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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 هاروشاصول و 
 در تربيت »رعايت ظرفيت فرد«اصل عامه 

خاص در باب تربيت كودك و نوجوان و تربيت خانوادگي  طوربهعام و  طوربهيكي از مباحثي كه در تعليم و تربيت 
. شوديمرعايت توان و ظرفيت است اين امر كلي كه در مقام تربيت بايد توان و ظرفيت را رعايت كرد  شوديممطرح 

اين امر و اصل كلي را به سه اصل ريزتري تقسيم كرد، يكي اصل تكليف به قدر طاقت و وسع است، يكي اصل تدريج 
فردي شخص و احياناً  شرايطي است و فرد يهاتفاوتو سوم رعايت مراحل و چهارم هم رعايت  در تربيت است

بنابراين يك امر مشتركي بين ؛ ميكنيمهم دارند كه عرض  ييهاتفاوتيك  باهم هااينمحيطي و... است. البته  شرايط
اين را  شوديماين چهار پنج امر وجود دارد كه آن امر مشترك رعايت توان و ظرفيت فرد و كودك و نوجوان است كه 

 يهاغالب هااينكه  محيطي و اجتماعي و رعايت تدريج يهاتفاوتفردي،  يهاتفاوتريز كرد به رعايت مراحل، 
مختلف از همين اصل كالن و كلي است كه به آن اشاره كردم، اين بحث يك مقداري اعم از آن  يهاچهرهمختلف و 

يك بروز و ظهور قوي و جدي هم در بحث تربيت كودك  لهرحابهولي  شوديمچيزي است كه در بحث خانواده گفته 
 هاتنظيمو در  ميكنيمطرحش  اينجاخاص خانواده دارد ولي بحث يك مقدار اعم است كه ما در  طوربهو نوجوان و 

شود ولي اصل بحث به همين شكلي كه عرض كردم  هاآندر تنظيم  ييهاتفاوتممكن است در مقام تدوين بحث يك 
  .وجود دارد

ديگر است، چه شواهد و  يهابحث همهدر ابتدا ببينيم كه اين تكليف به قدر طاقت و وسع در مقام تربيت كه اساس 
در  خواهديماين است كه اين كه  سؤالبحث كنيم يعني  ميخواهيمدارد و در واقع با يك نگاه فقهي  ايادلهمستنداتي و 

و  هاشناختيا يك  ييهالتيرذوادارد و سوق دهد يا دوري از  ييهالتيفضمقام تربيت كسي را به سمت يك 
ذهن و شناخت فرد اقدام  حوزهبه يك تغييري در  خواهديمسوق يا يك نوع اعمال و رفتاري دهد، اين كه  ييهامعرفت
يلت و روحيات و شخصيت او ايجاد كند، به لحاظ مسائل گرايشي و فضيلت و رذ حوزهتغييري در  خواهديمكند يا 

است،  هاهميناصلي ايجاد تغيير  شاخهسهرفتار او ايجاد كند،  حوزهتغييري در  خواهديم، يا هاايناخالقيات و امثال 
يا تغييري در روحيات و خلقيات و عواطف و احساسات و  رديگيمشناخت و معرفت او انجام  حوزهيعني يا تغيير در 

، سوم هم تغييري گرددبرميخلقيات و روحيات غير از معرفت و شناخت  وزهحبه  آنچهو  رذايلهيجانات و فضائل و 
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بارز و اصلي تربيت است كه مطرح است.  جلوهايجاد شود، اين سه  خواهديمرفتار و كردار شخص  حوزهاست كه در 
 طوربهخاص براي كودك و نوجوان و  طوربهايجاد شود، براي هر فردي و  خواهديمسخن اين است كه اين تغييري كه 

انجام دهند، اين اقدامات تربيتي چه از قبيل سوق دادن به يك امر ايجابي باشد يا از قبيل  اينجابايد اوليا در  آنچهاخص 
كلي كه گفتيم، يك اصلي بر اين اقدامات حاكم است و  حوزه، در هر يك از اين سه كندينمبازدارندگي باشد كه فرقي 

عمومي حاكم بر  قاعدهصل اين است كه مطابق و متناسب با توان و ظرفيت پذيرش متربي باشد، اين يك اصل و آن ا
و به شكلي در  شوديمجديد هم روي اين تأكيد  يهادورهرفتارها و اقدامات تربيتي است كه پذيرفته شده است و در 

ري عرض كرديم اين يك اصل است و اصل در واقع كه در جاهاي ديگ طورهمان. ميكنيماصول ما هم هست كه عرض 
 يهاروشكيفيت رفتارهاي روشي و تربيتي است، بيشتر اصول ناظر به كيفيات و چگونگي اعمال رفتارهاي تربيتي و 

  تربيتي است.

