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 الرحمن الرحيم اهللابسم

 وظائف آموزشي والدين
 مقدمه

بحث ما در مباحث تعليم و آموزش بود. تعليمات محرم و تعليمات واجب را بررسي كرديم. در باب سوم از 
اولين بحث مربوط به وظايف تعليمي خانواده بود. گفتيم  والية التعليممن له  ليه تعليم وعمن يجب مباحث تعليم به 

الجمله بر دوش خانواده يعني پدر و مادر قرار داده شده است. اين ادله اي وجود دارد كه وظايف تعليمي فيكه ادله
ادله و ي كرديم يب را بررستأددر بحث روايات، بخش از روايات  يآمادگ برحسبيات كه و روادودسته است: آيات 

وظايف تعليمي و  هاآنپردازيم. آيات شريفه در اين بحث آياتي است كه ممكن است از يمبه آن  بعداًروايي ديگر را 
 تربيتي ولو با داللت التزامي استفاده شود.

 آيات
 آيه اول

يُّهَا الَّذيَن آمَنُوا قُوا يا أَ«سوره شريفه تحريم است:  6 يهآاولين آيه در وظايف تعليمي خانواده و پدر و مادر 
أَمَرَُهمْ وَ يَفَْعلُونَ ما  أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ نارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ اْلِحجارَةُ عَلَيْها َمالئِكَةٌ غِالظٌ شِدادٌ ال يَْعصُونَ اللَّهَ ما

عمدتاً مشتمل بر مباحث خانوادگي  سوره تحريم سه يا چهار پيام و بخش مهم دارد و 6). آيه 6(تحريم/ »يُؤْمَرُون
-اهللاصلي اسالم است. در ابتدا بحثي بين پيامبر سلّموآلهعليهاهللاصلي است. صدر و ذيل آن مباحث خانوادگي مربوط به پيامبر

اسالم را فاش كردند.  سلّموآلهعليهاهللاصلي گرامي اسالم و زنانش اتفاق افتاده است كه حفصه و عايشه سرّ پيامبر سلّموآلهعليه
هاي هاي تربيتي مهمي در بحثو زنانش است كه الهامات و درس سلّموآلهعليهاهللاصلي چند آيه اول مربوط به قصه پيامبر

و در آخر هم دو الگوي، زن لوط  پردازد به چند دستور معنوي ازجمله اين بُعد خانوادگيهم مي بعد خانوادگي دارد.
اي است هاي تربيتي در حوضه مسائل خانوادگي دارد. سورهعمدتاً پيام ن سوره است. اين سورهرا آورده كه آخر اي

هاي متعددي كه اي از مباحث تربيت خانواده دارد با الهامات و درسمدني كه سياق آن از بدو علي الختم تقريباً رگه
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ت كه در مدينه نازل شده و به مباحث اين آيه در چنين وضيعتي اس ازلحاظ تربيتي در اين سوره است. جايگاه
گوناگون و مختلف تربيتي و خانوادگي پرداخته است. اين تعليم و دستور در اواسط اين سوره به اين شكل آمده و 

ةُ عَلَيْها مَالئَِكٌة يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَُكمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَ«طور است كه: خطاب اين
 .»غِالظٌ شِدادٌ ال يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَْفعَلُونَ ما يُْؤمَرُون

 تجسم اعمال
زا خود هاي آتششواهد تجسم اعمال است يعني آتشي كه هيزم آن مردم و سنگ »وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ«

است يعني خودش  وَقُودُ جور شكل گرفته آنجاست ذاتي كه آن وَقُودُهاست. درواقع مردم و ذات و عمل آن
زاست. نبايد تصور باشد كه در آتش جهنم هميشه يك آتش بيروني است. حداقل اين است كه يك آتش آتش

ها جوشد. در اين بحث كه آتش قيامت آتش بيروني است يا دروني و تفاوت اينها ميدروني دارد كه در خود انسان
ظاهري حديثي و كالمي دارند. گرايش به اينكه رابط ما و آتش مثل آتش اين دنيا است؛ آتشي  خي نوعي گرايشبر

