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  الرحمن الرحيم اهللابسم

 نظام ارزشي در تربيت خانوادگي 
 العقيدهفقهاصول و مباني 
اما جايگاه مقدمي در سلسله مباحث تربيت خانوادگي دارد و جزء اصول  ميكنيمطرح  اآلنگفتيم بحثي گرچه 

كه نگاه و نگرش و نوع تعاملي كه از يك منظر كلي بايد با فرزند و فرزندان و خانواده  رديگيماساسي و مباني آن قرار 
يقت ما آن نظام آن بحث ديروز اين است كه در حق الزمهداشت، بحثي كه ديروز مطرح كرديم بحث جديدي است و 

هاي اعتقادي كه معروف و مشهور و متعارف است، در آن جا هم باورهاي خودمان را در غير از بحثو  گذاريارزش
بايد مورد توجه قرار داد و فقه هم بايد به آن توجه كند، و آن نگرش شخص به پيرامون و محيط خودش باورهايي و 

ز نظر فقهي يك قواعدي دارد و حداقلش اين است كه ما نسبت به آن ا هانياكه در ذهنش است  هاييگذاريارزش
خانواده، از جمله به طور خاص تر  دهيپدكه در اين عالم دارد، از جمله  ايپديدههر  دربارهديدگاه و منطقي كه اسالم 

، اين يك حكم فقهي است، فرزندان و...، ديدگاه يا نگرش يا باور و نظام ارزشي خودمان را بايد با آن تنظيم كنيم مسئله
ما و باورهاي ما با آن  گذاريارزشصرف اين كه عملمان هم منطبق با آن باشد آن هم كافي نيست يعني تطبيق آن نظام 

علميه  مقدمه هانياچه كه در متون ديني آمده است اين خود مستقالً ارزش دارد و فقط هم از باب مقدميت نيست چون 
، اين خود به طور مستقل جايگاه و ارزش كنديمت كه بگوييم از باب مقدمه به آن امر خارجيه نيس مقدمهاست و 

  . شوديم العقيدهفقهنيست و اين از مباني  هاشكلدارد. اين يك بحثي بود كه در فقه ما به اين  ايويژه
كه در قرآن است، ما در حقيقت  هاييديدگاههاي ارزشي و امبگوييم فراتر از آن نسبت به نظ ميخواهيماما ما 

ايجاد كنيم، نگاه  هاآنمنطبق كنيم و در خودمان باور نسبت به  هاآنترغيب شديم به اين كه نوعي ذهن و نگرشمان را با 
واجب است ولي بايد بگوييم راجح  ميگوينمو رويكردمان را با آن تطبيق دهيم و آن را در ذهنمان تثبيت كنيم، كه من 

  است.

 »انتظام معارف توصيفي«اصل 
خارجي نيست، و لذا اين بحث ديروز ما را قوي  مقدمهخارجي براي اعمال نيست، باور و پذيرش  مقدمه هانگرش

، اگر مقدمه بود ممكن است بگوييم كه از باب غيبي مقدمي وجوب يا رجحان دارد ولي ممكن است كسي باور كنديمتر 
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عقلي و لبي و  نهيقر، ظاهر و ميخواهيم، ما چيزي فراتر از اين كنديماحتياط  به اين مسئله نداشته باشد ولي عمالً 
اين نگاه در انسان تقويت شود،  خواهديم دهديمي اين است كه دين كه اين نگاه را به خانواده يا فرزند يا... ارتكاز

در متون ديني به عنوان بخشي از  هانياارزشي و بيان  هايگزارهتوصيفي و يا حتي  هايگزارهتأكيد اسالم بر اين 
ًا و لبًا مالزمه دارد با اين كه اين نظام باوري و ارزشي را در خودتان ايجاد كنيد كه حداقلش رجحان ارتكازشريعت اين 

بگوييم اين اصل مسلم است و هر فقيهي هم بپرسد بايد بگويد ولي اين مبنا جايگاهي در فقه  ميخواهيماست، البته ما 
الوجود مالصدرا كلي ةدارد، اصال ايريشهنكرده است كه بر اساس آن به جلو برود، و حرف جديد هم هميشه يك پيدا 

