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 1چكيده

انسان موجودی مرکب از روح و جسم، ذوابعاد و به اصطالح دارای ساحات وجودی است. تکامل 
ن را دارد. اما توان و استعدادهای آدمی، تدریجی بوده و در تمام ابعاد و ساحات، قابلیت کامل شد

به مهیا نمودن این حال شوند بلکه باید شرایط الزم آن فراهم گردد، خود شکوفا نمیآدمی خودبه
عنوان اصل عام بر هر  شود. رعایت توان و ظرفیت متربی بهاطالق می« تربیت»ها شرایط و زمینه

ر اصول تربیتی است. نظر به اهمیت این روش و اقدام تربیتی اثرگذار و حاکم بر کاربست سای
این نوشته در پی آن  کند.ازپیش لزوم پیدا میبیش ،اصل، بررسی حکم فقهی این قاعده تربیتی

در اقدامات تربیتی را با روش تحقیق اجتهادی از خالل « رعایت توان متربی»است که حکم فقهی 
 ادله عقلی و نقلی استنباط نماید. 
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 بيان مسئله

کارگیری اصول حاکم است. مستلزم به ،بخش بودنهر روش و اقدام تربیتی برای نتیجه
ها، های روحی و ادراکی، از بینشعنوان موجودی انسانی، دارای پیچیدگیمتربی به

های متفاوت با دیگران برخوردار است. توجه به های مختلف و توانشها و گرایشنگرش
رعایت توان و ظرفیت متربی . داردها در فرایند تربیت بسیار اهمیت کم و کیف این توانش

شناختی، عاطفی و »های تربیتی در سه حوزه عنوان اصل عام بر کم و کیف فعالیت به
فقهی رعایت توان متربی، تأثیر بنیادین دارد. نظر به این اهمیت، بررسی حکم « رفتاری

اعم از والدین  -ن تربیتی زیرا بسیاری از اعمال و رفتارهای عامال است؛م زازپیش البیش
گردد و فقه باید برای این نسبت به شخص متربی مشمول احکام فقهی می -و مربیان 

 اعمال، احکام شرعی صادر کند.

 پيشينه تحقيق

متون دینی و روایی مطرح نشده است، اما تتبع در  صراحت در به بحث از رعایت توان متربی
حاکی از آن است که توان مکلف  ،(66/ 2 :2417)کلینی، و روایات  (7 :؛ طالق683 :)بقرهآیات 

همواره از سوی شارع مقدس رعایت شده است. فقها نیز در ابواب  ،در انجام تکالیف
گفته و در برخی از موارد حکم از مفاد و محتوای رعایت توان متربی، سخن  2مختلف فقهی

متربی در میان  اند. رعایت توانکردهفقهی را متناسب با توان مخاطب و مکلف بیان 
اندیشمندان اندیشمندان غیر اسالمی و اسالمی از بزرگانی مانند فارابی، بوعلی گرفته تا 

 است. بودهتوجه  همواره مورد ،معاصر

 شناسیمفهوم

 .گرددرا بررسی می« یت، توان و متربیرعا»در این بخش، سه واژه 
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 الف. رعایت

رو ازایناست.  دار شدن امور آمدهرعایت در لغت به معنای حفاظت، مراقبت نمودن و عهده
؛ 641/ 6 :2421 )فراهیدی،شود که متولی امری از سوی مردم است به کسی گفته می« راعی»

 .(681/ 2 :2423 طریحی،

 ب. توان

ای قدرت، قوت، طاقت، نیرو، وسع، یارا، زور، توانایی و استطاعت توان در لغت به معن
 .(2171/ 21: 2661)دهخدا، انجام کار است 

 ج. متربی

که فعل تربیتی برای ایجاد تغییر و تکامل است به معنای کسی  ،متربی اسم مفعول از باب تفعیل
جنسیتی و شامل دختر پذیرد. متربی در بحث خاص، مفهومی فرا تدریجی بر روی او انجام می

سالگی رسیده شود. بر این اساس دختری که به نهشامل کودک نابالغ، ممیز و بالغ می و نیزو پسر 
 اما همچنان در فرایند تربیت حضور دارد. ،شودبه لحاظ شرعی، بالغ محسوب می

 د. اقدامات تربيتی

در راستای تغییر خود انجام  هایی که متربی. فعالیت2کم دو معنا دارد: اقدامات تربیتی دست
که  دهد تا متربی را به فعالیت وا دارد. ازآنجاهایی که مربی انجام میفعالیت .6؛ دهدمی

هایی است که تربیت نوعی دگرسازی است، در این نوشتار مراد از اقدامات تربیتی، فعالیت
 کند.میمربی در پرتو آن متربی را به تغییر و دگر شدن وادار 

 مفهومی رعایت توان متربی تحليل

درباره آدمی،  .زندرفتاری که از موجودات سر می .6؛ قدرت انجام کار .2: توان دارای دو معناست
لتوان به هر دو معنا صادق است. در آثار علما و فالسفه بحث از توان با مفاهیم زیر مرتبط است:
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 مفهوم نفس. 1

و منشأ  (681 :2671)ابن سینا، جسم ندارد  ذات است که احتیاجی به به جوهر قائم ،نفس
نفس، هویت واحد با شئون مختلف دارد و  .(61: 6111 )جمال رجب،کمال برای جسم است 

)مالصدرا، که عین هویت انسان است گردد باز میتمام ادراکات آدمی به جوهر ملکوتی 
عل و ادراکی که از رو هر فقوای نفس، همگی شئون و جلوه نفس هستند. ازاین .(228 :2671

 .(666/ 8 :2882)مالصدرا، است « نفس»شود، مستند به انسان صادر می

 مفهوم قوه. 2

شود حیوان اگر بخواهد بتواند منشأ صدور فعل شود و اگر قوه همان توانایی است که موجب می
اسالمی  متکلمان .(64 :2414)ابن سینا، ضّد این معنا عجز است  .نخواهد از او فعل صادر نشود

 .(647: 2676)شعرانی، دانند نیز قوه و قدرت را یکی از کیفیات نفسانی و صفت فاعل با شعور می

 قوای نفس. 3

غاذیه، »شود. نفس نباتی متشکل از سه قوه تقسیم می« نباتی، حیوانی و انسانی»نفس به 
دارای دو قوه  و نفس انسانی« محرکه و مدرکه»؛ نفس حیوانی دارای دو قوه «نامیه و مولده

نفس حیوانی که نفس  .(626: 2686؛ سبزواری، 262/ 8: 2882)مالصدرا، است « عالمه و عامله»
محرکه و »نباتی را به خدمت در آورده و خود در خدمت نفس انسانی است دارای دو قوه 

بوده و قوه مدرکه به دو بخش « شهویه و غضبیه»است. قوه محرکه دارای دو قوه « مدرکه
گانه است و مدرک از درون که به دو مدرک از خارج که همان حواس پنج :شودم میتقسی

نفس انسانی نیز  .(261/ 8: 2882)مالصدرا، شود دسته مدرک صور و مدرک معانی تقسیم می
، است. قوه عالمه مدرک تصورات و تصدیقات، حق و باطل« عالمه و عامله»دارای دو قوه 

شود. قوه عامله مدرک ت و به آن عقل نظری هم گفته میدق و کذب، واجب و ممکن اسص
کار گرفته شده و به آن عقل ه حسن و قبح و خیر و شر است و برای استنباط صناعات بشری ب

 .(686 - 686: 2631)مالصدرا، شود عملی اطالق می
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 مفهوم استعداد

قابلیت، گنجایش و به معنای  و نیزاستعداد در لغت به معنای آماده شدن، آمادگی و تهیوء 
که طبق معنای دوم،  (6276/ 6: 2661؛ دهخدا، 113/ 6: 2421)جوهری، ظرفیت آمده است 

که قوه، قابلیت و ظرفیت انجام کار  چرا ؛کندارتباط نزدیکی با مبحث قوه و توان پیدا می
 به« نیرو»به معنای « قّوه»، کلمه «استعداد»جای کلمه است. هرچند در اصطالح گاهی به

آنجا که به معنای استعداد به کار  -«قّوه»تفاوتند. فرق ماما این دو باهم  ،رودکار می
این است که استعداد، قّوه قریب به فعلیت، ولی قّوه اعم از قریب و « استعداد»با  -رودمی

عام و خاص  ،در این صورت نسبت آن با قوه و توان .(414/ 1 تا:بی )مطهری،بعید است 
ی هر استعدادی نوعی توان بالقوه است که برای فعلیت نیازمند حصول شرایط و شود؛ یعنمی

 فقدان موانع است.

