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 الرحمن الرحيم اهللابسم

 بررسي منابع غيرديني
عرض كرديم كه آن چه كه در طي دو سال در باب تربيت خانوادگي، هم مباني و هم قواعد و هم اصول و هم 

بحث كرديم عمدتاً سير ما از متن و منبع به سمت مسئله بود يعني سراغ متون و منابع ديني و  هاروشو هم  هاساحت
تربيت فرزند و تربيت در خانه چه قواعد و  حوزهرا كندوكاو كرديم تا ببينيم در  هانياآيات و روايات و ادله رفتيم و 

  فقهي تبيين كرديم. را در يك قالب هانياو مسائلي را مشخص كردند كه  هاروشاصول و 
 بررسي ديدگاه متفكران علوم تربيتي

را تكميل كنيم گرچه با اين نگاه هر بحثي در جاي خودش  هابحث ميخواهيماما در پايان بحث با يك نگاه ديگري 
ولي باالخره با روش ديگري كه مكمل بحث است مباحثي را عرض خواهيم كرد، اين روش همان روشي  رديگيمقرار 

 نديفرمايمدر هر عصري وجود دارد يا روش تفسير موضوعي است كه مرحوم شهيد صدر  مستحدثهاست كه در مسائل 

تا ببينيم كه سؤال يا نظريه يك سؤال  ميكنيمو اين مبتني بر اين است كه ما مسئله را و نظريه و طرحي را از بيرون اخذ 
چنين سؤالي در آن جا وجود ندارد و به ظاهر چنين  ميكنيمجديدي است كه ما وقتي به خود متون و منابع مراجعه 

در باب تربيت وجود دارد و پيدا شده است كه ما از بيرون با آن مواجه شديم  اينظريه مينيبيمموضوعي وجود ندارد يا 
، اين نظريه يا سؤال يا پرسشي كه در فضاي غير منابع و متون مطرح كنديميك سؤال فقهي براي ما توليد  هرحالهبولي 

يك  ميخواهيمشده است براي فقيه توليد يك سؤال كرده است كه حكم فقهي اين چيست؟ با اين نگاه و با اين روش 
تربيت خانوادگي وجود دارد طرح كنيم و پاسخش را بر  حوزهسري مباحثي كه در آراء متفكران تعليم و تربيت در 

برگردد كه قبًال بحث  هاييهماناستكشاف كنيم. ممكن است بعضي به  مياداشتهاساس آن مباحثي كه در طول دو سال 
را به ترتيب  هانياكرديم و ممكن است مقداري تغيير و تحول در آن الزم باشد كه يك سلسله مباحث اين جا است كه 

به اين شكل هم منبعي ندارد و منبع و ملجأ بحث ما مباحث دو سال گذشته است كه  هانياكه البته  ميكنيمرض ع
و نظريات جديد را در حدي كه با مباحث فقهي مربوط  هاپرسشو  هاسؤالبراي اين كه اين  ميريگيمرا پايه  هاهمان

كه در طي يك بحث  هاييروشيا اصول يا  هايتئورو  هاهينظرفقهي برسيم. البته اين  يهاپاسخاست بررسي كنيم و به 
 نيست كه همه مورد اتفاق مكاتب تربيتي باشد و بعضي از مسائلي است كه تقريباً طوراينمطرح خواهد شد  ايهفتهچند 
  مختلفي مطرح باشد. هاينظريهجديد تعليم و تربيت بر آن اتفاق دارند و بعضي هم ممكن است كه در  اناتيجر

  



 2510 : ماره                        تربيت خانوادگي - ي تيترب فقه                                   

2 

  

 برخي منابع غيرديني علوم تربيتي
 ئاست: يكي كتاب المرجع في مَباد هاكتابمنابع و متوني كه من سابق مراجعه كردم و مبناي اين بحث است اين 

ت، به است كه كتاب خيلي قطوري است و عربي است كه آقاي سعيد التَّل نويسنده آن است و كتاب خوبي اس التربية
تنظيم شده است و يك بخشش همين  هاساحتلحاظ اين كه يك نظم و انسجام خوبي دارد و بيشتر بر اساس همين 

