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 تربيت خانوادگي

تر آنچه كه ما آماده ما وارد بحث كتاب دوم كه تربيت به معناي خاص باشد شديم چند مقدمه ديروز عرض كرديم
بوديم براي ورود در آن همان بحث تربيت خانوادگي است بعدها ممكن است كه جاي اين يك تغييراتي كند از نظر 

. در حوزه تربيت پردازميمتنظيم بحث، ولي اصل بحث يك آمادگي بيشتري وجود داشت و به خاطر آن من به اين 
قهي و با متد فقهي در فضاي خانواده چه وظائفي وجود ببينيم با نگاه ف ميخواهيمخانوادگي مقصود ما واضح است كه 

هاي پدر و مادر و و تعلم بحث كرديم يعني مسؤليت مدارد طبعا مصداق بارز اين همان چيزي است كه سال قبل در تعلي
 هاي ديگر بهحوزهوالدين در قلمرو تربيت به معناي عام مقصود است تربيت به معني عام مقابل تعليم است ولي در 

هايي كه در درون خانواده و در ذيل اين به آن هم توجهي خواهد شد يعني معناي عام است ولي ضمن اين مسؤليت
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هايي باشد آن ممكن است يك مسؤليت يترعامهايي كه برادر و خواهر نسبت به هم دارند يا در يك خانواده مسؤليت
 هم ذيلش يك توجهي خواهيم كرد. 

 خانواده مسئوليت والدين در برابر
مباني و مسائل  كنميماما بيشتر تركيز بحث بر قسمت پدر و مادر در قبال فرزندان است اين قسمتي كه امروز عرض 

در سال قبل در آيات بحث شده است. وظائفي كه بر دوش پدر و مادر قرار داده شده و جزء  اشعمدهو محورهاي 
محورهايي در آيات و روايات بيان شده است كه ما در واقع در قالب يك  ديآيمهاي خانوادگي به حساب مسؤليت

كه مثال  ميبرينم. ما هيچ اصطالح خاصي در اينجا به كار ميكنيمعناوين و محورهاي مسؤليت خانوادگي، را بحث 
چه بعدها  گر ميبرينمهاي تربيتي بگوييم اين نام را االن ما هاي تربيتي بگوييم يا اصول تربيتي بگوييم يا روشسياست

اين چهار چوب هم قرار داد فعال ما ببينيم كه اين مسؤليتي كه بر دوش پدر و مادر و خانواده نهاده  را در هانيا شوديم
ها قرار داده شده بعضي شده در قبال اعضاي خانواده و فرزندان، در چه محورهايي و با چه عناويني اين مسؤليت

طور عمل كند اين عناوينش هم عناوين خاص است كه اينطور عمل كند و آنعناوينش مثل تأديب است و بعضي 
هاي ريز و مشخص و روشي و عيني و است بعضي هم جنبه تريكلعناوين بعضي جنبه سياستي يا اصلي دارد كه 

 . ميكنيمرا عرض  هانياما به ترتيب  شوديمملموس دارد ده پانزده چيزي كه اينجا 

 يه شش سوره تحريمدر آ »هقايو«مفهوم 
اولين عنوان عام در  ميكنيميكي از اين مفاهيم كه قبال خيلي در مورد آن صحبت كرديم و االن هم فقط ياد آوري 

 6تحريم/»نَارًا كُمْيوََأْهلِ أَنْفُسَكُمْقُوا «وظائف خانوادگي است كه همان عنوان قرآني وقايه است. بر اساس آيه شريفه كه 
بايد ده جلسه اي به اين اختصاص داده باشيم اهم نكاتي كه  كنميمكه فكر  ميكرديماين آيه را پارسال هم كه ما بحث 

آمَُنوا  نَيالَّذِ هَايأَ اي«. . اين آيه شش سوره تحريم بودكنميمآنجا برايش تأكيد كرديم بدون اينكه وارد بحثي شويم اشاره 
مَا  فْعَلُونَياللَّهَ مَا أَمََرُهمْ وَ ْعصُونَيِغلَاظٌ شَِدادٌ لَا  مَلَائِكَةٌ َهاينَارًا َوقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَ مْكُيَوأَهْلِ  أَنْفُسَكُمْقُوا 

