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تأثيرات دانش فقه بر مسائل دانش تربيت 
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 به مطالعة ي است كه به مطالعة انسان و به شكل تخصصي از علوم انسانيكيت يدانش ترب
يزاتين و سپس تجوييف و تبي خود به توصيشناسپردازد و بر اساس روشيت ميند تربيفرا

يكيه به عنوان هرچند فق.  داردين دانش با دانش فقه مناسباتيا. كنديت اقدام ميدربارة ترب
ت ارائه ي به دانش تربي معرفتيتواند خدماتي دارد، اما ميزي تجويتي، ماهياز علوم اسالم

ت را در شش عرصه ي دانش فقه به دانش تربيش رو، خدمات معرفتينوشتار پ. دينما
ياير بر مسائل و قضايتأث. 3ر بر محمول؛ يتأث.2ر بر موضوع؛ يتأث.1:  نموده استيبنددسته

. د و كاركردهاير بر فوايتأث. 6ر بر اهداف و يتأث. 5ق؛ ير بر روش تحقيتأث. 4؛ يتينش تربدا
 دانش يفي توصيهار بر گزارهيتأث«ت را در دو بخشير فقه بر مسائل دانش تربي، تأثهن مقاليا

. خواهد نموديرا بررس» تي دانش تربيزي تجويهار بر گزارهيتأث«و » تيترب
.يتي علوم تربيسازي، اسالميت اسالمي، تربيتيت، فقه تربي ترب دانش:يديكلواژگان
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دانش  «يبه معنا» يپداگوژ« است و ي بشري زندگيتهاي از واقعيكيت، يند تربيفرا

ت را برعهده يند تربي است كه مطالعة فرايدانش) يتيا علوم تربي(»آموزش و پرورش

 ابتدا به يتيست كه گرچه مباحث تربسير پديداري علوم تربيتي نمايانگر آن ا. دارد

ش مطالعات غربي، يعنوان يك علم، استقاللي نداشت، ولي با گذشت زمان و افزا

)7: 1375االره، يم(دا كرد، تا اينكه به اعتقاد بسياري يهاي استقالل را پرفته زمينهرفته

، يشكوه(به عنوان دانشي مستقل ظهور كرد؛ هرچند اين ديدگاه مخالفاني نيز دارد 

 پيدايش و رشد علوم تربيتي، اين دانش تنها به مطالعة علمي هنر در آغاز. )60: 1378

. شد، ولي با استقالل يافتن اين دانش، وضعيت تغيير يافتآموزش تعريف مي

داند كه شرايط وجود و كاركرد و تحول مجموعه معارفي مي«مياالره، علوم تربيتي را 

). 22: 1375(» كندالعه ميوضعيات و وقايع تربيت را مط

رسد چنانچه مالك هويت و استقالل علوم را وحدت موضوع يا به نظر مي

، )73-72: 1378مصباح، آموزش فلسفه (وحدت هدف يا سنخيت مسائل بدانيم 

توان علمي واحد و مستقل به شمار آورد و همة مباحثِ مربوط به ت را مييدانش ترب

ت در ين معنا از دانش تربي هم)1(.ن را در اين علم جاي دادت و امور وابسته به آيترب

.ست اش رو، مد نظرينوشتار پ

 درصدد است تا حكم ي از علوم اسالميكيبه عنوان فقه گر، دانش ي دياز سو

. ديان متون و مستندات استنباط نمايان را از ماختياري مكلفي رفتارهايشرع

ت ي خدمات دانش فقه را بر دانش تربرات ويكند تا تأثينوشتار حاضر تالش م

.دي نمايبازشناس

د يا دانش مقابل، باي آست؟يچ» راتيتأث«د روشن ساخت كه منظور ازيدر آغاز با

يا اثرگذاريگر، آيرا باشد؟ به عبارت دي را پذيرات و مداخالت معرفتين تأثيا

؟ ي حتميا اثرگذاريمفروض مد نظر است 
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ن دانش در يشود كه ايت، روشن ميدانش تربت و خاستگاه ي به ماهيبا نگاه

يني و معارف دي كرده است و وحي را سپرين متولد شده و دوران كودكيمغرب زم

ل، در سخن ين دليبه هم. رودين دانش به شمار نمي ايالزاماً در شمار منابع معرفت

ض رات مفروياط سخن گفت و تأثيد با احتيت بايرات فقه بر دانش تربيگفتن از تأث

ك مبنا قابل يت، تنها بر ي دانش تربيرات از سويرش تأثيكه پذرا بحث كرد؛ چرا

رد، يپذيت مين را در شمار منابع دانش تربي كه ديي براساس مبنايعنيبحث است؛ 

.شوديرفته ميت پذي دانش تربي فقه با آغوش باز از سويخدمات معرفت

توان ي نمونه ميبرا.  باشد داشتهييهاتواند گونهيرات مذكور مين تأثيهمچن

 كرد، اما به نظر يبندطبقه...)  و ي و عملير نظريتأث: مانند (يرگذاريبراساس نوع تأث

ه، ين پايبرا.  مطلوب باشديميث متاثَر، تقسيرات از حين تأثي ايبندرسد دستهيم

ت، به چندي دانش تربيت، بر اساس متأثر و عناصر اصليرات فقه بر دانش تربيتأث

):1شكل شمارة : ك.ر(شود يم ميدسته تقس

تيتربدانشياصلعناصربرفقهراتيتأث: 1شكل

اى كه رابطة موضوع آن علم را با يكى از هر علم عبارت است از قضيه» مسئله«

اى از مسائل كند و از اين رو، هر علمى شامل مجموعهعوارض و احكام وى بيان مى

د ي با).474/ 6: تاي، مجموعه آثار بيمطهر(ت است مشتمل بر موضوع، محمول و نسب
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ر چتر عنوان ي است كه موضوع آنها زييايك علم، قضايتوجه داشت كه مسائل 

گفته » موضوع آن علم«رند كه به آن عنوان جامع، يگيقرار م) يا كليكل (جامع 

). 88: مصباح، همان(شود يم

ر بر يتأث«ت، عمالً از يانش تربرات فقه بر مسائل دي تأثيب، با بررسين ترتيبد

ان آمده يز سخن به مين» تير بر محمول دانش تربيتأث«و » تيموضوع دانش ترب

ت است يان در مقام تربيان و متربي مربيت، رفتارهاياست؛ چراكه موضوع دانش ترب

» عام و خاص من وجه«است كه رابطة »  مكلفانياريرفتار اخت«و موضوع فقه، 

در قلمرو موضوع هر دو » تي در مقام تربياري اختيرفتارها«و نشان برقرارست يب

فقه درصدد است تا حكم . ك متفاوت استي دارند؛ هرچند محمول هريدانش جا

 را يتي تربيت درصدد است رفتارهايد و دانش تربين نمايين رفتارها را تعي ايشرع

اس آن، د و براسيد و قواعد حاكم بر آن را مشخص نماي نماييبه دقت شناسا

.ديان نماي بيزاتيتجو

رات دانش فقه بر مسائل يتأث«رات مذكور، يان تأثيتوان گفت از مين، ميبنابرا

.شود ميي دارد كه در ادامه بررسييت بسزاياهم» تيدانش ترب
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يزيجو و تيفيت به دو دستة توصيا و مسائل دانش تربياز منظر كالن، تمام قضا

):2شكل شمارة : ك.ر( است ييهار شاخهي زيشوند كه خود دارايم ميتقس
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تيدانش ترب)يايقضا( مسائل يدسته بند: 2شكل

 دوباره به دانش ي داشته باشد؛ چراكه با نگاهيد استبعادي مذكور نبايدسته بند

ر ن انشعابات بيك از ايشود كه هر ي آن، مالحظه مي تخصصيشهايت و گرايترب

كردن موضوع و يجزئ علوم گاهى با اتانشعاب.  صورت گرفته استياساس مالك

 آن و گاهى بر اساس اختالف روشها و زمانى بر طبق ةگاهى با محدود كردن داير

ك در تالش است تا ي و هر )88: مصباح، همان(شود حاصل مى،تفاوت اهداف

رك و قدر جامع ت صورت دهد و مفهوم مشتيت تربي از وضعيزيف و تجويتوص

.ت استيم و تربيت، همانا ارتباط آنها با تعليتمام مسائل دانش ترب

، در دو محور »تير فقه بر مسائل دانش تربيتأث«شود تا يدر ادامه تالش م

. شودي گفته شده بررسيهار شاخهيو ز» يفي توصيهاگزاره«و » يزي تجويهاگزاره«
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دهد و يتها گزارش مي است كه از واقعيمحور»هست« و ي اخباريها گزارهيمبان

