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ه د ي ك  1چ

کید بر روش استنباط فقهی   ها یابی به حکم فقهی آموزش حفظ قرآن در مهدکودک دست  موضوع این نوشتار است.    ، بر مبنای روش استنادی و تحلیلی با تأ
شود، استنباط حکم  که شرعًا مرفوع القلم است و حکم تکلیفی بر او بار نمی دبستانی به حفظ قرآن درحالی آموزش حفظ قرآن یعنی واداشتن کودک پیش 

اما    ، شود بالغ نمی نا این ادله انصراف به افراد بالغ داشته و موضوعًا شامل    آید که ، به دست می بع در ادله رفع قلم تت با  سازد. اما  فقهی را با چالش مواجه می 
اشکال است. با توجه  بی رو استنباط حکم استحبابی حفظ قرآن برای متربیان پیس دبستانی  ازاین   . شمول و عدم شمول این ادله در مرتبه احکام الزامی است 

کم به لحاظ عقلی و  گرایش ذاتی کودک به معنویت و قدرت حافظه او دست   و نیز ین سن خاص برای شروع آموزش حفظ قرآن در روایات به عدم تعی 
همچنین با تنقیح مناط از داللت روایاتی که آموزش قرآن را حق فرزند بر والدین    دبستانی وجود ندارد. عرفی مانعی از آموزش حفظ قرآن برای کودکان پیش 

رو اجبار و الزام آنها به فراگیری قرآن جایز نیست و چنانچه این امر  ازاین  . کم استحباب آموزش حفظ قرآن را استنباط نمود توان دست می  ، رفی کرده مع 
 موجب تنفر از قرآن شود یا اسباب انحراف کودک در آینده را فراهم آورد، حرام است. 
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ه ل ئ س م ح  ر   ط

گردد که پس از پیروزی انقالب با بازنگری جدی »اصول و  بازمی  1323ایران به سال تعلیم و تربیت ورود آموزش قرآن به نظام 
 ،(4/8/1392و    7/2/1392مورخ  هداف آموزش عمومی قرآن کشور، جلسه نوزدهم و بیستم  اشورای توسعه فرهنگ قرآنی، )  اهداف آموزش قرآن 

معلم قرآنی و تولیدات آموزشی« طرح جامع آموزش قرآن تهیه و آموزش قرآن به  دهی محتوا و متون آموزشی، تربیت سازمان 
یژه در سایه حمایت تر پیگیری شد. در این میان اهتمام به حفظ قرآن به شکل جدی  کیدات مقام معظم رهبری زمینه و  و ها و تأ

 زم برای آموزش حفظ قرآن را در میان والدین و متولیان تربیتی فراهم آورده است. انگیزه ال
توجه خاص کارشناسان آموزشی و تربیتی قرار گرفته و این باور وجود دارد که برخی   دبستانی مورد امروزه آموزش در دوره پیش 

یکی از آنهاست. این امر تا بدان   ، های آموزشی قرآنی ت توان از این دوره آغاز نمود که فعالیاز اقدامات تمهیدی و آموزشی را می 
تعالیم دینی، عماًل به آموزش قرآن و به یادسپاری آن   یت ها انجامید و با محورجا مورد اهتمام قرار گرفت که به تأسیس مهد قرآن 

دبستانی و کودکان پیش در سطوح مقدماتی اقدام شد. بر این اساس روی سخن این نوشته آموزش حفظ و از برکردن قرآن به 
طور  رو، به ؟ ازاین یا نه هاست، اینکه آیا تعلیم حفظ قرآن در این سطح به لحاظ آموزشی صحیح و مشروع است مهدکودک 

 پژوهش، استنباط حکم فقهی آموزش حفظ قرآن به این کودکان است.  مشخص مسئله مورد 
وح تمهیدی و مقدماتی از سنین قبل از دبستان در محیط خانه  رسد مبادرت به تعلیم حفظ قرآن در سطدر بدو امر به نظر می 

مندی و گرایش دبستانی از دیدگاه فقهی جایز بوده و منعی نداشته باشد. اصواًل آشنایی و انس با قرآن، ایجاد عالقه یا مراکز پیش
یت  1به قرآن در راستای فطرت پاک کودک او باشد که زمینه آموزش حفظ  گرایی و پاسخ به یکی از نیازهای روحی و حس معنو

سازد، مرفوع القلم بودن کودکان است. آموزش و تعلیم  سازد؛ اما آنچه این برداشت اولیه را با چالش مواجه می قرآن را هموار می 
  حفظ قرآن نوعی واداشتن کودک به فراگیری قرآن و به یادسپاری آن است و استنباط حکم فقهی برای این نوع آموزش، فرع ثبوت 

  ظاهراً  روازاین .گیرندکودکان بر اساس احادیث، مخاطب حکم فقهی قرار نمی  ، در حالی که تکلیف برای مکلف و متربی است 
 . است تالش برای استنباط حکم فقهی، لغو 

  آیا ادله مثبت تکلیف منصرف به افراد بالغ  . 1 :حلی برای این مناقشه الزم است دو موضوع روشن شودبرای رسیدن به راه 
شده است یا خیر؟ برای   بیان آیا در منابع روایی، سن خاصی برای آموزش و تعلیم  . 2شود؟ است یا غیر بالغ را نیز شامل می 

 ادله بررسی شوند. بایددستیابی به پاسخ مناسب، 

م و ه ف یم س ا ن  ش

این تحقیق است که ابتدا  از کلمات محوری در  «مهدکودک»و   «حفظ قرآن »، «تعلیم»تحقیق، سه واژه  تناسب موضوع مورد   به
 .پردازیممی شناسی آنها به مفهوم 

م ي ل ع  ت

یژگی باب تفعیل، استمرار  از آنجا که  .(152 /2: 1410فراهیدی، ) تعلیم از باب تفعیل، در لغت به معنای آموزش و یاددادن است  و
شود، تعلیم  که در حوزه شناختی ایجاد می   تعلیم نیز بر نوعی استمرار و تثبیت داللت دارد. در اصطالح به تغییری   ،و تثبیت است 



شده که هدف آن آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان  ریزی هرگونه فعالیت یا تدبیر از قبل طرح  :شود. به تعبیری دیگراطالق می 
یاددادن به روش  رو فرایند انتقال مفاهیم به هر شیوه ازجمله ازاین .(164-162/ 1: 1394اعرافی، ) شود است، تعلیم نامیده می 

 گیرد.کالسی یا پرسش و پاسخ، مباحثه، کنفرانس در دایره مفهوم تعلیم قرار می 
ینی و حقیقی است یا اعتباری و قراردادی ، مفهوم تعلیم در یک نگاه کلی  لذا اطالق معلم به خداوند با اطالق آن به   .یا تکو

اما درباره خداوند ظهور در تعلیم تکریمی و    ،به تعلیم اعتباری دارد   مربیان بشری، تفاوت دارد. واژه معلم درباره انسان، انصراف
َلمإ حقیقی دارد. در عبارت » نإساَن ما َلمإ یعإ ِ

َم اْلإ یاددادن خدا به انسان به معنای تصرف در وجود، یا به ودیعه نهادن    (،5  :علق)  «َعلَّ
اینکه حتی در تعلیمی که از سوی عامل انسانی هم صورت   و گرددباز می در سرشت یا افاضه به اوست. این امر به بحث علیت 

 معلم واقعی خداست. ، گیرد، از باب »المؤثر فی الوجود إال الله«می 
ینی، تصرفات طبیعی انسان    ها،  دهد و با تصرف در ژن رخ می   2؛ مانند آنچه در مهندسی ژنتیکاست نوع دیگر از تعلیم تکو

بعید نیست بر این مورد نیز تعلیم صادق باشد؛ بنابراین    .موزشی، مطالبی را یاد بگیرد ممکن است شخص بدون برنامه و کالس آ
امر نهفته    تعلیم، به لحاظ لغوی و در شرایط عادی، انصراف به فرایند متداول کالسی و انتقال مفاهیم دارد، اما در صلب معنا، این 