 طورهمينو  نوشته است و كتاب خوبي است آباديشفيعالعسره است. يكي هم فنون تربيت كودك است كه آقاي دكتر 
يكي آقاي كاردان است.  ترجمهبس است كه د ريسودو سه كتاب به عنوان مراحل تربيت است كه يكي مراحل تربيت م

مشهور عرب است، كتاب اسالم و تربيت  سندهينوآن ناصح الوان است كه  سندهينواالوالد في االسالم است كه  هم تربية
االوالد في االسالم است و خود ايشان هم  ةهمان كتاب تربيكودكان آقاي دكتر احمد بهشتي در واقع همان است يعني 

  آن است. ترجمهگفت  شوديمدر مقدمه گفته است ولي تقريباً 

 تطبيق نظريات با فقه اسالمي نحوه
در باب تربيت فرزند و كودك و نوجوان گفته شده است و در خانه  مييگويمو نكاتي را كه  هاروشاين اصول و 

و تعليم و تربيت است ما اخذ كرديم  شناسيروانتوجه كنند از اين منابع و ساير منابعي كه در كتب  هانياپدر و مادر به 
گرچه ذهن ما به  ميكرديمببينيم كه نظر فقهي ما در اين جا چيست، بر خالف آن چه كه تا به حال سير  ميخواهيمو 

. .در متن روايات راجع به محبت و راجع به مواظبت جنسي و. هرحالبهتعليم و تربيتي مأنوس بود ولي  يهاپرسش
وارد  اآلناما در اين بخشي كه  دهديموضوح داشت و دستورات فقهي در تربيت جنسي و تربيت عبادي و اخالقي 

ست چه سؤاالتي مطرح ا مينيبيمو تفكرات متفكران غربي  هايغربو نظريات موجود در آراء  هادگاهيدبيشتر  ميشويم
مطرح است و بخواهيم پاسخ فقهي به منابع و متون ديني عرضه كنيم و جوابش را بگيريم كه وقتي به  هاييديدگاهو چه 

ممكن  هاپاسخ، ميكنيمبر متن ديني  عرضهو  ميريگيمدر واقع همان سؤال را از اين جا  ميكنيممتون ديني هم مراجعه 
، ممكن است كامالً مغاير باشد، ممكن هم ديگويماست دين ما هم همان را است عين هم باشد يعني همان كه علم گفته 

آن در جاهايي  شناسيروشاست كه مباحث  هانياانواع نسب بين  هانياهست كه يك نسبت من وجهي داشته باشد كه 
  .ميكنيمگفته شده است و ما در اين جا تطبيق 
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كه در تربيت خانوادگي ذكر شده است و  هاييديدگاهو نظريات يا  هاسؤالديگر هم اين است كه اين  نكتهيك 
غربي مورد اتفاق است، البته بعضي هم در  يهاگفتماندر اين  هاآنارائه شده است برخي از  هاييروشاصول و 

  .ميكنيممتفاوت است كه اين هم در حدي كه نياز باشد عرض  هادگاهيد

 بحث اول: تربيت ديني
طرح كنيم و اين بحث  ميخواهيماولين بحثي كه در اين فاز جديد و با اين رويكرد جديد و متفاوت با رويكرد سابق 

نوعي تحليل فقهي است كه بايد بحث را روشن كند، اولين بحث اين است كه تربيت ديني براي كودك و نوجوان و 
م و قبل از هفت سال و قبل از مدرسه و حتي در كودكي اول و دو هايدورهدر  خصوصبهبراي كودك و  خصوصبه

 مييگويممدرسه تربيت ديني امر مستحسني است و خوب است كه كسي به تربيت ديني اقدام كند، تربيتي كه در اين جا 
، در اين جا بدون اين كه بخواهيم رديپذيمو تمحيدات ديني است كه انجام  هانيتلقاعم است و چه آموزش است و چه 

يك بحثي را راجع به اين قصه  ميخواهيموارد يك بحث مبسوط شويم با يك نگاه اجمالي با توجه به مباحث قبلي 
  كنيم.

