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  الرحمن الرحيم اهللابسم

 تربيت خانوادگي از نگاه قرآن
 تربيت خانوادگي نقشهترسيم 

بود  ترتيباينبهكه ما بر اساس آن طي طريق كرديم و مباحثمان را تنظيم كرديم  اينقشهدر بحث تربيت خانوادگي 
كه بعد از بيان مقدماتي در ساحت تربيت خانوادگي مقدماتي را ذكر كرديم و بعد حدود ده محور بحث شد، تمحيدات 
تربيتي كه در اسالم بسيار مهم و مؤثر است، تربيت اعتقادي، تربيت عبادي، تربيت حكمي و تعاملي، تربيت اخالقي، 

و اقتصادي، تربيت اجتماعي و سياسي كه حدود ده محور بود، ما تربيت عاطفي، تربيت علمي و عقالني، تربيت شغلي 
كه آن  مباحث فقهي را بر اساس اين ده محور تنظيم كرديم و در هر محوري گفتيم كه چه احكام فقهي وجود دارد
و  ديآيماحكامي كه ما ذكر كرديم بعضي را اگر كسي بخواهد با اين روش هاي جديد تنظيم كند بعضي اصول به حساب 

ما احكام عام و خاصي را ذكر  هاساحتكه در هر قسمتي از اين  و چيزهايي از اين قبيل ديآيمبعضي روش به حساب 
دقتي كرد و اصل و روش و... را تشخيص داد. اين روش بحث ما  شوديم بعدهاكرديم، منتها تنظيم با بيان فني امروز آن 

ماتي در ده محور بحث كرديم و در درون هر محور هم تقسيماتي وجود در كل اين مباحث بوده است كه بعد از ذكر مقد
حدود ده  هانياداشته است و اين چارچوب و فهرست كلي براي مباحث تربيت خانوادگي شده است. البته ما در ضمن 

   م گفت. عامه در تربيت اشاره كرديم كه در تربيت خانوادگي هم كاربرد دارد كه در اين جا خواهي قاعدهعنوان و 
يك بحث، بحث تبعيض بود كه تبعيض بين اوالد را مفصل بحث كرديم و تمام شد. بحث ديگري كه كمي حالت 
 فلسفي و فقهي دارد و شايد جاي آن در مقدمات ورود بحث تربيت خانوادگي باشد و بايد آن را در مبادي قرار داد. اين

دقيق موجود نيست عليرغم اين كه تالش  شدهانجامارهاي و ك شدهتعريفهاي مباحث ما به دليل اين كه چارچوب
 كه چيزهايي باقي مانده است كه مربوط به گذشته است ميكنيمراه گاهي فكر  انهيمبه ترتيب جلو برويم اما در  ميكنيم

در طي مباحث وجود دارد و اين به دليل نوپايي يك بحث است و نوپايي اين  هابرگشتو طبيعي است كه اين رفت و 
كه  شوديمبحث اقتضائاتي دارد، هم زحمتش بيشتر است كه بايد كار كرد و هم تنظيم كرد و هم گاهي چيزهايي مغفول 

  بايد برگردد و... 
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 تربيت خانوادگي از نگاه قرآن
ي و ده محور و ساحتي كه بحث كرديم، يك بحثي وجود دارد كه مقدمات تربيت خانوادگ چارچوبيكي از اين 

و آن اين است كه قرآن چه نگاهي به بحث  رديگيماحتماالً در مباني و مقدمات ورود در كل تربيت خانوادگي قرار 
ه اسالم ، اما از حيث اين كشوديمتربيت  فلسفهفرضًا همسر و خانواده دارد، اين نگاه از حيث يك بحث توصيفي جزء  

يك شكل  توانديمكه اين نوع ديدگاه و نگرش را داشته باش يا بر اساس اين نگرش بر حذر باش و...  كنديمتوصيه 
  فقهي پيدا كند. 