 »روش«و  »اصل«تفاوت 
ما  آنچهبه نظرم  استظهار كرد كه شوديمدر تفاوت اصل و روش در مباحث تربيتي دو سه نظريه وجود دارد يا 

كه اصل  شديم، معموالً گفته كنديمدقيق است و يك تفاوت اصولي و مبنايي را بين اصل و روش ايجاد  مياكردهعرض 
عامي است كه انواع و اقسامي دارد ولي در  قاعدهيك دستور عام در مقام تربيت است، تنبيه يك روش است و يك 

عين حال روش است، گفتيم كه اين مالك نيست، مالك تفاوت روش و اصل اين است كه روش بيشتر يك معقول اول 
است و اصل معقول ثاني است، به اين معنا كه روش فعاليت است، اقدام و عملي است كه ما به ازاي خارجي دارد اما 

اين است. پس رعايت تدريج يا رعايت  اشياصلعمل است البته اصل دو سه قسم دارد كه قسم  يوهيشاصل كيفيت و 
تفاوت فردي يا رعايت توان و ظرفيت متربي، اين رعايت توان و ظرفيت متربي عمل خاصي نيست، بلكه اين كيفيت 

را انجام بده يا نه و اگر آري شما اين عمل تربيتي  كنديماين اعمال تربيتي است كه وجود دارد كه مشخص  يهمه
، اين معناي اصل است و كنديمباشد، اين جور و طور و كيفيت روش و اعمال را مشخص  طورآنباشد يا  طوراين

ديگري  قاعدهبنابراين معيار در تعيين اصل رعايت توان و ظرفيت به عنوان يك تيپ كلي كه خودش شامل چند ريز 
  .شوديمو رفتارهاي تربيتي  هاروش يهمهيك اصل حاكم بر عام كلي  قاعدهاست، اين با 
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 بنديجمع
چند نكته را بيان كرديم، يكي اين كه رعايت توان و ظرفيت يك اصل است با اين مالك و معياري كه  اينجاپس تا 

يعني  دريگيمعرض كرديم. دوم اين كه اين رعايت توان و ظرفيت يك اصل عامي است و در ذيل آن چند اصل قرار 
فردي،  يهاتفاوتاز رعايت تدريج، رعايت مراحل، رعايت  اندعبارتو آن اصول  دهديمچند اصل ديگر را پوشش 

فروع و شعب اصل كلي هستند كه البته در فروع و شعب هم نكاتي  هااصلمحيطي و اجتماعي، اين  يهاتفاوترعايت 
از  ايخانوادهبه يك  هااين يهمه، گنجديمصنف يا جنسي است كه چند اصل ديگر ذيل آن  اينجاوجود دارد ولي در 

كلي جنسي اصلي قرار گرفته است كه رعايت توان و ظرفيت است و البته اين  قاعدهكه زير يك  شوديماصول مرتبط 
  ديگري دارد. يهابحثدارد و آن اصول خاص هم  ييهابحثاصل عام خود يك 

 »قاعده هنجاري« اصل يك
هنجاري و دستوري و تكليفي  قاعدهگفت اين است كه اصل يك دستور است، يك  اينجاديگري كه بايد در  ينكته

رعايت مراحل كن يعني علم يا تجربه يا فلسفه  ديگويممبنايي توصيفي مبتني است، وقتي  قاعدهاست و البته بر يك 
كه در  شوديمتوان او را رعايت كن معلوم  ديگويمكه در رشد و كمال شخص مراحلي وجود دارد، يا وقتي  ديگويم