م ي ترسيتي تربيرد و براساس آنها، اهداف، اصول و روشهايگيت قرار مياد تربيبن

.شوديم

يد به پرسشيم، باييت سخن بگوي تربيرات فقه بر مبانيش از آنكه از تأثياما پ

ن اساس، چگونه ي و بر اي است دستوريقه، دانشنكه في بر ايم مبنيپاسخ ده

ا اساساً فقه يآ. رگذار باشدي است، تأثي اخبارييهات كه گزارهي تربيتواند بر مبانيم

يا داللتي ارائه دهد و يگزارش» هست ها«نظر دهد و از » هست ها«تواند در باب يم

برآن داشته باشد؟ 

:  ذكر شوديد مقدماتيپاسخ بادر

 و دهد مي گزارشاز واقعيتييگزاره اخبار. ييا انشاياند يا اخباريجمالت. 1

،  باشد يا غيرمطابق مطابقتواند با واقع ميگزارشدارد؛ چراكه  و كذب صدققابليت

از ...  و آرزو، ، خواهشپرسش،امر، نهي ندارد مانند يگزارشيياما گزاره انشا

).51، ص 1417مطفر، : ك.ر(ت  اسبهره بي و كذب صدققابليت

يي انشاهاي و جملهاتيع واق ميان انكار ارتباط را به گروهي حقيقتاين. 2

 منطقي با يكديگر رابطةاخباري و ييانشاهاي، جملهان باور اينبه. استكشانده

»ديبا «ستنتاج و ااندنشده آنها استنتاج و گزارش از واقعياتيي انشاجمالت و ندارند

اخالقوارنوك، فلسفه: ك.ر(است نادرست»واقع «از»ارزش «و استنتاج»هست «از
).274 و 244: 1358؛ سروش، دانش و ارزش 1380:238ستم يبقرندر

ن يد دارد و ايتأك» ديبا«و » هست«ن ي بر وجود رابطة بيدگاهيدر مقابل، د. 3

اند و از آنها يدها بر هستها مبتني بايعنيداند؛ يمي و استنتاجيديرابطه را تول

.شوندياسنتتاج م
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ن ي از ايكيبراساس . داننديدها را از هستها منتج مين به رابطه، بايمعتقد. 4

ستند و يز ني ني و قرارداديدها اعتبارياساساً با. )181: مصباح، همان: ك.ر(دگاهها يد

، ي اعم از حقوقيي انشايها گزارهن نزاع ناظر به همةيا.  دارندي خارجيمنشأ انتزاع

. استي فقهيدهايش رو، تنها در باب باياست، اما بحث پ...  و ي، اخالقيفقه

ند مصالح و مفاسدتابع ) حكاما (ي فقهيدهاين باورند كه بايه برايمشهور عدل. 5

، معتقدند كه احكامان آن).291 و1417:4/205محاضرات فى اصول الفقهخويى،(

.ند نهاده شده ا، معينيبلكه بر پايه مصالح و مفاسدند،  نيستضابطهيب

شارع بهشوقواند و موجب ارادهي فقهيدهايواقعى، علت بامفاسدو مصالح.6

.آنهاستبقاىووجودگرودرحكمبقاىوشوند و وجودي محكمانشاى

 بر يمبتنيدها فقهيبا. مي بپردازيد به پاسخ اصلين مقدمات، بايان ايپس از ب

بخشي از اين واقعيتها، . دهندي خبر ميتيمصالح و مفاسدند و در واقع از واقع

توان احكام شرعي، مي از يشماررو، با كنار هم چيدن واقعيتهاي تربيتي است، از اين

گر، تاكنون در دانش يبه عبارت د. افتيت دست ي تربيها»هست« از يبه برخ

ها كه »هست« از يا عبارت است از مجموعهيتي تربيشد كه مبانيت گفته ميترب

ت يتها، تربين واقعيشود و با توجه به ايت از آنها استنتاج مي تربياصول و روشها

يم كه حركت استنتاجيشوي مياكنون مدع.  گام بردارديتي اهداف تربيد به سويبا

ت ي كه مانند روشها و اصول تربي فقهيدهايمود و از بايتوان برعكس پيرا م

. ميي را استنتاج و استخراج نمايتي تربيتهاي و واقعيند، مبانيفا نمايتوانند نقش ايم

ن يا. ت اثرگذار باشدي دانش تربيشفرضهاي و پيتواند در مبانيب، فقه مين ترتيبد

.  به چند شكل متصور استياثرگذار

ت يبافت كه تاكنون دانش تري دست ييها»هست«تها و يتوان به واقعي مي گاه-

قابل )  و تجربه انگاريستيتويپوز(ي مبانيافته و اساساً براساس برخيبدان دست ن

ي ايتواند مباني، ميل انتساب به منبع علم الهيدر واقع، فقه به دل. ستي نيابيدست

. نديت تدارك ببي دانش تربيناب را برا
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ه اصالح و تواند بي، مي فقهيدهاي از باي موارد، روند استنتاج مباني در برخ-

.ت منجر شودي موجود دانش تربيب مبانيتهذ

ت ي موجود در دانش تربي استنتاج شده، احتماالً به همان مباني از مباني شمار-

.شوندي مي آنها تلقي برايديياشاره دارند و تأ

: تواند به سه صورت باشدين عرصه مي فقه در ايرگذاريخالصه آنكه، تأث

د و رد ييتأ. 3 موجود؛ يب مبانياصالح و تهذ. 2د؛ يجديشنهاد مبانيكشف و پ. 1

. موجوديمبان

.ميشماري برمي فقهيهاان گزارهي از مييدر ادامه، مثالها

گر عبادات يق آنها در نماز، دعا و دياز دقت و توجه فقه به اذكار و تلفظ دق. 1

بادات و مسائل نكه الفاظ و اذكار عي بر ايافت مبني دست يتي تربيتيتوان به واقعيم

.  روح اثر داردي عبادت در تعاليظاهر

لباس نمازگزار، طهارت مسجد (از مجموعة ابواب طهارت، و نجاست در فقه. 2

ز در پالودن باطن و ي ني ظاهريهاين مبنا را كشف كرد كه آراستگيتوان ايم...) و 

.  مؤثر استيسعادت و كمال اخرو

داند و آنها را مستحب ي ميني عبادات تمرر بالغ رايفقه، عبادات كودكان غ. 3

يتيتوان به واقعين احكام مياز ا. )15/: 1413، مسالك االفهام يد ثانيشه(شمارديم

 آنها يسازيتواند به درونيافت كه تكرار رفتارها در كودك مي راهيشناختروان

.ديكمك نما

رانه يشگين و اقدامات پز كودكاي در انسان و نيل جنسينحوة برخورد فقه با م. 4

ت پرده ين واقعي كودك، از اي در خانه و در مرآي جنسيو حذف تمام محركها

ط سربرآوردن آن محقق يتوان انكار كرد و اگر شراي را نميل جنسيدارد كه ميبرم

: 1409العروة الوثقى، يزدي: ك.ر(كند يشود، به شكل بلوغ زودرس در كودكان بروز م

2/805 .(

شود، ي كه به كودكان داده مييهاد آن در وعدهيك به عهد و تأيوب وفاوج. 5
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، مراحل رشد ير بالندگيت رهنمون شود كه كودك در مسين واقعيتواند ما را به ايم

م كه يدانست.  استي اقتضائاتي داراياكند كه هر مرحلهي مي را طي و عاطفيشناخت

شوند ي مين مصالح علت حكم تلقي است و اي مبتنيعت، بر مصالح واقعياحكام شر

مثالً در مورد . ان شده استيات بيز در روايم كه علت حكم ني شاهديو در موارد

» علت حكم« به ×شود، معصومي كه به كودكان داده مييها به وعدهيلزوم وفا

كند و ي كودك را گوشزد ميد و در حال رشد بودن دستگاه شناختينماياشاره م

يد؛ چراكه آنان شما را روزيد، بدان وفا كني دادياه به كودكان وعدههرگا«د يفرمايم

ن، ي بنابرا).3 ح49؛ همان، 8ح 50/ 6: 1365، الكافي ينيكل(» پندارنديدهنده خود م

ين گزاره فقهي باشد كه از اييتواند مبناي كودك مي و عاطفي شناختيظرافتها

.شودياستنتاج م

گانة باال، موارد اول، دوم و ر نشان كرد از موارد پنجد خاطين بحث بايان ايدر پا

ت قلمداد نمود و موارد سوم و چهارم را ي تربي كشفيتوان در شمار مبانيپنجم را م

فقه » يمبناساز«د توجه داشت كه ين بايهمچند؛ييا تأي و ي اصالحيدر شمار مبان

ن معنا كه يبد.  استر بالعرض و در مقام اثبات و استنباطيت، تأثي دانش تربيبرا

ي و استنتاج مبانيل فقهيهان، استنباط احكام است، اما تحليف فقه و فقيرة وظايدا

ت، ي متخصص در تربيهيست و اگر هم فقيه ني، بر عهدة فقي فقهيهات از گزارهيترب

در . رفته استي را نپذين كارين كار همت گمارد، از باب شأن فقاهت خود چنيبه ا

 است و بالعرض به فقه اسناد داده ي فرافقهي، كار»تي تربيمبنا«هر صورت، كشف 

يارير مهم دانش فقه در ين تأثيست كه بتوان از ايگر چنان ني ديشود؛ از سويم

.ديت چشم پوشيم و تربيات پشت پردة تعلي به كشف واقعيرسان

&$� .
����� �'��� � ���

 آن مقاطع و يتوان براين است و مت زمان بر بودن آيند تربي فرايهايژگي از ويكي

ف يت و توصيند تربيت به شناخت فرايد دانش تربيعالقة شد.  را انتزاع كرديمراحل
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. را برجسته ساخته است» تيمراحل ترب« با عنوان ي آن، بحثيها و شاخصهايژگيو

