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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
كه پيش از اين بيان شد، در حقيقت منظور از تربيت اجتماعي، مباحث اخالقي يا مباحث مشترك بين  طورهمان

ها و ضوابطي كه اسالم در روابط اجتماعي مقرر بيان چيستي چارچوب درصددبنابراين در اينجا  ؛اخالق و تربيت نيست
باشد و در جاي ديگري بايد به صورت كرده، نيستيم. اين خود يك بحث مهم است كه بين اخالق و تربيت مشترك مي

ها و رواج مفصل بحث شود. در اينجا در مقام بيان اين هستيم كه براي تربيت و تغيير ديگران بر اساس اين چهارچوب
آن با اخالق بيان شد،  حوزه تربيت و رابطهدر جامعه، چه اقداماتي بايد انجام شود. اين مقدماتي كه در  هاآندادن 

  مباحثي بسيار مهم و كليدي بود.

 »تربيت«مفهوم 
ه سمت مقصود از تربيت در اينجا، همان معناي خاص آن است؛ يعني اقداماتي كه بايد انجام شود تا ديگران را ب

  هاي گذشته بود. هاي ديني هدايت كرد. اين يكي از نتايج بحثروابط و ضوابط و چهارچوب

 »اجتماعي«مفهوم 

 معناي اول
گيرد. وقتي كه در اينجا آمده و تربيت به آن اضافه شده است، مورد بررسي قرار مي» اجتماعي« اكنون معناي واژه

است. اين كه شخص، فردي در » پذيريجامعه«از اجتماعي، همان  شود تربيت اجتماعي، گاهي مقصودمانگفته مي
هاي مهمي است كه در علوم از مقوله پذيريجامعه ديگرعبارتبهداشته باشد؛  پذيريجامعهتعامل با اجتماع بوده و 
  شود. اجتماعي بر آن تأكيد مي

را تقويت  پذيريجامعهين كه ما چگونه اين اما ا ؛دارد پذيريجامعهطبيعي و متعارف، اجتماعي است و  طوربهبشر 
فرد وجود دارد. كودك از همان ابتدا تا  پذيريجامعهكرده، سامان و رشد دهيم، بر اساس همان مراحلي است كه در 

گوييم تربيت اجتماعي، به اين معناست كه كند. در حقيقت وقتي ميحركت مي پذيريجامعهدوران بلوغ و رشد به سمت 
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است،  ذكرقابلشود. معناي ديگري كه شخص تأكيد مي پذيريجامعهشود. در اين معنا بر مي پذيرجامعه چگونه شخص
  نسبت به معناي اول بسط بيشتري دارد. 

 معناي دوم
روابطي كه در جامعه  همهگوييم تربيت اجتماعي، يعني تربيت اين شخص از حيث معناي دوم اين است كه وقتي مي

كند. يك شخص در جامعه در ابتدا با خانواده در ارتباط است؛ سپس با دوستانش و بعد از آن با با ديگران برقرار مي
  . اين روابط مختلفي است كه هر فردي دارد. غيرمسلمانانعموم شهروندان و 

است كه در معناي اول  پذيريجامعهس صرف بر اساس اين معنا، مقصود از تربيت اجتماعي فراتر از تربيت بر اسا
و سپس داشتن يك روابط اجتماعي و عام با سايرين وجود  هايي براي ارتباط شخص با خانوادهذكر شد. چهارچوب

شود تربيت اجتماعي، يعني پرورش بنابراين طبق اين معنا، وقتي گفته مي ؛دارد. اين چند طبقه از روابط اجتماعي است
اين ضوابط  همه، حركت كند و مقيد به رعايت شدهنييتعارتباطاتش بر اساس اصول و ضوابط  همهكه در  ايگونهبهفرد 

  باشد.  اشاجتماعيها در ارتباطات و چهارچوب

 فرق معناي اول و دوم
ارتباطات اجتماعي را  هايدايره همهشخص بود. ولي معناي دوم  پذيريجامعهبحث در معناي اول بيشتر در مورد 

