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 3چكيده

ساز که زمینه گیری جامعه اسالمی برخورداری افراد از تربیت شایسته دینی استتردید اساس شکلبی
های اسالمی است. در دین شریف اسالم بر دو عنصر خانواده و تعلیم و تربیت الهی تأکید تحقق آرمان

 ف والدین در تربیت فرزندان در خانواده چیست؟ یشده است. اکنون سؤال این است که حدود وظا
مرجع  د،باشمیهای مختلف هف مکلفان در حیطیدانش فقه اسالمی که مرجع تعیین وظا

تواند حدود و ضوابط تکلیف والدین در تربیت فرزندان را با مالحظه منابع معتبری است که می
در این پژوهش  .یکی از ادله معتبر شرعی قابل استناد است ،استنباط حکم فقهی بیان نماید. سیره

در تعلیم و  بر وظایف والدین داللت انواع سیره از جمله سیره انبیا در قرآن و سیره معصومین
طور عمده بیانگر اهتمام به امور آموزشی و  های مذکور بهشود. سیرهتربیت فرزندان بررسی می

آن وجود دارد، بر  در موردن و ارتکازاتی که یتربیتی در حد اباحه بالمعنی االعم است و برخی قرا
 کند.رجحان که اعم از وجوب و استحباب است داللت می

 .، سیره، والدین، حکم شرعی، فقهتربیت هه:کا دوشژ 
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 مقدمه

کانون اولیه  ریزی نموده است. خانوادهاسالم تربیت دینی فرزندان را بر محور خانواده پایه
احکام، آداب و  نهند و برخی از پرورش و نخستین اجتماعی است که فرزندان در آن گام می

جوی بشر اده در اصل فطرِت کمالگیرند. گرایش به خانومناسک مهم شرعی را در آن فرا می
مالحظه مقتضیات فطری بشر خانواده را به مثابه کانونی مقدس  ه دلیلاست. دین اسالم نیز ب

 های تربیتی قرار داده است.ارج نهاده و محور برنامه
با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری خانواده در اسالم برای آن کارکردهای متعددی در نظر 

 برخی کارکردهای مورد انتظار از تشکیل خانواده در اسالم عبارتند از:  گرفته شده است.
؛ برآورده آنتأمین نیازهای ابتدایی و طبیعی افراد؛ تداوم نسل انسان و امتداد وجود 

ساختن نیازهای متقابل جسمی و روحی زوجین در خانواده؛ تأمین نیازهای معنوی و 
عِل»(. 128 :2424، )شیخ طوسید اخالقی؛ حفظ و تقویت تقوا و ایمان افرا َ ْنللَقهَللَ ُم ُللشااَّ

ْصِفلشْاَبهِقي َعلِفيلشامِّ ِقلشااَّ ْحَبَرلِ ْصَفلِدیِمِع لَفْاَ اَّ
َ
َجلَفَرْدلأ عالوه بر این، از کارکردهای  «.َ َزوَّ

مهم خانواده تربیت شایسته کودکان است. فرایند تربیت از خانواده با محوریت پدر و مادر 
، درباره رشد و تعالی اندکه متکفل تولید نسلپدر و مادر در خانواده همچنان .شودمیآغاز 

ساز تربیت دار در خانواده، زمینهدینی و معنوی آنها نیز متعهد هستند. تربیت فرزنداِن دین
رو، تعلیم و تربیت فرزندان صالح منوط به جامعه سالم و صالح دینی است. ازاین

 تربیت شایسته خانوادگی، زیر نظر والدین مؤمن است. برخورداری آنها از
دستورهای عملی شریعت  گرفقه اسالمی که در میان علوم اسالمی، بیان ،از سویی دیگر

هایی را بیان نموده که عملکرد مطلوب خانواده در ، پا به این عرصه نهاده، چهارچوباست
ظایف والدین در تربیت دینی و ،بر همین اساس دانش فقه .گیرداسالم طبق آن شکل می

 کند.فرزندان را بیان می
ای روشمند با مراجعه به ادله معتبر فقهی صورت ط احکام فقهی نزد فقها به گونهااستنب

ادله سیره است که در انواع مختلف شامل سیره انبیای الهی و این گیرد. از جمله می
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وان در فرایند استدالل فقهی به آن تکه می باشدمی، سیره عقال و سیره متشرعه معصومین
تمسک نمود. هدف از تمسک به سیره در تبیین وظایف تربیتی والدین، اثبات اصل 

مندی والدین در تربیت دینی فرزندان مبتنی بر انواع سیره، تعیین حدود تکلیف والدین وظیفه
ط حکم فقهی و برجسته و نیز فراتر از آن بیان جامع از امکان مراجعه به انواع سیره در استنبا

مفاد سیره تنها جنبه  :به سخن دیگر .ساختن جایگاه و اهمیت سیره از منظر فقهی است
اخالقی غیر تجویزی ندارد، بلکه در مقام کشف و استخراج احکام فقهی قابل توجه است. 