 نيازهاي ،سني گوناگون است كه در برشها و مقاطع يت، انسان متربيموضوع ترب

. طلبد را ميي و در هر مرحله، روشهاي تربيتي مخصوص داردينوعمتتربيتي 

 دارد، يفيمحور و توص هستيتيت، چون ماهيروشن است كه بحث مراحل ترب

 مستقل يت، به حوزة مطالعاتيل اهميند؛ هرچند به دلينشيت مي تربيدر عِداد مبان

ن يبر ا. ترا به خدمت گرفته اس»  رشديشناسروان« چون يابدل شده و شاخه

ي، مباني فقهيدهايم تا مانند بخش قبل، با تمركز بر باين مجال برآنياساس، در ا

يتينجا هويمحور در ا هستيها و گزارهيم، هرچند مبانيي را استنتاج نمايتيترب

.به خود گرفته است» تيمراحل ترب«مستقل به نام 

 انسانِ ي، برايام فقهم كه در نظيجه برسين نتي به اي فقهيدهاياگر با مرور با

ن مراحل از تعداد ياناً شمارگان اي شده و احي معرفي ايمكلف، مراحل و مقاطع سن

 فقه به يا خدمت را براير و ين تأثيتوان اياست، متر ت، فزونيمراحل در دانش ترب

. ديشنهاد نمايت پيد را به دانش تربي جدياتواند مرحلهيثبت رساند كه دانش فقه م

د ي خاص تأكياها روشن شود كه فقه بر مرحلهيممكن است در بررسن يهمچن

 به دانش يشناختيت هستيك واقعيتواند به عنوان يز مين دستاورد نيا. فراوان دارد

دها و هستها و يطور كه گفته شد، باتوجه به رابطه بارا همانيت عرضه شود، زيترب

يا فقه بر مرحلهيد هنجاريتأك بر مصالح و مفاسد، قطعاً يز ابتناي احكام شرعين

. آن دارديشناختت هستيژه، نشان از اهميو

تواند در سه سطح ين عرصه مي فقه در ايرسانوة خدماتيروشن است كه ش

 و )2(ژه بر مراحل شناخته شدهيد وين، اصالح و تأكي نوياشنهاد مرحلهيكشف و پ

.د مراحل شناخته شده باشدييتأ

نكه شارع از ي ايكي. ك مرحله، از دو منظر قابل طرح استي فقه بر يالبته پافشار

. ر خواهد شدي تفسيك نظام هنجاريد در ين تأكيد كرده و اي تأكيگذارموضع قانون

ت يت خواهد شد؛ چراكه ماهي وارد بحث اصول تربيداتين تأكين صورت، چنيدر ا
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ك مقطع ي بر دات شارعيگر، تأكي دياز منظر.  به خود گرفته استي و هنجاريديبا

ت و يزان حساسي دارد و بر ميپرده برم....  ويت روان شناختيك واقعي، از يسن

 به ي فقهي»ديبا«ن صورت، ما از يدر ا.  آن مرحله، داللت دارديت نفس االمرياهم

ت، ي تربي بحث مبانيم و به غناياافتهيدست )  مثاليبرا (يشناخت رواني»هست«

.مياكمك كرده

ي فقه، پنج مرحله برايهاگزار بر ابواب و تكي و مرورينابع فقهبا كاوشي در م

:ت قابل استخراج استيترب

. 4؛  تمييزةمرحل. 3؛ تولد تا سن تمييزةمرحل. 2؛)پيش از تولد( تمهيد ةمرحل. 1

)3(.رشدپس از ةمرحل. 5؛ بلوغرشد و ةمرحل

. وجه فقه استت كودك، از زمان انتخاب همسر مورد تي تربي برايسازنهيزم

 مستحبات و ،)7 مسئله 799/ 2: ، همانيزدي(نده و مادر فرزندان ي همسر آيژگهايو

يز احكامي و ن)11 و 10 مسئله 800: همان(زش گفته شد ي زمان آمي كه برايمكروهات

 و يدي نشان از توجه فقه به دورة تمهيان شده، همگي بي زمان بارداريكه برا

.ت دارديرات آن بر تربيتأث

ن يشود و شاهد آن احكام مختص ايت شروع ميبا تولد فرزند، مرحلة دوم ترب

 چون غسل يبا تولد كودك، مستحبات.  حاكم بر آن استيتيدوره و مالحظات ترب

قه نمودن، ي، عق×نيكودك، گفتن اذان و اقامه، برداشت كام نوزاد با تربت امام حس

/ 2: تاي بتحرير الوسيلة، ينيامام خم(شود ين ميمتوجه والد.... ك و يانتخاب نام ن

ر ي شيد بر برتريتأك.  برخوردار استييت بااليز از اهمي نيرخواريدوران ش. )310

، )دو سال(يردهي، دقت در اتمام دوران ش)آغوز(ر ين شيمادر، به خصوص اول

 و رشد كودك و يردهيت شيزان اهمي است بر ميشواهد... ه ويط انتخاب دايشرا

. آنيتيتربرات يتأث

ص خوب از بد و سود از ي است كه كودك قادر به تشخين مرحله، زمانيسوم

، مثاليبرا. ژه همراه استي ويز با احكامين دوره نيا. ز استييا سن تميان و يز
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د بستر آنها را از هم جدا كرد ي برسند، بايا ده سالگي كه كودكان به شش يهنگام

فيالمعتبر، يحل(شود يساله به نماز واداشته مشا كودك شي و )2/805: ، همانيزدي(

).685/ 2: 1407المختصرشرح

فقه . شودي نوجوان گشوده مي در زندگيديبا ورود به دوران بلوغ، مرحلة جد

 جدا، نام يال به عنوان مرحلهين دلي داشته و به هميانين مرحله توجه شايز به اين

شود و از يداند كه موجب اصالح مال مي ميا رشد را ملكهيد ثانيشه. شوديبرده م

 البته ).148/ 4: 1413(كند ي ميري جلوگيير امور عقاليع شدن وصرف آن در غيضا

ن دوره در فقه روشن نشده و به عرف واگذار شده است، اما اغلب ي ايمحدودة زمان

، يدن كودك به مرحلة رشد فقهيش از رسيتا پ.  همزمان استيبا زمان بلوغ شرع

رمعتبر است و با حصول ي ممنوع و غي شرعي او بدون اجازة وليهمة تصرفات مال

شود و در واقع دوره حضانت كودك به ي درنظر گرفته مي وين حق برايرشد، ا

).17مسئلة، 313/ 2: ، همانينيخم(رسد يان ميپا

از جمله . شودي ميدي وارد عرصة جديبا پشت سرنهادن مرحله بلوغ و رشد، مترب

يد پاسخگويشود و بايها مستقل ميريگميرسد و در تصميف مينكه به سن تكليا

.شودي بزرگسال همة احكام فقه متوجه او مي خود باشد و مانند مكلفيرفتارها

($� .
��� )�'�*�تيترب� 

» يتيحركت ترب«تر يبه عبارت فن.  داردي، اقسامي متربيت براساس ابعاد وجوديترب

ت يترب: شود، چند گونه استي ميت در آن جاري كه تربي و بستر»مسافت«از منظر 

). به بعد22: 1387يتيفقه ترب، ياعراف(...  و ي، اخالقي، عقالنيبدن

 از يجه آگاهي و در نتي متربيف ابعاد وجودينكه شناخت و توصيان توجه ايشا

به ت ي از موضوعات مهم در دانش تربيكيت، ي تربيهامختصات ساحتها و عرصه

ز مانند مراحل يت نيت است و از آنجا كه ابعاد تربيم و تربيخصوص فلسفة تعل

. ندينشيت مي تربيمحور است، در زمرة مبان» هست «يهات، شامل گزارهيترب
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 متعدد يافت كه ساحتهايتوان دري بر ابواب مختلف فقه، مي اجماليبا مرور

به .  شده استياژهيت وينا از ساحتها عي به برخيانسان مورد توجه بوده و حت

ت كه ي از دانش تربييهات، نسبت به گزارهيگر، فقه در تعامل با دانش تربيعبارت د

ا يپردازد؛ يت ميد ساحات موجود در دانش تربييا به رد و تأياند به ساحات پرداخته

نكه اساساً يا ايدهد و يب ادامه مي را به صورت اصالح و تهذين همكارينكه ايا

در ادامه به . دهديشنهاد ميپ...)  وي و عباديت معنويمانند ترب(ن را ي نويساحت

: شودين ساحتها اشاره مي از ايبرخ

�.���+�, �#

 ضرر يقاعدة نف.  حفظ بهداشت و سالمت مورد توجه فقه قرار دارد،پرورش جسم

ي قابل توجه و از جمله ضررهاية ضررهاي است كه كلي از قواعد مسلم فقهيكي

يفقه با معرف. كننديز مي پرهي بدنين ضررهايشود و احكام فقه از چني مي نفيبدن

رمجاز، مستحبات و مكروهات خوردن، طهارت ي مجاز و غيهايدنيها و آشاميخوردن

ر ين دست، در مسي از ايدن شكار و مباحثيو نجاست غذاها، شكار كردن و سر بر

ت ي به تربياژهي آنكه فقه توجه وجالب.  داردي گام برمي و جسمانيت بدنيترب

: شودينه اشاره مين زمي نمونه به چند فتوا در ايبرا.  داردي دوران كودكيجسم
به طور كلى تأخير اجراى حد پس از ثبوت جايز نيست، مگر در موارد 