 نیست.
صورت روابط بین افراد برقرار    که به   ایدی، هم فرآیندهای اجتماعی بر اساس مطالب فوق، تعلیم هم آموزش اعتباری و فرآین

قوام   بله،شود. که ممکن است بر اساس تطور و تکامل علوم بشری مصداق پیدا کند را شامل می  3ی هایشود و هم فعالیت می 
گاه شدن فرد فاق  د علم شود. چه این وساطت و  مفهوم تعلیم به این است که فرد واجد علم، به هر شکل ممکن، سبب و واسطه آ

گاه شدن یا شکوفا شدن استعداد شخص را   سببیت، مستقیم باشد و چه غیرمستقیم و به شکل تمهیدی که مقدماتی را برای آ
گاهی شخص می رو بسیاری از پدیدهآورد. ازاین فراهم می  اما به   ،شوند، عامل و حامل هستندها و تحوالت پیرامون که سبب آ

گاه شدن نیز تعلیم گفته نمی معلم« اطالق نمی آنها عنوان » بنابراین عنوان »تعلیم« انصراف دارد به   . شودگردد و به این نحوه از آ
گاه به ماده و موضوع مورد تعلیم باشد.   صورتی که شخص معلم آ

ن آ ر ق ظ  ف  ح

 برداشت است:کم سه معنا برای »حفظ قرآن« قابل دست  ، با تتبع در منابع روایی 
معنای ظاهری و متبادر از حفظ قرآن در محاورات امروزی، از برکردن و به یاد سپردن   .کردن و به یاد سپردن قرآن الف. از بر

 آیات قرآن است.
معنای دیگر حفظ قرآن، صیانت و نگهداری قرآن است که طی آن ظاهر محسوس    .ب. صیانت از ظاهر و وجود خارجی قرآن 

 شود. هداری و صیانت و از اندراس آن جلوگیری می نگ  آن های قرآن اعم از جلد، ورق و برگ 
ای  گونه  به  ،طبق این معنا، حفظ قرآن یعنی محافظت از محتوا و معارف قرآن  .ج. صیانت از انحراف معارف و مفاهیم قرآن  

آیندگان منتقل شود  تبیین و تشریع شد، محفوظ بماند و به  ^وسیله پیامبر و معصومین شده و به  گونه که نازل که حقایق آن همان 
ا َلُه َلَحاِفُظوَن« ْکَر َو ِإنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ   ؛ بر این معنا داللت تامی دارد   .(9  :حجر)   و از انحراف و اعوجاج آن جلوگیری شود که آیه »ِإنَّ

 .داللت کندمعنای دوم نیز  بر گرچه بعید نیست آیه 
 حفظ قرآن یعنی از برکردن و به یاد سپردن آیات است.هرحال محور بحث در این نوشتار، معنای اول  به 



ک د و ک د ه  م

نوعی آموزشگاه است که برای نگهداری و پرورش کودکان خردسال و گذار آنها از محیط خانه به مدرسه    ،مهدکودک یا کودکستان 
یلهلم اوت، در سال  ایجاد نبورگ در ایالت  میالدی در شهر باد بلنک ۱۸۳۷شده است. نخستین مهدکودک توسط فردریش و

گذار نخستین کودکستان ایران بود.  بان بنیان تورینگن در کشور آلمان ایجاد شد. میرزاجبار عسگرزاده معروف به جبار باغچه 
مجموع به معنای گهواره کودک ترجمه    و دراست  فارسی  ای  واژه مهدکودک مرکب از دو واژه عربی مهد به معنای گهواره و کودک  

در گذشته از واژه فارسی   .اشتباه به مهدکودک ترجمه شده است  شود باغ کودکان که به که به فارسی می  واژه غربی آن است 
ها به انواع  باشد. بسته به کارکرد و موقعیت، مهدکودک تر از مهدکودک می نظر معنا صحیح شد که از کودکستان استفاده می 

 شود که برخی از آنها عبارتند از: گوناگونی تقسیم می 
 صورت روزانه به آموزش زبان خارجی و زبان دوم برای کودکان اشتغال دارد. . مهدکودک دوزبانه؛ به1
زمینه آموزش مفاهیم دینی و قرآنی به کودکان هم   داشتن مسئولیت مراقبت و پرورش کودکان، در  . مهد قرآنی؛ عالوه بر2

 فعالیت دارد. 
گزار، تأسیس شده و با استفاده از فضا و امکانات مساجد به ارائه خدمات . مهدکودک مساجد؛ برای نگهداری از کودکان نماز3

 پردازد.فرهنگی می 
 کنند، تأسیس شده است.. آدینه مهد؛ جهت نگهداری فرزندانی که والدین آنها در نماز جمعه شرکت می 4
ی و تحت نظارت سازمان  . روستا مهد؛ مهدکودکی است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و با همکاری شورای اسالم 5

سالگی را  شش سالگی تا گردد و مسئولیت مراقبت و پرورش کودکان روستایی در ابعاد مختلف از آغاز سه بهزیستی تأسیس می 
 دار است. عهده 

ه ل د ا ی  س ر ر  ب

ل حکم  متربی باید مکلف باشد یا کودک ممیز هم مشمو  مسئله  در این طورکلی به ترین شروط عامه تکلیف، بلوغ است. مهم
 شود، دو مبنا وجود دارد: وجوب یا استحباب تعلیم حفظ قرآن می 

بر این اساس خطابات شرعی از ابتدا متوجه افراد نابالغ   هستند.الف. تکالیف شرعی متوجه کسانی است که شرعًا بالغ 
 نصراف دارد. رو مخاطب ادله مثبته تکلیف، افراد بالغ بوده و این ادله از افراد نابالغ اازاین  .شودنمی 

بی، فقط متوجه افراد بالغ می  . مطابق مبنای دوم،  هستندبالغ مشمول خطابات استحبابی ناافراد  و شود ب. خطابات وجو
رو بر تعلیم حفظ قرآن به کودکان، حکم  ازاین  .بالغ اعمال مستحب را انجام دهند، مأجور خواهند بودناکه افراد درصورتی 

 گردند.مند می مربیان از اجر و پاداش الهی بهره   شود و آنان واستحباب حمل می 
 شرایط تکلیف بر دو قسم است:

ن لبیه  یمنصرف یا مقید به آن شرایط است. این قرا نیز و تکلیف  کندمی . شرایطی که عقل آنها را به صورت دلیل لّبی درک 1
 در حکم قرینه متصله هستند.

شارع، رسیدن به پانزده سال قمری برای پسران و ُنه   فهمید؛ مثالً قل آن را نمی کرد، ع. شرایطی که اگر شرع آنها را بیان نمی 2



تواند خطاب را به آنها  کند، نمی که عقل مستقاًل این شرایط را درک نمی  آنجا . ازداندمی سالگی برای دختران را شرط تکلیف 
 لذا برای پایبندی به این شرایط، نیازمند دلیل لفظی است. .تضییق کند

به این معنا اشاره دارند که صرف فهم عقلی کافی نیست. اگر دلیل لفظی، شرط    اند ای که بلوغ را الزم دانسته رسد ادله نظر می   به 
حال، در این ادله قدر متیقنی وجود دارد که عبارت از تکالیف الزامی اعم  کرد، عقل از فهم آن ناتوان بود. بااین بلوغ را بیان نمی 

کلی، تکالیف رجحانی   طور  اما تکالیف رجحانی، استحباب و کراهت، مشمول این ادله نخواهند شد. به  ، وجوب و حرمت است 
چنین ترک مکروهات، مقید به شرایط تکلیف نیستند و به همان دلیل که شخص ممیز، قادر به فهم و تمییز آن و مستحبات، هم 

