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 تعلیم قرآن
 مرور گذشته

اند که  نسبت تعلیم قرآن که مفصل قبًال مورد بحث قرار دادیم، مواردی نیز وجود دارد که افراد ملزم شده عالوه بر تکلیف عمومی
 .اند موظف بر آنها تکلیف خانوادگی است. تکلیفی که پدر و مادر  را آموزش بدهند. یکی از آن قرآن

رساند که  ها انسان را به باور می ها بعضی معتبر بود. جمع این در جلسات گذشته روایات خاصه و عامه را بیان کردیم. در بین این
 قرآن وجود دارد. یاددادنتکلیفی برای 

 این بحث باید بیان کنیم.چند فرع در ذیل 

 استحباب مؤکد فرع اول:
وجوب استفاده  درنتیجهدر این روایات معموًال وعده به ثواب داده شده است شود.  استحباب مؤکد استفاده می از این روایات،

 شود. نمی

 مخاطب تکلیف، پدر و مادر فرع دوم:
یرا این مخاطب تکلیف پدر و مادر است. اگر در بعضی روایات ها مثبتین هستند. یک  پدر مخاطب بود، منافات با اطالقات ندارد. ز

 دهد. ی دیگر پدر را مخاطب قرار می کند و دسته دسته پدر و مادر را بیان می

 فرع سوم:
این  فرزند است.شود که این تکلیف جزء اولین تکالیف آموزشی پدر و مادر برای  فرع سوم این است که از بعضی روایات استفاده می

استحبابی  البته این وظایفی که ذکر شده است،شد. این روایت سند قابل تصحیحی دارد.  استفاده می البالغه نهج ٣١نکته از نامه 
 است.

 زمان شروع آموزش
. فرابگیردتواند آن را  در این روایت ابتدای به تعلیم بیان شده است، ابتدای به تعلیم منظور اول عمر نیست. اولین موقعیتی که فرد می

ها متغیر باشد که باید بهترین روش را انتخاب کنیم. اگر ما ابتدای تعلیم را خواندن  است. ممکن است روشروش نیز روش عقالیی 
 در اینجا دو احتمال وجود دارد: درنتیجهید.  آ تر می و نوشتن قرار ندهیم، سن آموزش پایین
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 الف) آموزش از طریق خواندن و نوشتن

 ب) فراگرفتن ولو اینکه خواندن و نوشتنی بلد نباشد. این اطالق دارد.

کند، ابتدا مستحب است که خواندن قرآن را  حتی وقتی شروع به خواندن و نوشتن میرسد احتمال دوم اظهر باشد.  به نظر می
 انسان دارد.ها، تأثیر پایداری در شخصیت  شروع کند. سر این مطلب نیز این است که اولین آموزه

 :چهارمفرع 
آیا مقصود از وظیفه پدر مادر بالمباشرة است، یا اینکه به تصویب کافی است. به قراینی گفتیم که اختصاص به مباشرة ندارد. ممکن 

 ایرادی ندارد. است شرایطی فراهم کند، کودک را به آموزشگاه ببرد،

 آموزش خواندن قرآن و مضامین و تفسیر فرع پنجم:
 بتدایی، همان خواندن کتاب است یا اینکه مضامین و تفسیر است؟آموزش ا

مثًال در روایت سکونی نیز تعلیم کتاب الله آمده است. تعلیم کتاب الله کتاب است.  تعلیمچیزی که در روایات تأکید شده است، 
 ٣١این بحث نیز نامه  مؤید. گیرد برمیدر اختصاص به ظاهر قرآن ندارد. این اطالق دارد هم خواندن و هم مضامین و تفاسیر را 

 های شخص باید قرآن باشد. اولین آموزه کند که: این روایت تأکید می است. البالغه نهج

 فرع ششم:
 ای در آن سنین دارد. تعلم قرآن در شباب و سنین پایین استحباب دارد، عمًال تعلیم نیز استحباب ویژه

 حق در روایات نسبت به آموزش قرآن مبنای
هایی به او  روایاتی که بحث تعلیم قرآن به فرزندان اشاره کرده بود، غالبًا به این شکل بود که اگر کسی این کار را انجام بدهد، ثواب

شد. اما بعضی روایات لحن حق دارد. البته در رساله حقوق، به حق آموزش قرآن اشاره نشده بود. بلکه به یک حق عامی  داده می
 گیرد. تعلیم قرآن را نیز دربر می اشاره شده است که

 روایت اول:
ِبي َع «

َ
ُکوِنيِّ َعْن أ وَب َعِن السَّ یُّ

َ
ِبیِه َعْن َفَضاَلَة ْبِن أ

َ
ٍد َعِن اْبِن ُجْمُهوٍر َعْن أ ِه ع ِفي َحِدیٍث َقاَل: َقاَل َو َعْن َعِليِّ ْبِن ُمَحمَّ ْبِد اللَّ

