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چك�ده
«ترب�ت اعتقـادى» به معناى آموزش اعتقادات و شكل8دهى نظام باورهاى مـتربى و ا�جاد
ب�نش و گـرا�ش و الـتـزام در عـرصـهK باورها در كنار عـرصـهK «ترب�ـت اخـالقى» و «ترب�ت
عبـادى»، از اهم�ت ز�ادى برخوردار است. نـقش خانواده و والد�ن، در همهK سـاحات
و ابعـاد ترب�ت و از جمله ترب�ت اعـتـقادى، مـهم و بى8بد�ل است. نوشتـار حاضـر بر آن
است كـه از منظر شرعى به بـازخوانى وظا�X والد�ن در قِـبـال ترب�ت اعتـقادى فـرزندان
بپـردازد و بر اساس روش8شناسى فـقهى، مـ�ـزان و جزئ�ـات وظ�فـه8مندى آنان را روشن
نمـا�د. پژوهش حاضـر با طرح شش دل�ل، به آزمون فـرض�ـهK «وجوب ترب�ـت اعتـقادى
فـرزندان بر والد�ن» پرداخـتـه است و پـس از بررسى8هاى مـخـتلX توانسـتـه وظ�ـفـه8اى
الزامى را در پاره8اى از مـحتواهـاى ترب�ت اعتـقادى، اثبـات كند و شرا�ط و مـقتضـاهاى

انجام ا�ن تكل�X را تب��ن نما�د.
كل�دواژه�ها

ترب�ت اعتقادى، ترب�ت خانوادگى، رسالة الحقوق، آ�هK وقا�ه.
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مقدمات
اهم�ت باورها و عقا�د در تكو�ـن مذهبى شخص�ت كودكان، بر كـسى پوش�ده ن�ست و نقش
خانواده در شكل8گـ�رى ب�نش8ها و نظام باورى كـودكان نقشى بى8بد�ـل است؛ اما پرسش ا�ن
است كـه آ�ا از منظر شـرعى، والـد�ن و خـانواده در ا�ن زمـ�نه مـسـؤول�ـتى دارند؟ اگـر پاسخ
مثبت است، م�زان ا�ن تكل�X چقدر است؟ ترب�ت اعتـقادى و آموزش معتقدات، به تناسب
مراحل ترب�ت و رشد ذهنى و شناختى متربى، مقتض�اتى دارد. وظا�X والد�ن در هر مرحله
چ�ـست؟ اولو�ت8هاى آمـوزشى در ا�ن زمـ�نه كـدام است؟ صـرف نظر از اصل وظ�ـفـه8مندى
والد�ن در ساحت ترب�ت اعتقادى، آ�ا وظا�فى تمه�دى و مقدماتى ن�ز متوجه والد�ن است؟

در آغاز الزم است مفاهـ�م كل�دى ا�ن نوشتار تعر�X شود. منظور از «تربـ�ت اعتقادى»
همهK اقدامهـا�ى است كه براى انتقال اطالعات و ب�نش8افزا�ى و ن�ـز ا�جاد گرا�ش و شكل8دهى
باور و پذ�رش قلبى در متربى، در حوزهK اعتقادات صـورت مى8گ�رد. بنابرا�ن ترب�ت اعتقادى
فرا�ند آمـوزش اعتـقادات به متـربى و مجمـوعه اقـداماتى است كه مـربى براى شكل8دهى نظام
باورها، اقناع فـكرى و پذ�رش قلبى و التـزام درونـى انجـام مى8دهد. با ا�ن تعــر�X، «ترب�ت
اعتـقادى» مـفاه�ـمى همچـون «آموزش عـقا�د» و «باورمندسـازى» را در بر مى8گ�ـرد و از نظر
مـحـتواى تربـ�تى، از «تـرب�ت عبـادى» و «ترب�ـت اخالقى» جـدا مى8شـود؛ با ا�ن توضـ�ح كـه
«ترب�ت اعـتقـادى» به شكل8دهى ب�نش د�نـى و نظام باورهاى متـربى توجـه دارد؛ در حالى كـه
هدف «ترب�ت عـبادى»، ا�ـجاد روحـ�ه تعـبـد و اطاعت در مناسك، عـبادات و اوامـر و نواهى

االهى است و «ترب�ت اخالقى» به پرورش اخالق و آداب متربى، همت مى8گمارد.
در ادب�ــات فـقـهـى، خـانواده شــامل خـواهر و بـرادر و ن�ـز پدر بزرگ و مــادر بزرگ و
فـرزندان و نوه ن�ـز مى8شـود؛ امـا از آن8جـا كـه وظا�X ترب�ـتى خـانواده مـوضـوع ا�ن پژوهش
است، منظور از آن، در درجـهK اول والد�ـن و در درجـات بعـدى پدربزرگ و مـادربزرگ و �ا

د�گر نزد�كان كودك (اعم از خواهر و برادر و �ا د�گر اعضاى فام�ل) مى8باشد.
�ادآورى ا�ن نكتـه الزم است كـه ا�ن نوشـتـار در روش تحـقـ�ق، بر روش اجـتـهـادى و
اسـتنبـاطى فقـه را�ج، تأكـ�ـد دارد و ترب�ت اعتـقـادى را به مـثابه �كى از رفـتـارهاى اخـت�ـارى
والد�ن تلقى كرده است. آن گاه ا�ن رفـتار را با محك ادلهK شرعى مى8سنجد تا وظ�ـفهK شرعى

والد�ن را در زم�نهK ترب�ت اعتقادى، استنباط نما�د.١
دربارهK پ�ــشـ�نهK ا�ـن پژوهش با�د �ادآور شــد كـه در حــد اطالع، پژوهش مــسـتــقلى با
روش8شناسى مـنضـبط اجــتـهــادى در ا�ن زمــ�نه انجــام نشـده است و تـنهـا تك8گــزاره8هاى



شم
وش

تاد
هف

م، 
ست

  ب!
ال

س

٥٠

فتـواگونـه8اى در منابع فقـهى و روا�ى دار�م كه مـعمـوالً م�ـان قلمرو ترب�ت اعـتقـادى و د�گر
قلمروهاى پ�ش8گفته تما�زى ننهاده8اند.

در ادامه شمارى از ا�ن فتاوا گزارش مى8شود:
در منابع فـقهى، به ترب�ت اعـتقـادى و ترب�ت اخالقى فـرزندان و وظا�X والد�ن در ا�ن
ساحـات توجه شـده است. بد�ن صـورت كه ص�ـانت فرزنـد از آنچه مـوجب فسـاد اخالق و
عقـ�ده8اش مى8شـود، واجب است (خمـ�نى، بى8تا، ج ٢، ص١٤) و با�د نسـبت به جلوگ�ـرى از
فروافتادن فرزند در ورطهK خسران، فساد و معاصى مواظبت نمود و وى را از گناهان منع كرد
(�زدى، ١٤٠٩، ج١، ص ٧٤٢؛ و خـو�ى، ١٤١٧، ج٣، ص٣١٢) و به اخـالق و آداب ن�كو عـادت

داد (گلپا�گانى، ١٤١٢، ج ٢، ص٢٨٢).
همچن�ن عرصهK ترب�ت عبادى از د�گر وظا�فى است كه بر آن تأك�د فراوان شده است. از
منظر برخى فـق�هـان، بر والد�ن واجب است كه از هشت سـالگى، طهارت و نمـاز را به كودك
ب�ـاموزند و وى را به حـضور در جمـاعات، عـادت دهند (حلّى، بى8تا، ج ٤، ص ٣٣٥). در م�ان
اهل سنت ن�ز توجه به تـرب�ت عبادى كودك مشاهـده مى8شود: فقهاى شافـعى، حنبلى، مالكى
و حنفى، هر كدام به صراحت با تأكـ�د بر وظ�فهK والد�ن در ترب�ت عبـادى به و�ژه نمازآموزى،

سن خاصى را براى آن متذكر شده8اند (ر. ك: انصارى، ١٤٢٩، ج٣، ص ٣٥٥ـ٣٥٩).
در هر صــورت، والد�ن با�ـد احكام شــرعى و همــهK وظا�X د�نى اعـم از واجـبــات و
Kمحـرمات را به فرزند خـو�ش ب�امـوزند؛ خواه خود آنان آمـوزش دهند و �ا ا�ن8كه ا�ن وظ�ـفه
واجب را به آموزگار بسـپارند (مباشـرت �ا تسب�ب) (خو�ى، ١٤١٦، ج ٣، ص ٢٦٤). همچن�ن
با�د كـــودكــان را پ�ش از بـلوغ، به روزه گــرفـــتن عــادت داد (حلى، ١٤٠٨، ج١، ص١٨٠).
همـان8طور كـه تمـر�ن كـودك به نمـاز خوانـدن، از سن شش سـالگى اسـتحـبـاب دارد (حلى،
١٤١٣، ج١، ص ٣١٣). شـه�ـد به صـراحت مى8گو�د كـه مـراد از تمـر�ن نماز، عـادت8دهى و
عادت8سـازى پ�ش از بلوغ است (عـاملى، ١٤١٠، ج١، ص٥٧٠). اهمـ�ت عادت به نمـاز تا آن
جا اسـت كه براى مـرب�ان و والد�ن مـستـحب است كه كـودكان خـود را به خواندن نمـازهاى

قضا ن�ز تمر�ن دهند (سبزوارى، ١٤١٣، ج٧ ص٣٢٦).
بر اسـاس مـتـون مـوجود و اهمـ�ت دوران كـودكى و نقـش بى8بد�ل والد�ن در تأث�ـرگـذارى بر
فـرزندان و ن�ز اهمـ�ت اعتـقادات در سـعادت و شـقـاوت ابدى فرزندان، مـدعا ا�ن است كـه والد�ن
نسبت به اعتقاد فرزندان به عقا�د اسالمى، وظ�فه8اى الزامى دارند. به عبارت د�گر، ترب�ت اعتقادى

فرزندان بر والد�ن، واجب است. در ادامه، شش دل�ل براى اثبات ا�ن مدعا ب�ان مى8شود.



