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 4چكيده

وش نوشالالتار که به ر نیدر ا ،«یتیفقه ترب»عزه در دانش دام یاسالالتاد اعراف یپردازهیبا توجه به نظر
سناد ش یاکتابخانه ،یا ص ۀویو به  سبت به واکاو رفته،یانجام پذ یلیتحل-یفیتو در  شانیوش ار ین

صط ستخراح و ا ست دهیاقدام گرد یتیترب کردیبا رو یفقه یو محتوا یمبان ادیا پژوهش  یهاافتهی .ا
شکار م صل تأث شانیکه ا سازدیآ س نینموده و بر ا دیو فقه تأک تیمتقابل ترب ریبر ا ت که هر نظر ا

گوناگون  یهاموضالوع، عرصاله نیا یدارد و در جهت بررسال یآداب و احکام ،ینوع برخورد و رفتار
عنوان و به یابیها را ارزمتقابل در آن راتیآن را بر ابواب فقه عرضه کرده و سپس تأث یو محتوا تیترب

 .قرار داده است «هیفقه الترب» زیمورد تجو ینید یهاگزاره
مباحث  بیاقدام و پس از آن به تبو یتیمباحث ترب یابتدا نسبت به گردآور ر،یمس نیدر ا شانیا

ها با آن گانهپنججوارحی و جوانحی پرداخته و سپس نسبت احکام  یفقه با نظر به رفتارها ازیمورد ن
ام اقد یفقهموضوعات  یهاواژه فیو تعر نییقرار داده و در کنار آن به تع لیو تحل یرا مورد بررس
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 یهادگاهیبحث و د ۀنیشیپ یبا بررس ،یمحمول و حکم فقه نییبعد، با هدف تع ۀدر وهل .نموده است
 ۀادله، با غور در ادل انیو در ب پردازندیم یو عقل ییروا ،یخاص قرآن ۀادل یجووموجود به جست

اصل را  انشیا .اندرداختهپ یتیاحکام و نظرات ترب ادیهمه جوانب، به اصط یبا بررس ،ییو روا یقرآن
 .اندشرع و عدم مخالفت با آن قرار داده تیبر رعا ،یتیعلوم ترب یمنددر ضابطه
 .یتیفقه ترب ،یشناسروش ت،یفقه، ترب هه:کایدواژ 
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 ی ديو کل یمحور یهاواژه یشناسمفهوم

 فقه .1

، 1407)جوهری، را در لغت، به دانستن و فهمیدن معنا کرده اند « فقه»معروف لغت، واژۀ  کتب
و فقه به معنای درک کردن چیزهای مخفی  (442  4فارس، ؛ ابن289  4؛ فیروزآبادی، 2243  6

بردن از معلومات حاضر به مفردات، آن را پی در و راغب اصفهانی (9  1)عبدالناصر، نیز آمده 
 .(462)راغب اصفهانی  معلومات غایب معنا کرده است 

از  ای کهعلم به احکام شرعّیۀ عملّیه»فقه مصطلح، در کلمات کسانی چون شافعی، به 
تعریف شده است و تقریبًا عین همین  (146  1؛ صدر، 32  1الدین، )جالل« طریق ادّلۀ تفصیلّیه

؛ 33؛ الشهید الثانی  21  1)الطوسی، خورد تعبیر در کلمات فقها و اصولیون فریقین به چشم می
در اصطالح علمای فقه عصر حاضر نیز از این کلمه، احکام و قوانین عملی اسالم  .(15حکیم  

دیگر، فقه، دانستن احکام شریعت عبارتبه .آیدها به دست میو مانند آن حرام و واجب از
 .(7ش  1377)گرجی، برهان  از راه استدالل و است

 تربيت .2

  .انددانسته« ربب»و « ربو»را از دو مادۀ لغوی  (Education)« تربیت»در کتب لغت، ریشۀ واژۀ 
در معنای این لغت همان سخن العین را  مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، در کتاب 

ه یک داند کمی )ربب(آورده و در کنار آن به بیان قولی نیز قایل شده است که اصل این کلمه از 
 .(340)راغب اصفهانی  تبدیل شده است  )ی(حرف آن برای تخفیف در لفظ به حرف 

ک بوده و دارای ی )ر ب ی(قائل است که تربیت از ریشۀ  معجم مقاییس اللغهصاحب کتاب 
به همین دلیل  .توان معنای زیاده، نما و علو را از آن به دست آورداصل واحد معنایی است و می

