
                                                                                                                             :  ٢٣٨٢ماره 

 
 

1

 فهرست
 2 ............................................................................................................................................................... مقدمه
 2 ................................................................................................................................... اتيروا در ياخالق تيترب

 2 ............................................................................................................................ يراندازيت و شنا اتيروا
 3 .......................................................................................................................................تيروا يبررس

 3 ................................................................................................................. شغلي و اقتصادي تربيت اتيروا
 3 ........................................................................................................................................... اول تيارو
 4 ........................................................................................................................................... دوم تيروا
 4 ..................................................................................................................................... اتيروا يبندجمع
 5 .................................................................................................................................... طعام آداب اتيروا

 5 .......................................................................................................................................تيروا يبررس
 5 ................................................................................................................................. ياجتماع آداب بحث تكمله

 6 .................................................................................................................................. كردن سالم ادب -1
 6 .................................................................................................................................... دوست انتخاب -2
 6 .......................................................................................................... گرانيد با تعامل در اخالق حسن -3

 7 ................................................................................................................................................... نكات
 9 .................................................................................................................................... يتيترب يعموم يهاروش
 

 
  



                                                                                                                             :  ٢٣٨٢ماره 

 
 

2

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
هايي از مباحث قبل است و بحث جديدي را با عنوان جديد اي به بخشكنيم، تكملهعرض مي اينجادر  آنچه

گيرد. در اين هاي سابق قرار ميكه هر يك در يكي از جايگاه ايگونهبهحث قبل است تر تتميم مباآوريم بلكه بيشنمي
 كنيم.االطفال استفاده شده. نكاتي آمده و توضيحاتي نيز اضافه ميمطالب از جلد سوم موسوعة احكام 

 در رواياتاخالقي تربيت 

 روايات شنا و تيراندازي
در ساحت تربيت جسماني و بدني، قواعد و كلياتي را ذكر كرديم و مباحث بسياري انجام شد. در ذيل آن ساحِت 

به عنوان دو  تيراندازيتربيت بدني و جسماني، رواياتي هم در مورد شنا و تيراندازي نقل شده است. در بحث شنا و 
است. اين چيزي  شدهمطرحر خصوص اطفال نيز رواياتي رواياتي داريم. د طوركليبهتفريح مستحب و ممدوح، در شرع 

اين كتاب اگر مالحظه كنيد، يك  هفتادوهشتو  چهارصدخاص، به آن نپرداخته بوديم. در صفحه  طوربهاست كه 
السالم: قال اميرالمؤمنين عليه«روايت از كافي نقل كرده است. در آنجا كافي از يعقوب بن سالم نقل كرده است كه: 

يعني شنا و تيراندازي امر شده است. البته چون ارتكاز سباحه و رمايه به  اينجاكه  1»مُوا أوالدَكم السِبَاحَةَ و الرِمَايةعَلِّ 
شود. اين مسئله در وسائل نيز، بيروني بر اين امر داريم، مطمئن هستيم چنين چيزي وجود ندارد و حمل بر استحباب مي

مرفوعه و مقطوعه  صورتبهالفصاحه هم است كه ما آن را نخوانده بوديم. در نهج جلد پانزده، در ابواب احكام اوالد
 على الولد حقّ«العمال نقل شده: در طرق اهل سنت هم از كنز 2»الّرماية و السّباحة أبناءكم علّموا«آمده كه آن هم دارد: 

 .3»الرّماية و السّباحة و الكتابة يعّلمه أن الوالد
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 بررسي روايت
و  چهارصدداريم كه در صفحه  كنزالعمالبنابراين در اين بحث، دو روايت شيعي و دو سه روايت از عامه از 

. البته سند معتبري ندارد و تعدد احاديث هم خيلي باال نيست. كالً پنج يا شش روايت در مينيبيمها را آن هفتادوهشت
توانيم بگوييم همين كه چون سند معتبري ندارند فقط مي ل شدهها آموزش شنا و تيراندازي بدهيد نقكه به بچهباب اين

 كند و اال سند ندارند.تعداد روايات در موضوعي كه اصل سباحه و رمايه مستحب است، اطميناني براي ما ايجاد مي
 هاي ورزشي است ارائه شد.اين يك تكمله در بحث بدني و جسماني كه از بحث