٥١

فقه
ظر 

ز من
ن ا

ندا
فرز

ى 
قاد

اعت
ت 

رب!
ت

دل�ل اول: آ"ه$ وقا"ه
ÚrÔJ}KÚ�Ó√ ÓË ÚrÔJÓ�ÔHÚ�Ó√ «u?Ô� «uÔMÓ�¬ Ós|c]�« UÓN|Ó√ U|» :تحر�م مى8فـرما�د Kششم سوره Kقرآن كـر�م در آ�ه
�Ó—U…»؛ «اى كسانى كه ا�مان آورده8ا�د، خود و خانوادهK خود را از آتشى�Ú�« ÓË Ô”U]M�« UÓ�ÔœuÔ�ÓË Î«—U�

كه ه�زم آن انسان8ها و سنگ8ها هستند، نگه دار�د».
اول�ن دل�ل براى اثبـات ا�ن امـر كه خـانواده8ها در ترب�ت اعـتقـادى فـرزندان، وظ�فـه8اى
الزامى دارند، همـ�ن آ�ه است. براى سنجش مـ�زان داللت ا�ن آ�هK شـر�X بر مدعـا و اساسـاً

در�افت فهمى صح�ح از آن، الزم است مفردات آ�ه تب��ن شود.
å«uM�¬ s|c�« UN|« U|ò

دربارهK عبارت «|uM�¬ s|c�« UN|« U»» چند پرسش مطرح است:
١. آ�ا به اقـتضـاى مـذكر بـودن ا�ن عبـارت، حكم صـ�انت از خـود و اهل خـو�ش، به

مردان و پدران اختصاص دارد؟
٢. آ�ا عـبارت «�ـا ا�ها الذ�ن آمـنوا» به مخـاطبـان عـصر نزول قـرآن مـعطوف است و به
اصطالح به «موجود�ن» اخـتصاص دارد �ا ا�ن8كه غا�بـان آن عصر و ن�ز همهK مـومنان امصار و

اعصار د�گر را ن�ز شامل مى8شود؟
در پاسخ با�د گفت كه خطاب «�ا أ�ها الذ�ن آمنوا» عام است و همهK مكلفان اعم از زنان

و مردان، حاضران و معدومان و مؤمنان و غ�رمؤمنان را در بر مى8گ�رد.
دال�ل شـمـول آ�ه نسـبت به زنان، ا�ن است كـه اوالً از نظر لغـوى و ادبى، به كـار بردن
Kافراد مذكر و مؤنث، جـا�ز و را�ج است؛ ثان�اً بر فرض كه آ�ه Kمـذكر و اراده كردن همه Kص�غه
شـر�X به لحــاظ لغـوى شـامل جنس مـؤنـث نشـود، با�د گـفت در ا�ن حـكم مـذكـر بودن،
خصـوص�ـتى ندارد و از آن الغاء خـصوص�ـت مى8شود؛ بنابرا�ن زنان ن�ـز همچـون مردان، به

تكل�X ص�انتى از خود و اهل خو�ش مكلX مى8باشند.
دربارهK شـمـول آ�ه نسـبت به غـ�ـرحـاضـران زمـان خـطاب، ن�ـز با�د گـفت از آن8جـا كـه
خطابات شـارع از قبـ�ل قضـ�ـهK حقـ�قى است، شـامل همهK مـكلفان در همـهK اعصـار و امصـار

خواهد شد.
å«u�ò

وقــا�ـه در لغت به مـــعناى حـــفظ و منـع است (ابن منـظور، ١٤١٤، ج ١٥، ص٤٠١) و در
اصطالح قـرآنى، به همـان معناى لغـوى است (راغب، ١٤١٢، ص٥٣٠) وقـا�ه با دو مـفعـول،
متـعدّى مى8شـود كه مـفعـول اول آن «مصـون» (آنچه صـ�انت شـده) نام دارد و مفـعول دوم،
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«مصـون8عنه» خوانده مى8شـود. عبـارت «وقاه النار» �عنى وى (مـصون) را از افـتادن در آتش
(مصون8عنه) مانع شد و حفظ كرد. در ضمن معناى ص�غهK امر، الزامى بودن حفاظت خود و
اهل خــود از آتش دوزخ است؛ امـا با�ـد توجـه داشت كــه صـ�ــانت دو گـونه است: گــاهى
حفاظت از خطر به شكل مسـتق�م است و زمانى به شكل غ�رمستـق�م. بد�ن صورت كه خودِ
جلوگ�رى از خطر، در اختـ�ار انسان ن�ست؛ اما مقدمات آن مى8توانند در دا�رهK اخـت�ار انسان
جـاى گ�ـرند. روشن است كـه تكل�X نمى8تواند به نوع اول، تعلق داشـتـه باشد؛ ز�را حـفظ
مسـتقـ�م از آتش جهنم در دا�رهK قـدرت بندگان ن�سـت و معناى آ�ه چن�ن است كـه خود و اهل
خو�ش را از مقدمات و موجبات افتـادن در آتش دوزخ، حفاظت و ص�انت نما��د. همچن�ن
با�د توجه داشت كه مـوجبات آتش دوزخ، تنها انجام محـرمات و ارتكاب گناه ن�ست، بلكه
ترك واجـبات را ن�ـز شـامل مى8شود؛ امـا ا�ن تكل�Xِ حـفاظتـى، محـافظت بر مـستـحبـات و

مكروهات را در بر نمى8گ�رد.
نكتـهK د�گر آن8كـه، ص�ـانت از خـود و صـ�انت از اهـل، ماه�ـتـاً متـفـاوتند؛ ز�را مـعناى
ص�انت خود از موجبات آتش، انجام واجبات االهى و ترك محرمات است؛ اما ص�انت اهل
خو�ش از مـوجبات آتش، به ا�ن مـعنا است كه فـرد زم�نهK انجام واجـبات و ترك محـرمات را
براى اهل خو�ش فراهم كند و براى ا�ن8كـه اهل او ن�ز به فعل واجبات و ترك مـحرمات همت
گمـارند، به آمـوزش8ها و اقدامـات ترب�تى بپـردازد. ا�ن اقدامـات، مى8تواند در حوزهK تـغ�ـ�ر
شناخت و آگاهى باشد و �ا در حوزهK تغـ��ر ام�ال و گرا�ش8ها و �ا تغ��ـر رفتارها. مسلّم است
كـه آگـاهى8بخـشى در صدر روش8هـاى ترب�ـتى جاى دارد. بـد�ن8سان تـرب�ت اعتـقـادى كـه با
آموزش و آگـاهى8بخشـى نسبت به مـعتقـدات و ن�ز ا�جـاد م�ل، كـشش و عقـد قلبى و تعمـ�ق

دانسته8ها و باورها همراه است، مشمول ا�ن اطالق است.
شـاهد مـثـال دل�ل حـاضـر ن�ـز همـ�ن مـفـهـوم است. بر اسـاس ا�ن كـر�مـهK قـرآنى، هر
شخصى نسبت به اهل خود (گسترهK مـعناى اهل، پس از ا�ن خواهد آمد) و معتقد نمودن وى

به عقا�د حقهK اسالمى وظ�فه دارد.
årJ}K�«ò

دربارهK واژهK «اهل» نخست�ن نكته آن است كـه ا�ن واژه، به افراد و اعضا�ى ناظر است كه
در فارسى، «خانواده» خـوانده مى8شود؛ اما دا�رهK خانواده در ا�ن آ�هK شـر�X تا كجا است؟ با
توجه به آنچه از كتاب8هاى لغت و كلمات فقها و كاربردهاى روا�ى و قرآنى به دست مى8آ�د،
واژهK «اهل»، مفهومى مُشكّك و ذومراتب دارد. در مرحلهK اول، والد�ن، فرزندان، نوه8ها و
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اجداد، مـصاد�ق واژهK اهل به شمار مى8روند. در مـراحل بعد، وسعت مـعنا�ى «اهل» شامل
همـهK بسـتگان نزد�ك و كـسـانى مى8شـود كـه با او زندگى مى8كنند، مـثل عـمـوها، عـمـه8ها،
دا�ى8ها و خـاله8ها، عروس8ها، دامـادها، غالم و كـن�ز و سـا�ر خدمـتكاران. در شمـول اهل
نسـبت به همهK بـستگان و حـتى بسـتگان دور، ترد�د وجـود دارد و نمى8توان از ا�ن آ�ه حكمى
برداشت كرد. از ا�ن رو بر اساس ا�ن تـفس�ر از واژهK «اهل» و ن�ز تفـس�ر مستـفاد از آ�هK وقا�ه،
پدر و مادر وظ�فـه دارند تا فرزندان خود را آموزش دهند و ترب�ت نما�ند؛ چنان كـه فرزند ن�ز
موظX است پدر و مـادر خود را از طر�ق آموزش، موعظه و… در برابر گناهان حـفظ نما�د

(ز�را خطاب هم متوجه والد�ن است و هم فرزندان).

ÈœUI��« X}�d� ÏÁ“u� —œ t�«d}~A}Ä X}�d�
بر اساس آ�هK شر�X، همهK مكلفان و از جمله پدران و مادران، نسبت به خانوادهK خو�ش
ـ كه فرزندان، قدر متـ�قن آن هستند ـ وظ�فهK حفاظتى و ص�ـانتى دارند. از آن8جا كه ا�ن وظ�فه
به نجـات از آتش دوزخ مـرتبط است، به آمـوزش8هاى د�نى و پرورش ا�مـان و بندگى مـربوط

مى8شود و برا�ن اساس، والد�ن وظ�فهK ترب�ت اعتقادى فرزندان را بر عهده دارند.
شـا�ان ذكـر است كـه داللت آ�هK شـر�X، بر «ترب�ت اعـتـقادى» است و نـه صرفـًا آمـوزش
عقا�د؛ ز�را هرچند كه آموزش، مقدمهK هر ترب�تى است؛ متعلق وجوب در ا�ن كر�مه، ص�انت
از موجبات آتش است و آگـاهى8بخشى صرف نمى8تواند ا�ن شرا�ط حفاظتـى و ص�انتى را ا�جاد
Kنما�د و علم و آگـاهى با�د به باور، اعتقاد و پذ�رش و التـزام درونى و رفتارى مبـدل شود و همه

ا�ن8ها، ب�ش از آن8كه محصول آموزش عقا�د باشد، محصول ترب�ت اعتقادى است.
خالصه آن8كه بر اساس آ�هK وقا�ه، ترب�ت اعتقادى فرزندان، بر والد�ن واجب است.

