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سخن مؤسسه

پیروزی انقاب شــــکوهمند اســــامی، رســــالت حوزه هــــای علمیه را دو 

چنــــدان کرده اســــت؛ نظام اســــامی بــــرای تأمین پشــــتوانه ی تئوریک خود 

بــــه منظــــور تصمیم گیری و اجرا باید مبانی علمی الزم را در اختیار داشــــته 

باشــــد، و این عرصه ای است که حوزه ی علمیه در کنار دیگر مجامع علمی 

بایــــد در آن نقش فعال داشــــته باشــــد؛ زیرا بــــدون گســــترش مرزهای علوم 

اســــامی به مباحث نوپدید و تولید علوم انســــانی با رویکرد اســــامی، این 

نیاز پاسخ مناسب نمی یابد. ضرورت مجاهدت علمی بهمنظور پاسخگویی  

به مطالبات روزافزون و برحّق جامعه ی دینی، آنگاه به اثبات می رســــد که 

در نظــــر داشــــت؛ اوالً تحوالتی جدید در مجموعه ی دانش بشــــری، بهویژه  

علوم انسانی رخ داده است، ثانیا زندگی انسان معاصر بهواسطه پیشرفت  

در علوم و فناوریهای جدید، دستخوش تطوراتی شگرف شده است، ثالثا  

شــــکل گیری نظام اسامی، فرصت مناســــبی را فراروی جامعه ی دینی قرار 

داده اســــت تا بــــه اهداف خود دســــت یابد؛ از این رو سرعتبخشــــیدن به  

فعالیت های علمی حوزوی بهمنظور توانمندســــازی نظام اســــامی در این  

بــــاره  ضــــروری   می نمایــــد.

»موسســــه اشــــراق و عرفان« که فعالیت خود را از سال 1386 با نظارت 

علمی و ریاســــت عالی آیتالله اعرافی آغاز کرده اســــت، در عین تأکید بر  
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احکام تربیت فرزند

اصالت های حوزوی، ســــعی در رفع نیازمندی های معرفتی انســــان معاصر 

دارد؛ از ایــــن رو مأموریت هــــای خــــود را »پژوهش در زمینــــه ی فقه های نو 

و فلســــفه های مضــــاف بــــر مبنای روش اجتهادی در راســــتای نظام ســــازی 

اســــامی« ، »پــــرورش پژوهشــــگران صاحب نظــــر در عرصــــه ی فقه های نو و 

فلسفه های مضاف و نظامسازی اسامی« و »اسامیسازی علوم انسانی«   

قرار داده است تا بتواند به ایفای نقشی مؤثر در این مجال بپردازد.

بی شــــک، والدین در راســــتای تربیت فرزندان و نیل ایشــــان به اهداف 

تربیتی، ناچار از در اختیار داشــــتن ریزدستورات کاربردی و عینی هستند 

کــــه به دور از مباحــــِث تفصیلی و تخصصی، اقدامات تربیتی را جهت دهی 

و هدایت نماید، از آنجا که آموزه های دین و به خصوص فقه، در صدد نظم 

الهی دادن به رفتار مکلفان است، استنباط احکام تعلیم و تربیت و تعیین 

حقــــوق و وظایف مربیان از منظر شــــرعی و فقهــــی، ضرورت دو چندان می 

یابد؛ کتاب حاضر، تأمین این ضرورت را به عهده گرفته است.

»مؤسســــه اشــــراق و عرفان« برخــــود الزم می داند از حضــــرت آیت الله 

اعرافی که با همراهی گامبهگام در تولید و اعماِل نظارت و ارزیابی نهایی،   

امکان به ثمر رســــیدن این اثــــر را فراهم آوردهاند، تشــــکر کند. همچنین از  

تاش های حجت االســــام ســــیدنقی موســــوی، در تحقیق و تنظیم و نیز از 

زحمات حجج اســــام آقایان مصطفی محامــــی، دکتر محمد داودی و علی 

چراتیان در ارزیابی این نوشتار تقدیر می شود. 