كه اين حاكم  شوديمو رعايت المراحل اصل  شوديمتوان و عدم تواني وجود دارد و لذا وجود المراحل مبنا  اينجا
  الش دقتي شود.كه بايد اخذ شود يا طرد شود يا در اعم ييهاروشبر آن  شوديم

 تأثير اصل بر روش
فعل را انجام بده  ديگويمدو سه نوع است يكي اين است كه  هاروشديگر هم اين است كه تأثير اصل بر  ينكته

و االن  گوييميچون رعايت توان  ديگويم، گاهي هم تأثيرش اين است كه كنديمولي آرام يعني نوعش را مشخص 
يا به كيفيت اعمال آن  كنديماصالً اين روش را به كار نبر، گاهي به حذف يك روش توصيه  ديگويماين توان نيست 

هنجاري توصيفي ناظر  قاعدهيك  و البته اصل هم مبتني است و هميشه اصل كنديمروش و عمل و اقدام تربيتي توصيه 
و مبتني بر مباني و  هاروشر به كيفيت عام هنجاري دستوري ناظ قاعده: شوديمبه كيفيت عمل است و تعريف اصل اين 

الزاماً مبتني بر اهداف نيست چون ممكن است بگويد چه هدفت اين باشد و چه آن باشد  ؛ واست شناسيهستيقواعد 
  رعايت تدريج و مراحل را بكن ولي به نحوي ناظر و معطوف به هدف هم هست.
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 رعايت ظرفيت مكلف در احكام الهي
اصلي و كالن را از يك منظر فقهي و تحليلي بررسي كنيم بعد از اين مقدمات بايد ببينيم  اعدهقما براي اين كه اين 

از آن بحث ورودي در بحث  گيريواماين چه مبنا و بنيادي دارد. مقدمتاً من بحث فقهي را در جايي عرض كنم و بعد با 
ما را مكلف كرد، بحث ما فعالً اين است كه  خودمان خواهيم داشت. ما يك بحثي در تكليف الهي داريم، اين كه خدا

و در  ميگذاريمكه اين را االن كنار  مربي و خانواده يك تكليفي نسبت به فرزند يا متربي دارند كه بايد چطور عمل كنند
تربيتي بشر  ينامهنظامبشر است و شريعت كه  يهمهو آن اين است كه خداوند كه مربي  ميشويمبحث ديگري وارد 

ت خود آن مبتني بر رعايت توان و ظرفيت است، تكاليف الهي و قوانين و مقررات شريعت بر اساس رعايت توان و اس
  است كه در جاي خودش بحث شده است. ايقاعدهظرفيت مكلفان تنظيم شده است، اين يك 

 شرط قدرت در تكليف نمودن
ما دو قاعده داريم براي  اينجاتكليف، قدرت است منتها در  شرايطاز  گويندميكه  در اين قاعده ما دو مطلب داريم

اين كه دو نوع قدرت داريم، يكي قدرت عقلي است و يكي قدرت عرفي و متعارف است، اين دو از هم جدا است و 
، تكاليف شرعي و فقهي و ييهاتفاوتمشروط است اما با يك  هااينهم متفاوت است، تكليف به هر دوي  اشادله

  مقيد است به دو نوع قدرت، يكي قدرت عقلي و يكي قدرت عرفي. احكام

 قبح تكليف به امر محال
اول اين است كه تكاليف مقيد به قدرت عقلي است، تكليف بما ال يُطاق عقالً محال و قبيح است، اين  قاعدهاين كه 

تكليف به چيزي كه عقالً  ديگويمما حكم عقل داريم و از مستقالت عقليه است، عقل  اينجايك قاعده است و در 
مقدور نيست جايز نيست، تكليف كن به جمع بين النقيضين يا رفع نقيضين و چيزهايي از اين قبيل، اين محال است و 

قبيح است، يعني دو كار را امر كند كه نقيضين هستند كه اين تكليف مشروط به قدرت است و قدرت به  ديگويمعقل 
  .خواهدينم محال نباشد و تكليف به محال قبيح است و هيچ دليل لفظي هم معناي اين كه آن امر عقالً