  تفصيل معناي اول است. ايگونهبهمعناي دوم  ديگرعبارتبه ؛گيردبرميدر 

 معناي سوم
تر بگيريم. به اين بيان كه تربيت اجتماعي، صرف معناي سوم اين است كه دايره تربيت اجتماعي را باز هم وسيع

در روابطي كه فراتر از صرف  ، اجتماعي، فرهنگي وسياسي هايگيريتصميمروابط عمومي نيست؛ بلكه در روابط و 
تر از دو عمومي بين شخص و ديگران است نيز وجود دارد. بر اين اساس، معناي سوم تربيت اجتماعي وسيع رابطه

  شود.معناي قبل بوده، به نحوي شامل تربيت اقتصادي، سياسي و ... نيز مي
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  گانهسهمروري مختصر بر معاني 
 پذيريجامعهرود. ابتدا در تربيت اجتماعي، ذهنمان محدود به ود دارد كه از اجمال به تفصيل ميپس سه اليه وج

هاي ارتباطات عام بين شخص و ديگران است. قدم ضوابط و قواعد موجود در حوزه همهاست. قدم بعدي، رعايت 
اصول و ضوابط موجود در روابط عام و خاص فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي،  همهسوم، پرورش افراد براي رعايت 

به عنوان يك ويژگي  پذيريجامعهمعناي اول، همان  آييم. دايرهاز خاص به عام مي هاآنباشد. در همه سياسي و ... مي
طات عمومي است. در باشد. در معناي دوم، ارتباطات اجتماعي انسان به معناي ارتباموجود در شخصيت انسان، مي

گيرد. اين سه قرار مي موردتوجهمعناي سوم، عالوه بر ارتباطات عمومي، ارتباطات خاص سياسي و اقتصادي و ... نيز 
  اي است كه در تربيت اجتماعي متصور است. معنا، همان سه اليه

 تعيين محل بحث
رعايت اصول و ضوابط در  منظوربهش افراد ما، معناي دوم است؛ يعني منظور از تربيت اجتماعي، پرور محور بحث

است كه بر اساس آن فقط در  با خانواده، جامعه و ديگران است. پس معناي دوم مقصود ما شانعموميارتباطات 
  رويم.مانيم؛ ولي به سمت تربيت سياسي، اقتصادي و ... نيز نمينمي پذيريجامعه محدوده

هايي كه در روابط كنيم و چهارچوباتخاذ مي موردنظرمان مصطلحرا به عنوان  دوم نابراين از بين اين سه اليه، اليهب
گوييم دهيم. بر اين اساس ميعام ميان افراد در محيط خانه يا جامعه وجود دارد و بايد رعايت شود را مبنا قرار مي

كرد؟ آيا فقه در اينجا مطالب  هاآن ها و ضوابط را در جامعه رواج داد و افراد را پايبند بهتوان اين چهارچوبچگونه مي
  و نكاتي دارد يا خير؟

 »تربيت اجتماعي«ديگر در مفهوم  بنديتقسيم
. اين كه در تربيت اجتماعي، نگاهمان ساحتي باشد؛ 1توان براي تربيت اجتماعي دو معنا ذكر كرد: از نگاه ديگر، مي

هاي تربيت است و در كنار تربيت ساحتي از ساحت تربيت يابند. اين شانويژگي اجتماعي حوزهيعني اشخاص در 
. اين كه در تربيت اجتماعي، نگاهمان نهادي باشد؛ يعني همان تربيت 2گيرد. اخالقي، عقالني، سياسي و ... قرار مي

 خانوادگي و اجتماعي. در اين معنا مقصود اين است كه تربيت اجتماعي به معناي تربيت در اجتماع است؛ بدين معنا كه
كه تربيت خانوادگي به معناي تربيت فرد در خانواده و  طورهمانجامعه خود يك نهاد است، منتها يك نهاد عمومي. 

