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 1چكيده 
شود. دانش فقه، در سازی تربیت اعتقادی یک امر ضروری محسوب میا توجه به جایگاه تربیت اعتقادی در تحقق تربیت دینی، نظامب

طراحی نظام تربیت اعتقادی از طریق کشف و استنباط عناصر مختلف این نظام از جمله اهداف، اصول، مراحل و ساحات نقش 
توان اجزای مختلف این نظام را استنباط و خصوصًا فقه تربیتی می ،های فقهیگزارهستمی به قواعد و تکبسزایی دارد. با نگاهی سی

سازی تربیت توصیفی، با هدف نیل به نظام -. مقاله حاضر با روش تحلیلیآمدسازی تربیت اعتقادی نائل نمود و به نظام کشف
توان عالوه با مراجعه به منابع فقهی میه ام تربیت اعتقادی پرداخته است. بهای« نظاعتقادی، به استنتاج »مراحل« و »اصول و روش

 کند. را کشف و استنتاج نمود که فعالیت مربی را در نظام تربیت اعتقادی راهبری می ایاصول کلی
 .سازی تربیت اعتقادیسازی تربیتی، مراحل نظام تربیت اعتقادی، نظام  :هاهکلیدواژ
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 مقدمه 
که تحقق تربیت دینی از جمله در ساحاتی مانند تربیت عبادی و  چنان  ؛ رود ترین ساحت تربیت دینی به شمار می دی مهم ربیت اعتقا ت 

های  نظام   های دینی، در معرکه سازی تربیتی مبتنی بر آموزه سازی دینی خصوصًا نظام باشد. نظام اخالقی در گرو تحقق این نوع تربیت می 
های تربیتی برگرفته از تمدن غرب، عماًل در  تربیت جامعه مسلمانان با الگوها و نظام  ؛ وگرنه است  ضروری مختلف فکری و تربیتی 

تربیت   در این راستا طراحی نظام  (. 66: 1395)میرباقری، عبداللهی و نوروزی،  دارد مسیر تحقق مبانی و اهداف تجدد و مدرنیته قدم برمی 
یت  گیری تربیت مسلمانان مبتنی بر  سبب شکل   ، رود و بی توجهی به این مقوله مهم ه شمار می سازی تربیتی ب های نظام اعتقادی از اولو

 شد.   های غیردینی یا سکوالر خواهد مبانی و اعتقادات نظام 
افزارهای تربیتی باید بر پایه اصول و  ها و نرم سازی تربیتی از جمله در تربیت اعتقادی باید توجه داشت که نظام در راستای نظام 

تواند مستند به دین باشد که با  گاه می آن  ، یابی به یک نظام از جمله نظام تربیت اعتقادی های دینی طراحی و اجرا شود. دست زش ار 
ای همراه باشد، اما  های واسطه اصول و ضوابط مقنن به »حجیت شرعی« برسد و این امر هرچند ممکن است در سطوحی، با دانش 

 (. 65:  1395)میرباقری، عبداللهی و نوروزی،    د شو جز از طریق فقاهت محقق نمی 
سازی تربیت اعتقادی  بررسی تأثیر و جایگاه فقه در نظام  ،سازی تربیت اعتقادی، مسئله پژوهش حاضربا توجه به اهمیت نظام

»مراحل« و   به ارزیابی تأثیر دانش فقه، در استنباط  و استنباط عناصر اصلی این نظام است. البته به علت ضیق مجال، صرفاً 
 پردازد.های« نظام تربیت اعتقادی می »اصول و روش 

سازی تربیت اعتقادی، ضروری است حاکم جامعه اسالمی با راهبردی استراتژیک ورود نموده و به راهبری  البته پس از نظام
ها از سازی ل همه نظامجامعه اسالمی مبتنی بر این نظام اهتمام ورزد. با این وجود ضرورت دخالت حاکم اسالمی، شرط مغفو 

باشد. لذا در پایان، پژوهش حاضر، به تبیین نقش حاکمیت اسالمی و ضرورت  سازی فقهی در تربیت اعتقادی می جمله نظام
 پردازد.سازی تربیت اعتقادی می ورود حاکم در تحقق نظام

 تربيت اعتقادی 
مختلفی از جمله جسمی، اخالقی و اعتقادی است. تربیت   ربیت دینی به مفهوم شکوفاسازی دین در وجود انسان، دارای ساحات ت 

)داوودی،  زیرا تدین بدون اعتقاد به عقاید بنیادین دین معنایی نخواهد داشت  ؛ رود اعتقادی از ساحات بنیادین تربیت دینی به شمار می 
1388  :48 .)   
 تعریف تربيت اعتقادی  . الف 

دهی باور و پذیرش  افزایی و نیز ایجاد گرایش و شکل انتقال اطالعات و بینش   اقداماتی که برای  :»تربیت اعتقادی« عبارت است از
گیرد. بنابراین تربیت اعتقادی فرآیند آموزش اعتقادات به متربی و مجموعه اقداماتی  قلبی در متربی، در حوزه اعتقادات صورت می 

و پذیرش قلبی و التزام درونی در متربی انجام   دهی نظام باورها، اقناع فکری، ایجاد بینش، گرایشاست که مربی برای شکل 
دین در ذهن    دبنابراین تربیت اعتقادی فرآیندی است که طی آن، اعتقاد، ایمان و التزام به عقای(.  9  :1392)اعرافی و موسوی،    دهدمی 

 یابد.شود و در زندگی واقعی بروز و ظهور می و قلب نهادینه می 
رود.  مقدمه بعیده در تحقق تربیت اعتقادی به شمار می   ،آموزش اعتقادات دینی که  توجه نمود    شده، باید  مبتنی بر تعریف ارائه

تربیت اعتقادی دارای مفهومی فراتر از اکتفای صرف به آموزش اعتقادات دینی بوده و در صدد پرورش ایمان و   ،به عبارت دیگر 



)اعرافی، دروس خارج فقه  باشد می سازی اعتقادات دینی ا و درونی داری، تقوهای بنیادی دین و ایجاد روحیه دیناعتقاد به آموزه 
 (.10/ 16 :1388 تربیت،

 وجوب شرعی تربيت اعتقادی   . ب 

بی دائرمدار مصالح ملزمه در اتیان متعلق خود می    ، افزایی و ایجاد گرایش در حوزه اعتقادات باشند. از این منظر بینش احکام وجو
توان رأی به وجوب آن داد. در عین حال در ادله لفظی کتاب و  مناقشه بوده و به وضوح می دارای مصلحت ضروری و فارغ از 

ترین ادله در  توان وجوب تربیت اعتقادی را ثابت نمود. در ادامه به دو دلیل از مهم سنت مواردی وجود دارد که به کمک آنها می 
 شود: این باره اشاره می 

 ایه( سوره مبارکه تحریم )آیه وق   66. آیه 1

ن موجود در این آیه شریفه، داللت بر وجوب تربیت اعتقادی فرزندان توسط والدین دارد؛  یظهور امر »قوا« در وجوب، در کنار قرا
  : این است  ما یوِجُب الّنار« چرا که یکی از مصادیق » ؛دین را در فرزندان خود ایجاد نمایند ای که التزام به عقاید حقه به گونه 
لذا این آیه شریفه، بر وجوب تربیت   (.10/ 22 :1388)اعرافی، ه را نپذیرفته و در زندگی خود به آنها ملتزم نباشد  عقاید حقکه  کسی  