گويند آتش همان عالم درون خودش است كه آيه هم همين را سوزد. عرفاً ميرود داخلش و مياست كه فرد مي
اي بينابين در شايد نظريه آيد.از درون مي كه بگويم آتش جور نيستيعني اين »وَقُودُهَا النَّاسُ وَ اْلحِجارَةُ«گويد مي

جور زا يعني در جهنم آتش نيست كه همينآتش هايسنگ كنيم. پساينجا وجود داشته باشد كه بعداً اشاره مي
فشان بيفتد زند و اگر كسي در آتشجوشد و فواره ميها ميفشان با سنگفشان است. آتشبسوزد، درواقع مثل آتش

ور است و خواهد بگويد هم از درون شما آتش شعلهها را. درواقع اينجا ميچشد وهم ضربات سنگهم داغي را مي
 هايي دارد كه عالوه بر سوزندگي، ضربات محكمي دارد.هم اين آتش حجاره

 نكات مقدماتي
ث تربيت خانواده است. اي قرار گرفته است كه بافت آن مباحبنا بر نكات مقدماتي مطروحه؛ اين آيه در سوره

آغازش با روابط خانوادگي است كه پيامبر با زنانش داشت و مباحثي كه آنجا وجود دارد و پايانش هم دو زني كه 
رساند كه اين را مي »وَُقودُهَا النَّاُس وَ الْحِجارَةُ«هاي زنان هستند قرار داده شده است. نكته ديگر اينكه اين از اسوه

نوعي تجسم اعمال و حقيقت نفس و عملي كه بد باشد حقيقت از بيرون و هم از درون است. به در جهنم؛ عذاب هم
مالئكه  ،»مَالئِكَةٌ غِالظٌ شِدادٌ ال يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُْؤمَُرون«ناريه است و ديگر اينكه در بخش 



                                                                                                                                                                                                                                                                    :  ١٦٧٧ ماره 

3 

ي نيست كه كسي بخواهد نجات پيدا كند و هيچ تكلفي از اراده موكل بر جهنم اوصاف چهارگانه دارند و آنجا جاي
اما از نگاه تفسيري ؛ الهي در آنجا نيست كه مالئكه الهي مجري آن اراده الهي هستند. سوره در مدينه نازل شده است

ت شويم كه مربوط به مفاهيم موضوعي آيه است و بخشي هم مربوط به نوع حكمي اسو فقهي نكاتي را متعرض مي
 كه در آيه وجود دارد.

 نكته اول
وقاه به معني حفظ چيزي از چيزي و  ،»قُوا أَنْفُسَكُمْ«نكته اول در وقايه است كه امر به آن تعلق گرفته است. در 

آيد. وقاه النار يعني جلوي اينكه در آتش بيفتد را گرفت. وقاه السم يعني جلوي آنكه او سم مي ء از چيزيمنع شي
گرفت. مفهوم وقاه در اين حد روشن است كه در اينجا به معناي حفظ و منع از يك خطر و آسيب است. را بياشامد 

خواهم عرض كنم اين است كه وقايه در اينجا امر به وقايه از نار و حفظ از آتش است و اي كه در اينجا كه مينكته
شود منتهي در فارسي با از دو مفعول مي درواقع امر به مقدمات است نه به خود حفظ از آتش. وقايه متعددي به

آيد. حال ممكن است گاهي هم گوييم او را از آن چيز حفظ كرد ولي در عربي بدون آن ميكنيم و مياش ميمتعدي
صورت مفعول الي ماشااهللا در قرآن و برند ولي بدون آن و بهبا آن به كار رود يا حداقل امروز اين را به كار مي

شود شما خودتان و ديگران را از ر رفته است. اين وقايه در اينجا تعلق به نار گرفته است. چگونه ميروايات به كا
يه به آتش يعني حفظ شخص از آتش. اين سؤال وجود دارد وقا آتش حفظ كنيد و اين تعلق چه نوع تعلقي است؟

 كه اين چه نوع تعلقي است.

