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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
از منظر درون ديني و از طريق روايات و آيات به مباحثي در تربيت خانوادگي پرداختيم، با يك نگاه فقهي به 

 .پردازيمميبررسي بعضي از موضوعاتي كه در مباحث جديد مطرح است 
مباحثي از قبيل اصل رعايت ظرفيت، رعايت تدريج، رعايت مراحل از اصول حاكم بر تربيت كودك و نوجوان 

اشاره كرديم و مطلبي كه در تعليم و تربيت  -كه ناظر به همين مباحث بود -فقهي  بود، در اين زمينه به چند قاعده
لبته حدود و ضوابط و قيودي داشت كه تبيين شد. اين بحث، بحث الجمله درست بود، اشود فيجديد به آن تأكيد مي

مهمي است و در تعليم و تربيت جديد هم روي آن كارهاي زيادي شده است. از نگاه فقهي حدود ده قاعده وجود 
در تحقيقات تجربي انجام شده  آنچهشود در فقه التربيه مطرح شود و اين موضوعات با مباحث امروز و دارد كه مي

 تا حد زيادي هماهنگ بودند.

 تعليم و تربيت اجباري و اشكال آن در جوامع مختلف
وجود دارد، مبحث تعليم  اينجاعناوين ديگري وجود دارد كه به ترتيب متعرض شويم. موضوع ديگري كه در 

 اجباري است كه هم با بحث تربيت خانوادگي و هم با مباحث آموزشي و وظائف دولت ارتباط دارد.

 ري نبودن تعليم و تربيت در زمان سابقاجبا
ديدند. آموزش قرآن ها آموزش ميبه اين شكل نبوده است بلكه بعضي از بچه در قديمتعليم و آموزش اجباري 
الزامي باشد كه همه  كهاينگرفتند اما در پرتو آن خط و رياضيات را ياد مي وبيشكمبيشتر متداول بوده است و 

عمومي و كلي و  اي را بگذرانند، يك قاعدهب معين و با نظاماتي كه تعيين شده است دورهمدرسه بروند و با نصا
نبود كه اگر پدر و مادري فرزندشان را به مدرسه نفرستند، كسي او را دنبال كند  طوراينالزامي نبوده است؛ يعني 

كرد. ولي االن ها را مؤاخذه نميكسي آندادند دادند و اگر همان را هم انجام نميبلكه تا يك حدي متعارف انجام مي
 آموزش ببينند. كهاينكند به كند و الزام ميدولت مسئله را دنبال مي
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 هاي آموزشي جديداجباري و رايگان بودن آموزش در سيستم
گويند اين سن الزم التعليم است و بايد در سن مشخصي شروع به دانند و ميدر زمان حال تعليم را اجباري مي

ادگيري بكند و تا اين مقدار بخواند. البته در بعضي جاها در حد دبستان است و در جاهايي به سطوح باالتر كشيده ي
آيا مجازاتي دارد يا ندارد؟ در كشورها متفاوت است، در مقام اجرا هم ممكن است متفاوت شود،  كهاينشده است. 

كند تا اين مقدار آموزش مي موظفو مادر و اوليا را  دنياي امروز به سمت اين است كه پدر هايگيريجهتولي 
شود كه آموزش را تا اين سن براي مي موظفمجلس، دولت  شدهوضعببيند يا در قوانين اساسي يا در قوانين 

گويند اين آموزش بايد رايگان كودكان ارائه دهد. البته گاهي به شكل رايگان است و گاهي غير رايگان. معموالً مي
شود كسي به خاطر نداري از اين پنج يا شش كالس محروم شود، بنابراين هر دو نكته تقريباً از شود، يعني نميداده 

در قانون اساسي ما، هم شمول آن و هم رايگان بودنش مطرح (تعليم و تربيت در دنياي جديد است.  قواعد عامه
 است.)
هايي با مشخصاتي تا سن د، اوالً ضرورت آموزشجديد زمان وجود دار هايدر سيستمهر دو نكته  هرحالبه

آموزش بايد رايگان باشد؛ يعني اگر كسي  كهاينخاصي و در يك حدودي كه معموالً دبستان و ابتدايي است؛ و ثانياً 
كند يا كمك مالي هم داشته باشد ولي اگر كسي پولي هزينه نمي تواندميهزينه نكند، بايد دولت هزينه كند، البته 