 تا ،اگر زن حامل و لو حمل او زنا باشد، مستحق رجم باشد. 1: ذيل

دهد ر پستان دارد و به بچه مىوضع حمل و چند روزى كه آغوز د

افتد و اگر حيات بچه متوقف به شير دادن باشد و كسى رجم تأخير مى

شود تا نباشد كه او را شير بدهد در اين صورت نيز حد جارى نمى

اگر . 2. كنندپس از آن وى را رجم مى. خوف تلف بچه برطرف شود

او باشد زن حامل استحقاق حد غير رجمى دارد و خوف تلف حمل 

شود شود تا وضع حمل كند پس از آن حد جارى مىحد جارى نمى
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).449: تايفاضل، جامع المسائل ب(

: سدينويم) آغوز(مان ير پس از زاين شي در مورد وجوب اولييخ بهايش
پستانازمرتبهاولكهشيرىطفلمادرآنكهاول]است[واجبامردو

آنطفلآناگرچهدهدطفلخورده ب،آيدمىبيرونزاييدنازبعداو

جامع عباسى و تكميل آنشيخ بهايي،  (ماندنمىزندهنخوردراشير

).305: تايب

&.���!-.� ��

ش از اهداف مهم فقه به ي و اصالح رابطة انسان با خداي و معنويت روحيترب

. اندن هدفيان كنندة ي، تأم...)مانند نماز، روزه، حج و(ابواب عبادات . روديشمار م

ف ي اگر تكالي است و حتيت خالص و الهي همة عبادات، نيشرط صحت و قبول

، با قصد قرب به خداوند انجام شود، )ستيكه قصد قربت در آنها شرط ن(يتوصل

.مستحق پاداش است

( .���/�+0,� �#

 و پرورش آنها يپس از توجه به اصالح رابطة انسان با خود، تعامالت اجتماع

ن با يگر و والديكدين با ي از رابطة والدية روابط اجتماعيهستة اول. ابديي متياهم

ت به سطح يرسد و در نهايل و بستگان ميشود و سپس به شبكة فاميفرزندان آغاز م

 را مقرر يفي دارد و تكالين سطوح حضور پررنگيفقه در تمام ا. ابدييجامعه راه م

.كرده است

ل در كتاب نكاح و كتاب طالق ي شوهر به تفصروابط و حقوق متقابل زن و

احكام «ز در بخش ين نيز روابط و حقوق متقابل فرزندان و والديمطرح شده و ن

يز در ابوابي نيلياحكام مربوط به روابط فام. ان شده استياز كتاب النكاح ب» االوالد

ن  به مستمندايدگيا باب زكات و رسيو ) ن سهم هر طبقهيي تعيبرا(چون ارث 
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 چون ي در ابوابين حلقة ارتباطات اجتماعيسرانجام آخر.  گرفته استيل جايفام

.افته استييتجل... ه، شركت و يعه، عاريامر به معروف، معامالت، اجاره، رهن، ود

1 .��� 2	/ �

ن معنا كه احكام فقه يبد. ط عامه، سالمت عقل استي از شرايكيدر تمام احكام فقه، 

ن در يهمچن. رديگيبهره اند، تعلق نمي بيآنان كه از سالمت عقلر عاقالن و يبه غ

برند مانند شراب، ين مي را كه عقل را از بييهايدنيجهت حفظ سالمت عقل، فقه نوش

ن است كه فقه به پرورش عقل و رشد و يدهندة انها نشانيتمام ا. ممنوع كرده است

آن قدر مهم است كه به عنوان گاه عقل در فقه ياساساً جا. دهديت ميكمال آن اهم

 به احكام يابي از منابع دستيكي و احكام عقل مستقل -شودي ميمنبع احكام فقه تلق

.  استنباط احكام استي از ابزارهايكيز عقل و قدرت فهم آن، ي و ن-شرع است 

1$� .
����� 3���� � ���

 به طور آگاهانه،  است كهي و مطلوبيي وضع نهايت، به معنايم و تربيهدف در تعل

 آنجام يتي مناسب تربيتهاي تحقق آن، فعاليص داده شده است و برايسودمند تشخ

).5-3: ، همانياعراف(رد يگيم

 مهم و بلكه تنها يت است، همواره منبعي انسان كه موضوع تربيازهايتوجه به ن

ن ي كه در شناخت ايمنابع.  بوده استيتينش اهداف تربي انتخاب و گزيمنبع برا

توانند ين سه منبع، ميك از ايهر. نياند از علم، فلسفه و دازها مؤثرند عبارتين

اعرافي، ( انسان باشند يازهاي و رفع نيتينش و انتخاب اهداف تربي گزي براييمبنا

ن خاتم، در جهت ين، به خصوص ديت و گسترة نگاه دي؛ هرچند جامع)10: همان

.سه با علم و فلسفه نيستيقا قابل مي كليهاي كالن و خط مشيهايريگ

كنند، ي او ارائه ميازهاي كه از انسان و نين، در واقع با شناختيعلم، فلسفه و د

يز مانند مبانيگر، اهداف نيبه عبارت د. كننديم ميف و نقاط كمال انسان را ترسااهد
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ك يشه با يدهند كه البته همي انسان خبر ميازهاياند كه از نمحور هستييهاگزاره

.اندهمراه» د محوريبا« و يگزارة هنجار

گونه كه در بخش قبل  بر مصالح و مفاسدند و هماني، مبتني فقهيدهايدها و نبايبا

در .  را استنتاج نموديتي تربيتهاي و واقعي، مباني فقهيدهايتوان از بايم، ميمتذكر شد

 كه در ين به اهدافتوايل احكام فقه، ميه و تحليد گفت، با تجزيز بايبحث اهداف ن

ها افتهين يتر از خالصيكيين دستاورديچن. افتين احكام قرار دارند، دست يبستر ا

نندة انسان يرد كه خود، آفريگي سرچشمه مي است؛ چراكه از منبعيشناسدر باب انسان

. ازها، آگاه استي پاسخ به آن نيازها و راههاياست و به همة ن

 انسان اند، ي دارند، از آنجا كه درصدد رشد و تعاليرنگ فقه جاي كه در پياهداف

نه يب زمين ترتيبد. ندي آن را به خود جلب نمايت و دانش متوليتوانند نظر تربيم

)4(.شوديا ميت مهي فقه در اهداف تربيرگذاري داد و ستد و تأثيبرا

ب ا موجيد منجر شود ي جديشنهاد اهدافيتواند به كشف و پي فقه ميرگذاريتأث

. بزنديدييا بر اهداف موجود مهر تأيب اهدافِ موجود شود و ياصالح و تهذ

، اهداف ي در معارف اسالمي انسان شناختينكه براساس مبانيان توجه ايشا

 و اهداف يا، اهداف واسطهييهدف غا: رديگي مي جايت در سه طبقه كليترب

طبقه خواهد بود؟ فقه در هر سه يرگذاريا تأثيآ. )29: اعرافي، همان(يجزئ

 هرچند هدف )5(.ر نهادن بر هر سه طبقه را داردي تأثيارايرسد فقه يبه نظر م

 چون طهارت، ي واسطية فقه، استنباط احكام است و رساندن مكلف به اهدافياول

ت، ي دارد، اما در نهاي آن جايز در شمار اهداف واسطين.... ه ويب، تقوا، تزكيتهذ

دن به يف مكلفان، آنان را در رسين تكالييتنباط احكام و تعفقه درصدد است تا با اس

 فقه، يهاگر، مجموع گزارهيبه عبارت د.  رساندياريي و رستگاريرضوان اله

ن امر ي و قرب است و اير قرآن رضوان الهي واحد دارد كه به تعبيداللت بر هدف

.ر خود قرار دهديت را تحت شعاع تأثي تربييتواند هدف نهايم

. ت استيت و روند مطلوب تربير فقه در اهداف تربيه تاكنون گفته شد، تأثآنچ
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يراتيت، تأثي دانش تربي و پژوهشيتواند در اهداف آموزشيگر، فقه مي دياز منظر

