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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
 عنوانبـهو  یت اجتماعی مصداق و جایگـاه داردترب به قواعدي پرداختیم که در حوزهبه مناسبت بحث تربیت اجتماعی 

اسـتفاده فراتر از تعلیم و تربیت  گاهیهاي تربیتی و تعلیم و تربیت و اي است که در مواضع مختلف از بحثقواعد عامه

 دهیم.قرار می موردبحثهاي دینی متفاوت و مختلف مختلف با زاویه واعد را در مواردما این ق شود.می

 هاي اجتماعیتقسیم قواعد ناظر به حوزه
قواعدي کـه یعنی  قرار گرفت، یموردبررس ،رودار میاجتماعی به معناي عام به ک فقه اي که بیشتر در حوزهقواعد عامه

 ز یک نگاه به چند دسته تقسیم کرد:اتوان را می موارد این که ؛است استفادهقابل جتماعیدر نظامات ا

 قواعدي که اعم از حوزه تربیت هستند .1
 مثالعنوانبه ،دناربرد دارهاي اجتماعی و روابط اجتماعی در ابعاد مختلف تربیت و غیر تربیت ککه در حوزهقواعدي 

مثل احسان و  ،از همین قواعد عمومی است که در روابط اجتماعی و فراتر از باب تعلیم و تربیت جریان دارد این موارد

 .بر

 قاعده احسان .1
 یال 20 حدوداحسان مفهوم عامی دارد و  .ما بحث کردیم آنبه  که راجع- ،بسیار مهمی است ايقاعدهنیکی و  اصل بر

مفهوم  عام طوربه. در باب احسان واژگانی داریم که شودیک منظومه می شامل وگیرد گر ذیل آن قرار میعنوان دی 30

ذیل احسان  و ؛مسلمین و... به اموراحسان، اکرام، نصح، اهتمام  ژه، مثل واکندغیر و احسان را افاده می نیکی به

انواع و اقسام خاصی  هااین که همه صالح الطریقا اطعام، اسکان، تزویج، قرض، انفاق، :مثالً .هاي خاصی قرار داردواژه

استحباب االحسان الی الغیر و فعل «است که  عامه نجا آمده است. این یک قاعدهاز مطلق احسان است که در ای

و یک  شودیت نیز جاري میمختلف اعم از ترب اجتماعی است و در ابواب که یک قاعده »المعروف بالنسب الی الغیر
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 مانند ؛وجود داردخاص  حدود ده مورد قاعده شود و ذیل آنانواع و اقسام احسان را شامل می که استعامی  قاعده

به کند ولی اصل این احسان که از کسی نیکی هاي ویژه را بیان میکه کمک هااینالغیر، تزویج الغیر و امثال  اطعام

همان احسان و بر  ،ترین محورعاممنظومه است که م یک یاین تعال هو مجموع است قاعده عام، این یک دیگري برسد

و ذیل آن قرار خاص است نسبت به این قاعده عامه  ،سایر مفاهیم از حیث محسن و محسن علیه و نوع احسان و ؛است

یعنی اگر دلیل عام نبود در  ،لیل داردشود. در اینجا داین مصداق آن می و احسان یک عنوان انتزاعی عام است گیرد.می

 که اطعام دیگران مستحب است. اینجا دلیل دارد

اطعام و  و ؛هدایت کردن نیز احسان است آموزش دادن احسان است،این قاعده فراتر از بحث تعلیم و تربیت است، 

عام است و استحبابی  قاعده. این یک چون احسان اعم از مادي و معنوي است تأمین مسکن و زندگی نیز احسان است

 .داریمدلیل  خاص براي بعضی از آن مصادیق طوربهکه  داردوجود اعد و مصادیق فراوانی قو ذیل آن

 قاعده دفع ضرر از دیگران .2
یک قاعده است که جاي مستقل  طوربهولی  .مصداقی از احسان باشدنحوي  بهاست  غیرممکناز  ع الضرردف قاعده

 بحث بیشتري دارد.