 است. طوراينرد، بايد دولت آن را تأمين كند، حداقل در بعضي كشورها ندا
-در اين زمينه زياد است كه شما به چه مالكي و تا چه سطحي را الزامي مي وحديثحرفامر واضحي است و 

كه  ها بين تعيين اين سطوح تفاوت وجود دارد و بعضي كشورها تا متوسطه را الزامي كنند. تا حديكنيد، در دولت
 هاي خود بگذرانند.حتي عقب افتادگان ذهني هم بايد دوره ابتدايي را با ويژگي

 پوشش آموزشي و باسوادي دو شاخص توسعه
دو شاخص توسعه: يكي درصد پوشش ؛ مهم توسعه باال بودن در صد باسوادي است هايشاخصامروزه يكي از 

گيرند، پوشش دهند، شاخص ديگر را كه در سن الزم التعليم قرار مي هاييآن است تا بتوانند همه وپرورشآموزش
گيرد. كشور ما در هر دو رشد چشمگيري داشته است و يكي درصد باسوادي است كه سنين باالتر را نيز در نظر مي

ما نزديك صد درصد  وپرورشآموزشهاي مهم بعد از انقالب هم در همين جهات بوده است. پوشش از پيشرفت
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كه نسبت به قبل از انقالب خيلي رشد كرده  ست يعني سن الزم التعليم را نزديك صد درصد پوشش داده استا
در اين زمينه  هرحالبهباالي هشتاد درصد است.  سالگيپنجاهتا سن  همآنديگر درصد باسوادي است كه  و ؛است

كند بايد دولت اجرا كند و اوليا قوانيني كه الزام ميها و ؛ يكي نسبت به سن الزم التعليم بچهشودمياين اجبار انجام 
هاي جديد از بحث هااينهم همكاري كنند، يكي هم الزام به آموزش در سنين باالتر است كه سوادآموزي است. 

 دنياي امروز است.

 حكم فقهي تعليم و تربيت اجباري
يم اجباري از نظر فقهي چيست؟ با سه شود اين است كه حكم تعلمطرح مي اينجاسؤالي كه از نظر فقهي در 

قرار داد، يك نگاه عنوان اولي است، يك نگاه عنوان  وتحليلتجزيهشود اين بحث را به لحاظ فقهي مورد رويكرد مي
 ثانوي است و يك نگاه هم عنوان حكومتي و واليي است.

 رويكرد اول، ضرورت آموزش در محدوده نيازهاي عمومي
نيازهاي عمومي كه وجود دارد بيشتر مشتمل بر خط و آشنايي  زام به آموزش در محدودهبه لحاظ عنوان اولي ال

علومي كه  با خواندن و نوشتن درست به يك زبان، حساب و كتاب، رياضيات، مقداري اطالعات عمومي در حوزه
دنيا  است كه در همه ها چيزهاييهاي اجتماعي است. اينهر كسي به آن نياز دارد و مقداري مسائل آداب و تربيت

دهند، خواندن و نوشتن كه شامل امال، انشاء و زبان فارسي يا انگليسي پنج يا شش سال آموزش قرار مي در محدوده
هاي خود است. سومين مورد، مسائل اجتماعي و آداب يا هر زبان ديگري است. يكي هم آشنايي با علوم و دانش

-اصلي است. منتها تعليم ديني و امثال آن داخل مسائل و آداب اجتماعي مي اجتماعي و ... است، سه يا چهار مورد

 گيرد.خاص قرار مي موردعنايتشود و هاي خاص تفكيك ميشود كه در محيط

 حدود اجباري بودن آموزش در حوزه تربيت ديني
تربيت ديني و  حوزه ها كه درتوانيم بگوييم؟ با عنوان اولي يك حدي از اينبا عنوان اولي چه مي اينجادر 
نيازهاي  كهاينها بايد آموزش داده شود براي اي كه سابق ديديم كه اينهاي ديني باشد دليل داريم، ادلهآموزش

-ها و تربيتاما بيش از اين حد چطور؟ پس در يك حدي از آموزش ؛وجود دارد اينجاآينده اوست و الزامي هم در 