 غربي در تربيت ديني هايديدگاه

 ديدگاه اول: مذموم بودن تربيت ديني
اين كه فرد به يك بلوغ فكري و رشد عقلي برسد آيا كودكي و قبل از  هايدورهسؤال اين است كه تربيت ديني در 

اين چيز خوبي است و بايد اين كار را كرد؟ مستحسن است و راجح است يا اين كه راجح نيست؟ يك ديدگاه در ميان 
ت نيست كه همه بر اين اتفاق داشته باشند اين است كه تربي طورايناست، گرچه  ايافتادهكه ديدگاه نسبتاً جا  هايغرب

كودكي پيشرفته و يا در نوجواني امري مستحسن نيست بلكه  هايدورهكودكي و حتي در  دورهدر  خصوصبهديني 
مذموم است و نبايد دست به تربيت ديني زد، اين يك نظر است كه اصالً اقداماتي كه جهت ديني خاصي به كودك و 

  احيانًا نوجوان داده شود نبايد اين انجام بگيرد.
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  : تربيت ديني مفاهيم مشترك اديانديدگاه دوم
يك نظر هم اين است كه تربيت ديني به معناي مشترك و در خطوط كلي بين اديان مانعي ندارد، يعني بيشتر همان 
حس معنويت و توجه به عالم قدس و چيزهاي خيلي كلي كه مشترك بين اديان است مانعي ندارد، اما تربيت ديني در 

كه اين هم يك ديدگاه  . نبايد انجام شود.خاص اين دين و آن دين و اين مذهب و آن مذهب و. يهاآموزش حوزه
  است.

دو فرع دارد: يكي اين كه  هانيايعني هر كدام از  شوديمهر يك از اين دو ديدگاه خودش به دو ديدگاه تقسيم 
و يكي اين كه در سنين  لگي است اقدام نشودبلوغ عقلي كه مثالً شانزده هفده سا دورهجواني و  دورهبگوييم كالً تا 

ئيات جزبه ميخواهينممختلفي است كه  هايديدگاه هانياپايين تر مثالً هشت نه سالگي اين اقدام تربيتي انجام نشود. 
  بپردازيم. هاآن

 شدهبيان هايديدگاه ادله
  :كنميمرا عرض  نشيترمهممستند است كه  ايادلهبه اين تربيت ديني پرداخته نشود به  شوديمسرّ اين كه گفته 

  يك. عدم ادراك كودك در مباحث ديني
در او  هانيامعنوي و خدا و امثال  يهابحثيك دليل اين است كه اصالً كودك ظرفيت اين را ندارد و توانايي درك 

 نديگويمدر اين جا است كه مراحل رشد و تحول رشد دين شناختي كودكان را كه  شناختيرواننيست كه بعضي آراء 
آن مفاهيم ديني مثالً خدايي  كهدرحاليرا ندارد  هانياكه تا اين سنين قدرت درك انتزاعي از خدا و امثال  شوديمگفته 

چون  جهتازايننيست و لذا  هاآن كه در خواهديميك قدرت عقلي و انتزاعي  ديگويميا آخرتي كه  ديگويمكه دين 
را به تأخير انداخت تا به يك بلوغ عقلي برسد كه  هانياندارند بايد  هانيامقدورشان نيست و امكان درك درستي از 

را درك كند و لذا چون توانايي  هانياكه خدا و عالم غيب است،  اشهيپامفهوم  خصوصبهبتواند اين مفاهيم ديني و 
مراحل رشد شناختي  مالحظهندارد بايد اين را به تأخير انداخت. اين يك نوع استدالل است كه به خاطر عدم توانايي و 

  كودك بايد آن را به تأخير انداخت.
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  دو. بروز محدوديت در انتخاب آزاد كودك
 اآلنا به تربيت ديني مانع از انتخاب آزاد او است، يعني شما اقدام شم ديگويمكه  شوديمگاهي هم استدالل به اين 

شكل گرفته است  طوراينانتخاب كند چون  تواندينمي كه در آينده دهيمشخصيت و ذهن و ضمير او را طوري شكل 
داشته كه بعدها بتواند انتخاب آزاد  شوديمشخصيت در كودكي و نوجواني خيلي قوي است و مانع از اين  گيريشكلو 

  باشد و در تربيت ديني انتخاب آزاد امر مهمي است.