 شود.می آن اشارهحدود داللت اقسام به سپس  ودر بحث حاضر ابتدا به مفهوم سیره 

 سيرهمفهوم 

صحاح واژه سیره مصدر نوعی از ماده سیر است که بر نوع حرکت داللت دارد. جوهری در 
تاج زبیدی در  .انددانسته «طریقة»سیره را به معنای لسان العرب و ابن منظور در اللغة 

 ؛681 /4: 2424ابن منظور،  ؛382 /6: 2421)جوهری، کند همین معنا را ذکر مینیز العروس 
عالوه بر معنای روش که آن را موصوف به نیک و  المصباح المنیردر  .(118 /3: 2424واسطی، 

طریحی نیز در  (.688 /6تا: بی)فیومی، کند بد دانسته؛ به معنای هیأة و حالت نیز اشاره می
پس سیره مصدر (. 641 /6: 2423)طریحی، مجمع البحرین متذکر همین معنا شده است 

داللت بر نوع حرکت دارد و در لغت نیز به معانی روش و شکل نوعی بر وزن فعله است که 
 و حالت بیان شده است.

 :وجود داردبرای سیره دو معنای اصطالحی 
مراد از آن همان هیأت و حالت فعالیت آدمی است و  ؟. به معنای چگونگی و نوع عمل2

ا از رفتار یابد و حالت رفتار جدکه هیچ فعالیتی بدون حالتی خاص تحقق نمی ازآنجا
 شود.های آدمی را شامل مینیست؛ سیره در این مفهوم، همه رفتارها و فعالیت

این معنا اخص از معنای اول است. معمواًل هر «. سبک و قاعده رفتار»معنای به . 6
ویژه اگر از فاعل حکیم و به صورت پیوسته اتفاق افتد، تابع قانون و رفتار و عملکردی، به
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به معنای سبک، شیوه و قاعده خاص « سیره»بر این اساس، گاهی  .ای استسبک ویژه
رود. البته بررسی سیره به معنای اول مقدمۀ دستیابی به کار میحاکم بر برخی رفتارها به

 (.8: 2688)داودی و حسینی زاده، است  (معنای دوم)قواعد و سبک حاکم بر رفتار 
به مفاد آنها برای بیان حکم مستفاد از آن دارد که اشاره  یسیره در اصطالح انواع مختلف

، سیره عقال سیره لقمان ،الزم است. در این بحث، سیره انبیا در قرآن، سیره معصومین
 و متشرعه مد نظر قرار گرفته است.

 سيره انبيا در قرآن .1

که ، سیره انبیاست. چناندارداهمیت  بسیاریکی از ابزارهای قرآن که در بیان احکام تربیتی 
تمام سوره هود، بیان سیر تاریخی انبیا و اوصاف و احوال و شخصیت آنهاست. بخشی از 

 د:نگیرجای میسوره مریم نیز بیان سیره انبیاست. آیات قرآن درباره سیره انبیا در دو دسته 
یه مربوط به سیره حضرت اسماعیل در سوره مریم که درباره فراخواندن خانواده به آ. 2

 است.نماز و زکات 
به  و حضرت یعقوب های انبیا از جمله حضرت ابراهیم. آیاتی که توصیه6

 فرزندانشان را ذکر کرده است.

 الف. سيره حضرت اسماعيل

ْهَاعُل»
َ
ُ ُبلأ

ْ
؛لَولَکهَنلَیأ لَ ِبّ ه  ُعلَکهَنلَصهِدَقلشْاَ ْمِدلَولَکهَنلَ ُم ال  لَولشْذُکْبلِفيلشْاِکَاهِبلِإْمَ هِم َللِإ َّ

ل ِعلَ ْبِضّ ه لِرهاصَّ رِّ َکهِةلَولَکهَنلِمْمَدلَ   (.11 – 14)مریم:  «اَلِةلَولشازَّ
درباره تعیین اسماعیل )حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم یا حضرت اسماعیل 

در آیات سوره  .ن اختالف نظر استابن حزقیل( که در این سوره نام برده شده میان مفسر
نی یاین امر از قرا .اشاره شده است یعقوب و ابراهیم ،از جمله اسحاق یمریم به پیامبران

کند؛ اما در برخی روایات این است که اشاره آیه به اسماعیل فرزند ابراهیم را تقویت می
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اسماعیل غیر از فرزند حضرت ابراهیم بیان شده است. عالوه بر این در قرآن ابتدا داستان 
ادامه داستان حضرت موسی و هارون را  در ،حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب بیان شده

که  یدر حال .کرده است که ترتب تاریخی ندارد اشارهاسماعیل  به داستان و سپس آمده
مقتضای رعایت شأن حضرت اسماعیل به عنوان فرزند حضرت ابراهیم ذکر او بعد از 

 قرینه بهالبته این  .(3 /24: 2427)طباطبایی، حضرت ابراهیم و قبل از حضرت موسی بود 
؛ ولی نیستتسلسل تمام موارد تاریخی  بر رعایتتنهایی تمام نیست؛ چون بنای قرآن 

