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 الرمحن الرحيم اهللبسم

 مقدمه
ی از منکر به مقدماتی بايد اشاره کرددر آغاز و  م شش مقدمهٔ به مقدمه  مباحث  ادامهٔ . در قبل از ورود در مباحث فقهی امر به معروف و 

 . رسيدمي

 روش عنوانبه  منکراز  یامر به معروف و  ی؛ بررسهفتم مقدمهٔ 
ی از منکر از منظر گفته شد، هفتم مقدمهٔ  آنچه در و در ضمن اين مقدمه هشت  باشدیمتعليم و تربيتی  حتليلی در باب امر به معروف و 

ی از منکر با نگاه تربيتی بيان کردمي.   ويژگی برای امر به معروف و 
ی از منکر از منظر تربيتی يک روش است، نه اصل و هدف و مبنا؛ کهبيان شد اين است  تا به حال آنچه  در ادامه   ؛ وامر به معروف و 

ی از منکر در نظام اين روش در نگاه تربيتی چه جايگاهی دارد. جايگاه امر به مع گفته شد تربيتی در اين  یهاروش بندیيمتقسروف و 
را بيان تبيني جايگاه اين روش در فضای تعليم و تربيت با استفاده از آنچه که در فقه است  ادامهٔ گر در هشت بند بيان شد. چند بند دي

 خواهيم کرد.

ی از منکر روشی عقالئی . امرنه  به معروف و 
برای آن  تعبدی نيز هایيژگیو چه در جزئيات، شرايط و  . گرروش عقاليی استدر ذات و اصل خود نکته ديگر اين است که اين روش، 

 احياناً وجود دارد. 

 تربيتی یهاروشديگر از  یبندميتقس
از نگاه  شوندیمگرفته   کاربهکه در مقام اصالح و تغيري   هايیيتفعالتربيتی که عبارت است از  یهاروش توضيح اين مسئله اين است که

 فقهی دو قسم است؛ 

 امضائی یهاروش .١
و  باشدیمنيز فقه مورد تأييد تربيتی که  یهاروش. بسياری از شوندیمشرع تأييد  از طرفکه   هستندعقاليی  یهاروش، هاروشبعضی از اين 

تعبد در اصل  هرحالبهولی  ،آمده است غري مصرحبه صورت مصرح يا در فقه  بوده،که ذاتًا عقاليی   هستند يیهاروشيا در فقه وجود دارد، 
 امضايی است.  یهاروش. در واقع يک قسم وجود نداردآن دخالت ندارد و تأسيسی در آجنا 

ی از . بسيار بسياری از معامالت در فقه اقتصادی امضايی استامضايی است مثل معامالت،  یهاروش ،هاروشاز يک سلسله بنابراين 
عقالئيه وجود دارد و شارع  هایريهسدر و در ميان عقال تعليم و تربيت هم از مهان قسم اول امضايی است، يعنی روشی است که  یهاروش

 است.  هم آن را تأييد کرده و ردع نکرده
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 تعبدی یهاروش .٢
که البته  ی و تأسيسی شرع باشدداعابممکن است در تعليم و تربيت وجود داشته باشد که کامًال تعبدی و يا الاقل ديگری نيز  یهاروش

در حني محل يا بعد از تولد والدين   شودیمتوصيه  اينکه مانند، وجود داردتعبدی زياد  امورقبيل اين از يدات تربيتی هغالباً تعبدی است. در مت
 یهاروشفرد اثر دارد، به اينها  يندهٔ آاينها روی محل اثر دارد، روی  شودیم. گفته را رعايت کند یفرد دستورات يندهٔ آبرای صالح و سداد و 

 هایيافتدر عقالئيه يا  هایريهساتی است که در متهيدات واقعًا متهيد. خبشی از اين ، طبق آنچه که سابق بيان کردميشودیمگفته يدی  همت
يک  عنوانبهآن را يک روش است که اثرگذار است. اگر  عنوانبه. يا مثًال دعا، دعا استعقالئی نبوده، شرع اين را ابداع و تأسيس کرده 

 ی است. متهيد، روش نپذيرميروش 
ی از منکر امضايی بودن روش  را  ی. اصل اينکه به کسی توصيه کنيم، کار وجود نداردتعبدی در کليت آن است،  نروشامر به معروف و 
عملی است که حداقل در بعضی موارد بست و  کاربهاين شيوه را  توانیمت که معلوم است از نظر عقاليی ، روشی اساجنام دهد يا ترک کند