دل�ل دوم: عبارتى از رسالة الحقوق

دوم�ـن دل�ل براى اثبات «وجـوب ترب�ت اعتـقادى»، عـبارتى از «رسـالة الحقـوق» امام
سجـاد(ع) است. ا�شان(ع) در شمـار حقوقى كـه بر عهدهK انسـان است، دربارهK حق فرزند بر
Ád}Ó�� U}Ú�Òb�« q�UÓ� v� Óp}Ó�≈ Ô·UÓCÔ� ÓË ÓpÚM� Ôt]�Ó√ ÓrÓKÚFÓ� ÚÊÓQÓ� Ó„bÓ�ÓË ÒoÓ� U]�Ó√ ÓË»:والد�ن، چن�ن مى8فرما�د
t?�?Ó�UÓ� vÓKÓ� WÓ�u?ÔFÓLÚ�« ÓË ]q?Ó� ÓË ]eÓ� t=�Ó— vÓK?Ó� WÓ�UÓ�]b�« ÓË »ÓœÓQÚ�« sÚ�?Ô� Ús� ÔtÓ�?}�ÓË U?]L?Ó� ‰u?Ô�Ú�?Ó� Óp]�Ó√ ÓË Á=d?Ó� ÓË
�Ú�ù« vÓKÓ� Ô»U?Ó�Ô� Ôt]�Ó√ ÔrÓKÚFÓ| ÚsÓ� ÓqÓL?Ó� ÁdÚ�Ó√ v� ÚqÓL?Ú�UÓ�t}Ó�≈ …ÓQ?Ó�SÚ�« vÓKÓ� VÓ�UÓF?Ô� t}Ó�≈ ÊU?Ó»(صدوق، ١٤١٣،

ج٢، ص٦٢٣؛ همو، ١٤٠٣، ج ٢، ص٥٦٩؛ و حرانى، ١٤٠٣، ص ٢٦٤).
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حق فرزندت بر تو آن است كه بدانى او از تو است؛ و در دن�ا و آخرت، با همهK خوبى و
بدى8ها�ش به تو مُـسـتنـد است؛ و د�گر آن8كـه تو دربارهK آنچـه كـه به سـرپرسـتى8اش گـمـارده
شده8اى، مـسؤولى! مـسؤول�ت8ها�ى چون ن�كو ادب كـردن، راهنما�ى به سـوى خدا، �ارى
رسـانى بر طاعت خـدا. پس دربارهK فـرزنـدت، مانـند كـسى عـمل كن كـه براى احـسـانش به

فرزند، پاداش مى8گ�رد؛ و براى بدى به وى، عقوبت مى8شود.
∫t�U�— bM� v�—d�

قد�مى8تر�ن منابعى كه ا�ن رساله را نقل كرده8اند، به ترت�ب تار�خى به ا�ن شرحند:
١. حسـن بن على بن حسـ�ن بن شعـبه حـرانى (متـوفى ٣٨١) در كتـاب تحX العـقول
(حرانى، ١٤٠٣، ص٢٥٦)؛ ٢. ش�خ صدوق (مـتوفى ٣٨٢) در كتاب «من ال�حضره الفـق�ه»؛
٣. ش�خ صدوق در كتاب «الخصال»؛ ٤. ش�خ صدوق در كتاب «االمالى» (صدوق، ١٣٧٦،
ص ٣٦٨)؛ ٥. ابونصـر حسن بن فـضل بن حسن طبـرسى (پسر نـو�سندهK مجـمع الب�ـان، قرن ٦) در

كتاب «مكارم االخالق» (طبرسى، ١٤١٢، ص ٤١٩).
از آن8جا كـه نقل «تحX العقول» سندى به همـراه ندارد و سند كتاب امـالى، همان سند
كـتـاب «من ال�حـضـر» است، قـد�مى8تر�ن نقل، دو سند شـ�خ صـدوق در «خـصـال» و «من

ال�حضر» خواهد بود. بنابرا�ن ا�ن دو سند، بررسى مى8شود.
در سند كـتاب «خـصال»، عـلى بن احمـد بن موسى مـورد اشكال است؛ هرچند مـورد
ترضى ش�خ قـرار گرفتـه است. برخى ترضى ش�خ را مـوجب توث�ق مشا�ـخ ا�شان مى8دانند؛
امـا ا�ن سند، دست8كم به دل�ل سـه راوى د�گر �عنـى «خ�ـران بن داهر»، «احـمـد بن على بن

سل�مان» و «على بن سل�مان» كه مجهولند، ضع�X شمرده مى8شود.
ش�خ صـدوق در كتـاب «من ال�حضر» ا�ن روا�ـت را از اسماعـ�ل بن فضل از ابوحـمزه
ثمالى نقل كـرده است. با مراجـعه به مشـ�خهK كـتاب «من ال�حضـر» روشن مى8شود كـه ش�خ
صدوق دو طر�ق بـه كتاب اسـماعـ�ل بن فضل دارد: طر�ق اول كـه به شكل عام از ا�ن كـتاب
روا�ت نقل كـرده؛ و طر�ق دوم كه به شكل و�ژه رسـالة الحقوق امـام سجـاد (ع) را نقل كرده

است.
پس از بررسـى8ها روشن شــد كــه ه�ـچ �ك از ا�ن دو طر�ق شــ�ـخ صــدوق به كــتــاب

اسماع�ل بن فضل صح�ح نمى8باشند.
توضــ�ح آن8كـه در زنجــ�ـرهK سـندى طر�ق اول (صـدوق، ١٤١٣، ج٤، ص ٥٠٥)، همگى
توث�ق خاص دارند و در دو رواى بـحث است: فضل بن إسمـاع�ل بن فضـل اساساً توصـ�فى
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ندارد؛ و د�گرى، جعفر بن مـحمّد بن مسرور است كه توص�ـفى ندارد و برخى مانند مرحوم
وحـ�د بهـبـهانى ا�ـن شخص را همـان جـعفـر بن مـحمـد بن قـولو�ه مى8دانند كـه توث�ق دارد؛
مرحوم خو�ى ا�ن احـتمال را مردود مى8داند (خو�ى، ١٤١٠، ج٤، ص١٢١). در ا�ن صورت،

تنها راه تصح�ح جعفر از راه ترضى8ّ ش�خ صدوق است.
نت�جه آن8كه ا�ن سند دست8كم به دل�ل عدم توص�X فضل بن اسماع�ل بن فضل، اعتبار ندارد.
در زنجـ�ـرهK طر�ق دوم كــه به شكل خـاص، سندى براى نقل رســالهK حـقـوق از كـتـاب
اسماعـ�ل بن فضل است (صدوق، ١٤١٣، ج٤، ص٥١٢)؛ ب�ش8تر راو�ان توث�ق خاص دارند؛
اما عبداللّه بن أحمـد مجهول است و ن�ز على8ّ بن أحمد بن موسى توصـ�X ندارد؛ البته ش�خ

نسبت به وى ترضى كرده است.
نت�جه آن8كه ا�ن سند دست8كم به دل�ل على بن احمد بن موسى، اعتبار ندارد.

تا ا�ن8جـا رسالهK حـقـوق، سندى معـتـبر ندارد؛ امـا راه د�گرى براى اعـتبـار ا�ن روا�ت
وجود دارد كه بـا�د بررسى شود. توض�ح آن8كه نجـاشى سندى براى رسالهK حقوق بـ�ان كرده
Xسندى، ذكر نشده است. نجـاشى ذ�ل توص� Kا�ن زنجـ�ره Kكه البـته متن رساله، در ضـم�مه
شخـص�ت «ابوحمـزه ثمالى» (راوى رسـالة الحقوق) از ا�ن رسـاله سخنى به مـ�ان مى8آورد و
سند خـود را ا�ن8گـونه ذكـر مى8كند:«… عن أبى8حـمـزة به و له رسـالة الحـقـوق عن على بن
الحـس�ن عل�ـه (عل�هـمـا) السالم أخـبرنا أحـمد بن علـى قال: حـدثنا الحسن بن حـمزة قـال:
حـدثنا على بن إبراه�م عن أب�ـه عن مـحمـد بن الفـضـ�ل عن أبى8حـمزة عن على بن الـحسـ�ن

«عل�هما السالم» (نجاشى، ١٤٠٧، ص ١١٦ـ١١٧).
همـهK راو�ان ا�ن زنج�ـره، توث�ق دارند و تنهـا دو راوى محـل بحث است: �كى ابراه�م
بن هاشم است كه توث�ق خاص ندارد و از راه اعتبـار رجال «كامل الز�ارات» و �ا «تفس�ر على
بن ابراه�م» و ن�ـز «قـاعدهK اجـالّء»٢ قـابل تصحـ�ح است؛ و دومـ�ن راوى بحث8برانگ�ـز سند
نجـاشى، محـمد بن فـض�ل صـ�ـرفى است كه به نقل شـ�خ طوسى به غلو مـتهم شـده است.
(طوسى، ١٣٨١، ص٣٦٥) و در جا�ى د�گر، ش�خ طوسى وى را تضـع�X كرده است (طوسى،

١٣٨١، ص٣٤٣).
در كتـاب «معجم رجـال الحد�ث» (خو�ى، ١٤١٠، ج ١٧ ص ١٤٧ـ١٤٨)، چند�ن د�دگاه

براى اعتبار محمد بن فض�ل نقل شده است:
١. مـحمـد بن فـض�ل از رجـال «كامـل الز�ارات» است. ا�ن سخن، د�ـدگاهى مـبنا�ى

است و برخى توث�ق رجال «كامل الز�ارات» را نمى8پذ�رند؛
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٢. شـ�خ مفـ�د وى را تأ�ـ�د كـرده است؛ كه البـتـه ا�ن توث�ق، با تضـع�X شـ�خ طوسى
معارض است؛

٣. محـمد بن فـض�ل همـان «محـمد بن قـاسم بن فضـ�ل بن �سار» و مـورد وثوق است
(نجاشى، ١٤٠٧، ص٣٦٢). چراكه مـحمـد بن فضـ�ل از امام رضا(ع) هم نـقل روا�ات كرده و
معاصر محمد بن قاسم بن فـض�ل بوده است. ا�ن د�دگاه به مرحوم اردب�لى و عالمه مجلسى
منتـسب است. مرحـوم خو�ـى در جواب مى8گـو�د: محـمد بـن فضـ�ل شخـصى معـروف و
داراى كـتــاب بوده و نام بردن «مـحــمـد بن قــاسم بن فـضــ�ل» با عنوان جــدش، بدون ه�چ

قر�نه8اى، مرسوم ن�ست.
٤. سـ�ـد تفـر�شى بر ا�ن بـاور است كـه روا�ات شـ�خ صـدوق از مـحـمـد بن فـضـ�ل و
ابى8صبـاح ز�اد است، ولى ش�خ صدوق در مـش�خهK «من ال�حـضر»، طر�ق خود را به كـتاب
محمد بن فـض�ل ذكر نكرده است؛ در صورتى كه طر�ق خود را به محمـد بن قاسم بن فض�ل
متذكر شده است. بنابرا�ن استدالل س�د تفر�شى، مـحمد بن فض�ل را همان محمد بن قاسم
بن فـض�ل مى8داند. آ�ـت8الله خو�ى ا�ن اسـتـدالل را ن�ز با ا�ن توضـ�ح رد مى8كند كـه روا�ات
ابى8صباح در كتـاب «من ال�حضر» از روا�ات محمد بن فضـ�ل ب�ش8تر است و عدم ذكر ش�خ
از كسى در مش�خه8اش، مصاد�ق د�گرى هم دارد و ا�ن دل�ل بر آن ن�ست كه محمد بن فض�ل

همان محمد بن قاسم بن فض�ل باشد.
٥. آخر�ـن د�دگاه، نظر مـرحوم خـو�ى است. ا�شان در پا�ان بررسى8ها، طر�ق شـ�خ
صـدوق را به كتـاب مـحـمد بن فـضـ�ل صـح�ح مى8داند و چنـ�ن مى8نو�سـد: «و ك�X كـان،
فطر�ق الشـ�خ إل�ه صـح�ح، و إن كـان ف�ه ابن أبـى8ج�د فـإنه [ابن أبى8ج�ـد] ثقة علـى األظهر»
(خـو�ى، ١٤١٠، ج ١٧ ص١٤٨). بد�ن ترت�ب مـرحـوم خـو�ى راهى براى تصـحـ�ح محـمـد بن