گذارد ای باقی نمیروایتی که مقصود از اسماعیل را مشخص کرده بر فرض اعتبار، شبهه
نیز الشرائع عللرسد نظر مرحوم صدوق در به نظر می (.31 - 34: 2613)ابن قولویه قّمی، 

گذاری اسماعیل بن یدگاه است؛ چرا که عنوان روایات این باب را باب علت نامموافق این د
 .(77 /2: 2683)شیخ صدوق،  الوعد انتخاب کرده استحزقیل به صادق

 از: صفاتی که در این آیه برای اسماعیل ذکر شده عبارتند
ُعلَکهَنلَصهِدَقلشْاَ ْمل. »2  کرد.؛ وفای به وعده می«ِدلَولشْذُکْبلِفيلشْاِکَاهِبلِإْمَ هِم َللِإ َّ
لَ ِبّ ه ل. »6  ؛ او هم نبوت و هم رسالت داشت.«َولَکهَنلَ ُم ال 
َکهِةل. »6 اَلِةلَولشازَّ ْهَاُعلِرهاصَّ

َ
ُ ُبلأ

ْ
؛ از اعمال او امر نمودن خانواده به نماز و زکات «َولَکهَنلَیأ

عمل، تنها در انجام  شود؛ یعنی اینبوده است. از این آیه استمرار عمل مذکور استفاده می
 یک یا چند نوبت انجام نگرفته، بلکه سیره مستمره بوده و آیه داللت بر استمرار دارد.

ِعلَ ْبِضّ ه ل. »4 رِّ  ؛ مرضی خدا بود.«َولَکهَنلِمْمَدلَ 
« َو َکاَن َیْأُمُر »آیا  :درباره حدود داللت سیره و حکم مستفاد از آن این سؤال مطرح است

د وجوب است یا خیر؟ بررسی و تعیین حدود داللت سیره مربوط به علم در آیه شریفه مفی
اصول است و یکی از مباحث مطرح در اصول فقه مفاد سیره و حدود داللت آن است که در 

 شود.ادامه به آن اشاره می
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 های قرآنیاعتبار سيره

اب عصمت است. در ب تابع قبول عصمت انبیا و ائمه اعتبار سیره قولی انبیا و ائمه
های مختلف وجود دارد که در تعیین حدود داللت سیره مؤثر است. دیدگاه انبیا و ائمه

است که فعل معصوم حجت است و انبیا نیز معصوم هستند؛ ولی سیره  ایندیدگاه مشهور 
االعم نیز با اباحه کند. اباحه بالمعنیعملی آنها بیش از اباحه بالمعنی العام افاده نمی

شود؛ یعنی اعم از استحباب و وجوب و اباحه است. احکامی که األخص جمع می بالمعنی
شود، تنها حرمت و کراهت است. قدر متیقن از اباحه طبق این نظریه از مفاد سیره خارج می

ن و شواهدی وجود دارد که بر پایه آن یاألخص است؛ ولی قرا األعم، اباحه بالمعنیبالمعنی
 األخص فراتر و آن را مفید رجحان شمرد. از اباحه بالمعنی توان داللت سیره رامی

نی که شاهد بر داللت سیره بر دایره فراتر از اباحه و حداقل مفید رجحان ی. یکی از قرا2
ْهَاُعل»فرماید: که میعبارت آیه است، چنان . مفید استمرار بودناست

َ
لأ ُ ُب

ْ
لَیأ لَکهَن َو

اَلِةل داده است. استمرار صدور فعل از معصوم عرفًا مفید را انجام  ؛ یعنی دائمًا آن کار«ِرهاصَّ
 نوعی رجحان عمل است.

خصوص در قرآن است؛ یعنی . قرینه مرجحه دیگر، نقل سیره در کالم معصوم به6
 چنانچه قرآن سیره پیامبر یا معصومی را نقل کند به معنای اهمیت و رجحان آن است.

اط آن با یک امر عبادی است. سیره محل بحث نیز . قرینه دیگر بر رجحان سیره ارتب6
البته خود امر، عبادت نیست؛  .با نماز و زکات است. سیره پیامبر امر به عبادت استهمراه 

 هرچند با عبادت انتساب دارد و این امر نوعی قرینه عرفیه بر مطلوبیت است.
کند، در مقام توصیف عالوه بر اینکه آیه شریفه فعل نیکی را نقل می ،. قرینه دیگر4

تواند قرینه جدیدی بر رسد این مطلب نیز میای نیز هست. به نظر میشخصیت برجسته
 رجحان باشد.