 قاعده تسنین سنن حسنه .3
هاي اجتماعی و عمومی که این در ها و سنتشیوه هاي نیک،ریزي کار، پایهتسنین سنن حسنه است قاعدهدیگر  قاعده

وجود متقن و معتبري هم براي آن  ادله. به نحو مستوفی پرداختیم سابقاً مورداین به که  -مورد تأکید استروایات خیلی 

ابواب فعل  درمنکر  از و نهی معروفامربهخر کتاب اوا درو  استواب فعل معروف آمده ائل در ابکه در وس دارد

هایی را در زندگی فردي و سبککسی  .آمده استکه این بحث در آنجا  استتسنین سنن حسنه  به نامبابی  ،المعروف

ناظر  تسنین سنن حسنه البته این که ؛خوب و نیک است که ندازدرا راه بیهایی ریزي کند و کارپایه و عمومی اجتماعی

نماز جماعت  :مثالً ،باشدهنگ آو پیش قدمپیشست ا سبکی که نیکو انسان در جا انداختنیعنی  ؛بودن است سرمنشأبه 

 ایناست بیشتر  شده ذکرمهمی است که در اینجا  بسیار قاعدهرا رواج دهد. تسنین سنن حسنه  يساز مسجدیا و صبح 

اي است که هم در تعلیم و از قواعد عامههم  این باشد، مانند حفظ نظام.می است البته بعضی هم الزامی ستحبابیا موارد
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 و باشدآن مراد می معناي اعم در اینجا منظور از قواعد فقهیه .رودست و هم در غیر تعلیم و تربیت بکار میتربیت ا

 ت و مستحبات است.، مراد اعم از واجباشودقواعد فقهیه گفته میهنگامی که 

 قاعده حفظ عزت اسالمی .4
چنانچه آیاتی  .مهم فقهی است بسیار ها و جامعه اسالمی قاعدهاز مسلمانحفظ عزت اسالمی و دفع ذلت دیگر  قاعده

سیانت و باید این عزت را حفظ که دیگر داللت دارند بر اینو ادله  )8(منافقون/»لِلْمُؤْمِنِین وَ  لِرَسُولِهِ وَ الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَ«مانند 

 نمود. جلوگیري کرد و از خواري آن

در حوزه اسالمی سازي علوم انسانی و روابط یعنی  ،شودبسیار مهمی می یک پروژه ،این قواعد جمع شوند اگر همه

هم و بعضی الزامی  هااینکه بخشی از  افکندهاي مختلف سایه میدر بخش و شودراهنماي خوبی میاجتماعی 

 .غیرالزامی است

ذلت را از  و باید ، در جایی که ذلت باشد حکم الزامی استذلت استمستلزم  هاآنعدم رعایت مراتبی است که  مثالً

انجام امور  ،درجات که ذلتی نداردو حد  ولی در .الزامی است ،حدي که مقابل ذلت است در جامعه اسالمی دفع کرد.

، مثالً در ذلت استموجب رسد که حدي می بهجامعه هاي توسعه و ... در شاخص اینکهمانند  ؛شوداستحبابی می مزبور

تواند ولی عزت می است.براي جامعه اسالمی ذلت امر که این  اسالمی در این شاخص آخر است بگویند که جامعهدنیا 

 دو توجه شود. هربه ست و لذا دو قاعده است و باید فیه ارغبو مکه حتماً مستحسن باشد  هداشت ايدرجات عالیه

این قاعده  )141(نساء/»سَبِیلًا الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِلْکافِرِینَ اللَّهُ یَجْعَلَ لَنْ« :گنجددر ذلت میذیل قاعده سبیل هم  نفیقاعده 

 داشته باشد.سلطه کافر بر مسلم نباید کاري کرد که  ،سبیل یعنی نفیبحث شده است، فقه هم در 

 قاعده استقالل مسلمین .5
یعنی ما باید  گردد؛میبر نفی سبیلبه  و سبیل نباشد شاید جداي از نفیاستقالل  مهم است.بسیار استقالل اسالمی قاعده 

 که سبیل ست و یکی هم نفییکی عزت ا که دهیمدر ذیل آن قرار  سبیل قرار دهیم و قواعد دیگر را نفی ا قاعدهمالك ر