ست و در يك حد راجح است، فراتر از آن براي يك زندگي خوب، الزم است، هاي ديني و اخالقي و معنوي الزم ا
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الزم  -حقوق هم بود، كه در رساله-او تأديب است  تأديب كه در روايات آمده كه وظيفه در وظيفه آيدميبه نظر 
بنابراين اگر ما با عنوان اولي بخواهيم از نگاه فقهي بررسي كنيم در اين دو محدوده، الزامي وجود دارد يعني  ؛است

ن است؛ يكي مسائلي كه در آينده نياز ديني او است كه ايمحدودهپدر و مادر و يا دولت بايد اقدام كنند كه اين دو 
ه شود، البته در فقه سن مطرح نيست، كارهايي كه بايد او را بايد در سنين كودكي و قبل از بلوغ به او آموزش داد

آماده كند تا در وقت بلوغ اين آمادگي را داشته باشد. دوم امور دنيوي به معناي خاص كه براي يك زندگي عادي و 
 د.گنجتأديب و عناوين كلي كه در باب تأديب داشتيم، مي ادله آيدميمتعارف ضرورت كار شخص است كه به نظر 

خود را عمل كند، ضرورت  است؛ يعني در حدي كه بتواند نماز و تكاليف ديني حدنصابها در يك اين همه
ها جزو وظايف پدر و مادر اي انجام دهد كه اينكند و معامله وكتابيحسابكه در حد كفي كه بتواند  طورهماندارد. 

م است. ولي اين يك كف حداقلي است و بيش از آن هر و الز آيدميحقوق و ساير ادله به دست  است كه از رساله
سطح او را بيشتر باال ببرد و او را تأديب كند، خوب است. عناوين مطلقي داريم كه آن  كهاينچه باشد رجحان دارد، 

ر ها همه احسان است كه آموزش و اطالعات بيشتگويد بر و احسان به او، ايناي كه ميشود، ادلهها را هم شامل مي
مستحب است، اما حداقل  هااين به او بدهد، آمادگي بيشتر براي زندگي خوب و راحت در او ايجاد كند كه همه

شود و پايه يك زندگي سالم اجتماعي شرعي براي او تأمين مي هايضرورتواجب چيزي است كه با آن، حداقل 
ديني به معناي  واجب است، هم در محدودهبا همان عناوين در يك سطح حداقل  هااينشود. براي او فراهم مي

 ديني به معناي عام است. همآندنيوي باشد، البته  هايجنبهتري كه عام خاص و هم در محدوده
بتواند نماز را صحيح بخواند و... اما در  كهاين، در امور ديني يك مقدار ثبات بيشتري دارد، گوييمميحداقلي كه 

انعطاف و تغيير و تحول آن بيشتر است، ممكن است در يك دنيايي همان حساب و  جااينامور عرفي يك مقدار در 
 هااينبتواند معامله كند كافي بوده، اما در يك دنياي ديگر بايد خيلي بيش از  كهاينكتاب مثل ضرب و تقسيم براي 

بتواند زندگي متعارفي داشته باشد، البته اين متغير است و در جاهايي است كه تحول  كهاينياد بگيرد براي 
 كند.حكم را كم يا زياد مي هايمصداقموضوعات و زمان، 

 على له والمعونة عزّوجلّ ربّه على والدّاللة«گويد كه تو در برابر تأديب او وظيفه داري، حقوق مي رساله
متفاوت كم يا زياد شود، نيازي كه كودكي ده قرن قبل براي  هايزمانن ممكن است در اي هايمصداقولي  ١».طاعته

                                                            
 .854: ص ،26ج ،)للبروجردي( الشيعة أحاديث جامع - ١
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اجتماعي دارد، خيلي  زندگي اجتماعي داشته است، در مقايسه با نيازي كه كودك امروزي براي زندگي اوليه
 قرار بگيرد. موردتوجهملحوظ است و بايد  هاتفاوتمحدودتر بوده است. اين 

 سؤال: ؟
، روستا، شهر و... متفاوت است و حداقلش واجب و بيشتر از آن مستحب هازمانو هم در  هامكانهم در جواب: 