البته برای افاده وجوب باید قراین کافی  .شودرجحان مذکور با وجوب نیز جمع می
 برخی از قراین در بحث حاضر عبارتند از: .وجود داشته باشد



   41....رهيفرزندان از منظر س ينيد تيخانواده در ترب فهيوظ 

 است. یوه یکی از انبیای الهی درباره اهتمام به ادای نماز خانوادهآیه شریفه توصیف ش .2
 طور مستمر به آنها امر کرده است. که به باشدمینماز و زکات،  بر وجوبفرض  .6
 چون با وجوب متعلق تناسب دارد. ؛امر به واجب، ممکن است واجب باشد .6
به نظر  .ا صادق الوعد شمرده استچون قرآن آن پیامبر ر دارد؛سیاق آیات نیز قرینیت  .4

 رسد قراین مذکور موجب حصول اطمینان کافی برای استفاده وجوب نشود.می
عالوه بر اباحه به معنای عام،  ،حاصل بحث حاضر این است که قطعًا سیره محل بحث

بخش ندارد. مگر اینکه شواهد اطمینان ،مفید نوعی رجحان است و استفاده وجوب از سیره
اَلةِ »ای نظیر ر قراین دیگر نظیر مناسبات حکم و موضوع و ادلهدر کنا مفید « َوْأُمر َأْهَلَک ِبالصَّ

 وجوب باشد.

 شمول موضوع حكم

های پیشین است، آیا حکم مستفاد از آن درباره با توجه به اینکه آیه درباره یکی از انبیای امت
 ست؟جاری امسلمانان نیز 

احکام شرایع سابقه مرتبط است. بحث مذکور در پاسخ به این سؤال با استصحاب 
 (424 - 426 :2418آخوند خراسانی، ؛ 271 /2: 2423)شیخ انصاری، تنبیهات استصحاب رسائل 

وجود دارد که در استصحاب شرایع سابقه  موردهای مختلفی در مطرح شده است. دیدگاه
 شود:به دو دیدگاه برجسته اشاره می ذیل

 .ب احکام شرایع سابقه. عدم امکان استصحا2
استصحاب احکام شرایع سابقه ممکن نیست؛ چون ادیان سابق با آمدن  :برخی معتقدند

در نتیجه موضوع عوض شده و از شرایع مذکور  اند ونسخ شده شریعت پیامبر خاتم
 را به اسالم تسری داد. حکمیتوان نمی

 .. امکان استصحاب احکام شرایع سابقه6
تک مربوط به کلیت ادیان سابق است نه تک ،ین باور است که نسخدیدگاه دیگر بر ا
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، اما الزمه آن نسخ است ها؛ یعنی بنیادهای اصلی و اساسی ادیان سابق نسخ شدهاحکام آن
 ؛ چرااندهای ادیان سابق نسخ نشدهمجموعه احکام آنها نیست؛ چون یقینًا بسیاری از آموزه

 یابد.میهای مشترک دارد و استمرار ت که حلقهکه خط رسالت و نبوت یک خط مستمر اس
 پس استصحاب احکام شرایع سابقه مانعی ندارد.

نظر از امکان یا عدم امکان استصحاب احکام ادیان پیشین، توجه به این نکته با صرف
کند، الزم است که وقتی خدای متعال در قرآن کریم مطلبی راجع به انبیای گذشته بیان می

ک در کنار  -که سند اصلی دین اسالم و دین خاتم است  -ید بر آن در قرآن نقل آن و تأ
قبول شریعت جدید عرضه  مورددلیل بر آن است که به عنوان متن  ،مناسبات حکم و موضوع

پس محل طرح استصحاب  .شده و بیان احکام شریعت جدید طبق آن مد نظر بوده است
د بیان نشده است؛ یعنی تنها متکی بر سیره احکامی است که در متن دین جدی ،شرایع سابقه

گذشته در قرآن و  یانبیا اما چنانچه سیره باشد.یا اقوال موجود در کتب و منابع تاریخی 
و آموزۀ مقبول شریعت  خواهد بودروایات بیان شده باشد، بخشی از محتوای شریعت جدید 

 شود.جدید محسوب می
بیان شده یا آنچه  یا سایر پیامبران بر خاتماز خطاباتی که درباره پیام :نکته دیگر

اشتراک خطاب  ،شود؛ زیرا اصلشود، الغای خصوصیت به امت میدرباره سیره آنها نقل می
که جریان احکام مذکور از امت سابق به امت بین شخص پیامبر و همه امت است. چنان

ظاهر و شواهد کالمی و  اسالم نیز مادامی که نسخ نشده، نیاز به استصحاب ندارد؛ بلکه
آوری مبنی بر ثبوت احکام مذکور در اسالم وجود دارد. البته اگر کسی شک قراین اطمینان

 است. پذیرفتنیستصحاب نیز ین ااحکام شرایع سابقه است و ا ،کند، محل استصحاب
شود، دو الغای خصوصیت طور خالصه درباره آنچه از انبیای گذشته نقل می پس به

یکی از شخص پیامبر به امت و دیگری از آن امت به این امت. این امر  :جاری است
 احکام است. مربوط بهمقتضای شواهد و قراین 
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 تكليف مؤکد درباره امر به اهل

، به عنوان منطبق شودچنانچه حکم مستفاد از آیه شریفه با امر به معروف به معنای عام 
کد پیدا می به معروف به طور کلی وجوب دارد و هرجا که  امر ؛ زیراکندوظیفه خانوادگی تأ