 العقيدهفقهلزوم ايجاد 
است، ما در  العقيدهفقهآن هستيم ولو اين كه در فقه و كالم ما ريشه دارد،  ريزيپايهيكي از ابوابي كه در صدد 

بايد تأسيس شود يا تكميل و  ديآيمهمين بحث را طرح كرديم. در پنج شش ابواب جديد فقهي كه به نظر  العقيدهقهف
  .سر و كار داريم اما با يك نگاه فقهي كه توضيح خواهم داد عقايدما با  العقيدهفقهاست، در  العقيدهفقهتقويت شود، يكي 

 اول: تعلق افعال جوانحي به علم مقدمه
كه مثالً اين عالم خدا دارد  مييگويمو  ميكنيمو توصيفي  خداشناسييا  شناسيهستيدر كالم و فلسفه يك بحث ما 

و خداوند اين اوصاف را دارد، اوصاف ثبوتي، اوصاف سلبي و انواع توحيد و مباحثي كه در عقايد و كالم مالحظه 
  كرديد.

 عنوان فعلي درونيالف. به
ي واقعي و اين توصيفات هاگزارهكه اين  ديگويمرا به دست فقيه دهند، فقيه  هانيهموقتي كه  مييگويمبعد 

  متعلق فعل جوانحي ما شود.  تواننديم

 اعتقاد به آن علم  عنوان بهب. 
تعلق  هاآن، علم و اعتقاد به رديگيماعتقاد تعلق  هانيا همهاهللاُ واحدٌ، اهللا سَميعٌ، عليمٌ و... يا درباره معاد. به  مييگويم

كه در فيزيك و شيمي و... است كه علم به آن تعلق  هاييگزاره همهو قضايا كه در كالم است مثل  هاگزاره، اين رديگيم
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توصيفي و قضاياي علمي چه در فيزيك و شيمي باشد و چه  هايگزاره، تمام رديگيمو يكي اعتقاد به آن تعلق  رديگيم
به اين تعلق بگيرد، يكي علم و آگاهي و معرفت نسبت به  توانديمدر كالم و اعتقادات باشد، حداقل دو فعل جوانحي 

از علم  باور فراتر مييگويمرا باور كند، چون ما  هاآناست كه بفهمد و بشناسد و تشخيص دهد، يكي هم اين كه  هاآن
 هاآنبه  توانديمقضاياي علمي حداقل دو فعل جوانحي  همه. پس رديگيماست و به اموري كه معلول انسان است تعلق 

يك كاري كه من در  عنوانبه: رديگيمكه باشد علم به آن تعلق  ايمقولهعلمي از هر  هيقضتعلق بگيرد، هر گزاره و هر 
  ويكي هم اعتقاد و باور به آن امر است. روميمنبال معرفت به آن و د كنميم، تعلم دهميمدرون انجام 

 دوم: اختيار در كسب علم مقدمه
امور اختياري است، حداقل در بعضي  هانيادوم هم اين است كه هم علم كسب المعرفه و هم كسب االعتقاد  مقدمه

نرود، درست است  توانديمعرفت را پيدا كند و برود به دنبال اين كه م توانديممراتبش و گاهي اختياري است يعني آدم 
، يا ممكن است حتي بدون شوديمآخر وقتي آدم مقدماتش را عبور كرد، اختياري نيست و اين علم پيدا  لحظهكه در 

اختياري هم گاهي علم به چيزي در آدم پيدا شود ولي خيلي از جاها است كه علم به چيزي به اختيار من است به 
، شناخت آن براي من دانمينمنسبيت را  هينظراست، فرض كنيد من  طورهميندماتش، علم و شناخت هم اختياريت مق

. پس شوديمشروع كنم و مقدماتش را بخوانم و... وقتي كه عبور كردم آن علم حاصل  توانميمامر اختياري است و 
 اختياري باشد به اختياريت مقدماتش توانديمعلم امر اختياري است و قاعدتاً علم ما به اشيا و قضايا و علوم  الجملهفي

كه ممكن است هم مقدمات عملي داشته باشد كه بايد استاد پيدا كند و يك بخش هم مقدمات نظري است و دروني 
جي است و يك بخش هم مقدمات نظري و ذهني جوانحي است كه فكر و تأمل و مطالعه كند، يك بخش مقدمات خار

است، ولو اين كه ممكن است باور چيزهايي بدون اختيار در  طورهميناعتقاد هم  . درو جوانحي است. اين در علم است
  دوم است.  مقدمهبا مقدمات اختياري تنظيم شود، اين هم  توانديمانسان ايجاد شود اما در خيلي جاها است كه باورها 