 است.
تواند تفاوت هم داشته اي كه االن عرض كرديم كه ميپس در اين دو محدوده يك حكم الزامي داريم با اين نكته

 بهتر. باشد و يك حكم استحبابي هم در ماوراي آن داريم كه هر چه بيشتر

 رويكرد دوم، عناوين ثانويه در الزام آموزش
پيدا شود كه  ايويژهمقام دوم از منظر عناوين ثانويه است، از منظر عناوين ثانويه ممكن است يك عناوين 

كنند. اگر به فرزندان خود وقتي يك اقليت مسلمان در يك محيط كفر زندگي مي مثالً ضرورت را باالتر ببرد؛ 
-نبرند، موجب مي هاسمتقوي و باال و حتي در سطوح دانشگاهي ندهند يا جمعي از آن ها را به آن  هايآموزش

گويد در يك موضع ذلتي قرار بگيرند. اين يك عنوان ثانوي است و مي هاغيرمسلماندر برابر  هامسلمانشود كه 
اسالمي محفوظ بماند به سواد بپردازند و  عزت كهاينبايد براي  غيراروپايياقليت مسلمان در يك كشور اروپايي يا 

را ياد بدهند. قواعدي از اين قبيل وجود دارد؛ مثل همين عزت  هامهارتكودكان خود را به سطوح باال بكشانند يا 
 مسلمان در غير جامعه هاياقليتاسالمي يا چيزهايي از اين قبيل كه ممكن است با عناوين ثانوي الزاماتي را در 

-مي بنديرتبهها آن شاخص بر اساساسالمي، چون كشورها را  رد يا همان مالك سطح سواد در جامعهاسالمي بب
كنند، براي عزت اسالمي در اين كشور بايد سواد عمومي و الزامي در حد دوازده كالس تنظيم شود. اين يك عنوان 

ي امور اجتماعي يا امور ديني تأديب كند، گفتيم برا قبالًآمده است كه در عنوان اولي كه  اينجاثانوي است كه در 
گويد سطح را باالتر ببر و آيد كه ميدر كار مي ايثانويه، ولي در مقام دوم عناوين كندمييك حدي را اقتضا 
 مكلف يا عموم جامعه است. تشخيص آن بر عهده

 سؤال: ؟
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 اشدرجهعناوين ثانوي  اولي ضرورت فردي يا اجتماعي هم هست ولي يك حدي است اما در اين :جواب
اشاره  اينجابه يك عنوان ثانوي در  مثالعنوانبهوجود دارد كه من  تريكالناجتماعي  هايضرورتو  آيدميباالتر 
 كردم.

 رويكرد سوم، از منظر حكم حكومتي و واليي
ثانوي اين است محور و مقام سوم حكم حكومتي و واليي قصه است. تفاوت حكم واليي و حكومتي با عناوين 

كه حكم حكومتي و واليي اوالً در جايي است كه تشخيص عناوين ثانويه فردي نيست و بايد يك حكومت و يك 
گيري و جعل تصميم حاكم بگويد كه اين عنوان ثانوي هست يا نيست. يكي هم اين است كه در احكام واليي دايره

گويد كه آن مصلحت مي بر اساسبيند و ت حاكم مصلحتي ميحكم فراتر از الزاماتي است كه در عناوين الزامي اس
ولي حاكم  -در آن حدي نيست كه در عناوين ثانويه الزام باشد. كهاينولو -بايد دوازده كالس را الزامي بكنيد، 

 فقط حكم را بر اساس عناوين كهاينكند؛ يعني دست حاكم بازتر است از آن الزام مي بر اساسبيند و مصلحتي مي
كار كردن در تعليم و تربيت يا فقه تربيتي  مثالعنوانبهباشد.  طوراينگويد سنجد و ميثانوي قرار دهد، مصالح را مي

-گويد چون االن كسي نيست و اين هم ضرورت دارد، بر اساس اين زمينه كسي فكر مينياز است عنوان ثانوي مي

را ادامه دهم، ولي حكم واليي ممكن است فراتر از آن باشد و گويد االن براي من واجب است كه اين كار كند و مي
براي شخص در حد  كهاينتواند گروهي را الزام كند كه شما در فقه سياسي يا در روانشناسي كار كنيد ولو حاكم مي