فض�ل نمى8�ابد و تضع�X ش�خ طوسى به جاى خود باقى مى8ماند.
براى داورى دربارهK ا�ن قضاوت مرحوم خو�ى با�د گفت كـه محمد بن فض�ل ص�رفى،
مـورد تضعـ�X ش�خ طوسـى در �ك عبـارت قرار گـرفتـه (طوسى، ١٣٨١، ص٣٤٣) و در جاى

د�گر، ش�خ طوسى دربارهK ا�ن راوى گفته: «�رمى بالغلو» (طوسى، ١٣٨١، ص٣٦٥).
د�دگاه اول، پذ�رفـته ن�ست. د�دگـاه سوم و چهارم ن�ز نمى8تـوانند محمد بن فـض�ل را
Kهمان محـمد بن قاسم بن فضـ�ل ثقه بدانند. اما به نظر مى8رسـد از عبارات ش�خ مـف�د درباره
محـمد بن فضـ�ل نمى8توان به راحتى صـرف8نظر كرد؛ توصـ�X ش�خ مفـ�د (به نقل از مـعجم
الرجال) ا�ن8گونه است: «و قـد عد الش�خ المف�د فـى رسالته العدد�ة محمـد بن الفض�ل، من
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الفـقـهـاء و الرؤسـاء األعـالم، الـذ�ن �ؤخـذ منهم الحـالل و الحــرام و الفـتـ�ـا و األحكام، و
ال�طعن عل�هم بشىء، و ال طر�ق لذم واحد منهم» (خو�ى، ١٤١٠، ج ١٧، ص١٤٧).

با كنار هم قرار گـرفتن چند قر�نه مى8توان گـفت كه در تعارض كـالم ش�خ مف�ـد و ش�خ
طوسى، كالم ش�خ مف�د مقدم است؛ به ا�ن دال�ل:

ـ عبـارات ش�خ مفـ�د بس�ـار با تأك�د و داراى القـاب و مضامـ�ن عالى است و محـمد بن
فض�ل را از فقـها و بزرگانى مى8داند كه حالل و حرام از وى گرفـته مى8شود و تصر�ح مى8كند

كه طعن و مذمت و تضع�فى بر وى وارد ن�ست؛
ـ ش�خ مف�د (م٤١٢) استاد ش�خ صدوق (م٤٦٠) بوده، نسبت به ا�شان اقدم است؛

ـ همچن�ن ش�خ طوسى دربارهK محمد بن فض�ل به �ك كلمه «ضع�Xُ» بسنده كرده است و
در جـا�ى د�گر نقل كـرده كه برخى او را به غـلو متـهم كـرده8اند (�رمى بالغلو) نه ا�ن كـه غلو او
مـحـرز باشـد. شـا�د ضـع�ـX دانسـتن شـ�خ طوسى، به همـ�ن اتهـام غلو، مـسـتند باشـد؛ در
صورتى كه ش�خ مف�د در چند�ن جملهK مدح8آم�ز، هر نوع طعن و ذمى را از او دور كرده است؛
ـ با توجـه به شـهرت مـحمـد بن فـض�ـل و كثـرت نسـبى روا�اتش، نجاشـى و كشى ن�ـز

قدحى براى وى گزارش نكرده8اند؛
ـ شاهد بعدى ا�ن8كه مضام�ن و متن روا�ت او هم غالباً با اصول و قواعد شرعى مطابق است.

با كنار هم قرار دادن ا�ن شواهد، مى8توان از تقدم تأ��د ش�خ مف�د بر تضع�X ش�خ طوسى
سخن گفت و البته الزمهK ا�ن داورى، نوعى اطم�نان شخصى به قوت ا�ن شواهد است.

نت�جه آن8كه با اطم�نانى قابل8قبول، مى8توان تضع�X محمد بن فض�ل را معالجه نمود و
در نت�جه سند نجاشى را تصح�ح كرد.

ا�ن نت�جـه8گ�رى با اشكالى روبه8رو است. توضـ�ح آن8كه نجاشى، متن رسـالة الحقوق
Xا�ن سند، نقل نكرده است. حـال چگونه مى8توان متن رسـاله را ـ كه در «تح Kرا به ضمـ�مه
العـقول»، «خـصـال» و «من ال�حـضر» نقل شـده و اكنون در دست مـا است ـ بر اسـاس سند
نجاشى تصـح�ح نمـود و به محـتواى آن اعتـماد كرد؟ عـالوه بر ا�ن كه اتقـان و تعالى مـتن ن�ز

مؤ�دى بر تصح�ح و اعتماد به ا�ن رساله است.
پاسخ آن است كـه ادعا شـود رسالة الحـقوقى كـه نجاشى از آن سـخن مى8گو�د، همـ�ن
مـتنى است كـه در «خصـال»، «من ال�حـضـر» و «تحX العـقول» وارد شـده است. اتحـاد و
شبـاهت باالى نقل8هاى رساله را مـحدث نورى ب�ـان مى8كند و مى8گو�د ا�ن روا�ـت به قدرى
معروف و مشهور بوده كه اگر اختـالف متن فاحشى وجود مى8داشت، مورد تعر�ض نجاشى
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قـرار مى8گرفت؛ هـمان8طور كـه روش نجـاشى در چن�ن مـواردى تذكر بـه ا�ن موضـوع است
(نورى، ١٤٠٩، ج١١، ص ١٦٩).

در هرصـورت، اگر هـم اختـالف نسـخه مـ�ـان نقل8هاى تحX العـقـول، خصـال و من
ال�حضـر �افت شود، بخش مورد استـشهاد در نوشتـار حاضر (وَ أَنَّكَ مَسْـئُولُ عَمَّا وَلِ�ـتَهُ مِنْ

حُسْنِ الْأَدَبِ وَ الدَّلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ… )، در هر سه نقل وجود دارد.
به نظر مى8رسـد هم�ن راه تصـح�ح سند، صـائب باشد و بد�ن ترت�ـب، رسالة الحـقوق

امام ز�ن8العابد�ن (ع) از سند معتبر، برخوردار خواهد شد.
X|«Ë— v�ôœ v�—d�

از منظر داللـى ن�ـز بـا�د �ادآور شــد كـه واژهK «حق» بـر وجـوب و تكـل�X داللت دارد؛
هرچند در ا�ن رساله، برخى از حـقوقى كه امـام (ع) برشمرده، در شمـار مستحـبات است؛
امـا به قــر�نهK واژهK مـسـؤول در عـبــارت «انك مـسـؤول»، وجـوب برداشت مـى8شـود. بد�ن
ترت�ب، تالش براى ادب ن�كوى فرزند، راهنما�ى فـرزند به سوى خدا و �ارى وى در بندگى

خداوند، از وظا�X الزامى والد�ن٣ به شمار مى8رود.
شاهد مثال، عبارت «الداللة على ربه» است كه به نكاتى در مفهوم آن با�د توجه كرد:

ـ واژهK «الداللة» نـوعى آگـاهـى8بخـشـى است؛ امـا بـه تناسب حكـم و مـوضــوع، تنهــا
آموزش د�ن، مدلول ا�ن روا�ت ن�ست و ترب�ت اعتقادى و ا�جاد التزام و پا�بندى را هم در بر

مى8گ�رد.
ـ عـبـارت «راهنمـا�ـى به سـوى خـدا» تنهـا مـعـارف توحـ�ـدى و خــداشناسى را شـامل
نمى8شـود و اگر هم به ا�ن حـوزه محـدود باشـد، با الغاى خـصوصـ�ت �ا تنقـ�ح مناط، د�گر

حوزه8هاى عقا�دى به خصوص اصول عقا�د را ن�ز شامل مى8شود.
ـ مانند دل�ل پ�ش�ن كه متضمن واژهK «اهل» بود و به صورت اطالق، همهK مراحل ترب�ت و
همهK دوران سنى فرزند را شامل مى8شد، در ا�ن دل�ل واژهK «ولد» ن�ز چن�ن كاركردى دارد. تنها
ق�ـدى كه حكم «وجوب راهنمـا�ى فرزند به سوى خـداوند» را محدود مى8نمـا�د، ا�ن است كه
فرزند با�د به لحاظ سنى و توان شناختى، به حدى باشد كه راهنما�ى و خدانما�ى را درك كند.
بد�ن ترت�ب، حكم ا�ن روا�ت، دوره8اى را در بر مى8گ�رد كه كودك به سن تم��ز رس�ده باشد.
ـ بنابرا�ـن وظ�ـفـهK تربـ�ت اعـتـقــادى در همـهK سن�ن بر عــهـدهK والد�ن است؛ هـرچند به
اقتضاى شـرا�ط سنى و شناختى، روش امتثال ا�ن تكل�X با�د متفـاوت باشد و نوع اقدامات
ترب�ت اعـتـقـادى براى كـودك ٧ سـاله با نوجـوان ١٥ سـاله و �ا فـرزندى كـه به دوران جـوانى
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رس�ده، كامالً متما�ز است.
نت�ـجه آن8كه ا�ن دل�ل ن�ز مـانند آ�هK وقا�ه، به شا�ستگى، مـدعا (وجوب ترب�ت اعـتقادى

فرزندان بر والد�ن) را اثبات مى8نما�د.

