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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 تربيت اعتقادي
پدر و مادر و خانواده  هفيوظدر مباحث تربيت خانوادگي عنوان دومي كه مطرح شد تربيت اعتقادي بود، در اين كه 

  است يا نيست؟ هاآني جزو وظايف در قبال اعتقادات چيست؟ و آيا تربيت اعتقاد

 ادلة وجوب تربيت اعتقادي
پذيرفتيم و دليل چهارم اول را  هيآمضاره كه داللت  هيآتمار و ئا هيآوقايه و  هيآسه آيه را مورد استدالل قرار داديم: 

كه  رزندانشان بودپدر و مادران و انبياء و ائمه به ف يهاهيتوصاي از آيات و اخباري بود كه حكايت از هم مجموعه
 َعَلى الدَّلَالَةِ وَ الْأَدَبِ حُسْنِ مِنْ بِهِ  وُلِّيتَهُ َعمَّا مَسْئُولٌ أَنَّكَ وَ«حقوق بود كه  هرسالداللت آن را پذيرفتيم و دليل پنجم هم 

  و دليل ششم هم اخبار تأديب بود كه ظاهراً بحث كرديم. 1»رَبِّه
اين شش دليل ادله عامه بود و دليل هفتم هم دليل خاصي بود كه همان روايت عبداهللا ابن فضاله بود كه سند معتبري 

زيادي در  هخاصچند دليل ديگر هم قابل استشهاد است، روايات  اينجانداشت، اين هفت دليلي بود كه بحث شد. در 
روايت خاصه  اينجازيادي وجود دارد ولي در  هخاصوايات تربيت اعتقادي خانوادگي نداريم ولي در تربيت عبادي ر

  همان روايت عبداهللا ابن فضاله بود.

 دليل هشتم: ادلة تربيت عبادي
است كه در تربيت عبادي آمده است، يعني ما روايات متعدد  ايادلهدليل هشتم كه باز هم دليل خاص نيست فحواي 

را بر دوش پدر و مادر گذاشته  ايوظيفهالقاعده در جايي كه يم و عليو واجبات و مستحبات دار نسبت به نماز و روزه
بگوييم به طريق اولي وقتي كه در قبال نماز و روزه و تسبيحات حضرت زهرا به نحو وجوب يا به نحو  ميتوانيماست، 

استحباب، تكاليفي را تعيين كرده است، به طريق اولي يا از باب مقدمه حتمًا بايد تربيت اعتقادي را هم بپذيرد، بنابراين 
در بحث خودمان هم استفاده كنيم، به اين شكل كه بگوييم اين  ميتوانيم گوييمميكه بعداً در تربيت عبادي  ايادلهاز 
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است و يا اين كه بگوييم اگر آن واجب است پس اين به طريق اولي واجب است چون اين  هاآن همقدمتربيت اعتقادي 
تربيت  درست است يعني ديآيمدر سعادت فرد و رستگاري و كمال فرد اهم از آن است، اين هم دليلي است كه به نظر 

و داللت اين درست است،  شوديم اشمقدمهاعتقادات الزم هم  هحوزواجب شد، طبعاً در  ايمحدودهعبادي كه در هر 
غير از اين است كه وقتي تربيت اعتقادي به معناي عام واجب شد، پدر و مادر هم از باب اين كه يكي از  هااين ههمالبته 

  .ميكنيمآن را در آينده مالحظه  هادلكه  شوديمواجب  مخاطبان آن تكليف عام هستند، برايشان

 وجوب تربيت اعتقادي وظيفه والدين
ارشاد  گوييمميبلكه  كندينماين دليل هشتم و آخرين دليل ما اثبات يك تكليف خاصي براي به ما هو پدر يا مادر 

د و اعتقادات را باور كنند، از آن حيث عام بار بياين و ملتزمجاهل تكليفي عام است و دنبال كردن اين كه مردم معتقد 
كه در  آنچهپدر و مادر هم يكي از كساني هستند كه به عنوان واجب كفايي مشمول اين وظيفه هستند، اما  گوييممي