 عرفي غيرمقدورقبح تكليف به امر 
عرفي است ولي واقعاً  غيرمقدورعقلي نيست و  غيرمقدوراما يك نوع قدرت ديگري داريم كه قدرت عرفي است اما 

كه فرد دارد بگويد صد  شرايطياست مثل اين كه بگويد بپر باال كه اين عقالً محال نيست ولي باالخره با اين  غيرمقدور
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مقدور نيست منتها  ديگويمرا در نظر بگيريم عقل هم  شرايطاين  يمجموعهمتر بپر باال اين عرفًا مقدور نيست و اگر 
شدني نيست، اين هم يك نوع  ديگويمعقل  شرايط يمجموعها ي است كه بغيرمقدورذاتي عقلي نيست بلكه  غيرمقدور

نيست ولي  غيرمقدورتكليف به آن قبيح است، درست است كه ذاتاً  ديگويماست كه اين هم ملحق به قبل است و عقل 
رط ، اين دو نوع قدرت شكندينمشدني نيست، اين هم نوع دوم است كه مثل نوع اول است و فرقي  شرايط يمجموعهبا 

چه آن قسم و چه اين قسم واضح است و تكليف به اين دو نوع عقالً قبيح است  غيرمقدورعقلي است و عدم تكليف به 
  .شودينم ديگويمو لذا اگر دليل شرعي هم نداشته باشيم تكليف 

 شاققبح تكليف به امر 
يا غير ما ال يُطاق عقلي به معناي اولي يا دومي نيست يا به معناي نشدني نيست،  غيرمقدورنوع سوم اين است كه 

است، تكليف به اين  شاقنيست و امر  االطالقعلي غيرمقدوربلكه يك امر شدني است اما همراه با مشقت است و اين 
است و  شاقيد مثالً جهاد امر تكليف كن شاقينيست كه عقالً قبيح باشد و ممكن است شارع به امور  طوراين شاقامر 

شارع به آن تكليف كرده است و تكليف به آن مانعي ندارد و عقالً قبيح نيست، البته اگر تكليف نكند يك منت است، اين 
كه در آن عصر و حرج است و  شاقاست، تكليف به امر  شاقكه عرفًا امر  شوديمهم يك نوع است كه اين امر شاقي 

امتنانًا قاعده داريم، ما جعلَ اهللا في الدينِ من حرج و اين كه رفع  اينجااين قبيح نيست اما در  به زحمت افتادن است،
 قاعدهشده است، دليل نقلي داريم كه اموري كه حرجي باشد شارع تكاليف حرجي را برداشته است، اين هم  شاقامور 

رفع حرج باشد، پس در  قاعدهفقهي همين  دهقاع نيترعامحرج است كه از قواعد عمومي فقه است و شايد يكي از 
ولي شرع خودش آن را برداشته است، كلي هم نيست و در يك  كندينمبرخالف دو شكل قبلي عقل تنقيح  اينجا

اين است كه تكاليف حالت حرجي ندارد، در  اشيعمومجاهايي خود شارع قرار داده است مثل جهاد يا حج، ولي امر 
  .كنديمعقل نيست و دليل نقلي آن را رفع  اينجاهم نوع سوم است كه در  شريعت حرج نيست، اين

 قبح تكليف به امر مضر
نوع چهارم هم همان بحث ضرر است يعني تكليفي كه حالت ضرري پيدا كند، اين هم چيزي نيست كه عقل آن را 

ال ضرر را به عنوان يك  قاعدهولي بنا بر آن كه  داندينمقبيح بداند و حداقل در خيلي از مراتب ضرر عقل آن را قبيح 
  عمومي از قواعد فقه بپذيريم گفته شده است تكاليفي كه به ضرر منتهي شود كه اين هم برداشته شده است. قاعده
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نشدم و فقط عرض كردم تا به بحث خودمان ربط دهيم، بنابراين  اشيفقهاين چهار مطلب است كه من وارد بحث 
ما در فقه داريم كه با همين بحث فوق حد توان و ظرفيت و... نوعي ربط دارد، يكي قبح تكليف به امر  چهار مسئله