  اختالفات ديني در كودك نهيزمسه. بروز 
ديني خاص مذهبي و  يهاتيترباستدالل سومي هم وجود دارد به اين كه اصوالً پرداختن به تربيت ديني مخصوصًا 

  براي اختالفات ديني و مذهبي ايجاد شود. نهيزمكه از ابتدا در افراد  شوديمديني موجب  يهاتفاوت

  چهار. عدم قبول اصل دين
وجود دارد كه بحث مبنايي  هانيا همهيك دليل قبل از  هانيااين سه دليل است، البته عالوه بر  هاآن ادله عمده

ي است و يك امر دين يك امر پوشالي و تخيل مسئلهاصل  نديگويمهم اصل دين را قبول ندارند و  ايعدهاست، مثالً 
  اشتباهي است و لذا نبايد به آن پرداخت كه اين بحث مبنايي است.

  ادله بنديجمع
از متفكران غربي وجود دارد، براي  ايپارهاين چهار دليل در واقع استدالالتي است كه در فرهنگ غربي يا در ميان 

 خصوصبهاين است كه در حقيقت ما نسبت به تربيت ديني  اشياصلكه عرض كرديم كه محور  ايچهارگانهآن اقوال 
كه گفتيم  ايادلههاي ديني و مذهبي خاص نبايد به يكي از اين ويژه نسبت به تربيت ديني در تفاوتبهكودكي  دورهدر 

اشد و اصًال : يكي اين كه كسي مبنا را قبول نداشته بميكنيماقدام شود. در اين جا يك بار ديگر به ترتيب ديگري عرض 
كودك توانايي درك دين و شناخت ديني ندارد و  ديگويمدين را قبول نداشته باشد. دوم اين كه مبنا را قبول دارد ولي 

لذا چون فوق حد طاقتش است نبايد اقدام كرد. سوم اين كه دين را قبول دارد و توانايي هم دارد ولي اين امر چون 
خوب نيست و لذا بايد او را مدتي رها كرد تا به  جهتازايندر آينده محدود كند  كه انتخاب آزاد او را شوديمموجب 

راليستي وچهارم هم اين است كه اين مانع از يك نگاه پل نكتهبرسد كه راحت تر بتواند استدالل كند.  اينكتهيك 
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 فشردهپرهيز كرد. اين تقريباً  كه تفاهم ميان ذهني و ميان مذهبي برقرار شود و چون مانع آن است بايد از آن شوديم
  تربيت ديني در غرب وجود دارد. حوزهمتنوعي است كه در  هايديدگاه

چون باالخره يك چيزهايي را  ديگوينمكه اين را كسي  تواندينمطاقت گاهي اين است كه اصالً  ازحدبيش(
  )عاً يك پيامدهاي منفي دارد.طاقت متعارفش است كه در آن صورت اين طب ازحدبيشدرك كند، اين  توانديم

 هانيهمكه حاصل مطالبي كه متفكران غربي در اين زمينه دارند  ايچهارگانهاين طرح بحث است و استدالالت 
و در اين جا  و يا به چند مورد كننديماست. البته از يك جهت ديگر هم كه گاهي كساني به يكي از اين ادله تمسك 

  الجمع نيست.مانعة

 غربي تربيت ديني هايديدگاهجهت طرح 
حضور تربيت ديني را  كنديمكه نفي  هاييديدگاهاز دو جهت طيف دارند: يكي از جهت اين كه  هادگاهيدالبته اين 

در سنين اول  نديگويمكودكي و نوجواني اين اقوال از دو جهت طيف دارند، يكي به لحاظ سني است كه بعضي  دورهدر 
يعني نوجواني را هم تا  رنديپذينممدرسه و ابتدايي را هم  دورهكثر تا هفت هشت سال و بعضي اين كار نشود يعني حدا

بايد به حد جواني برسد كه معموالً  نديگويمو  رونديمو بعضي حتي باالتر هم  كننديمده يازده سال به اين ملحق 
  هجده سال است.