بود كه با فرزندانشان دارند كه از ميان اين  ايخاصهبحث كنيم از حيث پدري و مادري و نسبت  ميخواستيم اينجا
  تام بود. هاآندو سه تاي هشت دليل 
ترديد كرد كه پدر و مادر و خانواده در قبال  شودينمتام است  هادلكه چند مورد  گانههشت هادلاين  همالحظپس با 

  رشد اعتقادي فرد و رشد ديني فرد، وظيفه دارند كه اصل اين مسئله ثابت شد. 

 فرع اول: وجوب تربيت اعتقادي
ن است كه اين تكليفي كه در اينكته: اولين فرع و ميكنيمبعد از اين فروع و تذييالتي داريم كه طي چند بند بيان 

  گفته شد و از ادله استفاده شد آيا اين تكليف الزامي است يا رجحاني است يعني واجب است يا مستحب است؟  اينجا
وقايه امري است كه هم ظهور امر در وجوب قوا و هم اين كه در  هيآمثالً  شوديمظاهراً از اين ادله وجوب استفاده 

وقايه  هيآ ، بنابراين6تحريم/ »ناراً أَهْليكُمْ وَ أَنْفُسَكُمْ قُوا«، كنديمخود آيه قرائني وجود دارد كه وجوب را مؤكد 
و دليل چهارم ولو اين كه سيره است اما قرائني وجود دارد كه به آن ظهور رجحاني بلكه  كنديمداللت بر وجوب 

و دليل چهارم هم بعيد نيست كه بگوييم داللت بر وجوب  كنديم، پس دليل اول حتماً داللت بر وجوب دهديموجوبي 
يعني واجب است و  أنَّك مسئولٌرد امام سجاد بود گفتيم كه در آن وجوب وجود دا هرسالو دليل پنجم هم كه  كنديم

و دليل هفتم هم كه روايت  كرديمداللت بر وجوب  هاآنبايد انجام دهد و دليل ششم كه اخبار تأديب بود، بعضي از 
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ها بنابراين از اين ؛بود فحواوب آن بعيد نيست و دليل هشتم عبداهللا ابن فضاله بود سند معتبري نداشت ولي ظهور در وج
  .كنديمدر اين ترديد كرد و حداقل دو سه مورد از اين ادله به خوبي وجوب را افاده  شودينمو  شوديماده وجوب استف

 فرع دوم: موضوع تربيت اعتقادي
  تكليف الزامي كجاست؟  محدوده ايندوم اين است كه  هنكت

 الف. عقايد واجب
را بگيريم، ظهورش در اعتقادات واجب است، يعني  »ناراً أَهْليكُمْ وَ أَنْفُسَكُمْ قُوا« هيآكه اگر ما  ديآيمبه نظر 

اعتقاداتي كه اگر او به آن ملتزم نشود مسيرش، مسير نار است و آتش جهنم است و ظاهر آن اين است كه اعتقاداتي را 
كه آن را در  شوديممقيد  يَجِبُ االعتقادطبعاً به  اينجاديگر در  هادلوجوب  همحدودكه واجب است، داشته باشد، 

اعتقادات واجب قرار  هحوزبا قرائني كه در اين ادله وجود دارد، وجوب در  هرحالبهولي  ميكنيمبحث  العقيدهفقه
و اين خالف ظاهر ادله  شوديمبگوييم كه وجوب تربيت اعتقادي شامل مستحبات اعتقادي هم  ميتوانينمو  رديگيم

در  و ؛التزاماتي كه الزامي است بايد انجام گيرد همحدودي تربيت اعتقادي در است و انصراف ادله به واجبات است، يعن
واجبات اين تكليف را  همحدوداست بر اين كه در همان  ايقرينه »رَبِّه َعلَى الدَّلَالَةِ وَ الْأََدبِ حُسْنِ  مِنْ بِهِ  وُلِّيتَهُ عَمَّا«

و تكاليف اعتقادي الزامي  عقايد همحدوددارد، پس وجوب تربيت اعتقادي از سوي پدر و مادر نسبت به فرزندان در 
  است.