در  العقيدهفقه، ولي اگر اين را بپذيريم و به عنوان يك بنيان بگذاريم از درون آن يك كنديمرا در كلمات پيدا  هاشهير
  . شوديمعلمي  رشتهكه در آن صورت خودش يك باب و يك كتاب و يك  شوديمپيدا  هاييحوزهيك 

 »انتظام معارف توصيفي«رجحان 
آن  همهرجحان دارد ولو غير اصول و مباني اي كه در روايات گفته شده است كه اين جزء اصول است،  ميگويممن 

ي گفته شده است، يا تفاصيل اصول اعتقادي چه كه در دين به عنوان دين آمده است يعني راجع به انسان و جامعه مطالب
، مثل همين نگاهي كه انسان ديآينمو يا اين كه چيزهايي كه در تنظيمات ما جزء اصول اعتقادي به آن معنا به حساب 

 افكنسايهو آن توصيفاتي كه از دنيا در قرآن آمده است، يك حكم فقهي  دارُ المَمَرّ ال دارُ الَمقَربه دنيا دارد، اين دنيا كه 
، اين رديگينماست يعني برويد دنبال اين كه نگاه و نگرش و رويكرد را در خودتان ايجاد كنيد. وجوب را  هانياروي 

مالزمه بيش از آن ترغيب عام در آن نيست، البته در جاهايي دليل داريم كه اين جزء اعتقادات و... است كه در آن 
  وجوب و الزام است. ميگوينمط را من اين جا دارم و و لذا آن احتيا ديآيمصورت دليل خاص 

 عرفي در ايجاد نظام باوري و ارزشي در خود مالزمه
بگوييم حكم عقلي هم اگر در اين جا باشد، اين را بايد بدانيم كه يك حكم عقلي در اين جا  ميخواهيماوالً ما 

مالزمه دارد با  كنديمتأكيد  هانياكه اين كه شارع روي  ديگويم جورايناست، ثانياً آن دريافت هاي عقل يعني عقل 
عرفي است، نياز است يا نيست آن يك بحث  مالزمهاين كه مطلوب است كه اين نگاه را در خودتان ايجاد كنيد، اين 

 هانياعرفي دارد كه يعني شما  مالزمهكه حرف هاي من اين است، اين  ديگويموقتي كسي  مييگويمديگري است، ما 
بگوييم كه آن  ميخواهيميعني ما ؛ عرفي داريم مالزمهرا باور كنيد و اين رويكرد را در خودتان ايجاد كنيد، ما ادعاي 
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كه ديدگاهش را با ديدگاه قرآن منطبق كند، اين مورد ترغيب تشريعي خدا است و ترغيب به آن  كنديمتالشي كه كسي 
  هم وجود دارد و ثواب هم دارد. 

 هابرداشتبه خداي واحد معتقد باشيد در آن توحيد الهي هم تفاوت  دييگويمل مشترك الورود است، وقتي اين اشكا
منتها يك  كنديمما را به باور و التزام به آن دعوت  كنديم ريزيپايه، اين نظام را كه شودينموجود دارد، اين كه مانع 

  .جاهايي مسلمات است كه در آن جا ادعاي اجتهاد نيست

 »عقيده«مفهوم 
و لذا تعريفي  رميگيم، عقيده را به معناي باور ميگوينممن در اين جا عقيده را معناي متعارف اصطالح خاص كالمي 

ترغيبي از  مييگويم، ميكنيمآن اين است كه حكم الهي را بيان  ثمرهو  شوديمرا شامل  هانياداريم كه  العقيدهفقهاز 
  باور پيدا كنيد، اين نظام معرفتي و فكري را پيدا كنيد. هانياشارع وجود دارد كه به  هيناح

 درجات باور به نظام ارزشي
  تفصيلي دارد،  درجهاجمالي دارد و يك  درجهبحث بعدي اين است كه باور به اين نظام ارزشي يك 

 اجمالي درجهالف. ادله در 
است كه  هاييحرف، ما نبايد اين راه را طي كنيم، اين فراتر از بما أنزَلَ اهللايؤمِنُ اجمالي ادله داريم،  درجهبراي  