 .است است که اعم از باب تعلیم و تربیت اي از قواعد فقه اجتماعیاین مجموعه .گرددیبرمدو استقالل هم به همین 

 قاعده احسان بررسی کردیم، زیرا نصح عملی، نوعی احسان است.را ذیل نصح مؤمن 
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 دیگر قواعد .6
 .قرار گرفت یموردبررسکه قبالً -و تقوا است  قاعده اعانۀ بر بر -7

 قاعده حفظ نظام -8 

 به امور مسلمین اهتمامقاعده  -9 

 مفصل بدان پرداختیم طوربهکه  از عدالتی که حکم عقلی بر آن است تا عدالت اجتماعی و سیرة عقال ،عدالت است -10

 هم از قواعد راهنماي رفتارهاي اجتماعی استکه این موارد 

 قواعد مختص به تعلیم و تربیت

حد  در اینلذا  و ؛نداردعلیم و تربیت هم جریان هاي تدر غیر عرصه اي است کهقواعد عامه ،بخش دوم از این قواعد

تقسیم به سه قسم شود می رادوم بخش  گیرد.حوزه تعلیم و تربیت قرار میدر  اي است کهولی قواعد عامهعموم ندارد، 

 :کنیممیبه دو نوع تقسیم امر ولی براي تسهیل  ،کرد

 بیانرا  فهرست آن -بحث کردیم هاآناز  قبالً-و آموزش است که  تعلیم اي که در حوزهقواعد عامه یکی -1

چند  هااینکه است تعلیم ابواب هدایت  و ارشاد جاهل، نشر علم، حرمت کتمان علم از: عبارت استکه  کنیممی

 .لف تعلیمی جریان داردهاي مختدر حوزهتنها است که اي و عناوین عامهقاعده 

قواعد مجموعه  در فهرست اول رود،باشد به کار میتعلیم و تربیت از داریم که در هر چه غیر هم اي عامه قاعدهالبته 

و تعلیم و تربیت  همکه  معناي عام است همانفقه اجتماعی  ذکر گردید. مراد ازفقه اجتماعی اجتماعی و روابط  حوزه

 ،تعلیم و تربیت است اي است که در حوزهدوم ما قواعد عامه فهرست شود.هاي مختلف را شامل میقلمرواقتصاد و  هم

هایی است که اعم از آنتعلیم است و یک بخش هم  کنیم: یک بخش در حوزهنتها این قسم دوم را دو فهرست میم

اینجا ذکر را در دارد  قرار عناوین عامهدر فهرست اول که  اموري. ردیگیبرمدر  و هم تربیت را هم تعلیم ،تعلیم است

دارد که وجود التري در آنجا اب . چون یک قاعدهآوریمهم جدا نمیباز ،داشته باشیمحتی اگر دلیل خاصی هم  ،کنیمنمی

 .انددر ذیل آن تعریف شده هاآن

مربوط به ولی  ،گیردبرمیدر ي مختلف تربیت را هاحوزهو لذا  است اعم از تربیت به معناي تعلیمقواعدي که  -2

 دعوت،، تبلیغ ،هدایت ذکر کردیم که عبارت بودند از:عناوینی  در این زمینه که ؛تعلیم و تربیت است حوزه

هاي مختلف د در حوزهنتوانکه می هستنداي عامه عامه و عناوین هم قواعدامور  این .، تواصی، موعظهامرونهی
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جریان و ...  امرونهیدر نصیحت و موعظه و بازدارندگی در غالب  یمیتعل ریغ هايتربیت اعم از تعلیم یا فعالیت

 د.نپیدا کن

 هاي مختلفتقسیم قواعد فقهی از ساحت
عبـادي و معـامالت و روابـط هـاي کـه در حـوزهتقسیم کنیم قواعد عامی به قواعد فقهی را توانیم نگاه می این پس از

 و در حـوزهآیـد مـیبه کـار میان فردي روابط اجتماعی و  که در حوزه ايفقهیقواعدي و  اجتماعی و ... جاري است