 شناسیتوان و استعداد از دیدگاه روان

شناسان در بحث ابعاد رشد انسان و بحث از توان و استعداد آدمی در مطالعات روان
ت و شیوه زندگی افراد از بافتا شود ها موجب میریشه دارد. این تفاوت ،های فردیتفاوت

جنبه محیط زندگی، محیط تحصیلی، روابط اجتماعی و حتی نحوه گذراندن اوقات فراغت 
ناشی « محیط»و « وراثت»متغیر و متفاوت باشد. عوامل مؤثر بر روند رشد، عمدتًا از 

رشد جسمانی، رشد شناختی و رشد »های آدمی در سه حوزه ها و قابلیتشوند. تواناییمی
های مهارت و های حسیگیرند. رشد و نمو جسم و مغز، قابلیتجای می« اجتماعی -وانیر

های ذهنی مانند یادگیری، بخشی از رشد جسمانی است، تغییر و ثبات در توانایی ،حرکتی
 دهد.رشد شناختی را تشکیل می ،توجه، حافظه، زبان، تفکر استدالل و خالقیت

توان هوشی و استعداد  در موردوسعه علمی مباحثی شناسی و تتوجه به مطالعات روان
بندی گردد که برای اولین بار برای انتخاب و گزینش سربازان و رتبهبازمی 2827افراد به سال 

عنوان شاخص در نظر گرفته شد. مطابق برخی آنها در ارتش آمریکا ضریب هوشی به



58    2531 بهار و تابستان/ 55/ شماره ششم/ سال  علمي ه پژوهشي مطالعات فقه تربيتيفصلنامه دو 

ن برای ارتقاء به مناصب باالی بندی سربازامالک درجه ،ها، استعداد و توان هوشیآزمون
ای ابداع ارتش قرار گرفت. در نظام تعلیم و تربیت، اولیای دانش آموزان راغب بودند تا شیوه

آموزانی شود که با استفاده از آن کودکانی که قادر به انجام تکالیف مدرسه هستند، از دانش
اولین آزمون  ،ئودور سیمونکه قادر به آن نیستند؛ تفکیک شوند. آلفرد بینه با همکاری ت

سنجی برای سنجش توان هوشی و ادراکی متربیان ابداع نمودند تا بر اساس آن عواملی روان
 .(283 :2682)پاپالیا، گیری شود ی اندازهصورت کّم مانند درک مطلب و توانایی استدالل به

توانایی و  :اوالً های استعداد سنجی، حکایت از این واقعیت دارد که هرحال وجود آزمونبه
برای تصدی یک شغل یا منصب، همگان توانایی و  :ثانیاً  ؛متفاوت است هماستعداد افراد با 

گیری یکی از معیارهای تشخیص توان و استعداد افراد، اندازه :ثالثاً  ؛صالحیت الزم را ندارند
 توان ذهنی و هوشی آنان است.

 هابندی کلی توانشدسته

استعدادی، قدرت محور و مدل »کم به سه مدل های آدمی دستییبندی توانابرای دسته
 شود:مدل ساحتی تبیین می اختصار تنهاکه به جهت  گرددمیاشاره « ساحتی

شود. تمام بندی میدسته قوا و توان آدمی، برحسب ساحات وجودیدر این مدل 
شدت و ضعف ها برحسب های وجودی انسان توان و استعداد دارد و تفاوت انسانساحت

های تربیتی های وجودی انسان و ساحتها و استعدادهاست. میان ساحتبروز این توانایی
حسب اقتضائات وجودی ها بهاست و رسالت عوامل تربیتی تربیت این ساحت مالزمه

های توان انواع توانایی و استعداد آدمی را برحسب ساحتمطابق این نگاه می .متربی است
 :انتزاع نمود (648/ 1 همان:)مطهری، وجودی 

امری فطری و معادل  بوده وادراک یکی از شئون وجودی نفس . توان عقالنی و ادراکی: 2
است. قدرت « عقل»درواقع انسان همان فطرت و فطرت معادل  .تمام حقیقت انسان است

توان  .(226/ 6: 2427)طباطبایی، دهد ذهنی و فکری توان تسخیر اشیاء و طبیعت را به انسان می
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  1عقلی. 4؛وهمی 6؛خیالی 6؛شود: حسیتر تقسیم میکم به چهار نوع جزئیادراکی دست
عقل  3شود.مدرک کلیات و احکام عمومی است و به نظری و عملی تقسیم می ،عقل

هیوال، بالملکه، بالفعل و »مراتب  ،نظری در ابتدا حالت بالقوه دارد و تا رسیدن به فعلیت
. عقل عملی که به جلب منافع و اجتناب کندرا طی می( 241 :تااطبایی، بی)طب« عقل مستفاد

نماید، حالت بالفعل دارد و منشأ حسن و قبح هر عملی حکم میبه از ضرر دعوت کرده و 
 .(223: 2688)طباطبایی، است  آن احساسات باطنی )قوه شهویه و غضبیه(

محوری، گرایش به حقیقت»و  های فطری انسان استناظر به گرایش. توان فطری: 6
گرایش به  (،83 :2688)طباطبایی، گرایش به پرستش  (،228 :2463)طباطبایی، کمال و زیبایی 

 مصادیق مهم آن است. از  («227/ 6: 2427)طباطبایی، مدنیت 
. توان ارادی: نیرو و توان ارادی از شئون اصیل نفس و حیات آدمی است. انسان این 6

ه فعلی را ترک یا آن را انجام دهد. این توان به آدمی امکان ارزشمندسازی توان را دارد ک
دهد تا با انتخاب اعمال نیک و انجام صحیح آنها رشد و تعالی یابد اعمال را می

  .(671/ 2: 2427)طباطبایی، 
به استطاعت و نیروی انجام افعال است که آدمی را قادر  :. توان عملی توان جسمانی4

  .(218/ 2 تا:بی)طباطبایی،  کندمیسازد و نیازهای خویش را برآورده بیعت میتصرف در ط
 تفاوتبرخوردارند و  یها همگی از توان و استعدادانسان ،طبق آنچه تاکنون بیان شد

بندی متربیان به رو دستهها و استعدادها است. ازاینها، همان شدت و ضعف توانانسان
آنچه  .تباه است؛ زیرا تمام متربیان دارای استعداد و توان هستنداستعداد اشبااستعداد و بی

، میزان اشتداد اصل توان و باشدیک متربی نسبت به دیگری تواناتر که شود باعث می
 استعداد او نسبت به دیگری است.

است که  ای، استعداد و تواناییگرددمیآنچه در بحث حاضر از توان آدمی بررسی 
ر امر تربیت دخالت داشته و تحقق تربیت و ایجاد تغییر تدریجی متربی طور مستقیم دبه

 ها است که عبارتند از:مندی کافی از این تواناییمنوط به بهره
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 . توان بدنی1

ْط ش ش ل» داردای هر فرد انسانی، خلقت جداگانه
َ
و در برخورداری  (24)نوح/  «َولَقْدلَخَاَرُکْملأ

های وجودی، متفاوت از دیگری است. متبادر از توانایی و تاز توانایی و استعداد و ظرفی
مندی از و مصداق روشن از توان، بهره« رعایت توان متربی»ظرفیت متربی در اصل 

 گانه است.بدن و حواس پنج یمندی کامل از اعضاهای فیزیکی و بدنی و بهرهتوانایی

 . توان عقلی2

 شود،نمیمشاهده وسیله فعالیت اعضای بدنی برخالف توانایی بدنی، توانایی عقالنی به
بلکه بروز رفتارهای معقول و منطقی شاخصه شناخت و کشف این توانایی و استعداد در 
افراد است. به عبارت دیگر: برخورداری از بهره هوشی، قدرت فهم و ادراک، نحوه استدالل 

معیارهایی برای  ،ریگیحل مناسب و قدرت تصمیمو تحلیل مسائل، تشخیص و انتخاب راه
 تشخیص توان عقلی متربیان است.