در قرآن تعبير  ما أنزلَ اليك، 4بقره/» إِلَيْك أُنْزِلَ بِما يُؤْمِنُونَ«، ميكرديمكه ما درست  ايمالزمهاستدالل عقلي و 
ايمان دارد و از شرايط ايمان است و از لوازم ايمان به خدا و پيغمبر يعني ايمان به آن چه كه بر پيغمبر نازل شده است، 

است. اين  طوراين ما أنزل علي النّبياين يك درجه است كه دليل داريم و لذا فراتر از آن دليل قبلي يك دليل داريم كه 
را نفي  أنزل علي النبي، اين به طور عام از شرايط ايمان است و اگر كسي ما أنزلَ اهللات، پذيرش فروعات در اجمال اس

أنزل ، يعني با توجه به اين كه كنديمو ارتداد ايجاد  كنديماين مالزمه دارد با اين كه به نحوي نبي را نفي  ديگويمكند، 
كه در اين اجمال هيچ شكي نيست كه بايد باشد، يعني اگر  اين يك نوع اجمال است، نه ديگويماست ولي  علي النبي

ما أنزل علي واجب است كه  شوديماالجمال نپذيرد خللي در ايمانش است، و معلوم را عليما أنزل علي النبي  كسي
را بپذيرد، و بعد از اين كه عقل او را به سمت اثبات نبوت و... آورد بعد جزء شعب آن است و دليل نقلي هم  النبي
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آمده  هانياكه اين ترغيب عام علي االجمال روي  يؤمنون بما أنزل اليك و...كه  شوديمداريم، از قرآن هم استفاده 
، كنديمه آن تفصيلش است كه در واقع انسان را دگرگون آن تفصيلش هم راجح است براي اين ك مييگويماست. ما 

روشن داريم و يكي هم تفصيالتش است حتي در اين  ادله، يك اجمال دارد كه كنديمانسان را متدين و ايماني 
كه عرض كرديم  ايادلهكه تفصيالتش با آن مالزمه و  مييگويمتفصيالتش هم ممكن است بگنجد، اگر هم نگنجد ما 

ما  ديآيمي در رجحان آن نيست، بنابراين ايمان به ما أنزل به نحو اجمال وجوب دارد اما وقتي در تفصيالت هيچ شك
  رجحان دارد. مييگويم

 هاارزشداللت التزامي قرآن به باورمندي 
راي اين است و... اين ب طورايناست، انسان  طوراينكه دنيا  كنديماين كه در قرآن يك نظام اين شكلي را تصوير 

است كه  هانيا همه، يعني داللت التزامي و ضمي در كنديمترغيب  هانيااست كه ما هدايت شويم، پس ما را به باور به 
، اين دليلش همين است كه عرض هانيا، پايبندي فكري و نگرشي به كنديممبعوث  هانيابه  باورمنديما را به سمت 

  كردم. 

 نگرش قرآن و دين به خانواده
را  هانيااز آن در بحث بعدي استفاده كنيم. گرچه  ميخواهيماين يك بحث كبروي و مقدماتي بود كه تا حدي 

دارم در نوع تصويري كه قرآن و دين از خانواده دارد يعني آن نگاه و نگرش و رويكردي  بنديجمعاما من يك  ديدانيم
  كه دين و قرآن به فرزندان دارد. 

 ق اسالم و قرآنجايگاه فرزند در منط
چند آيه كه در مورد  مجموعهتربيتي است و آن اين است كه  فلسفهاين بحث دوم ما يك بحث فقهي نيست و 

را  هانيافرزندان و... وجود دارد، توصيفاتي كه در باب جايگاه و موقعيت فرزند در منطق اسالم در قرآن شده است 
  به چهار گروه كلي تقسيم كرد:  شوديم
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 يگاه مادي و عمومي فرزندالف. جا
، اين تعابيري كه اين جا كنديمبا مفاهيم و عناوين مختلف جايگاه مادي و عمومي فرزندان را تبيين بخشي از آيات 

وجود دارد مثالً در بعضي جاها تعبير به هبه شده است. دوم كه روشن تر است تعبير به ممد شده است، فرزندان شما 
كاران شما هستند، آن جايي كه تعبير به ممد شده است در ذيل انعام قرار گرفته است يعني بحث نعمت دنيايي كمك