 اعتقادی داللتی تام و تمام دارد.
   × . روایت امام سجاد 2

هِ » روایت  َربِّ ََلَلِة َعَلى  َدِب َو الدَّ
َ
یَتُه ِمْن ُحْسِن اْْل ا ُولِّ نََّك َمْسُئوٌل َعمَّ

َ
«  َو أ از دیگر ادله   ،(175 /15: 1409)حرعاملی،  َعزَّ َو َجلَّ

«، با مقدمات حکمت، موجب  أنََّک مسئوٌل « در کنار اطالق »َحقُّ َوَلِدک رود. اطالق تعبیر »وجوب تربیت اعتقادی به شمار می 
هشود. لذا با توجه به عبارت »و حمل بر وجوب می  ربِّ زندان توسط والدین استنباط  وجوب تربیت اعتقادی فر ، «الدَللة على 

بر این اساس این  (. 58 :1392)اعرافی، موسوی، ای که خداوند متعال را به متربی بشناساند و در باور او قرار دهد شود؛ به گونه می 
 روایت، صریح در وجوب تربیت اعتقادی است.

 متعلق حکم وجوب تربيت اعتقادی    . ج 

  و تفاصیل اصول عقاید   - مانند توحید و معاد    - : اصول بنیادی عقاید  شود می دو دسته تقسیم    عقاید اسالمی به   ، بندی کلی در یک تقسیم 
تربیت اعتقادی اختصاص به توحید و شرک    : . بر این اساس باید گفت -   مانند تفاصیل معاد از جمله اعتقاد به صراط و معاد جسمانی   - 

شوند. لذا تمامی عقاید  تمامی اعتقادات واجب، الغای خصوصیت می  ندارد و وجوب آموزش و ایجاد التزام به اعتقادات، نسبت به 
شود. البته با توجه به جایگاه اصل توحید در نظام تفکر  حقه دین مبین اسالم از جمله اعتقادات واجب بنیادی و تفصیلی را شامل می 

یت  اسالمی، بدیهی است که حکم وجوب نسبت به تربیت توحیدی و ایجاد التزام و اعتقاد ب  بی بر سایر اعتقادات اولو ه ذات مقدس ربو
  دارد؛ به نحوی که باید وجوب ایجاد التزام به سایر اعتقادات از جمله نبوت و امامت را متفرع بر ایجاد التزام به اصل توحید دانست 

جاد اعتقاد و التزام نسبت به اصول  مبتنی بر مطالب فوق، در فرآیند تربیت اعتقادی، ای  (. 68 / 22 : تا مطهری، بی  ؛ 10/ 23 : 1388)اعرافی، 
یت    . دارد اساسی دین خصوصًا اصل توحید، البته با لحاظ رشد شناختی و بینشی متربی، اولو

 سازی تربيت اعتقادی  م تأثير فقه در نظا 
از منابع معتبر  تربیتی سازی تربیت اعتقادی فرزندان و شیوه کشف اصول و مراحل این نظام ر راستای تبیین تأثیر فقه بر نظامد

 ضروری است مقدمتا تعریف دقیقی از چند کلیدواژه ارائه شود:  ، فقهی 



 نظام   •

دهند و هدف مشخصی را  مجموعه اجزای مرتبط و به هم پیوسته که مرکب واحدی را تشکیل می  : نظام در اصطالح عبارت است از 
نژاد،  )شعاری دهند افتند و اثر خود را از دست می ه اجزا از کار می هم   ، ای که اگر در یک جزء آن خللی وارد شود د؛ به گونه ن کن دنبال می 

1375  :410 ) . 
 احکام،  از این  غیر  . است  اجتماعی  احکام  زیربنای  که  است  ای منظومه  مکتب یا همان نظام اجتماعی  ، از این منظر در اسالم 

 ک ی  قطعات  و  بوده  خاصی  انتظام  و  نسق  و  نظم  دارای  که  وجود دارد  شریعت  به  استناد  قابل  عمومی  قواعد  و  نظریات  از  دیگری  های الیه 
 و  دهند می  شکل  و غیره  فرهنگ  تربیت، سیاست،  ه عرص  در  را  پیشنهادی  ه بست  یك  یك »کل« و  که  ای گونه  روند؛ به می  شمار  به  جدول 

 . ( 254:  1407  )صدر،   دارند  ارتباط  نیز  اسالم  اجتماعی  های نظام  سایر  با 
ای از اجزا و عناصر مختلف است که در کمال هماهنگی و نظم، هدفی  تربیت اعتقادی، مجموعه مبتنی بر مطالب فوق، نظام  

 کند.  واحد یعنی تحقق ایمان و اعتقاد در قلب و ذهن انسان را دنبال می 
 سازی نظام   •

 بر  که حرکت  ادهانه و ساختارها روندها،  سازوکارها، ها،زیرساخت  از ایمجموعه  و ایجاد طراحی  : از است  عبارت  سازینظام
 (. 155: 1396زاده و مؤدب، )عینی ندکمی  تضمین نهایت  در  و سازماندهی  ها رامبنای اصول برای تحقق آرمان 

ها و ساختارهای منظم و منسجم تربیتی، ها، چارچوب سازی فقهی عبارت است از »کشف، ساخت و پرداخت نظامنظام
بخشی ابعاد گوناگون زندگی انسان ستنباط شده الهی در علم فقه، برای تنظیم و سامان فرهنگی، اجتماعی و غیره، مبتنی بر قوانین ا

زاده، )ملک یابی به خوشبختی و سعادت دنیوی و ُاخروی«  دهی به بشر در راستای تقرب به خداوند و دست و جامعه انسانی و جهت 
1395: 25 /12.)  

نظام فقهی«، از طریق تعمیق و تدقیق در متون دینی و نصوص و  طراحی یک »نظام« از جمله یک »  ،مبتنی بر مطالب فوق
توان به مبانی و مفاهیم مورد نیاز دست یافت. در این  فتاوای فقهی صورت پذیرفته و به کمک خطابات شارع و فروعات فقهی می 

ت اجتماعی و نفی طبقات  عدال : مثال برای ها حرکت کرد. ها به سوی ریشهبایست با راهبردی اکتشافی از سرشاخهراستا می 
است؛ بلکه از خالل تحلیل و بررسی مجموعه نصوص    اقتصادی از جمله مواردی هستند که در احکام فقهی به آنها تصریح نشده

 .(71: 1395)میرباقری، عبداللهی و نوروزی، شوند و فتاوا استنباط می 
ها  قیق و واکاوی مجتهدانه متون فقهی و اکتشاف و استنباط زیرساخت سازی تربیت اعتقادی، از طریق تد مبتنی بر مطالب فوق، در نظام 
ها و ساختارهای منظم و منسجم در تربیت  ها، چارچوب ها، به دنبال کشف، ساخت و پرداخت نظام و مبانی، اهداف، اصول و روش 