دل�ل سوم: فحواى وظ�فه$ ترب�ت عبادى

از د�گر ادلهK وجوب ترب�ت اعتـقادى بر والد�ن، فحواى ادله8اى است كـه وظ�فهK ترب�ت
عـبادى را بر عـهـدهK والد�ن مى8نهـد. تقر�ر ا�ن دلـ�ل بد�ن صورت است كـه وقـتى والد�ن در
Xقِبال نماز، روزه و… فرزندان و به و�ژه در دوران پ�ش از بلوغ و حتى از سن تم��ز، تكال�
الزامى و اسـتحـبابى بر عـهده دارند، به طر�ق اولى �ا از باب مـقدمـه، حتـماً نسـبت به ترب�ت

اعتقادى او هم وظ�فه دارند.
براى اثبات مستقل وظ�فهK الزامى والد�ن در ترب�ت عبادى، مجالى در ا�ن مقال ن�ست؛

اما به اجمال به �ك روا�ت صح�ح8السند اشاره مى8شود:
«ËÔdÔL?Ó� Ós}M� fÚLÓ� vMÓ� «uÔ�UÓ� «Ó–≈ …U?ÓK]B�U� UÓMÓ�U}Ú�?� ÔdÔ�ÚQÓ� U]�≈ َـ عَنْ أَبِى8عَبْدِاللَّـهِ عَنْ أَبِ�هِ (ع) قَال»
U?ÓL� Ós}M� lÚ�?Ó� vMÓ� «uÔ�U?Ó� «Ó–≈ ÂÚu?]B�U� UÓMÓ�U?}?Ú�?� Ôd?Ô�ÚQÓ� ÔsÚ�Ó� ÓË Ós}M� lÚ�?Ó� vMÓ� «uÔ�U?Ó� «Ó–≈ …UÓK]B�U� ÚrÔJ?Ó�U}?Ú�?�
ÔÀÓd?ÓGÚ�« ÓË ÔgÓDÓFÚ�« ÔrÔN?Ó�ÓKÓ� «Ó–S?Ó� ]qÓ�Ó√ ÚËÓ√ Óp�Ó– Ús� Ód?Ó�Ú�Ó√ ÚËÓ√ —U?ÓN]M�« nÚB� vÓ�≈ ÓÊU?Ó� ÚÊ≈ ÂÚu?}Ú�« ÂUÓ}?� Ús� «u?Ô�UÓ�Ó√
Ús� «uÔ�UÓDÓ�?Ú�« UÓ� ÂÚu]B�U� Ós}M� lÚ�� vMÓ� «uÔ�UÓ� «Ó–≈ ÚrÔJÓ�U?}Ú�� «ËÔdÔL?Ó� ÔÁuÔI}DÔ| ÓË ÓÂÚu]B�« «ËÔœ]uÓF?Ó� Ó| v]�Ó� «ËÔdÓDÚ�Ó√

�å «ËÔdÓDÚ�Ó√ ÔgÓDÓFÚ�« ÔrÔNÓ�ÓKÓ� «Ó–SÓ� ÂÚu}Ú�« ÂUÓ}(كل�نى، ١٣٦٥، ج٣ ص٤٠٩).
امام كاظم (ع): ما كودكانمان را در ٥ سالگى به نماز امر مى8كن�م، پس شما كودكانتان
را در ٧ سـالگى به نـمـاز امـر كن�ـد؛ مـا كـودكــانمـان را در ٧ سـالگى به روزه امـر مـى8كن�م به
اندازه8اى كـه توان دارند، تا ن�مـه روز �ا ب�ش8تر �ا كـمتـر؛ و زمانى كـه تشنگى و گـرسنگى بر
آنان غلـبــه كــرد، افطار مـى8كنند تا بـه روزه عــادت كنند و طـاقت ب�ــاورند؛ پـس شــمــا هم
كودكـانتان را در ٩ سالـگى به روزه امر نما��ـد تا مقـدارى كه مى8توانند و زمانى كـه تشنگى بر

آنان غلبه كرد، افطار نما�ند.
مالحظه مى8شود كه امام (ع) با واژهK «مُروا» در دو فراز مى8فرما�د كه فرزندانتان را در ٧
سالگى به نماز امر كن�د و در ٩ سالگى بـه روزه. به عبارت د�گر نماز خواندن در ٧ سالگى و
روزه گـرفتن در ٩ سـالگى براى كـودك نابالغ، اسـتـحبـاب دارد؛ امـا توجـه والد�ن به ا�ن دو

فر�ضه و آماده8سازى و عادت8دهى كودك دربارهK ا�ن دو امر، واجب است.
همان8طور كه در روا�ت به صراحت ب�ان شد، فلسـفهK ا�ن اقدامات ترب�تى، عادت8دهى
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است (حتى �تَعَوَّدُوا)؛ بنابرا�ن امر نمودن، موضـوع�تى ندارد و د�گر ش�وه8هاى ترب�تى را ن�ز
شامل مى8شود و به اصطالح از ش�وه8هاى كالمى د�گر ن�ـز الغاء خصوص�ت مى8شود و مسلم
است كـه ا�ن دل�ل و ادلهK مـشـابه، وظ�فـهK الزامى ترب�ـت اعتـقـادى را در دوران پ�ش از بلوغ و

حتى از ٧ سالگى، �ا از باب اولو�ت �ا مقدمه، شامل مى8شود.

دل�ل چهارم: روا"اتِ آموزش ال اله اال الله و محمد رسول الله

از د�گر ادله8اى كـه مى8توان براى اثـبات وظـ�فـهK الزامى بـراى والد�ن در سـاحت ترب�ت
اعتقادى بـدان8ها تمسك كرد، شمارى از روا�ات است كه به والد�ن دسـتور مى8دهد تا الفاظ

«ال اله اال الله» و «محمد رسول الله» را در كودكى به فرزندان خود ب�اموزند.
در روا�تى پ�امـبر مكرم اسـالم(ص) مى8فرما�ـد: «هر كسى كه به ترب�ت كـودك اشتـغال
دارد، زمانى كه كودك لب به «الاله اال الله» بگشا�د، خـداوند گناهانش را محاسبه نمى8كند»
(طبـرانى، ١٤١٥، ج ٥، ص١٣٠)؛ ا�ن ب�ــان، ترغــ�ـبى است نســبت به ا�ن امــر كــه والد�ن به
آمـوزش الفـاظ «ال اله اال الله» ن�ـز همت بگمـارند و در آن تسـر�ع نمـا�ند. در حـد�ثى د�گر،
ا�شـان(ص) مـى8فـرمـا�نـد: «وقـتى كـه كــودكـانتـان زبـان گـشـودند، ال اله اال الـله را به آنان
ب�امـوز�د، سپس نگرانشـان نباش�ـد تا به سن پ�رى و مرگ برسـند و زمانى كه دندان شـ�ر آنان
افتاد، آنان را به نماز امر نما��د» (المتقى الهندى، ١٤٠٩، ج ١٦، ص٤٤٠). در كالمى د�گر، آن
حضرت(ص) مى8فرما�ند: «اول�ن كلمه8اى كه زبان كودكانتان بدان مى8گشا�د، با�د ال اله اال
الله باشـد، و زمان مرگ ن�ـز، ال اله اال الله را به آن8ها تلقـ�ن نما��ـد. همانا كسى كـه اول�ن و
آخـر�ن كالمش، ال اله اال الله باشـد و هزار سال عـمر نـما�د، از گناهش پرسـ�ده نمى8شـود»

(المتقى الهندى، ١٤٠٩، ج ١٦، ص٤٤٢).
مـالحظه مى8شـود كه هـر سه روا�ت، از مـجـامع اهل سنت نقل شـده8اند و در هر سـه،
واداشـتن كودك به گـفتن عـبارت «ال اله اال الله» تـحسـ�ن و ترغ�ب شـده است. البتـه روا�ت
دوم و سوم، با ص�غـهK امر ب�ان شده است (اذا افصح اوالدكم فعلمـوهم ال اله اال الله ـ افتحوا
على صـبـ�ـانكم أول كلمـة ال إله إال الله) امـا ضـعX سند، مـانع ا�ن خـواهد بود كـه آمـوزش

«الاله اال الله» را وظ�فه8اى الزامى بدان�م.
روا�ت چهارم، روا�تى مفصل از منابع ش�عه است:

عبدالله بن فضاله در �ك روا�ت، برنامه8اى براى ترب�ت د�نى از معصوم نقل مى8كند كه
در جدول ز�ر طرح مى8شود (حر عاملى، ١٤٠٩، ج٢١، ص٤٧٤)٤:
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١.آغاز ٣ سالگى٧ بار به كودك گفتـه شود: بگو «ال اله اال الله» (و سپس تا مرحلهK بعد

رها مى8شود).
٢.پا�ان ٣ سال و ٧ مـاه و ٢٠ روز٧ بار به كودك گفـته شـود: بگو «محمـد رسول الله»

(و سپس تا مرحلهK بعد، رها مى8شود).
٣.پا�ان ٤ سالگى٧ بار به كـودك گفتـه شود: بگو «صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُـحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَـمَّدٍ»

(و سپس تا مرحلهK بعد رها مى8شود).
٤.پا�ان ٥ سـالگى8اگـر چپ و راستش را مى8دانـد، رو�ش را به سمت قـبله برگـردان و

بگو: سجده كن! (و سپس تا مرحلهK بعد، رها مى8شود).
٥.پا�ان ٦ سـالگى8كـودك نمـاز بخواند و ركـوع و سـجـود را به وى ب�امـوز (و سـپس تا

مرحلهK بعد، رها مى8شود).
K٦.پا�ان ٧ سالگى8آموزش شستشوى دست و صورت ـ نماز بخواند (و سپس تا مرحله

بعد، رها مى8شود).
٧.پا�ان ٩ سالگى8آموزش وضوى كامل و تنب�ه براى آن ـ آموزش نماز كامل و تنب�ه براى آن.

هرگاه وضو و نماز را آموخت، خدا والد�نش را مشمول مغفرت خود مى8كند.
از منظر داللى، برداشت چند نكته شا�ان ذكر است:

ـ مـشـاهده مى8شـود كـه در ا�ن برنامـه، ضـمن تقـدم داشـتن ترب�ت اعـتـقـادى بر ترب�ت
عبادى، ترب�ت اعتقادى از ٣ سالگى و ترب�ت عبادى از ٥ سالگى، آغاز مى8شود.

ـ با�د توجه داشت كه تعـ��ن سن خاص، به اقتـضاى شرا�ط و تفاوت8هاى فردى مـترب�ان،
متغ�ر خواهد بود و ممكن است اعـداد در ا�ن روا�ت، از باب مثال و �ا غالب باشد و �ا بر اساس

شرا�ط سنى در منطقهK جغراف�ا�ى8اى است كه امام(ع) و مخاطبانشان در آن مى8ز�سته8اند.
ـ تعـب�ر «و سـپس تا مرحـلهK بعد رها مى8شـود» (ثم �ترك حـتى �تم8ّ لها… )، به ا�ن مـعنا
ن�ست كـه آموزش و ترب�ت كامالً رهـا شود، بلكه بد�ن معنا است كـه در ترب�ت و برنامه8هاى

آموزشى الزامى ن�ست.
دربارهK چگونگـى داللت ا�ن سـه روا�ت بر مـدعـا با�د گــفت كـه روا�ت دوم و سـوم به
�?tK�« ô≈ t�≈ ô W?LK� ‰Ë√ rJ�U?}�?� vK� «u) ب�ان شـده كه?��« ¨tK�« ô« t�« ô r?�uLKF?�) امـر Kص�ـغه
مستـق�ماً بر وجوب آمـوزش كلمهK توح�د داللت دارد و روا�ت اول ن�ـز به نوعى، ترغ�ب ا�ن
مـسـأله بـه شـمـار مى8رود. هرچند روا�ت اول و ســوم، مـحـدودهK سنى مـعــ�نى را براى ا�ن
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تكل�ـX، ب�ـان نكـرده8اند و تنهــا به صـغــ�ــر و صـبى8ّ بودن اشــاره دارند؛ امــا روا�ت دوم به
صراحت مى8فرمـا�د: وقتى كودكانتان زبان گـشودند و فص�ح سخـن گفتند، ال اله اال الله را
آمـوزش ده�ـد. روا�ت چهـارم ن�ز ضـمن مـقـدم داشـتن ترب�ت اعـتقـادى، شـروع آن را از ٣
سـالگى ب�ان مى8دارد و تعـبـ�ر «�قـال له»، إخبـار در مـقام إنشـاء است كه بر وجـوب، داللت
دارد؛ امـا متـاسفـانه ضعX سـند در همهK ا�ن روا�ات مـشاهـده مى8شود و نمى8توانند وجـوب
ترب�ت اعتقـادى را اثبات نما�ند. بر ا�ن اساس، ا�ن روا�ات تنها كـاركردى «تأ��دى» دارند و
«مؤ�ّدى» بر مدعا تلقى مى8شـوند نه «دل�ل»؛ و روشن است كه انباشت مو�ّدها، مى8تواند در

اثبات مدعا راهگشا باشد.