كار  رتبه، اين يك نَيأََمدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَ بَنِ ، أََمدَّكمُ بِمَا َتعْلَمُون يوَ اتَّقُواْ الَّذِ  :ديفرمايمكه شعرا  سوره 133 هيآاست، در 
تعابير عام است يا  هانيا، كه وَ هبنينعمت هاي دنيايي است كه ماشين داده است، فرزند داده است و... يا  هانيااست كه 

اين است كه زينت عالوه بر اين كه  هايقبلراجع به زينت آمده است كه تفاوتش با  نعمت است، و تعبيرات قرآني كه
در اين  المال وَ البنون زينة الحياةهنري و زيبايي و ظرافت دارد كه قرآن روي اين هم تأكيد دارد كه  جنبهنعمت است 

و آيات ديگري هم وجود  ساء و البنين و...،زُيّنَ للناس حبُّ الشهوات من النرا كنار هم گذاشته است،  مال و البنونجا 
اين يك دسته از آيات است كه لطايف و  وَ هبني أمدَُّكم بما تعلمون، أمدّكم بأنعام و البنين، زينة الحياة الدنيا و...،دارد. 

است، با نعم  هيبقكه اين هم يك نعمت دنيايي مثل  ديگويمظرايف زيادي دارد، اين آيات در حقيقت در فضاي دنيايي 
  هايي كه دارد ولي باالخره يك نعمتي است. اين يك طايفه آيات است.تفاوت

 فتنه  به عنوانب. جايگاه فرزند 
چيزهاي ديگر در عالم فتنه است  هيبقاين هم مثل  ديگويم طايفه، اين كنديمدوم آياتي است كه تعبير به فتنه  طايفه

دوم است كه به همين تعبير در جايي آمده است، گاهي هم بدون  طايفهشما است، اين هم  فتنهو ابتال و آزمايش  هيماو 
 15 هيآتغابن  سورهاز آيات استفاده كرد، كه در چند جاي قرآن آمده است مثالً در  شوديماين تعبير همين مضمون را 

وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا  :آمده است كه 28 هيآانفال  سورهدر ، إنّما أموالُكُم وَ أوالدُكُم فتنه وَ اهللا عندهُ أجرٌ عظيم :ديفرمايم
   .ميأَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَ أَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِ

 در قرآن»  اعْلَمُواْ  «مفهوم 
و  كنديمكلي همه جا است و در جاهايي خود قرآن تصريح  ميگفتيمهمان بحثي كه ما  ديگويماين جا واعلموا 

بگويد باور كنيد و ملتزم شويد  خواهديمفقط علم حصولي معرفتي نيست، علمي است كه بدانيد يعني اين علم  ديگويم
إعلموا نگفته هر جايي هم كه قرآن  مييگويمكه اين را بدانيد، البته ما  كنديمواعلموا، بدانيد يعني ترغيب  ديگويمو 
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، يعني باور داشته إنَّ االنسان لََيطغيكه  إعلموا ديگويم إنَّ االنسان َلَيطغي ديگويماست، إعلموا مقدر است، وقتي كه 
أَوْلَادُكُْم وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ  :انفال به صراحت آمده است كه سورهباشيد و اين را بپذيريد، البته در اين جا در 

و شبهات را در آن جا جواب داديم، اين آيه  ، ما در بحث تفسير هم يك بار راجع به إعلموا بحث فقهي كرديمفِتْنَةٌ
بكنيم و از  ايشبههاضافه بر آيات ديگر اين تعبير را دارد كه إعلموا يعني امر است، هيچ وجهي هم نداريم كه امر را 

را از آن  ةالمولوي ةيك ارشاد است، بلكه واقعيتي است كه هيچ وجهي ندارد كه اصال حكم فقهي خارج كنيم و بگوييم
  نعم قرآني و اين گفته شده است. همهبرداريم، اين همان منطق كلي قرآن است كه راجع به 

 دشمن به عنوانج. جايگاه فرزند 
از آن استفاده كرد كه در  شوديماست ولي فتنه و... نيامده  كلمهرا گفتم گاهي هم در آيه  اشهيآسوم كه دو  طايفه