 اعتقادی است. 
 نظام تربيتی   •

آورند. در عین حال که هر یک از  نظام واحدی را پدید می  ،وع است که در مجم  ینظام تربیتی متشکل از عناصر و عوامل متعدد
نمایند؛  عناصر نظام تربیتی، جایگاه و اثر خاص خود را دارد مجموع آنها به عنوان واحد مرکب، هدف تربیت انسان را دنبال می 

تگاه تربیت و پرورش انسانی  که اگر یکی از آن عناصر به لحاظ نظری یا عملی به درستی استخراج و اجرا نگردد، کل دس چنان 
  :عناصر اصلی هر نظام از جمله نظام تربیتی عبارتند ازکه رسد. گفتنی است خوش تزلزل شده و به نتیجه مطلوب نمی دست 

. قواعد کلی تربیتی به کمک تبیین اهداف، اصول، مبانی،  (115  :1395)اعرافی،  ها  مبانی، اهداف، ساحات، مراحل، اصول و روش 



مراحل تربیت در بستر منابع احکام و آرای فقهی و از طریق بررسی مجتهدانه فرافقهی و سیستمی قابل استخراج  ها و روش 
 باشد.می 
 سازی تربيتی نظام   •

ها و مراحل تربیت از طریق توجه و بررسی فقیهانه احکام  کشف اهداف، اصول، مبانی، روش   :سازی تربیتی عبارت است ازنظام
های کالن تربیتی، پس از  یابی به قواعد کلی و تئوریسازی تربیتی به مفهوم دست نظام ،به بیان دیگر (.43 :1381قی، ا)رزفقهی 

سازی  لذا نظام (.12/ 17 همان:)اعرافی، ها است های فقهی تربیتی و کشف پیوند موجود میان این گزاره گزاره  استخراج مجتهدانه 
  های تربیتی محقق خواهدظام تربیتی و نیل به قواعد کلی تربیتی از طریق تحلیل نظامتربیتی از طریق استنباط و انکشاف اجزای ن

 شد.
 مراحل نظام تربيتی    •

بینی نمود. طراحی و معرفی مراحل مختلف فرآیند تربیت  توان برای آن مقاطع و مراحل مختلفی را پیش تربیت، فرآیندی است که می 
یت    (. 123  :1365)اعرافی،  باشد  ا شناخت دقیق این فرآیند در گرو شناخت دقیق این مراحل می های یک نظام تربیتی است؛ زیر از اولو

بر این اساس، مراحل یک نظام تربیتی، مراحلی هستند که با توجه به مقاطع سنی مختلف متربیان و با لحاظ انواع مختلف رشد از 
ا با لحاظ امکانات و مقدورات متربی، هدف تربیتی مورد  جمله رشد شناختی، جسمی و ادراکی در هر بازه زمانی طراحی شدند ت 

 نظر محقق شود. 
 اصول نظام تربيتی   •

دهنده نظام تربیتی است. »اصل« دارای  جامع از اصل تربیتی، مبتنی بر شناخت روابط موجود میان عناصر تشکیل   ارائه تعریفی نسبتاً 
توصیفی دارد    با »مبنا« که خود منشأ اشتقاق اصل است و ماهیتی کامالً ؛ از این جهت  باشدمی ماهیتی هنجاری و ناظر به »بایدها«  

تواند یکی باشد؛ چرا که ابزاری  . از طرف دیگر اصل با هدف نیز نمی ( 67 : 1368 )باقری،  ها«ست، متفاوت است و ناظر به »هست 
رو  های گوناگون است؛ از این نش روش اصل، یک ابزار و معیار کلی برای گزی  همچنین گردد. برای نیل به آن »هدف« قلمداد می 

. به عبارت  (11 : 1367مداری، )شریعت  شود های تربیت قلمداد می تواند همان روش باشد؛ بلکه راهنمایی برای انتخاب روش نمی 
تعیین   و به منظور شوند  می های انسان انتخاب  که متناسب با ظرفیت   ای »سلسله قواعد و معیارهای کلی از:  اصل عبارت است    ، دیگر 
 (. 52  : 1381)مشایخی،   گیرند های تربیتی برای دستیابی به اهداف، مورد توجه قرار می روش 

که در میان بایدهای عمومی فقه )قواعد فقهیه(،  پذیر است: نخست آن کشف و استنتاج اصول تربیتی از فقه با دو روش امکان 
توان به  های فقهی در موضوعات متفاوت حول یک موضوع می گزاره ککه با کنار هم چیدن تبه دنبال اصول تربیتی باشیم. دوم آن 

های فقهی عبارتند  ی نظام تربیتی از گزاره ییک باید عمومی و پشت پرده و البته از سنخ اصول دست یافت. برخی از اصول استقرا
تخفیف و مسامحه، اصل  از: اصل رعایت موازین شرعی در فرآیند تربیت، قاعده نظرداشت توانایی و قدرت مکلف، اصل 

 (. 126و  125 :1395)اعرافی، ها به جای موارد ممنوع شرعی طراحی جایگزین
است که با واکاوی مجتهدانه و فرافقهی متون فقهی،   ایای از قواعد و معیارهای کلی مجموعه  ،بنابراین اصول نظام تربیتی 

 اند. ظام تربیتی طراحی شده متناسب با مقدورات و امکانات متربی با هدف تحقق اهداف یک ن
بناهای شریعت پرداخته می مبتنی بر مطالب فوق در نظام شود؛ تا  سازی تربیت اعتقادی به بررسی احکام فقهی، به عنوان رو



به قواعدی بنیادین، به مثابه زیربنای احکام دست یافت؛ تا در نهایت به کشف یک نظام تربیت اعتقادی  بتوان از این طریق 
های عمیق، منطق استقرایی  سوی این الیه حرکت به  نکته حائز اهمیت این است که منطق ما در  (.7/ 9 :1393)اعرافی، بینجامد 

 .همان()ناقص هستند   است. این استقرائات غالباً 
 تأثير فقه بر مراحل تربيت اعتقادی  . الف 

تواند در تعیین است. بر این اساس فقه می   ی نموده ، مراحل و مقاطع سنی مختلفی معرف ان فقه اسالمی برای تربیت اعتقادی مکلف
کید فقه بر سن و مقطعی    برای سازی این حوزه تأثیرگذار باشد.  و طراحی مراحل مختلف تربیت اعتقادی در راستای نظام مثال از تأ

  (.123 :1395)اعرافی، توان اهمیت آن مرحله را در تحقق تربیت اعتقادی احراز نمود خاص، می 
توان به روایت »عبدالله ابن فضاله« استدالل نمود.  ات مطلب فوق و امکان استنباط مراحل نظام تربیت اعتقادی می در اثب

»وقتی پسر به سه سالگی رسید به او بیاموزند که هفت مرتبه   :نقل شده است چنین  ‘در این روایت از امام باقر و امام صادق
ید گاه به او آموزش دهند که  گذارند تا سن او به سه سال و هفت ماه و بیست روز برسد. آن »ال اله اال الله«. پس او را آزاد  :بگو

ید الله علی محمٍد  کنند که »صلی «. و چون به سن چهار سالگی رسید به او هفت بار تلقین  |الله»محمد رسول   :هفت مرتبه بگو
 (.474 /21 :1409عاملی،  )حرهند« د سالگی رسید نماز و قبله را به او یاد  َو آل محمد«. وقتی به پنج 

مند بودن تربیت  داری و مرحلهتوان از این روایت مراحل رشد دین ن لّبی و مناسبات حکم و موضوع، می یبا دقت و اعمال قرا
نظر  که مبتنی بر این روایت، تربیت اعتقادی از سه سال آغاز شده و پس از توحید، نبوت را مد اعتقادی را استنباط نمود. چنان 

)اعرافی، نماید سالگی شروع می تربیت عبادی طفل را در سن پنج  به التزامات آن مانند صلوات پرداخته و نهایتاً  و آنگاه قرار داده 
1388: 23 /10.) 

