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  الرحمن الرحيم اهللابسم

 هاروشاصول و 
هاي بحث تربيت خانوادگي ما امسال چند محور را تا به حال بحث كرديم و آخرين در مباحث تكميلي و تكمله

اگر به  كنميمبيشتري دارد ولي فكر  يهابحثمحورش همان دعا بود كه گرچه خود مبحث دعا سؤاالتي دارد و جاي 
 همان اندازه اكتفا كنيم بهتر است.

 ي تربيتيهاروشتكمله 

 و استغفار والدين براي فرزندنماز 
معموالً به لحاظ فقهي و رجالي دليل خيلي قاطع و  هانياهاي ديگر هم آمده است كه بعضي از نكات و روش

، يكي عالوه بر دعا، كنميماشاره  هانياهرحال به نحوي در روايات آمده است كه من به بعضي از روشني ندارد اما به
براي پدر نماز بخوانيد و استغفار كنيد،  ديگويمبيشتري وجود دارد كه  ادلهرف پدر شايد نماز و استغفار است، در ط

براي پدر و مادر، اما در طرف معكوسش هم در بعضي روايات آمده است البته خيلي روايات معتبري نيست كه من در 
كه در مورد استغفار براي فرزند  63 صفحه 82، در بحار جلد ديكنيمو خودتان مالحظه  كنميماين جا آدرسش را بيان 

ولي به طور خاص  شوديمرا هم شامل  هانيايا نمازخواندن و امثال اين است، البته عمومات و اطالقاتي داريم كه 
  .سندي ندارد

 سوغات و اتحاف اوالد
روايت آمده در همان ابواب اوالد دو سه  104موضوع ديگر همان بحث سوغات و اتحاف اوالد است كه در جلد 

است ولي روايات معموًال يا از عدُّة الدّاعي است و يا از محاسن برقي است يا از تحف است و يا از جايي است كه 
  سندي ندارد.
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 تزويج فرزند
سندي  كدامهيچموضوع ديگر كه قبالً گفتيم همان تزويج فرزند است كه اين هم در رو سه روايت آمده است ولي 

همان ابواب و احكام اوالد وسائل و مستدرك  86كه اين هم در باب  شوديمو عمومات شامل آن ندارد ولي اطالقات 
در ذيلش چند روايت آمده است كه همه سندهاي ضعيفي دارد. قبالً هم اين را گفتيم كه عمومات تزويج براي ديگران 

ا گفته باشد اين در چند روايت آمده ولي اين كه به طور خاص پدر و مادر ر شوديمداريم كه شامل پدر و مادر هم 
است كه معتبر نيست، البته براي پدر و مادر هم عمومات داريم كه اعانه كنند و بّر و احسان كنند و يا فرزندشان را از 
گناه بازدارند و هم يك عموماتي در مورد خصوص تزويج براي عموم مؤمنين و مسلمين داريم كه آن هم باز شامل پدر 

و لذا در اين جا دو نوع عموم داريم، يكي عموماتي كه براي پدر و مادر نسبت به فرزند است منتها  شوديمو مادر 
است كه يك مصداق آن تزويج است، نوع دوم از  هانياعنوان تزويج در آن نيست بلكه برّ و احسان و وقايه و امثال 

و  شوديمن نيست كه آن هم باز شامل پدر و مادر عمومات عموماتي است كه عنوان تزويج است ولي پدر و مادر در آ
يك قواعد  ميگفتيم، قبًال شوديملذا دو نوع عموم داريم كه نسبت به تزويج فرزند به عنوان يك مستحب مؤكد شامل 

  .شوديمعامي داريم كه در يك شرايطي هم واجب 
داد و بايد بحث كرد، يا بايد حمل شود و به اطالقش نظر  شودينمو  شودينمآن قرائني دارد كه حمل بر وجوب (

و يا اين است كه بايد اطالقش را  افتديموجوبش را حفظ كنيم و حمل كنيم بر جايي كه اگر انجام نشود او در گناه 
بگيريم و ظهور نكاح را در وجوب از آن اخذ كنيم، اين هم از همان موارد تعارض بين اطالق متعلق و ظهور صيغه در 