 مند شود. مذکور آن بهره   تواند مخاطب این ادله قرار گیرد و از ثواب بالغ نیز می نا مسائل بوده و توان انجام آنها را دارد، کودک  
گردد اما در  تعلیم، شامل کودکان نمی  وجوب   بر اساس این مطلب، تمامی شروط موجود در خطابات حوزه تعلیم قرآن، در موارد 

اولی در تعلیم حفظ قرآن نیز استحباب  شود و اصل  مراتب و مواردی که تعلیم مستحب باشد، این استحباب شامل کودک ممیز هم می 
 گردد. بنابراین تعلیم حفظ قرآن مشروط به بلوغ نبوده و استحباب آن شامل کودکان نابالغ نیز می   . است 

  ، داندشرط بلوغ می عالوه بر آنچه بیان شد، برخی از ادله نیز به صراحت توجه خطاب به کودکان را رفع نموده و آن را مقید به 
هِ »  :در دو حدیث نمونه  برای ى یِفیَق َو َعِن   | َقاَل َرُسوُل اللَّ ُنوِن َحتَّ َمجإ َتیِقَظ َو َعِن الإ ى یسإ اِئِم َحتَّ َقَلُم َعنإ َثََلَثٍة َعِن النَّ ُرِفَع الإ

َتِلَم  ى یحإ ِل َحتَّ فإ ى یِفیَق   × َعنإ َعِلىو » (194 /1: 1385تیمی، ) « الطِّ ُنوٍن َحتَّ ِرَك َو  َقاَل: ََل َحدَّ َعَلى َمجإ ى یدإ َو ََل َعَلى َصِبى َحتَّ
َتیِقَظ  ى یسإ اِئِم َحتَّ در حدیث اول، شرط توجه خطاب به کودک، احتالم که یکی از   .(152/ 10: 1407)شیخ طوسی،  « ََل َعَلى النَّ

در   4کردار اوست. و کنایه از آن دارد معرفی شده و مراد از رفع قلم از کودک، عدم تعلق حکم به گفتار و بوده های بلوغ نشانه 
حدیث دوم اجرای حّد شرعی از کودکی که به سن تمییز نرسیده منع شده است که عمومًا سن تمییز و توانایی ادراکی همراه با  

 داند.رو روایت دوم نیز تکلیف و خطاب حکم را متوجه کودک نمی ازاین  .بلوغ یا بعد از آن است 
کید دارند، تعلیم قرآن که    5بر اساس ادله ثالث سبع  ،که گذشتچنان بر آزادی عمل کودکان در هفت سال اول زندگی تأ

رو استنباط حکم ازاین .شوددبستانی نمیو احکام دین به هفت سال دوم و سوم اختصاص پیدا کرده و شامل کودکان پیش
که هرچند بلوغ شرط  ؛ اما دقت در مسئله حاکی از آن استاستفقهی برای آموزش حفظ قرآن به کودکان نابالغ، نشدنی 

اما این عدم توجه خطاب، در حوزه احکام  ،شودعامه تکلیف بوده و کلفت و سختی تکلیف از ابتدا متوجه نابالغ نمی
الزامی است یعنی وجوب و حرمت از نابالغ منصرف است. در دو روایت فوق نیز مراد از رفع قلم و عدم توجه خطاب به 

. مطابق ندارد کودکان نابالغ  نسبت بهحوزه احکام استحبابی و ندبی  با شمولن منافاتی کودک، رفع حکم الزامی است و ای
که اصل حفظ قرآن حالی در ،ساله اول با اجبار و الزام کودک به حفظ قرآن منافات داردروایات ثالث سبع، دوره هفت

یق و ترغیب کودک به حفظ قرآن منافاتی با ظاهر اینازاین .مستحب است ممکن است گفته  بله،روایات ندارد.  رو تشو
بی و الزامی بر ازاین .مندی والدین اشاره دارد شود ظاهر این روایات، به اصل وظیفه رو در هفت سال اول، وظیفه وجو

اما منافاتی ندارد که آنان از باب مؤکد بودن استحباب تعلیم  ،شودوالدین نسبت به تعلیم و تعلم اجباری کودکان بار نمی
 ن و حفظ آن به آموزش کودکان روی آورند.قرآ

یت می  کند وجود اطالقات و عموماتی است که از مشروعیت عبادات کودک حکایت دارند و در ابواب  آنچه این دیدگاه را تقو
 حج اشاره شده است.   و  مختلف فقهی به صحت و مشروعیت عباداتی مانند نماز، روزه 



نفسه عملی مستحب است و این استحباب شامل مخاطبان نابالغ  ه، حفظ قرآن فی از سوی دیگر بر اساس داللت برخی از ادل 
 شوند.اجمال بررسی می شود که در ادامه برخی از این ادله به نیز می 

ر ا س ی ن  ب ل  ي ض ف ه  ح ي ح  ص

ُبو  ِن َمحإ ِزیاٍد َجِمیعًا َعِن ابإ ِن  ِل بإ ٍد َو َسهإ ِن ُمَحمَّ َمَد بإ حإ
َ
َحاِبَنا َعنإ أ صإ

َ
ٌة ِمنإ أ ِن یَساٍر َعنإ  ِعدَّ ُفَضیِل بإ ِن َصاِلٍح َعِن الإ ٍب َعنإ َجِمیِل بإ

هِ  ِد اللَّ ِبى َعبإ
َ
ُتُه یُقوُل   × أ َراِن   : َقاَل َسِمعإ جإ

َ
ٍظ َلُه أ ِة ِحفإ ُه َو ِقلَّ ٍة ِمنإ َفُظُه ِبَمَشقَّ قرآن َو یحإ ِذی یَعاِلُج الإ  . ( 606/  2:  1407کلینی،  )   ِإنَّ الَّ

ی ل ال د و  ی  د ن س ی  س ر ر  ب

که این روایت، دو طریق   آنجا اما از ،کندمی  مخدوش ایت سهل بن زیاد قرار دارد که توثیق ندارد و اعتبار روایت را در سند رو
 همه روات ثقه و امامی هستند، معتبر و صحیحه است. دارد که در آن  6دیگر

یان اجر و ثواب برای یک عمل،  بر حفظ قرآن همراه با سختی و مشقت اجر مضاعف بار شده است و ب   : به جهت داللت باید گفت 
بیت شرعی و استحباب دارد. مخاطب این حکم، عام است  بنابراین حفظ قرآن فی   . مستلزم رجحان آن عمل است دست کم   نفسه مطلو

ضمن اینکه روایت از حکم    . زیرا در روایت، ثواب مضاعف بر حفظ با مشقت مترتب شده است   ؛ شود و موضوعًا شامل کوکان نیز می 
جهت، دخول افراد نابالغ در دایره احکام استحبابی   این  فارغ است و بیان ثواب عمل، نهایتًا بر استحباب آن داللت دارد که از  الزامی 

 بالمانع است. 