 حفظ از خطر
كنم. گاهي همين وقايه يعني حفظ از خطر اي را عرض ميشن شود نكتهبراي اينكه بحث اول و سؤال اول رو

گويد وقاه النار گيرد. ميرود در آتش بيفتد كه جلويش را مياي ميطور مستقيم در اختيار شخص است مثالً بچهبه
آتش كه در جا يعني جور نيست مثل همينكه اينجا مستقيم او را از افتادن در آتش حفظ كرد ولي گاهي كه اين

مقدمه اختيار ندارد و آن دست خداست كه جهنم اينجاست و اصالً كسي اختياري ندارد. جهنمي در قيامت و كسي بي
تواند بايستد و جلويش را بگيرد كه در آتش نيفتد. لذا درجايي كه امر به ذي المقدمه مورد اختيار برود يا نرود. نمي
گويد او را از آتش جهنم حفظ كن معلوم است كه حفظ از آتش كه ميتيوقرود روي مقدمات. نيست، اين امر مي
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آيد روي مقدماتش. اين يك قاعده كلي است و خيلي جاها طور مستيم در اختيار كسي نيست لذا امر ميجهنم به
قع گويد امر درواآيد روي چيزي كه خود آن در حوزه اختيار من نيست. خوب اينجا ميطور است كه امر مياين

خودت را از  »قُوا أَنْفُسَُكْم وَ أَهْليُكمْ ناراً« گويدرفته روي مقدماتش و اين نوعي كنايه از مقدمات است. وقتي مي
كند انجام نده و خودت را از آن حفظ كن لذا خارج مستقيم آتش جهنم حفظ كن يعني آني كه تو را مستحق آتش مي

ها در اختيار او نيست و اگر اين مقدمات را انجام دهد ديگر خارج از اختيار نيست؛ پس همه مواردي كه امر به آن
 ارات انسان نيست.گيرد مستقيماً جزء مقدورات و اختيتعلق مي

 تطبيق
كند پس درواقع ها نهي ميگويد كه امر روي مقدماتش رفته است يعني مستقيم به آندر اينجا قهراً ذهن عرفي مي

طبق قاعده وقايه به نار تعلق گرفته است لكن روح اين وقايه از نار يعني مقدمات آن و آنچه موجب وقود در آتش 
آن حفظ بكن. پس وقايه تعلق به نار جهنم دارد كه از آن خودت را حفظ بكن و  است را انجام نده و خودت را از

ين ا فعل معصيت و ترك طاعت است. ما يوجب الناركه اين  ما يوجب الناردر حقيقت يعني حفظ از مقدمات و 
قُوا أَنْفُسَكُمْ َو «گويد مياست منتهي داعي اينكه قُوا أَنْفُسَكُمْ گردد و اال بازهم تحليلي است كه روح بيان به آن برمي

شود. فلذا تحريم مي ما يوجب الناراين است كه با توجه به تكليف كه بايد اختياري باشد يعني آن  »أَهْليكُمْ ناراً
شود حفظ بكن مثالً صفات مضموم، اعتقادات باطل، اعمال فاسد و ترك طاعت خودت را از هرچه موجب نار مي

ر بالتزام يعني وقايه از آن مقدمات كه ما يوجب النار است و آن مدلول التزامي است كه پس امر به وقايه از النا
ين مدلول مطابقي درواقع بدون مدلول التزامي اصالً معنا ندارد يعني درواقع ا تكليف اصلي و امر اختياري است.