 ب. عقايد واجب و مستحب
 البته توجه كنيم كه نسبت به اعتقادات غير الزامي كه رجحان دارد، بعضي ادله وجود دارد كه اطالق دارد مثالً بعضي

، شامل رسانديمكه داللت بر وجوب ندارد و مطلق رجحان را  ايادلهاز اخبار تأديب كه گفتيم حالت رجحاني دارد و 
در وجودش است كه  ايقرينه، كنديمكه بر وجوب تربيت اعتقادي داللت  ايادله، در واقع شوديماعتقادات مستحب هم 

كه بعضي از اخبار تأديب و  كنديمكه داللت بر رجحان تربيت اعتقادي  هم داريم ايادلهو  رسانديماعتقادات واجب را 
  . شوديمو اوصاف ريز خداوند و بهشت و جهنم و ... را هم شامل  شودينم... اين طور است كه مقيد به اعتقادات واجب 
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 بنديجمع
به دو گروه تقسيم كنيم: يك  ميتوانيمكه در تربيت اعتقادي به طور عام يا خاص است  ايادلهبنابراين ما از اخبار و 

كه در اين  گروه كه داللت بر وجوب اين عمل تربيتي دارد و يك گروه كه داللت بر مطلق رجحان و استحباب دارد
دوم را بر رجحان مطلقي  طايفهول را بر اعتقادات واجب و ا طايفه، ميكنيمرا با قرائن لبّي حمل  طايفهصورت اين دو 

و نسبت به مستحبات هم دليل داريم مثل بعضي از  شوديمو مستحبات را هم شامل  شوديماعتقادات را شامل  ههمكه 
مستحبات هم  هحوزواجب الزم است كه براي تربيت اقدام كنند و در  عقايد هحوزاخبار تأديب، بنابراين پدر و مادر در 

  .شوديمطبعاً مستحب 

 الدينفرع سوم: وجوب تربيت اعتقادي بر و
مستحبات  يهابخشواجبات و رجحاني در ساير  همحدوداين است كه اين تكليف الزامي در  اينجافرع سوم در 

؟ ولو اين كه بعضي از ادله ممكن است منصرف به پدر شوديماعتقادي، مخصوص پدر است يا پدر و مادر را شامل 
مطلق است و اين كودكان هم  »ناراً أَهْليكُمْ وَ  نْفُسَكُمْأَ قُوا« هيآباشد و انسان مطمئن نباشد كه مطلق است ولي مثل 

اهل مرد هستند و هم اهل زن هستند و حتي تعبير امام سجاد و بعضي از اخبار تأديب هم اين طور است و به نظر 
آن شبهه وجود  اينجا، البته در شوديمكه اين خطابات مطلق است و اختصاص به پدر ندارد و شامل مادر هم  ديآيم

منصرف به پدر است ولي ما  هااين ههمكه پدر دارد،  ايويژهدارد كه كسي ممكن است بگويد كه به خاطر نقش واليتي 
تربيتي و ... چنين اختصاصي نيست. اين بحث به وضوح دو بحث قبلي  يهابحثگاهي شواهدي داريم كه در مقام 

  .نيست ولي به نظر هر دو اين تكليف را دارند

 مراحل تربيت اعتقادي
يا  شوديم، يعني هم قبل از بلوغ و بعد از بلوغ را شامل شوديمچهارم هم اين است كه چه مراحلي را شامل  هنكت