 شود.دو امر بر هم منطبق شود، مؤکد می

 تعميم موضوع آیه

آیا ممکن است موضوع آیه به سایر عناوین و تکالیف شرعی تعمیم یابد؟ در پاسخ به این 
بعید نیست با الغای خصوصیت حکم نماز و زکات که موضوع آیه  :توان گفتسؤال می

در حقیقت آنچه در آیه بیان شده، مصداق بارز و  سرایت کند.ضوعات دیگر است، به مو
کید قرار گرفته است؛ درباره سایر واجبات و تکالیف  هل و امهمی است که طبق سیره مورد تأ

 یعنی طبق قاعده کلی، مشمول همین حکم است. ؛فرزند نیز همین حکم وجود دارد
با الغای خصوصیت  و شودمحسوب نمی به این ترتیب آیات محل بحث از آیات خاصه

. شاهد بر الغای خصوصیت نیز عالوه بر فهم و ارتکازات عرفی خواهد بوداز آیات مطلقه 
دیگر ؛ و در آیه «قوا أنفسکم و أهلیکم ناراً »فرماید: سیر آیات است که در آیه وقایه می

به صورت مطلق  اول با این توضیح که آیه .«أ بلأهاکلرهاصا ةلولشازک ةلو»فرماید: می
از نماز و زکات نام برده شده و  دوم به صراحتدرباره همه واجبات و محرمات است و در آیه 

کید است؛ درحالی که روح جریان الغای خصوصیت در این آیه، تعمیم حکم بر تمام مورد تأ
ز در این صورت طبق این آیه نی .تر نهی از تمام محرمات استواجبات و در مرتبه ضعیف

وظیفه امر و هدایت کلی که بر عموم جامعه واجب است در فضای خانواده به عنوان یک 
 وظیفه ویژه و مؤکد والدین جریان دارد.

 شمول حكم بر تمهيدات

 گیرد؟ دلیل آن چیست؟تمهیدات آموزشی و تربیتی را در بر می ،آیا حکم مستفاد از آیه
تمهیدات )متوقف بر تحقق مقدمات امر  ،پاسخ این است که امر به نماز و سایر تکالیف
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خواهد مشمول حکم نیز در نتیجه تمهیدات آموزشی و تربیتی  .است (آموزشی و تربیتی امر
خصوصیت اولیه و جریان حکم  یمؤید الغا ،. آیات و روایات دیگر و نیز ارتکازات قویبود

 ین بیشتری الغادر تمهیدات است؛ یعنی با توجه به مفاد سایر آیات مرتبط با اطمینا
 .شودپذیرفته میخصوصیت و شمول حکم 

 حاصل بررسی سيره حضرت اسماعيل

در قرآن درباره دستور مستمر ایشان به اهل خویش  . سیره ممدوح حضرت اسماعیل2
 .استمفید وجوب  ،درباره نماز، با توجه به قراین و نیز ادله دیگر، فراتر از اصل رجحان

ها؛ تک احکام آنقه مربوط به کلیت ادیان سابق است نه تک. نسخ احکام شرایع ساب6
و الزمه آن نسخ تمام احکام است یعنی تنها بنیادهای اصلی و اساسی ادیان سابق نسخ شده 

های مشترک دارد و چون خط رسالت و نبوت یک خط مستمر است که حلقه ؛آنها نیست
 .یابدمیاستمرار 

گذشته بیان شده باشد،  یانبیا معتبر درباره سیره. چنانچه حکمی در قرآن و روایات 6
 شود.بخشی از محتوای شریعت جدید است و آموزۀ مقبول شریعت جدید محسوب می

ای بر که قرینه یا سایر پیامبران . احکام و خطابات شرعی مربوط به پیامبر خاتم4
ک تکلیف، شامل همه واسطه جریان اصل اشتراپیامبران نباشد، بهخود آن اختصاص آنها به 

 شود نیز همین حکم را دارد.های مستندی که از آنها نقل میشود. سیرهامت می
، مطابق قراین و باشند . احکام کلی شرایع سابقه مادامی که در اسالم نسخ نشده1

 آور، در شریعت اسالم نیز ثابت است.شواهد اطمینان

 های انبيا به فرزندانتوصيه ب.

ایی که در قرآن برای بیان احکام استفاده شده، بیان سیره انبیا در قالب روابط هیکی از قالب
پدری به  توصیهپدر و فرزند است. بر این اساس برخی مسائل مربوط به تعلیم و تربیت از 
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فرزند خویش بیان شده است. در شیوه مذکور ارشاد و هدایت فرزند با استفاده از عنصر 
گر جایگاه روابط مذکور در تعلیم و تربیت فرزندان این امر نشان ارتباط پدر و فرزندی است.