 آمده است.ير و ترغيب روي نار تحريري اصلي آيه، مدلول التزامي آن است منتهي براي گجهت

 پيام وقايه
 و صفرگوييد كه خودت را از مردود شدن در آخر سال چنين پيامي يك شيوه تربيتي است كه شما به بچه مياين

را جواب بدهي حفظ كن. درواقع منظورش اين  سؤاالتآوردن حفظ كن يعني از اينكه در جلسه بشيني و نتواني 
برد كه يماي به كار يوهشيه تربيتي قوي داشته باشد، مادرونواندن است كه درس بخوان ولي براي اينكه اين درس خ

گيرد دانند آن ذي المقدمه اختياري نيست و تكليف به آن تعلق نمييمكه همه يدرحالبرد به ذي المقدمه يمامر را 



                                                                                                                                                                                                                                                                    :  ١٦٧٧ ماره 

5 

ُقوا أَنْفُسَكُْم َو شود دو جور تحليل كرد: يكي اينكه اين بيان را مي حال گيرد.بلكه تكليف تعلق به مقدمات مي
كند به اينكه امر ميديگري است مثل مسئلهمنتهي داعي آن  قُوا ناراًمجاز است و ديگر اينكه گفته  كامالً أَهْليكُمْ ناراً

اش مقدمات يداعگوييم اينجا امر به آن كرده است منتهي حاال چون آن حالت اختياري ندارد مي داعي ديگري.
 »وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ «اين نكته را توجه داشته باشيد اين يك امر عرفي است. ناري كه در  هرحالبهاست. 

است، نار بُعدي مقصود است و ديگر اينكه حتي اگر نار متداول در دنيا مقصود باشد، آن نار هم مستقيم در اختيار ما 
يم مورد اختيار ما و مستقگيرد است كه امر به آن تعلق ميچيزهايي نيست بلكه در همان افعال ماست. در دنيا هم 

 آيد.نيست بلكه مقدماتش اختياري است لذا امر روي مقدمات مي

 شيوه تربيتي
يك نكته بسيار مهم كه مقصود از وقايه اختياري درواقع همان اعمال اختياري و مقدمات وقايه است يعني فعل 

اش اين است نكته تربيتي جور گفته است؟ز اختياري نيست. حال چرا اينچيالطاعة و ترك المعصية. آخر خط هيچ
جور است. قرآن كتاب تربيت و هدايت است؛ يب و تحرير براي اينكه ديگران را تزكيه كند اينترغكه اصالً شيوه 

راه باشد. شايد هاي تربيتي هميوهشي ما هم تغيير كند و با هارسالهرساله نيست و شايد حق در اين باشد كه ساخت 
اصالً درست همين باشد و قديم هم اخالق مقدمه احكام بوده است. گاهي در بيان يك مسئله از نمك اخالقي 

گويد خودت را از آن آتش حفظ كن و چنين است. ميتربيتي آن نيز اين شد. بيان مسائل قرآن و شيوهاستفاده مي
جاي اينكه بگويد اطاعت كن و اين كار كار پيوند خورده است. پس بهكند كه اين كارهايت با پايان فرد را متوجه مي

گويد كه پايان كار را مواظب باش. يك روش غيرمستقيم براي بيان احكام را بكن و آن كار را نكن، با بيان كامل مي
 تأكيد بر هدف و پايان كار است.

 نكته دوم
الطاعة و ترك المعصية است. ممكن است كسي احتمال كه گفتيم به خاطر اهميت مشتمل بر فعل نحويوقايه به

فرمايد طور نيست آيه ميآيد كه يعني ترك معصيت كن؛ نه ايندهد كه وقايه يعني گناه نكن و ابتدا به ذهن مي
شود و اين مقصود از وقايه خودت را از آتش حفظ كن و با توجه به نكته قبلي يعني آنچه موجب وقود به نار مي

مقصود  عن النار يوجب الوقايةما شود. پس درواقع قت اين مقصود شامل ترك معصيت و انجام طاعت ميواست؛ آن
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شود؛ اما مستحبات فعل الطاعة و ترك المعصية را شامل مي است كه مشتمل بر طاعات اهللا و ترك معاصي است يعني
وَقُودُهَا النَّاسُ وَ اْلحِجارَةُ «رمايد: فشود چون به مناسبات حكم و موضوع خود آيه مينمي را شامل و مكروهات