ي را طي علمير رشد و بالندگي، مسيگرين دانش، مانند هر دانش ديا. داشته باشد

ي استادان و صاحب نظران برادياز و صالحدي را به فراخور نيكند، اهدافيم

ل يهرچند به دل. كندي آن حركت ميكند و به سويم ميد علم ترسيپژوهش و تول

ت موجود ي كه در آراي صاحب نظران و مولدان دانش تربي گوناگوني و مباديمبان

ها و يريتواند هم در جهت گيفقه م. ستنديتها همسو نين فعالياست، الزاماً ا

ان مدت و يم اهداف بلند مدت، ميت و ترسيتوسعة دانش ترب كالن يهاياستراتژ

د ي تولي خرد و روشهايكوتاه مدت در عرصة آموزش و پژوهش و هم راهبردها

ب و ي، اصالح و تهذيده، جهتييان هنجارهاي داشته باشد و با بييهاهيعلم، توص

.رديت را برعهده گيد اهداف دانش تربييرد و تأ

، يمحور، اخالقيمحورمانند خدمت به انسان، عدالتيي مثال، هنجارهايبرا

دهي به تيش، اولويا و همة لذتهاي دني، ابزارانگاري و الهيم انساني مفاهيادآوري

... .شود و ي منجر مي و الهي روحي كه به تعاليتيترب

يي، مثالهاي فقهيهات از گزارهي استنتاج اهداف تربيسته است در ادامه، برايشا

.مي شورا متذكر

� .+�, ��2* 4"'#

 به سالمت جسم به عنوان ابزار مهم سالمت روح داده ياديت زي اهميدر فقه اسالم

هرگاه » هايدنيها و آشاميخوردن« به نام ياژهيشده وعالوه بر اختصاص دادن باب و

 را متوجه او ي انسان بوده و ضرر قابل توجهي در تضاد با سالمت جسميحكم

 بر عمل به آن حكم ي ويذاشته شده است و حفظ سالمت جسمنموده، كنار گيم

نش ضرر دارد، يا جني او ي كه روزه براي نمونه، زن بارداريبرا. مقدم شده است

ش يا غسل براي وضو يز اگر كسي و ن)449:فاضل، همان(ست يروزه بر او واجب ن

 و توجه به نيب، هدف تأمين ترتيبد. مم كندي آن تيد به جايضرر داشته باشد، با
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.رديت مورد توجه قرار گيك هدف در تربيتواند به عنوان يز ميسالمت جسم ن

&.��5� ��2* 4"'#

از و يعبادت، راز و ن.  ارتباط انسانها با خداوند استي از اهداف فقه، سامان دهيكي

: اتيذار(نش است ي نه تنها هدف فقه، بلكه هدف آفريكرنش در برابر خالق هست

...  چون نماز، روزه، حج، دعا و ي به عباداتي از فقه اسالميهمبخش م. )56

اد خدا، يبا كند كه يدات فراوان اعالم ميم با تأكيقرآن كر. اختصاص داده شده است

 گرداندن از ي و رو)28: رعد(شود يان، ساكن ميانگر دل آدمي سركش و طغيموجها

).124: طه(آورد ي را به ارمغان مي و سردياد او، سختيآفتاب 

اد خدا و عبادت آرامش دل و يي از كاركردهايكيات قرآن، ين، براساس آيبنابرا

توان ي سوره طه م124ة يبا كمك اطالق آ. ش خاطر استي از اضطراب و تشويدور

ين زندگي، قرياد او، سالمت و بهداشت روانيافت كه با روكردن به خدا و يدر

.شوديانسان م

ياد خدا و سالمتي، عبادت و آرامش حاصل از ينيان دانش دن، فقه به عنويبنابرا

 داد و ستد در يكند و به نوعيت اضافه مي به دست آمده از آن را به اهداف تربيروان

. رديگيت صورت مين دو دانش فقه و تربيها بيگذارعرصة هدف

( ./�+0,� 67�* 8�5� 4"'#

ات يگران قادر به ادامة حيط با د است و بدون ارتباي اجتماعيانسان ذاتاً موجود

ازمندند تا ين و مقررات ني سالم، به قواني داشتن روابط اجتماعيانسانها برا. ستين

 به عنوان ي از اهداف فقه اسالميكي. نديم نمايش را تنظيبراساس آن روابط سالم خو

از .  استيم روابط سالم اجتماعين مقررات و تنظين كردن اي انسان، تأميبرنامه زندگ

ين امر اختصاص داده است و ابوابي از مباحث خود را به ايارو، بخش عمدهنيا

چون معامالت، اجاره، رهن، صلح، مزارعه، مساقات، مضاربه، نكاح، طالق، ارث، 
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).89: 1381ت ي، تعامل فقه و تربيبنار(ن راستا وضع شده است يدر هم... ات و يد

، يتي تربيها در مناسبات و برنامهيهدفن يگستر شدن چنهيروشن است كه با سا

ت فرصت ي تربيم شده و اهداف اجتماعيت تنظيم و تربي تعلي در فضايروابط انسان

يمدارا حقي و يتي و تربي چون عدالت آموزشياهداف(كنند يدا ميبه بارنشستن را پ

...). و ي افراطيآموزمحور دانشيبه جا

& .��������!9� :��

 و يفي توصيهاگزاره: شوديم ميت به دو گروه تقسي دانش تربم كه مسائليگفت

از آنجا كه فقه، .  قرار گرفتي مورد بررسيفي توصياير فقه بر قضايتأث. يزيتجو

ت يت، سنخي دانش تربي دستورياي دارد و با قضاي و دستوري هنجاريتيخود ماه

 در يتيا دستورهاي تربتوانند بيماً مي مستقي فقهيدهاين بخش، باي دارد، در ايشتريب

محور  هستيها و گزارهي به استنتاج مبانيازين، نيشيتماس باشند و مانند بخش پ

يايو قضا) تياصول ترب (ي و عمومي هنجارياير فقه را بر قضايدر ادامه، تأث. ستين

.ميريگي ميپ) تي تربيروشها (ياتي و عمليهنجار

�$& .
����� ;! � � ���

كه تدابير ) ي فلسفيل معقول ثانيو از قب(كلي  است ييلهاتورالعماصول تربيتي، دس

يهات گزارهيروشن است كه ماه. كندي ميرا راهبرو فعاليتهاي تربيتي مربي 

يرسانن بخش از باب خدماتي است و خدمت فقه در اي دستوريتيز ماهي نيفقه

شه در يهرچند انشائات، ر. گر استي دي به گزارة دستوريك گزارة دستوري

ان ي و بيدن به مقاصد طراحي رسيازها، در راستايتها دارند و براساس نيواقع

ي مالكات متفاوتيدارا» يتيد تربيبا« با )6(»يد فقهيبا«ل ين دليشوند و به هميم

شتر ي، بيتي اصول تربي و طراحيت، در اخذ مبانياست، اما از آنجا كه دانش ترب

علم، فلسفه و :  گوناگون چوني منابع معرفتاز(گر رشته هايوامدار و مخدوم د
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رگذار ي تأثيتيتوانند در چند سطح بر اصول تربي مي فقهيدهاياست، با) نيد

ب اصول يل و تهذياصالح، تكم. 2ن؛ ي نويتيشنهاد اصول تربيكشف و پ. 1:باشد

.يتيا ابطال اصول موجود تربيد و ييتأ. 3موجود؛ 

.  دانستيتيد اصل تربي، را باي فقهيهاها همة گزارينجاست كه آياما سؤال ا

يكي كه - آني و روشهايتيز، اصول تربيبا توجه به وجه تما.  استيجواب منف

باً همان اصول ي تقر)7(يتوان گفت كه قواعد فقهي م- استي جزئيگري و آن ديكل

 است و تحت ي، دستورالعمل كليتيگونه كه اصل تربهمان. رونديت به شمار ميترب

اند، ي كالن فقهيدهايز باي نيرد، قواعد فقهيگي مي جاي گوناگونيوشهاآن ر

ت، كاربرد دارند و يت در همة ساحتها و ابعاد تربي از اصول تربيطور كه برخهمان

توان گفت ين اساس، مي بر ا)8(.اندتي خاص از تربي از اصول، مختص ساحتيبرخ

ا رد و يب و يز اصالح و تهذي و نيتين تربيتوانند در كشف اصول نوي ميقواعد فقه

.  رسانندياريت را يد آنها، دانش تربييتأ

توان از سه گونه قاعدة يشود كه ميمشخص م» يقواعد فقه«با مراجعه به منابع 

 كه در شمار قواعد يقواعد. 1:  سخن گفتيتي در تناظر و تعامل با اصول تربيفقه

 و نفوذ يي از قدرت نمايز مصداقينت يم و تربي دارند و عرصة تعلي جايعام فقه

 كه يقواعد. 3ت، كاربرد دارند؛ يم و تربي كه تنها در باب تعليقواعد. 2آنان است؛

. دارندييكارآ) يت بدني مثال تربيبرا(يتي از موضوعات تربيتنها در بخش

توان يوه مي از فقه به دو شيتين دربارة روش كشف و استنتاج اصول تربيهمچن

:اقدام نمود

م؛ ي باشيتيبه دنبال اصول ترب) هيقواعد فقه( فقهي عموميدهايان باياول آنكه در م

قواعد ( فقهي عموميدهايت تنها محدود به بايد توجه داشت كه اصول تربياما با

. ستندين) هيفقه

دن تـك   يـ ب كه با كنار هـم چ      ين ترت يد بهره جست؛ بد   ين، از روش دوم با    يبنابرا