ن از جهت ميزان اقدام نسبت به تربيت ديني است و از جهت ديگري هم باز يك طيفي از اقوال وجود دارد و آ
اصالً هيچ نوع اقدام  ديگويموجود دارد كه  هاييديدگاهكيفيت اقدام نسبت به تربيت ديني است كه در اين جا باز هم 

نسبت به تربيت ديني يا حداقل در كودكي سال اول و دوم و سوم نبايد هيچ اقدامي انجام دارد اعم از آموزش، تلقين و 
مختلفي كه سر و كار با شناخت بچه نسبت به امور ديني دارد يا نسبت به عواطف او يا رفتارهاي او دارد  هايشيوهاين 

ديني است و يك بخشش عواطف ديني و روحيات و  يهايآگاهعد دارد كه يك بخشش چون تربيت ديني چند ب
كه  هاييمراسمعواطف ديني است، يك بخش هم رفتارها و مراسم ديني است، رفتارهاي ديني از جمله مناسك و 

شناخت  حوزه كي مستحسن نيست. نوعش هر سه نديگويمخودش سه نوع است كه بعضي  هانياحالت شعائر دارد كه 
رفتارها است كه  حوزهتمايالت و تعلقات و عواطف است و يكي هم  حوزهاست و يك  هانگرشو  هايآگاهباور و 

  يك بخشش هم مناسك است.
اي كه گفتيم بايد در معرض گانهپنجچهار  داليليك نوع ديدگاه ممكن است اين باشد كه بچه را به يكي از آن 

تربيت ديني قرار نداد تا بعد اختالل پيدا نكند و فوق طاقتش نباشد و بعد بتواند آزاد انتخاب كند و تعصب بيجاي مذهبي 
شناختي  يهايآگاهايجاد نشود. يكي هم آن مبنايي است كه اصالً قبول ندارد. يك ديدگاه اين است كه نسبت به آن 
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مانعي ندارد يا اين كه رفتارهايش را هماهنگ كنيد مانعي  كنديمن كه عواطف او تمايالت پيدا چيزي ندارد ولي اي
  ندارد.

 بحث خالصه
كل آن چه كه ما امروز تا اين جا عرض كرديم اين بود كه با روش ديگر و تكميلي در مباحث تربيت خانوادگي وارد 

را  هادگاهيدمسائل و  ميخواهيمبلكه  مييآينمرويكرد جديد شديم كه در اين رويكرد جديد از منابع و متن به مسئله 
شده است. در اين فضاي دوم اولين مبحثي كه طرح كرديم اين است كه به منابع و متوني كنيم كه تا به حال تنقيح  عرضه

رض تربيت ديني و مذهبي در فضاي خانواده و براي كودك و نوجوان امر مستحسني است يا نيست؟ اين سؤال بود، ع
ن جا نيست در اي نظرياتفاقغربي وجود دارد گرچه  هايديدگاهاي در گفتمان غربي و كرديم كه يك تمايل نسبتاً قوي

ما قبل جواني و رشد كامل فرد پرهيز  هايدورهبايد احتياط كرد و حساس بود و از تربيت ديني در  الجملهفيبر اين كه 
كرد. گفتيم از دو نظر طيفي از ديدگاه است: يكي از جهت اين كه تا چه سني بگوييم اين كار اقدام نشود، سال اول و 

 هادگاهيدتا جواني مثالً هفده هجده سالگي كه در اين جا احتماالت متعدد است و  دوم و سوم، مدرسه، نوجواني و حتي
متنوع است، از جهت ميزان اقدام يا عدم اقدام تربيتي  هادگاهيدهم در آراء غربي متنوع است. از يك جهت ديگر هم 

رفتارها و  حوزهعواطف، سوم  تمايالت و تعلقات و حوزه، دوم در هانگرشباورها و  حوزهچه مقدار باشد، اول در 
عواطف يا رفتارها بگوييم آري و يا حتي در يك مراحلي  حوزهمناسك، كًال بگوييم نه يا اين كه در يك قدري مثالً در 

متنوع است و استدالالتي هم كه در بحث وجود دارد تقريباً چهار يا پنج  هادگاهيدبرعكس بگوييم كه در اين هم باز 
كه اين دو طيف نظريات  ميخواستيمكه اگر  ديكنيموجود دارد، طبعاً مالحظه  هادگاهيدنيادي در اين استدالل اصلي و ب

تربيتي و تعليم و تربيتي  شناسيروانرا مراعات كنيم و ادله را هم ريز شويم نياز به اين بود كه وارد يك بحث مبسوط 
  بپردازيم. هانيااز نگاه كلي به  ميخواهيموارد شويم و تفكيك كنيم ولي ما  جزبهرا جزء  هادگاهيدشويم و 