ر ا س ی ن  ب ل  ي ض ف م  و د ه  ح ي ح  ص

بُ  ِن َمحإ ِزیاٍد َجِمیعًا َعِن ابإ ِن  ِل بإ ٍد َو َسهإ ِن ُمَحمَّ َمَد بإ حإ
َ
َحاِبَنا َعنإ أ صإ

َ
ٌة ِمنإ أ ِن یَساٍر  ِعدَّ ُفَضیِل بإ ِن َصاِلٍح َعِن الإ وٍب َعنإ َجِمیِل بإ

هِ  ِد اللَّ ِبى َعبإ
َ
َبَرَرِة  ×َعنإ أ ِكَراِم الإ َفَرِة الإ َعاِمُل ِبِه َمَع السَّ قرآن الإ َحاِفُظ ِللإ  .(603/ 2: )همان: َقاَل: الإ

ی ل ال د و  ی  د ن س ی  س ر ر  ب

یکی از معانی متفاهم از عبارت »اْلَحاِفُظ ِلْلقرآن« به یادسپاری   :معتبر است و در داللت آن باید گفت  نیزروایت این سند 
َبَرَرِة قرآن است که با توجه به ثواب مذکور » ِكَراِم الإ َفَرِة الإ کم به استحباب حفظ قرآن حکم نمود. در این  توان دست می  7«َمَع السَّ

یژگی یا سن خاصی  این  رو کودک نابالغ نیز مخاطب ازاین .نشده است  کرذروایت نیز حافظ قرآن، مطلق بیان شده و برای آن و
 .است حکم 

ر م ح ا ب  و ق ع ی ل  و ا ه  ق ث و  م

اِر َجِم  َجبَّ ِد الإ ِن َعبإ ِد بإ َعِری َعنإ ُمَحمَّ شإ
َ ُبو َعِلى اْلإ

َ
ٍد َو أ ِن ُمَحمَّ َمَد بإ حإ

َ
َحاِبَنا َعنإ أ صإ

َ
ٌة ِمنإ أ َحاَق  ِعدَّ ِبى ِإسإ

َ
اٍل َعنإ أ ِن َفضَّ یعًا َعِن ابإ

لَ  هِ َثعإ ِد اللَّ ِبى َعبإ
َ
ُت ِْل َمِر َقاَل: ُقلإ حإ

َ ُقوَب اْلإ ِن َمیُموٍن َعنإ یعإ َه َعزَّ   ×َبَة بإ ُع اللَّ ى َفادإ قرآن َفَفَلَت ِمنِّ ُت الإ
إ
ُت َقَرأ ُت ِفَداَك ِإنِّى ُکنإ ُجِعلإ

َمِنیِه َقاَل  نإ یَعلِّ
َ
ُه َفِزَع ِلَذِلَك َفَقاَل  : َو َجلَّ أ نَّ

َ
َمَك اللَّ  : َفَكأ  (.607/ 2 )همان: ُه ُهَو َو ِإیاَنا َجِمیعاً َعلَّ



ی د ن س ی  س ر ر  ب

روایت دو طریق دارد که در هر دو ابن فضال و یعقوب احمر آمده است. مراد از ابن فضال، حسن بن علی بن فضال است و  این 
 :1407نجاشی، ) دداننکه نجاشی و شیخ طوسی وی را امامی می حالی  در (،565 :1390کشی، ) کشی وی را فطحی خوانده است 

کشی، ) کنداتفاقًا کشی در فرازی دیگر از کتابش وی را از اصحاب اجماع و ثقه امامی معرفی می  .(354 :1427؛ شیخ طوسی، 120
 . خواهد بودکم موثقه  بنابراین روایت دست   .امامی است   ظاهراً و    (449  :1407نجاشی،  )  یعقوب احمر نیز توثیق دارد   .(345  :1390

م  و د ه  ق ث و رم م ح ا ب  و ق ع  ی

هِ  ِد اللَّ ِبى َعبإ
َ
ُت ِْل َمِر َقاَل: ُقلإ حإ

َ ُقوَب اْلإ َحِمیِد َعنإ یعإ ِد الإ ِن َعبإ َراِهیَم بإ ِبى ُعَمیٍر َعنإ ِإبإ
َ
ُن أ ِإنَّ َعَلى َدینًا َکِثیرًا َو َقدإ َدَخَلِنى َما َکاَن  × ابإ

هِ  ِد اللَّ ُبو َعبإ
َ
ى َفَقاَل أ ُت ِمنِّ قرآن یَتَفلَّ قرآن    ×الإ وَرَة َلَتِجى الإ قرآن َو السُّ قرآن ِإنَّ اْلإیَة ِمَن الإ ِنى  الإ َف َدَرَجٍة یعإ لإ

َ
َعَد أ ى َتصإ ِقیاَمِة َحتَّ َم الإ ُء یوإ

ُت ِبَك َهاُهَنا  َتِنى َلَبَلغإ ِة َفَتُقوُل َلوإ َحِفظإ َجنَّ  .( 608/  2:  1407کلینی،  )  ِفى الإ

ی د ن س ی  س ر ر  ب

رو روایت موثقه  ازاین  .است  (447 همان:؛ کشی، 18 :1420 ؛ همو،332 :1427طوسی،  شیخ) واقفی و ثقه ،ابراهیم بن عبدالحمید
 است.

ی ل ال د ی  س ر ر  ب

ی ُکْنُت َقر این دو روایت به جهت داللی مضمونی نزدیک به یکدیگر دارند. ریزی منظم جهت  ُت القرآن« بر برنامه أعبارت »ِانِّ
 :1403شیخ صدوق،  )  « در جمله »ُکْنُت َاْقرُأ القرآن« به معنای »َحِفَظ« است حفظ کل یا بخشی از قرآن داللت دارد و عبارت »َقَرأَ 

ی طائَفٌة ُمْنه« که غم و غصه سبب از یادرفتن و نسیان قرآن شده  (190 /6: 1409عاملی،  ؛ حر410 َت ِمنِّ ؛ به قرینه عبارت »َلَقْد َتَفلَّ
 ق و استحباب حفظ قرآن داللت دارند.سه روایت اخیر بر رجحان مطل ،با توجه به این مطالب  است.

ج ه ن ل  و ا ت  ی ا و ةر غ ال ب ل  ا

ِلیِم » َك ِبَتعإ
َ
َدأ بإ

َ
نإ أ

َ
هِ  ِکَتاِب  َو أ َجاِوُز َذِلَك ِبَك ِإَلى َغیِره  اللَّ

ُ
َكاِمِه َو َحََلِلِه َو َحَراِمِه ََل أ حإ

َ
ََلِم َو أ سإ ِ

ِویِلِه َو َشَراِئِع اْلإ
إ
 8.«َو َتأ

ی د ن س ی  س ر ر  ب

های منطقی است.  ، مستدل و یا درخور استدالل البالغه نهج و کلمات قصار    ، ها ها نامه اتفاق خطبه   اکثریت قریب به ه  ک برخی معتقدند  
رو معیار حّجیت  ازاین است. یا امام معصومی تراوش کرده  | دهد تنها از فکر پیامبر چنان عمیق و واالست که گواهی می محتوای آن 

باید مورد    البالغه نهج اما معتقدیم برای اثبات اعتبار سند، هر فراز از    . ( 55/  1:  1387مکارم شیرازی،  )   ت تمام اس   البالغه نهج سند، در مورد  
به مورد بررسی شود. هر بخش و فرازی که در کتب روایی دیگر آمده، بر اساس اسناد مربوط باید مورد اعتبار سنجی روایی قرار گیرد؛  

 سند نامعتبر است. از حیث  نیز مسند نیست و    البالغه نهج د. این فراز از  اما فرازهای فاقد اسناد، اعتباری ندارن 



ی ل ال د ی  س ر ر  ب

»ابتدا« در این روایت،  معرفی شده است.    ×به فرزندش امام مجتبی   ×عنوان اولین اقدام تعلیمی امیرالمؤمنین علی آموزش قرآن به 
یت امری نسبی است یعنی هرگاه فرزند توانایی الزم برای یادگیری را ک  های آموزشی، تعلیم قرآن است که  سب کرد، یکی از اولو

منحصر به مورد و مصداق خاصی نیست. اینکه فرد بتواند قرآن را از روی مصحف بخواند یا آن را بشنود، از برکند و از حفظ  
 کند.بخواند، در هر دو مورد تعلیم قرن صدق می 

 تصور است:  رو »ابتدا« به دو صورت قابل ازاین
 قبل از فراگیری خواندن و نوشتن، قرآن به فرزند تعلیم داده شود.  الف. 