ي كند و حكم واليي و حكومتبيند كه الزام ميبازتر است مصالح بلندتري مي واجب عيني نيست. ولي دست حاكم
 كند.صادر مي

 تواند باشد؟سؤال: محدوده آن در امور اجتماعي است يا اينكه در امور فردي هم مي
م مجتهدي كه شرايط گويد حكزيادي وجود دارد كه مي هايديدگاهتواند باشد. در امور فردي هم مي جواب:

ه است. چه در زندگي فردي ديگران و چه در را دارد، حكم او را امام زمان در آن مقبوله، نافذ قرار داد اجتهاد و افتا
تواند حكم دهد، وقتي ي مسائل ميحكومت نباشد هر مجتهدي در همه كهوقتي. منتها تا شاناجتماعيزندگي 

توانند مزاحمت ايجاد كنند. اين گيرد و ديگران نميي او قرار ميحكومت تشكيل شد مسائل كالن اجتماعي در دايره
تواند حكم دهد؛ كه مزاحم حكومت شود، مجتهد ديگري هم مي آنجايياما در غير  ؛خاص است هم به خاطر عناوين
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سيگار نكش و حرام شود، اين حكم نافذ هست چون تزاحمي با حكم  مثالًتواند حكم دهد كه يعني مجتهد مي
 حكومت ندارد.
اجتماعي يا فردي حكم دهد ولي نه در جايي كه از شئون  تواند حتي در يك محدودهمجتهدي مي اآلن هم

اي شود يا جايي كه حاكميت در آن دخالت كرده است، آن مقدم است واال بر اساس روايات و ادلهحاكميت تلقي مي
اجتهاد رسيد حق حكم دارد؛ يعني چه در زندگي فردي و چه در زندگي اجتماعي  كه وجود دارد، كسي كه به درجه

بايد يك نفر يا يك سيستم حرف آخر را بزند و حق دارد  آنجااند حكم دهد. منتها وقتي حكومت تشكيل شد تومي
و اختالل نظام است. واال ذاتاً يك  ومرجهرجموجب  كهاينتواند در آن تزاحم ايجاد كند براي و مجتهد ديگر نمي

گويد شما كند، آن مقدم بر اين است و ميدا ميمجتهد يا مرجع حق حكم دارد منتها چون اين با اختالل تزاحم پي
تواند حكم كند. در بحث اثبات ماه و رؤيت هالل توانيد در آن دخالت كنيد، اما در جايي كه تدخلي نباشد، مينمي

 گويد شأن حاكم است.خاص وجود دارد كه مي هم باز ادله

 بنديجمع
است كه اگر  هاتربيتو  هاآموزشدر اين سه مقام، حكم تعليم اجباري را معلوم كرديم بنابراين يك حدي از 

در يك حدي واجب است. البته در  هااينگويد كه در سابق بحث كرديم مي ايادله هيچ عنوان ثانوي هم نباشد، همه
تر و مهم كندميه هم داريم كه گاهي بيش از آن واجب اما عناوين ثانوي ؛سن تعيين نشده و تا وقت بلوغ است آنجا

اي كه كه در دنيا است و آينده هاييرقابتعنوان واليي و حكومتي است كه بر اساس دنياي جديد و  هااين از همه
تر الزم است و سن آن را پايين هاآموزشگويد اين بايد يك كشور اسالمي داشته باشد و پيشرفتي كه بايد باشد، مي

شود كه حق حاكم است و جزو مسائل واليي و حكومتي و نظامات اجتماعي مي هاايندهد و آورد و سيستم ميمي
 تواند در آن تدخل كند.مي

 اينجاآيا اجبار در  كهاينو يكي هم بحث تعليم اجباري بود و -كه چند جلسه بحث كرديم -پس يكي اصول بود 
كند؛ يعني آن فرق مي شود گفت كه اجبار درست است منتها دامنهوده ميدرست است يا درست نيست، در سه محد

 شود الزام حكومتي هم كرد.در همان دايره يا بيش از آن مي
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 سؤاالت
 تواندميتواند تشخيص دهد؟ جواب: عناوين ثانويه خود فرد مكلف سؤال: چه كسي عناوين ثانويه را مي