هم تعلیم و تربیت و هاي اقتصادي و ... قلمروهم  که بعضی عام است دو نوع است:بر  که گیردنظامات اجتماعی قرار می

هـاي تعلـیم و و سـاحتاي که در همه ابعـاد عامه به قواعد توانتعلیم و تربیت را هم می حوزه قواعد .گیردبرمیدر را 

 که بیشتر در حوزه تعلیم به معناي خاص جریـان دارد. است قواعدي نوع دومو  تقسیم کردجریان و شیوع دارد تربیت 

قواعـد و اگر ما  تربیت است نه تعلیم. خاص در حوزه طوربهیعنی قواعدي که  ،هم داشته باشدممکن است نوع سومی 

بخش زیادي از مسائل فقه اجتماعی به معناي عام و مسائل فقه تعلیم و تربیت را  منظم کنیمهاي عامه را عناوین و بحث

 لهیوسبهباید و  ادله خاصه نداشته هاخیلی از ساحتکه در  ي که ادله خاصه نداریمموارددر  خصوصبه دهیممیپوشش 

 را هدایت کنیم. این موارد عناوین عامه همین

 سه نوع شد:پس 

 ها،ساحت همهقواعد عامه در   -1

 تعلیم،قواعد عامه در  -2

 عمومی تربیت. قواعد عامه در حوزه  -3

در ساحت تربیت خانوادگی یا تربیـت  مثالً ،را داریم همان زمینه خاصد گاهی قواع نیز از هم هاي جدادر ساحت 

 تـا اینجـا .پرداختیم هاآنبه  سابقکه -، در زمینه مربوطه قواعدي باشد ممکن استیا تربیت حکومتی و ... عبادي 

 ،جزئیات وارد نشده اسـت موارد در همهدر فقه  شود.و غناي فقه در اینجا مشخص مید شذکر قواعد  مراتبسلسله

مـدیریت زندگی اجتمـاعی و روابـط اجتمـاعی را که این  داده است الزامی یا غیرالزامی عناوین و قواعد عامهولی 

 کند.می
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 دیدگاه در باب تربیت اجتماعیبررسی دو 
 :وجود دارددو نگاه  در باب تربیت اجتماعی

 .کنیم هاي اجتماعی را در دیگران ترسیمضوابط و معیاریعنی  ،هاي اجتماعیمعیاراساس  تربیت افراد بر -1

که  استتربیت معناي یک  این هم ،اجتماعی اسالم کنیم طیشراآداب و ، بزرگان و دیگران را متعهد به کودکان

 .خود یک ساحت است

و  یک مفهوم ساحتی ،گوییمتربیت اجتماعی که میپس  ؛یک نهاد در تربیت دارد عنوانبه تکالیفی که جامعه -2

مفهوم ساحتی تربیت اجتماعی این است که ضوابط اجتماعی اسالم را ما رواج دهیم  و ؛نهادي داردیک مفهوم 

ضوابط یعنی  ،و اخالقی داشتیماعتقادي عبادي و اینکه تربیت  مانند ؛دیگران را بر اساس آن تربیت کنیمو 

تربیت اجتماعی به و  بر آن تربیت کنیمافراد را موزش دهیم و آرواج و اخالقی و عبادي و اعتقادي اسالم را 

نه  ؛د؟ یعنی عموم آحاد و اعضاي جامعههایی دارچه مسئولیتافراد در تربیت  معناي نهادي یعنی اینکه جامعه

معه اج ازبلکه از حیث اینکه عضوي  ،نه از حیث اینکه پدر و مادر و اهل است که حاکم استاز حیث این

 .است

 نسبت به افراد و ساحات مختلف دعمومیت قواع
که این ،به معناي ساحتیهم در تربیت اجتماعی  .امکان جریان دارد تربیت اجتماعیاین قواعد در هر دو نوع از 

 ،قواعد عامه است هااینخیلی از واصی به حق کن و ... ، هدایت کن، دعوت کن، تارشاد جاهل کن :گویدمی