 ب. ابتدا خواندن و نوشتن، سپس قرآن آموزش داده شود.  
دبستانی هستند و مراد از تعلیم قرآن به آنان که هنوز خواندن و نوشتن  مطابق صورت اول، مخاطب تعلیم قرآن، کودکان پیش 

بیت و استحباب شرعی  کم  رو تعلیم حفظ قرآن دست ری قرآن است. ازاین دانند، تعلیم حفظ و به یادسپا نمی  از باب اقتدا به اسوه، مطلو
 کند. پیدا می 

ج ه ن م  و د ت  ی ا و هر غ ال ب ل  ا

َمُه القرآن» َن َاَدَبُه و یَعِلُّ َن ِاسَمُه َو یَحِسُّ  .(391 :1431)سید رضی،  «َو َحُقُّ الَوَلِد َعَلى الواِلِد أن یَحِسُّ

ی د ن س ی  س ر ر  ب

 البالغة بیان شد، عینًا در مورد این روایت نیز صادق است. تی که ذیل روایت اول نهج نکا

ی ل ال د ی  س ر ر  ب

در تکالیف و روابط  بحث از واژه حق در این مقام، کار رفته است. ه کلمه »حق« و مشتقات آن در قرآن و منابع روایی، فراوان ب 
  شاملو    بودهکه حقوق، ذو مراتب و ذو مدارج    چرا   ؛طعی با الزام ندارد ق  هدر باب معامالت. واژه »حق« مالزم نه    است، اجتماعی 

ن یا مناسبت حکم و موضوع، جنبه اخالقی  یشود. برخی از حقوق، اقتضای وجوب دارد و برخی بر اساس قراالزام و رجحان می 
گونه نیست که در غیر الزامیات، و این  است بنابراین استعمال حق در الزام و استحباب، حقیقی  .داشته و اقتضای وجوب ندارد 

 است: طرح قابل های اصولی سه احتمال مجازی باشد. در استفاده وجوب و الزام از واژه حق، با الهام از بحث 
بنابراین معنای حقیقی حق، الزام بوده و   .، وضع شده است «من علیه الحق». کلمه حق برای افاده وجوب تکلیف بر 1

باشد که مفاد این ثبوت و وقوع، همان الزام  معنای اصلی حق، ثابت و واقع می  زیرا ؛ ات، مجازی است استعمال آن در غیر الزامی
، اصل این  ةالحقیق  ةکند. طبق این احتمال و بر اساس اصالثبوت حق بر ذّمة فرد، او را به اتیان و ادای آن ملزم می  . پساست 

 است که کلمه حق بر الزام حمل شود. 
را   است که هرگونه ثبوت مطلق یا نسبی نهفته مفهوم آن، نوعی ثبوت اطالق  بلکه در وجوب وضع نشده . کلمه حق، برای 2

 شود.شامل می 



الزامیات و   شامل که اطالق مفهومی، داللتی بر الزام ندارد بلکه معنای عام و مشترکی دارد  با کلمه حق، نه به وضع و نه  . 3
 واژه، رجحان است.   لذا قدر متیقن از این   . شود غیرالزامیات می 

با تتبع در منابع روایی و اخالقی، احتمال اول صحیح نیست؛ زیرا دایره   :در ارزیابی و انتخاب احتمال صحیح باید گفت 
 و اطالق کلمه حق در هر مرتبه، حقیقی است.  است حقوق اعم از الزامیات و غیر الزامیات 

رود، ظهور اولیه  کار می ه ؛ زیرا در غالب مواردی که این واژه بست ااز میان احتمال دوم و سوم، به نظر احتمال دوم صحیح 
 ای بر رجحان و استحباب وجود داشته باشد. مگر اینکه قرینه  ، آن وجوب و الزام است 

را  نتوان احتمال دوم  تاشود حق در اخبار و احادیث در حقوق راجح و نه الزم، سبب می واژه کثرت استعمال حال،  این با
کثرت استعمال حق در امور راجح، آن را به »مجاز شایع« تبدیل نموده است. البته ممکن است   :به تعبیری دیگر .موداختیار ن

قرائن  شود؛ زیرا شیوع کثرت استعمال در امور راجح، سبب دست برداشتن از احتمال دوم نمی  : طبق مبانی اصولی گفته شود
 کند.وجوب می  هن خاصه بر رجحان، تعبیر حق افادیبنابراین در نبود قرا   .دشومقیده در یک اطالق، مانع از رجوع به آن نمی 

اما در   ، شودبنابراین در مقام تئوری و نظری، گرچه کثرت استعماالت استحبابی مانع ظهور اولیه کلمه حق در وجوب نمی 
 راحتی بدان ملتزم شد.توان به مقام عمل نمی 

، وجوب و ثبوت مطابق با واقع است. بر اساس این معنا، تعلیم قرآن تکلیفی واژه حق 9یکی از معانی لغویحال  هر به
بی . در تعلیم قرآن، دو اطالق گیردیا بالمباشره یا بالتسبیب انجام می ،ثابت، بر عهده والدین است که این تکلیف وجو

شود و روخوانی و حفظ قرآن میتمامی اقدامات آموزشی اعم از یاددادن الفاظ، معانی،  شامل اطالق اول که وجود دارد
رو مطابق روایت، تعلیم حفظ قرآن به ازاین .گیرد برمی شود که افراد بالغ و نابالغ را دراطالق دوم شامل نوع مخاطب می

 رجحان و استحباب است. دارایکم کودکان دست

ع م تج ا ی ا و ر ی  د ن  ب

تحباب حفظ قرآن داللت دارند. از آنجا که فراگیری حفظ  به لحاظ سند معتبر بوده و درمجموع بر استعدادی از روایات فوق 
بیت دارد   . دارد کم استحباب  دادن حفظ قرآن به کودکان نیز دست   بر اساس قاعده »تالزم تعلیم و تعلم« آموزش و یاد  ، قرآن مطلو

ک  د و ک د ه م ر  د ن  آ ر ق ظ  ف ح ش  ز و م آ ه  و ي اش  ه

توان آموزش حفظ  کلی می   طور  است. به   دارای اهمیت فظ قرآن  مند شدن وی به ح شیوه آموزش کودک در روند فراگیری و عالقه 
 قرآن در مهدکودک را همراه با مراحل و مراتب ذیل پیگیری نمود: 

ن آ ر ق ا  ب س  ن ا و  ی  ی ا ن ش آ  . ف ل  ا

کید از آموزش  و اینبا توجه به ظرفیت و توانایی محدود کودک  که وی هنوز خواندن و نوشتن نیاموخته، شایسته است هدف و تأ
یی مانند شعرخوانی و قصه ـ دبستانی، جنبه آشنایی با قرآن داشته و به شیوه آموزش غیرمستقیم رآن در دوره پیش حفظ ق _  گو

یت شود.   صورت گیرد تا از این طریق انگیزه حفظ قرآن در کودک تقو



ن آ ر ق ب  ا د آ ش  ز و م آ  .  ب

مانند لمس قرآن همراه با طهارت،   - رتبط با قرآن و برخی از آداب و احکام م  پرداخت توان در این دوره به آداب آموزی قرآن می 
کید قرار  -تکریم ظاهری و نگهداری قرآن    ، نمونه   برایگرفته است.    را به کودک، تعلیم داد. در متون روایی نیز آداب آموزی مورد تأ

ُه مِ »که فرمود:  ×امام سجاد 10فرازی از رساله حقوق نَّ
َ
َلَم أ نإ َتعإ

َ
ا َحقُّ َوَلِدَك َفأ مَّ

َ
یا ِبَخیِرهِ َو  أ نإ َك َو ُمَضاٌف ِإَلیَك ِفى َعاِجِل الدُّ نإ
َدِب 

َ ِن اْلإ یَتُه ِمنإ ُحسإ ا ُولِّ ُئوٌل َعمَّ نََّك َمسإ
َ
هِ َو أ یکی از وظایف و مسئولیت های پدر را ادب   .(175 /15: 1409حر عاملی، ) « َشرِّ