دوم آيات يك  دستهواقع همين كه به لحاظ دنيايي نعمت است و زينت است و چيز خوب و مطلوبي است، همين در 
، در اين مسير اين يك ابزار و نديبيمو اين را در مسير يك جاي ديگري  شوديمرويكرد ماوراء دنيايي متوجه آن 

اي است براي اين كه شما آزموده شويد، يعني اين متعلق انواع تكاليف است كه شما و يك وسيلهميدان آزمايش است 
ابتالي  لهيوساين چيزي كه  ديگويمو در حقيقت  ديآيمسوم و چهارم به دنبال ابتال  طايفه. ديشويمبا همان آزموده 

 طايفه ؛ ودر اين ابتال داشته باشد توانديم، يعني چه جايگاه و نقشي ديكنيمشما شد بايد ببينيم چه طور با آن رفتار 
اين شد عدوّ،  ديگويمكه قرآن  كنديمسوم براي وقتي است  كه اين يك نقش مخربي در اين آزمايش براي كسي ايجاد 

 نَ يالَّذِ هُّ�َاياَأَيتغابن  ورهس 14 هيآ، شوديمملحد، همين كه أمّدكم بود، همين كه وهبنا له، همين كه زينت بود گاهي عدو 
كه دقيقاً چيزي كه امتحان است ضمن اين كه در منطق  ،ءَامَنُواْ إِنَّ مِْن أَزْوَاجِكُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ عَدُوا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ
هه نشود همين اگر با اين درست مواج ديگويمسوم  طايفهدنيايي ممد و زينت و... است ولي در جايگاه امتحاني در 

يا  شوديم، عدو و خسران شوديمهمين موجب خسار  وتبعوا من لم يزدهُ مالهُ وَ ولدُهُ إلّا خسارا، شوديمدشمن 
، يعني همين ممد و ميكنيمملحي، يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم و ال أوالدكم أن ذكر اهللا كه اين را مجدداً بحث 

َو مَا شما باشد. يا حداقلش اين است كه  كنندهال تلهكم يعني ممكن است اين ملحي و غافل  ديگويمكذا و كذا 
كه حداقلش اين است و مراتب دارد و گاهي  37 هيآسبا  سوره ي، عِندَنَا زُلْفَتُقَرِّبُكمُ  يِ  وَ لَا أَوْلَادُكمُ بِالَّتأَمْوَالُكمُ
 وَ مَا ديگويمترش است كه پايين درجهو حداقلش  شوديمو خسارت و عدّو  ديآيمو گاهي باالتر  شوديمملحي 
جور در ذات خودش اموال و اوالد مقرب نيست اال من عمل همين ،ي عِندَنَا زُلْفَتُقَرِّبُكمُ يِ  وَ لَا أَوْلَادُكمُ بِالَّتأَمْوَالُكمُ
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اولش اين است و  رتبهمقرب الي اهللا نيست كه  هانيارا مقرب قرار دهي، طبع  هانيابعمل الصالح مگر اين كه خودت 
و حداقلش اين است كه در طبعش مقرب نيست بلكه يك فتنه  شوديمملحي و باالترش عدو و خسارت  باالترش
  است.  

 باقيات الصالحات به عنواند. فرزند 
چهارم است  طايفهكه اين  شوديمبا يك شرايطي و با يك وضع ديگري باقيات الصالحات  هانيهمچهارم  طايفهدر 

 وةِيَالْحَ نَُةيالَْبُنونَ زِ الْمَالُ وَ كهف است كه  سوره 46 هيآكه ذيل باقيات الصالحات در قرآن در دو آيه داريم كه يكي 
ام قشنگي دارد، يك آيه راجع ، خيلي از آيات بقا يك نظأََمال رْ�ٌيعِندَ َربَِّك ثَوَابًا وَ خَ  رْ�ٌيالصَّالِحَاتُ خَ اتُيََو الْبَاقِ  ايَالدُّنْ 

مراتب دارد از بقائي كه يعني سلسله؛ و... ربكِ  يَبقي وجهُ  ديگويمديگري  هيآكه باقي است،  ديگويمبه خود خداوند 
  .ديآيممختص ذات الهي است و آن چه كه وجه او و عند او باشد و مرتبط با او باشد تا به و الباقيات الصالحات 