شارع آن را و  داشتهوجود  عقال ريهٔ سبلکه در عقالئيه نيست،  هایريهسو يا غري موجود در  خفی اين روش امری  خواهد بود. نيز خبشنتيجه
 ريهٔ سدر ، ممکن است کندیمفرق  موجود است عقال ريهٔ سحکمی که در با  منکراز  یامر به معروف و  شرعیالبته حکم ، است تأييد کرده

نوع حکم بنابراين ممکن است شارع ؛ در اين روش استالزام  شودیماما آنچه از طرف شرع بيان باشد، وجود داشته ترجيح  آننسبت به  عقال
ا رااعمال  تعبداتی را کاربرد آن   حمدودهٔ در ، ادهرا تغيري د  اله دهد. اح عقالدر بني  به مهان شرايط و جزئيات موجود کند و يا اينکه آ

امضايی  یهاروشعقاليی و تعبدی جزء  یهاروشامضايی و تأسيسی يا  یهاروش بندیيمتقسدر  االصولیعلی از منکر امر به معروف و 
ا را بهگاهی  هاروش بندیيمتقسـ در . آيدیمعقاليی به حساب   تعبدیيا عقاليی و  گوييمیمگاهی و   کنيمیمتقسيم تأسيسی امضايی و  آ

ی از منکر جز  وجود دارد، هاروشدر بني دو قسم از تفاوت ريزی که با توجه به  هستند ـ امضايی عقاليی به  یهاروش ءامر به معروف و 
 . آيدیممشار 

 کشف امضاء شارع

 آورد؛  به دستاز دو راه  توانیمامضاء شارع را 

 . شودیمامضا هم گاهی از طريق عدم ردع کشف  .١
 .گاهی امضاء مصرح در کلمات خود شارع است .٢

  منکراز  یامر به معروف و  امضاء شارع در 
نيست که با عدم ردع بگوييم شرع هم اين را قبول دارد،  طوراينموارد تصرحيی است. از  منکراز  یامر به معروف و  امضاء شارع در

است که امضايی  جهتازاينفراوان و شايد در حد تواتر در آن وجود دارد،  ادلهٔ بابی است که   منکراز  یامر به معروف و  باب
. البته اگر اين ادله وجود ام شده استو اجيابی در ادله اجن با شکل اثباتینيز نه فقط در حد عدم ردع  باشد بلکه عقاليی است و امضا 

یروش  ندنداشت نشده است، آن را نيز از طريق عدم ردع، روشی شرعی و  که در ادله به آن اشاره  يیهاروشمانند بسياری از را  امرو
آن را که شارع بنی بر اين  مدليل اجيابی وجود دارد  منکراز  یامر به معروف و  در بابفراتر از عدم ردع منتها  .دانستيمیمامضايی 

 پذيرفته است. 
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با امضای تصرحيی و  که گريدیمقرار امضايی عقاليی  یهاروش جزء منکراز  یامر به معروف و  با در نظر گرفنت اين تقسيمات،
عقال وجود دارد  ريهٔ سدر مواردی با آنچه که در اين روش  شرايطیحکمی و  هایيژگیو البته ممکن است . است اثباتی و اجيابی

ا را است و شارع  عقالی باشد که در بني مواردبعضی ممکن است  و داشته باشد يیهاتفاوت بعضی هم ممکن است است، تأييد کرده آ
حکمی و  هایيژگیو است که خبشی از  طوراينعًا . قطشودیمدر حبث های آينده روشن  هايناداشته باشد که  اتییتعبدآجنا شارع در 
 نيزو حدود و ضوابط اين روش امضايی باز امضايی است يعنی تفاصيلش هم باز امضايی است، جديد نيست. خبشی  شرايطخبشی از 

عقلی و  جنبهٔ حبث عقاليی است، عالوه بر اينکه بگوييم  ،روشاز  منظور مابته تا کنون . الاستعقال  ريهٔ سمتفاوت با حکم عقل يا 
ی از منکر چطور است، اين امر به معروف حکمی  وجوب و  ادلهٔ در  شوميیماولني مبحثی که وارد  انشا اهللـ جای حبث است  نيزو 