 بیانگر مسئولیت والدین در تعلیم و تربیت فرزندان است. نیزدر خانواده و 

 توصيه حضرت ابراهيم

للَول» لَفاَل یَن لشادِّ لَاُکُم لشْصَلَف  لشاّاَع لِإنَّ لَرِميَّ لَیه لَوَیْتُر ُب لَرِم ِع لِإْرَبشِه ُم لِرَهه لَوصَّ  لَإالَّ َ ُ  ُ نَّ
ْخِاُ  َنل  ُامل ُّ

َ
 .(266)بقره:  «َوأ

وظایف پدر و مادر در قبال فرزندان قابل استناد است که به دو نکته درباره  برایاین آیه 
 شود:تفسیر و داللت آن اشاره می

وصایای به ، ابراهیم حضرت به ابتالی مربوط. در این سوره، بعد از بیان آیات 2
شده است. یکی از فقرات  خود اشارهبه فرزندان  و حضرت یعقوب حضرت ابراهیم

یَنل»توصیه ایشان به فرزندانشان این است:  لشاّاَعلشْصَلَف لَاُکُملشادِّ ؛ در این فقره به دینی «ِإنَّ
جز آن به چیزی در هنگام مرگ  تا که خداوند برای ایشان برگزیده اشاره کرده و از آنها خواسته

صود این است که فرزندان را از سستی درباره حفظ ایمان و اعتقاد خویش نباشند. مق معتقد
 فاقد ایمان و عقیده سالم باشند. ،مرگ هنگامبر حذر دارند تا مبادا 

ای نزد ترین مطالبی که همچون گنج و سرمایههر کس آخرین و مهم ،. هنگام وصیت6
گذارد. طبق مفاد این ارث میکند برای نزدیکان خویش به او است و خطر آن را تهدید می

از فضای عاطفی هنگام وصیت استفاده کرده سرمایه باقی  ‘آیه حضرت ابراهیم و یعقوب
ثبات قدم بر آن را به آنها ا است کهین الهی یدهند، آیخویش را که به فرزندان خود تحویل م

 (.626 /2: 2636)طالقانی، کنند یگوشزد م

   های حضرت یعقوبتوصيه

 شود:تقسیم میدو دسته جداگانه به فرزندان خود در قرآن کریم به  های حضرت یعقوبتوصیه
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 .اوستبخشی از آن به حضرت یوسف اختصاص دارد و بخش دیگر برای تمام فرزندان 

 به حضرت یوسف توصيه حضرت یعقوب .1

لاَللَ ْرُصْصلُ ْؤَیهَكلَمَا لِإْخَ ِ َكلَفَ ِک ُدوشلاَل» لَقهَللَیهلُرَميَّ ْ َخهِنلَمُدوٌّ ْ َلهَنلِاْْلِ لشاشَّ لِإنَّ َكلَکْ دش 
 .(1)یوسف:  «ُ ِب ٌنل

طبق  .جمله مشهور ایشان درباره رؤیای حضرت یوسف است حضرت یعقوب توصیه
بینی کرده که بیان حضرت یعقوب برای مواظبت از فرزندانش با بیان ظریفی پیش این آیه

گاهی برادران از آن، شعله اختال بنابراین به حضرت  .افروزدف بین آنها را بر میرؤیا و آ
رؤیای خویش را برای آنها نقل نکن؛ چرا که موجب نفاق و شقاق میان  :فرمایدیوسف می

 خواهد شد. شما

   داللت آیه شریفه

گیرانه نسبت به خطای احتمالی فرزندان . در این آیه حضرت یعقوب نوعی اقدام پیش2
ی کرده و از لحاظ تربیتی برای نگرظریف آینده ین با نگاهخویش انجام داده است. ایشا

 تا خطر انحراف را از آنها دفع کند.است سازی نموده حفظ آنها از گناه زمینه
. تفاوت این آیه با آیات دیگر این است که در این آیه احکام الهی و قواعد کلی نظیر 6

کند به عنوان ه آنچه را یادآوری مینماز و امر به معروف و نهی از منکر مد نظر نیست؛ بلک
شناسانه خویش، حضرت با مالحظه روانآن شود؛ بلکه اولی حکم شرعی محسوب نمی

گاهی سایر حضرت یوسف را از بیان خواب منع کرده است؛ چرا که طبق پیش بینی او آ
 کند و این امر موجبیوسف تحریک میضد برادران از محتوای رؤیا احساسات آنها را بر 

 در پی دارد؛شود؛ که مفاسد و گناهان مختلفی های حسادت آنها میبرانگیخته شدن شعله
از جمله اینکه موجب نزاع و اختالف و خونریزی بین آنها خواهد شد. پس با توجه به بروز 

کند، یوسف را از بازگو نمودن که فرزندان را تهدید می ایها و خطرهای مادی و معنویآسیب
 داشته است. رؤیا بر حذر
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 که در قرآن نقل شده از یک نگاه به دوخود های انبیا و اولیای الهی به فرزندان . توصیه6
 :شوددسته تقسیم می

احکام شرعی نظیر واجبات و  ها اعتقادات واجب ودسته اول: مفاد بخشی از توصیه
نچه در آ مستحبات است که از زبان پدری برای فرزندش بیان شده است؛ نظیر بخشی از

آیات سوره لقمان وارد شده که برخی احکام واجب و مستحب توسط پدری برای آموختن به 
فرزند بیان شده است. وصایای حضرت ابراهیم و یعقوب به فرزندانش درباره پایبندی به دین 
و توصیه حضرت نوح به فرزندش برای گرویدن به آیین الهی و پرهیز از همراهی با کافران از 