. در اين آيه ما حدود بيست و چند بحث مطرح كرديم يك بحث تفسيري تربيتي بسيار مبسوطي در هفت »ؤْمَرُونَي
يم اين آيه يك وظيفه اصولي و اساسي را بر دوش خانواده قرار داده بر محور همين وقايه، هشت ده جلسه انجام داد

هاي تربيتي است منتهي چون هاي آموزشي هم كرديم ولي اصل محور آيه در بحثالبته ما از اين استفاده بحث
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يا حاصل آن را بدون  نميگزيمآنجا انجام شده بيست بحث را از ميان بيست و چند بحث بعضي را من يا بر  شيهابحث
 . كنميماينكه وارد تفصيلش شوم عرض 

 وظيفه صيانتي والدين
همه نكات واضحي است و قدر متيقن و مصداق بارزش پدر و  هانياآيه دال بر يك تكليف وجوبي و الزامي است و 

در آيه گفتيم و حتي گفتيم در  نكاتي است كه هانيا. شوديممادر هستند و اختصاص به پدر ندارد و شامل مادر هم 
را گفتيم و همانطور گفتيم  هانياولي مصداق بارزش آن است اما همه  رديگيمطرف مقابل همه اعضاي خانواده را هم 

ندارد  هانياكار به مستحبات و  گذارديمكه آيه نسبت به واجبات و محرمات يك وظيفه تربيتي را بر دوش خانواده 
. نعم را گفتيم اينجا امر مولوي تأسيسي است نسبت به اهل ولي نسبت به »ودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ رًا وَقُنَا«چون نارا دارد 

هاي اين حكم را نكاتي است كه گفتيم وجوب كفايي و توسلي و نفسي است ويژگي هانياخودش ارشادي است 
بگوييم اما آنچه كه با بحث اينجا بيشتر مربوط است اين است كه اين نكته كه در بحث تربيت مهم است  ميخواهينم

مفهوم وقايه را آنجا عرض كرديم وقايه گفتيم كه منع و حفظ است وقايه جايي است كه يك عامل خطري وجود دارد 
وار يم هفت هشت نكته را من فهرستتأكيد كن ميخواهيماين نكته اصلي در استدالل به آيه و مفهوم آيه اين نكته را 

بيشتر  ميخواهيم. اما در مفهوم وقايه كه آنجا اين را هم بحث كرديم اما يك مقدار ديكنيمگفتم و در آن بحث مالحظه 
و  هاي تربيتي ربط دهيم اين است كه تكليفي كه اين آيه بر دوش خانواده گذاشته وقايه اهل از آتش است وقايهبا بحث

وقاء همان منع و حفض هست و منع و حفظ هم در جايي است كه در واقع عامل خطر و آسيبي وجود دارد كه به سمت 
اين مفهوم وقايه است در واقع منع و  رديگيمو جلوي آسيب و عامل خطر را  اندازديمكسي متوجه است و وقايه سپر 

اي كرديم در جايي است كه ما انطور كه آنجا هم اشارهمفهوم هم كه اين شوديمحفظ است گاهي هم تعبير صيانت 
مصون داشته باشيم و مصون عنه، يعني متقوم به اين است در حقييقت وقايه به سه ركن است يكي واقي است يعني آني 

. وقاه و يكي هم مصون عنه است شوديماست كه صائن است و عامل حفظ كننده است و يكي شخصي است كه مصون 
قُوا «. دو مفعول دارد »نَارًا كُمْيوََأْهلِ أَنْفُسَكُمُْقوا «مثل اين آيه  ديآيم، گاهي به صورت دو مفعولي يا وقاه النار عن النار
وقاه عن  ديگويم شوديم. أهليكم مفعول اول است نارا مفعول دوم است گاهي هم با عن متعدي »نَارًا ُكمْيوََأْهلِ أَنْفُسَكُمْ