مراحل  ههمكردن او به اعتقادات  باورمندبراي بعد از بلوغ است و آيا اين اقدام به تربيت اعتقادي و ملتزم سازي فرد و 
  ؟ دشويمتربيتي را شامل 
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خاصي  همرحلوجود دارد، اطالق دارد و اختصاص به  اينجاكه در  ايادلهكه حداقل بخشي از اين  ديآيمبه نظر 
، اهل شخص فرزندان او »ناراً أَهْليكُمْ وَ أَنْفُسَكُمْ قُوا« ديگويم، وقتي شوديمندارد و حتي سنين باال را هم شامل 

 ايويژه هفيوظمراحل پدر و مادر در قبال اهل خود  ههمچه كوچك باشند و چه بزرگ باشند و در  هااينهستند و 
 كه از انبيا و ائمه نقل شده است، سن خاصي مطرح نيست و ييهاهيتوصوجود ندارد يا در  ايمرحلهدارند و در اهل 

قطعاً در سنين بااليي بوده است مانند  هاتوصيهاست، به خصوص كه بعضي از آن  ُبنَيَّ تا آخر هم اگر پير شود بُنَيَّ
كه اين در اواخر عمر حضرت است كه اگر به  البالغهنهج 31 هناموصيت اميرالمؤمنين به محمد حنفيه يا امام حسن، در 

ديگر هم  هادلامام حسن باشد، سن بااليي داشته است و اگر به محمد حنفيه هم باشد باز سن بااليي داشته است، در 
مطلق است و مقيد به مرحله و سن خاصي نيست و  هاايناست چون در ادله اهل و ابن و ... آمده است كه  طورهمين
  . شوديمسنين را شامل  ههم

 محدودة زماني تربيت اعتقادي
، شودينممطرح كرد اين است كه كسي بگويد كه اين ادله سنين قبل از بلوغ را شامل  اينجادر  شوديمكه  ايشبهه

، شما فرزندان و اهلتان را از آتش حفظ »ناراً أَهْليكُمْ وَ أَنْفُسَكُمْ قُوا أيها الذينَ آمنوايا «چون او تكليفي ندارد مثالً 
. پس ممكن شودينمكنيد و اين هنوز در شرايط تكليفي نيست كه آتش بر او مقرر باشد و حفظ از آتش او را شامل 

  . شودينمرفتن اطالق داشته باشد و قبل بلوغ را شامل  ساليبزرگاست بعضي از ادله در به سمت 
تعابيري وجود  هاآنديگري داريم كه در  هادلما منحصر به آن نيست و  هادلداد اين است كه اوالً  شوديمپاسخي كه 

را هم شامل شود و  هاكوچك سال توانديمولي  شوديمرا شامل  هاسالبزرگ بُنيَّ دارد كه اطالق دارد و گفتيم كه يا
را بگيريم و اطالق ندارد، بعيد نيست و از آن جهت اشكال دارد و  متيقناگر بگوييد كه دليل سيره است و بايد قدر 

 الدَّلَاَلةِ  وَ  الْأَدَبِ حُسْنِ مِنْ بِهِ وُلِّيَتهُ عَمَّا مَسْئُولٌ« ديگويمامام سجاد و اخبار تأديب است كه  هرسالبگوييم  ميتوانيم
  در كوچكي و ... هم وجود دارد.  علي ربهكه داللت  »رَبِّه عَلَى

، شوديمرا هم شامل »ناراً أَهْليُكمْ وَ أَنْفُسَكُمْ قُوا«لذا اوًال بعضي از اين ادله اطالق دارد و ثانياً اين كه حتي دليل 
مستقيم و بالفعل است و گاهي وقايه ولو براي اين كه در آينده به  ، گاهي وقايهاز جهنم و عذاب براي اين كه وقايه

يعني كاري كن كه در معرض گناه  ؛حفظ كن، »ناراً أَهْليكُمْ وَ أَنْفُسَكُمْ قُوا«، شوديمكه آن را هم شامل  نيفتدعذاب 
يف را به طور مطلق شامل است و ثالثًا اگر حتي بگوييم ماقبل تكل طورهمينقرار نگيرد كه اين قبل از تكليف هم 
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كه قطعًا بايد انجام دهد چون  افتديمكه اگر انجام ندهد از اول تكليفش در معصيت و گناه  اياندازه، به آن شودينم
و ثانيًا اگر  شوديمو قبل از بلوغ را به طور مطلق شامل  شوديممراحل را شامل  ههمواجب است، بنابراين اوالً  همقدم