شود و شود گرچه موجب حزازت من قصت ميو ترك مستحب هم موجب جهنم نمي »عَلَيْها مَالئِكَةٌ غِالظٌ شِدادٌ
 شود.شود كما اينكه فعل مكروه هم موجب عقاب نميآورد ولي موجب عقاب نميرتبه شخص را در بهشت پايين مي

دانيم. پس محدوده داللت آيه از دانيم يا نميوقت بايد ببييم عنوان مقدمه را حرام ميحرام است آن گفتيم مقدمه اگر
 گيرد.گيرد ولي مستحبات و مكروهات را نميحيث شمولش نسبت به احكام اين است كه واجبات و محرمات را مي

 نكته سوم
ست كه مشتمل بر واجبات و محرمات اعتقادي بحث بعدي اين است كه واجبات و محرماتي كه در اينجا مقصود ا

طور كه بارها گفتيم و متأسفانه اين كار كمتر انجام شده است ما به فقه العقايد و فقه و اخالقي و عملي است. همان
شود. فقه امروز ما بيشتر ناظر به افعال است و حتي فقه التربيه ناظر به االخالق هم نياز داريم كه متفرق بحث مي

آنكه ما نياز به فعل اعتقادي و اخالقي هم داريم. فقه االخالق دو نوع است كه شامل اعمال و ل است حالافعا
طور است و شامل اعمال جوانحي است. اينكه چه اعتقاداتي واجب و شود كما اينكه فقه العقايد نيز هميناوصاف مي

ها در شويم. ايننباشد از جرگه اسالم خارج ميچه اعتقاداتي مستحب است جزء دعائم و اركان دين است كه اگر 
شود كه چه اعتقاداتي هست يا نيست و چه طور است كالم بحث شده است ولي نه با نگاهي فني. در كالم بحث مي

يك ولي نگاه فقهي كه كدام واجب و كدام مستحب است و اگر واجب است به چه شكلي از وجوب است، وجود 
يك مستحب و در يك از فضايل واجب است و كدامطور است. اينكه اكتساب كداممينندارد. در اخالقيات هم ه

هايي وجود دارد، چيزهايي است كه با نگاه فقهي به آن پرداخته نشده است. البته يك مقداري در رتبهواجبات هم 
 ها پرداختيم.مباحث تعليم در جلد دوم و سوم به اين

 بنديجمع
 گوييم واجب و محرم يعني از حيث اكتسابيات واجب و محرم داريم. البته آنجا كه ميگفتيم اعتقادات و اخالق

شود چون وجوب و احكام چون بايد يك عمل متعلق وجوب شود. پيدا كردن اين عقيده و اين صفت واجب مي
را به آن گيرد منتهي عمل در اينجا عمل جوانحي يا عمل مقدماتي خارجي است كه ما تكليفي به عمل تعلق مي
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شود آن صفت را پيدا كرد يعني مقدمات را گويد تمرين كن كه فالن صفت را پيدا كني. مستقيم نميرساند. ميمي
اي ذيل وجوب و ها با يك مالحظهبنابراين چون اعتقادات و اخالقيات در همه عرصه؛ بياور كه به آنجا برسي

 قُوا ناراًگيرد. گرفت. اطالق آيه اين موارد را ميب قرار خواهد گيرند، در مسير وقود در نار يا اجتناحرمت قرار مي
يعني ما يوجب النار يعني آن افعال اختياري است كه حكم دارد. فعل اختياري داراي حكم كه يوجب النار است پس 

 شود.عالوه بر حوزه اعمال و رفتار شامل حوزه اخالق و اعتقادات هم مي

 نكته چهارم
، وقايه نسبت به انفس و اهل تفاوت دارد. مراد از »قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُْم ناراً«فرمايد ه كه ميدر اين آيه شريف