 تربيت اقتصادي و شغلي روايات
 اينجاخاص در  طوربهيك بحث در تربيت اقتصادي و شغلي همان تَضَعَه مُوضِعَاً حسناً بود كه قبالً بحث كرديم، اما 

 كنيم.را بيان مي روايتي نقل شده كه آن

 روايت اول
فرمايد: وارد بر امام صادق شدم و به حضرت عرض اسحاق بن عمار در روايت مفصل و مشهوري نقل شده كه مي از

ام. اي؟ گفتم: بله اسمش را محمد گذاشتهكرده گذارينامكردم: فرزنددار شدم و پسري به دنيا آمده. حضرت فرمود: 
كه  حال» َبعِْدك مِنْ  صِدْقٍ  َخلَفَ وَ  حَيَاِتكَ  فِي َلكَ  عَيْنٍ  قُرَّةَ اللَّهُ  جَعَلَهُ َتسُبَّهُ لَا وَ مُحَمَّداً  تَضْرِبْ  فَلَا«حضرت فرمودند: 

 ِفي ِفَداكَ جُعِلْتُ«نامش را محمد گذاشتي او را نزن و دشنامش نده و سپس حضرت او را دعا كردند. مرد سؤال كرد: 
 تُْسلِمْهُ  لَا شِئْتَ حَْيثُ فَضَعْهُ  أَْشيَاءَ خَمْسَةِ  عَنْ  عَدَْلتَهُ إِذَا«او را در چه شغلي ببرم؟ حضرت فرمود:  »؟َأضَعُه الْأَعْمَالِ  أَيِّ 

نده و بعضي  حضرت فرمودند: در پنج كار قرارش 4»و... الْأَكْفَان بَيَّاعَ تُسْلِمْهُ  لَا وَ الرِّبَا مِنَ  َيسَْلمُ لَا الصَّيْرَفِيَّ فَإِنَّ صَيْرَفِيّاً
 ات را به آن سمت نبر.فرمايند: بچهكنند و مياز مشاغلي كه نوعي كراهت دارد را در ادامه بيان مي

 بررسي روايت
يكتسب به آمده. سند اين روايت معتبر نيست  ، ابواب ماويكبيستاين روايت در كافي است. در وسائل هم در باب 

چراكه در دو تاي قبل از اسحاق بن عمار محل بحث است ولي در ذيل مباحث تربيت اقتصادي و شغلي بايد به اين 
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فرمايد: طوري تنظيم كنيد كه بچه به سمت دهد و ميبه او مي مسئوليتيگويا حضرت  اينجاروايت اشاره بكنيم. در 
يك نوع  درواقعبايد كاري كنيد كه به سمت محرمات نرود.  اوليطريقبهاسبي كه حتي مكروه هم هست نرود پس مك

هايي مشغول شود كه مشكلي حتي به لحاظ كراهت ندارد. اين مؤيد كه از نظر ارزشي، در كسبتوجه به اين
گفتيم دو معنا عه موضعا حسنا، در تضعه ميشود. اين روايت قرينه بر روايتي است كه تضمستحب هم مي هايمسئوليت

دارد: يك معناي آن معناي اقتصادي بود. تضعه موضعا حسنا، يعني در كاري او را بگمار كه كار خوبي باشد. اين قرينه 
شود در حد يك اصطالح است و در مورد گويند: تضعه...، معلوم ميبر اين است كه وقتي حضرت در جواب مرد مي

 رود.ه كار ميكسب و كار ب

 روايت دوم
نقل شده، حديث هزار و  وچهارشصتروايت ديگري هم هست كه از تهذيب االحكام جلد شش صفحه سيصد و 

است. روايت بعدي هم همين مضمون را دارد. روايت مفصلي است كه شخصي خدمت حضرت موسي بن  ويكچهل
قرار دهم؟ حضرت فرمودند: در كارهاي  كاريچهو را در ام آموختم. اكنون اكند: من نوشتن را به بچهجعفر عرض مي

كند كه در تهذيب، جلد شش، حديث هزار و اي هم ذكر ميمكروه مثل قصاب و سائق و حناط و... قرار نده. بعد فلسفه
است. ظاهراً، نبايد سند اين دو معتبر باشد ولي باز همان  ويكچهلاست. روايت ديگر هم حديث هزار و  وهشتسي
 ضمون را دارد.م

 بررسي روايت
 طوربهشغلي و اقتصادي وجود دارد كه  در بحثسه روايت  هرحالبهاز روايات معتبر نيست.  كدامهيچبه نظرم 

 مستقل عرض نكرديم.