توانيم بگوييم فرد تشخيص دهد يا است كه نمي ايمسئلهشد اما اگر كه فردي با آنجاييتشخيص دهد البته در 
 بايد حاكم تشخيص دهد. اينجاها متفاوت است، در تشخيص

-جواب: حاكم دو اختيار دارد، يكي نهاد حكومت و واليت است. تشخيص مورد عناوين ثانويه در جايي كه نمي

در بعضي جاها تشخيص عناوين ثانويه فردي است و هر  شود تشخيص عناوين ثانويه را به مكلفين واگذار كرد،
ما بايد جنگ كنيم يا جنگ نكنيم و...، اين را هر مكلفي يا هر مجتهدي  مثالً كهاينتشخيص دهد ولي  تواندميكسي 
بايد  آنجاتواند عنوان ثانوي را در يك امر كالني تشخيص دهد، تواند تشخيص دهد، يعني هركسي نمينمي
حق والي و حاكم فراتر از الزامات عناوين ثانويه  كهاينحكومت است. ديگر  بگوييم تشخيصش به عهده دهالقاععلي

باشد بلكه او مصلحت  آورالزامآن الزام كند ولو هيچ عنوان ثانوي نيست كه  بر اساستواند مصالحي ببيند و است، مي
 كند.و الزام مي سنجدميرا 

 سؤال: ؟
تواند مبناي و اين كارشناسي مي خواهد عنوان ثانوي را تشخيص دهد بايد كارشناسي كندجواب: حاكم وقتي مي

 تشخيص عنوان ثانوي شود.
 سؤال: ؟

مصلحت جامعه اين است كه سطح  مثالًي كلي است كه اگر جواب: حرف وجود دارد ولي حرف فقهي ما قاعده
كه سن ازدواج باال رود و مفاسدي پيدا شود  شودميم موجب اگر ما بر اين تركيز كني طرفآنبيايد، از  اينجاسواد تا 

تواند در و اين دقيقاً باب تزاحم است و بايد اعمال قواعد تزاحم كرد. منتها اين اعمال قواعد تزاحم را هر كسي مي
 بايد حاكم تشخيص دهد. وقتآنفردي و خانوادگي انجام دهد ولي اگر بخواهد قانون شود  محدوده
مطرح است، يعني االن دانشگاه يكي از عوامل باال رفتن سن ازدواج است، چون  وبيشكم اآلن هم همسئلاين 
 تواندميخواهند ليسانس بگيرند و نوعي تزاحم پيدا شده است؛ كار حكومت اين است كه اگر در جايي كه همه مي

 هايازدواجيف عمل شود. مثل تزاحم را رفع كند و راهي دارد كه جلوي تزاحم گرفته شود، بايد هر دو تكل
مسكوني كوچك و... اين وظيفه حكومت است. االن در خيلي از جاها كه فكر  هايخانهدانشجويي يا وام ازدواج، 
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ديني است، در خيلي جاها چنين چيزي نيست و بايد مدل بسازيم تا اين  هايارزشكنيم تزاحم بين يك چيزي با مي
كند تا زندگي ديني را با نيازهاي اجتماعي  سازيمدلزه و دانشگاه اين است كه تزاحم نباشد. يكي از كارهاي حو

 جمع كند ولي اگر هم نشد و تزاحم پيدا كرد بايد اهم و مهم كرد.
 سؤال: ؟

بايد  ايعدهجواب: همان ضرورت اجتماعي ممكن است در زندگي فردي يا اجتماعي ضرورت فقهي بياورد يعني 
شود گرچه حكومت الزام بيند كه اگر اين كار را نكند واقعاً از زندگي ساقط ميد خودش ميدانشگاه بخوانند يا فر

اگر تزاحم پيدا كند راهش همان است. البته تنها  درهرحالشود. فقهي هم پيدا مي هايضرورتنكرده است. گاهي 
ت كه االن در دانشگاه الزام اس مسئله اينانديشيد،  ايچارهعامل اين نيست، اگر تزاحمي باشد بايد براي آن 