و لذا در تزويج  رديگيمبيروني وجود دارد كه الزام را از آن  ارتكازهم در خود آيه قرينه دارد و هم يك  وجوب است،
ابواب و احكام  86دو نوع عموم داريم ولي به طور خاص دو سه روايتي كه وجود دارد سند ندارد و در همان باب 

  ).مينيبيماوالد 

 تكريم مادر
بار گفتيم ولي دليل متقني ندارد و در يك روايت آمده است اين است كه يكي از محور ديگر كه قبالً هم يكي دو 

 86تربيت فرزند اين است كه به مادرش احترام بگذارد و مادر را در خانه تكريم كند كه اين هم در همان باب  هايشيوه
ولي  از فضاله نقل كرده است كه آن روايت هم معتبر نيست جمهورآمده است، روايتي كه ابن ابي  حُقُوقِ الْأَوْلَاداز 

، اين هم يك مطلبي است كه در آن روايت غير معتبر يَستكرمَ أمّه ديگويمكه  1»أَْن يَْسَتفْرِهَ أُمَّه«تعبيرش اين است كه 
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يت معتبري نيست. اين اما آن روايت هم به طور خاص روا كنديمآمده است گرچه ما قواعد كلي داريم كه اين را روشن 
  ايجابي بود. يهاروشبيشتر 

 خانوادگي تربيتسلبي در  يهاروش

 قهر كردن از فرزند
 .»لَا تَضْرِبْهُ وَ اهُْجرْهُ وَ لَا تُطِلْ«سلبي يكي عنوان قهر است كه در روايتي از عدّه الداعي آمده است كه  يهاروشدر 

الدّاعي نقل شده است كه اين روايت معتبري نيست ولو اين  اوالد از عدةُابواب و احكام  104د اين روايت در بحار جل
  در مقام تربيت نزن بلكه قهر كن ولي قهرت هم طوالني نباشد. ديگويمكه روايت مشهوري است كه 

 موارد حرمت قهر كردن
شده است كه  حَجر مؤمن منع شده است و در حدودي حرام است و در حدودي مكروه است و براي آن حدودي ذكر

اصل قهر امر مكروهي است و اگر بيش از چند روز باشد در رواياتي دارد كه بعيد نيست حمل بر حرمت كنيم يا اگر قهر 
، قهر كردن از ديگران امر مكروهي است و مكروه شوديمو آن هم در يك شرايطي حرام  شوديماقربا باشد قطع رحم 

موارد قائل به حرمتش شويم، يكي آن جايي كه در ارحام باشد و اصل يا  مؤكد است اما بعيد نيست كه در بعضي از
طوالني شدنش مصداق قطع رحم شود كه قطع رحم حرام است، يا در غير ارحام ممكن است بگوييم بعضي رواياتي كه 

  ست.دارد بيش از سه روز ظهور در حرمت دارد، پس ممكن است گاهي در آن حرمت باشد اما ذاتش مكروه مؤكد ا

 »أحجر«مفهوم 
دو جور معنا كرد،  شوديمرا َو اهْجُرْهُ اين  .2»لَا تَضْرِبْهُ َو اهْجُْرهُ وَ لَا ُتطِلْ«كه  ديگويميك روايتي كه معتبر نيست 

است يعني چون نسبت به قهر كراهتي  منع عقيب حذريكي اين كه رجحان را از آن استفاده كنيم يا اين كه بگوييم اين 
و  كنديمسلب كراهت  منع عقيب حذرجايز است البته در اين حذرش كراهت است و  ديگويمدر اين جا  وجود دارد

آن حكم در اين جا  ديگويمو  كنديمكه مانعي ندارد كه كسي در مقام تربيت قهر كند و رفع كراهت يا حرمت  ديگويم
از اين روش  استفادهكه از اين روش استفاده كن يعني  ديگويموَ اهُْجرْهُ نيست. يك احتمال هم اين است كه بگويد 
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خوب است، پس يا اولي است كه اظهر همان است، اگر هم دومي باشد باز اطالق ندارد كه هميشه قهر كن و مناسبات 
  .شوديمو به عنوان يك روش توصيه  شوديمجايي كه ضرورت دارد و نياز است و منشأ اثر  ديگويمحكم موضوعش 

