهم اين است كه چون خطاب خاص است، واجب، عيني مي
اب متوجه . در مورد خانواده امر، يك امر عيني است و خانواده بايد قيام به اين امر كند چون خطدفّنوا موتاكم

كرد و آن مقدمه اين است اي را ذكر اي اينجا وجود دارد لكن براي توضيح اين نكته بايد مقدمهخانواده است اما نكته
كه ما در تكاليف واجب و مستحب، كفايي و عيني داريم يعني برخي واجبات و مستحبات عيني است و بعضي از 

ش عيني و دفن و كفن كفايي است و يا انفاقات مستحب عيني واجبات و مستحبات كفايي. زكات و خمس با شرايط
است. هركس براي خودش تكليف مستقلي دارد و هركس عمل كند، ديگري هم بايد سر جاي خود عمل كند. بحث 

گويد صل يا انفق اطالقش كرديم كه چرا اصل در خطابات عينيت است يعني اطالق خطاب عيني است. وقتي مي
شود؟ آنجايي كه در خود دليل دو شاهد يعني دو قرينه داريم براي اينكه واجب مل بر كفايت مييعني عينيت. كجا ح

يكي اينكه خود دليل چيزي  -2در خود دليل بگويد يكي اگر قيام كرد كافي است.  -1يا مستحب كفايي است. 
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محقق شود مثالً گفته اين ميت را  تواند در عالمبار بيشتر نمينگفته ولي موضوعي كه امر به آن تعلق گرفته است يك
خطاب به همه است و ظاهر امر هم عينيت است ولي  دفّنواشود. بار بيشتر دفن نميدفن كنيد كه اين ميت يك

شود بار دفن شد مصداقي براي امتثال براي ديگران نيست و اين قرينه عقلي است بر اينكه اين امر ميكه يكهمين
براين اصل در اوامر چه واجبات چه مستحبات عينيت است اال اينكه مورد قابل تكرر بنا؛ واجب يا مستحب كفايي

يعني يكي از شما منتهي به نحو مردد لكن يكي كه قيام  دفّنواگويد وقت مينباشد. موردي كه قابل تكرر نيست آن
كنيم. پس اصل عينيت است  را حمل بر كفايي مأموربهشود و اين قرينه عقلي است بر اينكه كرد از ديگري ساقط مي

گويد يكي كافي است منتهي چون همه را مورد خطاب اال اذا لم يمكن تكرر و اين مكانيزم عقلي است و عقل مي
 كنند.داده است اگر انجام نشد همه گناه مي

 اقسام واجب عيني

 دو قسم است: اي كه وجود دارد اين است كه واجب عينينكته

صي شده است يعني مثالً به پدر و مادر گفته تأديب كنيد گرچه اين امر عيني آنجا خطاب متوجه شخص خا -1
شود چون قابل تكرر نيست. همان است لكن اگر اين كار از سوي ديگري انجام گرفت از خانواده ساقط مي

كرديم كه گاهي در خطاب خاص فعلي كه مورد امر اي كه ما گاهي خطاب مشترك را حمل بر كفايي مينكته
توانيد انجام دهيد البته به اين صورت نيست ار گرفته چيزي است كه اگر ديگري انجام داد ديگر شما نميقر

جور بود صورت كلي خطاب كند كه تأديب كنيد كه اگر خطاب اينكه جامعه و پدر و مادر و بقيه را به
طاب كفايي اينجا مشترك شود خطاب كفايي است و خگفتيم كفايي است لكن چون اين تأديب دو بار نميمي

اي است يعني به پدر و مادر گفته كه وظيفه شماست نيست كه با قرينه عقلي بگوييم كفايي است. خطاب ويژه
هم گاهي با فعل  ولي اين وظيفه را اگر ديگري رفع ديگر براي پدر و مادر مصداقي ندارد و لذا امور عيني

 ماند.ديگري عملي براي اقدام شخص باقي نمي

وقت ديگري هم ماند مثل انفاق مستحب كه اگر او انفاق كرد آنجور نيست و جايي باقي ميگاهي اين -2
طور است. نفقه بچه واجب عيني بر پدر جمع نيستد. در باب نفقه هم همينها قابلتواند انفاق كند و اينمي

حال اگر ديگري انجام درعين است و پدر بايد نفقه بدهد. واجب كفايي نيست كه بگوييم او يا ديگري ولي
 شود.داد ساقط مي
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 بنديجمع

طور لذا در واجبات عيني درجايي كه خطاب آمده و متوجه شخص خاص شده است بعضي از اين عينيات اين
شود به خاطر اينكه مصداق گذارد يعني تكليف از او ساقط مياست كه انجام دادن ديگري براي او تكليف باقي نمي

كه اين  دفّنوا هذا الميتگويد در اين نوع موارد گاهي خطاب عام است و كفايي. خطاب به همه مي ندارد و لذا
جور نيست كه خطاب بين همه مشترك باشد بلكه خطاب متوجه شود كفايي به معناي مشهورش لكن گاهي اينمي

گيريم كه بر ديگران واجب ميفرد است و بر آن واجب است كه انجام دهد و اصالً براي ديگران واجب نيست. فرض 
نيست يا بر او مستحب است و براي ديگران نيست و طوري است كه اگر ديگري انجام داد جايي براي تكليف او 

تواند كاري انجام دهد و كل وظائف خاص خانواده يا فهمد اين كار كه واقع شد كسي نميماند. عقل ميباقي نمي
طور است كه وقتي بر او واجب است اصالً بر فاق واجب، نفقه واجب است. اينطور است. در حد انبخشي از آن اين

ديگران واجب نيست ولي اگر كسي آمد و تبرعاً انجام داد خوب حاال اينكه نيازش تأمين است و ديگر بر او واجب 
واده واجب است طور است. بر خانگوييم و حتي مستحباتش همينواجبي كه در اينجا مي نيست. اين تأديب و تعليم

هاست و يك خطاب مشترك كفايي نيست ولي چون عقل ما و اين وجوبش هم به آن معناي خطاب متوجه اين
اي انجام شد، ديگر فهمد كه اين مورد قابل تكرّر نيست و اگر درجايي و توسط دولت يا فرد خيّري يا موسسهمي

يقسط بالفعل الغير اذا هاي عيني است كه ن وجوبتكليف او ساقط است. اين درواقع وجوب عيني است ولي از آ
شود نه اينكه وجوب به انتفاي موضوع و تكليف ساقط نميشود سالبه يعني ميغير هذا المامور  مأموربهاتي به 

هاست ولي اگر دولت نيست بلكه وجوب موضوع ندارد و انتفايش به انتفاي اين موضوع است يعني تكليف مال اين
شود ولي وظيفه ديگري نيست و لذا اش از زير بار مسئوليت خالي ميو قيام به اين وظيفه كرد، شانه يا ديگري آمد
اش اين است كه اين كار را بالمباشره أو بالتوكيد أو باالستيجار مديريت كند و اگر نياورد گناه كرده خانواده وظيفه

ي اگر ديگران آورده باشند او تكليفي ندارد چون است ولي اين مشروط به اين است كه ديگران نياورده باشند ول
كه احراز نكرده باشد كه آن حد عمل شده است ولي وقتي احراز محقق شده است. تكليف به عهده اوست تا وقتي

 كرد كه عمل شده از او ساقط شده است.
 