اينكه خانواده چه مسئوليتي در قبال فرزندان دارد، است؛ در اينجا نيز تربيت اجتماعي به اين معناست كه نهاد جامعه در 
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وظائف عموم جامعه در قبال  ديگرعبارتبهاي دارد؟ شوند، چه وظيفهقبال افراد و آحاد جديدي كه به آن ملحق مي
اي در اجتماعي سازي يا روابط اجتماعي هاي جديد در قلمروهاي مختلف، چيست؟ نه اينكه چه وظيفهديگران و نسل

اين معنا گرفته شود، در اين صورت قيد اجتماعي به شكل نهادي به كار رفته و  اگر تربيت اجتماعي بهدارد.  هاآن
  رفت. شود؛ ولي در معاني قبلي به شكل ساحتي و متعلق تربيت به كار مياستعمال مي

خواهد گوييم تربيت اجتماعي، گاهي منظور اين است كه متعلق تربيت، اخالق است؛ يعني ميبنابراين وقتي مي
تربيت دارد؟  حوزهو گاهي تربيت اجتماعي است؛ يعني خانواده به عنوان يك نهاد، چه وظائفي در  محقق كنداخالق را 

در اينجا نيز تربيت اجتماعي دو كاربرد دارد. وقتي به معناي نهاد است، يعني نهاد جامعه كه يك نهاد فراگير و عمومي 
نهي از منكر، دين  عنوان مثال، در مورد امر به معروف و اي دارد؟ بهاست، در قبال رشد و سيانت افراد چه وظيفه

كند، اين در تربيت اجتماعي بيشتر به ذهن تبادل مي كهآننهاد جامعه قرار داده است؛ اما معناي ديگر  وظائفي بر عهده
  است كه در ساختن افراد از حيث روابط و ضوابط اجتماعي، چه بايد كرد؟

متعلق تربيت است نه نهادي كه متكفل تربيت است. هر جايي كه تربيت خانوادگي،  ،»اجتماعي«بايد توجه داشت كه 
دوم با آن تركيب شده  . مقصود، نهادي باشد كه واژه1رد: توان دو جور معنا كرا مي هاآنحكومتي يا سازماني آمد، 

اد سازمان چه وظائفي در تربيت مقصود اين است كه نهاد جامعه، نهاد خانواده، نهاد حكومت و نه ديگرعبارتبه ؛است
خواهد در آن محقق شود. هر جا . مقصود، قيد متعلق تربيت باشد و آن قلمرو و ساحتي است كه تربيت مي2دارند؟ 

  چنين تركيبي بيايد، احتمال اين دو معنا را بايد بدهيم. 

 كاربرد اين معاني
كي از آن دو معقول است. مثالً در رابطه با تربيت در بعضي جاها هر دو معنا معقول است و در بعضي جاها تنها ي

گوييم هر دو معنا در آن گوييم اخالق، نهاد نيست؛ بلكه ساحت است. همچنين در مورد تربيت خانوادگي مياخالقي مي
  معقول است؛ گرچه ظهور غالبش همان نهاد است. در تربيت اجتماعي نيز هر دو معنا معقول است.

متصور و  هر دو معنا ،تربيت اجتماعي شودگفته ميكه وقتي بايد به اين نكته توجه كرد ي تربيت اجتماعبحث در 
توان گفت منظور از تربيت اجتماعي اين است كه وظيفه نهاد جامعه نسبت به افراد خود و اعضاي معقول است. مي

حكومت، خانواده و ... هم  شوند، چيست؟ در كنار نهاد جامعه كه يك نهاد عمومي است، نهادجديدي كه ملحق مي
ها به صورت پراكنده راجع به آن بحث شده است؛ پيرامون اين وجود دارد؛ ولي نهاد جامعه يك نهاد عام است كه سال
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كه نهاد جامعه و عموم افراد آن، چه وظايفي نسبت به تربيت دارند؟ تربيت خانوادگي، حكومتي، اجتماعي و ... نيز 
  پردازيم. در اينجا به آن نمي عجالتاً ادي دارد؛ ولي هاي فقهي زياهميت و بحث

گوييم تربيت اجتماعي منظور اين است كه چگونه افراد را بر اساس ضوابطي كه معناي دوم اين است كه وقتي مي
ذكر شد، » اجتماعي«دين گفته است، در راستاي اجتماعي شدن پرورش دهيم. در اين صورت سه معنايي كه در مفهوم 