كه  بخش زياد آن جوانحي است، يكي تعلم و تحصيل  شوديماين وقايع و قضاياي علمي حداقل متعلق دو علم بنابر
دوم هم اين است كه اين دو امر حداقل  مقدمهاول است.  مقدمه، اين هاآنو يكي هم تحصيل اعتقاد به  هاآنعلم به 

  گاهي اختياري است. 
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 مسهاحكام خ درمقدمه سوم: شمول امر اختيار 
فعل هاي  همه، شوديمامور اختياري بنا بر اعتقاد ما مشمول يكي از احكام خمسه  همهسوم هم اين است كه  مقدمه

كه ِلكُلِّ  ايقاعدهكه از باب آن  شوديماختياري ما چه خارجي و چه جوانحي و باطني مشمول يكي از احكام خمسه 
 .   واقعهٍ حكمٌ

 فقهدر م تعلُّ : لزوم بحث از بنديجمع
تعلم علوم امر اختياري و بايد مورد بحث فقهي قرار گيرد و لذا بحث تعلم و تعليم  مييگويماست كه ما  جهتازاين

بايد بحث شود، اين امور اختياري است و قابل اين است كه حكم شرعي  هانيا مييگويمو  ميبريم التربيةو... را در فقه 
، مييگويم العقيدهفقه، به بخش اعتقادات مييگويم التربيةو  التعليمفقهكه به اين  آن پيگيري شود و حتمًا بايد كشف شود

خدا و معاد و انسان و آخرت و قيامت و دنيا  دربارهكالمي و به چيزهايي كه در قرآن  هايگزارهيعني اين كه ما به اين 
ضاياي علمي كه در قرآن و دين آمده است، واقعيت هاي علمي است كه قرآن فرموده است، اين ق هانياو... آمده است 

 ديگويمباور پيدا نشود، اين فعل اختياري جوانحي است و لِكُلِّ واقعهٍ حكٌم   توانديمباور پيدا شود و  هاآنبه  توانديم
صيل تعيين حكم شرعي باورها و تح :اين است العقيدهفقه. معناي شوديم العقيدهفقهاين حكمي دارد و بيان حكم آن 

اعتقاد نسبت به هر چيزي كه فرض كنيد، نسبت به بعضي چيزها اعتقاد واجب است و نسبت به بعضي چيزها مستحب 
اعتقاد داشت و ممكن است اعتقاد و باور به خيلي  هاآنبه  شودينمهم حرام است و  زهايچاست و نسبت به بعضي 

، البته غير از اين حكم تكليفي شرعي اين شوديمچيزها هم مباح باشد، اين تعيين حكم شرعي اعتقاد به هر امري 
، اگر كسي نسبت به يك باوري برگشت، بازگشت او يك هااعتقادات گاهي يك حكم وضعي هم دارد مثل ارتداد

هم احكام تكليفي دارد و هم  هانياه اين برگشت صرف دروني نيست بلكه ارتدادي است كه ابراز شود. حكمي دارد، البت
  .شوديم العقيدهفقهاحكام وضعي و بيان احكام تكليفي آن 

 العقيدهفقه سابقه
در ابتداي آن يك  نوشتنديممثل فقه التربية است و احكامي دارد، قديم وقتي كه رساله سابقه دارد و  العقيدهفقهاين 

است ولي با همين نگاه است،  شدهينمكه آن در واقع با همين نگاه است، به اين شكل ابراز  آوردنديممقدار عقايد را 
يَجبُ االعتقاد  ديگويماعتقاد واجب است يا در قديم در كلمات صدوق و...  ديگويمطور است كه البته اخيراً گاهي اين

كالم  أنَّ اهللا ليسَ بِجسماما اثبات اين كه  شوديمكه اين يَجِبُ فقه  جبُ االعتقاد بأنَّ اهللا ليسَ بِجسميَيا  بأنَّ اهللا َسميعٌ
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كه خداوند جسم نيست، اين بحث كالمي است، اما  ميكنيمو با ادله اثبات  ميكنيم. در متعلق كه بحث توصيفي شوديم
آن بحث كالمي با بحث فقهي چيست؟  رابطه. شما هم بايد به اين اعتقاد پيدا كنيد، اين بحث فقهي است مييگويماين كه 
است يا نيست، از  طورايني كه خداوند كنيماست يعني وقتي ثابت  اشيمباداين است كه آن جزء مباني و  اشرابطه
از آن  شوديمتا حدي  هرحالبهكافي نيست ولي  در مبادي فقه استفاده شود، البته هميشه صرف اثبات توانيماين 