انجام شود و امكان  شودينم ديگويمعرف  شرايط يمجموعهعرفي كه با  غيرمقدورمحال، دوم قبح تكليف به امر 
امر محالي است يا محال ذاتي يا  درهرحالو  وقوعش نيست منتها اولي امكان ذاتي ندارد و دومي امكان وقوعي ندارد

تكليف نيست. سوم و چهارم آن است كه محال ذاتي يا  ديگويمعقل به عنوان مستقل عقلي  اينجامحال وقوعي كه در 
است و عصر و حرج در آن است ولو ضرر نيست و يك نوعش هم آن است  شاقمحال وقوعي نيست ولي يك نوعش 

عصر و حرج و ضرر هم عموم و خصوص من وجه است، ممكن است يك كاري باشد كه كه ضرر در آن است، بين 
واقعاً هم سخت است و هم ضرر دارد و ممكن است كاري واقعاً سخت است ولي در آن ضرر نيست، بعضي از 

است ولي ضرر در آن  شاقورزشي ضرري ندارد و حتي نفع هم دارد مثل روزه گرفتن كه  يهانيتمرو  هارياضت
نيست مثل خوردن خمر و لذا آن رفع حرج و رفع ضرر  شاقنيست، گاهي هم هست كه در چيزي ضرر است ولي 

را منع نكرده است ولي شارع امتنانًا  مضريا تكليف به  شاقبينشان عموم و خصوص من وجه است، عقل تكليف به 
در آن جا رفع كرده است. ضرر به بحث ما ارتباطي ندارد ولي  دليل ضرر و دليل حرج را قرار داده است و تكليف را

گاهي به معناي اول  شوديمربط دارد. اين چهار مسئله است كه در تكاليف وجود دارد. اين شرط قدرت اگر گفته  شاق
 . اين معنايشوديمو چهارم ضرر است كه از بحث ما جدا  شوديمو دوم است و گاهي هم به معناي سوم گرفته 

 شوديماست، سخت است. اين سه تاي اول را  شاقبه معنايي كه  غيرمقدوروقوعي و امر  غيرمقدورذاتي و  غيرمقدور
 يمحدودهو يكي را هم شرع در  فهمديمرعايت توان و ظرفيت گنجاند منتها دو تا را عقل  قاعدهبه نحوي در ذيل 

 ميتوانيمتكاليف قرار داده است، بنابراين ما  يهمهم بر حاك قاعدهتصرفات خودش قرار داده است و به عنوان يك 
بگوييم كه احكام شريعت مقيد به قدرت عقلي به معناي اول است، به قدرت عقلي به معناي دوم است و به قدرت عرفي 

  به معناي سوم است.

 شرطيت قدرت مكلف در تربيت
را در مقام  يهركست عموم جامعه يا حاكم يا فرض اين است كه خداوند، پدر و مادر و مربي و گاهي ممكن اس

نماز يادش بده، قوا  ديگويمهدايت و تربيت و اصالح و رشد و كمال ديگران به يك دستوراتي موظف كرده است، مثالً 
خاص در خانواده و  طوربهو تكاليفي كه خوانديم، به تكاليف تربيتي افراد را موظف كرده است،  ناراً أنفسكم و أهليكم 

عام هم در فضاهاي ديگري از امر به معروف و نهي از منكر تا ارشاد و وعظ و نصيحت، آيا مقيد به اين سه نوع  طوربه
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كسي را تربيت كند و تلقين كند و او را به سمت يك فضيلتي  خواهديمكه وقتي مربي  ديآيمقدرت است؟ به نظر 
به او گفته است كه واجب است اين كار را بكني يا گفته  انجام دهد اگر شارع خواهديمهدايت كند، كاري كه او 

مستحب است، آن جايي كه او را به يك تكاليف الزامي تكليف كرده است، مقيد است به اين كه آن امر براي او مقدور 
ري بايد او را وادا يخواهيمآن كاري كه  ديگويمو  ديگويمذاتي باشد، مقيد به مقدور وقوعي است كه اين را هم عقل 

كه اين كار تربيتي كه  ديگويمروشن است اما سوم  اينجاذاتاً و وقوعاً براي او ميسر باشد، اين دوتاي اول و دوم در 
رعايت اين را بكن كه براي او مشقتي در اين نباشد و عصر و حرجي براي او نباشد ولو  اينجاانجام دهي در  يخواهيم