دل�ل پنجم: س�ره$ انب�ا و ائمه$ هدى(ع) در ترب�ت اعتقادى فرزندان

س�ـرهK انب�ا و مـعصومـان(ع) در عرصـهK ترب�ت اعتقـادى فرزندانشان را نـ�ز مى8توان دل�ل
د�گرى بر مـدعا تلقى كـرد. در قرآن و روا�ات، بسـ�ار مى8ب�ن�م كـه معـصومـان (ع) به ترب�ت

اعتقادى كودكان و به خصوص فرزندان خو�ش، توجه داشته8اند.٥
در بررسى ا�ن دل�ل، چند نكته را با�د متذكر شد:

ـ اوًال در اصل ا�ن سـ�ـره، شكى ن�سـت؛ اما در اثبـات ا�ن امـر كـه ا�ن س�ـره در دوران
كودكى و پ�ش از بلوغ بوده، با�د دقت نمود و قرائن و مؤ�داتى فراهم كرد؛

ـ ثان�ًا با�د م�ان مسؤول�ت امامت، نبـوت و مسؤول�ت پدرى ا�ن معصومان(ع) تفك�ك
نمــود؛ ز�را تعـمــ�م وظ�ـفــهK رسـالت و امــامت به د�گران و �ا تـعـمـ�ـم وظ�ـفــهK اجـتـمــاعى
مـعــصـومـان(ع) دربارهK پـ�ـروان خـود به وظ�ــفـه8اى خـانوادگـى، ن�ـازمند دل�ـل است و با�د

شواهدى بر آن اقامه نمود؛
ـ ثالثاً با�د توجه داشت كه س�ـره، تنها بر جواز به معناى عام داللت دارد و براى داللت

بر وجوب با�د شواهد و قرائن كافى داشت؛
ـ با�د به تفاوت ولد، ابن، صبى و… و محدودهK سنى هر �ك توجه نمود.

œôË« t� Y|b� Ë Ê¬d� r}KF� —œ s|b�«Ë ÏtH}�Ë È«u�� ∫rA� q}�œ

در شـمارى از روا�ات، وظ�ـفهK آمـوزش قـرآن به فرزندان، بر عـهـدهK والد�ن نهاده شـده
است كـه به طر�ق اولو�ت و �ا دست8كم از باب مـقدمـه، ترب�ت اعـتقـادى ن�ـز تكل�X والد�ن

خواهد بود.
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مـثالً در روا�تى صـحـ�ح8السند، از پ�ـامبـر اكـرم(ص) نقل شـده كه از روز قـ�ـامت خبـر
مى8دهد و ا�ن8كه قرآن در ه�أت جوانى ز�بـارو مجسم شده و به تالوت8كنندهK خود، پاداش8ها
و نعمت8هـاى گوناگون عطا مـى8كند. ا�ن پاداش8ها شامل والد�ن او ن�ـز مى8شود (اگـر مؤمن
باشند) و بـه آن دو گـفـتــه مى8شـود كــه دل�ل ا�ن پاداش8ها، ا�ن اسـت كـه فـرزندتـان را قـرآن

آموخت�د؛ �ÓÊ¬ÚdÔIÚ�« ÔÁUÓLÔ�ÚL]KÓ� UÓL� «ÓcÓ� UÓLÔNÓ� Ô‰UÓI| ]rÔ (حرعاملى، ١٤٠٩، ج٦، ص١٧٩).
بر اسـاس قـواعـد زبان8شناخـتى و اصـولى، ا�ن مـضـمون بر وجـوب آمـوزش قـرآن در
كودكى داللتى ندارد؛ چراكه اوالً تنها توصـ�X وضع�ت ا�ن والد�ن است و وعدهK به ثواب،
نها�تـاً بر استحبـاب مؤكد آموزش قـرآن به فرزند داللت دارد؛ در ضمن، اشـارهK مستقـ�مى به

آموزش قرآن در دوران كودكى (كه مدعاى ما است) ندارد.
با مشاهدهK مجموع روا�ات د�گر٦، كه همگى از ضعX سند رنج مى8برند، نها�تاً نمى8توان
از وجوب آمـوزش قرآن دفـاع نمود؛ هرچند به درسـتى «استـحبـاب آموزش قـرآن در كودكى» را
افاده مى8نما�ند؛ البته ادلهK وجوب ترب�ت عبادى، «آموزش حمد و سوره» را ن�ز شامل مى8شود.

نتـ�جـه آن8كه وجـوب آمـوزش قرآن در ا�ن دل�ـل اثبات نشـد تا بتـواند به دل�ل اولو�ت �ا
مقدمهK واجب، بر «وجوب ترب�ت اعتقادى فرزندان بر والد�ن» داللت نما�د.

جمع�بندى ادله

براى اثبات «وجوب ترب�ت اعتقادى فـرزندان بر والد�ن» ادله8اى بررسى شد و گفته شد
كه سه دل�ل دوم، مخدوش است. داللت8هاى پذ�رفته شده، به اختصار چن�ن است:

ـ ظاهر ادله، وجــوب ا�ن تكلـ�X است و ا�ن8كــه والد�ن نســبت به ترب�ت اعــتـقــادى
فرزندان خود شـرعاً مكلX هستند؛ چراكه ظهور ص�ـغهK امر «�H�« «u�rJ}K�« Ë rJ» و عبارت
”UM�« U�œu�Ë Î«—U�) وقا�ه، فـراز پس�ن آ�ه Kدر الزام، واضح است؛ هرچند در آ�ه «‰ËR�� p�«»

�U—…) ن�ز موجب تأك�د ا�ن الزام است.��« Ë
ـ محـدودهK ا�ن تكل�X الزامى تا كجا است؟ ظهـور آ�هK وقا�ه در اعتـقادات واجب است؛
�عنى اعـتـقاداتـى كه اگـر فـرزند بدان ملتـزم نشـود، مسـ�ـرش به آتش منتـهى مى8شـود. تعـب�ـر
«و8الداللة على ربه» در رسالهK حقوق ن�ز ا�ن نكتـه را تأ��د مى8كند. بد�ن ترت�ب، آنچه كه مواد
درسى و محتواى ترب�تى براى «حكم وجوب ترب�ت اعتقادى فرزندان»، تلقى مى8شود عبارت
است از آنچه اعتقاد بدان8ها الزامى است؛ اما ب�ش از ا�ن محدوده، واجب نخواهد بود و تنها
مستـحب شمرده مى8شود. بنابرا�ن پدر و مـادر در حوزهK عقا�دِ واجب التـحص�ل، الزم است



شم
وش

تاد
هف

م، 
ست

  ب!
ال

س

٦٤

براى ترب�ت اعتقادى اقدام نما�ند و در حوزهK باورهاى مستحب، وظ�فهK استحبابى دارند.

جزئ�ات و و"ژگى�هاى ا"ن وظ�فه
تا ا�ن8جـا مسؤولـ�ت الزامى والد�ن نسبت به ترب�ت اعـتقـادى فرزندان روشن شـد؛ برخى از

جزئ�ات و زوا�اى ا�ن مسؤول�ت با�د روشن شود كه در ادامه نكاتى ب�ان مى8شود:
�Ït�J±∫ با�د توجـه داشت كه ا�ن وظ�ـفه بـه پدر اختـصاص ندارد و مـادران را ن�ز شـامل
مى8شـود؛ چراكه اقـتـضاى اطـالق ادله است و اگر هم چنـ�ن اطالقى پذ�رفـته نشـود، از پدر

الغاى خصوص�ت مى8شود.
�Ït�J ≥∫ زمان آغـاز و انتهـاى مسـؤول�ت ترب�ت اعتـقادى والد�ن كـدام است؟ در بررسى
ا�ن مـوضوع، با�ـد خاطرنشـان كـرد كه �كى از مـصـاد�ق قطعى واژهK اهل، فـرزند است. ا�ن
واژه در معانى لغوى و كاربردهاى قرآنى، روا�ى و فـقهى، به سن�ن خاصى اختصاص ندارد،
Kسن�ن را در بر مى8گـ�ـرد؛ بر خـالف برخى واژه8ها مـانند «صـبى» �ا «طفل» كـه به دوره Kو همـه

سنى خاصى ناظر مى8باشد، اما واژهK «اهل»، مانند واژهK «ولد» داراى شمول زمانى است.
در برابر ا�ن سخن، مـمكن است گفتـه شود واژهK اهل در آ�هK شر�X، از افراد غـ�ربالغ،
منصرف است و تنهـا افراد بالغ را شامل مى8شود؛ ز�را قبل از بلـوغ، عذابى وجود ندارد، تا
حفظ از آن واجب بـاشد. همچن�ن نظـر�هK «مشروع بودن عـباداتِ كـودكان»، تنها اسـتحـقاق
ثواب را تأم�ن مى8كند و به ا�ن نكته ناظر ن�ست كه كودكان هم استحقاق عذاب و آتش دوزخ
را دارند. نتـ�جـه آن8كه، واژهK اهل در ا�ن آ�ـه، به سن بلوغ مقـ�د اسـت و ا�ن تكل�X از سن�ن