  استفاده كرد.  هانيامبادي براي اين كه بگوييم واجب است يا نيست و يا مباح است و امثال 

 العقيدهفقهحيثيت ايجاد 
بايد يك بابي و يك كتاب فقهي در اول فقه وجود داشته باشد و آن كتاب  مييگويمبا اين مقدماتي كه گفتيم 

، از حيث اين كه ما بگوييم به چه چيزهايي شوديماالعتقادات است، نه از حيث بحث كالمي، بحث كالمي در كالم انجام 
وحدانيت خدا و يا  يك باورهايي داريم كه واجب است، اعتقاد به اآلنباور الزم است يا مستحب و راجح است. ما 

راجح و مستحب است مثالً اعتقاد به جزئياتي كه  هاآناعتقاد به معاد واجب است، يك چيزهايي هم داريم كه اعتقاد به 
كه طبيعي  به آن پي ببرد توانديمدر معاد است يا جزئياتي كه در باب خداشناسي است يا توحيد خيلي نابي كه اوحدي 

مي وجود ندارد و جزو چيزهاي راجح است، يك چيزهايي هم ممكن است در واقعيت است كه در اين جا وجوب عا
نسبيت كه تحصيل آن مباح است ولي ممكن است با  هينظرمباح است مثًال  هاآنهاي علمي در عالم باشد كه اعتقاد به 

  عناوين ثانوي واجب شود و وقتي كه دليل نباشد اصلش اباحه است.

 و حقايق معارفهدف قرآن از بيان 
در قرآن راجع به مثالً جزئيات معاد و... خيلي چيزها آمده است و حقايق مهمي در قرآن بيان شده است يا خود 

 خواهديم ديگويمرا  هانيا، قرآن كه دهديمهايي كه دارد، كاري كه شيطان در ارتباط با انسان انجام شيطان و ويژگي
است و قضايايي است كه در  اتيفيتوصز معارف و حقايق در قرآن آمده است كه آن چه كه ا همهما بدانيم و باور كنيم. 

 »َلَيطْغى اَلْإِنْسانَ ِإنَّ َكالّ ) «7و 6،(عاديات/ »إنَّ االنسان لِرَبِّه لَكَنود، وَ إنَّهُ علي ذلك لشهيد«قرآن آمده است، 
فقهي  عامه قاعدهبكنيم يا يك  ميخواهيمهايي كه در قرآن آمده است ما يك بحث فقهي عام اين همهو...،  )6العلق/(
اي كه در قرآن آمده است تحصيل آن و اعتقاد به آن راجح است، بگوييم هر گزاره ميخواهيمبيان كنيم،  ميخواهيم

لَّهُ  كُنيَوَ لَمْ ، ولَديُ وَ لَمْ  لِدْيَلَمْ ، اللَّهُ الصَّمَد، اللَّهُ أََحدٌقُلْ هُوَ  :ديگويماثبات كنيم، اين كه خداوند  ميتوانينموجوبش را 
شناسي و خداشناسي است، اين قرآن اين را براي چه بسيار مهم در هستي گزارهپنج شش  هانيا همهكه  كُفُوًا أََحد
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؟ قرآن كتاب هدايت است، بيان اين واقعيت هاي عالم براي اين است كه من بفهمم و ملتزم به آن شوم و باور به ديگويم
  عامه است. نهيقر، اين شوميمآن پيدا كنم و البته در جايي كه آثار عملي هم دارد به آثار عملي آن پايبند 

 معارف قرآن بنديدسته
ما از قرآن خيلي  شوديماصولي داريم كه با اين قاعده  قاعدهو در واقع يك  داريم ايعامه قاعدهيك  مييگويمما 

   :شوديماصولي اين است كه هر چه در قرآن از معارف آمده است دو بخش  عامه قاعدهچيزها را به دست بياوريم و آن 

 اتيزيتجودستوري و  هايگزارهالف. 
  . روديمآن در فقه  همهه ك است اينهيو دستوري و امر و  اتيزيتجويك بخش 

 و تبييني توصيفي هايگزارهب. 
بود، قسم دوم  هانياتوصيفي است. قسم اول دستوري، تجويزي، هنجاري و امثال  هايگزارهقسم دوم معارف اسالم 

الرّحمنُ الرَّحيم، أنَّهُ ، ال إله اال هوَ اللَّهُ الصَّمَد، اللَّهُ أَحَدٌتوصيفي و تبييني است كه قضاياي خبريه است،  هايگزاره
   هوَ السَّميعُ العَليم، إنَّ االنسانَ لََيتقي، إنَّ الشَّيطانَ لكُم عدوٌّ مبين.