 ته است.همین دس
مربوط به عقاید واجب و خود، های انبیا و اولیا به فرزندان دسته دوم: بخشی از توصیه

های عامی است که در طول زندگی یا در هنگام مرگ برای ست؛ بلکه توصیهنیاحکام شرع 
. این اندکردهها به اخالق و معنویت دعوت اند. در این توصیهفرزندان خویش بیان کرده

ولی متفاوت از دسته قبل است. یکی از  ،دنگیرر مجموعه معارف الهی قرار میدسته نیز د
توانسته به تیرگی ها، بر حذر داشتن یوسف از بیان رؤیای خویش بوده که میاین توصیه

، توصیه دیگر حضرت یعقوب به فرزندان به بارهروابط او با برداران بینجامد. آیه دیگر در این 
لشْذَهُب شل»فرماید: وجوی حضرت یوسف است که میرای جستهنگام فرستادن آنها ب َیهلَرِميَّ

ل لِإالَّ ِع لشااَّ لَ ْوِح ُ لِ ْن
َ
لَیْ أ لاَل ُع لِإ َّ ِع لشااَّ لَ ْوِح لِ ْن ُم ش

َ
لَ ْ أ لاَل لَو ِخ ِع

َ
لأ لَو لُی ُمَف لِ ْن ُخ ش َفَاَحخَّ

 (.87)یوسف:  «شْاَرْ ُ لشْاَکهِفُبوَنل
توان وجوب را از بیان مذکور نمی است.ی الهی نقل شده . در این آیه سیره یکی از انبیا4

پس حکم مستفاد از این آیه با توجه به مقدماتی که بیان شد، رجحان و  .استفاده کرد
عدم پیشگیری موجب ایراد ضرر  مطمئن باشداست، مگر اینکه  (مستحب)استحباب 

بینی و توصیه خواهد شد که در این صورت، حکم به وجوب آن بعید نیست. پیش مهمی
حضرت یعقوب به یوسف در زمینه پیشگیری از برانگیختگی حسادت بین برادران بوده که با 

طور طبیعی از مورد یکی اینکه به :توان دایره آن را توسعه دادچند الغای خصوصیت می
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خاص مطرح در آیه که بیان رؤیای حضرت یوسف بوده، به هر اقدامی که موجب برانگیختن 
شود، الغای خصوصیت شود. دیگر اینکه ت و در نهایت اختالف و نزاع میحس حساد

. فراتر از آن گرددکه موجب نزاع و اختالف باشد حکم مستفاد از دلیل مشمول هر اقدامی 
 برایای اینکه این دلیل مفید هر نوع پیشگیری از رذایل اخالقی و نیز هر نوع مخاطره

با توجه به عدم خصوصیت و موضوعیت مورد فرزندان بشود. امکان الغای خصوصیت 
توان از این مورد خاص الغای خصوصیت خاص مطرح در دلیل است؛ که بر اساس آن می

دست آورد. البته برای الغای کرده حکمی عام درباره رجحان دفع خطر از فرزندان به
 در مراتب اخیر باید احتیاط شود. ویژهخصوصیت به 

 تمام فرزندان به وصایای حضرت یعقوب .2

که پیش از  استسوره بقره  266، آیه یکی از آیاتی که در موضوع توصیه پدر به فرزند وارد شده
 این به آن اشاره شد. در آن آیه توصیه حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب به فرزندانشان بیان شد.

ی اشاره در آیه دیگری که بیان آن متفاوت از آیه قبل است به مضمون مشابه ،آن از بعد
ْ لُکْمُاْملُ َهَدشَءلِإْذلَحَضَبلَیْتُر َبلشْاَ ْ ُهلِإْذلَقهَللِاَبِم ِعلَ هلَ ْتُبُدوَنلِ ْنلَرْتِديل»کرده است: 

َ
أ

لَاُعل لَ ْحُن لَو لَوشِحدش  لِإاهه  لِإْمَحهَق لَو لِإْمَ هِم َل لَو لِإْرَبشِه َم لآَرهِئَك لِإاَع لَو لِإاَهَك لَ ْتُبُد َقهُا ش
 (.266قره: )ب «ُ ْخِاُ  َنل

ها که در چارچوب روابط پدر و فرزند ارائه شده، در قالب امر و سفارش هااین توصیه
کند که بعد از من چه نیست؛ بلکه در قالب تربیتی پرسش و پاسخ است. ابتدا پیامبر سؤال می

 شیوه پرستیم.بعد از تو پروردگار تو و پدران تو را می :دهندپرستید؟ آنها پاسخ میکسی را می
 .باشدمیتربیتی مذکور متضمن نوعی ترغیب و تشویق است که در تعلیم و تربیت مؤثر 

 :ندمتمایزبا هم های محل بحث در قرآن از برخی وجوه توصیه
 .تمایز به لحاظ زمان بیان توصیه .الف