ا را متعرض  ی از منکر در آجنا دارد حکمی نسبت  نيزکه آيا عقل  ـ  آجنا حبث خواهيم کرد شوميیمبعد تفاصيل آ به امر به معروف و 
امر به  عقال ريهٔ سکه در   کنيمیماما اينجا مهني اندازه عرض اين است که آيا عقل حکم به الزام دارد يا ندارد؟ موضوع حبث البته  ؟يا ندارد

است که اينجا وجود دارد و ، اين مهان حدی داندیم نيکو اجلملهفیيک روش وجود دارد، عقل هم آن را  عنوانبه منکراز  یمعروف و 
آن دو متفاوت باشد. ـ آجنا وقتی  هایيفيتک، هم عقل است ولی ممکن است  مضای عقال استامضايی است، هم ا گوييمیملذا 
 ،عقال ريهٔ سو  ایاجلملهفیدر حسن ظاهراً شکی ـ از عقل حکم الزامی به دست آورد يا نه؟  توانیمکه آيا   کنيمیممفصل حبث  رسيمیم

 .شودیمو به اين دليل روش امضايی  نيست ،اين روش به کاربرددر 

 در ساحات تربيت منکراز  یامر به معروف و  مشول ده.
برای اينکه سؤال  يا در ساحت تربيت دينی است؟ شودیموارد ت تربيت اساح متام، در يا مستحب روش واجب و  عنوانبهامر به معروف 

  .کنيمیماشاره حبثی به  امجالبهواضح شود 

 اصطالحات تربيت دينی
  است؛اصطالحات متعددی  دارایتربيت دينی 

قدسی و ماوراء مادی روحيات او که باشد   یاگونهود اين است که پرورش فرد به  مقصاز تربيت دينی، اصطالح خيلی خاص در  .١
. اينکه نوعی تعلق به عامل شودیماست که خبشی از شخصيت را شامل  از تربيت دينی داشته باشد، اين يک مفهوم خيلی خاص

 ض نباشد.اعتقاد هم تعلق به يک عامل ديگری داشته باشد، مادی حم مههٔ و اصوًال معتقد و  غيب داشته باشد
که تعلق به عامل ديگری است،   ایيهاولبعد پايه  بر اساسو فقط دارند به مهني اندازه  هایغربکه   يیهاحبثگاهی تربيت دينی در 
 . رودیم کاربهگاهی به اين معنا   هایغرباست که در کاربردهای ی تربيت دينی يک اصطالح حمدوددامنه مفهوم دارد، پس گاهی 

مراد از اين است که  آن ، مثًال اصطالح ديگررودیم کاربه تریيعوس یهادامنهتربيت دينی اصطالحات ديگری دارد که در اما  .٢
 . استکمی بيشرتی مشول تربيت دينی  طبق اين اصطالح  ، استو اخالق دينی  اتیاعتقاد حوزهٔ تربيت دينی، تربيت در 

 اينها جزء مههٔ مشول دارد و تربيت دينی نسبت به آنچه که در اخالق و اعتقادات و احکام و ... که در دين وجود دارد،  و گاهی .٣
  . گريندیمقرار تربيت دينی  حوزهٔ 

 و در جای خودش گفته شده است.  کندیمعام سري  از خاص به بيان شداين سه اصطالح که در رابطه با تربيت دينی 
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 مشول تربيت دينی در ساحات تربيتی

 عوامل مؤثر در گسرتش مشول تربيت دينی
 ضيقِسعه و  ـ تربيت فرد بر اساس معيارهای دين ـ معنای عام درتربيت دينی  دامنهٔ ، شودیمبر اساس نوع دين و تفسريی که از دين ارائه 

مشول  دامنهٔ باشد ـ و يا شايد خيلی حمدودتر بوده نسبت به آنچه که اسالم وجود دارد امروزی،  مسيحيتمانند . ممکن است دينی کندیمپيدا 
تربيت دينی و به اين جهت  ـ از زندگی بشر مشمول احکام يا مقررات دينی نبوده است يیهاخبشجايی بوده است و تا مسيحيت اصلی نيز 

ت، اقتصاد و... سياس یهاحوزهو بگوييم  بگريميدر نظر . ولی وقتی دين را يک دين شامل و فراگري شودبه حدودی حمدود  ی آن ديندر فضا
 . کندیمتربيت دينی مشول پيدا  وقتآن، آيدیمدين  حمدودهٔ در 