منظور ناب .فارس  همان()ابنگویند می« الربوه»و « ربوه»زبانان به مکان مرتفع او قائل است عرب
 (205  14ر، همان، منظو)ابننیز این واژگان را به معنای زیاده و رشد دانسته است 

اما تربیت در اصطالح دانشمندان، تعریف واحدی نداشته بلکه هرکدام از آنان بر اساس 



 1400/ پاییز و زمستان 16/ سال هشتم/ شماره یعلمی ال پژوهشی مطالعات فقه تربیتدو فصلنامه 

 

تعریفی  طورکلی فلسفۀ تربیتی خویش،شناسی و بهشناسی، معرفتشناسی، انسانباب هستی
 .انداز تربیت ارائه نموده

   چنین آورده است بیهکلیات فقه التراستاد اعرافی در تعریف تربیت اصطالحی، در 
در اصطالح، فرایند کمک و یاری رساندن به متربی برای ایجاد تغییر تدریجی در گسترۀ 

واسطۀ عامل انسانی های بدنی، ذهنی، روحی و رفتاری که بهزمان در یکی از ساحت
دارندگی های او یا بازمنظور دستیابی وی به کمال انسانی و شکوفاسازی استعداددیگر به

 .(28  1)اعرافی، گیرد یش صورت میو اصالح صفات و رفتارها

 شناسیروش .3

 .در لغت به معنای قاعده و قانون، شیوه، سبک، طریق و اسلوب آمده است methodروش یا
در اصطالح علوم رفتاری، در معنایی بسیار کلی به طریقۀ انجام هر کاری، برنامه و راهکارهای 

هایی گفته شده است که رسیدن به شیوهها، وسایل و رسیدن به مقصود، یا مجموع فعالیت
« روش»دیگر، سخنبه .(296و295  1377مهر، )شایانکند مقصد، منظور و هدفی را میسر می

به پیمودن مسیری برای رسیدن به هدفی اشاره دارد که در علوم نظری دربارۀ راه یا قاعدۀ کشف 
ت و تعلیم و تربیت به راهی گفته رود و در علوم عملی مانند اخالق و سیاسحقیقت به کار می

بنابراین،  .(445  1391)گروه نویسندگان، شود شود که برای رسیدن به هدف عملی اتخاذ میمی
کند، را به کشف مجهوالت هدایت می روش ممکن است به مجموعۀ طرقی که انسان»

فنونی که آدمی روند و مجموعۀ ابزار و مجموعۀ قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش به کار می
مقصود  .(24  1، 1375)ساروخانی، « کند اطالق شودرا از مجهوالت به معلومات راهبری می

ها و جا، شناخت و بررسی کارآمدیدر این (methodology)« شناسیروش»از 
 .های گوناگون استهای روشناکارآمدی

 چيستی فقه تربيتی

که، هدف و مقصود از تربیت و فرایند آن در این تحقیق، آنچه که مربی در با توجه به آن
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و هرآنچه  باشد،بندد، میجهت ایجاد تغییر، رشد و تأثیرگذاری مطلوب بر متربی به کار می
شناخته شده و معروف است، و در « آموزش و پرورش»گیرد به نام در این فرایند قرار می

احت تربیت و آموزش، مقتضی صدور رفتارهایی اختیاری از ناحیۀ مربیان همین راستا، س
براین، بدیهی است هر نوع برخورد و رفتاری، دارای آدابی است مضاف .باشدو متربیان می

بنابراین مبانی تربیت و رفتارهای مربی و  .شودمتصف می گانهپنجکه به یکی از احکام 
 .متربی در ضمن فرایند تربیت نیز از این قاعده مستثنی نبوده و الزمًا متأثر از فقه است

دار تعیین حکم شرعی برای رفتارهای مربی و متربی خواهد بود و بر درنتیجه؛ فقه، عهده
ه رفتارهای بیتی دانشی است کفقه تر»اساس، در تعریف فقه تربیتی، گفته شده است  همین

ی از ها به یکاختیاری صادرشده از مربیان و متربیان در مقام تربیت را از لحاظ اتصاف آن
 «کندکند و برای هر رفتاری حکمی را از ادلۀ آن استنباا میبررسی می گانهپنجاحکام 