 . توان عاطفی3

متربیان به لحاظ توان عاطفی و احساسی نیز با یکدیگر تفاوت دارند. آگاهی هوشیارانه از 
افکار است، معنای عاطفه را برخی تغییری مشخص در احساسات درونی که غالبًا همراه با 

. 2: توان عاطفی از چهار جزء تشکیل شده است .(216: 2687)هنری ماسن، دهد تشکیل می
غالب که اما باید دانست  .. تجربه عاطفی4 ؛. ابراز عواطف6 ؛. حاالت بدنی6 ؛زمینه بروز

کلی آموزش عاطفی نتیجه تفسیرهای  طور های عاطفی بستگی به یادگیری دارند. بهپاسخ
ها و کیفیت که این تفسیرها با روش جاآن و از( 436)همان: والدین در مورد رفتار کودکان است 

 گردند.های عاطفی متفاوتی برخوردار میکودکان از توانش ،گیردو کمیت متفاوتی انجام می

 بررسی ادله رعایت توان متربی

 شود:میاجمال، بررسی ای که بر رعایت توان متربی داللت دارند بهدر این فصل ادله
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 آیات .1

ُعل»شود آیاتی مانند اصل رعایت توان متربی اقامه می اولین دلیلی که بر اثبات ُفلشااَّ اَللُیَکاِّ
لآَ هَهه لَ ه لِإالَّ لُوْمَتَهه»و  (7 :)طالق«. َ ْفخه  لِإالَّ لَ ْفخه  ُع لشااَّ ُف لُیَکاِّ است.  (683 :)بقره« اَل

از  7مجموعه آیاتی با مضمون فوق در پنج آیه از قرآن با اندکی تغییر در عبارات آمده است.
ها و ن بر اساس تواناییاکه تکلیف بندگان و مکلف آیدبه دست می مفهوم آیات فوق

 شود.ای به بیش از توان و طاقت، تکلیف نمیهیچ بنده ، یعنیاستعدادهای درونی آنها است

 مناقشه

تمسک به دو آیه فوق از این حیث که بیانگر فعل خداوند هستند، برای استدالل بر اصل 
حیح نیست؛ زیرا رعایتگری خداوند، فعلی مختص اوست و دلیلی ص ،ن متربیرعایت توا

بر تعمیم و تسری آن به افعال بندگان وجود ندارد. تمامیت استدالل به آیات فوق مبتنی بر 
تبعیت در افعال، »یافتن وجهی برای جواز تسری فعل خداوند به بشر است. وجوهی مانند 

یت و ، فاعلیت طولیخالفت انسانمظهریت انسان کامل،  برای جواز تسری « دلیل اولو
شود: آنچه جعل شده، خالفت انسان چنین تبیین میاجمال،  که بهاست بیان شده 

ت مقول به تشکیک ،حقیقت جامع خالفت برای حقیقت انسان است و چون هم خالف
ای از هاست و هم کمال انسانی درجات مختلفی دارد، هر مرتبه از خالفت برای مرتبه ویژ

الله، ةخلیفرو ازاین .(41/ 6: 2681)جوادی آملی، مراتب هستی آدمی جعل شده است 
حقیقت خالفت وقتی  .(28 :)همانکم نوع انسان کامل هستند ها یا دستمطلق انسان

عنه باشد. اگر انسانی نتوانست که خلیفه از همه جهات، نمایانگر مستخلف یابدمیتحقق 
را به فعلیت برساند، خالفت  ،هرچند در حد متوسط یا ضعیف ،هییا نخواست اسمای ال

، :)هماناو در حد قوت است، نه فعلیت و خود او نیز خلیفه بالقوه است نه خلیفه بالفعل 
، امور اعتباری، جز اعتبار معتبر واقعیتی ندارد و در دانشمندان به اعتقاد برخی .(13

امر عدمی به خدا یک راه این است که حال در انتساب یک  .معدوم محض است ،خارج
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ییم اعتبار، فعل معتبر است و چون معتِبر خود، فعل خداست پس فعل او هم فعل  :بگو
توان به بر اساس تمسک به دالیل فوق میبنابراین  .(466: 2686)جوادی آملی، خداست 

وق به عنوان الجمله اطمینان پیدا کرد و دو آیه فجواز تسری فعل خدا به بشر به صورت فی
 توانند بر اصل رعایت توان متربی داللت داشته باشند.دلیل می

 . روایات2

داللت دارند به دودسته « رعایت توان متربی»عنوان دلیل خاص بر بحث روایاتی ک به
 شوند:تقسیم می

 الف. روایات ناظر بر تفاوت توان و ظرفيت

ازد، ولی استعداد و ظرفیت سرحمت پروردگار، هیچ موجود مستعدی را محروم نمی
گردد از رحمت خدا لبریز می خود قدر گنجایش  موجودات یکسان نیست و هر ظرفی به

ها صحه ای از روایات بر تفاوت ظرفیت و توان ذاتی انسانطایفه .(276/ 2 همان:)مطهری، 
 گردد:میگذارند که به جهت رعایت اختصار، تنها یک روایت بررسی می

 یه بن وهبصحيحه معاو

هِدلْرِنلِم َخ لَمْنل] ح دلرنلما لرنل حب ب [ َمْمعُل هِ لْرِنلَ ْتُبوٍفلَمْنلَح َّ َمِنلشْاَتبَّ
ع لشااَّ لَمْبِد َره

َ
لأ ْاُ 

َ
لَمأ لَقهَل: لَوْهٍب لْرِن لَفَرهَل:للُ َتهِوَیَة اَلِة؟ لِرهاصَّ ِبيُّ لشاصَّ لُیْؤَخُذ ِفيلَکْم

لِمل  .(418/ 2 :2681)طوسی،  ِم َنلِف َ هلَرْ َنلَمْبِعلِمِم َنلَولِم ِّ
 حیحه است.صرو ازاین .(648: 2417)نجاشی، راویان همگی ثقه امامی هستند  :م لممدی لربل

حضرت سن مؤاخذه صبی برای نماز را بین شش و هفت سال  از آنجا که:لرب م لدالا 
 با دو بیان قابل توجیه است:  نمودند،تعیین 
سالگی اخذه است و با رسیدن کودک به هفتسالگی زمان شروع مؤگفته شود شش .2

کید قرار می  گیرد. این حکم بیشتر مورد تأ
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ها و استعداد ها، ظرفیتروایت ناظر به رعایت توان متربی بوده و به تفاوت توانایی .6
 متربیان اشاره دارد. 

زان توان آورد تا با توجه به مین تربیتی را فراهم میها زمینه الزم برای عامالاین تفاوت
و نماز مورد  8بدنی، هوشی و ادراکی کودکان، آنان را نسبت به تکالیفی مانند روزه

ها و تفاوت توان و ظرفیت انسانبازخواست قرار دهند. با توجه به توجیه دوم، روایت بر 
 ویژه تمهیدات تربیتی داللت دارد.ها در فرایند تربیت بهرجحان مطلق رعایت این تفاوت

 ناظر به تناسب انجام تكاليف، با توان فردی ب. روایات

به رعایت توان افراد در انجام تکالیف عبادی اشاره احادیثی مستقاًل در منابع روایی، 
 ؛ مانند:دارند

 صحيحه حلبی

لَمْنل ِع لشااَّ لَمْبِد ِري
َ
لأ لَمْن لشْاَحَاِبيِّ لَمِن هٍد لَح َّ لَمْن لُمَ ْ ٍب ِري

َ
لأ لشْرِن لَمِن ِر ِع

َ
لأ لَمْن لَمِايٌّ

ِر عِل
َ
للأ لِصْبَ هَ ُکْمل»َقهَل: لَفُ ُبوش لَرِميلَخْ ِسلِمِم َن لَکهُ  ش لِإَذش اَلِة لِصْبَ هَ َمهلِرهاصَّ ُ ُب

ْ
لَ أ ه ِإ َّ

لَرِميلَمْبِعل لَکهُ  ش لِإَذش  ِ ْ لِرهاصَّ لِصْبَ هَ َمه ُ ُب
ْ
لَ أ لَ ْحُن لِمِم َنلَو لَرِميلَمْبِع لَکهُ  ش لِإَذش اَلِة ِرهاصَّ

َطه
َ
لِمِم َنلِرَ هلأ َقلَّ

َ
ْولأ

َ
ْکَثَبلِ ْنلَذِاَكلأ

َ
ْولأ

َ
َههِ لأ ُق شلِ ْنلِصَ هِ لشْاَ ْ ِ لِإْنلَکهَنلِإَا لِ ْصِفلشامَّ

لَفُ ُبوشل لُیِل ُر  ُ لَو  َ ْ لشاصَّ ُدوش لَیَاَت َّ لَحاَّ  ْفَلُبوش
َ
لأ لشْاَغَبُث لَو لشْاَتَلُش لَغَاَبُهُم َفِإَذش

لِمِم َنل لِ ْخِع لَرِمي لَکهُ  ش لِإَذش لَفِإَذشللِصْبَ هَ ُکْم لشْاَ ْ ِ  لِصَ هِ  لِ ْن لشْمَاَلهُم ش لَ ه  ِ ْ ِرهاصَّ
ْفَلُبوش

َ
 .(418/ 6: 2417)کلینی،  َغَاَبُهُملشْاَتَلُشلأ

 بررسی سندی

صحیح و معتبر است؛ زیرا علی بن ابراهیم )هم پدر و هم پسر(، محمد  ،روایتاین 
همگی امامی و  (676: 2681)کشی، و حماد بن عثمان  (667: 2417)نجاشی، بن ابن عمیر 