از حلاظ مفهوم، عام  - دين استبر اساس مقررات و موازين  يعنی تربيتی که ناظر به پرورش فرد -بنابراين تربيت دينی به معنای آخری 
که حمدود به قواعد  یدينتربيت دينی در . گذاردیمدر تربيت دينی اثر  هايندپياده شود، تفاوت خاصی روی دين  خواهدیماست ولی وقتی 

. يا کندیممشول پيدا طبق آن نيز د تربيت دينی دينی که اجتماعی است و مشول دار اما  شودیماعمال  فردی حمدودهٔ در مهان فردی است، 
دين است در اينکه  حمدودهٔ تفسريها و نظرياتی که در  .دارد وجود آنمشول و اسالم  در موردمهان چيزی که  ،آيدیمتفسريهايی که در يک دين 

 . گذاردیم، اثر اين مفهوم چقدر مشول داشته باشد دامنهٔ 
،  روميیماعتقادات  حوزهٔ و گاهی روی  روميیمی روی خاص احساس کلی ويژه مفهومی يک طيف دارد، گاهبنابراين تربيت دينی از حلاظ 

تربيت دينی يعنی   شودیمنيز گفته . گاهی کنيمیمبررسی  تریيعوس يرهٔ داآن را در يک  . گاهی مشولگوييمیمگاهی اعتقادات و عبادات را 
ا را  خواهيدیموقتی و  بيان شده استکل آنچه که در دين   .هستيدتربيت دينی  در حال اجنامادينه کنيد  کرده،منتقل  آ

هر  زيرا، کندیمتفاوت پيدا را بر اديان خمتلف تطبيق دهيم، ساحات ـ  متام مشول آن دربه معنای ـ اصطالح عام اگر خبواهيم تربيت دينی در 
در تفسري ممکن است که   طورمهان. کندیمپيدا  گسرتش تربيت دينی نيزمفهوم  جهتاين ، به کندیمفرق با اديان ديگر  از حلاظ مشول  یدين

ا توجه داشت. گذاردیماثر نيز در تربيت دينی باشد، آن وجود داشته از يک دين اختالفاتی   . اين دو مطلب است که بايد به آ
 

 مراد از تربيت دينی در فقه تربيتی
. تربيت دينی که پذيرميیممشول اسالم است و معنای عام مقصودمان است. ضمن اينکه  يهٔ نظر از تربيت دينی، تربيتی بر اساس ما مقصود البته 
اين تربيت دينی مثًال  ، البته اين منافات با اين ندارد کهکندیمبه مفهوم عام با نگاه مشولی نسبت به دين دامنه و عرض وسيعی پيدا  گوييمیم

ديگر است و لذا مقوله به تشکيک بودن  رتبهٔ بعد است، در جاهای ديگر در  رتبهٔ اول است، مثًال در عبادات در  رتبهٔ عتقادات در ا حوزهٔ در 
اعتقادات و امثال اينها.  حوزهٔ تربيت دينی به معنای عام را قبول دارمي، بعضی تربيت دينی به معنای خاص اخلاص است، مثًال در  حوزهٔ اين 

  .نيست هاساحتوسيع تربيت دينی قسيم ساير  يرهٔ داوسيعی هم دارمي که در آن  يرهٔ دادر جاهای بعدی است. يک ت ساحا بعضی 

 نسبت بني تربيت دينی و ساير ساحات تربيتی

اين است که  سياسی و تربيت اخالقی دارد؟ جوابلذا اگر سؤال شود که تربيت دينی چه نسبتی با تربيت اجتماعی، تربيت اقتصادی، تربيت ف
قسيم اينها شود، برای اينکه به معنای خاص تربيت دينی مقصود تربيت اعتقادی  تواندیممشرتک لفظی است به يک معنا به آن معانی خاص 

اما يک ؛ ديگر تربيت قسيم است اتها است. اين يک ساحت عبادی و اعتقادی و ... است که اين ساحت با ساحو امثال اين و عبادی
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 دارد، يک رويکرد سکوالر غريدينی و دو رويکردنيز ه است، در آن مفهوم شامل تربيت اجتماعی مهملی دارد که آن مفهوم شامل مفهوم شا
و مفهوم دينی  غريدينی باشد تواندیمدينی باشد،  تواندیماست؛  طورنيمه نيزيک رويکرد دينی دارد. در تربيت اقتصادی، اجتماعی، اخالقی 