 .(40  1381؛ رزاقی، 380-379  1391)اعرافی، 

 پيشينۀ فقه تربيتی

 .اغراق نیست که بگوییم فقه تربیتی دارای قدمتی به اندازۀ خود فقه و باب احکام است دور از
 .گرددسال باز می 20عنوان یک حوزۀ مجّزای فقهی به حدود اما پیشینۀ فقه تربیتی به

توسط استاد  1377از حدود سال « فقه تربیتی»ای به نام رشتهاندیشۀ تولید دانش میان
و سلسلۀ مباحث درس خارح آن تحت عنوان  .طرح و به مجامع علمی راه یافت عزهداماعرافی 

 .آغاز و کرسی خاصی را به خود اختصاص داد« التربیهفقه »
های فقه التربیه، تحقیق با محور قرار دادن متن کالس 1383گروهی از محققین در سال 

 .گام استاد، آغاز کردندبهگامتر در این عرصه را با نظارت مستقیم و راهنمایی و پژوهش جدی

 شناسی فقه تربيتیاهميت و ضرورت روش

 باشدای آن میهای عقلی در خصوص یک علم، توجه به مسایل فرامسألهاز مجموعۀ بررسی
دهی با توجه به این نکته، در صورت نیاز به دستیابی و توجه .هاستشناسی یکی از آنکه روش
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خست الزم است اهمیت آن علم تبیین شده و مورد توجه شناسی یک علم، نبه اهمیت روش
 .قرار گیرد

موجودی  شناسی فقه تربیتی، باید به این وضوع توجه داشت که انساندر تبیین اهمیت روش
را  با نیازهای متعدد است و تأمین و سازماندهی این نیازها، به قوانینی نیاز دارد که بتواند انسان

در میان قوانین دینی مورد نیاز بشر، از جهت ارزشمندی، فقه در  .برساندبه مقصود و مقصدش 
توان از اهمیت باالی فقه و صدق این مدعا را می .جایگاه مقدم بر تمام علوم بشری قرار دارد

، دارد )پایه و اساسی(گاهی هر چیزی تکیه»اند  ایشان فرموده .به دست آورد کالم پیامبر اکرم
 .(333  4631الفصاحه، ش )نهج« این دین، فقه است یه و اساس()پاگاه و تکیه

ها و اهمیت علم فقه در آن است که با مشخص ساختن قوانین الهی و کشف و تبیین آن
مندی از سعادت تنظیم اعمال فردی و جمعی مسلمانان، راه رسیدن به این مصالح و بهره

 .(9  1، 1423االسالمی، )موسوعه الفقه سازد دنیوی و اخروی را فراهم می
ین راه های رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی، تنظیم اعمال فردی و جمعی ترمهمیکی از 

های جدید توان نتیجه گرفت فقه تربیتی که یکی از عرصهبنابراین می .باشداز حیث تربیتی می
در قدم بعد، پژوهی است جایگاه ویژه و واالیی در بین علوم داشته و و نوظهور در تربیت

ی از شناسی فقه تربیتتوان جایگاه ارزشمند علوم مرتبط با آن را نیز به دست آورد و روشمی
یرد که گجا بیشتر مورد توجه قرار میشناسی فقه تربیتی از آناهمیت روش 1.باشدجمله میآن

ی نگریسته تحلیلهای علم فقه تربیتی با نگاه عقلی و در این محور، بنا بر آن است تا به گزاره
 .(14  30)موسوی، ش شناختی شود، نه از دید هویت

 )بیان مسأله، تعیین قلمرو و طرح موضوع مقاله( زیدعزهشناسی فقه تربیتی استاد اعرافی روش
طور که بیان شد، ساحت تربیت، مقتضی صدور رفتارهای اختیاری از ناحیۀ مربیان همان

بین مبانی تربیت در این .شودفقهی مّتصف می گانهپنجو متربیان است که به یکی از احکام 
فقه تربیتی دانشی است که رفتارهای صادره با رویکرد تربیتی را  .نیز متأثر از فقه خواهد بود

 .کندها، حکمی را استنباا میاز دید فقهی بررسی و از ادلۀ هریک از آن
در فقه و نیز تخصص در علم تربیت و  عزهدامنظر بودن استاد اعرافی با توجه به صاحب
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علوم مربوا به آن، واکاوی و شناخت روش ایشان در استخراح مبانی و محتوای فقهی با 
تواند به گسترش این دانش و ارتقای آن و الگودهی به جویندگان دانش رویکرد تربیتی می