  شود.به اين معنا ميمربوط 

 بنديجمع
گوييم تربيت اجتماعي دو معنا دارد: گاهي معناي نهادي دارد و گاهي معناي خالصه بحث اين شد كه ابتدا مي
ارتباطات عام و يا ارتباطات  محدود است، يا پذيريجامعهگوييم منظور از آن يا ساحتي. سپس در معناي ساحتي مي

  گيرند.معناي دوم قرار مي عنا جزو تبعات و دنبالهمسياسي و ... . اين سه  ويژه

 نهادهاي مورد بحث
. نهاد خانواده كه محور 1در ابتداي ورود به بحث، ابتدا نهادي بحث شد و به دو نهاد به صورت مفصل پرداخته شد؛ 

. نهاد علما 1ميان آمد: . نهاد حكومت. حداقل دو نهاد ديگر هم وجود دارد كه از آن سخن به 2آن پدر و مادر هستند. 
. نهاد جامعه. اين دو نهاد از هم جدا شد و در مقام تدوين نيز جداي از هم بحث 2كه منظور از آن عالمان دين است. 

  خواهد شد.

 اختيار معناي سوم (بين المعنيين)

 گيري دليل شكل
گوي اول اين بود كه نهادي بحث مطلب ديگر اين است كه در ابتداي ورود به بحث تربيت، دو الگو معرفي شد؛ ال

شود. الگوي دوم اين بود كه ساحتي بحث شود. الگوي سومي هم وجود دارد كه الگوي مختار است و به صورت تلفيقي 
ها نقاط تالقي و ها. حتماً اين نهادها و ساحتكنيم، سپس از ساحتابتدا از نهادها بحث مي ديگرعبارتبه ؛باشدمي

شويم، الزم است به آن نقاط تالقي و تداخل نيز اشاره كنيم. چون اگر فقط ها ميوقتي وارد ساحتتداخل دارند و لذا 
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-هاي ساحتي زيادي ناگفته ميماند و اگر فقط نهادي بحث شود، بحثساحتي بحث شود مباحث نهادي مهمي باقي مي

  م. كنيماند. لذا با عنايت به نقاط تالقي و توازي، هر دو مبحث را تلفيق مي

 گيريسير شكل
دهند. ولي بعد از تأمل، مشاهده شد خيلي البته اوايل گفته شد مباحث نهادي به صورت كامل بحث را پوشش مي

ماند كه نهادي جواب گوي آن نيست. سپس گفته شد ساحتي بحث شود، ولي باز هم مشاهده شد كه مباحث باقي مي
هاي زيادي اينكه اين دو قسيم هم نيستند، بلكه تداخل رغمبهدهد. ماند كه ساحتي آن را پوشش نميمباحثي باقي مي

كنيم. به عنوان كه مباحث تكراري باشد، توقف مي هركجابا هم دارند، ولي هر دو مبحث آورده شد تا چيزي باقي نماند. 
-كند، در آنجا مي رسيم كه خانواده در عبادت چطور بچه را تربيتمثال در بحث تربيت عبادي، وقتي به اين بحث مي

  دهيم.دهيم؛ اما مباحث عمومي را مورد بحث قرار ميگوييم قَد مرَّ الكالم و بحث را ادامه نمي

 تعيين دقيق محل بحث
پس حاصل بحث اين شد كه تربيت اجتماعي ـ مثل بسياري از اصطالحات تركيبي ديگر ـ گاهي معناي ساحتي 

 منظور، معناي ساحتي است. مطلب ديگر اين است كه اين معنا سه اليه دارد اًعجالتدارد و گاهي معناي نهادي. در اينجا 
  دوم محور بحث قرار گيرد. مقرر شد آن معنا و اليه تيدرنها كه بيان شد.