 .شوديمهر دو گفته النار 
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در هر حال مفهوم وقايه مفهومي است كه به معناي حفظ و صيانت است و اين حفظ و صاينت هم در جايي است كه 
يك عامل مخرب وجود دارد مصون عنه همان آسيب و عامل خطر هست اين روشن است پس شخصي است كه صائن 

مل خطري وجود داشته باشد. اين است و شخصي هم مصون است و صيانت هم در جايي است كه يك آسيب و عا
مفهومي كه با اين تفصيل در اين آيه به كار رفته شده است در اين آيه به اين شكل است كه صائن در واقع همان اعضاي 
خانواده هستند با مصداقيت بارز پدر و مادر و والدين هستند و مصون هم اعضاي ديگر خانواده و اوالد هستند و مصون 

شريفه جهنم و عذاب الهي است اين چيزي است كه در آيه شريفه آمده است. منتهي اين را گفته بوديم كه عنه هم در آيه 
آن را منع كرد عذاب در اينجا نيست و غير از آتش است كه همين جا بچه  شودينماين عذاب الهي كه مستقيم 

به عواملي كه ما را به عذاب الهي مبتال  گردديم. اين وقايه از آتش جهنم بر وقاه عن النار ديگويمبسوزد  خواهديم
اي كه گفتيم مقصود عذاب الهي به طور مستقيم نيست بلكه عوامل عذاب و لذا اين مصون عنه در اينجا به قرينه كنديم

وقاه اين  رديگيمآفرين است اگر در جايي آن مصون عنه در دسترس به فعل باشد آنجا خود آن مستقيم جلوي آن را 
كه يعني آن عواملي كه موجب  شوديماست اما گاهي با واسطه است و مستقيم نيست در اينجا مفهومش اين  النارعن 

كه واجب است بر شما صيانت اهلتان از عوامل  ديفرمايمپس در اينجا آيه  د.داريمباز  هاآناو را از  شوديمعذاب 
را صيانت كنيد. اين عوامل عذاب آفرين در واقع فعل  هاآنبايد  كنديمعذاب آفرين از عواملي كه عذاب ايجاد 

محرمات و ترك واجبات است گفتيم اين آيه شامل مستحبات و مكروهات است براي اينكه وعده عذاب است و 
اي كه به دنبال اين بايد واجبات و محرمات است اين هم نكتهتكليف الزامي در حوزه ؛ و از عذاب نگه داريد ديگويم

 د. توجه كر
كه شما صيانت كنيد فرزندانتان را و اعضاي خانواده يكديگر را صيانت كنند از  ديفرمايمبه اين ترتيب تا اينجا آيه 

هم  رديگيمرا باز بدارند. هم محرمات را  هاآناز فعل محرمات و ترك واجبات  شوديمچيزي كه موجب وقوع عذاب 
مترتب باشد آنجا شما صيانت كنيد كاري كنيد كه شخص در آن واقع . هر جايي كه عذابي بر آن رديگيمواجبات را 

 نشود. 

 »الوقاية التربية«مفهوم امروزي 
 ديگويمبا اين ترتيبي كه ما عرض كرديم به اين نكته توجه كنيد كه وقايه در اصطالحاتي كه در عربيهاي جديد 

گيرانه است اين به آن معناي زي داريم كه تربيت پيشآن نيست يك وقايه به مفهوم امرو ،اين وقايه قرآني الوقايةالتربية 
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اي كه به عنوان يك . اين وقايهرديگيمخاص پيشگيرانه اينجا مقصود نيست اين هر نوع عمليات پيشگيرانه يا درماني را 
ت است منتهي اين صيانت به معناي عام است وظيفه تربيتي مهم اينجا آمده با اين ترتيبي كه مالحظه كرديد همان صيان

دفع همان  ميكنيمگاهي دفع  ميكنيمچه صيانت به حالت رفعي باشد يا دفعي باشد. گاهي ما يك عامل خطر را رفع 
 . رديگيمپيشگيري است رفع درمان است بعد از وقوع جلوي آن را 

. اين غير از آن تربيت پيش كنديمكه يك نوع وظيفه وقايي و صيانتي را تبيين  »نَارًا كُمْيوََأهْلِ  أَنْفَُسكُمْقُوا «اين 
هم  هانيادفع خطر است اين شامل درمان و رفع و امثال  هانياگيرانه به مفهوم امروزي هست يا به مفهوم فقهي و 