گفتيم يعني فعل طاعة و ترك المعصية كه در نطاق حال ميوقايه به نسبت نفس درواقع همان چيزي است كه تابه
ه نسبت اهل و به ديگران تبعاً ديگر بحث فعل الطاعة شود. در وقايه بوسيعي است و شامل اعتقادات و اخالق نيز مي

ها طاعات را انجام دهند و معصيت را انجام ندهند. و ترك المعصية نيست؛ يعني به نسبت به ديگران كاري كند كه آن
پس وقايه به نسبت نفس يعني افعل الخيرات و ترك المعاصي به آن بيانات قبلي كه روشن است اما اين وقايه وقتي 

گيرد ديگر اين معناي مستقيم را ندارد كه افعل الخيرات و ترك المعاصي بلكه معنايش اين است افعل به اهل تعلق مي
ما يوجب يعمل الخيرات و يترك المعاصي. به اين نكته هم توجه داريد كه وقايه به نسبت نفس با آن مقدماتي كه قبًال 

صية اما وقايه به نسبت اهل يعني افعل ما يوجب عملهم بالطاعات و گفتيم يرجع الي االمر بفعل الطاعة و ترك المع
ها را انجام ندهند. ها را انجام بدهند و بديها خوبيتركهم المعاصي يعني براي ديگران كارهايي انجام دهيد كه آن

يعني  قُوا ناراًگوييد يوقتي مكند. بينيم آيه چقدر مفاهيم باز و عجب و وسيعي پيدا ميآييم جلو و ميقدم ميبهقدم
واجبات و محرمات) اما براي غير يعني مقدماتي كه ( يدندههمان كارهاي خوب را انجام دهيد و كارهاي بد را انجام 

ها و ها را از معاصي دور بدارند را انجام دهيد. با همين تحليلها را به سمت خيرات ببرند و مقدماتي كه آنآن
آمده روي مقدماتي كه آنچه او را اهل طاعت و ترك  »قُوا أَهْليُكمْ ناراً «عني كه آمده ارتكازات عرفي، امر دوم ي

 كند انجام بده.معاصي مي



                                                                                                                                                                                                                                                                    :  ١٦٧٧ ماره 

8 

 قُوا متعلق
قُوا «كند. متعلق در موضوع اول يعني فعل الطاعات و ترك المعاصي فرق مي قُوابا متعلق اول  قُوامتعلق دوم 

ها شود آنو يترك المعاصي است يعني كارهايي انجام دهيد كه موجب مي فعل ما يوجب الواجبات »أَهْليكُمْ ناراً
اكثر از معنا اين است كه  ها را ترك كنند. البته استعمال لفظ در اكثر از معنا نيست.ها را انجام بدهند و معصيتخوبي

آيد غيرمستقيم مي آيد روي خود فعل طاعات و يكيشود. يكي مستقيم مييعني حفظ كنيد آنچه موجب از آتش مي
روي ديگري. معنا و مستعمل فيه يكي است ولي تحليل كه كنيد آن ما يوجب النار در مورد انفس است ولي 

اي در قبال چون آيه گفته شما وظيفه كند. ما يوجب النار در اهل مصداقش چيز ديگري است.مصداقش فرق مي
شود و بايد آن وظيفه را خودت انجام دهي. فه خودت ميمعروف و نهي از منكر آن وظيديگران داريد مثل امربه

كه در قبال ديگران وظيفه پيدا كردي، اين وظيفه همين .قُوا أَهْليكُمْاست و هم شمول  قُوا أَنْفُسَُكمْ درواقع هم شمول
يوجب النار تواند بشود. الوقايه استعملت في معنا الواحد الوقاية اما در قبال خودت هم هست و مصداق هر دو مي

في المصداق و تطبيق في التفصيل.  ولكن عندما ندق و نحلل المعنا يسئل هذا البحث يعني التفاوت بين الموضوعين
 اين استعمال لفظ در دو معنا نيست.

 