باید رعایت حقوق دیگران را  ،داردوجود وابط اجتماعی تکالیف الزامی گوید اسالم گفته است که در رمی کهچنان

 غالب مخاطب قوانین استحبابی است.ه ک هم اسالم دارددیگري قوانین اجتماعی و قوانین را رعایت کرد.  دکر

 در این صورت وظیفه که قید علم است دربردارنده ادله بعضی از این ،مکلفین است عامه بیان شداي که ادله

بر  .شوندصورت آحاد جامعه مکلف می ایندر که  را ندارد و شرط وجوب بعضی این قید و داردعالم اختصاص به 

کنند می معروف اگر ترك نسبت به نماز و روزه ترغیب کنید و هدایت و ارشاد کنید وشما افراد را  قواعد اساس این

دارد و  یاسالم قوانین و مقرراتآید و در آنجا هم مسائل اجتماعی می قواعد در حوزه عیناً همین کنید، امرونهی

و تربیتی به معناي عام اختصاص به یک نهاد خاص  پس وظیفه تعلیم ید.تربیت کن گوید شما باید قیام به امرمی
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ه معناي خاص یا از حیث ساحتی هم اختصاص به ساحت عبادت یا اخالق ب ،خانواده یا نهاد خاص حکومت ندارد

 ها و تکالیف در اسالم است.این معیار ، همهتکالیف خاص ندارد

 معانی تربیت اجتماعی
 .باشدیم شامل دو معناتربیت اجتماعی  درمجموع

تکالیفی که نهاد جامعه و  به معناي نهادي به معناي انجاماجتماعیات اسالم و رواج  که به معنايساحتی معناي  -1

یعنی این قواعد  ،دنشمول دار ند که از حیث ساحتیستقواعدي ه هااین ست،آحاد جامعه بر دوششان ا

اجتماعیات اسالم  و لذا شامل عبادیات و کن امرونهیهدایت کن، تبلیغ کن، جلوي فساد را بگیر،  :گویدمی

 .است یو بخشی رجحان ايالزامیررات بخشی از این قوانین و مق. شودمی

 ، بلکهقواعدي که گفتیم حکومت یا خانواده یا قشر خاصی نیست مخاطب گویدمی که شمول از حیث نهادي -2

 به این همه مکلف لذا قید را ندارد وی این گاهقید عالم دارد و این تکالیف  گاهی مخاطب آحاد جامعه است؛

شرط  . به عبارتیرا به دست بیاورد باید علم آن ،داردیعنی اگر علم هم ن ؛را انجام دهند تکالیف هستند که

 شرط واجب است. ،وجوب نیست

 نحوه تعلق تکلیف به مکلفان
بعضی  عالم باشد این تکلیف را دارد.اگر یعنی  ،عالمان است براينحو شرط وجوب به  بعضی از این قواعد و تکالیف

 داردعالم  اختصاص بهو نهی از منکر  معروفامربهمثالً  را پیدا کند. باید علم آن لذا مکلف و لم نداردعا اختصاص به هم

علم آن را  باشد باید علم هم نداشتهفرد نیست و اگر  گونهاینولی حفظ نظام یا حفظ استقالل و دفع دشمن و ذلت 

و شامل تربیت اجتماعی به  داراي شمول هستنددادیم  قرار چندطبقهاي که در د عامهقواعپس بسیاري از  کسب کند

قواعد مزبور از حیث نهادي این  بر شوند و عالوهکام و تکالیف اجتماعی و ساحتی میمعناي موضوعات اجتماعی و اح

همه اص به یک گروه خاص یا مخاطب خاص ندارد و اختصاست و تربیت نهادي اجتماعی مراد  در اینجا .مول دارندش

هم یک مطلب مهمی  لم دارد باز علم نهادي نیست. اینمکلفین مأمور به آن تکالیف هستند و حتی در جایی هم که ع

ناظر به احکام  غالباًه اتی دارد کدر یک سطوحی این قواعد الزاماست که در این موارد وجود دارد و از طرف دیگر 

 نیست. هاایناشد طبعاً الزامی در اما در آنجایی که غیرالزامی ب ؛شرع داردالزامی است که 
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