 و پـشت پـرده و       يعمـوم » ديبا«ك  يتوان به   يوضوع، م ك م ي حول   ي فقه يهاگزاره
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. افتيالبته از سنخ اصول، دست 

ت را به ي از اصول تربي روشن شدن موضوع، برخيشود برايدر ادامه، تالش م

:ميي نماي، معرفي فقهيهاان گزارهيعنوان نمونه از م

، عبارت توان از دانش فقه برداشت نمودي كه ميتين اصول تربي از اوليكي. 1

گر، تمام يبه عبارت د. »تيند تربي در فراين شرعيت موازيعاراصل «است از 

.افكنديه ميت سايان تربي است كه بر تمام جريتيك اصل تربي فقه يهاگزاره

 و قدرت مكلف، از قواعد عامه فقه است كه در ييقاعدة نظرداشتِ توانا. 2

م و ي تعليژه در فضاي شكل ون اصل بهيهممفاد. ز مصداق دارديت نيعرصة ترب

د توان ي بايتيان در اقدامات تربين معنا كه مربيز مورد توجه بوده است به ايت، نيترب

، متن درسهاي خارج ياعراف: ك.ر(ان را مدنظر قرار دهند ي متربي و بدني، روانيشناخت

ت يرب دارد و در دانش تي عقالنياشهين اصل ريالبته ا. )25/8/89جلسه مورخ : تايب

د مقدور ي بايتيف تربي، تكالي قواعد فقهين بر مبنايهمچن. ز مورد توجه استين

 و 21/10/89جلسات مورخ : تاي، متن درسهاي خارج بياعراف: ك.ر(ان باشد يمترب
22/10/89 .(

يجاي فقه است كه در جايتين اصول تربيترف و مسامحه از مهمياصل تخف. 3

 خاص يتهاي در وضعين اصل، مربيبراساس ا. خوردي به چشم ميمسائل فقه

وجود . ردي در نظر بگي متربي را برايفاتيتواند تخفيط مي با مالحظة شرايتيترب

 مثال، كفارة افطارِ روزة ماه يبرا. ن اصل استينها در احكام، نمونة بارز ايگزيجا

ا جواز ارتكاب محرمات در حال اضطرار، ينه است و ي از سه گزيكيرمضان، 

 جواز داد و ين براي بودن بازار مسلمي واجبات، كافيف در نحوة انجام برخيفتخ

).95-92: ، همانيبنار(ن شمار است ياز ا... ستد و حالل بودن كاالها و 

. نهاستيگزي از جايريگ بهرهيتي از اصول كارآمد تربيكي: نهايگزي جايطراح. 4

 مثال، در كنار يبرا. شوديده مي دي فقه اسالميجاي، در جايتين روش تربيا

شود و در كنار يز گفته مي حالل و پاك ني حرام و ممنوع، گوشتهايگوشتها
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ز عنوان ي جاي حرام به همراه موسقيقي مجاز؛ موسيهايدني ممنوع، نوشيهايدنينوش

زنا، لواط، مساحقه، (يل جنسي مي ارضاي از راههايشود؛ ممنوع دانستن برخيم

ن يهمچن... . و ) نكاح و متعه( مشروع آن است ين دادن راههابه همراه نشا) استمنا

ف فقه به نام ي از تكالياند و اساساً برخني عِدل و جانشي، داراي از اوامر فقهيبرخ

).ينييدر برابر واجب تع(شوند يده مينام» يرييواجب تخ«

 از زي و پرهيطلب راحت):111-109: ، همانيبنار(يبخش و الزاميسازضهيفر. 5

 وجود نداشته يف و الزامي كه تكلي انسان است و معموالً ماداميهايژگيها از ويسخت

ن اصل عبارت يت، مفاد ايم و تربيدر عرصة تعل. دهدي تن به كار نميباشد، به راحت

م و انجام يي نماي تلقيضه و امر الزامي را به مثابه فريتي تربينكه محتواهاياست از ا

ي ارزشها در متربيسازين روش ممكن است به دروني و اميآنها را الزم بشمار

ط يشوند؛ هرچند در شرايل نميعه تعطيواجبات و محرمات در فقه ش. منجر شود

چ وجه از عهده مكلف يتر شوند؛ اما به هتر و سبك ممكن است آسانيرعاديغ

 و يط روانيتوانند با لحاظ شرايان، ميبا الهام از دانش فقه، مرب. شوديبرداشته نم

ي جنبة الزاميتيان و با نظرداشت همة مصلحت، به اقدامات تربي متربيشناخت

ست، يت ني تنها مختص عرصة تربيسازضهيان ذكر است كه روش فريشا. ببخشند

يابواب. ز اثبات شده استي نين روش در حوزة اخالق و خودسازي ايبلكه كارآمد

.ن عرصه نظر دارديچون نذر، عهد، قسم به ا

ط ي و مكلف به محين معناست كه متربي به اينگرمثبت: ينگراصل مثبت. 6

. ديگران را حمل بر صحت نماي دي مثبت داشته باشد و رفتارهاياطراف خود نگاه

 آن در يخشكاند و اجراي را مي منفيها و نگرشهايني از بدبياريشه بسين اصل ريا

ح ياصل صح«:  چوني از قواعديتين اصل تربيا. ار دارديد بسي فوايتي تربيفضاها

اصل حالل «، »ت آن استي نشانة مالكيزيدر دست بودن چ«، »بودن رفتار مسلمان

... و » نينشانه بودن بازار مسلم«، »زياصل پاك بودن همه چ«، »زيبودن همه چ

). 98-95: ، همانيبنار(شود ياستكشاف م
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تا، جلسه مورخه يب، ياعراف: ك.ر: (يف به امور حرجياصل عدم تكل. 7

ه، ين پايبرا. د موجب عسر و حرج باشدي نبايتياز منظر فقه، اقدامات ترب: )28/10/89

 كه آن اقدامات، ي باشد، در صورتي و معلم موجب حرج وي مربيتياگر اقدامات ترب

ن ممكن يهمچن. شودي از آنها برداشته ميند، الزام شرعي به شمار آيف الزاميتكال

ان ي موجب عسر و حرج بر دانش آموز و متربي و آموزشيتي تربياهاست برنامه

ياگر الزام (يتيف تربي در انجام وظاي مربيف الزامين تكلين صورت بيباشد، در ا

شود و ياست، مقدم متر  كه مهميشود و كاري تزاحم ميو عسر و حرج مترب) باشد

. ردار باشد برخويت كمتريت واهمي از اولوي آموزشيهاچه بسا برنامه

 از اصول ):28/10/89تا، جلسه مورخ ي، بياعراف: ك.ر(اصل عدم ضرر و اضرار . 8

ه افكند، اصل عدم ضرر ي سايتيد بر روشها و اقدامات تربيه فقه باي كه در سايگريد

رد يگيش مي در پي كه مربيين اساس، همة اقدامات و روشهايبرا. و اضرار است

.تنابه و قابل توجه باشدد موجب ضرر و اضرار معينبا

 احتمال ):28/10/89تا، جلسه مورخ ي، بياعراف: ك.ر(ر ياصل اشتراط احتمال تأث. 9

د ي و معلم باين شرط است كه مربي، محدود به ايتير روشها و اقدامات تربيتأث

 شرعاً مكلف به ي كه مربي بداند و در مواردي را قويرگذاريت و تأثياحتمال موفق

. ر استيف مشروط به احتمال تأثين تكلي است، ايها و اقداماتهانجام برنام

كشف، اصالح، رد (توانند در چند سطحي مي فقهيدهايان شد، بايطور كه بهمان

كم شود كه دستي باال مشاهده ميدر مثالها. رگذار باشدي تأثيتيبر اصول ترب) دييو تأ

 است و موارد دوم، يكشفموارد اول، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم از اصول 

هرچند در . دينمايد ميي است كه فقه آنها را تأيسوم، چهارم و نهم از اصول

. انجام داديشتريتوان تأمالت و مطالعات بين موارد مي ايبندطبقه

&$& .
����<=5� � ���� ��

ة يت و توصيرگذار تربي تأثيت، مطالعه در باب روشهاي دانش تربيها از دغدغهيكي
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ت، يز مانند اصول تربي نيتي تربيروشها. ت استيان و دست اندركاران تربيآن به مرب