بلوغ كودكان، بر والد�ن واجب مى8شود.
در پاسخ به ا�ن اشكـال با�د گـفت: اوالً واژهK «اهل» اطالق دارد و همـهK سن�ن اعـضـا را
شامل مى8شود؛ ثان�اً متعلق وجوب در ا�ن كر�مه، ص�انت از موجبات آتش است و اقدامات
وقا�ى و پ�شگ�رانه با هدف حفاظت و ص�انت اهل و فرزند از ترك واجبات و انجام محرمات
است. با ا�ن توض�ح، روشن مى8شود كه شا�د برخى اقـدامات وقا�ى، پ�ش از بلوغ كودكان
انجام گ�رد، تا ا�ن8كـه كودك پس از بلوغ به گناه و معص�ت مبتـال نشود؛ به عبارت د�گر، آ�ه
در «وقا�هK فعلى» ظهـور دارد، هرچند متعلق آن گاهى فـعلى و گاهى شأنى است. امتـثال امرِ
وقا�ه، بـر ا�ن متوقX اسـت كه اگر فـرزندان، به سن بلوغ رس�ـده8اند، والد�ن با�د اقـداماتى
انجام دهند كه بالفعل، مانع ابتالى آنان به موجبات عذاب االهى شود، مانند آموزش دادن،
امـر و نهى كـردن و اقــدامـات د�گر؛ و اگـر هنوز به سـن تكل�X نرسـ�ـده8اند، بـا�د تداب�ـرى
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ب�ند�شند كـه آنان هنگام بلوغ، مـرتكب معـص�ت نشـوند. بنابرا�ن قـاعدهK صـ�انت، فـرزندان
غ�ـربالغ را ن�ز شامل مى8شـود و واژهK اهل در آ�ه، به بلوغ مقـ�د نمى8شود و حـتى ممكن است
دورهK پ�ش از سن تم�ـ�ز را هم شامل شـود؛ اما شمـول آن نسبت به قبل از تولد، بعـ�د است؛
ز�را واژهK اهل بر «پ�ش از تولد»، به و�ژه «پ�ش از دمـ�ده شـدنِ روح»، صدق نمى8كند. ثـالثاً
عـبارت «الداللة على ربه» در رسـالهK حـقوق شـامل پ�ش از بلوغ ن�ـز مى8شود. رابعـاً فحـواى
دل�ل ترب�ت عبادى مى8رساند كه وقتى ترب�ت عبادى، شامل پ�ش از بلوغ است، طبعاً ترب�ت

اعتقادى هم به طر�ق اولى، سن�ن پ�ش از بلوغ كودكان را ن�ز در بر مى8گ�رد.
همچن�ن با�ـد خاطرنشان كـرد از لحاظ مُنتهـاى سنى، حدى وجود ندارد و تا زمـانى كه
فرزند در قـ�د ح�ـات است، به دل�ل صدق اهل بر او، ا�ن مـسؤول�ت خانـوادگى نسبت به او
وجود دارد. همچن�ن بـرخى از س�ره8ها قطعاً در سن�ن بزرگـسالى فرزندان بوده است.٧ البته
نبـا�د از نظر دور داشت كـه گسـتـرهK وس�ع تكل�ـX وقا�ه، مـوجب تصلّب و عـدم انعطاف در
نحوهK امـتثـال و چگونگى روش8هاى ص�ـانتى، نمى8شود؛ بلكه مـ�زان و چگونگى صـ�انت و
انتخـاب روش8هاى ترب�تى، نسبت به مـراحل سنى مختلXِ فـرزندان، متفـاوت خواهد بود و

اقتضاى اقدامات ص�انتى براى فرزند بزرگسال با فرزند خردسال، متفاوت است.
�Ït�J ≤∫ با�د توجه داشت كه وظ�فهK والد�ن در ترب�ت اعـتقادى فرزندان، داراى ق�دهاى
ارتكازى و عقـالنى است (همان8طور كـه اصول مـتعدد ترب�ـتى بر ك�ـف�ت فعـال�ت و روش8ها
حـاكم است). براى نمـونه، رعـا�ت توان متـربى و نظرداشت تراز تـحولى و رشـد شناخـتى
كودكان در ترب�ت اعتقادى و آمـوزش مفاه�م د�نى از آن جمله است و اداى تكال�X ترب�تى به
تأث�ـرپذ�رى كـودكـان و امكان فـهم آنـان مشـروط اسـت. ا�ن مـقطع از ترب�ت بسـ�ـار وامـدار

كارشناسى8هاى روان8شناسان، مرب�ان و دانشمندان تعل�م و ترب�ت است.
�Ït�J ¥∫ اطالق آ�هK وقا�ه، همهK روش8هاى ترب�تى را براى حفاظت از عذاب در بر مى8گ�رد؛
مانند ارشاد، تذكر، ترغ�ب، تره�ب، امر و نهى، الگوپردازى و سا�ر روش8هاى متداول. ذكر
برخى از روش8ها در روا�ات ذ�ل آ�هK وقـا�ه، به عنوان نـمونه است و از بـاب قاعـدهK «اسـتـحبـاب

اتقان عمل» با�د از بهتر�ن روش8ها و ش�وه8هاى ترب�تى براى اداى تكال�X ترب�تى اقدام نمود.
�µ Ït�J∫ در ا�ن تكل�X، اولو�ت8هاى مـحتواى آمـوزشى كدام است؟ همـان8طور كه در
نكات پ�شـ�ن گفـته شد، وجـوب ترب�ت اعتـقادى فرزندان بـه عقا�د واجب8التـحصـ�ل (مانند
اصـول عقـا�د)، مـحدود است و اسـتـحبـاب ترب�ت اعـتقـادى فـرزندان در مـحتـواهاى د�گر

است؛ همچن�ن از نظر متون آموزشى، آموزش قرآن و حد�ث ن�ز اولو�ت دارد.٨



شم
وش

تاد
هف

م، 
ست

  ب!
ال

س

٦٦

�Ït?�J ∂∫ وظا�X تمـهـ�ـدى والـد�ن: بنا بر �ك نظر، آغـاز تربـ�ت از شـروع تولد است و
اقدامات پ�ش از آن، تمه�دات ترب�ت نام�ده مى8شـود. بر ا�ن اساس، اگر اقدامات تمه�دى از
انتخاب همسر تا مراقبت8هاى پ�ش از انعقاد نطفه و دوران باردارى و… ن�ز در ترب�ت اعتقادى
مؤثر باشـد، از باب مقدمهK مـفوته، توجه به ا�ن تمـه�دات ترب�ـتى ن�ز بر والد�ن الزم است. در
ضـمن همـ�ن نكتـه با�د توجـه داشت كه در فـرا�ند ترب�ـت ن�ز شـا�د امـتـثال تـرب�ت اعتـقـادى به

مقدمات علمى و عملى متوقX باشد كه از باب مقدمهK واجب، ات�ان آن8ها ن�ز واجب است.
�Ït?�J ∑∫ دربارهK مـولوى �ـا ارشـادى بودن ا�ن حكم، با�ـد گـفت كـه بر اســاس «اصـالة

المولو�ة»، حكم وجوب ترب�ت اعتقادى فرزندان، حكمى مولوى است.
�Ït�J ∏∫ دربارهK نفسى �ا غ�رى بودن ا�ن وظ�فه، دو احتمال مطرح مى8شود: شا�د ترب�ت
اعـتـقـادى و سـازمـان8دهى باورها و نظام عـقـا�ـدى فـرزندان، خـود هدف باشـد؛ و �ا ا�ن8كـه
شكل8گ�ـرى نظام باور، خود مـقصود شـارع مقدس نبـاشد و خود مـقدمه8اى براى عـبود�ت و
بندگى خالص و راه رس�دن به تقرب و رضوان االهى باشد. به نظر مى8رسد با توجه به مراتب
طولى اهداف مـ�انى و هدف غا�ى در نـظام ترب�ت اسالم، هر دو نظر صـح�ح است و نفـس�ت

ا�ن حكم، با غ�ر�ت آن منافاتى ندارد؛ هرچند نفس�ت، با اصل مطابق است.
�π Ït�J∫ آ�ا براى اداى ا�ن تكل�X، والد�ن با�د قصد قـربت داشته باشند؟ مطابق اصل،
تعبدى بودن �ك حكم، به قر�نه ن�از دارد و اطالق ادله، مؤ�د توصلى بودن ا�ن حكم است.
بنابرا�ن عـدم قصـد قربت و قـصد خدا�ى در ا�ـن اقدامات تـرب�تى تأ��ـد مى8شود. البـته قـصد
قـربت و ن�ت پاك و خــدا�ى والد�ن، ارزش عـمل را باال مى8برد و تأثـ�ـرات روان8شناخـتى و
غ�ـرمستـق�م و بى8مانندى بر شـخص�ت كـودكان خواهد داشـت؛ اما براى تعبـدى دانستن ا�ن

حكم، دل�لى وجود ندارد.
�Ït�J ∞±∫ پرسش بعدى ا�ن است كه آ�ا وجوب ترب�ت اعـتقادى فرزندان، حكمى ع�نى
است �ا كفـا�ى؟ مطابق آ�هK وقا�ه، ترب�ت اعـتقادى، مـ�ان پدر و مادر واجب كـفا�ى است و با
Kاز عـهده Xانجام8شـدن كامل ا�ن مسـؤول�ت توسط هر �ك از ا�ن دو �ا كسى د�گر، ا�ن تكل�

ا�شان ساقط مى8شود.
�Ït�J ±±∫ پرسش بعـدى ا�ن است كه آ�ا ا�ن تكل�ـX، تع�ـ�نى است و ه�چ بد�ل د�گرى
ندارد و �ا ا�ن8كـه واجبِ تـخـ�ـ�ـرى است؟ اصل، تعـ�ـ�نى بودن احـكام است؛ و نه از لحـاظ

ثبوتى و نه اثباتى، بد�ل د�گرى براى ا�ن تكل�X وجود ندارد.
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نت�جه�گ�رى
ا�ن نوشـتـار بر اسـاس ا�ن پرسـش8ها شكل گـرفت كـه آ�ا از منظر شـرعى، والـد�ن نسـبت به
ترب�ت اعتقادى فرزندان خود مسؤول�تى دارند؟ ا�ن مسؤول�ت به چه م�زان است؟ و مسائل و

جزئ�ات آن از منظر فقهى كدام است؟
دستاوردهاى پژوهش حاضر را مى8توان در چند بند خالصه نمود:

١ـ ترب�ت اعـتـقادى در ا�ن پژوهش، فـرا�ند آمـوزش اعـتقـادات به مـتربى و مـجـموعـه
اقـدامــات براى شكل8دهى به نـظام باورها، اقناع فكـرى و پذ�رش قلبى و التــزامى درونى از

سوى مربى است؛
٢ـ بر پدر و مادر (و سپس پدربزرگ و مادربزرگ) واجب است تا زم�نهK ترب�ت اعتقادى

فرزندان خود را در معتقدات واجب8التحص�ل و اصول عقا�د فراهم نما�ند؛
٣ـ ا�ن تكل�X در محتواهاى د�گر اعتقادى، وظ�فه8اى استحبابى است؛

٤ـ وجوب ترب�ت اعتـقادى، دورهK پ�ش از بلوغ فرزند و پس از آن را حتـى تا بزرگسالى
شامل مى8شود و البته به تأث�ر و آمادگى ذهنى و شناختى و روانى فرزند مشروط است؛

٥ـ ا�ن حكم، حكمى است مـولوى، توصلى و تعـ�ـ�نى كـه به صورت كـفـا�ى بر پدر و
مادر واجب است؛

٦ـ مكلX براى امـتـثال ا�ن تكل�ـX با�د از بهتـر�ن روش8ها با توجـه به شـرا�ط متـربى و
ته�ه مقدمات و تمه�دات آن، اقدام نما�د؛