 روايات بنديجمع 
 هرحالبهلي مستقل نگفته بوديم ولي سند معتبر نداشت و طوربهبنابراين در بحث تربيت بدني پنج روايت بود كه قبالً 

باحه و رمايه را به فرزند بياموزيم. اين سه چهار روايت هم كه شايد ساين است كه ترغيبي در اين هست كه  دهندهنشان
اين كتاب هست. اين هم در تربيت شغلي و اقتصادي است. البته  هفتادونهو  چهارصدمعتبر نباشد، در صفحه  كدامهيچ
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ها كه قبًال گفتيم. اين دو بحث در شد. اعانه بر برّ و اعانه بر اثم و اينطور ميينها روي قواعد عمومي هم همهمه اين
 اي است.ذيل تربيت بدني و تربيت شغلي و حرفه

 آداب طعامروايات 
يك قسمت هم در صفحه پانصد و نه اينجاست كه در تربيت اخالقي، در آداب فردي بحث طعام رواياتي اينجا نقل 

روايت معتبري نيست. چند روايت از عامه و خاصه نقل شده است. مثالً در مورد آداب طعام از كافي،  كدامهيچشده كه 
 يَُسمُّونَ وَ فَيُسَمِّي طَعَامَهُ  يَضَعُ ثُمَّ عِيَالَهُ  يَجْمَعُ رَجُلٍ  مِنْ  مَا«است كه:  وپنجبيست، حديث نودوششجلد شش، صفحه 

كه از آداب غذا خوردن اين است كه  5»لَهُم اللَّهُ يَغْفِرَ حَتَّى الْمَاِئدَةُ فَتُرْفَعُ آِخرِهِ فِي اللَّهَ حَْمُدونَيَ وَ طَعَامِِهمْ أَوَّلِ  فِي اللَّهَ
 ها با هم حمد خدا را بگويند. براي اين كار بركاتي ذكر شده است.اندازد او و بچهكه سفره ميزماني

 بررسي روايت
بنابراين سندش معتبر نيست. يا در روايت ديگري از عامه از صحيح مسلم نقل شده اين روايت هم از مِسمع نقل شده 

دهد كه نام خدا را بگو و با پيامبر ادب خوردن را يادش مي »يا غالم سمي اهللا و كل بيمينه«كه پيامبر به بچه گفت: 
ين عالوه بر عمومات و قواعد، بينيد. بنابرادر روايات ديگر مي جاهمينهايي كه در دست راستت بخور. يا توصيه

 اي داريم ولو اعتبارش خيلي تام نيست.روايات خاصه

 تكمله بحث آداب اجتماعي
اما بخش زيادي از روايات در باب تربيت اجتماعي است. در تربيت اجتماعي هم ما به قواعد اشاره كرديم. در اين 

 است.مسئله مجموعه رواياتي داريم كه متفرق نقل شده و فراوان 
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 ادب سالم كردن -1
مثال درباره ادب سالم كه يك ادب اجتماعي است، در صفحه پانصد و دوازده رواياتي آمده. يا در حديث  طوربه

 آن رااي كه حضرت لقمان به فرزندش دارد، در حديثي از اختصاص نقل شده كه در صفحه پانصد و سيزده ديگر، توصيه
 بينيد.مي

ي و تربيت اجتماعي است كه در چند بند آمده، از صفحه پانصد و چهارده تا پانصد و قسمت زيادي از آداب اجتماع
ها بحث در حوزه اجتماعي اخالقي و روابط اجتماعي است كه ده پانزده موجود است. مثالً يكي از آن وششبيست

 نتخاب آن است.گوييم بعد بخش كلي آن را توضيح خواهيم داد. يكي بحث دوست و اهايش را ميصفحه، نمونه

 انتخاب دوست -2
چند روايت موجود است كه  اينجا كه بر اين مسئله تأكيد دارند. در روايات متعددي داريم كه جزء وصاياي ائمه است