ت، در سطح كالن تر، چارچوب ين تفاوت كه اصول تربي دارند؛ با ايت هنجاريماه

ن ي را معيتي اقدامات تربيت و چگونگيفيدهد و كي را شكل مي مربيو نظام رفتار

د در محدودة يكند، باي كه اتخاذ ميي روشها وي مربيتهاين، فعاليبنابرا. دينمايم

. باشديتيچارچوبِ اصل ترب

 بودن ي با دستوريادي بودن فقه، تناسب زيان شد، هنجاريطور كه بهمان

ي فقه، احكاميهارسد كه تمام گزارهيهرچند در ابتدا به نظر م. ت داردي تربيروشها

ت، اما با دقت و در ابواب  در تناظر اسيتيشتر با اصل تربي است و بيعام و كل

. را برداشت كرديتي تربيتوان روشهاي ميمختلف فقه

كشف و .1: ت، در چند سطح قابل تصور استي تربيحضور فقه در روشها

ا يد ييتأ. 3 موجود؛ يب روشهاياصالح وتهذ. 2؛يتين تربي نويشنهاد روشهايپ

.جي رايب روشهايتكذ

، بر همة اصول يتيك اصل كالن تربينوان ت تمام احكام فقه، به عيم كه رعايگفت

ت، يدانش تربدر » دهايبا«تمامِ فقه، از منظر . ه انداخته استي سايتي تربيو روشها

س يتأس هم در يپرداز و چارچوبيسازاين ضابطه. د شرع باشدييد مورد تأيبا

م كه دانش يفرض كن. روشها كردن ياتياصول و روشها مصداق دارد و هم در عمل

دِ ين بايدر ابتدا، دانش فقه نسبت به ا. كنديدفاع م» يشاگردمحور«ت از اصل يترب

 او محفوظ است كه در ين حق برايد، اييد و در صورت تأينماي، اظهار نظر ميكل

تواند اصل يه مي مثال، فقيبرا. دين اصل نظارت نماي كردن اياتي علميهاوهيمورد ش

ا آن را يد و يم ارتكاب حرام، مشروط نمارا در صحنة اجرا، به عد» يشاگردمحور«

 و ي، علميتي، شخصيع حقوق مالييد كه منجر به تضي نماييتهايمحدود به موقع

 و يتواند به شكل سلبين ضوابط ميروشن است كه ا.  معلم نشوديگاه اجتماعيجا

.  باشديجابيا اي

 به دست يفقه كه از منابع يتي تربي از روشهاييهاشود نمونهيدر ادامه تالش م
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.د، ارائه شوديآيم

 أَيها الَّذينَ آمنُوا قُوا يا«م ي سوره تحر6فة ية شريبر اساس آ: هيوقاش رو. 1

د خانوادة خود را از ين بايوالد» أَنْفُسكُم و أَهليكُم ناراً وقُودها النَّاس و الْحِجارةُ

ه و نگهداشت ي، وقايي و روايريفسبراساس منابع ت. درافتادن به آتش دوزخ بازدارند

... ب و ي، تادي چون موعظه، آموزش، امر و نهييخانواده از ورطة گناه، با روشها

تها و ي فقه، تمام فعالين دستور العمل عموميبه هر صورت، ا. شوديحاصل م

)9(. از آتش دوزخ باشدياش دورجهيرد تا نتي گي را دربرميتي تربيهايزيربرنامه

 و يكوكاريگران در جهت نيد به دي و تقوا، بايكي اعانه بر نةاس قاعدبر اس. 2

 از جمله ي زندگيهان دستور العمل فقه در تمام عرصهيا.  رساندياريدن، يتقوا ورز

 و يكيگران در ني دياري«ا وجوب يگر، استحباب يبه عبارت د. ان دارديت جريترب

: تاي، بياعراف: ك.ر (رديگيرار مت مد نظر قي در تربيتي تربيبه عنوان روش» تقوا
). 12/7/84 تا 24/12/82جلسات مورخ از 

 به يكين را به نين است كه والديت، ايگر احكام مخصوص باب تربياز د. 3

ك ين، منجر به رفتار ني والديرسانياريجة ي كه نتيدهد به نحويفرزندان دستور م

 و 31/1/89جلسات مورخ : اتي، بياعراف: ك.ر(ن شود يوالدبه فرزندان نسبت 

 از رفتار ينه و انعكاسينكه رفتار فرزندان آي ايگر، بر مبنايبه عبارت د. )25/8/89

ي رفتار كنند كه فرزندانيد به نحوين بايدهد كه والدين است، فقه دستور ميوالد

 گرفتار نشوند يزيآم كنند و به سرنوشت عقوقيكين خود نيت شوند كه به والديترب

).  آن استنتاج شدي، مبنايتيك اصل تربيشود كه از يظه ممالح(

 مستحب است، اما جالب است كه عمل ي به عهد در همة عرصه ها، امريوفا. 4

تا، ي، بياعراف: ك.ر(شود، واجب استي كه به كودكان داده مييهاكردن به وعده

شود به عنوان ي كه به كودكان داده مييهاو وفا كردن به وعده) 1/2/89جلسه مورخ 

.شودي مطرح ميتي تربي از روشهايكي
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همسر و (، اشتغال به خانواده ) قرآن و سنتيعني(از منظر فقه و منابع آن . 5

اد خدا، ياصل عدم الهاء و اشتغال به آنان از . اد خدا شوديد مانع از ينبا) فرزندان

وابط ت، به خصوص ريند تربي است كه تمام فراي و عموميدستورالعمل كل

-4/8/89–28/7/89جلسات مورخ : تاي، بياعراف: ك.ر(رد ي گي را فراميخانوادگ

ف ين تكليان هستند؛ اما اين و مربين امر، والدي هرچند مخاطبِ ا).5/8/89-11/8/89

 آن را يمات بر مبناي و تصميزان محبت و محبت ورزي، مي، روابط عاطفيتيترب

. كنديم ميتنظ

ن ي اسالم است، ايداتِ عمومي از تأكيخواهكه مشورتنيصرف نظر از ا. 6

ن پدر و مادر در مسائل يد بوده و مشورت بيز مورد تأكي خانواده نيروش در فضا

-10/11/86-9/11/86تا، جلسات مورخ ي، بياعراف: ك.ر(ت فرزند واجب است يترب
16/11/86-17/11/86 .(

ح ي كه در فقه بدان تصرييوشهاگر رياز د: يت جنسي در تربي مراقبتيروشها. 7

د از ي خانه باي فقه، فضايبر مبنا.  استيت جنسي در تربي مراقبتيشده، روشها

يا جداسازيق مضاجع ين گونه روشها، تفري از ايكي.  پاك باشدي جنسيمحركها

ن اجازه گرفتن هنگام وارد شدن به اتاق خلوت يز تمريهاست و ن خواب بچهيجا

. ط ازدواجي شرايسازا فراهمي و )10()44 و 43، م2/805: همانيزدي،(ن يوالد

سبزواري،(هي چون روش رفق و مدارا و تناسب آن با تنبيگري ديو روشها. 8

، يد ثانيشه(ن و عادت، به خصوص در آموزش نمازي روش تمر،)37/ 28: 1414

... .و )1410:1/570الدمشقيةاللمعةشرحفيالبهيةالروضة

كم موارد اول، دوم، سوم، پنجم و هفتم از رسد، دستيان به نظر ميپادر 

.يديي تأي چهارم و ششم از روشهايد و روشهاي فقه به شمار آي كشفيروشها

>+,�-�

 و يفي توصيهات در دو بخش گزارهي فقه به مسائل دانش تربيخدمات معرفت. 1
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: ده استر نشان داده شي قابل عرضه است كه در شكل زيزيتجو

بخشي . دهندي خبر ميتي بر مصالح و مفاسدند و از واقعي مبتني فقهيدهايبا. 2

 از احكام يرو، با كنار هم چيدن شماراز اين واقعيتها، واقعيتهاي تربيتي است، از اين

استنتاج و استخراج . افتيت دست ي تربيها»هست« از يتوان به برخشرعي، مي

ا به شكل اصالح و يد است ي جديتي تربيت كشف مبانا به صوري» تي تربيمبان«

. موجوديد مبانييت رد و تأيا در نهاي موجود و يب مبانيتهذ

ت قرار دارد، فقه يدر دستور كار دانش ترب» تيمراحل و ساحات ترب«شناخت . 3

ا بر يكند و ي اشاره ميا ساحتي و ي مكلفان، به مقاطع سنيم نظام رفتاريدر ترس

ت يد را به دانش تربي جديا ساحتيا مرحله يد فراوان دارد و ي تأكيحت و سايمقطع

.ديشنهاد نمايپ

يشنهاد اهدافيتواند به كشف و پي فقه در عرصة اهداف، ميرگذاريتأث. 4

د ييا رد و تأيب و ينكه موجب اصالح و تهذيا ايت منجر شود ي تربيد برايجد

ه، يت، شامل اهداف اولياف تربر بر اهديرة تأثين دايهمچن. اهداف موجود شود

.شودي ميي و غايانيم

از آنجا كه فقه، .  استيزي تجويهات، گزارهيگر از مسائل دانش تربيدستة د. 5

.  دارديشتريت بي سنخيتي تربي دارد، با اصول و روشهاي هنجاريتيخود ماه

تواند بهي، ميتي تربيچه به صورت اصل و چه به شكل روشها» ي فقهيدهايبا«

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


$&������ ��	
����������� ��	� /� �	��� / ��	����
� / !"	�#$%&

ا رد و يب و يا به اصالح و تهذينجامد و ي بيتين تربي نويكشف اصول و روشها

. د آنهاييتأ
رات فلسفة  ي فوق، در كنار تأث    يد متذكر شد كه مجموعه خدمات معرفت      يان با يدر پا . 6
 دانـش  يسـاز ينة اسالمي، زميتوانند به خوبيم...  قرآن و يتير تربي اسالم، تفس يتيترب
.نديمات را فراهم نيترب
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...................................................................................................................................
 و دانـش  يتـ ين نهاده شد كه علـوم ترب يان ذكر است كه در نوشتار حاضر، بنابر ا يشا). 1(
افتـه و   ي واحد   يتي است كه هو   يتيت همان علوم ترب   ي ندارند و اساساً دانش ترب     يت تفاوت يترب