 غربي هايديدگاهبررسي 
و بعد هم به هر يك از  ميكنيمكلي را مطرح  نكتهطرح كرديم اول يك  اجمالبهكه  هادگاهيدما در بررسي اين 

  خواهيم پرداخت. هانيا
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  اسالمي و غربي هايديدگاهتقابل 
اسالم را در اين جا مطرح  هايديدگاهفقهي و  هايديدگاهاالجمال اگر ما بخواهيم كلي اين است كه علي كتهناولين 

تندي كه در اين جا وجود دارد كه  هايديدگاهاالجمالش اين است كه اسالم با اين موافق نيست، حداقل با عليكنيم، 
بعد از  دورهو ديني رها بگذاريد و هر نوع اقدام تربيتي را براي كودكي و نوجواني از لحاظ مذهبي  دورهاصًال بچه را در 

اين را پذيرفت براي اين كه تمام آن  شودينمو با يك نگاه كلي  االجمالعليكودكي يا حتي بعد از نوجواني بگذاريد كه 
كه در بسياري از  نديبيمرا باهم ببيند  هاآنچه كه ما در طول يك سال و اندي در اين جا بررسي كرديم، اگر كسي كل 

تربيتي  يهامراقبو  هامواظبتو از حين تولد به اقدامات تربيتي و  اسالم به اقدامات تربيتي دستور داده است هابخش
  دستور داده است.

وجود دارد، در آن  هادگاهيداستدالالتشان را بيان كرديم و گفتيم از دو جهت هم طيفي از  هايغربدر تقرير ديدگاه 
غربي طرح  هايديدگاهمخالف و در  هايديدگاهكه در  ديآينماست گرچه من يادم  بحثقابلديگر هم  نكتها يك ج

كودكي و نوجواني اقدام به تربيت ديني نكند و آزاد بگذارد ولو  هايدورهشده باشد و آن اين است كه مربي يا معلم در 
، يا اين كه مواظبت كشاننديم ديگويمه كه پدر و مادر يا معلم اين كه ديگراني او را به سمت دين ديگري خالف آن چ

در آن استدالالت بايد اين دومي را بگويند،  القاعدهعليكند كه اصًال هيچ كس اين اقدام تربيت ديني را انجام ندهد كه 
هيچ  هيناحمنتها مواظبشان اين است كه اين در معرض تحميل ديني و تربيت ديني از  خواهديمباز هم يك مواظبتي 

اين احتمال دوم را بگويند نه  زننديمرا  هاحرف، بعيد نيست كساني كه آن خواهديمكس قرار نگيرد و يا نوع مراقبت 
بدهد و او را به سمت ديني ببرد بلكه ولو اين كه ديگري چيزي به او ياد  گذارديماحتمال اول را، نه اين كه آزادش 

برسد كه بتواند در مسير تربيت  اينكتهرشد كند تا به  فرامذهبيو بتواند فراديني و  نيفتدنوعي مواظبت كه در اين مسير 
  ديني قرار بگيرد.

 و تربيت كودك در ديدگاه اسالم دهيجهت
عرض كرديم و طيف  اجمالبهرا  اشادلهريح كرديم و نگاه اسالم قطعاً با كليت اين ديدگاهي كه ما عناصرش را تش

و هدايت و تربيت و  دهيجهتبا اين موافق نيست و اسالم معتقد به تلقين و  االصولعليش را تبيين كرديم هايديدگاه
يعني اسالم و تمام آن چه كه در اسالم حق است و نسبت  دانديمبردن كودك است به سمت همان كه خودش آن را حق 

تلقينش كن و مواظب باش در خالف آن جهتي كه اسالم  ديگويمبه بعضي از چيزها قبل از اين كه به آن چيز برسد 
در سنين شش  كهدرحاليتنبيه كن  ديگويمگفته است قرار نگيرد يا عبادت را به او آموزش دهد و حتي در مواردي 

ها و گيريپيشد و روايات محكم و متقن بود، غير از آن بسيار متعد ادلههفت سال است، اين چيزي است كه مستند به 
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كه انواع اقداماتي كه پدر و مادر  شوديمتولد انجام  اوايلحمل و در  دورهقبل از تولد و در  دورهكه در  هاييبينيپيش
، غير از برديماز نظر معنوي جهت او را به سمت رويكرد الهي و معنوي و معرفت ديني  هاآن همهكه  دهنديمانجام 