 خَمَْسةً  اْنظُرْ«فرمودند: العقول آمده است كه امام سجاد به بعضي از فرزندانشان ميغالبًا سندش تام نيست. مثالً از تحف
كردند كه از كذاب و... پرهيز كن. يا در كه ايشان توصيه مي 6»طَرِيق ِفي تَُرافِقْهُمْ  لَا وَ تُحَادِثْهُمْ  لَا وَ احِبْهُمْ تُصَ فَلَا
آمده و يا از لقمان در كتاب االختصاص  اينجاهايي در البالغه مواردي نقل شده از جمله در عهد امام حسن، نمونهنهج

كه حضرت لقمان و ائمه  ييهاهيتوصهايي كه نسبت به دوست كرده است. در چهار پنج صفحه انواع نقل شده كه توصيه
كه با چه هاي خاص و هم از حيث دوستي و هم در اينو بزرگان به فرزندانشان داشتند، هم در خصوص دوري از گروه

آمده است. اين هم يك بخش است كه در بخش تربيت اجتماعي  اينجاوست شوند، مفصل در كساني رفيق و د
مطرح است كه معموًال سند  اينجاكه نسبت به انتخاب دوست و اجتناب از دوستان آمده كه روايات متعددي  ييهاهيتوص
 ها معتبر نيست ولي تعدد دارد.اين

 حسن اخالق در تعامل با ديگران -3
هايي در روايات متعدد نقل شده كه توصيه ودوبيسته در تربيت اجتماعي است در صفحه پانصد و در بحث بعدي ك

اولياي الهي با فرزندانشان درباره رفتار خوب با مردم، داشتن اخالق خوب در ارتباط با ديگران و بعضي از آداب 
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 اين آمده است. اينجاها در ان و امثال اينعذر ديگر پذيرشاجتماعي و روابط و حفظ امانت، پرهيز از ظلم به ديگران، 
 هم مجموعه از روايات است كه اينجا آمده است.

كه خيلي معتبر نيست، ولي مطمئن هستيم كه اولياي دين جهت فني ولو اين از بينيم،وقتي اين مجموعه روايات را مي 
اند كه مطمئن هستيم در هايي مطرح كردههدر حوزه همين روابط اجتماعي كه بچه چگونه با ديگران تعامل بكند، توصي

كه بچه با اين آداب و اخالق اي نسبت به فرزندان در حوزه تربيت اجتماعي وجود داشته و اينعنايت ويژه اينجا
 اجتماعي پرورش پيدا كند.

غير مي يا الزا صورتبهكرد و كه ما از حيث قواعد كلي هم قواعدي داشتيم كه اين مسئله را روشن ميو لو اين
ها اما به عنوان قاعده كلي كه ادله خاصه هم اين را افاده كند، از مجموع اين ؛گذاشتبر دوش پدر و مادر مي الزامي

 اش هم اين است.و قاعده آيدبرمي خوبيبه

 نكات
 ذيل اين مطلب به چند نكته بايد توجه كرد:

كند، كند يا آداب فردي و اخالقي يا آداب اجتماعي را مطرح ميمي آموزيادبتعدد رواياتي كه توصيه به  -1
 كند.نياز ميما را از سند آن بي

 توان معنا كرد: كنند، دو جور مياين روايات كه اولياي الهي به فرزندانشان توصيه مي -2

ديق خواهند انجام بدهند ولي از باب يكي از مصاهاي عمومي است كه همه ميكه توصيهيكي اين -
 مكلفين، به فرزندشان گفتند. اين يك جور توجيه است.

كه به فرزندانشان شده عنايتي در آن از حيث رابطه فرزندي و  ييهاهيتوصيك توجيه اين است كه اين  -
ها جزء آداب اجتماعي و تربيت عمومي اجتماعي اسالم است و كه همه اينپدري وجود دارد. ولو اين
 گران را نيز به همين مسائل تربيت كند.خوب است كه عالم ديني دي

اما به اين بيان كه خطاب  ؛رواياتي هم كه وارد شده، روايات مطلقي است كه براي همه مكلفين قابل صدق است 
 توان گفت عنايت خاصي در اينجا مطرح است.در اين روايات متوجه فرزندان شده، مي