هم  هاآنگفتيم كه شامل اينجا بحث كرديم ولي ما در نهايت  شودينميا  شوديمشامل غير مكلف  اهليكم. شوديم
 . شوديم

 وقايه ابتدائي و استمراري
كه گناه نكند اين وقايه است ولي اگر  كنديمنكته اول دو مطلب بود اينكه كسي مرتكب گناه نشده طوري تربيتش 

. اين براي بعدي وقاه النار نديگويماصالحش كند به اين  خواهديمكسي در گناه هم افتاده و آدم شروري هم شده ولي 
بگويم اين وقايه در واقع پيشگيري به معناي خاص كه هنوز فردي در  خواهميممن  كنديمدر حقيقت دارد اصالحش 

. آن مراحلي هم كه كسي در خطا و رديگينمكه مواجه با آن نشود فقط آن را  كنديممسير گناه قرار نگرفته و كاري 
چرا براي اينكه اين هم در واقع  رديگيمكه بعد انجام ندهد. اين را هم  كنديمان او را درم روديمانحراف قرار گرفته 

به  »يةوقاالتربية ال«ولو در آينده، اين يك بحث است كه اين وقايه به معني  كنديموقايه است يك چيزي را از او دور 
اي اي اينكه شخص از يك مهلكهبر شوديمنيست اين مطلق است. هر نوع كاري كه انجام  نديگويممعني خاص كه 

نهيش كند كه در ادامه  خواهديمنجات پيدا كند چه كامال پيشگيرانه باشد يا اينكه در مسيرهاي انحرافي هم افتاده ولي 
. اين رديگيمو استمرار انجام نشود به عبارت ديگر گاهي وقايه ابتدايي است گاهي استمراري است و آيه هر دو را 
. اگر رديگيموجهي ندارد كه بگوييم وقايه ابتدائي است براي كسي كه در آغاز تكليف است نه وقايه استمراري را هم 

كه قوه نارا. از آتش آن را باز داريد. اين يك مطلب است كه عالوه بر  ديگويمكسي در خطاهايي هم قرار گرفته آيه 
نكته را توجه كنيم كه وقايه در اينجا وقايه به معناي ابتدايي و دفعي به معناي اين  هاآنبيست مطلب كه گفتيم عالوه بر 

چون آن هم نسبت به آينده پيش گيري است. عالوه بر اينكه نسبت به  شوديمدقيقش نيست بلكه شامل رفع و اينها 
است و با توبه انسان از گذشته هم راه توبه را نشان دادن خودش يك وقايه است. براي اينكه توبه يكي از واجبات 
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از گناه منعش كن رد آغاز كار، اگر در ادامه هم واقع شده  ديگويم »نَارًا كُمْيَوَأهْلِ  أَنْفُسَكُمْقُوا « كنديمعذاب رهايي پيدا 
م هم در معاصي آن را از ادامه و تداوم آن منع كن و او را به توبه امر كن كه باز از آتش نجات پيدا كند. همه اين مفاهي

در شمول آيه هست و لذا آيه در حوزه تربيت ديني است آنجايي  هانياابتدائي هم استمراري و هم جبران گذشته همه 
 . رديگيمكه دين وظائفي براي شخص مقرر كرده است. اين را همه اينها 

به معنايي كه امروز در ادبيات عربي يا در فارسي به معناي  »التربية الوقاية«اين يك مطلب در آيه هست كه اين 
هاي تربيتي باشد يا در پيشگيري است به معناي خاص آن نيست معناي عامي دارد كه پيشگيري باشد و آغازين حركت

. شوديم »نَارًا ُكمْيلِوَأَهْ  َأنْفُسَكُمْقُوا «همه شامل  هانياتداوم باشد يا اصالح گذشته باشد يا توبه نسبت به گذشته باشد 
 اين يك مطلب است كه در اينجا با يك اضافه بيشتري از آنچه كه قبال گفته بوديم بايستي تأكيد كنيم. 