 ثقه هستند.
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 بررسی داللی

فرزندان را برای  بایداما والدین  واجب نیست،. هرچند نماز و روزه بر متربی نابالغ 2
حال، بر اساس اصل رعایت توان  این با .سالگی به نماز امر کننددهی، از هفتعادت

بر این مطلب « َما اْسَتَطاُعوا»متربی، الزم است توان و ظرفیت متربی رعایت شود که عبارت 
لشْاَ ْ ِ ل»چنین عبارت اشاره دارد. هم لِصَ هِ  لِ ْن لشْمَاَلهُم ش شامل رعایت توان در همه « َ ه

اند، اگر روزه برای دخترانی که به سن تکلیف رسیده ،روازاین .شودن میامتربیان حتی مکلف
 .روزه واجب نیستباشد،  همراه با مشقت زیاد آنها ضرر داشته یا تحمل آن برای

اند، رعایت به سن تکلیف نرسیدهکه دهی در امر به روزه گرفتن کودکانی . برای عادت6
دهی، تدریج و استمرار در عمل اصل توان متربی ضرورت عقلی و شرعی دارد. الزمه عادت

و تدریج رو الزم است عامل تربیتی در تعلیم مناسک عبادی مانند روزه بهازاین .است
مرور دامنه آن  و به او باشدبه میزان طاقت و استطاعت بدنی و  برحسب تاب و تحمل متربی

 را گسترش دهند تا اینکه متربی بتواند روزه را به صورت کامل بگیرد.
ها همراه با تحمیل و فشار باشد، نتیجه معکوس دهی. اگر اقدامات تمهیدی و عادت6

زدگی نسبت به امور دینی و در نهایت لیف و دلخواهد داشت و موجب تنفر از اصل تک
توان به وجوب رعایت توان متربی حتی شود. با توجه به این تبعات، میگمراهی متربی می

 در امور تمهیدی و مستحب نیز حکم نمود.
«  َنلِإَذشلَکهُ  شلَرِميلِ ْخِعلِممِلل-ِإَذشلَکهُ  شلَرِميلَمْبِعلِمِم َنل». در این روایت جمله شرطیه 4

سالگی امر به روزه نهاز سالگی امر به نمازخواندن و قبل یعنی قبل از هفت .مفهوم دارد
زیرا  ؛گرفتن، واجب نیست که این به معنای رعایت توان جسمی و ادراکی متربی است

 قدرت فهم یا توان انجام عمل عبادی را ندارد. ،کودک در این دو سن
به وجوب رعایت توان متربی در اقدامات نهایت  درروایت  اینبا توجه به نکات فوق 

 ن تربیتی داللت دارد.تمهیدی از سوی عامال
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 ج. ادله ناظر به رعایت توان مكلف در تكاليف الهی

تعالی ای از روایات به رعایت توان مکلف در وضع احکام و تکالیف از سوی باریدسته
 :داللت دارند

 موثقه سماعه

ْاُاعُللشْاُحَخْ ُنلْرُنلَمِت ٍدل
َ
لَقهَل:لَمأ لَمْنلَمَ هَمَة وتفبرنل ح دلل-َمِنلشْاَحَخِنلَمْنلُرْ َمَة

لَولُهَ لُ ْضَلِجٌعلَولْاَ َضْعلل‘شاصهدق یِضلاَللَیْخَاِل ُعلشْاُجُا  .لَقهَل:لَفْاُ َصلِّ َمِنلشْاَ ِب
َفل ُعلُیْجِزيلَمْمُعلَولَاْنلُیَکاِّ لِإَذشلَمَجَدلَفِإ َّ ُعلَ هلاَللَطهَقَةلَاُعلِرعِللَمَا لَوْبَهِاِعلَ ْ ئه  )طوسی،  شااَّ

2417 :6 /613). 

 بررسی سندی

مراد از حسن، حسن بن سعید اهوازی است و زرعه بن محمد حضرمی،  اند.ثفهراویان همه 
 واقفی مذهب است.

 بررسی داللی

کید شده است که سیره  :در این روایت اوالً  رعایت خداوند در جعل و وضع احکام، تأ
اختصاص به امور الزامی و واجب  مالحظهاین  استن امیزان توان و استطاعت مکلفحداقل 

تناسب تکلیف با  به ،روایت :شود. ثانیاً امور ندبی و مستحبات نیز میشامل بلکه  ،ندارد
دارد و حضرت راهکار مناسب برای انجام تکلیف مریض ارائه داده و آن را اشاره توان مکلف 

رو در روایت نوعی انعطاِف وابسته به توان آدمی در داند. ازاینمی مجزی از تکلیف واقعی
 شود.تکالیف مشاهده می

 د. ادله ناظر بر رعایت توان عقلی در تكاليف

عنوان شاخصی برای وضع تکالیف و معیاری برای  توان عقلی را به ،از روایات یطایفه دیگر
 :اندثواب و عقاب معرفی کرده
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 روایت علی بن فضال

هٍلل لْرِنلَفضَّ ِدلْرِنلِم َخ لَمِنلشْاَحَخِنلْرِنلَمِايِّ ْحَ َدلْرِنلُ َح َّ
َ
ْصَحهِرَمهلَمْنلأ

َ
َوَ هَمٌةلِ ْنلأ

عِل لشااَّ لَمْبِد ِري
َ
لأ لَمْن ْصَحهِرَمه

َ
لأ لَرْتِض للَمْن ل»َقهَل: عِللَ ُم ُللَقهَل ْ ِبَ هِءللشااَّ

َ
لشْْل لَ َتهِ َب ه ِإ َّ

َملشامَّل ْنلُ َکاِّ
َ
ِ ْبَ هلأ

ُ
 .(66/ 2: 2417)کلینی،  هَ لَمَا لَقْدِ لُمُر ِاِهْملأ

 بررسی سندی

 ، نامعتبر است.«بعض اصحابنا»روایت به جهت مجهول بودن 

 بررسی داللی

در مراوده و سخن گفتن با مردم  پیامبرانتوصیفی از نحوه عملکرد و سیره رفتاری  ،این روایت
روایت بر جواز بلکه رجحان عقلی اصل رعایت  پس اینتوان عقلی و ادراکی آنان است.  رعایتبا 

ن در مراودات اجتماعی داللت دارد؛ زیرا برای انتقال مراد خویش به مخاطب اتوان ادراکی مخاطب
ای گونهحکم عقل که باید توان ادراکی مخاطب لحاظ شود و به ، بهو حصول اهداف ارتباطی

که تبیین معارف و  رو انبیاءی ببرد. ازاینکه وی کاماًل درک کند و به مقصود متکلم پ سخن گفت
 ورزیدند.خوبی به این اصل عقلی اهتمام میجهت هدایت مردم را به عهده داشتند به ،احکام دین

کارگیری از این شیوه تبلیغی در امر تربیت نیز به افعال مربیان از باب اقتدا به اسوه، به
کم رجحان کی متربیان در امر تربیت دسترو رعایت توان ادراازاین شود.داده میتسری 

 عقلی و شرعی دارد.

 و. ادله ناظر به رجحان تكليف در حد توان

این دسته از روایات به رعایت توان مکلفان در مقام عمل اشاره دارد و اینکه بنای خداوند در 
 تکالیف، بر تسهیل عباد و پرهیز از به عسر و حرج انداختن آنان است.

 صحيحه زراره

ل هِد لَح َّ لَمْن ِر ِع
َ
لأ لَمْن لِإْرَبشِه َم لْرُن ِريللْرِنلَمِايُّ

َ
لُقْاُ لِْل لَقهَل: لُرَ شَ َة لَمْن یٍز لَحِب ِم َخ لَمْن
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عِل لشااَّ لَ هللَمْبِد لِ ْمُهْم لِإْ َخهٍن لُکلِّ لِ ْن ُخَذ
ْ
لَیأ ْن

َ
لأ َ هِ  لِإَا لشْْلِ لَذشَك ل...َفَرهَل َیِة لحدلشْاِجْز َ ه

لَ هاِل لَقْدِ  لَمَا  ْنلَ هَء
َ
لأ لَاُع لُیِل ُر َن لَ ه لَقْدِ  لَمَا  لِ ْمُهْم لُ ْؤَخُذ َیُة لَفهْاِجْز ل... لُیِل ُق لِرَ ه ِع

ُخَذُهْملِرِعلَحاَّ لُیْخِاُ  ش
ْ
 .(133/ 6: 2417)کلینی،  َیأ

 بررسی سندی

 سند معتبر و صحیح است.

 بررسی داللی

مالی، باید وسع مالی  در گرفتن حقوق نیزروایت به رعایت توان مالی افراد اشاره دارد و 
رو در شرع نسبت به گرفتن جزیه، نوعی تسهیل و و توان پرداخت مردم را رعایت نمود؛ ازاین

حد گرفتن جزیه تا آنجا است که  ؛ یعنیاست در نظر گرفته شدهرعایت توان مالی اشخاص 
ی ُیْسِلُموا»به مسلمان شدن طرف منجر گردد:  حتمال در حصول به این غایت، دو ا« َحتَّ

 متصور است: 
 . اینکه رسیدن به غایت، به اصل گرفتن جزیه مربوط است. 2
دهنده حاصل غایت و مسلمان شدن، به گرفتن جزیه همراه با رعایت توان مالی جزیه .6

 شود. می
که اما بعید نیست  ،رسد هرچند گرفتن اصل جزیه برای حصول غایت استبه نظر می

 ار انسانی و عقالیی در تسریع حصول به غایت مؤثر باشد.رعایت توان مالی و بروز رفت
ل.لشداعل بو ح  لمد ل مهی ل  شنلد لش جه ل کها فله

ای از روایات، عدم تناسب تکلیف مطابق با توان متربی و مکلف را مورد نکوهش و دسته
 منع قرار داده است:

ل وشی لم بولرنلو  ع
لَمِنلشْاَخل َیهٍد لْرِنلِر لَمْنلُحَ ْ ِد لْرِنلَثهِرٍ لَمْنلَمْ ِبولْرِنلَو هٍحلَمْنلُ َتهِذ هِبلَمِنلشْرِنلَررَّ شَّ

عِل لشااَّ ِريلَمْبِد
َ
لأ لَمْن عِللُوَ ْ ٍع لشااَّ لَ ُم ُل لَقهَل للَقهَل: لِمَبهَدَةل»... ْضلِإَا لَ ْفِخَك لُ َبغِّ اَل
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ل
َ
ْرَر لَولاَللأ

َ
لأ لَیْتِميلشْاُ ْفِبَطلاَللَظْهبش  لشْاُ ْمَب َّ َكلِإنَّ رِّ لَقَلَعلَ   .(87/ 6: 2417)کلینی،  ْ ضه 

 بررسی سندی

است. حسن بن موسی  (266: 2417)نجاشی، اقفی و و (211 :تا)طوسی، بیثقه  ،مید بن زیادح
 حسن بن علی بن بقاح نیز توثیق دارد .(141: 2681)کشی، امامی و ثقه است خشاب 

ع که بتری مذهب و فاقد حال روایت به جهت عمرو بن جمی این با .(41: 2417)نجاشی، 
 .است، اعتبار ندارد توثیق

 بررسی داللی

َكل»عبارت  رِّ ْضلِإَا لَ ْفِخَكلِمَبهَدَةلَ  کند که نفس بر مرجوحیت عبادتی داللت می ،«اَللُ َبغِّ
شود که یا فوق توان و طاقت مکلف باشد و سازد. عبادت در صورتی مبغض میرا منزجر می

طورکلی بهزدگی او را فراهم کند. کند که موجبات خستگی و دل روییا در انجام آن زیاده
موجب اخالل زندگی  .2رجحان اکثار در اعمال عبادی مشروط به سه شرط است: 

موجب نفرت، سرخوردگی، زدگی روحی و روانی  .6 ؛خانوادگی و اجتماعی فرد نشود
گر هر نوع عبادتی اگر به این حد رسید، مطلوبیت و رجحان ندارد بلکه ا ،شخص نگردد

موجب نفرت و سرخوردگی فراهم آورد یا زمینه دوری از خدا دین و مذهب در فرد ایجاد 
گذاری در دین نشود؛ در غیر این صورت، موجب بدعت .6 ؛کند، ممنوع و حرام است

 کثرت عبادت، مرجوح است.
شود و شخص سختی آن را به جان در مواردی که کثرت عبادت موجب تنفر نمی

، اما رجحان و استحباب ذاتی عبادات استخرد، گرچه خالف اصل رعایت توان یم
 ت خود باقی است.مستحبی همچنان به قّو 

 توان متربی رعایتادله معارض 

یا به الزام و اجبار در تربیت داللت دارند یا  (81-86/ 2: 2418)حر عاملی، ای از روایات دسته
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به دست ظاهر آنها از دهند و ظایف دینی دستور میبه جدیت و تالش در انجام تکالیف و و
این ادله  شود.گویا توان و استطاعت مکلف در انجام تکالیف نادیده گرفته می آید کهمی

 گیرند:جای می گروه کم در دودست

 الف. طایفه اول

 سختیاین دسته از روایات بر کثرت در اعمال تکیه داشته و مالک برتری و ارزش عمل را به 
 کنند:و تحمل مشقت در انجام آن معرفی می

 صحيحه هشام بن سالم

ِريلُمَ ْ ٍبلَمْنلِهَشهِ لل] ح دلرنلیتر بلمنلما لرنلشربشه م[َولَمْمع
َ
ِر ِعلَمِنلشْرِنلأ

َ
َمْنلأ

عِل ِريلَمْبِدلشااَّ
َ
للَوْبَبِئ ُلللَوهءَل»َقهَل:للْرِنلَمهِاٍملَمْنلأ ِبيِّ للِإَا لشامَّ ُدلِمْشلَ هلَفَرهَللَیهلُ َح َّ

ْحِبْبلَ ْنلِ ْئَ لَفِإ ََّكلُ َفهِ ُقُعلَولشْمَ ْللَ هلِ ْئَ لَفِإ ََّكلاَلِق عِل
َ
ٌ لَولأ )حر  ِ ْئَ لَفِإ ََّكلَ  ِّ

  .(81/ 2: 2418عاملی، 

 بررسی سندی

 روایت صحیح و معتبر است.این 

 بررسی داللی

هر چه خواست مرز مشخصی برای عمل مشخص نشده و شخص  و در این روایت، حد
کم دو معنا برداشت دست« اْعَمْل َما ِشْئَت »از عبارت  ،دهد. به بیانی دیگرمیانجام 

چه  ؛تواند انجام دهد، میخودو شخص به میزان اراده  استمراد کمیت عمل  .2: شودمی
یعنی فرد  ؛کیفیت عمل مراد است .6عمل در حد توان یا فراتر از توان و طاقت او باشد. 

 ه عمل خوب و بدی انجام دهد.هرگون
مرزی برای میزان  و گیرد؛ زیرا حداول، روایت جزء ادله معارض قرار می یطبق معنا

استطاعت فرد  بیشکم بر جواز یا مطلوبیت کثرت عمل دست وعمل مشخص نکرده 



81    2531 بهار و تابستان/ 55/ شماره ششم/ سال  علمي ه پژوهشي مطالعات فقه تربيتيفصلنامه دو 

داللت دارد که این امر با اصل رعایت توان معارض است؛ زیرا مطابق اصل، عمل باید در 
 دهد.یعنی اصل، همواره حدومرزی برای میزان عمل قرار می ؛و طاقت باشد حد وسع

 چگونگی رفع تعارض

کثرت عبادتی که  :اما باید گفت ،طایفه اول بر استحباب اصل کثرت عبادت استوار است
حرام است. در این صورت  و گاهیزدگی شود، مکروه موجب نفرت، تحمیل بر نفس و دل

در مواردی که کثرت عبادت تبعات زند. یات طایفه اول را قید میاطالق روا ،قیود مذکور
توان . با توجه به قیود مذکور، میداردمنفی فوق را نداشته باشد طبعًا استحباب و رجحان 

نتیجه رعایت توان در اعمال  درو رفع تعارض نمود  ،میان طایفه اول با ادله رعایت توان
که منجر به نتیجه شود مادامیل سختی نمیشخصی، مانع از کثرت در عبادت و تحم

عوارض روانی، خانوادگی و اجتماعی فوق  یاما اگر انجام عبادات مستحب ،معکوس نگردد
 شوند.مقید می بوده وبه دنبال داشته باشد، حرام یا مکروه را 

 ب.طایفه دوم

امر تأدیب و زدن و عدم توجه به توان متربی در  ،گیریظاهر این دسته از روایات به سخت
 تربیت اشاره دارند:

 صحيحه غياث بن ابراهيم

ل لْرِنل] ح دلرنلیتر ب [َمْمُع ِد ٍدلَمْنلُ َح َّ لْرِنلُ َح َّ ْحَ َد
َ
لْرِنلَیْحَ  لَمْنلأ ِد َمْنلُ َح َّ

ع ِريلَمْبِدلشااَّ
َ
ِ  ُبلشْاُ ْؤِ ِم َنللَیْحَ  لَمْنلِغَ هِثلْرِنلِإْرَبشِه َملَمْنلأ

َ
ل»لَقهَللَقهَللأ

َ
ِبلشْاَ ِا َملأ دِّ

ْرُعلِرَ هلَ ْضِبُبلِ ْمُعلَوَاَدَكل ُبلِ ْمُعلَوَاَدَكلَولشْضِب  .(222/ 8: 2417)طوسی،  ِرَ هلُ َؤدِّ

 بررسی سندی

 روایت معتبر و صحیح است. وراویان همگی ثقه و امامی هستند 
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 بررسی داللی

زند خود حکم شده است. در این روایت نیز به جواز تنبیه برای تربیت کودک یتیم همانند فر
گیری و نادیده گرفتن تأدیب به صورت مطلق آمده است و از نوعی سخت کودک برایزدن 

ادله معارض با اصل رعایت توان  ردیفرو روایت در توان و طاقت متربی حکایت دارد ازاین
 گیرد.متربی قرار می

 چگونگی رفع تعارض

کرد قطعًا با اصل مقوله واحد معرفی می ،زدنتأدیب و تربیت را همراه با  ،روایتاین اگر 
عنوان یک ابزار در همه موارد و نسبت به همه زیرا تنبیه به ؛رعایت توان متربی در تضاد بود

متربیان کاربرد ندارد؛ اما ظاهر روایت حاکی از آن است که اصل بر تربیت است و در 
فاده کند. با این برداشت تعارضی از آن است تواندمی، مربی آمد استمواردی که تنبیه کار

 شود.میان داللت این روایت با اصل رعایت توان مشاهده نمی

 دليل عقلی

قبح تکلیف »های متربی در فرایند تربیت، قاعده مبنا و پشتوانه عقلی رعایتگری توانش
است. مطابق این قاعده عقلی بر شارع حکیم قبیح است که بندگان را به اعمالی « ماالیطاق

رو رعایت توان متربی، رجحان عقلی دارد. ازاین .فوق توان و قدرت آنها تکلیف نماید
 تکالیف فوق طاقت، بر چند قسم است:

 مانند جمع میان ضدین، ؛نفسه ممتنع هستند. تکالیفی که فی2
 مانند صعود آدمی به آسمان، ؛. تکالیفی که عادتًا ممتنع هستند6
 بر ناممکن بودن آن اقامه شده است، . تکالیفی که علم، خبر و مشیت6
 جهت که مخلوق خدا و متوقف بر مشیت او هستند، آن . تکالیف و افعال عباد، از4
  .(84، 2462)شوکانی، . هر آنچه فعل آن عسرآور اما غیر عذرآور باشد 1
که یا عقاًل ممکن نیست و یا  ایعقل، تکلیف متربی به اقدامات تربیتی مالک،همین  به
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 کند.توان و قدرت متربی است را منع می فوق

 قواعد فقهی

هایی هستند که در ابواب مختلف فقه از جمله در عرصه فقه تربیتی در قواعد فقهي، گزاره
به نظر در بدو امر « رعایت توان متربی»در بررسی حکم استنباط احکام کاربرد دارند. 

تی از سوی متولیان تربیت، متوقف بر کارگیری هر اقدام تربیرسد جواز یا عدم جواز بهمی
رعایت »تطبیق قاعده الضرر بر اصل  بنابراین بایدضرری نبودن آن نسبت به متربی است. 

 مورد دقت و بررسی قرار گیرد.« توان متربی

 قاعده ال ضرر و الضرار

یا نهی  (284: 2421؛ فاضل تونی، 164/ 6: 2423)شیخ انصاری، مدلول قاعده ال ضرر، نفی 
اعم از اینکه ضرر به خود یا غیر باشد. مطابق این قاعده  ؛ضرر است (11/ 2: 2421خمینی، )

هرگونه اقدام و فعالیت تربیتی از سوی متولی تربیت که موجب زیان و ضرر به متربی گردد، 
گردد، شامل ضرر معتنابه جسمی و ضرری که طبق این قاعده رفع می 8ممنوع و حرام است.

 .شوداطفی متربی میبدنی، روحی و ع
که ضرر  ایهای تربیتیکارگیری روشرو بهازاین .دایره ضرر در تربیت وسیع است

مگر اینکه روش  ،عاطفی به متربی وارد ساخته و او را دچار عقده روانی کند هم جایز نیست
تعّین پیدا کرده و درجه اهمیت آن نسبت به اضرار، باالتر باشد. مالک و  ،خاص تربیتی

و توجه به شرایط  یار تشخیص اهمیت و ضرورت اقدام و روش تربیتی، نظر کارشناسمع
 زمانی و مکانی است.

کارگیری اقدام تربیتی موجب ضرر به مربی شود مواردی که بهشامل چنین این قاعده هم
در هر فعالیت تربیتی و اتخاذ روش متناسب با آن، رعایت توان  ،به بیانی دیگرگردد. نیز می

اما در این بین، نسبت تکالیف با مربی نیز باید سنجیده شود. همیشه  ،تربی الزامی استم
 ، بلکهموجب ضرر به متربی شود ،کارگیری یک روش و یا اقدام تربیتیگونه نیست که بهاین
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 گردد که شمول قاعده ال ضرر از بهگاه این ضرر متوجه شخص مربی و عامل تربیت می
 کند.تربیتی ممانعت میکارگیری آن فعالیت 

اضرار به غیر. سؤال در اضرار به خود  وکلی اضرار دو نوع است: اضرار به خود  طور به
 این است که آیا مطلقًا حرام است؟ در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه مطرح است:

 ،(161/ 6: 2423)شیخ انصاری، مطلق اضرار به نفس حرام است  لاز دیدگاه مشهور .یکم
اضرار معتنابه مانند ایجاد زخم به بدن، قطع عضو یا استعمال موادی که عضوی از بدن  البته

 کند.را دچار آسیب می
بلکه اضراری مانند  ،داند. دیدگاه مرحوم خویی که مطلق اضرار به نفس را حرام نمیدو 

اما اضرار به بدن به جهت غرض  داند،میالقای نفس در هالکت و قطع عضو را حرام 
 .(367/ 2 :تا)خویی، بیداند الیی را جایز میعق

در اضرار  21پذیرتر است.توجیه« معتّدبه»رسد دیدگاه مشهور در حرمت ضرر به نظر می
که اضرار به غیر ورود در حیطه  چرا ؛دانندرا حرام می آنبه غیر، اختالفی نیست و همه فقها 

ام تربیتی موجب اضرار به متربی روی اگر اتخاذ روش یا اقدازاین .است دیگرانسلطنت 
 کارگیری آن اقدام و روش تربیتی شرعًا حرام است.شود، به

 :ضرار به متربی در سه ساحت قابل تصور و بررسی استا

 اضرار جسمی و ذهنی

 -شود که موجب اضرار بدنی و ذهنی  ایمطابق قاعده الضرر، اتخاذ هر شیوه و اقدام تربیتی
متربی، نقصان و آسیب قدرت تکلم یا نوشتن متربی، مختل شدن  مانند کاهش قدرت بینایی

تحلیل وی، کند شدن فرایند یادگیری، تشدید رفتار پرخاشگرانه  و قدرت ادراکی یا تجزیه
 جایز نیست. -تشدید، اضطراب، افسردگی تضعیف روابط والدین با عامالن تربیتی 

اثبات حق تنبیه متربی برای مربی، به  (،676-676/ 68: 2418)حر عاملی، مطابق داللت روایات 
و شدت و ضعف  اما مطابق اصل رعایت توان متربی نوع تنبیه متربی ،صورت مشروط ثابت است
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تواند تنبیه خاص را برای تمام متربیان با های وی باشد. مربی نمیباید بر اساس مالحظه توانش آن
ی در تنبیه متربی غیر از توان بدنی، توان عقلی های مختلف اعمال کند و از طرفها و ظرفیتتوانایی

بسا تنبیه عاطفی کارایی بیشتری نسبت به تنبیه بدنی داشته چه و باید رعایت کرد او نیزو عاطفی 
های رفتاری متربی داشته باشد. در بسیاری از آشنایی کامل با ویژگی باید رو مربیباشد. ازاین

ای متربی، نقاط قوت و ضعف وی مشخص شده و معلم هموارد، با شناخت مربی از توانایی
بنابراین در اتخاذ فعالیت تربیتی متناسب با آن  .برحسب آن، انتظار رفتاری مناسب از متربی دارد

 گیرد تا از ایراد هرگونه ضرر به متربی جلوگیری شود.توان و ظرفیت تصمیمی صحیح می

 اضرار عاطفی

شود که موجب ایراد لطمات عاطفی ی اتخاذ و عملیاتی میاگونهگاه اقدام و روش تربیتی به
، کاهش اضطراباحساس حقارت، وسواس، »های روحی و روانی مانند و آسیب
شود که این نوع ضررهای به متربی می« انگیزگی تحصیلینفس، ترس از محیط، بیاعتمادبه

 .استعاطفی نیز مشمول قاعده الضرار 

 قاعده عدالت

 یو تشریع یخداوند مقتضی آن است که تمام افعال او اعم از تکوینوصف عدالت برای 
جاری است، عاری از ظلم و ستم بر موجودات باشد. بر اساس حکمت و مصلحت، 

ها و استعدادهایی را عطا نموده و او را به نیروی اراده و اختیار خداوند به هر فردی، توانایی
حکمت و مصلحت، بندگان را به تکالیف است. از طرف دیگر بر اساس همان  کردهمجهز 

تکالیف مطابق توان و استطاعت بندگان نباشد و این و وظایفی مکلف نموده است، حال اگر 
یا در نظام جزا و پاداش، اراده و اختیار انسان لحاظ نگردد و پاداش و ثواب بر اساس میزان 

ورت گرفته و این از ها و استعدادهای اعطایی باشد، در هر دو صورت، ظلم صتوانایی
عدالت الهی مقتضی وجوب رعایت  :تعالی به دور است. به بیانی دیگرساحت باری

 های مکلفان و جزا و پاداش مطابق اداره و اختیار انسان است.توانش
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 سيره

 یکی از ادله اصل رعایت توان متربی، سیره است. زندگی و سیره عملی ائمه طاهرین
های دینی آنان هم در تبلیغ احکام و آموزه است.و ظرفیت مکلفان  توجه ایشان نسبت به توان

 پیامبرگرفتند. و هم در اجرا و اتیان تکالیف همواره طاقت و استطاعت افراد را در نظر می
ن تبیین و تفسیر ادرک و فهم مخاطب و در حد کردمیآرامی و مکث تالوت  آیات قرآن را به

 اند:گفتهای که گونهبه شد،رعایت مییز توان مخاطب، نمود. در روش آموزش قرآن نمی
آنکه احکام و معارف آن را فراگرفته و بدان  ازخواندند و اصحاب پسحضرت ده آیه را می

 .(41/ 2: 2861)قرطبی، شد کردند، ده آیه بعدی خوانده میعمل می
مالک اشتر  و به کردمینیز به رعایت توان و استعداد افراد التفات  علیحضرت 

ال حکومت باید بر اساس آزمون و سنجش باشد تا میزان استخدام کارگزاران و عّم  فرمود:می
نه آنکه مالک استخدام، دوستی و  ،ها مشخص گرددتوان و استعداد افراد در قبول مسئولیت

 .(61 )نهج البالغه، نامهرفاقت باشد 

رعایت توان و استطاعت کودکان و بر این بود که به جهت  نیز سیره عملی امام سجاد 
کرد تا نماز مغرب و عشاء و نیز ظهر و عصر را باهم امر می ،تشویق و ترغیب آنها به نماز

کودکان به نماز مبادرت ورزند تا شود بخوانند. توجیه حضرت این بود که این اقدام سبب می
 .(418/ 6: 2417)کلینی، نماز را ترک نکنند  ،و به جهت خوابیدن یا سرگرمی

به سبب حساسیت و دشواری و پیچیدگی مباحث اعتقادی، بسیاری از  امام صادق
اصحاب و شاگردانش را از بحث و مناظره با مخالفان منع کرده بود؛ اما با توجه به توانایی و 

هشام بن حکم، هشام بن »ازجمله  ؛داداجازه مناظره را میبه آنها استعداد برخی از شاگردان 
آن را تبیین و تفسیر  ،آنها سنگین بود آن حضرت برای هرگاه سخن«. مؤمن طاقسالم و 

حضرت در جمع گروهی از اصحاب فرمود:  :مثال برایل فهم گردد. بکرد تا برای آنان قامی
هاست و آنچه در زمین و در بهشت و جهّنم است و آنچه بوده و من به آنچه در آسمان»

ی درنگ کرد؛ دید این سخن بر حاضران گران آمد. سپس اندک«. خواهد بود علم دارم
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لَ ْ ل»فرماید منشأ علم من کتاب خداوند است که می»رو فرمود: ازاین  :)نحل ٍءلف ِعلِ ْب هُنلُکلِّ
 .(632/ 2 :2417)کلینی، « چیز استقرآن، بیانگر همه ؛(88

نای اعم بیش از جواز رعایت توان متربی به مع شایان ذکر است از سیره معصومین
عنوان دلیل شود؛ زیرا سیره، دلیل لبی است و اطالق مستحکمی ندارد تا بتوان بهاستفاده نمی

عنوان  روی پذیرش سیره بهدر تمام موارد رعایت توان متربی، مورد تمسک قرار گیرد ازاین
 الجمله است.دلیل، فی

 نتيجه

 به شرح ذیل است: ارنتایج حاصل از این نوشت
کارگیری آن بر اساس ذ روش یا اقدام تربیتی موجب اضرار به متربی شود، به. اگر اتخا2

در همه موارد اضرار )جسمی، ذهنی و  و وجود ضمان قاعده الضرر شرعًا حرام است
 عاطفی( بعید نیست.

بر اساس حکم عقل، تکلیف متربی به اقدامی که از توان و قدرت فرد بیرون است،  .6
 ممنوع است.در نتیجه ال و تکلیف به مح و خالف عقل

اما اگر عدم رعایت توان  ،ادله قرآنی بر رجحان مطلق رعایت توان متربی داللت دارد .4
زدگی در فرایند تعلیم و تربیت شود، داللت آیات بر وجوب، بعید نیست. دلمتربی منجر به 

ید عدم رعایت تردبیهمچنین اگر اشمئزاز از تحصیل و تربیت زمینه انحراف را فراهم آورد 
 توان متربی از باب مقدمه حرام، حرام خواهد بود.

 . بر اساس بررسی داللت ادله روایی:7
الجمله از روایات ناظر بر تفاوت توان و ظرفیت، اثبات ها فیالف. تفاوت توانش

های آدمی در فرایند تعلیم و . این اثبات مستلزم رعایت و در نظر داشت تفاوتشودمی
 های تربیتی از سوی عامالن تربیتی است.خاذ اقدامات و روشتربیت و ات

توان رجحان مطلق رعایت شود و میب. انجام تکالیف، متناسب با توان فردی اثبات می
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لتوان متربی در تکالیف و اقدامات تربیتی محوله به متربی را از مجموع ادله استنباط نمود.
حداقل میزان توان و استطاعت مکلفان  ج. سیره خداوند در جعل و وضع احکام، رعایت

شود که به ضمیمه گری عالوه بر امور الزامی، مستحبات را نیز شامل میاست که این رعایت
های تربیتی، قابل دلیل اولویت، رجحان مطلق رعایت توان متربی در اتخاذ اقدامات و روش

 استنباط است.
وان ادراکی آنان است. این شیوه فهم و تد. تعامل شریعت با عموم مکلفان بر اساس 

اما  ،گری توان مخاطب داللت داردجهت که سیره است حداکثر بر جواز رعایتتربیتی ازآن
کم رجحان است دست گری، رفتاری مستمر در سیره معصومیناز آن حیث که رعایت

 قابل اثبات است. آنمطلق 
ی که ماللت و انزجار قلبی را روی و اکثار در اعمال عبادزیادهمرجوحیت یا حرمت  .ـه

تحمیل آنچه در توان بدنی یا ذهنی و عاطفی نیست، در پی دارد و ثبوت ضمان در صورت 
 قابل اثبات است.

و. رعایت توان متربی به عنوان یک اصل تربیتی از رجحان مطلق برخوردار است، 
 استحباب دارد. ای که در مواردی، رعایت آن واجب و در مواردی نیز مطلوبیت وگونهبه
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 هانوشتپی

 ............................................................................................................................................  
طور خاص، طور عام و کفاره روزه بهجعل احکام ثانوی، احکام اضطراری، کفارات به :نمونه . برای2

 تیمم، نیابت در حج بر اساس رعایت توان و قدرت مکلف جعل و تشریع شده است.
گیرد همان تصویری است . ادراکی که مستقیمًا به وسیله یکی از حواس ظاهری یا باطنی صورت می2

واقعیت آن تصویر، در خارج است نه در ذهن )مطهری،  گرنهبندد وذهن نقش می ء محسوس درکه از شی
1 /671). 

ای که ای از صورت محسوسهخاطره ،ء محسوس با حواس آدمی قطع شود. اگر مواجهه مستقیم شی3
ادراك »و ادراك آن را « صورت خیالی»که به آن شود خیال یا حافظه نگهداری می در ،مانددر ذهن باقی می

 .نامند )همان(می« خیالی
. قوه واهمه معانی غیر محسوس موجود در محسوسات جزئیه مانند عداوت، ترس، محبت را درك 4

 (.674-676/ 6: 2427کند )طباطبایی، می
اشتراك دارند،  محسوس که در جهاتی با یکدیگر یء. با مالحظه چندین صورت خیالی از چندین ش1

بسازد به این فرایند تعقل گویند )مرتضی  یهمه صور را اخذ و یك مفهوم کل ذهن قادر است وجه اشتراك
 (.671/ 1، آثارمجموعه مطهری،

؛ شایان ذکر 428/ 6. محمد بن ابراهیم: درالدین شیرازی، الحکمة المتعالیة )حاشیه طباطبائی(، 3
 بیانات عالمه طباطبایی به دو معنا است:در  ز عقل عملی و نظری است مرادا

امور مربوط به خوبی و بدی عمل یا انجام و عدم انجام عمل است و عقل  الف. عقل عملی قوه دّراکه
 کند.نظری که علوم نظری و تئوری را درک می

این دهد. طبق ب. عقل عملی هیئتی برای نفس است که افعال جزئی خود را با استمداد از آن انجام می
عقل نظری، قّوه ادراك است؛ خواه امور مربوط  .معنا عقل عملی شأن ادراکی ندارد، بلکه کارگزار نفس است

 (.722-721/ 2فروغ حکمت، طباطبایی، به عمل یا امور مربوط به مسائل نظری را درك کند )
؛ و تعبیر 36 :، مؤمنون46 :، اعراف216 :در سوره انعام« النکلف نفسا اال وسعها». تعبیری چون 7

 آمده است. 666 :سوره بقره« ال تکلف نفسا اال وسعها»
(: 261/ 4: 2417توان به صحیحه دوم معاویه بن وهب استناد کرد )کلینی، در مورد روزه می .8
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عِل» لشااَّ لَمْبِد َره
َ
لأ ْاُ 

َ
لُیْؤَخُذللَمأ لَخْ للِفيلَکْم لَرْ َن لَو لَرْ َمُع لَ ه لَقهَل َ هِ ؟ لِرهاصِّ ِبيُّ َرَعلشاصَّ  ْ

َ
لأ لَو لَمَمة  لَمْشَبَة َس

 شود.در این روایت نیز تردید در سن مؤاخذ مشاهده می .«َمْشَبةَل
هم حکم آن و  ،آور استدر اصطالح فقهی مفاد قاعده الضرر، عزیمت است یعنی تکلیفی که زیان .8

شد و شخص به قصد رو اگر گرفتن روزه برای کسی ضرر داشته بااز این .شودمی هم مشروعیت آن برداشته
 (.662/ 26 :2426قربت، روزه بگیرد قضای روزه واجب است )سبزواری، 

بنابراین اضرار  .هر دو قول مشهور و مرحوم خویی یکی است ،باشد مهم. اگر مالک حرمت، اضرار 21
 دو قول حرام است. ر، بنابر هقابل اعتنا
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 نامهکتاب

 ............................................................................................................................................  
یم  .قبآنلکب

 .شابالغع هج
 ق.2428، چاپ اول، ی، قم، نشر الهادیةشاصح فةلشاخجهد

 .2671، ، نشر البالغة، چاپ اول، قمشال ه شهلولشاامب هههسینا، حسین بن عبدالله، ابن
 ق.2414، ، مکتبة االعالم االسالمی، بیروتشااتا رههل،ــــــــ
 .2671قم، انتشارات دفتر تبلیغات، چاپ اول،  ،شامفسل نلکاهبلشاشفهءل،ــــــــ

 ق.2461، المکتبه االسالمیه، قاهره، چاپ اول، شااغع  رهی س  تجم ،ن فارس، احمدبا
 .2682، تهران، رشد، چاپ اول،  مهم ل  دلول ح للش خهن وشنپاپالیا، دایان ای و دیگران، 

 .2681، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ اول،  خم مجوادی آملی، عبدالله، 
 .2686نشر اسراء، چاپ اول، ، قم، مرکز قبآن د    ح د، ــــــــ

 ق.2421، چاپ اول، ، بیروت، دارالعلم للمالیینشاصحهحجوهری، اسماعیل بن حماد، 
 ق.2418، چاپ اول، مؤسسة آل البیتقم،  ،شاش تة ومهئلحر عاملی، محمد بن حسن، 

 .2661چاپ گلشن، چاپ اول،  ،، تهران، دانشکده ادبیات دانشگاه ه عاغ اکبر، دهخدا، علی
 ق.2426، قم، مؤسسة المنار، شْلحکه   هّذبسبزواری، سید عبداألعلی، 

 .2676، تهران، نشر دانشگاه تهران، شالم هء  بحسبزواری، مال هادی، 
 ق.2686، چاپ اول، ، قم، مطبوعات دینیشاحکم شمبش ل،ــــــــ
 .2638 ،78ش  ، تهران، نشر تاب، چاپ اول،شا مظ  ع  بح، ــــــــ

یدلشالمارهدی، ابوالحسن، شعران  .2676، چاپ اول، ، تهران، انتشارات اسالمیه بحل جب
 .2677، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، آد   شماتدشدههی رهبلد شفلر، ایزرایل، 

 ق.2462، ریاض، دار الفضیله، چاپ اول، ش  هدلشافح لشوکانی، محمد بن علی، 
 ق.2423مؤسسه النشر االسالمی، چاپ پنجم،  ، قم،فبشئدلشاُلص لشیخ انصاری، مرتضی، 

 .2882، ، چاپ سوم، دار احیاء التراث، بیروتشاحک ةلشا اتها ة، محمد بن ابراهیم، صدر المتألهین
 .2631، مشهد، المرکز الجامعی للنشر، چاپ دوم، شاش شهدلشابر ر ةلف لشا مههجلشاخا ک ةل،ــــــــ
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 .2671، چاپ اول، ، انتشارات حکمتتهران ،شا اهاه ن  صد فاخف   مهئل  ج  مع، ــــــــ
 .تا، بی، چاپ اول،ی، قم، مؤسسه النشر االسالمردشیةلشاحک ة، طباطبایی، سید محمدحسین

 .2688چاپ دوم،  ، قم، مؤسسه بوستان کتاب، شمال لیهه رب مل،ــــــــ
 .2688، قم، بوستان کتاب، چاپ پنجم،   تعلد لشمال ، ــــــــ
 ق.2427، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ پنجم، شا  زشنلف ل فخ بلشاربآن، ــــــــ
 ق.2423، قم، مؤسسه النشر االسالمی، چاپ دوازدهم، شاحک علة ههی، ــــــــ

ینطریحی، فخرالدین،   ق.2423، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم،  ج علشابحب
 ق.2681ان، دارالکتب االسالمیه، چاپ اول، تهرل،شالمابصه طوسی، محمد بن حسن، 

 تا.، چاپ اول، بی، نجف اشرف، المکتبة الرضویةشافهبم ، ــــــــ
 ق.2417، تهران، دارالکتب االسالمیه، چاپ چهارم،  هذیبلشْلحکه ، ــــــــ

کر قم، مجمع الف (،شْلص لل شالواههدلولشاارا دل)شا شف ةلففاضل تونی، عبدالّله بن محمد، 
 ق.2421 ، چاپ دوم،یاإلسالم

 ق.2421، قم، نشر هجرت، چاپ دوم، کاهبلشات نفراهیدی، خلیل بن احمد، 
، قاهره، دار الکتب المصریه، چاپ شاجه علالحکه لشاربآنقرطبی، محمد بن احمد انصاری، 

 .2861دوم، 
 ق.2681، مؤسسه نشر دانشگاه چاپ اول، ، مشهد  وهللشاکشکشی، محمد بن عمر، 

 ق.2417، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم،  شاکهفکلینی، محمد بن یعقوب، 
 .2683، چاپ چهارم، پاییز ی، قم، مؤسسه امام خمین مهم ش خهنمصباح یزدی، محمد تقی، 

 .مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، )نرم افزار(
 جا.تا. بیدی، بی، تقریر محمدعلی توحی صبهحلشافرههةموسوی خویی، ابوالقاسم، 

 ق.2421، چاپ اول، اسماعیلیان ی، قم، مؤسسه مطبوعاتشابمهئل الله،موسوی خمینی، سید روح
 .ق2417 ،دفتر انتشارات اسالمی، قم،   وهللشامجه نجاشی، احمد بن علی، 

 ق.2421، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، قهمدةلاللضب لالّله،نمازی )شیخ الشریعة(، فتح
 ق.2418، چاپ اول، بیروت، مؤسسه آل البیت خاد كلشا مهئل ل، نوری، حسین بن محمدتقی

 ، ترجمه مهشید یاسایی، تهران، نشر ل  دلول خص  لک دکهنری ماسن، پاول و دیگران
 .2687مرکز، کتاب ماد، چاپ یازدهم، 

 
 

 
 

 

 