٧ـ اولو�ت8هاى آموزشى حـكم وجوب، با توجه به تراز تحـولى فرزندان شـامل اصول
عـقا�د و مـعتـقدات واجب است و آمـوزش سا�ـر آموزه8هاى اسـالم، مسـتحب است؛ و ن�ـز

آموزش قرآن و سنت ن�ز به عنوان متن آموزشى در ا�ن زم�نه، اولو�ت دارد.
البته روشن است كه ا�ن بحث زوا�اى د�گرى ن�ز دارد كه در مجالى د�گر با�د به دقت،
در فقه بررسى شود؛ مثالً اصول ترب�تى و روش8هاى تابع در برنامه8ر�زى و اقدام براى ترب�ت
اعتقادى؛ روش8هاى مُجاز و ممنوع در آموزش عقا�د؛ بررسى وظ�فهK سا�ر نهادها در ترب�ت
اعـتقـادى مانـند حكومت، آموزش و پرورش، نهـاد عـالمان د�نـى، رسانه8ها و… ؛ نسـبت
وظا�X خـانواده و د�ـگر نهـادها در ا�ن سـاحت؛ و نـ�ـز حـقـوق اقل�ت8هاى مــذهبى در نظام

آموزش عقا�د در جمهورى اسالمى ا�ران از منظر برنامهK درسى و برنامهK آموزشى.
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"ادداشتها:
8١. براى مالحظهK روش8شناسى حضور فقه در عرصهK تعل�م و ترب�ت و ن�ز د�گر مشخصات «فقه ترب�تى»،

ر. ك: اعرافى، فقه ترب�تى مبانى و پ�ش8فرضها.
٢. (قـاعده اجـالّء» از اعتـبار راو�ان مـشهـور و مبـرزى كه مـدحى درباره8شان وارد نشـده و ن�ز قـدحى در

كارنامه8شان د�ده نمى8شود، دفاع مى8كند.
8٣. روشن است كه اطالق كالم، جا�ى براى اختصـاص ا�ن وظ�فه براى پدر باقى نمى8نهد و از سهم مادر

در ا�ن تكل�X نمى8كاهد.
8٤. در زنج�رهK سند ا�ن روا�ت، بندار بن حماد و عبدالله بن فضال توص�X ندارند.

٥. مانند توص�ه8هاى لقـمان به فرزندش (�ا بنى التشرك بالله. لقمان/١٣)؛ وصـ�ت8نامهK امام على (ع) به
vÓHÓDÚ�« Ót]K�« ]Ê≈ vMÓ� U| Ô»u?ÔIÚF| ÓË t}MÓ� Ôr?}�«ÓdÚ�≈ UÓN� v]�ÓË Ë) امام حـسن (ع)؛ و �ا توص�ه8هاى حـضرت ابراه�م

�Ô� ÚrÔ�Ú�Ó√ ÓË U]�≈ ]sÔ�uÔLÓ�UÓKÓ� Ós|=b�« ÔrÔJÓ�ÓÊuÔLKÚ بقره/١٣٢) و… .

٦. در چند روا�ت ضع�8Xالسند، به والد�نى كـه به فرزندان خود قرآن ب�اموزند، به لبـاس8ها و تاج بهشتى
وعده داده شده است؛ مانند: كل�نى، ١٣٦٥، ج٦، ص ٤٩؛ حرعاملى، ١٤٠٩، ج ٤، ص٨٢٥؛

و نورى، ١٤٠٨، ج٤، ص٢٤٧.
8٧. مثالً وص�ت8نامـهK معروف امام على (ع) پس از صف�ن بوده است و امـام حسن (ع) حدود ٣٦ـ٣٧ سال

داشت؛ اگر خطاب نامه به محمد بن حنف�ه هم باشد، ا�شان ن�ز در سن�ن بزرگسالى بوده است.
«ËÔ—œUÓ�» (مـجلسى، ١٤٠٤، ج١، ص٢١٩)؛ « …tK�« »U?�� r}?KF�� pzb?��« Ê« … :8٨. «عن نهج البـالغه

�Ó� ÚÊÓ√ ÓqÚ�Ó� Y|bÓ�WÓ��ÚdÔLÚ�« ÔrNÚ}Ó�≈ ÚrÔJÓI�Ú… » (حر عاملى، ١٤٠٩، ج١٧، ص٣٣١).Ú�U� ÚrÔJÓ�«ÓbÚ�Ó√
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منابع:
١. ابن طاووس، على بن مـوسى (١٤٠٦)، فـالح السائل و نـجاح المـسـائل، قم، بوستـان

كتاب.
٢. ابن منظور، محمد بن مكرم (١٤١٤)، لسان العرب، چاپ سوم، ج ١٥، ب�روت، دار

صادر.
٣. اعرافى، عل�رضا (١٣٩١)، فقه ترب�تى مبانى و پ�ش8فرض8ها؛ تحق�ق و نگارش س�دنقى

موسوى، قم، اشراق و عرفان.
٤. انصارى ش�ـرازى (١٤٢٩)، قدرت8الله و همكاران، موسوعة أحكام األطفـال و أدلتها،

ج ٣، چاپ اول، قم، مركز فقهى ائمه اطهار (ع).
٥. حـر عـاملى، مـحـمـد بن حـسن (١٤٠٩)، وسـائل الشـ�ـعـه، ج٤، ٦، ١٧ و ٢١، قم،

مؤسسه آل الب�ت (ع).
٦. حرانى، حسن بن شعبه (١٤٠٤)، تحX العقول، قم، انتشارات جامعه مدرس�ن قم.

٧. حلّى (عالمه)، حسن بن �وسX (١٤١٣)، قواعد األحكام فى معرفة الحالل و الحرام،
تصح�ح گروه پژوهش دفتر انتشارات اسالمى، ج١، قم، انتشارات اسالمى.

٨. ــــــــــــــــ (بى8تا)، تـذكرة الفـقـهـاء، ج ٤، (نسـخـه نرم8افـزار جـامع فـقـه اهل ب�ت
.(١/٢

٩. ـــــــــــــــ (١٤١١) الخالصه، قم، دارالذخائر.
١٠. حلى، نجم8الد�ن جـعـفر بـن الحسن (١٤٠٨)، شـرائع اإلسـالم فى مـسائل الحـالل و

الحرام، تحق�ق: عبدالحس�ن محمدعلى بقال، ج١، قم، مؤسسة إسماع�ل�ان.
١١. خو�ى، س�ـد ابوالقاسم (١٤١٠)، معجم رجـال الحد�ث، ج ١، ٣، ١٠ و ١٧، قم،

مركز نشر آثار ش�عه.
١٢. خم�نى، س�د روح8الله موسوى (بى8تا)، تحر�ر الوس�لة، ج٢، قم، مؤسسة دارالعلم.
١٣. خو�ى، سـ�دابوالقـاسم (١٤١٦)، صراط النـجاة، (مع حواشـى ش�خ جواد تـبر�زى)،

محقق: موسى مف�د الد�ن عاصى، ج٣، قم، مكتب نشر المنتخب.
١٤. ـــــــــــــــــ (١٤١٧)، موسـوعة اإلمـام الخـوئى، ج٣، مؤسّـسة إحـ�اء آثار اإلمـام

الخوئى.
١٥. راغب اصـفـهانى، حـسـ�ن (١٤١٢)، المـفردات فى غـر�ب القـرآن، تحـق�ـق صفـوان

عدنان داودى، ج١، ب�روت، دارالعلم الدار الشام�ة.
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١٦. سـبزوارى، سـ�د عـبـداألعلى (١٤١٣)، مهـذّب األحكام فى ب�ـان الحالل و الحـرام،
ج٧، قم، مكتب آ�ةالله الس�د السبزوارى.

١٧. صدوق (شـ�خ)، محمّد بن على بن بابـو�ه (١٤١٣)، من ال�حضره الفقـ�ه، ج٢، قم،
انتشارات جامعه مدرس�ن.

١٨. ــــــــــــــــ (١٤٠٣)، الخصال، ج٢، قم، انتشارات جامعه مدرس�ن قم.
١٩. ــــــــــــــــ (١٣٧٦)، االمالى، تهران، كتابچى.

٢٠. طبرانـى، أبوالقاسم سل�ـمان بن أحـمد (١٤١٥)، المعـجم االوسط، تحقـ�ق طارق بن
عوض8الله و عبدالمحسن بن إبراه�م، ج٥، قاهره، دارالحرم�ن.

٢١. طبرسى، حسن بن فضل (١٤١٢)، مكارم األخالق، قم، انتشارات شر�X رضى.
٢٢. طوسى (شـ�خ)، أبوجـعـفـر مـحـمـد بن حـسن (بى8تا)، الـفـهرسـت، نجX، المكتـبـة

المرتضو�ة.
٢٣. ــــــــــــــــ (١٣٨١)، رجال الش�خ الطوسى، نجX، انتشارات ح�در�ه.

٢٤. عاملى، ز�ن8الد�ن (شهـ�د ثانى) (١٤١٠)، الروضة البه�ـة فى شرح اللمعة الدمشـق�ة،
تصح�ح: س�دمحمد كالنتر، ج١، قم، مكتبة الداورى.

٢٥. فـاضل لنكرانى، مـحـمـد (١٤١٨)، كـتاب الحج (تـفصـ�ل الشـر�عـة فى شـرح تحـر�ر
الوس�لة)، ج٢، ب�روت، دار التعارف للمطبوعات.

٢٦. كشى، محمد بن عمر (١٣٤٨)، رجال الكشى، مشهد، دانشگاه مشهد.
٢٧. كل�نى، محمد بن �عقوب (١٣٦٥)، الكافى، ج٣ و ٦، تهران، دارالكتب اإلسالم�ة.
٢٨. گلپا�گانى، سـ�د محـمدرضا (١٤١٢)، الدر المنضـود فى أحكام الحدود، ج٢، قم،

دارالقرآن الكر�م.
٢٩. المـتقى الـهندى (١٤٠٩)، كنزل العـمال، تحـقـ�ق البكرى الحـ�انى، ج١٦، ب�ـروت،

موسسة الرسالة.
٣٠. مجلسى، محمد باقر (١٤٠٤)، بحار األنوار، ج١، ب�روت، مؤسسة الوفاء.
٣١. نجاشى، احمد بن على (١٤٠٧)، رجال النّجاشى، قم، جامعهK مدرس�ن قم.

K٣٢. نورى (مـحـدث)، حسـ�ن (١٤٠٨)، مـسـتـدرك الوسائـل، ج ٤ و ١١، قم، مؤسـسـه
آل8الب�ت (ع).

٣٣. �زدى، س�ـد محمـدكاظم (١٤٠٩)، العروة الوثقـى، ج١، ب�روت، مؤسـسة األعلمى
للمطبوعات.