. نهاد تمركزمان بيشتر بر روي نهاد اجتماع به معناي عام است ،شويمميها اين ساحتدر حقيقت وقتي وارد 
  شوند. خاص جدا مي طوربهحكومت، خانواده يا علما 

 اجتماعي بودن انسان 

 هاي مختلفديدگاه
هاي بسيار مهم اســت كــه مطلب ديگري كه بايد به آن اشاره شود اين است كه اجتماعي بودن انسان، يكي از ويژگي

دن يك غريزه يا ويژگي بذات و مستقل در انسان قرار بگيرد؛ حال در اين كه اجتماعي بو موردتوجهدر مورد انسان بايد 
بودن يعني اينكه انســان هاي مختلفي وجود دارد. بنا بر يك ديدگاه، اجتماعي ، ديدگاهفلي و تبعيتطاست يا يك ويژگي 

اجتماعي قرار گرفته، در تعادل و تبادالت اجتماعي زندگي تعريف شود. يك ديدگاه اين است كه االنســان  در يك شبكه
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يونان بوده، بعدها نيز بسياري آن را پذيرفتند و آن اين است كــه مــدنيت  كه از دوره است يزيچ. اين همان بالطبعنيٌ مد
انسان، يعني اينكه اجتماعي بودن در ذات و نهاد وي قرار دارد و يك امر فطري است؛ به عنــوان مثــال وقتــي فطريــات 

گيرد. اين يك ، در آن فهرست اجتماعي بودن نيز قرار ميشماريميبرمهاي ذاتي، طبيعي و فطري وي را انسان و ويژگي
طبيعي انســان مــدني و  طوربهاست كه بر اساس آن اجتماعي بودن، ريشه در فطرت و ذات انسان دارد و  مسئلهنگاه به 

  اجتماعي است. يك نگاه هم اين است كه مدنيت و اجتماعي بودن انسان، يك حالت عرضي اضطراري است.

 أ اجتماعي بودن منش
. بــالطبعظاهر بعضي از كلمات مرحوم عالمه طباطبايي نيز اين است كه انسان يا مدنيٌ باالضطرار اســت و يــا مــدنيٌ 

 ريزيپايــهذات انسان، فردگرا و دنبال تأمين منافع فردي و شخصي خودش است؛ منتها چون تــأمين ايــن منــافع بــدون 
شده است. اجتماعي و مدني شدن انسان ريشه در ذات او ندارد؛ بلكه بر اســاس  روابط با ديگران امكان ندارد، اجتماعي

  يك نوع اضطرار و تبع ثانوي در وي پديدار شده است. 

 رويكردهاي موجود
ذاتــي، طبيعــي،  طوربــه. انسان اجتماعي است؛ يعنــي 1دو رويكرد كلي در تفسير اجتماعي بودن انسان وجود دارد: 

به اين سمت گرايش دارد و لذا حركت او، حركت قصري نيست؛ بلكــه حركــت  اشوجوديان فطري و مطابق با ساختم
نوعي حركت قصري است؛ يعني اضطرار و ضرورت است كــه انســان را  واسطهبه. اجتماعي بودن انسان، 2طبيعي است. 

  اجتماعي قرار بگيرد.  ي كشانده كه اجتماعي شده، در شبكهبه جاي

 طباطبايي  نظر مرحوم عالمه
بــه  خواهد همه چيز را براي منافع خــودشذات انسان، ذات مستخدم است و مي«گويد: طباطبايي مي مرحوم عالمه

خواهــد مرحوم عالمه طباطبايي اســت كــه بــر اســاس آن ذات انســان مــي» استخدام نظريه«اين همان ». خدمت بگيرد
را بــه خــدمت بگيــرد؛  هــاآنبا ديگران رابطه برقرار كرده،  را در خدمت خود بگيرد و بدين منظور ناچار است زيچهمه

تعقل و اضــطرار،  واسطهبهو  تدريجبهانسان  روازايناي داشته باشد. منتها اين به خدمت گرفتن بايد چهارچوب و ضابطه
  ها مصون بماند.كند تا از آسيبشود و قوانين و ضوابطي را وضع مياجتماعي مي
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 بيان دو نكته 
تعاليم فقهي موجود، همان  اينكه ممكن است ما از ميان مجموعهاست؛ يكي  عرضقابلن بحث، دو مطلب ديگر در اي