اا مبانی تربیتی تنبکمک بسیار کند و نیز در برداشت و تفسیر تربیتی آیات مختلف قرآن و اس
 .ها به کمک مفسران بشتابداز آن

رفع  شده از طریق تحقیقات بنیادی برایکه با استفاده از زمینۀ فراهمدلیل آناین تحقیق به
ز نوع گیرد اهای محققین حوزۀ فقه، تربیت و حتی تفسیر مورد استفاده قرار مینیازمندی

زۀ تربیت های حوکمک به کشف حقایق و واقعیت دلیلتحقیق بنیادی و مبنایی است و نیز به
 .باشدکاربردی نیز می-توان گفت یک تحقیق توصیفیو فقه، می

 های کلی استادها و روشواکاوی اندیشه

 بررسی اشتراک موضوعی فقه و تربيت .1

نباا که در روش است )فقه تربیتی(در ابتدا باید به نحوۀ ورود ایشان به این باب فقهی جدید 
نقطۀ آغاز این ورود، توجه ایشان به  .احکام تربیتی ایشان نیز مؤثر بوده است اشاره نمود

ایشان مرزهای کاربست و دایرۀ علم فقه و علم تربیت  .اشتراک موضوعی فقه و تربیت است
 دارند و رفتارهای متربی ذکر نموده و بیان می را حول محور انسان

ها، درصدد تأثیرگذاری بر متربی هستند و مرکز این تأثیرگذاری، اندیشه عوامل تربیتی
ویژه رفتارهای متربی است؛ ولی بیشتر نمود این تأثیرات، ها و بهها، گرایشبینش

و شئون مختلف  دیگر موضوع فقه، انساناز سوی .رفتارهای خارجی متربی است
 .(53  1، 1387)اعرافی، ویژه اعمال و رفتار اوست او، به

، نگاه هرچند ایشان نوع نگاه فقه و تربیت را به متربی متفاوت دانسته و نگاه فقه را به انسان
 .()هماناند شرعی و نگاه تربیت را تغییر مطلق بینش و رفتارهای او و اصالح آن دانسته

ن دو یهای اشتراک فقه و تربیت از منظر ایشان، که آن را هدف نهایی ایکی دیگر از زمینه
ای این دو نیز اند دعوت متربی به سوی کمال بوده و از جملۀ اهداف واسطهعلم بر شمرده

 .)همان(آرامش روح و روان ذکر شده است 
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طبق نظر ایشان اهداف این علم جدید باید مطابق با اهداف دانش مادر یعنی دانش فقه 
کام هدف فقه تربیتی استنباا احای از دانش فقه است و که فقه تربیتی شاخهباشد؛ چه این

 .است
ن هیچ شناسی آکه فقه تربیتی بخشی از دانش فقه است در روشرغم آناز نظر ایشان علی

که در مسیر استنباا  (386  1، 1391)اعرافی، شود و همان روش فقهی است تغییری ایجاد نمی
 .انداحکام فقهی با رویکرد تربیتی، آن را رعایت نموده

 ، تعامل و تأثير متقابل تربيت و فقهرابطه .2

یت و فقه زمینۀ تأثیر متقابل تربدر ورود به فقه تربیتی با پیش عزهدامروش کلی استاد اعرافی 
داقی شود مصآثار ایشان حاکی از آن است رفتارهایی که از مربی و متربی صادر می .باشدمی

، )اعرافیگیرد حوزۀ فقه قرار می از رفتار مکلف است و درنتیجه مصداقی از موضوع فقه و
1387 ،1  60). 

طور که در بخش قبلی اشاره گردید، ایشان در خصوص بررسی تأثیر تربیت بر فقه همان
ها، اهداف، مراحل و های گوناگون تربیت از قبیل مبانی، اصول، روشبر آن است که عرصه

ها مورد ارزیابی قرار گرفته و محتوای آن به فقه عرضه شود و سپس تأثیرات فقه در مورد آن
این از مبانی فکری، اصول مسلم و  .)همان(های دینی مورد تجویز فقه قرار گیرد عنوان گزارهبه

 .باشداستوار می بر آن باور بنیادین روش ایشان در ورود به فقه التربیه است که آثار و ایشان
« کودک از منظر فقه تربیتیآموزش حفظ قرآن در مهدهای »از باب نمونه در مقالۀ 

« فظ قرآنح»گردد که ایشان ابتدا با تتبع در منابع روایی، معانی قابل برداشت از مشاهده می
را مورد اشاره قرار داده، سپس به موازات در نظر گرفتن جایگاه تربیتی مهدهای کودک در رشد 