، يا كالم به معناي عام و يا به معناي خاص كه در جاهاي ديگر شوديماما در قسم دوم جزو بحث هاي كالمي 
دوم اين است كه هر آن چه در قرآن به شكل دوم ذكر  شاخهكلي است، عرض ما راجع به  شاخهتوضيح داديم، اين دو 

شده است يعني در قالب قضاياي خبريه آمده است و بيان يك واقعيت عالم غيب يا عالم شهود است، راجع به خدا، 
قضاياي توصيفي و خبري و بيان  صورتبهانسان، معاد، شيطان، طبيعت، عالم، هستي، هر چه قرآن ذكر كرده است ولو 

  ت. واقعي

 معارف قرآني براي هدايت بشر
يك پوشش فقهي وجود دارد و آن اين است كه بيان اين واقعيت در قرآن  هاآن همهعامه داريم كه در  قاعدهيك 

، تمام آن هم از روي حساب و كتاب براي بشر بيان إن هوَ إّلا وَحيٌ يوحيبراي چيست؟ قرآن كتاب هدايت است، 
 شوديمهدايتي بشر است، اين هدايت وقتي محقق  جنبهعامي داريم كه براي  هيلب نهيقرك ، بيان اين واقعيات يشوديم



    2433   :ماره                          تربيت خانوادگي - ي تيترب فقه                                     

7 

 

مطلوبيتي نداشته باشد و نقش در  هانياو باور به  هانيامطلوبيت داشته باشد، اگر فهم  هانياو باور به  هانياكه فهم 
  ، پس نقش در هدايت دارد.شودينمهدايت ما نداشته باشد 

 شناخت و باور معارف قرآنيامر به 
نقش در هدايت كه دارد هر چه در هدايت انسان مؤثر است بايد انسان آن را بفهمد و باور به آن پيدا كند منتها بايد 

كه از  مييگويملبيه آمد بايد الزامي نيست چون امر لفظي كه نداريم، ما با يك مقدمات عقلي و قرائن لبي  نهيقراين چون 
كه اين را بفهم و باور كن، در آن  ميآوريمبا يك مقدماتي يك امري را به دست  يا إنَّ االنسانَ َليَتقي الصَّمَداللَّهُ دل 

مهم اصولي است كه در تفسير  قاعده، اين يك افكنديمصورت يك امر به شناخت و باور كلي روي كل قرآن سايه 
يك بخشي از فقه القرآن است و در تمام آيات ديگر هم يك نوع ات االحكام قرآن آي قاعدهو با اين  شوديمقرآن اجرا 

  فقهي منتفي است. 
 ميخواهيمچون مفاهيم عام را  ميكنينم، تعبير استحباب هم يَتَرَجَّحُعامه است، اين است كه  قاعدهالبته فقه آن يك 

بگوييم، راجح است و تحصيل علم به اين قضيه و باور به او مطلوب است، منتها گاهي واجب است و گاهي مستحب 
و... واجب است ولي نسبت به اين كه شيطان اين  اللَّهُ أَحَدٌبيروني داشته باشيم كه نسبت به خداوند  نهيقراست كه بايد 

 قاعده، اين قصه يك اصل و خواهديمنداريم و دليل خاص  راجح است و واجب نيست چون قرينه كنديمكار را 
. ممكن شوديم العقيدهفقهو هم  التربيةو  التعليمفقهو از مباني اساسي  زديريمعمومي است كه در فقه بنيان جديدي را 

دارد و است كسي بگويد كه قرآن همين دو بخش را دارد كه يك بخشش فقه است و آن جايي را دارد كه امر و نهي 
بيش از  نديگويمپانصد تا است و بعضي  نديگويمكه قضاياي انشايي قرآن بعضي  كنديمو تجويز و انشا  دهديمدستور 