توان پنج مرحله را برای تربیت اعتقادی استخراج و  های فقهی می با بررسی سیستمی و مجتهدانه در منابع، ابواب و گزاره 
بناری، )ط نمود. این مراحل عبارتند از: تمهید )پیش از تولد(، تولد تا سن تمییز، تمییز، رشد و بلوغ و مرحله پس از رشد استنبا
1383 :143 - 165 .) 

 مرحله تمهيد )پيش از تولد( 

ربیت اعتقادی  که تحقق تاست  تشریع شده   در مقطع زمانی پیش از تولد، احکام مختلفی از جمله انتخاب همسر و آداب نزدیکی 
ای با  توان مرحلهای است که می کمیت و کیفیت این احکام به گونه  (.378/ 2: تا)موسوی خمینی، بیاند. را مورد توجه قرار داده 

 عنوان »مرحله تمهید یا پیش از تولد« را در زمره مراحل نظام تربیت اعتقادی استنباط نمود.  
لذا نکاح زن و مرد مسلمان با مشرکین،  (.27/ 30: 1404)نجفی، رود نکاح به شمار می در فقه امامیه کفر از موانع  :مثال برای

شود؛ زیرا این نوع ازدواج در تربیت و پرورش نسل، خصوصًا تربیت اعتقادی  حرام و از حیث حکم وضعی، باطل محسوب می 
االصل  من، عفیف و کریم ؤ. لزوم انتخاب زن م (134و  133/ 2: 1374)مکارم شیرازی، و گسترش جامعه مسلمانان تأثیر سوئی دارد 

های دیگری است که در تربیت اعتقادی  از نمونه  ،(17 /7: 1413)عاملی، به عنوان همسر و کراهت انتخاب زانیه یا شخص فاسق 
 فرزند، نقش تمهیدی دارند.

   مرحله تولد تا سن تمييز 

که  ودک هشدار داده و احکام مختلفی در این باره تشریع نموده است. چنان دین اسالم در مواضع مختلف به تأثیر شیر مادر در شخصیت ک 
)سبزواری،  مستحب است زنی مسلمان، مؤمن و عاقل برای رضاع طفل انتخاب شود و از انتخاب زن کافر، زانیه و امثال آن نهی شده است  



ا که در مصاحبت و تربیت کافر، خوف ضاللت و گمراهی  چر   ؛ لزوم »اسالم« حاضن از منظر فقه امامیه است   : مثال دیگر   (. 53/  25:  1413
از این احکام و سایر تشریعات فقهی مشابه که مربوط به زمان    (. 287  / 31:  1404)نجفی،  طفل و خدشه در ایمان و اعتقادات او وجود دارد  

 بیت اعتقادی استنباط نمود.  توان مرحله »تولد تا سن تمییز« را در مراحل مختلف نظام تر تولد تا سن تمییز طفل هستند می 
 مرحله تمييز 

بی  کودك  که  تمییز مرحله  در   پیدا دینی  ر دستو و  احکام با  عملی  آشنایی  بیشتری برای آمادگی  و  دهد  می  تشخیص  بدی از  را خو
)حرعاملی،  روایت »عبدالله بن فضاله«  (.139 :1394بناری، )شده است  سفارش بلوغ  ساز برای مرحلهزمینه هایفعالیت  کند،می 

به روشنی به بیان تکالیفی در باب تربیت اعتقادی طفل پس از رسیدن به   ،که در صدر بحث بدان اشاره شد (،474/ 21: 1409
آغاز شده و از توحید به نبوت و بعد هم به التزامات آن مانند   گی پردازد. با این ترتیب که تربیت اعتقادی از سه سال سن تمییز می 

باید توجه نمود که کودک   (.10/ 23 :1388)اعرافی، نماید سالگی شروع می پس تربیت عبادی طفل را در پنج رسد و سصلوات می 
یت  های معنوی در شرایط مناسبی برای توجه به خالق هستی و لزوم اطاعت از او و  با تمرین نماز و انس با عبادات و تقو

 گیرد.فرستادگانش قرار می 
نماید تا الفاظ »ال اله اال الله« و »محمد رسول الله« را در کودکی به فرزندان  که والدین را ملزم می عالوه روایاتی وجود دارد ه ب 

فرماید: »وقتی کودکانتان زبان گشودند ال اله اال الله را به آنان بیاموزید، سپس نگران نباشید تا به  پیامبر اکرم می   مثالً خود بیاموزند.  
این دسته از   (. 440 /16 :1409)متقی هندی، ه دندان شیری آنان افتاد آنان را به نماز امر نمایید« سن پیری و مرگ برسند و زمانی ک 

و دارای ضعف سند هستند؛ اما به وضوح تربیت اعتقادی فرزندان در سنین تمییز را   روایات اگرچه در مصادر اهل سنت بیان شده 
یدات تأیید می   (.60  :1392)اعرافی، موسوی،    ست ثبات مدعا راهگشا در ا   ، نمایند و روشن است که انباشت مؤ

توان با مراجعه به این دست از روایات نیز لزوم اقدام به تربیت اعتقادی در سنین تمییز را اثبات کرد و »مرحله  بر این اساس می 
 تمییز« را به عنوان سومین مرحله از مراحل نظام تربیت اعتقادی استنباط نمود.

 مرحله رشد و بلوغ 

یژه د ْلِقَي ِفیَها ِمْن َشْي » شود ای در زندگی انسان محسوب می وران بلوغ، مرحله و
ُ
ْرِض اْلَخاِلَیِة َما أ

َ
َما َقْلُب اْلَحَدِث َکاْْل ٍء  َو ِإنَّ

َك  ْن َیْقُسَو َقْلُبَك َو َیْشَتِغَل ُلبُّ
َ
َدِب َقْبَل أ

َ
با توجه به اینکه در این دوران عقل    الح  .(200  /74  :1404  )مجلسی،  «َقِبَلْتُه َفَباَدْرُتَك ِباْْل

بی از کمال خواهد رسید   ؛ ضروری است والدین در این دوران، بر ایجاد التزام در فرزند  (48  /26  :1404)نجفی،  آدمی به حد مطلو
یژه خود به مبانی اعتقادی خصوصًا اصل توحید اهتمام  د به فرزند  به آموزش استداللی عقای بایدداشته باشند. لذا والدین  ایو

 (.96: 1391موسوی،  ؛370 /3: 1429)انصاری شیرازی، خود بپردازند 
از جمله احکام  (56 /22 :1404)نجفی، حرمت نشر، تعلیم و نگهداری کتب ضاله و حرمت تعلیم علوم محرمه مانند سحر 

معمواًل    ؛ چون بیت اعتقادی استنتاج نمودتوان مرحله رشد و بلوغ را در زمره مراحل نظام تراست که با تمسک به آنها می   ایفقهی 
کند. لذا ضروری است تا مربیان با نظارت دقیق بر محتوای  متربی در این سنین، اوج زمان تعلیم و یادگیری خود را سپری می 

م، مرحله  دهد جلوگیری نمایند. از مجموعه این احکارا در معرض آسیب قرار می   اوآموزشی متربی، از تعلیم اموری که اعتقادات  
 رشد و بلوغ به عنوان سومین مرحله از مراحل نظام تربیت اعتقادی، از منابع فقهی، قابل استنتاج است.