هم اطالقش آن را نگيرد در آن حدي كه مقدميت دارد براي اين كه از اول تكليف معتقد باشد، قطعًا واجب است و از 
  واجب است. همقدمباب 

كه واجب است كه  ديگويمفحواي تربيت عبادي بود و وقتي  ميآورديمبعدي اين است كه دليل ديگري كه ما  هنكت
عبادت را به او آموزش دهد، بعد خواهيم گفت كه بعضي از ادله مال قبل از بلوغ است و وقتي كه او را تمرين دهد و 

طبعاً تربيت اعتقادي هم به طريق اولي قبل از بلوغ است و لذا اولويت ادله هم در  ديگويمقبل از بلوغ تربيت عبادي را 
  .ميكنيمكه آن را بعداً بحث ، منتها ممكن است كل قبل از تكليف را شامل نشود ديآيم اينجا

 تربيت اعتقادي بالنسبة مراحل رشد
بعدي هم اين است كه اين تكليف مطلقي كه نسبت به تربيت اعتقادي است طبعاً به قدرت و امكان اداي تكليف  هنكت
و امروز در علم هم مفصل در مورد آن بحث  مينيبيمكه ما در تجربه  آنچهو مقصود اين است كه بر حسب  شوديممقيد 

ابعاد مراحل رشدي دارند و  ههمشده است، كودك و نوجوان و ... از نظر عقلي و ذهني نوعي سير رشدي دارند و در 
، رشد عقلي و ذهني و عاطفي هم كنديمتابع قوانيني است و از مسير مشخصي عبور  هاآنكه رشد جسمي  طورهمان
در خصوص مسائل اعتقادي و باورهاي ديني هم همين شكل است كه در اين زمينه روانشناسان غربي است و  طورهمين

واجب است كه تربيت اعتقادي  گوييمميكار كردند و در كشور ما هم كم و بيش توجهي به آن وجود دارد. اين كه ما 
ممكن است كه مثًال قبل از سه  انجام دهد، اين مقيد به اين است كه مراحل رشد و آمادگي در فرد باشد چون

او نتواند اين اعتقادات را درك كند و ما طبعاً به چيزي كه امكان ندارد موظف نيستيم و بايد وقتي باشد كه  چهارسالگي
  امكان فهم و دريافت در او باشد. 

 »اتقان العمل« هقاعد
كه اين  إنَّ المؤمنِ إذا عملَ شيءً أتقَنَه وَ أحكَمَهاستحباب و اتقان العمل داشتيم  هقاعدمهم اين است كه ما  هنكتاما 

استفاده كند،  هاشيوهاز بهترين  ايوظيفهكه انسان در انجام كار و  كنديمدر حديثي آمده است و عقل هم به آن حكم 
ين است كه بهتر ا شوديمشرعي  هقاعدمالزمه يك  هقاعدعقلي است و شواهدي در آن وجود دارد و با  هقاعداين يك 
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كه انسان در انجام وظيفه بهترين راه را انتخاب كند و در جاهايي كه بر اساس مراحل رشد امكان ندارد تكليف برداشته 
  .شوديم

كه بهترين راه را انتخاب كنيد. يكي از اين بهترين راه اين است كه ببينيم مراحل رشد او چيست؟  ديگويماين قاعده 
در دريافت مطالب و در رشد ديني و اعتقادي را در نظر  شناختيروان يهادقترشد و  و بهتر اين است كه ما مراحل

  بگيريم و اقداماتمان با آن منطبق باشد و مستحب است كه انسان بهترين راه را انتخاب كند. 
  