دوم اين است كه احكامي كــه راجــع بــه تربيــت  به اين مطلب خواهيم پرداخت. نكته نظر اول را استفاده كنيم. در آينده
اول شــود،  آن اســتفاده دو نيست؛ گرچه ممكن اســت ازاجتماعي در فقه گفته شده و خواهد شد، متوقف بر يكي از اين 

پــذيرد، ولي هيچ توقفي بر اين يا آن رويكرد ندارد؛ يعني صرف نظر از اين كه شخص از نظر فلسفي چه ديدگاهي را مي
  اين احكام و هنجارهاي موجود در تربيت اجتماعي، با هر يك از اين دو رويكرد قابل تطبيق است.

 ل انساننقش اجتماع در تكام
اي از كمال، رشــد و تعــالي شخصــيت انســان در همــين روابــط مطلب بعدي توجه به اين نكته است كه بخش عمده

مناسبي بــراي كمــال و رشــد  شود؛ يعني جامعه و روابط اجتماعي بستر و زمينهاجتماعي و تعامالت اجتماعي محقق مي
شود. بسياري روابط اجتماعي شكوفا نمي ن، خارج از شبكهعدهاي شخصيت انسا، خيلي از بُديگرعبارتبه ؛انسان است
غاري بنشــيند و  در غير اين صورت اگر شخص در گوشه كند.هاي الهي در همين روابط اجتماعي معنا پيدا مياز امتحان

-پيــدا نمــي اين امتحاناتي كه براي كمال و رشد انسان است، معنا و مصداقي همهابط اجتماعي نباشد، رو اين از كدامهيچ

  كند. 

 دين و روابط اجتماعي

 هاي الهياجتماع، ظرف آزمايش
روابــط اجتمــاعي،  وند عطا كرده است. اين ظرف و شــبكههايي است كه خدانگاه دين به اين روابط مثل ساير نعمت

فقهي ـ اخالقي تا ها؛ زيرا بسياري از مقوالت ظرفي است براي رسيدن انسان به كمال و براي پيدايش بسياري از امتحان
-كند؛ يعني انسان در معرض آزمايش قــرار نمــياجتماعي قرار نگيرد، معنا و مصداق پيدا نمي سان در شبكهزماني كه ان

كــه غالبــاً در  هايي مانند ظلم، غيبــت، تهمــت و حســدو ضد ارزش رذائليابد. خواه نسبت به گيرد و رشد و تعالي نمي
كنــد. از در روابط اجتماعي معنا پيدا مــي هاآنواه نسبت به فضائل كه بخش زيادي از يابند. خروابط اجتماعي تحقق مي
شــود. روابط اجتماعي، يك ظرف مهم براي امتحان، ابتال، رشد، كمال و احياناً انحطاط تلقي مي اين حيث است كه شبكه
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و تكليف نگاه اوصــاف بــه افعــال را  همچنين از اين جهت است كه اخالق و فقه بايد در اينجا به صورت كامل نظر دهند
معلوم كنند؛ چراكه بخش زيادي از امتحانات، ابتالئات، رشد و كمال انسان به اينجا مربوط است. كار فقه و اخــالق هــم 

  توجه بود. گرفت و به آن بي كمدستروابط اجتماعي را نبايد  ان تأمين سعادت است؛ لذا اين شبكههم

 اسالم، ديني اجتماعي
عالمه طباطبايي در چند جاي الميزان اين مطلب را به خوبي توضيح داده كه اسالم، يك دين اجتماعي است؛  مرحوم

يعني به اين دليل كه انسان موجودي اجتماعي است ـ چه با رويكرد اول و چه بــا رويكــرد دوم ـ قــوام و حيــاتش در 
هاي فردي انسان نيز تحــت تــأثير همچنين جنبه گيرد.و انحطاطش در روابط اجتماعي شكل مي و رشدباشد جامعه مي

  اين روابط اجتماعي است. 
-داند. به هر كجاي اسالم كه مراجعه شود، رگهاسالم هم كه براي بشر نازل شده است، خود را يك دين اجتماعي مي