گـر،  ي ديگر و با توجه بـه شـواهد      يشود؛ اما از منظر د    يك دانش مستقل قلمداد م    يبه عنوان   
ـ  كنـار هـم چ     ي به عنوان مجموعه رشته ها     يتي علوم ترب  يبيت ترك يتوان بر ماه  يم ده شـده،   ي
ت واحد آن را كه مستلزم دارا بودن، موضوع، روش و هدف واحـد اسـت،               ي فشرد و هو   يپا

ن اسـاس، علـوم     يبرا. ت جدا ساخت  ي را از دانش ترب    يتيد علوم ترب  ين مبنا، با  يبر ا . انكار كرد 
س يازمند تأسـ يت است، اما نيند تربيف فراي در باب شناخت و توص يوعه مطالعات  مجم يتيترب

. خواهد داشتي متفاوتيط و كاركردهاياست كه شرا» تيدانش ترب«د به نام يدانش جد
تواند در يع، مين به خصوص از موضع تشريدات ديروشن است كه تاك). 2(
.ارآمد باشدد و كيار مفيت بسيتها در تربي نظام اولويدهسامان
-143 صصيت، بناريبا استفاده از تعامل فقه و ترب: ن مراحلين اييد و تبيتحد). 3(
).يرضا اعرافي استاد عليي ارشد مولف به راهنماينامة كارشناسانيپا( 165
 مطلق و ي آن، به معنايت و دانش متولين نوشتار، تربيادآور شد كه در ايد يبا). 4(

ت، ينكه دانش تربيگر، با فرض ايبه عبارت د.  گرفته شده استالبشرط از اسالم در نظر
شود و به هبچ ين آن دو سخن گفته مي مستقل از اسالم است، از داد و ستد بي قلمرويدارا

ت و رشد ي تربي برايت و راهي از تربيتوان انكار كرد كه اوالً فقه، خود بخشيوجه نم
.شوندي ميت تلقي تربي برايبع ناب معرفت از منايكي، خود ياً معارف اسالمياست، ثان

هدف ييبه تنهاتواند به عنوان بخشي از اسالم، نمين باورند كه فقه ي برايالبته برخ). 5(
 را ارائه دهد كه در يتواند اهدافيد، بلكه فقط مين نمايرا تأم) تقرب به خداوند(يينها

). 87: 1381ت يه و ترب، تعامل فقيبنار(رند يگي قرار ميي آن هدف نهايراستا
هرچند ( داردي دستوريتي است كه ماهيفي، همان احكام تكلي فقهيدهايمراد از با). 6(

)  است نه عدم الحكمي اما آن هم حكم به اباحه و آزاد، نباشديد در ظاهر دستورياباحه شا
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اب جعل هرچند در ب.  دارنديفي با احكام تكليقي هم ارتباط وثيم كه احكام وضعيدانيو م
اثر «شود كه  فقه وارد مية در دايريزماناحكام وضعي،  وجود دارد، اما ييدگاههايآن د

.دنهاي دستوري، ارتباط داشته باشو گزاره» فعل مكلف« بايد با  ودنداشته باش» شرعي
تر قاعدة فقهي عبارت است از فرمولي بسيار كلي كه منشأ استنباط احكام محدود). 7(

.گيرد خاص ندارد، بلكه مبناي احكام مختلف قرار مييو اختصاص به موردشود واقع مي
ج يي؛ اصل خاص مانند اصل عدم تهي و خردپرورياصل عام مانند اصل خردورز). 8(
. استيت جنسي در مدرسه كه تنها مربوط به ساحت تربيجنس
انت ي صرانه و درمانگرانه،يشگيت پيه با تربيتفاوت وقا:  چونيشتريمباحث ب). 9(
ه به بعد يه، اختصاص وقاي حكم وقايهايژگيا مندوب؟، ويه واجب ي، وقاي و احتماليواقع

، ياعراف: د درينين دست را ببي از ايو مباحث» اهل«ا شمول قبل از آن؟، دامنة ياز بلوغ كودك 
.9/11/86 تا 14/9/86تا، جلسات مورخ يب

ن يز متوجه والدي را نيفيه، تكليآن يا.  سورة نور است57ة ين روش آيمستند ا). 10(
يشتر در مسائل جنسيز مراقبت بيذان به فرزندان و نين استيكند كه عبارت است از تمريم

ن ين تحفظ و مراقبت در نوع پوشش والديدهد كه ايه نشان مين آيبه داللت اقتضا، ا. خود
د از ي خانواده را باي و رسمي عموميشود و اساسا فضاي آنها را هم شامل ميو نظام رفتار

: د درينين حكم را ببي مستندات و فروعات ايبررس.  نمودي خاليتمام محركات جنس
.4/3/89 و  28/2/89تا، جلسات مورخ ي، بياعراف
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...................................................................................................................................
ـ ، اهـداف ترب يت اسالميم و تربي بر تعليدرآمدگران،  يرضا و د  ي، عل ياعراف.1 ت از ي

.1381 دانشگاه،  حوزه ويدگاه اسالم، دفتر همكاريد
، ثبت شـده در موسـسه       »يتيفقه ترب  « خارج يمتن درسها ) تايب(رضا،  ي، عل ياعراف.2

.اشراق و عرفان، قم
ن پنـاه  ي حسي، علي موسويد نقيس: ق و نگارشي، تحقيتيفقه تربرضا،  ي، عل ياعراف.٣

.1387، قم، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، چاپ اول، يديو صمد سع
، ثبـت شـده در      » اجتهـاد  ي كالمـ  يمبـان  « خـارج  يسـها متن در رضا،  ي، عل ياعراف.4

.1385مؤسسه اشراق و عرفان، قم، 
 امـام   ي و پژوهـش   ي، قـم، موسـسه آموزشـ      تيتعامل فقه و ترب   همت،  ي، عل يبنار.5
.1381، چاپ اول، &ينيخم

جـامع  ،   نظـام بـن حـسين سـاوجى        ،ي، سـاوج  بهائى، بهاءالدين محمد بن حسين    .6

مؤسـسة منـشورات   ، تهران، على محالتى حائرى  : حيق و تصح  ي، تحق عباسى و تكميل آن   
.تا، بيچاپ اول، الفراهاني

ـ  تحق ،المختـصر شـرح فيالمعتبر،  حسنبنجعفرالديننجم،  يحل.7 : حيق و تـصح   ي

.ق1407، اولچاپ، ×الشهداءسيدمؤسسه: گراني و دحيدرىمحمدعلى

.تا، بيالطبعة األولى، مؤسسة دار العلم: ، قمالوسيلةتحرير، روح اهللا، ينيخم.8

.ق1417، انصاريان، قم، الفقهاصولفىمحاضرات،القاسمابوسيدخويى،.9

 مكتـب   ، قـم،  مهذّب األحكام في بيان الحالل و الحرام      ،  سبزواري، سيد عبد األعلى   .10

.ق1414، الطبعة الرابعة، يالسبزواراهللا السيد تآي

.1358رم، ستمافي، تهران، سدانش و ارزشم، يسروش، عبدالكر.11
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12. ،���	 
��ق و  يـ تحق،  الدمشقيةاللمعةشرحفيالبهيةالروضة�،����ا�
�� ز�� 

.ق1410، اولچاپ، داورىكتابفروشى، قم، كالنترمحمدسيد:حيتصح

ه، ي، قم، موسـسه المعـارف االسـالم       االفهاممسالكي،  عاملالدين زين شهيد ثاني، .13

.ق1413، يالطبعه االول

.تا، قم، امير قلم، چاپ يازدهم، بيجامع المسائلمد، ، محيفاضل لنكران.14

.1365، دارالكتب اإلسالميةتهران، ، الكافيعقوب،ي محمد بن كلينى،.15

الملـل  ، تهـران، شـركت چـاپ و نـشر بـين           آموزش فلـسفه  ،  يمصباح، محمدتق .16
.1378سازمان تبليغات اسالمي، چاپ اول، 

مركـز  : ، قـم  يد مطهـر  يشـه نـرم افـزار آثـار       (،  مجموعه آثـار  ،  ي، مرتض يمطهر.17
.تاي، ب)ي علوم اسالميوتريقات كامپيتحق

،ييفنـا ابولقاسـم هيتحـش وترجمه،ستميبقرندراخالقفلسفه،يمروارنوك،.18
.1380كتاب، بوستان:قم

ـ ، ب العروة الوثقى يزدي، سيد محمدكاظم،    .19 ، روت، مؤسـسة األعلمـي للمطبوعـات      ي

.ق1409، الطبعة الثانية

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir

