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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 مقدمه
ی پرداختیم که و قواعد و ادله عام به عناوینشد، تمسک  هاآندر باب تربیت اجتماعی به  ی کهبه مناسبت ادله عام

مقداري بحث را توسعه دادیم تا این  و دناستشهاد قرار گیرد براي وجوب یا رجحان تربیت اجتماعی مورد نوانتمی

بحث اهتمام األمور  تا به شد. عمدتاً به آن عناوین اشاره عناوین و ادله و قواعد عامه وضوح و انسجام بیشتري پیدا کند

 المسلمین رسیدیم.

 اهتمام به امور مسلمین
گذارد، اشخاص می هو تکالیفی را بر عهد آمده استیکی از عناوینی که در روایات و در ابواب احکام عشرت 

کید تأو در همان روایات  1»بِمُسْلِم فَلَیْسَ یُجِبْهُ فَلَمْ لَلْمُسْلِمِینَ یَا یُنَادِي رَجُلًا سَمِعَ  مَنْ« مانند: ؛اهتمام امور مسلمین است

رات و خطرات مهمی فردي مواجه با مخاط گروهی یاادله این است که در جایی که . ظاهر دارداهتمام امور مسلمین  به

در معرض ضرر مهمی  قرار دهند. اگر کسی تیموردحمابه او کمک کنند و او را  وظیفه دارندها مسلمان ههم ،هستند

منتها امور مسلمین که در  ،در این دلیل الزام وجود دارد .به حمایت از او برخیزند و او را نجات دهند بایدهمه  است

جایی که در معرض قتل یا جنایتی است یا در مثالً  نه هر امر عادي و معمولی. ،امور مهم است شده است ینجا گفتها

 و باید به نحو واجب کفایی اقدام کنند.همه در قبال آن مسئولیت دارند  ،عرض ضرر مالی یا جانی مهم استم

 .معتبر استمزبور  ادله نیبنابرا -1

مثالً ضرر مالی  .نه هر امر عادي و معمولی ،الزام است و این الزام در امور مهم و حساس است ادله ظاهر این -2

 نفسی است.یا ضرر جانی یا مهم 

 واجب کفایی است. -3

بلکه اقدام عملی است. این  صرف اینکه دلش بسوزد یا حساس شودنه  ،اقدام عملی است مقصود از این اهتمام -4

در جایی که اگر گوید این قاعده می و ؛سالم استهم شاخصی در تربیت اجتماعی او  استاجتماعی  یفلنوعی تک هم

گوید قیام به تربیت کند و میخطرات مهمی آن جامعه را تهدید میمسائل و  ،اسالمی یا نسل جوان تربیت نشود هجامع

 هجامع :گویدشاخصی است که می دهندهنشان و تتربیت اجتماعی اسالم اس ی هم یک امر اجتماعی در حوزهیعن ؛کن
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شود که رها کردن تربیت موجب این است که ضرر هم اینکه دلیل می و ؛داشته باشدرا  تکافؤ اصلاسالمی باید ویژگی 

 که تربیت را انجام داد.گوید باید قیام کرد به اینو این دلیل می مهمی به جامعه وارد شود

 قاعده حفظ عزت مسلمانان و جامعه مسلمین
هم  این )8(منافقون/»وَ لرَسوله َو لِلمؤمنین العزّةُ هللاِ« استاسالمی  هها و جامعدیگر بحث حفظ عزت مسلمان هقاعد

هم  . ایناسالمی حفظ شود هکه باید تالش کرد تا عزت جامع یک خبر است و هم در این آیه یک انشاء وجود دارد

در سابق بحث در این مورد  که ؛استواجب ها و شکوه و جالل مسلمان اي از قواعد عامه است که حفظ عزتقاعده

: از یک جهت خود یک شاخص و معیار در تربیت داراي دو بعد استقواعد دیگر  این عزت اسالمی مانند .کردیم

 کنیدرا حفظ عزت اسالمی  دیخواهیم گوید که اگرفقهی می هیک قاعد عنوانبه از جهت دیگرو  اجتماعی اسالم است

 این قواعد ما شاهد دو بعد هستیم:تربیت اجتماعی توجه کنید. در غالب  باید به

 .خودش یک شاخص فرهنگ اجتماعی اسالم و تربیت اجتماعی اسالم است -1

بعد  که یک بعد آن کندتربیت در ابعاد مختلف موظف میبه  شود که عموم جامعه رااي میخود این قاعده -2

خیلی  ،کردیمنیز به این قاعده تمسک می در وظائف حاکم یا در وظائف خانواده که طورهمان. اجتماعی است

و هاي مختلف که گروههم دلیل فقهی است براي این و یک شاخص تربیت اجتماعی است هماز این قواعد 

در جایی که  و لذا دشوی میهاي تربیتشامل حوزه بحثاین  و ؛کلیف استبه این ت موظفهم عموم جامعه 

 .کنندبه این امور اقدام مردم باید  ،عزت اسالمی است هتربیت اجتماعی یا اعتقادي یا اخالقی پای

 قاعده حفظ نظام
آن توجه که باید به  منتها حفظ نظام دو معنا دارد قواعد است، نیترمهماز  حفظ نظام است که دهدیگر قاع هقاعد

هر چیزي که  که اختالل نظام است همقابل قاعد هقطیعنی در ن ؛اجتماعی استکنیم: یک معناي حفظ نظام همان نظام 

(این قاعده را  .حفظ نظامات اجتماعی واجب است جهیدرنت و ؛حرام است ،موجب اختالل نظام جمعی و اجتماعی شود

 ،ا باید حفظ کردگوید نظامات اجتماعی رم میاسال ت).سابق مفصل بحث کردیم و از قواعد مهم اجتماعی اسالم اسدر 

رجحانی و استحبابی. در  هو یک درجالزامی وجود دارد  هارشاد و بعضی قواعد دیگر یک درجقاعده در این قاعده مثل 

این از د. دنگراختالل نظامات اجتماعی موجب که حفظ کرد  ايگونهبهنظام را باید  ،آیدجایی که اختالل پیش می

شاخص در تربیت اجتماعی اسالم مانند قواعد قبلی یک  و هتمام داشتاتکالیف الزامی و واجب است و لذا باید به آن 

که تربیت اجتماعی یعنی جامعه را طوري ، براي اینشتري دارد. این دلیل با تربیت اجتماعی ربط بیشودمحسوب می
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قواعد و ضوابط والیی و حکومتی  ه بخشی از این قواعد و ضوابطتنظیم کنید که نظامات اجتماعی را رعایت کنند ک

اجتماعی اسالم است و هم تربیت افراد براي رعایت  ه. تربیت اجتماعی هم تربیت افراد براي رعایت ضوابط اولیاست

 ا رعایت کنند.باید طوري تربیت کرد که قواعد والیی و حکومتی ر لذا قواعد حکومتی و والیی است و

افراد را تربیت  همو  اجتماعی قرار بده هم ضابطهکه جامعه مختل نشود، براي اینگوید حفظ نظام به حاکم می قاعده

اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و  این قاعده از قواعد بسیار مهم در نظامات تا این قواعد و ضوابط را رعایت کنند. کن

تماعی که حفظ نظامات اج -و گفته شد بحث کردیمموضوع به این  سابق راجع و در-مومی اجتماعی است هاي عحوزه

الزم نظام اختالل از آن ه اگر رعایت نشود این است که نظامات و قواعد و قوانینی است ک دو سطح و رده دارد: یک رده

 ومرججهرحرام است و حفظ نظام براي دفع  ومرجهرجایجاد  واختالل نظام زیرا  که در اینجا حکم الزامی است دآیمی

هم در روایات به آن توجه شده عقالیی است و  فهمد و هم قاعدهاین از قواعدي است که هم عقل می .واجب است

تسهیل  بر ریداامر ی که در جایکه  سطح دیگر قاعده حفظ نظامات است درواقع که هم است دیگر هیک قاعدالبته  است،

ه امور شود کولی رعایت آن موجب می گرددینممختل رعایت نشود جامعه قواعد اگر  یعنی باشد؛امور اجتماعی 

دلیل عقالیی و هم  و که هم دلیل عقلی در سابق گفته شد مستحب است.امر این  که اجرا شودو ساده  یآسانبهاجتماعی 

 .وجود داردالزامی و استحبابی  هشرعی بر هر دو قاعد

 شمول قاعده حفظ نظام از جهت قوانین شرع
بعضی  .متفاوتی داردقوانین  ،این است که حفظ نظامات و عدم اختالل در نظم اجتماعی بیان شدکه در اینجا  اينکته

 ولی بخش عمده .قوانینی براي دفع اختالل گذاشته است اولیه طوربهکه خود شارع  شرع است هقوانین اولی از قوانین آن

 شود.ست و این قاعده هر دو را شامل میاحکام والیی ا وموضوع حاکم ربوط به میعنی قوانین  ،از نوع دوم

 قاعده حفظ نظام معیاري در تربیت اجتماعی
 ومرجهرجاي است که از اسالمی جامعه ه، جامعمطلب سوم این است که این قاعده معیاري در تربیت اجتماعی است

ایجاد نشود،  ومرجهرجبراي اینکه  تاکند می موظفاین قاعده حاکم را  ،است و نظامات منسجم و منظمی دارددور 

 یعنی این قاعده: ؛ارچوب و ضابطه بگذاردهچ

 کند.ررات والیی براي حفظ نظام حاکم را موظف به جعل قوانین و مق -1

 د.آیپیش مینظام رعایت نشود اختالل قوانین که اگر براي این .کندرا به رعایت این قوانین موظف  مردم -2

به  تا نظام کنند جامعه را تربیتکه نسل جدید و نوجوان و مردم به این ،کندجامعه را موظف میمردم مربیان و  -3

 فرهنگ پذیرش این نظم اجتماعی را پیدا کنند. جامعه، افرادخود یعنی  ؛نجامداختالل نی
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م به مردم و ه ایدل پیش نیتا اختال گوید جعل نظامات کنهم به حاکم می ،حفظ نظامات اجتماعی هقاعدپس 

 هاین قاعدرعایت به گوید که دیگران را میهمه مردم و به حاکم و  که اختالل پیش نیایدبراي این گوید رعایت کنیدمی

 هاي است که در این قاعداین سه نتیجه .آیدالزم مینظام اختالل  ،تربیت نکنیداگر  زیراتربیت کنید،  اجتماعی اسالم

 فقهی وجود دارد و از قواعد بسیار مهم و اساسی است.

چه احکام اولی و چه  ،ید به اینکه احکام اجتماعی اسالمرساند که اقدام کناستحباب را میاز این قواعد بعضی 

دفع  هکنند. مثل قاعدرا رعایت  هانیاکنید که را تربیت  هاآنو  منتقل کنید را به دیگران یاد بدهید و ثانوياحکام 

که نظم اجتماعی و قوانین و مقررات تا ایناي تربیت کنید گونهدیگران را به دیدارفهیوظشما  :گویدمیکه  اختالل نظام

 .به این تربیت اجتماعی اقدام کنیدلذا باید اجتماعی در جامعه تثبیت شود و 

 عام بودن خطاب در قاعده حفظ نظام و دیگر قواعد
که گفته شود و با قرائنی ر حاکم یا پدر و مادر نیز میتطبیق ب هانیامنتها  .هستند باتخطا عموم جامعه مخاطب این

 ماهتما این نظامات به ه بایدهمتکلیف عام است و  ،اال تکلیف و ؛ممکن است در مورد حاکم اولویت داشته باشد شد،

اهتمام یا عزت  هدقاع .امور را رعایت کنند و بیاموزند این تا تربیت کرد باید ها و افراد راانسان ههمیعنی  ؛ه باشندداشت

 تربیت اجتماعی است. هاآنکه یکی از  شوندهاي مختلف تربیت که افراد در حوزه متضمن این امر استیا حفظ نظام 

واعد این قبر روي باید  ،فقه اجتماعی شکل بگیرداگر بخواهد نیز اهمیت دارد و دیگر هاي مختلف در حوزهاین قواعد 

 کار شود. تربیش ،اجتماعی دارد عمومی که جنبه

 یطورکلبهتقسیمات مباحث 
 :تقسیم کرد صورتشود به دو میرا  قرار داردعامه  هو قواعد و ادلمسائل اجتماعی  هدر حوزاي که قواعد عامه

یعنی  ؛هاي زندگی اجتماعی بشر استحوزه تعلیم و تربیت و سایر همشترك بین حوز و عمومی هقواعد و ادل -1

هاي مختلف تعلیم، تربیت، در حوزه تواندیمبا آن است که در فقه وجود دارد و فقیه  ییدهایکلشاهها از این

 .است اعم از باب تعلیم و تربیتاین حوزه که  دهنگ، اقتصاد، معیشت و ... تمسک کنفر

بیت است. اگر ما بخواهیم قواعد عمومی اجتماعی فقه را بنویسیم و تعلیم و تر هولی در حوز ،قواعد عامه است  -2

 :را بررسی کنیمباید دو بخش  ،میکارکن

 هقواعد ناظر به حوز -2 .اعم از تعلیم و تربیت استکه  هاي مختلف زندگی بشرنسبت به حوزه قواعد عامه  -1

 تعلیم و تربیت است.



 ٢٧٣٣�ماره ثبت:                                                                                        

 5 

 از: اندعبارتدر بخش اول ادله یا عناوین ترین مهم

 .ان و براحس هقاعد -1

 .غیر عدم اضرار به هقاعد -2

 .صح مؤمنن -3

 .بر برّ و تقوا هاعان -4

 .حفظ نظام و دفع اختالل -5

 .اسالمی هحفظ عزت مسلمانان و جامع -6

 .اهتمام به امور مسلمانان -7

 .ریزي کندهاي نیکو را پایهکه کسی سنتیعنی این ،ن حسنهتسنین سن -8

 .عدالت هقاعد مشکالت دیگران. قضاء حوائج دیگران وگشایی از تفریج کرب دیگران، گره -9

یک نوع  طرفیپس از  کلیدهاي اصلی احسان و عدالت و ... است. عمدتاًبیان شد که  در دو محور عام عناویناین 

 به این راجع سابقاً این یک حوزه است.که  ی اجتماعی بشر استهاي زندگمومی فقهی داریم که ناظر به حوزهقواعد ع

 .اصلی برگرداندیم چند امر مهم ورا به  قواعد و این ذکر کردیمبندي یک جمع جنبه

تعلیم و  هدر حوز وقواعد عامه این قواعد نیز البته  ؛گیردتعلیم و تربیت قرار می هه در حوزنوع دوم قواعدي است ک

مثل دفع اختالل نظام یا حفظ عزت  شودتمسک می هاآن دیگر نیز به در ابوابلی و ،عام بود نیز تربیت است. نوع اول

هاي بخشها و در ساحتو مختلف  ه است که در موارداما نوع دوم خاص قواعد عام ؛و از جمله تعلیم و تربیت اسالمی

 کردیم:این را به چند قسم تقسیم  که ؛تعلیم و تربیت است هاما مربوط به حوز شودمختلف به آن تمسک می

موارد آن عبارت  که ؛بحث کردیم هاآندر مورد هاي علم و تعلیم ر بحثد که که خاص تعلیم است مواردي -1

هاي این قبیل که عنواناز  اموري و ؛و تعلیم ابواب هدي عدم کتمان علم بودند از ارشاد جاهل، نشر علم،

علم  ، اما تنها مربوط به حوزهدنشوهاي مختلف تعلیم جاري میو در باب بودهاز قواعد عامه  که ؛دارند تعلیمی

 است.

 مختص تعلیم نیست درواقع مقابل تعلیم استدر معناي خاص است و اي که در خصوص تربیت به قواعد عامه -2

وجود دارد، که در اینجا اي عناوین و ادله شود.میهم ت یا شامل تربیت و تعلیم مختص تربیت استنها یا و لذا 

 باشد.و موعظه می تواصی به حقمنکر،  از و نهی معروفامربهو دعوت، هدایت عبارت از 

 هاآناز تعلیم است و بعضی  وجود دارد، خاص حوزهتعلیم و تربیت  اي که در حوزهاز قواعد عامه بعضی درواقع

دیگري  البته قواعد عامه شود.قلمروهاي دیگر را نیز شامل میتربیت است یا  اعم از حوزه تعلیم است، یا خاص حوزه
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تأمین غذا و  مانند شود،میغیر تعلیم و تربیت  یهایکه غیر از این دو قسم کلی است و مربوط به بخش وجود داردهم 

 ایی غیر از تعلیم و تربیت است.همسکن که در حوزه

هاي عبادي و امثال زهاین است که بخشی از این قواعد مربوط به حو اي که براي قواعد فقهی وجود دارد،طرح کلی

دي که در حوزه اجتماعیات اسالم است را قواع بخشی از این قواعد فقهی در حوزه اجتماعیات اسالم است. است و آن

قواعدي است که در قلمروهاي مختلف زندگی اجتماعی و روابط  هاآناز بعضی  :که توان به این شکل تقسیم کردمی

که این خود  تعلیم و تربیت است . بعضی از این قواعد مربوط به حوزهاول بود که این همان قسم اجتماعی جاري است

هاي زندگی اجتماعی و واعد دیگري نیز داریم که در حوزه: خاص تعلیم یا خاص تربیت یا عام. قشودمیدو بخش 

اگر ما این  نیست. تعلیم و تربیت به معناي خاص هکه در حوز گیردیی از این قبیل قرار میزندگی اقتصادي و چیزها

قه اجتماعی اسالم فسامان براي  گام بزرگی ،عامه را سامان دهیم هکالن و ادل ارچوب را درست کنیم و قواعدهچ

 بیان نشده است،ئیات چون در مسائل حکومتی اسالم جز خواهد حکومتی شود؛میفقه که  زمانی اًخصوص ایم،برداشته

کند و لذا این کلیدهاي هدایت اسالم است که باید هم میهدایت  انسان رااسالم با ضوابط کلی  این موارددر  گرچه

این همان فقه اجتماعی است که پایه و مبناي آن همان قواعد اجتماعی است  ها توجه کنند،و هم جامعه به این حکومت

ر یک از ابعاد اجتماعی دهد. البته در هت میو جه عی را هدایت کردهو ادله و عناوین کلی است که حرکت زندگی اجتما

 .قرار گیرد یموردبررسدر جاي خود این موارد که باید  وجود دارداي احکام خاصه یا تربیتی

 مباحث نتیجه

 پردازیم.مینتیجه  به بیان چند گردید،بیان  اینجا تاقواعدي که  بر اساس بسیاري از

 تکلیف به تربیت عام است -1
بلکه اسالم به تربیت  ند،نیستملزم فقط گروه علما به معناي خاص یا حکومت یا خانواده  ،مربیدر باب تربیت 

تربیتی بر دوش آحاد جامعه گذاشته شده است و نهاد جامعه به معناي عام یک  یعنی این وظیفه ؛اجتماعی معتقد است

گرچه  ر یا حکومت نیستپدر و مادتنها ش مخاطب از خطابات این ادله و قواعد عامه. چون بسیاري تکلیف تربیتی دارد

 .ولی ساخت و بافت این ادله و قوانین ساخت و بافت عمومی است ،مکنینیز استفاده می هاآنمورد در  ادله از این

ها و طبقات گرچه گروهعموم جامعه است موظف و مکلف به امر تربیت اسالمی  ،تربیت اجتماعی اسالمدر پس  

 شود.بسیار مهمی است که گرفته می ن نتیجه. ایدارندخاص تکالیف ویژه 
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 شوندهاي فرهنگی شمرده میشاخص عنوانبهقواعد مذکور  -2
که عزت،  هستند هاي فرهنگ و تربیت اجتماعی اسالمؤلفهها و مواعد و ضوابط همان موازین و شاخصخود این ق

یعنی  هاي مهم تربیت اجتماعی اسالم بوده،شاخصاجتماعی، احسان و عدالت  افؤهاي نیکو، تکحفظ نظام، رواج سنت

 .هستندعناصر فرهنگ اجتماعی اسالم 

 تکلیف تربیت بر عهده عموم مردم است -3
براي گوید یعنی می ؛کندمی موظفقواعد اجتماعی عموم جامعه را به پرورش افراد براي رعایت  ،این قواعد همه

 .کنید موظفکنید، دیگران را آگاهی دهید و  تربیت اجتماعیرعایت قواعد اجتماعی، 

 ضوابط تربیتی اعم است از والیی و اجتماعی -4

اسالم یا ضوابط  این ضوابط اعم از ضوابط اولیهرعایت کند، ضوابط اجتماعی را که جامعه است  براي این تربیت

 شود.ها را شامل میاین همهشود و تربیت اجتماعی ت جعل میي نهاد والیت و حکومکه از سواست والیی و حکومتی 

 مختلف بحث يهابخشوجود ادله معتبر در  -5
بر اساس و  شتیماي دابعضی از ادلهی و روانی و شخصیتی هم در پرورش روحو و تعلیم  آگاهی بخشی هم در حوزه

 بود. استفادهقابل ادله دو بعد دانشی و تربیتی از این اسالم هرهاي تربیت اجتماعی شاخص

 داراي دو سطح الزامی و رجحانی استتربیت  -6
 شود.ضی از سطوح هم مستحب و رجحانی میبع شود،یت اجتماعی واجب و الزامی میبعضی از سطوح ترب

 خاتمه
اجتماعی اسالم تبیین به قواعد فقه  اي راجعیک بحث جدیدي را با یک نظم تازهما این بحث  درمجموعبنابراین 

 .کردیمهم از این قواعد عامه استفاده م چند نکتهتماعی و هم اینکه در تربیت اج کردیم
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