امید اســــت صاحب نظران و اندیشــــوران حوزه و دانشــــگاه، موسســــه ی 

اشــــراق و عرفــــان را بهمنظــــور بهبــــود تولیدات علمــــی آینــــده، از نظرات و  

پیشــــنهادات ســــازنده ی خود محروم نســــازند.
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پیشگفتار

حساسیت فرایند تعلیم و تربیت و اهمیت َروایی و اعتبار پژوهش های 

تربیتی از ســــویی و حضور دین و به ویــــژه گزاره های تجویزی دین در قالب 

بایدهــــا و نبایدهای فقهی از ســــوی دیگر، پیوند فقــــه و تربیت را ضروری تر 

می َنمایاند. ضرورت اســــتخراج و اســــتنباط احکام و وظایف شرعی مربیان 

و متربیان با بهره گیری از روشــــی ُمنضبــــط، ایده ای به نام »فقه تربیتی« را 

شــــکل داده که توسط آیت الله علیرضا اعرافی در طول سالیان اخیر طراحی 

و تدریس شــــده است. ایشان به عنوان فقیهی متخصص در عرصه تعلیم و 

تربیت، با همکاری تعدادی از شــــاگرادان خــــود به طراحی کان پروژه  »فقه 

تربیتی« پرداخته و کرسی درس خارج »فقه تربیتی« را در حوزه علمیه قم 

به بررسی احکام شرعی رفتارهای مربیان و متربیان اختصاص داده است. 

هرچند پژوهش های گروهی پیچیدگی های خاص خود را دارد و تعیین 

ســــهم هریک از همکاران به راحتی میســــر نیســــت؛ اما از باب قدردانی از 

دســــت اندرکاران و بیــــان تاریخچه ای از روند شــــکل گیری کتاب حاضر، به 

اختصار باید گفت که مباحث پیش رو، اقتباسی است از درس های مذکور1  

کــــه پژوهش و نــــگارش آنها با همکاری گروهی از پژوهشــــگران انجام گرفته 

است. روند پژوهش و نگارش این دروس  به این صورت بوده که در مرحله 

اول، مدیر گروه فقه تربیتی، درس ها را در عناوین و موضوعات متعدد، به 

پژوهشگران محّول نمود. این پژوهشگران به ترتیب الفبا عبارت اند از حجج 

1. این درس ها، به صورت دوجلسه  در هفته، در حوزه علمیه قم، برگزار می شود و کتاب 

حاضر، برداشـــتی اســـت از حدود 90 جلسه درسی که در ســـالهای 1387-1389 ارائه  

  شده است. 
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اســــام آقایان احمد امامی راد، محمدقاســــم رجایی، احمد شهامت، مهدی 

شکرالهی، حســــین مولودی، سیدنقی موســــوی، تقی مهری، ستار همتی و 

  حسین یدالله پور. 

در ادامه محققان با دستمایه قرار دادن متن درس ها، به مستندسازی، 

مســــتدل ســــازی، بســــط و پژوهش در قلمرو موضــــوِع خــــود پرداختند. این 

مرحله با همراهی و ارزیابی یک ناظر علمی)عموماً آقای ســــیدنقی موسوی 

و در یک موضوع، آقای علی حسین پناه( انجام شده است. 

در مرحلــــه بعــــد، اســــتاد اعرافــــی هر یک از مقــــاالت را بــــه دقت مورد 

ارزیابــــی و نّقــــادی قرار داده و نظرات اصاحی خود را بیان نمودند تا اینکه 

هر موضوع به سرانجاِم مطلوب رسید.

در مرحلــــه پســــین، مولف کتاب حاضر، کوشــــیده اســــت تا بر اســــاس 

مجموعه پژوهش های انجام شده )حدود هشتصد صفحه ای(، به گردآوری، 

تنظیم، تکمیل، پژوهش و نگارِش دستاوردهای فقهی بپردازد و مجموعه ای 

از موضوعاِت منســــجم مربوط به تربیت فرزند را ســــامان دهد و با ادبیاتی 

َروان و غیرتخصصــــی، بخش هایــــی از احــــکام والدین در فرزندپــــروری را به 

مخاطبــــان عمومــــی عرضــــه کند. پــــس از پایان نــــگارش، این کتاب توســــط 

حضرت استاد اعرافی مورد ارزیابی قرار گرفت. 

از آنجا که پژوهش های تازه و بی ســــابقه، عاری از آسیب های محتوایی 

و ســــاختاری نیســــت، متواضعانــــه از انتقادهــــا و پیشــــنهادهای فقیهــــان، 

تربیت پژوهان، مربیان، والدین و همه صاحبنظران استقبال می شود.

در پایان از استاد اعرافی به خاطر همراهی و همدلی در به ثمر رسیدن 

ایــــن اثــــر، از القــــای دروس و راهنمایی گام به گام تــــا ارزیابی کتاب حاضر، 

تشــــکر فراوان می شــــود. همچنین شایسته اســــت از همکاری های بی دریِغ 

حجت االســــام ســــعیدی مدیر مؤسســــه اشــــراق و عرفان، پژوهشگران گروه 

»فقه تربیتی«، مولف کتاب و دیگر همکاران قدردانی شود.

مدیر گروه فقه تربیتی