 تربيت اعتقادي يهاروش
استفاده كند و الزامي نسبت به اين  عادي انجام دهد و يا از فيلم و ... يهاموعظهاين است كه  هاراهكه يكي از 

فقهي است، البته  هقاعداستحباب و اتقان العمل يك  هقاعدنيست ولي استحباب آن وجود دارد و اين  هاراهبهترين 
براي اين كه اين تربيت اعتقادي انجام شود بهترين زمان و بهترين فضا و  ديگويماستحباب است ولي مهم است و 

را  هابحث ههمنيست و  اينجارا انتخاب كنيد، البته اين نكته از نكات كلي است و فقط در  هاروشو  هاشيوهبهترين 
  . شوديمشامل 

كه موجب ضاللت و عدم هدايت او شود حرام است و اگر اطمينان باشد كه در مسير اعتقادي او زياني را  ايشيوه
ن است كه ما تربيت اعتقادي را با روشي انجام دهيم كه اثر ، بايد آن كار را انجام ندهد. حالت اول ايكنديمايجاد 
متعارف  يهاحالتدارد كه اين مستحب است و حالت دوم اين است كه تربيت اعتقادي را در شكل طبيعي و  يترعمق

زيان باري انجام دهيم، ـ چه  يهاروشكه اصل اين هم واجب است و حالت سوم اين است كه آن را با  انجام دهيم
حتمالي و چه اطميناني كه اگر احتمالي باشد شايد منعي نداشته باشد ـ ولي اگر مطمئن باشد كه اين روش اثر مخربي ا

  دارد، حرام است.

 جلوگيري از تزاحم در تربيت اعتقادي
را وجود دارد اين است كه گاهي ممكن است اصل اين كه تكليفش را انجام دهد براي اين كه او  اينجاكه در  اينكته

 هفاصلآدم باورمند به بار آورد و از اول تكليف معتقد باشد، ممكن است با اين كه اگر او بخواهد اين كار را در اين 
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ولي مطمئن است وقتي مثًال به دبيرستان و ... برسد، با اين  شوديمزماني انجام دهد مزاحم باشد، اول تكليف معتقد 
  اين حالت تزاحم است و بايد رعايت اين تزاحم را بكند. كه  زندميروشي كه او پيش رفته است، پس 

ممكن است اين اقدام مستحب يا واجب او با چيز ديگري تزاحم پيدا كند كه در اين صورت بايد اهم و مهم كنيم و 
، نه تنها مستحب روديمو اگر آثار مخربي داشته باشد قطعًا مستحب كنار  روديمممكن است بگوييم استحباب كنار 

بلكه بايد  رودينم، البته به صرف احتماالت اين تكاليف كنار روديمبلكه گاهي تكليف واجب هم اگر مخرب باشد كنار 
  مطمئن باشد.

 نقش علوم انساني در تربيت اعتقادي
بايد بهترين روش را انتخاب كند اين بهترين روش هم تابع متفاوت است به  هاروشدر اتخاذ  گوييممياين كه 

و  ديآيمست كه علوم انساني و ... به كمك انجام وظيفه اينجاو  فردي يهاتفاوتزمان و مكان و شرايط سني و  تفاوت
و مراحل  كنديمو ابزارها را تعيين  هاشيوهاين است كه  كنديميكي از تأثيراتي كه علوم انساني دارد و به دين كمك 

اتقان  ديگويمتكليفتان را انجام دهيد، چون دليل  هااينحظه مالبا  ديگويمو  كنديمرشد و تربيت و سن را مشخص 
است كه در واقع علوم به طور عام و  ييهاكمكاست و اين از  هااينبهترين روش  ديگويمعمل بهتر است و آن هم 

ر واقع دين قواعد به تبليغ و ترويج و تربيت ديني انجام دهند و د تواننديم هاشناسيروشو  هافناوريعلوم انساني و 
  مثل اتقان عمل دارد. ايكلي
  

 