 نحوة انجام وظيفه تربيتي وقايي
اين وظيفه تربيتي وقايي و باز دارندگي  قوا نارا مييگويميك مطلب ديگر هم اين است كه وقايه به شكلي است كه 

ش كه بر دوش پدر و مادر و خانواده نهاده شده اين به چه گونه و با چه شكلي قرار داده شده است. يك نكته اي از آت
اين است كه نگذارد در  ديآيمبه ذهن  »نَارًا ُكمْيَوأَهْلِ  أَنْفُسَكُمْقُوا «ما عرض كرديم و آن اين بود كه اولين مفهومي كه از 

يعين در مقدمات كاري كند كه به اعمال مستوجب عذاب  ديآيمبنابراين در مقدمات  شودينمآتش بيفتد اين مستقيم 
و زور و تحميل انجام  اجبار مبتال نشود. اينكه به عوامل مستوجب عذاب مبتال نشود اين يك بار است كه با الزام و

ن تدابير تربيتي و تدابير بازدارنده است. . اينجا گفتيم مقصود در اينجا همادهديميك وقتي با تدابير تربيتي انجام  دهديم
اين هم مطلب دوم است پس اين مطلب گفت كه اينجا وقايه هست و وقايه هم به اين شكل تفسير شد مطلب دوم هم 
اين است كه در اينجا وقايه، وقايه الزامي نيست بلكه در اينجا وقايه تدابير تربيتي است نه اينكه بخواهد جبري كند و با 

بخواهد انجام دهد شاهدي هم براي اين آورديم كه وقتي كه اين آيه نازل شد اين در نور الثقلين در  هانياو امثال  اجبار
ذيل آيه آمده است وقتي كه آيه نازل شد در روايات امده كه هنگام نزول آيه مردم خدمت پيغمبر آمدند و اظهار نگراني 

را بر دوش ما  »ال يطاقي بماتكليف «فزعي كردند كه اين آيه تكليف شاق يا جزع و  ديآينمكردند كه اين از عهده ما بر 
مان را از آتش باز بداريم مكلف باشيم كه به هر شكلي نگذاريم او در گناه قرار بگيرد. بچه ميتوانيمما چطور  گذارديم

و راه  ديكنيمت كه امر و نهيش دست ما كه نيست پيغمبر اينجا تسهيل كرد و تسهيل حضرت اين بود كه معنايش اين اس
 كنميم. اين در روايتي است كه روايت معتبري هم هست. اين تعبيري بود كه در روايت است كه فكر ديدهيمرا نشان 
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كه روايت ولو يك امر تعبدي نيست اگر به اين شكل هم نگفتيم االن  ميكرديمروايت معتبري است. ما آن وقت عرض 
قُوا «براي اينكه  ميديرسيميعني اگر اين روايت هم نبود با يك تأملي در خود آيه به همين  ميكنيمعرض  ترقيدق

نيست آن يك  هانيايك وقايه و صيانت قطعي الزامي و اجباري اصال در فضاي كار اختياري و  »نَارًا ُكمْيَوأَهْلِ  أَنْفُسَكُمْ
نواده مكلف هستند به هر شكلي و هر اجباري شده يعني پدر و مادر و اعضاي خا شوديمامر شاق عصر و حرجي 

 طرف را از فعل حرام و ترك واجب باز بدارند. 
و موعظه  كنديممتصور است در اين فضا هم امر و نهي  نجاهاياكه در  ديآيمنه اين در فضاي متعارف عقاليي 

حد مقدورات او و آنچه كه ميسر است بايستي انجام دهد در در او تأثير بگذارد  توانديمهاي مناسبي كه و راه كنديم
اي آن نكته رديگيمعرض كنيم اين است كه مثال وسايل گناه را از او دور بدارد اين نوع تدابير را  ميخواهيمآنچه كه ما 

براي اينكه او در اين است كه تدابير الزم  اشفهيوظاي كه در اين آيه هست اين است كه وقايهبگوييم  ميخواهيمكه ما 
فعل حرام و ترك واجب قرار نگيرد اين را بينديشد و به كار ببرد اين تدابير را به كار ببندد و اين هم حد متعارف است 
كه وجود دارد تكليفي كه بگوييم او همه كارهايش را انجام داده ولي تربيت او تأثير نگذاشته است بگوييم او گناه كرده 