 نسبت به تعلیم حفظ قرآن را نیز برداشت نمود.   توان ادب آموزیشمارد که از اطالق ادب، می آموزی به کودک بر می 
 در ادامه برخی از این آداب مورد دقت و بررسی قرار می گیرند:

ن آ ر ق س  م ل ش  ز و م  آ

های توان برخی آداب و احکام مرتبط با قرآن را به کودکان آموزش داد. یکی از آموزش گونه که در ابتدا بیان شد میهمان
هِ هارت است. در روایت حریز آمده: »تمهیدی، لمس نکردن آن بدون ط ِد اللَّ ِبى َعبإ

َ
ِد  ×َعنإ أ ِبى َعبإ

َ
ُن أ َماِعیُل بإ َقاَل: َکاَن ِإسإ

َحَف  ُمصإ َرِأ الإ َدهُ َفَقاَل یا ُبَنى اقإ ِه ِعنإ ُت َعَلى ُوُضوٍء  :َفَقاَل  - اللَّ رَ  :َفَقاَل  .ِإنِّى َلسإ َوَرَق َفاقإ ِكَتاَبَة َو َمسَّ الإ هََُل َتَمسَّ الإ
إ
 حر) «أ

کودکان نابالغ نیز را   ون ندارد اطور مطلق داللت دارد و اختصاص به مکلفروایت بر منع لمس قرآن به  .(383 /1: 1409عاملی، 
ای بر شمول روایت نسبت به کودکان باشد؛ اما دستور به قرائت قرآن شود. گرچه ممکن است عبارت »یا ُبَنی« قرینهشامل می

 فرزند توانایی خواندن قرآن پیدا کرده است لذا عبارت مذکور با قبل و بعد از بلوغ سازگار است.حاکی از آن است که 

ن آ ر ق ه  ب م  ا ر ت ح ا و  ی  ر ا د ه گ ن ش  ز و م  آ

هم از راه تبیین والدین و مربیان و هم است؛ به مقام و عظمت قرآن  نهادن دبستانی، ارج های دوران پیشیکی دیگر از آموزش 
کند. از رفتار والدین و مربیان تقلید می چنان دبستانی، کودک هممل آنها با قرآن. در سنین پیشاز طریق مشاهده عملی تعا

رو در متون ازاین .ترها برای کودکان بهترین الگو و سرمشق استظاهر قرآن و دقت در نگهداری آن از سوی بزرگ احترام به
کید شده ا کید بر احترام قرآن، در محیط آموزشی و در میان  11ست.فقهی به وجوب احترام قرآن حتی در مجالس عمومی تأ تأ

که از اهانت به قرآن   12انجامد. از داللت التزامی روایاتیبه تثبیت یادگیری رفتاری در کودکان در این خصوص می ،همساالن 
، رجحان استحبابی احترام یعنی قدر متیقن از روایتتوان رجحان مطلق احترام به قرآن را استنباط نمود؛ کنند نیز میمنع می

و یکی از بارزترین مصادیق اکرام و تعظیم قرآن، آموزش آن به کودکان و  رسدقرآن است که در مواردی هم به حد وجوب می
 فرزندان است.

ه ر و س ز  ا ی  خ ر ب ظ  ف ح ش  ز و م آ  . کج چ و ک ی  ا  ه

برخوانی قرآن نیز   شاملرا دارند، بلکه که توانایی خواندن از روی مصحف شود نمی به کسانی  منحصر از آنجا که تعلیم قرآن 
 های کوچک قرآن را به کودکان آموزش داد. توان برخی سوره رو می ازاین  .شودمی 

های فردی و سنی  های انگیزشی و بینشی و رعایت توان و ویژگی ها تلفیقی از روش بنابراین شیوه آموزش حفظ قرآن در مهدکودک 



 ی کوچک است. ها کودک در محدوده آموزش برخی سوره 

ه ت س ی ا نب آ ر ق ظ  ف ح ش  ز و م آ ی  ا  ه

ای دارد و  العاده گونه که اشاره شد، در تعلیم حفظ قرآن رعایت توان متربی خردسال که هنوز الفبا را نیاموخته اهمیت فوق همان 
یت، اتکا به انگیزه درونی و قدرت حافظه او می  آموزش حفظ قرآن   تواند در امراساسًا مربی با توجه به میل فطری کودک به معنو

تا آزادی عمل از کودک گرفته نشود و آموزش با اجبار و الزام همراه   کرد رو در اتخاذ روش آموزش باید دقت ازاین .موفق باشد
 نگردد. 

  استفاده از اکراه   13اکراه و اجبار در امر تعلیم امور مستحب مانند حفظ قرآن ممنوع است. بر اساس برخی از آیات،   ، به لحاظ فقهی 
شدید )واداشتن به کاری خالف میل، با تهدید به قتل و آبروریزی( و نیز اکراه متوسط )واداشتن به کاری خالف میل، با تهدید به ضرر  

استفاده از روش اکراه   پس به طریق اولی  14جانی و مالی( برای واداشتن فرزندان به ایمان آوردن و باور به عقاید اسالمی، جایز نیست. 
 جایز نیست.   مستحب( از امور  ) ط در تعلیم حفظ قرآن  شدید و متوس 

خفیف اکراه )تهدید به قطع مزایا   استفاده از مرتبه خفیف الزام )با استفاده از روش امر و نهی و روش انگیزه بخشی( و مرتبه 
 : با لحاظ چند شرط و امکانات( برای واداشتن فرزندان به کسب حد نصاب ایمان و اعتقاد به اصول عقاید، واجب است؛ البته 

نکردن موجب آسیب و ضرر به فرزند شود یا   احتمال تأثیر وجود داشته باشد؛ ثالثًا الزام :روشی مؤثرتر از الزام نباشد؛ ثانیاً  :اوالً 
کارگیری  نفسه مستحب است، حتی بهازآنجا تعلیم حفظ قرآن فی  همچنین 16بکشاند. 15وی را به مسیر گناه و شقاوت اخروی

گیری از الزام خفیف برای واداشتن فرزندان به انجام مستحبات، با  نهایت بهره  خفیف الزام نیز در آنجایی ندارد بلکه در مرتبه 
 رعایت شرایط آن، مستحب خواهد بود. 

ه ت س ی ا کب د و ک د ه م ی  ب ر م ی  ا  ه

محتوای تربیت، های ذهنی و شناختی که از متربی، اهداف تربیت، فرضمربی در عرصه تعلیم و تربیت، بر اساس پیش
یژگی  17های رسیدن به اهداف دارد عمل خواهد کرد.روش های ها، استعدادها و ظرفیتها، تواناییمربی باید متربی، شرایط و و

بی بشناسد تا فرایند تعلیم و تربیت با موفقیت به  او را به ها، رسد. همچنین در هر مقطع سنی از متربیان، باید از روش  نتیجهخو
رو رعایت نکات فوق برای اقدامات تعلیمی و تربیتی خاصی بهره گیرد تا آموزش و فراگیری مؤثر واقع شود. ازاین ها وشیوه

و ورزد، از اهمیت دوچندانی برخوردار است مربی مهدکودک که به امر تعلیم قرآن و روخوانی یا حفظ قرآن مبادرت می
به تربیت   بایدرو نظام آموزش عالی  ازاین  .توجه قرار گیرد  د همواره مورد شایستگی، مهارت و توان علمی مربی مهد قرآن نیز بای

های کارگیری صحیح فناوری  های آموزشی و بهمربیانی در این زمینه اقدام نموده و به تربیت افرادی بپردازد که هم تسلط به شیوه
ین آموزشی داشته و هم نحوه ارتباط و تعامل با کودک به یژه روان نو بی فراگرفته باشدسی کودک و علوم تربیتی را بهشناو  خو

 .(1390زاده، ولی)

ه ج ي ت  ن

رو اجبار و الزام آنها به فراگیری قرآن جایز نیست ازاین   . دبستانی مستحب است به لحاظ فقهی، آموزش و تعلیم قرآن به کودکان پیش 



ینی شود یا در آینده اسباب انحراف کودک را فراهم آورد،  نسبت به قرآن و فراگیری معارف د آنان زدگی و چنانچه این امر موجب دل 
 حرام است.