، به این نتیجه ه شرایط تکلیفتربیتی کودکان، به بررسی ادلۀ این موضوع پرداخته و با استناد ب
 اند که رسیده

در این ادله قدر متیقنی وجود دارد که عبارت از تکالیف الزامی اعم وجوب و حرمت 
 .اما تکالیف رجحانی، استحباب و کراهت، مشمول این ادله نخواهند شد .است
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طور کلی، تکالیف رجحانی و مستحبات، همچنین ترک مکروهات، مقید به به
تکلیف نیستند و به همان دلیل که شخص ممیز، قادر به فهم و تمییز آن مسایل  شرایط

تواند مخاطب این ادله قرار گیرد ها را دارد، کودک نابالغ نیز میبوده و توان انجام آن
 .(52-29  10، ش 1397)مطالعات فقه تربیتی، مند شود مذکور آن بهره و از ثواب

شرح ذیل، نتیجۀ تجویز بر استحباب تعلیم حفظ قرآن  سپس بر اساس همین استدالل، به
 گیرند بر کودکان نابالغ را می

تمامی شروا موجود در خطابات حوزۀ تعلیم قرآن، در موارد وجوب تعلیم، شامل 
گردد اما در مراتب و مواردی که تعلیم مستحب باشد، این استحباب کودکان نمی

 .ر تعلیم حفظ قرآن نیز استحباب استشود و اصل اولی دشامل کودک ممیز هم می
بنابراین تعلیم حفظ قرآن مشروا به بلوغ نبوده و استحباب آن شامل کودکان نابالغ 

 .)همان(گردد نیز می
شده در موضوع فقه های انجامدر کلیۀ موضوعات تحقیقی و آثار ایشان خاصه پژوهش

، )همان( «موزش حفظ قرآن در مهدهای کودک از منظر فقه تربیتیآ»تربیت فرزند و کودک مانند 
وظیفۀ خانواده در تربیت »و یا  (4، ش1394)همان، « بازی در تربیتحکم فقهی استفاده از »

توان مشاهد کرد که در ها میو مانند این (79-55  32)همان، ش« دینی فرزندان از منظر سیره
اشت قرار )که از منابع و متون دینی مورد بردهای بنیادی تربیت ۀ گزارهواسطکنار اشاره به مبانی دینی به

جه رسید که توان به این نتیبرآن، میمضاف .اندبه مبانی فقه تربیتی نیز توجه کرده گرفته است(
استنباا احکام تربیتی در آن موضوع خاص بر اساس مبانی فلسفی نیز بوده است؛ چراکه از 

 .های تربیت استنتاح شده استها و غایتبوا به طبیعت آدمی، هدفهای فلسفی مرمالحظه
ها های زیستی، اجتماعی و روانی انسانهای ناظر بر ویژگیدیگر در بیان موضوع از گزارهاز سوی

شان به توجه ای .باشداند؛ بنابراین کار ایشان از مبنای علمی نیز برخوردار مینیز بهره جسته
ها توسط کودک ممیز و غیر ممیز و تأثیر آن در تکلیف سایل و توان انجام آنقدرت فهم و تمییز م

 «موزش حفظ قرآن در مهدهای کودک از منظر فقه تربیتیآ»و استحباب و وجوب حکم در مقالۀ 
این اصل، همان مبنا و روش  .توان در این مسیر دانسترا می (52-29  10، ش 1397)همان، 
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آغازین برگزاری کرسی درس خارح فقه تربیتی خود و ابتدای ورود ایشان است که در روزهای 
ها و تعریف به نشر و گسترش این دانش، در بیان قواعد حاکم بر رفتارهای تربیتی و مؤثر در آن

کید می  تدریج را باید، رعایت کرد ظرفیت متربی»نمایند  قواعد مصرحه و غیر مصرحه، بر آن تأ
 .(1377/ 8/ 5ی، )اعراف «را باید رعایت کرد

فضا و حوزۀ کاری ایشان و پذیرش این مسأله و موضوع و اصرار ایشان بر رعایت آن در 
نای دهندۀ اعتقاد استاد و گویای مبطول پرداخت به دانش فقه تربیتی از ابتدا تاکنون، نشان

های نوبۀخود دال بر این است که نظرات ایشان از جملۀ فرضیهاین به .باشدفکری ایشان می
گواه  .اشدبدلیل تکیه بر مبانی دینی همیشه ثابت میزودگذر علمی در مقابل قرآن نبوده و به