 .مشول دارد
که   يیهامفهوماما در ؛ دانندیم هاساحتقسيم ساير آن را و  استبه معنای خاص  ، تربيت دينی تربيت دينیمراد از معموًال در نگاه غربی 

  و لذا ترجيح هم دارد قرار داد مهديگر اينها را قسيم توانیمنيک اصطالحی مشول دارد و  بنا بريک اصطالح قسيم است ولی  بنا بر بيان کردمي
ا را به مهان نام بناميم. ما در حبث تربيت خانوادگی که حبث کردمي ساحت را نگفتيم تربيت دينی. گف تيم که مثل تربيت اعتقادی يا عبادی آ

ا را دينی قسيم قرار ندادمي ...ساحت اعتقادی. ساحت عبادی و ساحت اجتماعی، اقتصادی و تا قرار دادمي  م، مفهوم تربيت دينی را مقسآ
 .اشرتاک لفظی است و بايد خيلی توجه کرد هرحالبهاختالط و تشابه واژگان نشود.  موجب

ی از منکر  عموميت روش امر به معروف و 

ی از منکر روش تربيت دينی به معنای عام است يعنی هر آنچه که در  تکاليف اعتقادی يا اخالقی يا عملی و  حمدودهٔ روش امر به معروف و 
يعنی تا آجنايی که شارع واجب  شودیماينها را شامل  مههٔ تا عبادت،  تا مجعه در هر قلمروی از قلمرو اقتصاد، سياستـ  گريدیماحکامی قرار 

. تا آجنا که معروف و منکر شودیم ی و عاممو حمرم دارد يا مستحب و مکروه دارد، اين دامنه دارد و اين روش تربيت دينی به معنای مقس
و مستقل نيست برای اينکه آن چيزهايی که عقلی و  گريدیمشرعی است. بعد خواهيم گفت معروف و منکر عقلی هم زير پر شرعی قرار 

 .شودیم عقاليی است، اگر مؤيد شود به تأييد شرعی مورد قبول است و اگر نشود ارزشی ندارد و لذا اين  روش تربيت دينی
افزود ولی  بتوانده تا توضيح و حتليلی بود که در پريامون اين روش الزم بود گفته شود، شايد چيزهای ديگری هم در اين زمينه باشد که اين 

ی از منکر را در فضای تعليم و  مقدمهٔ چند يک حتليل خيلی مهم بود، اين حتليل و  قبلی بسيار مهم بود برای اينکه جايگاه امر به معروف و 
 .کردیميت روشن ترب

 در اديان  و علوم منکراز  یامر به معروف و  جايگاه م؛هشت مقدمهٔ 
 . کنيمیمرا در اينجا بيان بگوييم  ضمن مقدمات قبل توانستيمیمتمی که هش مقدمهٔ 

 در اديان ديگر منکراز  یامر به معروف و  جايگاه
ی از منکر در ادياز  يیهارگه  هاالزاماما با اين طول و تفصيل و  هم وجود دارد، غري اهلیحتی در مکاتب و اديان ان سابق امر به معروف و 
، با مراجعه به منابع کندیمآخر تالش  یهافصلکه در اسالم و در منابع دينی اسالمی آمده است ظاهراً نباشد. مهني نويسنده در   شرايطیو 

ی از منکر سازگار باشد، مثًال نصيحت دوستانه، مثًال چنني مفهومی در   کندیممسيحی و يهودی يک چيزهايی پيدا  که با امر به معروف و 
ی از منکر خيلی  تواندیمکه  منابع يهودی وجود دارد يا نصيحت خريخواهانه تی با اين مسئله داشته باشد ولی با امر به معروف و  مشا

َهْونَ ِف َو بِاْلَمْعُرو  يَْأُمُرونَ َو  ْريِ اخلَْ  یِإلَ  َيْدُعونَ مٌَّة أُ  ِمْنُکمْ  ْلَتُکنْ َو «فاصله دارد و شايد  اشاره به اين  ١٠٤ يهٔ آآل عمران؛  »اْلُمْنَکرِ َعِن  يـَنـْ
ی از منکر از مميزات شريعت اسالمی و امت پيامرب است ، ندارد يیهارگهاين نيست که  ،اينمعنای  ،داشته باشد که گويا امر به معروف و 

، کنمیم، به استناد آن عرض دامنیمنتا چقدر اينها دقيق باشد من  يک عناوين، مفاهيمی وجود داشته، در آن هم توضيح داده است چرا؟
يک مفاهيمی نزديک به اين مثل نصيحت، هدايت و اينها وجود  ديدمیممن سابق  قدمي هم آدم وقتی تورات و اجنيل نگاه کند، کنمیمفکر 

یدارد اما با اين عنوان  اديان ابراهيمی هم ممکن  . در غريسراغ گرفت در منابع اديان ديگر ابراهيمی توانیمکه بار خاص دارد، کمرت   امرو
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با تأکيد  يافتهنظامعقاليی دارد ولی  يشهٔ ر يک  اجلملهفیش ، اصلعقاليی دارد يشهٔ ر داشته باشد، آن از باب اين است که يک  يیهارگهاست 
یبر مفهوم   . کنيمیماست که بعداً حبث  استعال، علّو يا که در آن نوعی واليت است  امرو

 در دين اسالم منکراز  یامر به معروف و  جايگاه
ی از منک  شده است، در دليل اول عقلی که  برایدر کالم هم مطرح  يیهامناسبتر يک مشولی دارد که به از جهت ديگر امر به معروف و 

که چرا اين حبث در کالم هم مطرح شده است. يک مقدار بعد اعتقادی هم پيدا کرده   شودیممعلوم  گوييمیم منکراز  یامر به معروف و 
یکه آيا   است یخدا،  امرو یآيا بر خدا  ؟واجب است ،و در اسالم وجود دارد گوييمیمکه   ایامرو یواجب است؟  امرو خدا اگر  امرو

 ديگری که در دليل اول عقلی خواهيم گفت. یهاتناسبی چه؟ به اين تناسب و بعضی واجب است يعن
 زيراتفسريی دارد  رگهٔ يک  و کالمی دارد، از يک جهت  رگهٔ علوم دينی و علوم ديگر هم يک  منظومهٔ در  منکراز  یامر به معروف و  پس

ی از منکر وجود  منکراز  یامر به معروف و  در موردآيه در قرآن  چندين در جمموع مطالب دارد و لذا تفاسري در باب امر به معروف و 
و جالب اين است   آيدیمدارد که گاهی در کتب اخالق هم اخالقی هم طبعًا  رگهٔ فقهی واضح و بارز دارد. يک  رگهٔ . اندکردهزيادی را بيان  

ی از منکر را که ط هم آورده است که  اعمال عبادی عنوانبهبق آنچه که نقل شده است، در مصباح املتهجد هم حتی امر به معروف و 
امر به معروف و  در حتی دعا و اعمال روزمره و ... برای یارگهتصوير کنم که  خواهمیم، فعًال کنيمیمهم بعد حبث  راجع به عباديت آن

 شده است. ذکر  منکراز  ی

 در علوم انسانی منکراز  یامر به معروف و  جايگاه
ی از منکر را پيدا کنيم، در  حوزهٔ از طرف ديگر در  علوم انسانی، در تعليم و  حوزهٔ علوم انسانی هم اگر خبواهيم جايگاه امر به معروف و 

و علوم سياسی و حتی مديريت و حقوق  شناسیمردمشناسی و و روان شناسیجامعهعالوه بر آن در تربيت جايگاه دارد و روشن است. ولی 
که بيان کردم. در علوم   طورمهاناست،  ایچندرگهدر علوم اسالمی  منکراز  یامر به معروف و  بنابراين باز از حلاظ مشول؛ هم جايگاه دارد

چه جايگاهی  شناسیمردم؛ اينکه اين سنت در شناسیمردمای دارد. در اصلی علوم انسانی رگه رشتهٔ انسانی هم تقريبًا در اين شش هفت 
است؛  ایچندرگههم  جهتازاينبه معروف  بنابراين امر؛ طورنيمهمهني طور. در علوم سياسی و در حقوق و مديريت  شناسیجامعهدارد؟ در 

و  در علوم اسالمی فقه است منکراز  یامر به معروف و  جايگاه اصلیهم در علوم اسالمی، هم در علوم انسانی و اجتماعی. منتها 
   حقوق و تعليم و تربيت است. ،در علوم انسانیجايگاه اصلی آن 

 