اين دو  كنديمتربيتي  رابطهيا اين كه رفع حذر از يك روش ممنوع در  كنديمروشي  هيتوصين اين كه بگوييم بنابرا
سند ندارد و معتبر نيست به  مييگويماحتمالي است كه در اين وجود دارد اما سندش معتبر نيست. تمام چيزهايي كه 

ر جايي كه براي تربيت ضرورت دارد و يا تأثير مثبت داشته قصه اين است كه قهر كردن د قاعدهالبته  گرددبرميقاعده 
  .كندينمواجب يا مستحب شود ولي روشن است كه به عنوان يك روش عادي دين ترغيب به آن  توانديمباشد 

 نفرين كردن فرزند
يكي هم بحث نفرين است كه در يك روايت آمده است كه آن هم سند معتبري ندارد كه از پيغمبر نقل شده است كه 

بحار ابواب و احكام اوالد كه ابتداي جلد است باشد  104كه بايد در همان باب ال تَدُع علي أنفُسِكُم و ال علي أوالِدكُم 
نكردن هم به طور خاص در اين جا سندي نداريم، بنابراين به طور  كه اين هم سند معتبري ندارد و لذا براي نفرين

 شودينمنفرين نكنيد و لذا  ديگويمخاص همين يك روايت است و فوقش يك روايت ديگر هم است كه سند ندارد كه 
  .شوديمبه طور خاص حكمي از اين استفاده كنيم و لذا به همان قواعد كلي عطف 

 حرمت نفرين مؤمن
كه در آن جا عنوان  53باب  ميخوانديمقبل  هايهفتهابواب دعا كه  الصالةدر وسائل الشيعه كتاب اشيكلقواعد 

 استفاده هاآنباب اين است كه دعا علي المؤمنين كه همان نفرين است و در آن جا دو روايت است كه بعيد نيست از 
صار و براي مظلوم و جايي كه كسي مورد ظلم قرار حرمت شود يعني نفرين ديگران كردن جايز نيست مگر در مقام انت

ِإنَّ الَْعبْدَ َلَيكُونُ َمظْلُومًا َفمَا يَزَالُ َيْدعُو حَتَّى «دو حديث اول كه معتبر است اين است كه  53گرفته است، در همان باب 
كه  دهديمتا اين كه ظالم شود كه اين نشان  كنديمكسي مظلوم است و آن قدر نفرين  ديگويميعني  ؛3»يَكُونَ ظَالِماً

 دهديمكه اين نشان  شوديمآن وقت ظالم  كنديماصل نفرين براي مظلوم مانعي ندارد ولي وقتي كه اين نفرين را زياد 
كه اصل نفرين نوعي ظلم است منتها مظلوم در مقام انتصار و انتقام مانعي ندارد كه اين روايت سند معتبري دارد و 

حرمت كرد يعني بدون اين كه كسي در مقام انتصار و انتقام باشد و يا  استفادهاز آن  شوديماللتش هم بعيد نيست و د
از  شوديمبدون اين كه مظلوم باشد و بخواهد نفرين ديگران كند اين حرام است اما براي مظلوم مانعي ندارد يعني هم 
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 يهابحثيكي از  عليهاهللاسالمد دارد و خود اميرالمؤمنين و امام حسين وجو ائمه رهيساين استفاده كرد و هم در سنت و 
كه آمده است در عاشورا چندين مورد نفرين وجود دارد اما اين كه بخواهد  هايينقلاست و طبق  هانينفرعاشورا همين 

  بدون وجه كسي را نفرين كند بعيد نيست كه قائل به حرمت آن شويم.
إِنَّ اْلمَلَائَِكةَ إِذَا سَمِعُوا اْلمُؤْمِنَ يَذْكُرُ أََخاهُ بِسُوءٍ وَ َيْدُعو عَلَيْهِ قَالُوا «است كه عتبر است اين حديث سوم كه باز هم م
: بِْئسَ الْأَخُ أَنْتَ لِأَخِيكَ  به او  كنديمكه كسي برادر مؤمن خودش را نفرين  ننديبيممالئكه  وقتي ديفرمايمكه  4»لَهُ