معرفتي،  حوزهتلقين و آموزش دادن و حتي تشويق و حتي تنبيه نسبت به هم  شوديمبعد هم كه كمي بزرگ تر  هاآن
رفتاري مثل عبادات در اسالم وجود دارد. اين تقريباً چيزي است كه آن چه كه در طول  حوزهعاطفي و هم  حوزههم 

، انبوه آيات و روايات و سنت و سيره گذاردينمباقي  ايشبههي شك و يك سال و نيم گذشته شما مالحظه كرديد جا
داشت: يكي بر اين كه اقداماتي كه ما قبل تولد شخص است ولي در  كنميمداللت بر اين چند امري كه عرض 

اسالم  كنديمهاي متعدد كه كودك را تلقين دوم بر تلقيناو اثرگذار است كه اسالم بر اين تأكيد دارد.  يهايريگجهت
. چهارم، شوديممعموالً از سنين بعد از كودكي و نوجواني شروع  هاآموزشديني، البته  يهاآموزشتأكيد دارد. سوم 

براي اين كه رفتار ديني پيدا كند  كنديمپنجم، توجه به آن رفتارها حتي اين كه در حد تنبيه هم اقدام  ؛ وعواطف ديني
  مقابل از ديدگاه اسالم وجود دارد. نكتهكه اين هم در 

  غربي هايديدگاهمبناي فلسفيِ 
من عرض كردم تقابل دو ديدگاه و دو نظريه و دو گفتمان است، يك گفتماني كه بعد از رنسانس  اآلنآن چه كه تا 

د و بر مبناي كودك پيدا شد و بر مبناي نگاه امانيستي و مبناي آزادي انسان و اين كه دين بايد در آن مرحله انتخاب شو
 هايتئورياين رسيده است،  هادگاهيدمداري و آزادي كودك و نوجوان و انسان با اين مباني فلسفي كه دارد به اين 

هم كه توليد شده است در فضاي اين گفتمان فلسفي بوده است، شك نداشته باشيد اگر ما آن گفتمان  شناختيروانغربي 
كه بسياري  روديماي علوم انساني بياوريم آن وقت ببينيد چطور تحقيقات به سمتي فلسفي و ارزشي ديگري را در فض

فرا ارزشي و  هايديدگاهبگويم كه در علوم انساني  خواهمينمو شكي در اين نيست.  شوديمبا اين هماهنگ  هاآناز 
تربيتي و  شناسيروانكه در  هاييدگاهدينيست. اين  طوراين هاآنفلسفي و مبنايي نيست بلكه وجود دارد اما بسياري از 

است كه  هاييديدگاهآمده است مبتني بر  هانياخانواده و تربيت خانواده و امثال  شناسيروانكودك و  شناسيروان
مباني فلسفي آن همين است كه عرض كردم و نمودهاي آن هم در تربيت كودك و نوجوان به طور عام و به طور خاص 

به اين بخش خيلي توجه نكن، يا  ديگويمشده است كه اصوالً  هادگاهيددر فضاي خانواده و مدرسه همين طيفي از 
مقابل هم يك  نكتهشت سالگي اول را خوب تأكيد دارد، در هفت ه دورهاصًال نپرداز يا خيلي خفيف و حداقل در 

ديگري است كه در نظر اسالم است كه نمودش همان آراء فقهي بود كه مالحظه كرديم و از آيات و  هايديدگاهگفتمان و 
ارائه كرديم  روايات استفاده كرديم، اين دو نگاه كامالً مقابل هم است. اين تصويري است كه ما از دو نگاه و دو رويكرد



 2510 : ماره                        تربيت خانوادگي - ي تيترب فقه                                   

10 

، بحث ما يك مقدار فقهي است و البته يك مقدار هم تحليلي و فرا فقهي شوديمو بايد جلوتر برويم و ببينيم ادله چطور 
  .ميكنيمنده عرض يآ هفته انشا اهللاست كه 

  اهللا علي محمد و آل محمد يصل و 
 
 
 

 