 .شودميحكومتي نيست ولي اگر كسي به حد اضطرار برسد الزام 
 سؤال: ؟

جواب: اگر حكم واليي و حكومتي نباشد، يعني فضاي رها و آزادي است كه الزامي ندارد، بايد در يك حد 
اگر عناوين  همآنند. بيش از عناوين اوليه كه ضرورت دارد خود پدر و مادر واجب است كه آن كار را انجام ده

وظايفي دارد. اگر حكومت هم وارد  اينجااما حكومت هم در  ؛كنددهد و اجرا ميثانويه باشد خودش تشخيص مي
حكم حكومتي در همان محدوده يا فراتر از آن عمل كنند، در جايي كه  عنوانبهپدر و مادر بايد  وقتآنشده است 

داده است و عناوين اوليه و ثانويه تشخيص  حكم حكومتي و قوانين واليي و حكومتي نيست و خود او در محدوده
 بايد عمل كند.
 سؤال: ؟
كنند،  معروفامربهگران كنند بايد ديبراي والدين واجب بود ولي عمل نمي ايمحدودهاگر در يك  جواب:

تواند قوانين را هم قرار دهد كه اگر كسي انجام نداد، مجازات مي امرونهي. حكومت فراتر از طورهمينحكومت هم 
كند. منتها تابع اين است كه حكومت چه قدر صالح بداند و مصالح اقتضا كند و احكام قرار دهد ولي الزام شرعي در 

ديگران الزام كنند، يا از باب نهي از منكر و  كهاينول و دوم و سوم وجود دارد؛ در چارچوب ا هاييمحدودهيك 
و نهي از منكر انجام دهد يا  معروفامربهتواند الزاماتي فراتر از است، يا از باب اين است كه حاكم مي معروفامربه

 و نهي از منكر را محقق كند. معروفامربهمراتب 
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 وش تربيتي و آموزشير عنوانبهبازي و اهميت آن 
 بحث ديگر بحث بازي است، در كتب روانشناسي فصلي به بحث بازي اختصاص دارد. جالب اين است كه فالسفه

بنده در -هاي خانوادگي دارد؛ اي به نام شباهتاند، ويتگنشتاين نظريهتحليل زباني روي خود مفهوم بازي كار كرده
در مباحث الفاظ در بحث مشترك لفظي و معنوي گفتيم كه  -گفتم،يسال قبل م پانزدهدهدرس اصولي كه حدود 

هاي خانوادگي و يكي از اي دارد كه نه مشترك لفظي است و نه مشترك معنوي به نام شباهتويتگنشتاين نظريه
با  گويد مفهوم بازي يك مفهوم ثابتي نيست كه بتوانيم روي مفهوميزند بازي است، ميهاي خيلي مهمي كه ميمثال

 يك عناصري انگشت بگذاريم و بگوييم اين بازي است، بلكه يك حالت خانوادگي دارد.
هاي واقعيت امر بازي در اي است، در مسائل فلسفي گرفته تا بحثاز مفهوم بازي كه يك مفهوم بسيار پيچيده

بازي وجود دارد كه بازي  شناختيروانكنم حدود شش مكتب در تحليل روانشناسي خيلي كار شده است و فكر مي
-ي كودكي و نوجواني و حتي در سنين باالتر ميچيست و چه كاركردي دارد؟ و تأكيداتي كه روي بازي در دوره

يك روش تربيتي و آموزشي  عنوانبههاي زيادي راجع به بازي زده شده است. مهم اين است كه بازي شود، حرف
اي براي وسيله كهاين عنوانبهكند و عقده مي انرژي و تخليه تخليه كهناي عنوانبهتلقي شده و روشي براي تربيت 

شود. اي براي آموزش خيلي از چيزها ميكه وسيلهشود و هم اينآموزي و رشد عاطفي و رشد شخيصتي ميمهارت
يدا كرده است. و هم در تعليم و تربيت جايگاه بسيار مهمي پ شناختيرواناست كه بازي هم در مباحث  جهتازاين

در روايات ما تا هفت سال مارك بازي خورده است، اين يك مبحث مهمي است كه با جايگاه رفيعي كه امروزه در 
 قرار دهيم. موردمطالعهروانشناسي و تعليم و تربيت پيدا كرده است، جا دارد كه از منظر فقهي اين بحث را 

 
 

 