ما اين روايت را حمل كرديم بر اينكه در واقع  ديگويمش است. آن روايت هم همين را نه به يك شكل متعارف
براي اينكه او در گناه نيفتد وقايه هم هر  يريگيمبگويد تو وظيفه خودت را لحاظ تدابير تربيتي اين را به كار  خواهديم

 . شوديمتدبيري است كه در شكل متعارفش موجب دوري از عذاب 

 تر از امر و نهيوقايه فرا
اي كه يعني آن جمله كن حفظش كن حفظش. اين را »نَارًا ُكمْيوَأَهْلِ  أَنُْفسَكُمْقُوا « ديگويمقرآن يك عنايتي دارد كه 

امر و  گفتيمما گفتيم كه در امر و نهي آنجا آمده آن از باب بيان مصداق مقابل اين است كه آن تصور را دور كند و اال 
. قرآن عنايت دارد. مفهوم »نَارًا كُمْ يوََأهْلِ  أَنْفُسَكُمْقُوا « ديگويمآيه چرا نگفته امر و نهيش كن.  مييگويمنهيش كن. ما 

 خواهديمدر واقع  شوديمقوه نارا غير از اين است كه امر و نهيش كن. آنجا هم گفتيم كه آنچه كه از روايت استفاده 
 ديفرمايمرا حفظ كنم حضرت  امبچه توانميممن چطور  دييگويماخته كه بگويد كه آن تلقي كه شما را به سختي اند

كه در ذهنش آمده اصالح هي اين روال متعارف خودش را دارد. اينكه همه چيز را بخواهد آنجا بگويد نه آن تلقي اشتبا
اين همان پشتوانه آن همه احكامي است كه در مورد ؛ و ولي اصل اين است كه مفهوم قرآني را بايد حفظ كنيم كنديم

اسمش را اينطور بگذار و اين كار و آن كار را كن اين اصلش همين است.  ديگويمپدر و مادر آمده يعني اصل قرآني كه 
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و  ديگويميعني يك اصل قرآني دارد كه همين وقايه اهل است و اين خيلي فراتر از امر و نهي است امر و نهي خالي كه 
. اين مفهوم را بايد حفظ كنيم. آن يك برخورد يك نوع كم اعتنايي به مفهوم قرآني قصه است و يك جمودي شوديمرد 

مان همه فرزندان ديگويماين آيه شمول دارد همين روايتي كه ذيل آيه آمده  مييگويمبر لفظ آن حديث است. ما 
 ميريگيم. بحث مكلف را كنار بگذاريد. فرض رديگيمعا فرزندان را ذهنشان به آن رفته و هيچ ترديدي نكنيد كه اهل قط

 در بحث دوم بر آن تأكيد كنيم.  ميخواهيم. بنابراين آنچه كه ما مييگويمفرزندان مكلف را 
هاي اصلي تربيت خانوادگي است و اين آيه از كليد اين است كه آن وقت هم گفتيم كه اين آيه از غرر آيات تربيت

بر اساس هماني كه سابق هم عرض كرديم در تفسير تعبيري دارند غرر آيات ما يك  كنميمخانوادگي است و من فكر 
و آن مبناي محورهاي  رديگيمبه آيه اي كه رأس آيات قرار  ميرسيمو  ميكنيمسلسله حرمي در يك موضوع درست 

هاي تربيت خانوادگي در بحث كنميماي اين در تفسير عرض كرديم. فكر قبال بر ييهانمونهزيادي در روايات است و 
اين از غرر آيات تربيتي است يعني اين از ريشه و اساس تربيت خانوادگي و اخالقي و ديني است كه در خانواده قرار 

كه براي بازداشت از  دشويمو اين وقايه الزام و اجباري كه به هر شكل شده نيست ولي شامل هر گونه تدابيري  رديگيم
در تدابيري كه مقدور و ميسر است بايد به كار  ديگويمگناه و انجام واجبات و تكاليف بايد انديشيده شود اين در واقع 

 بگيري براي اينكه در گناه قرار نگيرد و معصيتي را مرتكب نشود و واجبي را ترك نكند. 