اجتمــاعي  جنبــه ترين نقاطي كه در اسالمهاي رويكرد اجتماعي در آنجا به نحوي ملحوظ و مشهود است. از جمله مهم
 بخشي از عبادات نيز هســتند كــه جنبــهدارد، عبادات است. بخش عظيمي از عبادات و مناسك بُعد اجتماعي دارد. البته 

از عبادات يا بالذات اجتماعي هســتند و  ايعمدهفردي آن غالب است ـ مثل مستحباتي همچون نماز شب ـ ولي بخش 
مثل نماز جمعه كه ذاتــش اجتمــاعي اســت. بعضــي ديگــر از عبــادات ماننــد  يا توصيه شده كه در اجتماع امتثال شوند؛

تــوان نمازهاي فريضه، ذاتش اجتماعي نيست؛ ولي با نگاه اجتماعي پيوند زده شده است. در مورد عباداتي مانند حج مي
  گفت تقريباً بينابين است؛ يعني ذاتش به يك معنا اجتماعي و به يك معنا فردي است.

 تاقسام عبادا
 هــاآنفرديــت در  باتي همچون نماز شب، روزه كه جنبه. عبادات فردي؛ مانند مستح1اند: بنابراين عبادات سه دسته

. عبادات فردي ـ اجتماعي؛ يعنــي حالــت اجتمــاعي در آن مــورد 3. عبادات اجتماعي؛ مانند نماز جمعه. 2غالب است. 
  ترغيب و تأكيد است. 

رد؛ به عنوان مثال دعا كردن در اجتماع يا آمين گفتن ديگران، در اســتجابت دعــا گاهي نفس اجتماع، آثار معنوي دا
  توجه دارد. هاآن همهاثر دارد. اجتماع در حقيقت آثار مادي و معنوي بسياري دارد و اسالم به 
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 فقه و تربيت اجتماعي 

 هاي بررسي فقهي روش
 . تحليــل فقهــي1توان بحث كــرد: ويم به دو روش ميمطلب ديگر اين است كه در تربيت اجتماعي، اگر سراغ فقه بر

ي از احكام مذكور، كه بخش زياد يابيمدرمياحكام از نگاه اجتماعي؛ با مرور باب به باب كتاب طهارت تا كتاب ديات، 
كند؛ مثل سفارش بــه خوانــدن نمــاز بــه اجتماعي است و به نحوي افراد را از نظر اجتماعي تربيت مي داراي يك فلسفه

بينيم. اين يك نــوع تفســير اجتمــاعي از مي هاآنتربيتي در  مايهدرونعبادي، نوعي جماعت. با نظر به عمق اين احكام 
  تربيت اجتماعي. حوزهدر  هاآن. بيان فقهي احكام و استخراج 2احكام است. 

 روش مختار
فقه اسالمي براي تربيت اجتماعي، چه اصول و ضوابطي را مقرر كرده كــه  بيان اين مطلب هستيم كه درصدددر اينجا 

بايد رعايت شود؛ نه اينكه در احكامش چه اسراري از تربيت اجتماعي وجود دارد. كار اول، نوعي تحليل احكام اســت؛ 
ز نوشت. اسرار حــج را نيــز توان با نگاه اجتماعي نيرا كه با نگاه اخالقي تأليف شده است را مي اسرار الصلوةمثل اينكه 

توان هم با نگاه فردي و اخالقي و هم با نگاه اجتماعي نوشت. اين تحليل فقهي احكام است. كــار مــا تحليــل فقهــي مي
خواهيــد تربيت اجتماعي است. به عنوان مثال اگر شما مي حوزهنيست؛ بلكه بيان احكام فقهي و استخراج آن احكام در 

تربيت كنيد و اين اقدامات را انجام دهيد. پس كــار مــا بيــان فقهــي  گونهاينتربيت كنيد، بايد  از نظر اجتماعي، فردي را
  است نه تحليل فقهي.

 خاتمه
شود. از اين به بعد وارد احكــام تربيــت  ترواضحتا اينجا مباحثي به عنوان مقدمات بيان شد كه تا حدي فضاي بحث 

 اجتماعي خواهيم شد.

  