تو بد برادري هستي، از اين كار دست بردار كه اين مجموعاً ظهور در حرمت دارد كه بدون اين كه جهتي باشد  نديگويم
يا اين كه جهتي هم دارد ولي چيزي نيست كه بخواهد به خاطر آن نفرين كند كه مثًال خدا مرگت  كنديمنفرين ديگران 

فرين از غير مظلوم و بيش از آن حدي كه موجه است است كه بعيد نيست يك اطالقي در حرمت ن جهتازايندهد، 
از ابواب دعا كه حديث اول و سومش  53، باب رسانديماستفاده كرد، در مورد مظلوم اطالقاتي داريم كه حرمت را 

معتبر است، احاديث ديگري هم در اين باب است كه يا معتبر نيست و يا مربوط به نفرين حاكم و حكومت است كه آن 
  ديگري دارد. داستان

گفت كه نفرين حرام است ولي براي مظلوم در جايي كه تناسبي داشته باشد جايز است  شوديمبنابراين در اصل 
حتي ممكن است آن را هم قائل به مكروه شويم كه در يك شرايطي هم ممكن است مكروه نباشد ولي در مورد 

، ولي آن عمومات آن را علي أنفسكم و ال علي أوالدكم ال َتدعُآمده است كه  يمعتبرهاخصوص فرزند در روايت غير 
  و حداقل بايد بگوييم كه احتياط واجب است كه نظر به اين شود كه حرام است. و ال يَخلُ مِن إشكالٍ شوديمهم شامل 

 قصد در نفرين
توبيخ است كه براي  ايجملهمثل خدا مرگت دهد قصد انشاء دعا نيست و اين بيشتر  هاجملهگاهي هست كه اين 

و اصًال قصد جدي نسبت به مضمون ندارد،  كنديمباشد بعيد نيست كه بگوييم اشكال ندارد و نوعي توبيخ  طورايناگر 
  اما اگر قصد جدي نسبت به مضمون باشد اشكال دارد و بعيد نيست كه بگوييم حرام است.

آن جايز نيست.  شوديمبايد مظلوم باشد يعني به او ظلمي كرده باشد اما اگر ظلمي نكرده است و او بيخود ناراحت 
  .شوديماگر صدق ظلم كند جايز 
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 تفاوت لعن و نفرين
يعني غضب  شوديملعنت هم نوعي نفرين است منتها نفرين خاص است، لعنت بيشتر انشاء است، عليه لَعنَ كه گفته 

 شوديممتوجه او باشد، نفرين خاص است و لذا نفرين در مواردي حرام است و در بعضي جاها استثنا دارد و جايز خدا 
  .كنديمو در بعضي جاها هم مؤكدًا حرمت پيدا 

 تنبيه بدني فرزند
كلي داريم و در مورد اوالد در بحث شهادات  قاعدهدر مورد ضرب و زدن هم باز اصل بر عدم جواز است ولي 

كه بعيد نيست يكي از رواياتش معتبر باشد و در حد  ديكنيمكه به آن جا مراجعه  مياخواندهرواياتش را در كتاب حدود 
يكي دو تا زدن بدون اين كه آثاري باقي بماند تجويز شده است. البته در باب نماز استثنا نيست كه بگوييم تا يك اندازه 

را در باب نماز بحث كرديم، اين هم  هانياست كه با يك شرايطي بزنيد منتها جايز است بلكه در باب نماز گفته شده ا
  منفي است. يهاروشدر واقع  هانيابحث ضرب است كه 

 صبر بر اذيت فرزند
كه  هاييبدياست، گريه و  هابچهكه در روايات وجود دارد همان صبر و بردباري بر آزار  هاييبحثيكي ديگر از 

آمده است كه روايت معتبر است، اين روايت در  5باب نوادر حديث  52 صفحه 6در كافي جلد  كه اين هم كننديم
، دَخَلَ يُوُنسُ بْنُ يَعْقُوبَكه خدمت حضرت بودم  ديگويم. هم نيامده است كه از محمد ابن مسلم است و .وسائل و.