یق و ترغیب به قرآن جذب  کارگیری شیوه   به  های انگیزاننده برای فراگیری و حفظ قرآن، جایز و در مواردی که کودک جز با تشو
بیت شرعی دارد.روش  کارگیری این شود، به نمی   ها لزوم عقلی و مطلو

یژگی علمی، کسب مهارت  عالوه بر توانایی  بیت شرعی دارد به های تدریس و شناخت و   های فردی برای مربی قرآنی مطلو
یژه اگر موارد یادشده در ترغیب و انگیزه کودک به حفظ قرآن، مؤثر باشد و روند حفظ قرآن را تسریع بخشد. برای آشنایی و   و

یر و فیلماز    کارگیری شیوه بازی و استفاده ایجاد انس بیشتر با قرآن، به  یق  های آموزشی، شعر و قصهتصاو های قرآنی همراه با تشو
 بخشد.روند یادگیری قرآن را تسریع می   ،هدفمند

لذا   ، های چندگانه گارد نر، توانایی هر یک از دانش آموزان در تعلم قرآن متفاوت از دیگری است با توجه به نظریه هوش 
 ع، یک ضرورت آموزشی است.های آموزشی فراتر از تنواستفاده از روش 

که این شیوه آموزشی تا چه میزان به گرایش دانش آموزان و ایجاد انس با قرآن و یا تأثیرگذاری بر روند تربیت دینی فرد  البته این 
های نهادینه کردن  راه و شناسی و نقاط ضعف و قوت آموزش قرآن در نظام تربیت رسمی چیست؟ اینکه آسیب  کند و کمک می 

یژه آنکه    به   ، اند؟ سؤاالتی است که توجه و پاسخ به آنها بیش از هر زمان دیگری ضروری است های قرآنی در بعد عملی کدم آموزه  و
یژه برای کودکان، نوجوانان و    ها را به دار خود، فرصت و انگیزه برای فعالیت در سایر عرصه ها و فضای مجازی با نفوذ دامنه رسانه  و

 ست.ه ا شت جوانان باقی نگذ 



ی تپ ش و  ن

.............................................................................................................................................  
ِه ذِلک الدِّ »  (30  :روم . )1 ِق اللَّ ِدیَل ِلَخلإ اَس َعَلیَها ََل َتبإ ِتى َفَطَر النَّ ِه الَّ َرَة اللَّ یِن َحِنیفًا ِفطإ َهک ِللدِّ ِقمإ َوجإ

َ
َلُموَن َفأ اِس ََل یعإ کَثَر النَّ

َ
َقیُم َو لكنَّ أ  « یُن الإ

کنترل  DNAهستند و  DNAول ساخت ئها مسکنند. ژنفیزیکی موجودات زنده را تعیین می ها رمزهای شیمیای بنیادی هستند که طبیعتژن. 2
روابطی است که منجر به ایجاد تغییر در ماده    Biotechکند. مهندسی ژنتیک یا  کننده سلول است که نحوه گسترش سلول را در تمام جهات تعیین می 

اوالد در جنس   به   از والدین   وراثتی  صفات  انتقال  دهد. ژنتیک انسانی درباره بیعت رخ نمیشود که هرگز در ط( موجودات به روشی میDNAژنتیکی )
ها  ها از نظر کروموزومی و کارکرد و تغییر و جهش در ژنساختار سلول در مورد تر صورت کلیه های ژنتیکی و بانسان، اختالالت و ناهنجاری

با ارایه الگوی مارپیچ   1950غاز، در اوایل دهه آهای گریگور مندل اتریشی میالدی با تالش  1866ال پردازد. دانش جاری انسان از ژنتیک، در س می
بل پیگیری و با ظهور دانش و فن مهندسی ژنتیک در نیمه نخست دهه آدو رشته توسط  ، که در واقع 1970قایان واتسون و کریک برندگان جایزه نو

های ژنتیکی، اینک ا سیری تصاعدی و حیرت اور رو به جلو در حال پیشروی است. بسیاری از بیماریشود بسومین دوره حیات ژنتیک نامیده می
های ژنتیکی  باشد و اینها از جهت انجام مشاوره های دقیق تشخیصی و مولکولی میشناسایی شده اند که خود مرهون پیشرفت شگرف در روش   کامالً 

 (1380 ؛1380د، در جوامع نقش بسیار مهمی دارند. )ر.ک: آسا
 گیرد.گیرد یا زبان را سریع یاد میراحتی قرآن را یاد میشوند که بهطور تنظیم می ها اینکنند که با آن دستور ژنمثاًل پدر و مادر دستوری را عمل می.  3
 : »و رفع القلم یقتضی أن ال یکون لکالمه حکم«. (353/ 3الخالف: )شیخ طوسی، . 4
ٍد اْلَعاِصِمی َعْن َعِلی ْبِن اْلَحَسِن َعْن َعِلی چندین روایت در این باب آمده که به یک مورد آن اشاره می  (46/  6:  1407کلینی،  . )5 شود: َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

هِ  ِه یْعُقوَب ْبِن َساِلٍم َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ َع ِسِنیَن َو َقاَل:  ×ْبِن َأْسَباٍط َعْن َعمِّ َعُب َسبإ ُغََلُم یلإ َع الإ َحَراَم َسبإ َحََلَل َو الإ ُم الإ َع ِسِنیَن َو یَتَعلَّ كَتاَب َسبإ ُم الإ یَتَعلَّ
 .ِسِنیَن 

محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جمیل بن صالح عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد  طریق اول: ». 6
 «.×راهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن جمیل بن صالح عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد الله»محمد بن یعقوب عن علی بن إب :طریق دوم  .«×الله

 .همراهی و مصاحبت با مالئک الهی. 7
 کتبها إلیه بحاضرین منصرفا من صفین(. ‘للحسن بن علی ×)و من وصیة له( 31نامه  :1431)سید رضی، . 8
با«  ء یِحقُّ َح : »َحقَّ الشی(6/  3:  1410فراهیدی،  . )9 : »الحاء و القاف أصٌل واحد و هو یدل علی إحکام  (15/  2  :1430ابن فارس  )ّقا أی وجب وجو

 »أصل الَحّق: المطابقة و الموافقة«.( 246 :1412، اصفهانی راغب)ء«، الشی
الخصال مرحوم   ؛(368  :1376،  همو(، مجالس مرحوم صدوق )619  /2  :1413من الیحضره الفقیه )شیخ صدوق،  حقوق،    منابع اصلی رساله.  10

( است. این 419 :1412طبرسی، مکارم االخالق طبرسی ) ؛(255 :1404حرانی، تحف العقول ابن شبه حرانی ) ؛(564 / 2 :3621همو، صدوق )
 . نتیجه اما مرحوم صدوق، چهار سند برای این رساله آورده است ،رساله در تحف العقول و مکارم االخالق به صورت مرسله و مقطوعه ذکر شده

ید را خواهند داشت.   پذیرفتنی استمن الیحضر الفقیه    بررسی این چهار سند حاکی از آن است که در مجموع سند دوم مشیخه  و سایر اسناد، نقش مؤ
ید دیگر اعتبار سند، شهرت رساله   بنابراین، عبارات این رساله در کتب مرحوم صدوق نزد ما معتبر خواهد بود. .حقوق است مؤ