 »الْبَاقِيَاتُ الصَّالَِحاتُ « مفهوم 
باقيات الصالحات  اندگفتهچيزي كه وجه اللهي باشد بماند كه معناي عامش اين است منتها در روايات و... گاهي هر 

كه خوب  اندخوببيت است و در بعضي روايات همان فرزندان و وارثان محبت اهل اندگفتهاعمال نيك است، گاهي 
حتماً اْلبَنُونَ  الْمَالُ وَو شما هم در آن سهيم هستيد، چون بعد از  دهنديمارهاي خوب انجام و بعد ك اندشدهتربيت 

است كه  76 هيآمريم  سورهاست و يكي هم در  46 هيآكهف  سورهبگوييم آن هم مصداقش است، يكي در  شوديم
لسان صدق يا به فرزندان صالح گفته شده  اي، ندَ رَبِّكعِ رْ�ٌيالصَّالِحَاتُ خَ اتُيَ وَ اْلبَاقِ همين جمله آمده است و گفته است 

  است كه در روايات آمده است. 

 نگرش قرآن در پديدهاي دنيايي
است، اين چهار گروه در اوالد آمده است ولي در واقع  چهار گروهآن چه در مورد اوالد و... آمده است اين  مجموعه

كه أمدكُم، يعني دنيا  ديگويمدر قرآن بگرديد گاهي  ايپديدههمين منطق كالم اسالم در كل دنيا است، و راجع به هر 
كردي ممكن است با يك روي هانيا همهو  شوديماين دنيا گاهي خسار و وزر و وبال  همهممد و فتنه است و  اشهمه

كه در اين جا در اوالد درست كرديم يك منطق كلي روي كل عالم  چهارضلعيباقيات الصالحات شود، يعني منطق 
اجرا شود. اين رويكردي است كه قرآن به اوالد دارد. تا اين جا  توانديماين عالم همين منطق  همهطبيعت است و در 
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 دربارهعالم است و  همه دربارهفرزند مطرح كرده است و  ارهدرببگوييم كه اين رويكردي است كه اسالم  ميتوانيم
به صراحت نيامده است  هادهيپد همهروي  چهارضلعي دهيپدفرزند به خاطر اهميتش به طور ويژه تأكيد كرده است، اين 

 مييگويمن به طور ويژه پياده شده است، از جمله اوالد. ما به اي هادهيپدو گاهي كلي گفته شده است ولي روي بعضي 
راجع به بعضي چيزها از جمله اوالد  سازيپيادهعالم طبيعت و نِعَم دنيايي و  همهدر نگاه قرآن به  چهارضلعييك منطق 

  به طور ويژه انجام شده است. 

 نتيجه نگرش قرآني به پديدهاي دنيايي
بود كه بيان اين منطق قرآن و اوصاف و... در  شناختيروشبحث ديروز و امروز ما دو مبحث بود، يك بحث كلي 

اين حكم فقهي شرعي  مييگويميك حكم فقهي منتفي است كه ترغيب به پيدا كردن اين رويكرد است كه ما  هانيادل 
نفي كند كه عقل بشر ترجيح دارد، آن بحث ديروز ما بود كه انسان بايد  تواندينماست و اگر هم شرعي نباشد هيچ كس 

نعم دنيايي و به طور خاص فرزندان  دربارهاين را نفي كند. دوم هم اين بود كه  تواندينمآن منطق را پيدا كند و احدي 
ست يعني ايجاد اين رويكرد و اي ا العقيدهفقهنتيجه يك حكم  ؛ واين منطق دارد و بايد اين منطق را انسان پيدا كند

اين است كه  زهايچيكي از  شوديمنگرش نسبت به فرزندان موجب ترغيب است يعني وقتي نظام تربيتي شما طراحي 
اين نگاه را در خودتان و در جامعه ايجاد كنيد كه اين نگرش را به جهان عالم داشته باشند و به طور خاص اين نگرش 

  باشند و خودش را در اين نگرش تنظيم كند. را نسبت به فرزندان داشته
  

 اهللا علي محمد و آل محمد صليو                                                                                            