ها و اقدامات تربيتي ها، اوًال از نظر سندي بايد بپذيريم مجموعه اين رواياتي كه در توصيهبنابراين در همه اين 
شود است و نمي اعتمادقابلرفتاري فردي يا خانوادگي يا انواع آداب اجتماعي آمده كه  آموزيادبدر ارتباط با 
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تواند به عنوان ادله و ها ميمي هم هست، اين است كه اينكه قواعد عموكليتش را كنار گذاشت، عالوه بر اين
 كه تكاليف عمومي داريم.خطابات تلقي شود، منتهي به فرزندش هم از باب كلي گفته است مثل اين

طور باشد، طور عمل كرد. اگر اينشود اينها را عمل كنيد. ميگويم خدا گفته اينخاص به جمعي مي طوربهمن 
گويد، ولي احتمال دارد اين چنين مي اينجاادگي بار خاصي ندارد. پس از لحاظ عمومي است كه تربيت خاص خانو

پدري است، غير از  مسئوليتها، با يك عنايتي است از حيث كه اين توجيه خطابات به فرزندانش در اين حوزه
بعيد  پس تي وجود دارد.عمومي است كه مثالً اين شخص پيامبر است يا امام است. در اين فضا عناي مسئوليت

 كه عالوه بر مسائل، عنايتي وجود دارد. كنديمنيست مجموعه مسائل تأييد 

انــد، پــس ها اقدام كردهبه اين توصيه هاآنبينيم ها چون سيره ائمه است، يعني مينكته سوم اين است كه اين -3
ب و تكاليف اجتمــاعي فرزنــد و اين مفيد رجحان است، يعني خوب است كه كسي به اين امر اقدام كند. آدا

اند. اين همان سيره است كه از طور عمل كردهها نيز اينطور آداب فردي او را به او بياموزيد چراكه آنهمين
كنــد امــا قرائني دارد كه داللــت بــر رجحــان مي اينجاباب قاعده عامه كه اصل سيره داللت بر جواز است، 

كنيد در حوزه تربيت با اضــافه كــردن ايــن بنــدها بــه شود. مالحظه ميداللت بر وجوب از اين استفاده نمي
وزن هستند، يعنــي ها باهم همبينيم كه در حوزه تربيت اجتماعي و اخالقي و عبادي اينهاي سابق، ميبحث

درجــه بعــد  اينجاكرد ولي اش باالتر بود، چون ادله تعيين ميمرتبه عبادي درجه توصيه زياد است. البته در
اند، معطــوف بــه حــوزه و اقدامات تربيتي كه اولياي الهي كرده هانامهوصيتكه انواع گيرد. براي اينقرار مي

جا چهار كه آنگيرد. چرااخالق و روابط اجتماعي است، ولي تربيت اقتصادي و شغلي در درجه بعد قرار مي
كه در مسير حــالل اســتفاده پنج روايت داشتيم كه اعتبار خاصي نداشت. بله البته در اصل كسب حالل و اين

 شود.طور مياين هابنديرتبهبكند، به عنوان امر اخالقي و فقهي وجود دارد ولي 

تميم بر مباحث تربيــت بــدني هاي قبلي بود. يعني يك بخش تهايي بر بحثمطرح شد، تكمله تاكنونمباحثي كه 
اخالقي و آداب و در نهايــت يــك بخــش در حــوزه تربيــت  بود. يك بخش بر تربيت اقتصادي، بخش ديگر تربيت

 گيرد.جا قرار مياجتماعي بود. كه هر يك از اين مباحث را بايد در جاي قبلي خودش بگنجانيم و در آن
خاص  طوربهگذارد، منتهي جايي كه جحاني، اثر خودش را ميآورد، حال اين تكليفِ الزامي يا رادله تكليف مي

كند. مثالً در عبادت معلوم است كه شارع در بحث عبادي عنايــت خاصــي دارد وارد شود تأكيد باالتري را افاده مي
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دا ويــژه ورود پيــ طوربــهخاص بايد به عبادت بچه توجه كند. يعني فراتر از قواعد عمومي شرع،  طوربهكه خانواده 
 كرده است.