 الزام در مفهوم وقايه
كردند نسبت به اوالد است. كار  هاآندر سؤالي هم كه  شوديماز خود لغت هم نقل كرديم كه اهل شامل فرزندان 

بايد تالش خودش را به كار بگيرد.  توانديمعسر و حرجي و غير متعارف نباشد در حوزه متعارف آدم حداكثري كه 
زامي كنيد الزام معنايش اين است كه بزند منع كند دو جور روايتي كه ذيل آن آمده پاي اين را سست كرده كه هر نوع ال

 زنديمو  كنديمآن ممكن است داخل در اين باشد يك وقتي حبسش  رديگيماست يك وقتي است كه ابزارها را از او 
اقدام عملي كند و بزند اين را با توجه به رواياتي كه آمده  منظور اين است كه بخواهد بندديمو دست و پايش را 

. اگر روايت ذيل اين نبود ميكنيماين را جدا  ميريگينمبگيريم. ما اين را از باب امر به معروف و نهي از منكر  ميتوانينم
كه آن هم درست نيست ولي ولو اينكه به زور باشد  ،دهبانجام  ديگويمممكن بود كسي اين تصور را داشته باشد كه اين 

 ديگويمكه آن الزامي كه شما اقدام عملي كنيد نيست. يا به عبارت ديگر اگر روايتي هم اينجا نبود وقتي  ديگويمروايت 
اين تكليف را انجام ده ولي اگر بخواهي انجام دهي و اين عمل محقق شود شما بايد بزني و حبس كني چون ادله دارد 
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 تواندينملذا اين نوع ادله هيچ وقت ؛ و شوديميا مقيد اين  شوديميست آن وقت آن حاكم بر اين كه آن كارها درست ن
يز كند ضمن اينكه روايت هم در اينجا آمده است. يعني از اين حرام است و جايز نيست آن را تجو كاري كه طبق ادله

را زد. فني و فقهي بايد اين كار انجام شود. آنجا  زد يا حبس كرد يا دست و پايش شوديماستفاده كرد كه  شودينمادله 
دليل دارد اگر دليلش تمام شود زدن هم در يك حد محدودي تعيين شده است. شما وقتي مأمور به يك تكليفي شديد 

ش است اكرد مگر اينكه دليل خاص باشد اين قاعده كلي شودينمهايي كه طبق ادله ديگر حرام است استفاده از روش
برو نجاتش دهد بايد با  ديگويمفرمول فقهي و اصوليش بحث بيشتري دارد. اگر تزاحم پيدا كند و اعم شود چرا. وقتي 

است عيبي ندارد اهم و مهم شود اشكالي  ترمهمروشي كه حالل است اقدام كنيم. يك جايي است كه نجات از قصد 
هاي محرم براي انجام يك تكليفي استفاده كنيد اين اصل و اساس كلي از روش ديتوانينماال في حد نفسه شما ؛ و ندارد

 ش است. او اصولي

 جمع بندي
اگر بخواهيم يك جمع بندي اينجا داشته باشيم سه تا معنا متصور است كه  »نَارًا كُمْيوََأهْلِ  أَنْفُسَكُمْقُوا «بنابراين ما در 

-به هر وسيله مييوگيمبگوييم به هر شكل شده بايد او را حفظ كنيم. يك معنا اين است كه  ديآيماز حداكثر به حداقل 

اين مقيد به  اين درست نيست براي اينكه اوالً مييگويمش است ااي كه شده نه اين يكي كه طرف خيلي حد اكثري
هاي متعارفي كه عسر و حرجي در آن نباشد. اين دو قيد دارد احتمال روشثانياً هاي حالل و جايز و وسائل و روش

اي بايد اين اقدام تربيتي را انجام دهيم اين دو محدوديت دارد يكي نيست كه بگوييم با هر شكل و شيوهاول درست 
وي احتمال است و يكي هم عسر و حرجي نبودن و متعارف بودنش است. اين دو قيد جل هاوهيشو  هاروشجايز بودن 