 مرحله پس از رشد 

حداقل بخشی از ادله موجود در بحث تربیت اعتقادی، اطالق داشته و اختصاص به سن خاصی از رشد ندارد.  که  دهد  ها نشان می بررسی 



ه »ُقوا َأْنُفَسُکْم َو َأْهلیُکْم نارًا«، واژه »اهل« اطالق دارد. لذا به دلیل صدق »اهل« بر فرزند بزرگسال، وجوب صیانت  که در آیه کریم چنان 
 (. 65  : 1393)اعرافی و موسوی،    گیرد در بر می از اهل در برابر آتش، اختصاص به سن خاصی ندارد و تمامی سنین را  

صیای الهی به فرزندان خود نسبت به التزام به امر توحید و سایر مبانی اعتقادی در سنین  عالوه بسیاری از وصایای انبیا و اوه  ب
شود که تکلیف والدین به  . از مجموعه ادله مذکور استنباط می (133 :بقره ؛ 31نامه  :نهج البالغه) کمال فرزندان آنان واقع شده است 

کلیف در مرحله جدیدی پس از رشد و در سنین کمال ادامه خواهد  شد. بلکه این ت  تربیت اعتقادی با رشد فرزند ساقط نخواهد
 (. 10/ 29 :1388)اعرافی، سازی تربیت اعتقادی فرزند استنباط نمود  توان مرحله جدیدی را در راستای نظامیافت. لذا می 

شد و کمال وی نیز ادامه  های ربنابراین در نظام تفکری اسالم، تربیت اعتقادی انسان، محدود به سنی خاص نبوده و در سال 
 و به دنبال رشد و ارتقای نظام بینشی و اعتقادی انسان است.   دارد 
 های تربيت اعتقادی تأثير فقه بر اصول و روش   . ب 

 توانند بر اصول تربیت اعتقادی تأثیرگذار باشند:  بایدهای فقهی در چند سطح می 
ین؛   .1  کشف و پیشنهاد اصول تربیتی نو
 اصول موجود؛   اصالح و تکمیل  .2
لذا در راستای کشف و پیشنهاد، اصالح و تکمیل یا   (.125: 1395)اعرافی، ابطال یا تأیید اصول موجود تربیت اعتقادی  .3

های  گزاره ضروری است به بررسی مجتهدانه قواعد فقهی به مثابه بایدهای عمومی فقه و تک   ،تأیید و ابطال اصول تربیت اعتقادی
 شود: دامه به بررسی چند اصل تربیت اعتقادی که از فقه قابل استنباط است اشاره می فقهی پرداخت. در ا 

 ن در تربيت اعتقادی ا اصل نظرداشت توانایی و قدرت مکلف  یکم. 

است. این  آمده میان  به  سخن متربی  توان  لزوم رعایت  محتوای و مفاد های فقهی متعدد ازگزاره فقهی، در تک  مختلف  ابواب  در
 :1394 کاظمی، اردکانی،طرقی)توان »اصل لزوم نظرداشت توان متربی« را از متون فقهی استنباط نمود ی است که می کثرت تا حد

شرایط سنی مخاطب است.   لحاظ  و  متربی  توان  رعایت  اصل  اشتراط و اعتبار در تمامی این احکام، فقها اقوال اشتراک  وجه  (.26
 شود. می  برداشته  او  از  حکم آن  باشد،  نداشته  را شرعی  واجب  یک  انجام برای  الزم یا ادراکی  بدنی  توان  مکلف،  که مواردی  در  لذا

شود که از احکام و  یک اصل تربیتی محسوب می  ،مطالب فوق باید ادعا نمود که اصل لزوم نظرداشت توان متربی اساس بر 
بی قابل استنتاج است قواعد   گردد.   لحاظ  مخاطب  توان  تربیتی نیز باید اقدامات کارگیری  چرا که قطع به یقین در به  ؛فقهی به خو

مندسازی  اصل »رعایت توان متربی« از اصول بنیادی فقه تربیتی و حاکم بر چندین اصل تربیتی دیگر است. این اصل در نظام
های روحی  کند؛ زیرا مفروض آن است که متربی به عنوان موجود دارای پیچیدگی ایفا می سزایی  ب نقش    ،ها و اقدامات تربیتی روش 

های بدنی، ذهنی و عاطفی متفاوت با دیگران برخوردار است. لذا تفاوت  های مختلف و توانش ها و نگرش و ادراکی، از بینش 
های متناسب اثرگذار است  دامات تربیتی و اتخاذ روش ریزی و سازماندهی اقمهمتربیان به لحاظ توان و استعداد، بر کیفیت برنا 

 (. همان)
اصل »لزوم نظرداشت  : باید گفت  ، تربیت دینی است  های به مقتضای بحث و با توجه به اینکه تربیت اعتقادی یکی از ساحت 

ق این اصل، تکلیف مطلق توان و وسع متربی« به عنوان یکی از اصول نظام تربیت اعتقادی، قابل استنتاج از متون فقهی است. طب 
  توان و ظرفیت لذا وجوب تربیت اعتقادی نیز مقید به  .  نسبت به تربیت اعتقادی نیز به قدرت و امکان ادای تکلیف مقید شده است 

و از مسیر   قانون است ها تابع گونه که رشد جسمی انسان باشد؛ زیرا همان ن و با لحاظ مراحل رشد و آمادگی در متربی می ا مکلف 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/27087/%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af_%d8%b7%d8%b1%d9%82%db%8c_%d8%a7%d8%b1%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/27087/%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af_%d8%b7%d8%b1%d9%82%db%8c_%d8%a7%d8%b1%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/27087/%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af_%d8%b7%d8%b1%d9%82%db%8c_%d8%a7%d8%b1%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/269485/%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85%db%8c


 و  آموزشی  مطالب  القای  شک  و بدون  مستثنا نیست کند؛ رشد عقلی، ذهنی و عاطفی انسان نیز از این قاعده ی عبور می مشخص 
 بود.   نخواهد  بخش متربی نتیجه  فکری  توان  داشتن  نظر  در  بدون  اعتقادی 
ت؛ تکلیفی به آموزش  از سه، چهارسالگی، که قدرت درک مستقیم و استداللی اعتقادات در طفل موجود نیس   پیش  :مثال  برای

ِبي َجْعَفرٍ »عالوه از مفاد روایاتی  ه  ب  (.10/  29  :1388)اعرافی،  استداللی عقاید وجود ندارد  
َ
ُموا ِفیَما ُدوَن اْلَعْرِش    ×َعْن أ َقاَل: َتَكلَّ

ِه َفَتاُهوا ُموا ِفي اللَّ ُموا ِفیَما َفْوَق اْلَعْرِش َفِإنَّ َقْومًا َتَكلَّ ََل ُیْدِرُکُه ُبْعُد اْلِهَمِم َو ََل َیَناُلُه    -(198/  16:  1409ملی،  )حرعا  َو ََل َتَكلَّ
ن در تربیت اعتقادی  ااصل رعایت توان مکلف ،اندکه از تفکر درباره ذات الهی منع نموده  نهج البالغه( 1)خطبه « َغْوُص اْلِفَطِن 

اند بلکه  اد مسلمین به تفکر در ذات الهی امر نشدهن، آح اکه با لحاظ توان و وسع فکری و عقلی مکلف چرا ؛قابل استنباط است 
 شارع با لحاظ همین امکانات و مقدورات عقلی و ادراکی، آنها را از تفکر در کنه ذات الهی منع نموده است.