قد شاع فی مجالس الفاتحة توزیع أجزاء من القرآن علی الواردین و هو فعل حسن و إن لم أجد له مأخذا شرعیا  : »(205 /4: 1413سبزواری، ). 11
و   فی النصوص و ال من األسالف و علی أی تقدیر یجب احترام القرآن للموزع و اآلخذ و ال یجب أخذه علی الجالس، کما ال یجب قراءته لو أخذه

 «لک ال یجب اإلعالم بأّنه لم یقرأ، کّل ذلک لألصل.کذ
َح : »(169  /6:  1409حر عاملی،  . )12 ِد الإ ِن َعبإ َراِهیَم بإ ِبى ُعَمیٍر َعنإ ِإبإ

َ
ِن أ ِبیِه َعِن ابإ

َ
َراِهیَم َعنإ أ ِن ِإبإ ُقوَب َعنإ َعِلى بإ ُن یعإ ُد بإ َحاَق ُمَحمَّ ِمیِد َعنإ ِإسإ

 
َ
ِن َغاِلٍب َقاَل: َقاَل أ ِریَن بإ ِلیَن َو اْلإِخ وَّ

َ ُه َعزَّ َو َجلَّ اْلإ ِه ع ِإَذا َجَمَع اللَّ ِد اللَّ هُ  -ُبو َعبإ َسُن ُصوَرًة ِمنإ حإ
َ
َبَل َلمإ یَر َقطُّ أ قإ

َ
ٍص َقدإ أ َفِإَذا َنَظَر   -ِإَذا ُهمإ ِبَشخإ

ا آُن َقاُلوا َهَذا ِمنَّ ُقرإ ِمُنوَن َو ُهَو الإ ُمؤإ َسُن َش  -ِإَلیِه الإ حإ
َ
یَنا َفِإَذا انإَتَهى ِإَلیِهمإ َجاَزُهمإ ى َهَذا أ

َ
ِش  -ٍء َرأ َعرإ ى یِقَف َعنإ یِمیِن الإ نإ َقاَل َحتَّ

َ
َفیُقوُل   -ِإَلى أ



ِتَفاِع َمكاِنى ِتى َو َجََلِلى َو ارإ اُر َعزَّ َو َجلَّ َو ِعزَّ َجبَّ َهاَنک -الإ
َ
ِهیَننَّ َمنإ أ

ُ
کَرَمک َو َْل

َ
أ َم َمنإ  یوإ کِرَمنَّ الإ

ُ  .« ْلَ
َسک ِبا». 13 ِه فقد اسَتمإ ِمنإ ِباللَّ اُغوِت َو یؤإ َغى َفَمنإ یكُفرإ ِبالطَّ ُد ِمَن الإ شإ یِن َقدإ َتَبیَن الرُّ قىَل ِإکراهَ ِفى الدِّ ُوثإ َوِة الإ ُعرإ ُه َسمیٌع  لإ ََل انإِفصاَم َلها َو اللَّ

بی آشکار شده ؛ هیچ اجباری در دین نیست و راه از بیَعلیٌم  است؛ پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به یقین به  راهه به خو
یزی استوار که آن را گسستن نیست چنگ زده است و خداوند شنواِی دانا است« )بقره: ُهمإ  (؛ »256 دستاو ِض کلُّ رإ

َ ک َْلَمَن َمنإ ِفى اْلإ َربُّ َو َلوإ شاَء 
ى یكونُ  اَس َحتَّ نإَت ُتكِرهُ النَّ

َ
َفأ

َ
ِمنیَن َجمیعًا أ آوردند؛ پس خواست، قطعًا هر کس در زمین است همه آنها یکسر ایمان می؛ و اگر پروردگار تو میوا ُمؤإ

َماِء ءَ (؛ »99  کنی بگروند؟!« )یونس:آیا تو مردم را ناگزیر می َن السَّ لإ َعَلیِهم مِّ  ُننزِّ
إ
ِمِنیَن ِإن نََّشأ َلَّ یكوُنواإ ُمؤإ

َ
َسک أ ک َباِخٌع نَّفإ َناُقُهمإ َلَعلَّ عإ

َ
تإ أ ایًة َفَظلَّ

آوریم تا در  ای از آسمان بر آنان فرود می آورند، جان خود را تباه سازی. اگر بخواهیم، معجزه [ ایمان نمی؛ شاید تو از اینکه ]مشرکانلَها َخاِضِعیَن 
كُ (؛ »4و  3 )شعراء: هایشان خاضع شود« برابر آن، گردن بِّ رَّ َحقُّ ِمن  َحاَط  مإ َفَم َو ُقِل الإ

َ
اِلِمیَن َناًرا أ َنا ِللظَّ َتدإ عإ

َ
یكُفرإ ِإنَّا أ ِمن َو َمن َشاَء َفلإ یؤإ ن َشاَء َفلإ

[ است؛ پس هر که بخواهد بگرود و هر کس بخواهد انکار کند، که ما برای ستمگران آتشی آماده َو...؛ و بگو حق از پروردگارتان ]رسیده   ِبِهمإ ُسَراِدُقَها
 (.29 گیرد...« )کهف:ایش آنان را در بر میهایم که سراپردهکرده

 مقصود از عدم جواز، عدم امکان است؛ زیرا اساسًا الزام و اکراه به ایمان، ممکن و مقدور نیست.. 14
ِحجاَرُة َعَلیها َمَلِئكٌة غِ ». 15 اُس َو الإ لیكمإ نارًا َوُقوُدَها النَّ هإ

َ
نإُفَسكمإ َو أ

َ
ذیَن آَمُنوا ُقوا أ یَها الَّ

َ
اید، خودتان  ؛ ای کسانی که ایمان آوردهَلٌظ ِشداٌد یاأ

(؛ 6 [اند« )تحریم:[ فرشتگانی خشن ]و[ سختگیر ]گماشته شدههاست حفظ کنید. بر آن ]آتشو کسانتان را از آتشی که سوخت آن، مردم و سنگ 
ساس این احتمال که »التضار« فعل معلوم باشد، معنای آیه چنین است: »نباید پدر و  (. بر ا243 »الُتَضارَّ واِلَدٌة ِبَوَلِدها َو ال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه«)بقره:

 مادر به کودک ضرری برسانند«.
مندی است؛ زیرا عقیده، امری قلبی است و قابل الزام و اکراه وجوب الزام و اکراه خفیف به عقیده، در این گزاره به معنای امر به مقدمات عقیده. 16

 نیست.
تعلیم و تربیت و روش  کند و حتی برخی از محققان معتقدند به تعداد مربیان، فلسفه  ای پیروی میشود هر مربی از یک فلسفه تربیتی نانوشتهحًا گفته میاصطال.  17
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Abstract 

This article seeks to draw out the juridical standpoint concerning memorization of the Quran in 

Kindergartens using references and analytical method with emphasis on jurisprudential deduction. 

Memorization of the Quran means that a preschooler is persuaded or made to memorize the Quran at a time 

when he is not duty-bound. Since he is not under any religious obligation, the deduction of a juridical ruling 

becomes challenging. However, by scrutinizing the arguments regarding people who have no obligation, it 

can be inferred that those arguments apply to adults and categorically do not include children below the age 

of maturity. When it comes to the arguments, a general instruction can be inferred regarding memorization 

of the Quran per se which means that it is recommended for preschoolers to memorize the Quran. Given 

the fact that the narrations have not specified an age for memorization of the Quran and also the natural 

tendency of the child to spirituality and his memory power, in the eye of reason and custom there is no 

objection about a preschooler memorizing the Quran. As well, by clarifying the criterion through analyzing 

the significations of the narrations according to which teaching the Quran to a child is among the rights of 

a child upon his parents, we can, at least, deduce the desirability of teaching the memorization of the Quran. 

It is therefore not permissible to force them to learn the Quran. In case, this leads to their aversion or 

deviation in the future, it is forbidden.  

Keywords: age of instruction, discerning child, unbound, forced education, tutor's personal traits. 
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