ِه ص َحقُّ اْلَوَلِد َعَلی َوالِ  َرُه َو یُ َرُسوُل اللَّ ِه َو ُیَطهِّ َمُه ِکَتاَب اللَّ ُه َو َیْسَتْحِسَن اْسَمُه َو ُیَعلِّ مَّ
ُ
ْن َیْسَتْفِرَه أ

َ
َمُه ِدِه ِإَذا َکاَن َذَکرًا أ َعلِّ
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و َمَها ُسوَرَة النُّ َها َو َیْسَتْحِسَن اْسَمَها َو ُیَعلِّ مَّ
ُ
ْن َیْسَتْفِرَه أ

َ
ْنَثی أ

ُ
َباَحَة َو ِإَذا َکاَنْت أ َمَها ُسوَرَة ُیوُسَف َو َال ُیْنِزَلَها  -رِ السِّ َو َال ُیَعلِّ

َل َسَراَحَها ِإَلی َبْیِت َزْوِجَها.  P0F١»اْلُغَرَف َو ُیَعجِّ

 این روایت مضامین بلندی دارد. یکی احترام به مادر است.

 این روایت فرزند حقی بر گردن پدر و مادر دارد.در 

 داند. روایت آموزش قرآن را حق فرزند می در اینکند اما  در روایات قبلی وظیفه پدر و مادر را بیان می

 تفاوت حق با حکم
 یک نوع مالیت دارد. حق ماند. حق چیزی است که قابل اسقاط و انتقال است. مثل خیارات می

 حق نیز درجات و اقسامی دارد:

 قابل معامله نیستند. ولی اند اسقاطها قابل  الف) بعضی حق

 اند. ها قابل اسقاط و قابل معامله ب) بعضی حق

 که قابل اسقاط و انتقال نیست. دست مکلف در حکم، باز نیست. حکم به معنای خاص، اعتبار و تکلیفی است

 حق تأکد تکلیف
 شود: چند نکته استفاده میهایی دارد. با تعبیر حق،  در مواردی که بحث حقوق است، حق این موارد با حق فقهی تفاوت

ای دارد. تأکیدی بر اهمیت وظیفه  شود ولی بار اضافه قطعًا تکلیفی بر گردن شخص گذاشته میکنیم،  الف) وقتی حق را بیان می
 شود. ی ایجاد میالناس حقشود. حدود  تبدیل می الناس حقاست، از طرفی حق الهی به 

یر پارا  الله حقگاهی انسان  در حدود نیز چنین است، در تخلفات اجتماعی، گذارد. مثًال شراب خورده است. خوردن مسکر،  می ز
 با هم تلفیق دارد. مثل قذف. الناس حقو  الله حقنیست. ولی بعضی از تخلفات،  الناس حق

. با بیان باشدی نیز وجود دارد. این طلبکاری ممکن است در قیامت الناس حقی، بعد الله حقتعبیر حق بیاید، عالوه بر  که وقتی
 آید. حق، نوعی طلبکاری برای شخص به وجود می

                                                           

 481، ص 21ج  وسائل الشيعه، 1
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 حق در این بحثمقایسه حق فقهی با 
 و معامله نیست. قابل اسقاط نیست. انتقال قابلرود، قابل اسقاط و معامله و انتقال است. اما این حق  حقی که در فقه به کار می

 حق دارای دو معنا است. درنتیجه

 قابل اسقاط و انتقال است. یک نوع مالیت در اینجا وجود دارد.الف) اعتبار شرعی که 

کند. یعنی حق  ی در آن امر ایجاد میالناس حقدهد و بعد  ب) حق به معنای تکلیفی است که شارع در قبال دیگران به انسان می
شود،  برای آن مترتب میکه  مجازاتیشود و  ین باعث مضاعف شدن تکلیف میمطالبه و تخفیف مجازات برای آن داده است. ا

 تواند با بخشیدن، باعث تخفیف مجازات بشود. شخص می

 بندی: جمع
دهد که یک حکم تکلیفی بر آن  این حق اعتبار وضعی است که شارع قرار می درنتیجهحق تعلیم و تربیت، از معنای دوم است. 

 رساند: ا بیاید دو مطلب را میاین حق در هر ج انتقال است. شود. که نه قابل اسقاط، معامله، مترتب می

 الف) تأکید و مهم بودن

 ب) برای دیگری سهمی وجود دارد. از حیث وجود سهم، شخص دخالت دارد.

 نکته مهم
اما اگر دلیلی نداشته  شود میاسقاط بکند یا اینکه انتقال بدهد، حق نوع اول  تواند میوقتی دلیل در روایت وجود داشته باشد که 

 .شود میباشیم، حق نوع دوم 
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