 اصل تخفیف و مسامحه در فرآیند تربیت اعتقادی   دوم. 
این   یکی از مشهورترین است. سمحه« شریعت »سهله وداللت دارند که طریق شارع مقدس مبتنی بر  صراحتاً  فراوانی  وایاتر

 گرامی  رسول  تعبیر  (.303  /20: 1404)مجلسی،   السمحه« السهلة بالحنیفة روایتی از پیامبر اکرم است که فرمود: »بعثت  روایات،
یای با حدیث  این در اسالم دیگر   شرایع بر تسامح، و تساهل امتیاز داشتن با که است  شریعتی  نوعی  معرفی  عبارت »بعثت« گو
 دارد.   برتری 

بر همین اساس فقهای امامیه در شمار بسیاری از استنباطات احکام فقهی، به ابتنای شریعت مقدس اسالم بر سهله و سمحه  
 صحت  به  قائل آورده، فقهای شیعه روی  عشری  ثناه اشیع مذهب  به  که  فردی  ه گذشت مثال در مورد اعمال  برایاند. استناد نموده 

و اصل   (118 :1421 )مصطفوی،عالوه قاعده درء در حدود  ه  ب  (.213/ 3: 1362)اردبیلی، از جمله نمازهای وی هستند   ذشتهگ اعمال
 اند.همین اصل اساسی شکل گرفته  هایی از احکام و قواعدی هستند که بر پایه تنها نمونه  (295/ 1: 1404)نجفی، حلیت 

ن یک اصل در نظام تربیت اسالمی و از جمله تربیت اعتقادی استنباط نمود.  توان اصل تسامح و تساهل را به عنوالذا می 
های آسان به روی متربی گشوده شود  در هر حرکت تربیتی راه  که   طبق مفاد اصل یادشده در نظام تربیت اسالمی، ضروری است 

)رفسنجانی مقدم و محمدیان،  ه مقصود دست یابد  و با متربی از سر مالیمت و مدارا رفتار شود تا ب  گرددتا میل و رغبت به رفتن فراهم  
 (.98و  97: 1395

که از روایت »عبدالله ابن فضاله«  باشد. چنان در نظام تربیت اعتقادی نیز اصل تساهل و تسامح از فقه تربیتی قابل استنباط می 
از عبارت »یترک« در این روایت  شود. لزوم رعایت اصل تخفیف و مسامحه به روشنی استنباط می  ،تر بدان اشاره شدکه پیش 

شود که در فرآیند تربیت اعتقادی الزم است با نهایت لطافت و ظرافت برخورد نمود و نباید به اکراه و اجبار  چنین برداشت می 
 (.10/ 29 :1388)اعرافی، متوسل شد 

 اصل رعایت موازین شرعی در فرآیند تربيت اعتقادی  سوم. 

کردن با آن از جمله اصولی است که در مواضع و مباحث مختلف فقهی مورد توجه شارع  رعایت موازین شرعی و مخالفت ن 
مقدس بوده است. تمامی موضوعات و قیود احکام در چارچوب مقررات و مالکات شرعی تشریع شده است. لذا رفتار تمام  

موصی حق ندارد نسبت   ،مثال ی برامشروط به رعایت موازین شرعی است.  ، ن از جمله حاکم، وصی، ولی قهری و معلمامکلف
بنابراین اگر موصی وصیت کند   (.97 /2: تا)موسوی خمینی، بی به امر نامشروع وصیت نماید و چنین وصیتی از اساس باطل است 



بات الکلی صرف شود؛ قطعاً  باطل بوده و وصی هم حق اجرای   ی ین وصیتچن  که اموال فرزند صغیرش در راه تهیه و توزیع مشرو
  (.113 :1396)قافی، ت را نخواهد داشت مفاد وصی

در چارچوب مقررات و موازین شرعی صورت    بر این اساس ضروری است تمامی اقدامات مربی در فرآیند تربیت نیز ضرورتاً 
های که اتخاذ شیوه چنان   ؛مربی مکلف است در تمام مراحل تربیت اعتقادی موازین شرعی را رعایت نماید  ،گیرد. طبق این اصل 

ای که موجب گمراهی و ضاللت  است. اطمینان به مخرب بودن روش، به گونه  حرامکننده در تربیت اعتقادی فرزندان، راهگم
  (.10/ 29 :1388)اعرافی، شود متربی گردد؛ موجب حرمت به کارگیری آن روش می 

وجوب   (،147 /4: 1415دی، )یزوجوب پرهیز از احادیث جعلی، حرمت دروغ بستن به خداوند، پیامبر و ائمه معصومین 
(، حرمت  35تا، صاعتقادات )مشکینی، بی  واقعی در حد از تجاوز کردن یعنی  غلو مؤکد شرعی  اجتناب از اوهام، حرمت 
(  36شود )همان، صحرمت توطن در اماکنی که سبب تأثیر سوء بر اعتقادات انسان می  (،34 :)همانسوءظن به خداوند متعال 

 توان از آنها اصل »رعایت مقررات و موازین شرعی در فرآیند تربیت اعتقادی« را استنتاج نمود.  که می  هایی هستندتنها نمونه 
مطالب فوق، تأثیر فقه در استنباط و استنتاج عناصر مختلف نظام تربیت اعتقادی از جمله در »مراحل« و »اصول   با توجه به 

بناهای شریعت، می گزاره د فقهیه و تکشود؛ زیرا با بررسی مجتهدانه قواعها« روشن می و روش  توان به  های فقهی به عنوان رو
سازی تربیت اعتقادی نائل  عناصر مختلف نظام تربیت اعتقادی از جمله اصول و مراحل این نظام دست یافت و به هدف نظام

 شد. 