طِفْلٌ لِي تَأَذَّيْتُ بِِه «، او جواب داد: »أَرَاكَ تَئِنُّمَا لِي «، حضرت از او سؤال كردند كه كنديمديدم خيلي آه و ناله 
عَنْ  حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ يا يونس«، امام فرمود: كرديمو مرا اذيت  كرديم، يعني ديشب گريه »اللَّيْلَ

، حضرت »مَا لِي أَرَاكَ تَئِنُّ«برئيل از پيغمبر كرد كه ، يعني همين سؤال را ج»صلوات اهللا و سلّمجَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ 
َيا مَُحمَّدُ فَإِنَّهُ سَيُبْعَثُ لِهَؤَُلاءِ شِيعَةٌ إِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ فَبُكَاؤُُه « ديگويم، جبرئيل كردنديمديشب گريه  هابچهفرمود كه 

اين است چه برسد به خود  شانهيگر كننديمكه وقتي گريه  شونديمشيعياني پيدا  هانيابراي  ديگويم، »لَا ِإلَهَ ِإلَّا اللَّهُ
فَارٌ لِوَالِدَيْهِ إِلَى أَنْ يَأِْتيَ فَبُكَاؤُهُ لَا إِلَهَ ِإلَّا اللَّهُ ِإلَى أَنْ يَأِْتيَ عَلَيْهِ سَبْعُ سِنِينَ فَإِذَا جَازَ السَّبْعَ فَبُكَاؤُهُ اسْتِغْ«كه  هانيا
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فَإِذَا جَازَ الَْحدَّ فَمَا أَتَى مِنْ حَسَنَةٍ فَلِوَالِدَيْهِ وَ مَا أَتَى مِنْ سَيِّئَةٍ فَلَا «، يعني به حد بلوغ برسد، »الْحُدُودِ عَلَى
  :ميكنيمرا راجع به اين روايت بيان  اينكته، در اين روايت نكات قشنگي وجود دارد و چون معتبر است چند 5»عَلَيْهِمَا

 »صبر بر اذيت فرزند«استحباب 
  است كه صبر بر آزار فرزند را ذكر كرده است و اين كه يك امر مستحب مؤكد است. نكته اينيك 

 صبر تا بلوغ فرزند
مطلب ديگر اين است كه اين جا بُكاء دارد و اين بكاء اختصاص به يك سال و دو سال و شيرخوارگي نيست و تا 

  است و صبر بر آن ثواب و ارزش و اجر دارد. طوراينبلوغ  دوره

 »اذيت فرزند«شمول روايت بر مطلق 
ديگر هم اين است كه بعيد نيست در اين جا بگوييم بكاء خصوصيت ندارد يعني ممكن است كسي بگويد كه  نكته

، اين هم احتمالي است كه ممكن است كسي بدهد منتها آن شوديمبُكاء خصوصيت ندارد و آزارهاي ديگر را هم شامل 
بچه  هيگربچه ال إله اال اهللا است و  هيگر ديگويمو  كنديمذيلش است كه بكاء را تفسير  كنديمكه اين احتمال را دفع 

ست كه ملكوتي و غيبي در اين قصه ا نكتهبگويد يك  خواهديمبعد از هفت سال استغفار است، ظاهرش اين است كه 
 شودينمدارند  هابچهطبيعي كه  يهاتياذو شامل ساير آزارها و  كنديماگر اين را بگوييم اين اختصاص به بُكاء پيدا 

خصوصيت جايز است يعني اصوًال اين صبر و بردباري حتي ساير  ياغباز بعيد نيست كه بگوييم ال هانيا همهولي با 
اي خصوصيت نكنيم البته صبر و بردباري در امر كلي مطلوب است و غگر هم ال، اشوديمرا هم شامل  هاتياذآزارها و 

نسبت به فرزندان هم مطلوبيت دارد. البته همين مضمون از طريق اهل سنت هم نقل شده است، در بحار جلد  القاعدهعلي
لَا تَْضرِبُوا أَطْفَالَكُمْ عَلَى بُكَائِهِمْ فَإِنَّ «از عبداهللا ابن عمر نقل كرده است كه پيغمبر فرمود:  95حديث  103 صفحه 104

وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الدُّعَاُء  )ص(بُكَاءَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ شَهَادَُة أَنْ لَا ِإلَهَ إِلَّا اللَّهُ َو أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ 
از عامه است و در وسائل هم  91روايت  104باز در بحار جلد  ،ت به فرزندان دخترصبر البته نسب مقولهدر  .6»لِوَالِدَيْهِ

ها آندر جلدهاي ابواب اول احكام اوالد آمده است كه كسي كه بر حفظ و نگهداري دختران صبر كند و خوب از 
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كه  نيا .دينيبيمئل به او وعده داده شده است كه در باب آن چند روايت است كه در وسا ايويژهكند ثواب  مواظبت
است، چنين چيزي نيست بلكه روايات معتبر  دهيديمبگوييم چون وسائل نقل نكرده است پس يك خللي در اين 

  زيادي داريم كه در وسائل نيامده است.

 آرزوي مرگ فرزند
 يك بحث هم در مورد آرزوي مرگ فرزند است، به خصوص در مورد دختران كه در يك روايتي آمده است كه

است كه  78روايت  104، اين روايت در بحار جلد 7»عَاصِيا تََعاَلى اللَّهَ َلقِيَ وَ  أَجْرَهُنَّ حُرِمَ الْبَنَاتِ مَْوتَ تََمنَّى مَنْ«
دارد يا  ايويژه ادلهو اين كه  دانمينمبه نظر ظاهراً روايت معتبري نداشته باشد. منتها من حكم تمني مرگ ديگران را 

يك اطالقاتي داريم كه اين امر مستحسن نيست و  القاعدهعلي، در اين جا هم دليل معتبري ندارد، دانمينمندارد 
  .امنكردهاما به طور خاص من بررسي  شوديمعمومات و اطالقاتي شامل اين 

 بررسي ديدگاه متفكران علوم تربيتي
مبنايي و بنيادي هم پرداختيم و بعد هم در حقيقت  يهابحثما مجموعًا در بحث تربيت خانوادگي يك مقداري به 

اين مباحث هم به صورت اصول و مختلف مورد بحث قرار گرفت و قسمت زيادي از  يهاساحتمباحث در  مجموعه
كه سند دارد و چه  هاييآنتنظيم كرد. شايد چيزي باقي نمانده باشد، چه  شوديمهاي عام در تربيت خانوادگي روش
وسعي شد در  استفراغكه غير الزامي است كه تقريباً  هاييآنكه الزامي است و چه  هاييآنسند ندارد و چه كه  هاييآن

طرح كنيم اين است كه تا به حال از  ميخواهيمي كه بحث ابعادش در طول يك سال و نيمي كه بحث كرديم. همهبررسي 
عبادي و اعتقادي و  يهاساحتتربيت خانوادگي در  استخراج كرد در باب شوديممتون و منابع ديني گفتيم كه چه 

مباني بحث  طورهمينو  هانياو قواعد  هاروشكه اصول و  هانياجنسي و عاطفي و روحي و اخالقي و شغلي و امثال 
كه در تحقيقات جديد و  مينيبيمسراغ متون برويم  طرفاينتا زيادي بحث شد، اما بحث اين است كه اگر بخواهيم از 

ارائه  هاييتحليلخانواده به يك چيزهايي توصيه شده است و  حوزهباحث جديد علوم تربيتي و تعليم و تربيت در م
و  شوديمبر همين سيستمي كه تا به حال بحث كرديم  عرضه هانياشده است و نكاتي گفته شده است كه بايد ببينيم 

هم خانواده  مينيبيماده و تربيت خانوادگي نوشته شده است كه راجع به خانو هاييكتاباستخراج شود، در  هانياحكم 
و بر  ميكنيمرا تنظيم  هانياكه يك سلسله اموري است كه  شوديمبه پدر و مادر  هاييتوصيهتقسيماتي دارد و بعد 

  .ميكنيمكه تا به حال استخراج كرديم عرضه  يهاچارچوبهمين 
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