يعني همان امر به  »نَارًا كُمْيوََأهْلِ  أَنْفُسَكُمْقُوا «. احتمال دوم كه حداقلي است اين است كه بگويد رديگيمحداكثري را 
مرتكب شود بگوييد نه يا بگوييد حاال  خواهديم دينيبيممعروف و نهي از منكر چيزي بيش از اين نيست. يعني وقتي 

گرچه در  مييگويمكه وقت نماز رسيده بگوييد انجام ده همين يك امر و نهي خشك و تمام شده است. اين هم ما 
فضاي روايتي كه  ولي اين با توجه به مفهوم خود آيه و 1»بِالْمَعْرُوِف، و يَنْهَاهُ عَنِ الُْمنْكَرِ ، و يَأُْمرُهُيَِعظُهُ«روايت دارد كه 

بگويد كه استفاده حداكثري نكن كه احساس تنگنا  خواهديممان اين است كه آن روايت هاز پيامبر اكرم است ما استفاد

                                                            
 .169، ص2دارالحديث)، ج -كافي (ط  - 1
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روايت مفهومش را محدد كند يا از اين دامنه مهمي كه اين مفهوم دارد آن را اسقاط  خواهدينمكني و مفهوم وقايه را 
احتمال ثالث معنايش اين است كه اين  .يتعين احتمال الثالث ،دو احتمال كه كنار رفت كند. اين هم حداقلش است اين

آيه شريفه عمليات و تدابير تربيتي كه براي فعل واجبات و ترك محرمات است اين كاري بايد كند كه اين وظيفه توست 
ه كار ببرند كه شخص واجباتش را انجام كه افراد خانواده نسبت به هم از جمله پدر و مادر نسبت به خانواده تدابيري ب

است ممكن است  تابع شرائط علمي و زماني واينها هانيادهد و محرماتش را ترك كند و اين تدابير به لحاظ شكل و 
وقايه  ،»قوا«يك وقتي يك تدبيري را علم كشف كند كه قرن قبل نبوده به تناسب زمان آيه يك خطاب عامي دارد كه 

نت كنيد براي اينكه در محرمات و ترك واجبات قرار نگيرند. اما اين تدابير چگونه باشد تدابيري صيا ،دهيد انجام
به يك شكلي محقق باشد آن وقت اگر ما به اين شكل معناي  توانديممشروع ودر محدوده متعارف و در هر زماني هم 

دوم را عرض كرديم در واقع اين غير از امر به معروف و نهي از عام است تكليف عمومي است كه جامعه در قبال هم 
را  هاهنيزمو فراهم كردن شرائط و  رديگيمدارند در درون خانه يك تكليف ويژه است كه امر و نهي و موعظه و تذكر را 

وقوع در ؛ و از نار است هاآنهمه وقايه اهل از نار و صيانت  هانيا رديگيمبراي انجام واجبات و ترك معاصي را 
الزام كند الزام  خواهديمهم متفاوت و متغيير است و شيوه ثابتي اينجا نيست. آنجايي كه  شيهاوهي؛ و شعذاب الهي است

اگر بخواهد توسل بجويد دليل  هاآنبه  كنديميك چيزي كه اطالقات آن را منع معنايش اين است كه حبس كند و بزند 
اما اينكه وسيله گناه را از او دور كند و زمينه هاي گناه را از او دور كند آن را  رديگينماين آيه آن را  خواهديمخاص 

هر چه از نظر ادله اولي جايز است در اين جايز است يا جايز نيست  ديگويم. عرض ما اين است كه اين ادله رديگيم
كه با قطع نظر از اين بحث اين جايز نيست نه  رسديمو انجامش الزم است ولي اگر به مرزي  رديگيممفهوم وقايه قرار 

مرزش اين است ببينيد كه كدام جايز است كدام جايز نيست كه بزند و حبسش كند  كندينمحرامي را تجويز  قوا أنفسكم
  پايش را ببندد. اگر سلب اختيار از كسي في حد نفسه جايز نيست، آن جايز نيست مالك فقهيش اين است.    و دست و 

   
  

 