 سازی تربيت اعتقادی ضرورت دخالت حاکم اسالمی در تحقق نظام 
های مورد نیاز امت بر اساس  ا با تشریک مساعی، موفق به کشف، ساخت و پرداخت تمامی نظام قتی نخبگان، علما و فقهو

مند و سیستماتیک در چارچوب  تعالیم اسالمی و معارف الهی گردند و همه اجزا و عناصر کشور و جامعه مسلمین به صورت نظام 
های اسالمی و فقهی به هدف عالی، نهایی و غایی  کل نظام  ،یابد  همچنان   کنند، ، اداره شوند و فعالیت  یابندها سامان  همین نظام 

یش دست یابند، آن  های اسالمی جانبه اسالم« و زمان نیل به هدف غایی مجموع نظامعیار و همه گاه هنگامه »حاکمیت تمام خو
  (.12/ 25 :1388زاده، )ملک بود  و فقهی، من حیث المجموع، خواهد
با یک راهبرد استراتژیک   و خصوصًا در بحث تربیت اعتقادی  ،مبتنی بر شریعت اسالمی  اما اگر برای کشف و اجرای نظام

دهد و  های غربی به کار خود ادامه می های دیگر، مانند سیستمشود بلکه در چارچوب سیستماقدام نشود، جامعه متوقف نمی 
بی روشن می  شد. لذا سیستم فکری غیر اسالمی جایگزین عقاید، بینش و نگرش اسالمی خواهد شود که پس از  به خو

از جمله در بحث تربیت اعتقادی، ضروری است حاکم اسالمی با مدیران و مدیریت استراتژیک به راهبری جامعه   ،سازینظام
 که تحقق این هدف از قدرت و توان آحاد جامعه مسلمانان خارج است. چرا  ؛مبنی بر نظام تربیت اعتقادی اقدام نماید

ها« از منابع اصیل فقهی استنباط  ه اجزای مختلف نظام تربیت اعتقادی از جمله »مراحل« و »اصول و روش پس از آنک حال
سازی و اجرا شود؛ تا غایت  ضروری است این نظام در جامعه اسالمی پیاده آمدیم،سازی تربیت اعتقادی، نائل شد و به نظام 

به نحوی که این   ، ستین اسالمی در عقل و قلب انسان نهادینه شودنظام تربیت اعتقادی تحقق یابد؛ یعنی باورهای را قصوای
 محقق شود.   اسالمی اعتقادات در زندگی واقعی مسلمانان بروز و ظهور یابد و حیات طیبه در جامعه 

  اجرای این نظام در سطح کالن جامعه مستلزم ورود و اقدام حاکم اسالمی است. در این راستا حاکمیت جامعهکه  بدیهی است  



گذاری  های فرهنگی و اجتماعی، قانون های کالن و راهبردی از جمله بسترسازی اسالمی موظف است از طریق طراحی برنامه 
اجراهای مناسب و مؤثر و استفاده از مدیران استراتژیک، اجزای مختلف نظام تربیت اعتقادی را   ماهوی و شکلی و وضع ضمانت 

 اره و راهبری نماید.محقق نموده و جامعه را بر این اساس اد 
 . جایگاه ورورد حاکم در تحقق مراحل نظام تربيت اعتقادی 1

کثرت تشریعات فقهی، به روشنی نظرداشت شارع را در مورد اهمیت و ضرورت هر یک از مراحل نظام تربیت اعتقادی نشان  
های خود در قوانین ماهوی  تمام ظرافت نظام در سطح جامعه، ضروری است هر یک از این مراحل، با  این  دهد. لذا در اجرای  می 

عالوه در اسناد راهبردی و کالن جامعه  ه های مناسب و مؤثر در این راستا تشریع شود. ب منعکس شده و ساز و کارها و تضمین
برای   های توسعه، به بسترسازی فرهنگی، اجتماعی و آموزشی این مراحل اقدام نموده و منابع مالی و انسانی کافی مانند برنامه

 بینی شود.  تحقق آن پیش
مثال    برای گفتنی است که در برخی موارد به مراحل تربیت اعتقادی و انعکاس آن در قوانین شکلی و ماهوی توجه شده است.  

باشد. اما راهبری جامعه اسالمی مبتنی بر نظام  قانون مدنی، نکاح زن مسلمان، با مرد غیرمسلمان ممنوع می  1059در ماده 
به رو بوده و نیازمند حضور فعاالنه حاکمیت اسالمی در تحقق مراحل  تربیت ا عتقادی، همچنان با خألهای قانونی و اجرایی رو

 نظام تربیت اعتقادی است. 
بی ضرورت ورود حاکم را تبیین می مثال تأسیس بانک  کند. توجه به تأثیرات شیر مادر در حفظ سالمتی نوزادان  های شیر به خو

مجهول  اما خطری که در این راستا نباید از آن غافل شد  . شیر در کشور تأسیس و گسترش یابند  ایی با عنوان بانک نهاده تا سبب شد 
گذاری  کنند. لذا ضروری است ساز و کار مناسب قانون های شیر اعطا می وضعیت اعتقادی زنانی است که شیر خود را به بانک   بودن 

قی زنان اعطاکننده شیر فراهم شود. حتی در راستای تأمین مراحل تربیت اعتقادی  و اجرایی در تشخیص صالحیت اعتقادی و اخال 
ها روش بهتری در تأمین هدف مورد نظر دانست؛ زیرا سرپرستان نوزاد با لحاظ تمام  شاید بتوان احیای نظام دایگی را در قالب این بانک 

د نیاز نوزاد خود را تأمین نمایند. در حقیقت تغذیه طفل با شیر مادر  توانند شیر مور می   ، اطالعات و شناخت کامل از زن اعطاکننده شیر 
لحاظ این نوع   ؛ هرچند اما در عین حال نباید از تربیت اعتقادی طفل در این مرحله نیز غافل شد  ، نماید تربیت جسمی را تضمین می 

 های قانونی و اجرایی آن است. تربیت نیز نیازمند ورود حاکم و تأمین زیرساخت 
سازی  روشن است که تحقق و تأمین مراحل تربیت اعتقادی، از طرقی مانند وضع قوانین و فراهم  کامالً  ابراینبن

 های مالی و انسانی، تنها در حیطه اختیارات حاکم اسالمی قرار دارد. زیرساخت 
 . جایگاه حاکم در تحقق اصول نظام تربيت اعتقادی 2

تقادی نیز از ضروریات راهبری جامعه اسالمی مبتنی بر نظام تربیت اعتقادی  ورود حاکمیت در اجرای اصول نظام تربیت اع
 است. 

 جایگاه حکومت اسالمی در اجرای اصل نظرداشت توان و وسع متربيان  . الف 

شود؛ زیرا متربیان به عنوان موجود  اصل لزوم نظرداشت توان متربی، مفهومی مشکک بوده و از نوع عام مجموعی محسوب نمی 
های ذهنی، عقلی و ادراکی مختلفی برخوردارند و ضروری است تفاوت متربیان به لحاظ توان و از استعداد و توانایی انسانی 

ریزی و سازماندهی اقدامات تربیتی در سطوح مختلف آموزشی و بینشی مورد توجه قرار گیرد. یکی از اقدامات  مهاستعداد، در برنا 
های متربیان از حیث درک، عقل و هوش است تا بدین ترتیب با لحاظ مقدور هر یک از  ی مؤثر در اجرای این اصل، آزمون توانای



تحقق این امر از توان  که  ریزی شود. بدیهی است  ن، برنامه تربیت اعتقادی متناسب برای آحاد مختلف متربیان فراهم و پی امکلف
اسالمی است تا زیرساخت و بستر مناسب قانونی،   در حدود اختیارات حاکم بوده و و اختیار والدین و مربیان معمول خارج 

های اعتقادی در سطح  ها را در اجرای برنامههای متربیان و لحاظ نتیجه این آزمون آموزشی و فرهنگی اختبار و آزمون توانایی 
 کالن جامعه فراهم نماید.  