اين  دانديمتكاليف عمومي كه اگر  حالدرعينويژه نيست؛ ولي  طوربهداشتيم ولي  وبيشكمدر تربيت اقتصادي  
ريز و با دقت و  قدراينكه آورد، بايد اقدام بكند و كار كند، ولي اينهاي حرام روي ميكار را نكند بچه به شغل

ش هست، در تربيت اترتيب، در عبادت هست، در اخالق به معناي عمومي عنايت بخواهد وارد بشود، چنين دقتي به
خاص خيلي ورود داشت.  طوربهگيرد يا در تربيت جنسي اجتماعي هم هست ولي تربيت اقتصادي بعد قرار مي

ويژه، شرع به آن ورود و توجه دارد، يكي عبادات است، يكي مسائل جنسي است. شرع  طوربهيعني دو چيزي كه 
مطرح است.  اينجاكه قواعد عمومي هم در ريز روش داده، موارد خاص ذكر كرده عالوه بر اين طوربهاين دو  در

 اين هم تكمله اين بحث بود.

 هاي عمومي تربيتيروش
هاي قبلي در ضمن بحث وگريختهجستهايم و متعرض آن نشده حالتابهكه  ماندهباقيبخش ديگري در اينجا 

هايي ها اصول و روشعمومي دارد. ما در هر يك از اين ساحت جنبههاي تربيتي است كه شاست، رو شدهمطرح
 ها داشتيم كه عرض كرديم. اصول و قواعد عامه هم داشتيم كه آن را نيز بيان كرديم.مربوط به خود ساحت

تواند انطباق پيدا كند. كه ها ميهاي عمومي هم براي تربيت وجود دارد كه در همه ساحتيك سلسله روش 
ها است كه البته نيازمند بحث بيشتر در اين زمينه هستيم. لذا ما هاي تشويق و تنبيه و امثال ايناي از بحثمجموعه

هاي عام تربيت خانوادگي كه مورد يك بحث روش سال آينده، طي آن رابنديم و بحث تربيت خانوادگي را نمي
را ابتال هم هست و يك بخش از آن هم اينجا آمده و عالوه بر آن قواعد عمومي دارد و هم مسائل خاص خود 

 كنيم.مي انيب به هم هست،و مبتال دارد
حت بيان كرديم. چند سا بعد همما تاكنون عرض كرديم تربيت خانوادگي و مقدمات و مبادي بحث بود.  آنچه 
، سپس در هر ساحت، روايات شدهمشخصكند، ها تكاليف را روشن مي، قواعد عمومي كه در اين ساحتهركدامدر 

هاي روشيِ ريزتري كه است. اين بحث كلي فقهي كه اينجا آمده است اما بحث شدهمشخصخاصه و تكاليف خاصه 
 كنيم.بحث ميو مجالي براي ورود آن نيست، سال آينده  ماندهباقي

ما در نظام بندي گفتيم، اگر بخواهيم نظام كالن را طراحي كنيم يك بحث مبنايي قبل از بحث فقهي خواهيم 
كنيم كه همان بحث نگاه اسالم به خانواده و فرزند است كه توصيفيات را نمي مانفقهيهاي ما آن بحث كه داشت.
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بنويسد و نظام تربيت خانوادگي را بنويسد و يك بحث جامع انجام اسالم را بيان بكند. اگر كسي بخواهد عسرتنا را 
هاي توصيفي و فلسفه خانواده و نگاه اسالم به خانواده و فرزند را كه بحثدهد، بايد چند كار را تكميل كند. اول اين

زي كند و اين سابه عنوان مباني معرفتي و حصر شناسي اين بحث بياورد، بعد وارد فقه شود، بعد فقه را منظومه
شود كه ما وقت ماحصل كار، نظام تربيت خانوادگي ميهاي بنيادي معرفتي ربط دهد. آنمنظومه فقهي را با ديدگاه

بخشي از آن را انجام داديم كه از لحاظ فقهي بود. يك مقدار هم باقي ماند. مباحثش در فلسفه تربيتي هم بايد جاي 
ها خالي است. دهد و واقعاً جاي اين كارها در خيلي از عرصهي ميديگري بحث شود. اين مجموعه نظام جامع

تواند داشته رغم كارهايي كه شده، ما در مراحل اوليه اين مباحث هستيم و اگر پيش برويم، بركات فراواني ميعلي
 كنيم.ها بشويم، همين امروز بحث را تمام ميباشد. چون االن مجال نيست كه وارد بحث روش

 
 
 

 