های مذکور از این منظر تفاوت آیات محل بحث با آیات سوره لقمان این است که توصیه



   00....رهيفرزندان از منظر س ينيد تيخانواده در ترب فهيوظ 

ین نسبتًا باال و نزدیک مرگ بیان شده است. در روایات نیز احادیثی در همین قالب وارد در سن
شده است که برخی ائمه و انبیا هنگام مرگ توجه خاصی به فرزندان و اطرافیان خود داشتند و 

که چنان کردند؛میو وصایای خاص خویش را برای آنها بیان  خواندندفرامیآنها را گرد خویش 
 2با استناد به آیه وصیت در سوره بقره نقل شده است. ت امام باقراز حضر

 .تمایز به لحاظ قالب بیان .ب
ها به فرزندان تفاوت گذاشت، توان با مالحظه آن میان انواع توصیهمنظر دیگری که می

ها در قالب امر و نهی و که برخی از سفارشهای مورد استفاده است. چنانتفاوت قالب
 هایی مثل سؤال و جواب بوده است.در قالب بیان واقعیات یا شیوهنیز  بعضی

 . سيره معصومين2

دهد فعلی را در منظر دیگران انجام می عبارت است از اینکه معصوم سیره معصومین
شود، ولی با انجام  کنند یا اینکه فعلی در مقابل معصومای که دیگران مشاهده میگونهبه

 فعل دیگران است. یکند که نتیجه آن امضاای او وجود دارد، سکوت میاینکه امکان ردع بر
انجام اقدامات تربیتی در خصوص خانواده خویش، اقتضای شأن هدایت همه پیشوایان 
الهی بوده و امری مسلم است. در منابع تاریخی مربوط به سیره معصومین شواهد بسیاری 

و تربیت فرزندان است؛ از جمله آنچه در به تعلیم  وجود دارد که بیانگر اهتمام ائمه
نسبت به فرزندان  هایی که ائمهو توصیه 6به امام حسن وارد شده نامه امام علیوصیت

 کردند.اند و آنها را به نماز توصیه میخویش پیش از شهادت بیان کرده
نیست که  االعمشود بیش از جواز بالمعنی حکمی که از سیره معصوم استفاده می

تمل بر اباحه یا استحباب یا وجوب است؛ یعنی حرمت ندارد. در نتیجه عدم الردع تنها مش
و  (36 - 36 /6: 2428)مظفر، به قراین دیگری دارد نیاز مفید جواز است و تعیین یکی از اقسام 

طی که در مورد حجیت سیره معصوم در اصول بیان شده، افاده رجحان یبا حصول شرا
 مکن است.استحبابی یا وجوبی م
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حاصل اینکه اصل در سیره معصوم داللت بر جواز است. البته در شرایطی ممکن است 
بیش از جواز را نیز افاده کند که یکی از آنها احتفاف سیره به قراین داخلی و خارجی و 

 تواند مفید رجحان باشد.ارتکازات عقال است که می

 . سيره عقال3

وم رفتار نزد تمام عقال و عرف عام از هر قوم و آیین مقصود از سیره عقال شیوه و روش مرس
یش عمل می این جهت کهالبته از  .است حیث که این کنند نه از مطابق حکم عقل خو

اند. از این رو اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان است که اصولیین متشرع به دین بوده
ریر این دلیل به عنوان یکی از ادله تق (.272: همان)مظفر، اند متأخر آن را بنای عقال خوانده

تکلیف والدین در تعلیم و تربیت فرزندان، مبتنی بر بررسی رفتار متعارف عقال و مردم در 
مکلف خود طور متعارف، پدرها و مادرها را در قبال فرزند این زمینه است. عقال به

برای زندگی مهیا کنند. ا آنها رتا امور مورد نیاز کودکان را به آنها آموزش دهند و  دانندمی
اند. پس فی را بر عهده داشتهیطبق سیره عقال پدر و مادر انجام چنین وظا :به سخن دیگر

ها برای تأمین نیازهای مادی و اقدامات آموزشی و تربیتی درباره شیوه عقال، اقدام خانواده
 فرزندان بوده است.

سیره معصوم و سیره )یگر انواع سیره د مانند ،استدالل به سیره عقال به عنوان دلیل شرعی
 نیاز دارد؛ زیراطبق قاعده نیست و به اثبات شرایطی بیش از انواع دیگر سیره  (متشرعه

حجیت آن منوط  و استدالل بر حکم شارع بر اساس عمل و بنای عقال ابتدائًا توجیهی ندارد
و تقریر شارع در این صورت، اصل امضا  .به کشف امضا و موافقت شارع با سیره است

توضیح، مشروعیت سیره عقال و صحت این با  .(667 - 663 /4: 2427)صدر، است نه سیره 
به نحوی که  ،استناد به آن مبتنی بر شرایطی از جمله همزمانی سیره با حضور معصوم است

 :)همانمفاد سیره روشن شود  با قادر به اتخاذ موضع فقهی باشد و همچنین موافقت شارع
 ر بحث حاضر استناد به سیره عقال با شرایط ذیل ممکن است:د .(667