 جایگاه حکومت اسالمی در اجرای اصل تسامح و تساهل   . ب 

)رفسنجانی  برداشت واگذاری متربی به حال خود شد  ساهل در نظام تربیت اعتقادی، نباید دچار سوء در اجرای اصل تسامح و ت
های انواع  ها و مناسبات زمانی و مکانی و با لحاظ توان و ظرفیت بلکه باید متناسب با ضرورت  (.96: 1395مقدم و محمدیان، 

ی مختلف را طراحی نمود؛ تا عالوه بر جلوگیری از تضییع ها، بسته «االسهل فاالسهل»مختلف متربیان، مبتنی بر قاعده 
 .  آمدها، تمام ادوار زندگی متربی مشمول تربیت اعتقادی شده و به این ترتیب به اجرای نظام تربیت اعتقادی نائل فرصت 

ها رای این بستهبرای طراحی و اج  ،ن معمول، اختیارات و توانایی الزم از جمله دانش و بینشااز آنجا که والدین و معلم
های قانونی خود از جمله از  حاکم در تحقق این هدف ورود نموده و با استخدام اختیارات و توانایی تا ندارند؛ ضروری است 
های متناسب را برای  ن و اندیشمندان حوزه فقه تربیتی، بسته اهای پژوهشی و اجرایی متشکل از متخصصطریق ساماندهی گروه 

 احی و اجرا نماید. مربیان و متربیان طر
 جایگاه حکومت اسالمی در اجرای اصل رعایت مقررات شرعی   . ج 

بعضی   ،در تربیت اعتقادی  :در خصوص ورود حاکم در اجرای »اصل رعایت موازین شرعی در تربیت اعتقادی« باید گفت 
ین آشکار و غیر غامض وجود دارد  فضاهای آموزشی و  های اقتصادی و معیشتی، سالمت لزوم تأمین زیرساخت  ؛عناو

یت  ها نیز در تحقق اصل رعایت موازین شرعی، نیازمند ورود  دهی به تکالیف رفتاری و عملی مانند نماز. اجرای این راهبرد اولو
 حاکم است. 

های انسانی، معیشتی و تربیتی است. حاکمیت تحقق اصل رعایت مقررات شرعی، در گرو تأمین زیرساخت  ،مثال برای
که از عمده موارد ضروری   های نظام تربیت اعتقادی را فراهم نمایدامی بسترهای الزم در نیل و میل به آموزه موظف است تا تم

آن، اصالح اوضاع اقتصادی و معیشتی آحاد جامعه اسالمی است. حاکم موظف است تا اوضاع اقتصادی مسلمانان را به نحوی  
چرا که در صورت عدم   ؛ها و قوانین آن در جامعه ممکن و میسر شودست سامان دهد که تحقق نظام تربیت اعتقادی با تمام کارب 

، چه بسا متربیانی که در  (366/ 15: 1409)حرعاملی، اهتمام به این امر مهم، به حکم روایت شریف »َکاَد اْلَفْقُر َأْن یُکوَن ُکْفرًا« 
 نمایند.می در ورطه »کفر و هالک« سقوط   و معرض »فقر« قرار دارند 

 نتيجه 
که عناصر نظام تربیت اعتقادی از جمله  چنان  ؛سازی تربیت اعتقادی دارد ای در نیل به نظام. دانش فقه تأثیر گسترده 1

بی قابل استنباط است.  »مراحل« و »اصول و روش   های« این نظام از طریق بررسی مجتهدانه و فرافقهی از منابع فقهی به خو
ء آن مورد توجه این پژوهش بوده است. این اجزا عبارتند از: »مراحل« و »اصول و  . از نظام کالن تربیت اعتقادی، دو جز2
 :ها«. بر این اساسروش 
این مراحل عبارتند از: مرحله تمهید )پیش   شود.می پنج مرحله مختلف برای نظام تربیت اعتقادی از منابع فقهی استنباط  -



 حله رشد و بلوغ و مرحله پس از رشد.از تولد(، مرحله تولد تا سن تمییز، مرحله تمییز، مر
از دانش فقه قابل    ، کند سازی تربیتی، اصول کلی که فعالیت مربی را در نظام تربیت اعتقادی راهبری می در راستای نیل به نظام   - 

صل رعایت  ن در تربیت اعتقادی، اا ترین این اصول عبارتند از: اصل نظرداشت توانایی و قدرت مکلف استنباط است. برخی از مهم 
 موازین شرعی در فرآیند تربیت اعتقادی و اصل تخفیف و مسامحه در فرآیند تربیت اعتقادی.

های کالن و راهبردی،  از طریق طراحی برنامهتا سازی فقهی، حاکمیت جامعه اسالمی موظف است . پس از نیل به نظام 3
اجزای مختلف نظام تربیت اعتقادی را محقق نموده    ، کلی گذاری ماهوی و ش های فرهنگی و اجتماعی، قانون از جمله بسترسازی 

  -  های والدو حرکت کلی جامعه را بر این اساس اداره و راهبری نماید؛ تا بتوان اجزای نظام تربیت اعتقادی را در همه عرصه 
 گذاران و مجریان، به واقعیت تبدیل نمود.فرزندی، مربیان، سیاست 

 : از ی در تحقق و اجرای نظام تربیت اعتقادی عبارت است . از جمله راهبردهای حاکم اسالم 4
های  های خود در قوانین ماهوی و وضع ساز و کارها و تضمینانعکاس مراحل و اصول نظام تربیت اعتقادی، با تمام ظرافت   -

 مناسب و مؤثر در این زمینه. 
های متربیان و لحاظ نتیجه این  زمون توانایی سازی زیرساخت و بستر مناسب قانونی، آموزشی و فرهنگی اختبار و آ فراهم  -

 های اعتقادی در سطح کالن جامعه در اجرای اصل نظرداشت وسع و توان متربیان.ها در اجرای برنامه آزمون 
ها و مناسبات  ها، مفاهیم و مفاد مناسب، متناسب با ضرورت های مختلف با راهبردها، روش دهی بسته طراحی و سامان  -

 های انواع مختلف متربیان در اجرای اصل تسامح و تخفیف.ی و با لحاظ توان و ظرفیت زمانی و مکان
یت  - دهی به تکالیف رفتاری و عملی مانند نماز، در تحقق اصل رعایت موازین  ایجاد سالمت فضاهای آموزشی و اولو

 شرعی.
 اقتصادی و معیشتی آحاد جامعه اسالمی.خصوصًا اصالح اوضاع    ؛های انسانی، معیشتی و تربیتی تهیه و تأمین زیرساخت   -
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Abstract 

Considering the status of ideological education in the realization of the religious education and nurture, 

the creation of an ideological education system seems to be necessary. The discipline of jurisprudence 

plays a critical role in designing an ideological education system by exploring and deducing various 

elements of this system including goals, principles, stages and areas.  By taking a systematic look at 

the jurisprudential rules and premises particularly those of the educational jurisprudence, we can 

explore and infer the different segments and elements of this system and then achieve an ideological 

education system. The present article using a descriptive analytical method infers the stages, principles 

and methods of the ideological education system with the aim of attaining an ideological education 

system. In addition, by referring to jurisprudential sources we can explore and infer the general 

principles which somehow guide the educator's activity in the ideological education system.  
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