اين  مييگويم. ما ديآينمو بقيه جزو كالم و اعتقادات است و از فقه بيرون  اين است كه بايد بيش از پانصد تا باشد
قرآن با يك فعل جوانحي كه  اتياخبارو  اتيفيتوص همهداريم كه  ايعامه هقاعدتقسيم درست است اما يك قرينه و 

قرينه داريم كه بيان اين توصيف در قرآن به داللت التزامي و داللت عقلي و لبي يك امري هم در  رديگيمبه آن تعلق 
  وي است، يك امر به علم به آن است و يك امر اعتقاد به آن است.طآن من
كه  شوديماين توصيفي را كه ذكر كرده براي هدايت ما است، هدايت من در پرتو اين قضيه زماني محقق  مييگوي(م

، وقتي هدايت گر من است كه من بفهمم و باور كندينممن بفهمم و باور كنم والّا اگر نفهمم و باور نكنم من را هدايت 
كه علم به او پيدا شود، بنابراين با مالزمه  شوديمم وقتي محقق كه باور پيدا شود و آن باور ه كنديمكنم، يعني وقتي اثر 

  ).ميآوريمبه دست  هانياما يك امر كلي نسبت به باور به 
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در قرآن يا روايت بود كه گفتيم يك ارشاد عقاليي است و كار به اين ندارد كه دخالتي در  ايجملهاگر جايي يك 
از آن به دست آورد، در آن صورت باب اين در سنت يك  شودينمن امر را هدايت ما دارد و... كه اگر چنين باشد اي

پنير را با گردو بخوريد، اين طب االحاديث و طب االئمه است، اگر كسي  نديگويم هايبعضمقدار اوسع است. مثالً 
  اجرا كرد. ودشينمشرعي در آن ملحوظ نيست، در آن صورت اين قاعده را  جنبهنوعي ارشاد است و  هانيابگويد 

 معارف قرآن حقيقت
اين موارد  همهبگيريم اين است كه با اين تالزم عقلي و با آن مقدماتي كه ذكر كرديم، در  ميتوانيمكه  اينتيجه

واال به طور  مييگويمدر حقيقت امر و دستوري را استكشاف و استخراج كرد، البته اين يك چيز كلي است كه  شوديم
امر دارد ولي در جاهايي كه ندارد  كنديمكذا، آن جا كه امر  َواعلموا أنَّ اهللا ديگويمخاص در خيلي جاها امر است، 

در واقع يك نوع ترغيب به  هانياممكن است به اين مقدماتي كه عرض كرديم اين بنيان را بريزيم و بگوييم در تمام 
معنا ندارد. اين  هانيااين لغو است يعني اگر اين ترغيب و باور وجود نداشته باشد بيان و بدون  علم و باور وجود دارد

  يك بنيان كلي است كه در اين جا وجود دارد.
دفع ضرر و... انسان را  قاعدهو با  ديگويمو... است كه عقل  ةآن كه وارد دين نشده است، آن همان وجوب المعرف(

  )ه اعجاز قرآن، قرآن را پذيرفته است.، يا از راآورديمبه سمت دين 
آن وجوب اعتقاد به خدا، اصل آن ارشادي است. اين در كالم هم گفته شده است و در جاهاي ديگر در بحث (

اوليه  هايهستهاوليه كه حركت كن و دين را بشناس و خدا را اثبات كن، آن  هستههايمان مفصل بيان كرديم، آن 
   )شد و اين ارزش تفكر عقلي و فلسفي است كه بايد مبناي دين بر آن استوار باشد.مستند به دين با تواندينم

ببينيم كه آيا ما  ميخواهيماين كه خانواده و فرزند چه جايگاهي در قرآن دارد، روايات و... داريم و  بارهما در 
از آياتي كه در اين جا وجود  ايمجموعهيك قواعد كلي يا خير؟  عنوانبه هانياترغيب شديم به نوعي نگاه و تعامل با 

در باب نوع  هاآنببينيم از  ميخواهيمدارد، چه آياتي كه حالت توصيفي دارد و البته آياتي هم كه حالت تجويزي دارد، 
  نگاه ما و انسان مسلمان به خانواده و قرآن آيا دستوراتي دارد يا نه و تا چه حدي؟ 

  اهللا علي محمد و آل محمد صليو                                                                                                
 