قرآن را  توانديمبفهمد ولي واقعاً خيلي سخت است،  توانديمم، چنين چيزي را او حكم عقلي نداري اينجااين كه ما در 
بخواند ولي در اين سن خيلي سخت است نه اين كه ذاتاً يا وقوعاً نشود ولي براي كودك مشقت دارد، اين مشروط به 

ال حرج در  قاعدهقدرت نوع اول است و مشروط به قدرت نوع دوم است و مشروط به قدرت نوع سوم هم هست، 
شروع  توانديمكه براي مربي حرجي نيست و او  ديگويمال حرج  قاعدهكاري را انجام دهد براي اين كه  تواندينم اينجا

اين اقدام تربيتي را بكند براي او حرج است، اگر  خواهديمكند و اين كار را انجام دهد، گاهي هست كه وقتي مربي 
انجام بده، گاهي هم هست كه چون براي او سخت است  يتوانيمدر حدي كه  ديگويمحرج  باشد خود دليل ال طوراين

هم  يگاه كه تكليف تو را برداشتم. ديگويمال حرج  قاعدهخود  اينجاكه براي مربي هم سخت باشد، در  شوديمموجب 
  است، اين چگونه است؟ اين كار را انجام دهد ولي براي او سخت توانديمهست كه براي مربي سخت نيست و 

پس در جايي كه شخص متربي قدرت به نوع سوم ندارد يعني عمل به اين دستور و رفتار و كردار يا تخلف به اين 
دليل ال حرج از  اينجاكه در  شوديماخالق براي او امر شاقي است، گاهي است كه اين مشقت او موجب مشقت مربي 

. نوع دوم در اين قسم سوم اين است كه براي مربي سختي نيست ولي براي او واقعاً داردبرميمربي تكليف الزام را 
خاص در  ادلهاز  نظرقطعبا  مناطيهم ممكن است بگوييم كه يك نوع تنقيح  اينجاسخت است و مشقت در آن است، 

، به داردبرميي مكلف اين است كه وقتي كه شارع تكاليف الزامي خودش را برا مناطوجود دارد و آن تنقيح  اينجا
 مناط، يا به تنقيح داردبرميكه برايش عصر و حرج دارد  شرايططريق اولي اين تكاليف الزامي براي غير مكلف در اين 

و يا به طريق اولي، اين در حالتي است كه طرفي كه متربي است قبل از بلوغ است، بعد از بلوغ هم چون تكليف براي او 
در اين دو صورت بعيد نيست كه در واقع بگوييم آن تكاليف  مناطشده است، اين دو تنقيح  است از او برداشته شاق

تربيتي الزامي كه بايد پدر و مادر يا غير پدر و مادر كه بايد براي كودكان انجام دهند اين سه حالت دارد، يكي حالت 
. حالت دوم اين است كه قبل از شوديمقبل از تكليف كه براي خود اين شخص مكلف هم مشقت دارد كه اين برداشته 

ال حرج  قاعده، نه با شوديمتكليف است ولي براي مربي مشقت نيست ولي براي كودك مشقت است كه اين هم برداشته 
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به  شوديمبلكه با مالك او يا اولويت او. حالت سوم هم اين است كه براي كودك بعد از بلوغ است كه آن هم برداشته 
  ه در آن است.خاطر مشقتي ك

است ولي فرض ما اين است كه ممكن است تأثير هم داشته باشد، ما حيث عدم تأثير  طورايناگر تأثير نداشته باشد (
  )بگوييم كه تكليف نيست. ميخواهيمولي باز  دهديمو كودك هم با مشقت انجام  كنديم. اين اقدام ميكنيمرا جدا بحث 

، خود مربي هم برايش حرجي نيست كه بگوييم شوديمبراي اين كه كودك مكلف نيست كه بگوييم از او برداشته (
گيري درست باشد كه  مناط، اگر اين مالك و ميكنيمجاري  اينجارا در  مناطشم مالك و گوييميانجام نده، ولي ما 

  ).شوديمشايد درست باشد جاري 
 حمدو صل اهللا علي محمد و آل م 