یث بررسی تعلم حد»شده در آثار ایشان از جمله مقالۀ بر این موضوع، ادلۀ قرآنی و روایی بیان
 .است (27)مطالعات فقه تربیتی، ش  «از منظر فقه تربیتی

؛ مبانی و فقه تربیتی»ایشان در خصوص چگونگی تعامل میان فقه و تربیت، که در کتاب 
 ظاهر در دو عرصۀ مستقلاند بر این نظر هستند که این دو، بهبدان اشاره نموده« هافرضپیش

جود دارد ها وو تأثر متقابل در آن هایی برای تعامل و تأثیرباشند اما زمینهو ُجدا از یکدیگر می
 و این تعامل به دو صورت متصور است 

بودن اظهار نظر فقه دربارۀ مسایل، محتوا و عناصر تربیت؛ با صرف نظر از اسالمی و دینی .1
یک  گرفتن تربیت دراظهار نظر فقه دربارۀ مسایل، محتوا و عناصر تربیت با در نظر  .2تربیت؛ 

معنا که در مسیر ارائه تعاریف هریک از عناصر تربیتی به فقه روی آورده و دین)ب .جامعۀ اسالمی
است تا در  یک از این عناصر، از فقه و احکام آن قابل استخراح و اکتشافبررسی شود که کدام

 .وبوی اسالمی و دینی بخشیده شود(واسطۀ فقه به تربیت رنگصورت بهاین
ضوع نیز که به تفصیل به این مو« مسایل دانش تربیتتأثیرات دانش فقه بر »در مقالۀ 

دانش تربیت یکی از علوم انسانی است که به مطالعۀ »گردد که پرداخته شده است اشاره می
اسی خود شنپردازد و بر اساس روشو به شکل تخصصی به مطالعۀ فرایند تربیت می انسان

یزاتی دربارۀ تربیت اقدا ا دانش فقه این دانش ب .کندم میبه توصیف و تبیین و سپس تجو
یزی دارد، اما هرچند فقه به .مناسباتی دارد عنوان یکی از علوم اسالمی، ماهیتی تجو
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در این اثر، خدمات معرفتی دانش  .«تواند خدماتی معرفتی به دانش تربیت ارائه نمایدمی
ه است که شد بندی و ارائهصورت بسیار دقیق، دستهفقه به دانش تربیت در شش عرصه به

تأثیر بر مسایل و قضایای دانش تربیتی؛  .3تأثیر بر محمول؛ .٢تأثیر بر موضوع؛  .1شامل  
این  .شودتأثیر بر فواید و کارکردها می .6تأثیر بر اهداف و  .٥تأثیر بر روش تحقیق؛  .4

دانش فی های توصیتأثیر بر گزاره»مقاله، تأثیر فقه بر مسایل دانش تربیت را در دو بخش 
نامۀ فقهی، )پژوهشکند را بررسی می« های تجویزی دانش تربیتتأثیر بر گزاره»و « تربیت
 .(5، ش 1390

دیدگاه ایشان بر توانایی و امکان کسب تحلیل تربیتی، اخالقی و عرفانی از احکام و تبیین 
 ایشان بر این اعتقادند که تربیت چه به معنای .های فقه نیز قابل تأمل و درخور توجه استجنبه

سازی آن و چه به معنای دانش تعلیم و تربیت و همچنین علوم عمل و فرایند پرورش یا زمینه
طور رات بهباشد و این تأثیدر فقه تأثیرگذار می عنوان دانشی که در خدمت تربیت است()بهتربیتی 

اند؛ مانند عرضۀ موضوعات نوین به فقه، تبیین های گوناگونی قابل مشاهدهعمده در زمینه
تدوین عرصۀ فقه تعلیم  ترمهمموضوعات فقهی تربیتی، تحلیل تربیتی احکام فقهی و از همه 

 .(64و63  1، 1387)اعرافی، و تربیت و تأثیر در مبانی احکام فقهی 
نماید این میشده نقش اساسی دارد و مهم آنچه در شیوه و روش کلی ایشان در آثار ارائه

مندی علوم تربیتی را بر اساس و اصل رعایت شرع و عدم است که محدودسازی و ضابطه
معنا که هرگاه یک شیوۀ تربیتی با اصول و مبانی اسالمی بدین .مخالفت با آن قرار داده است

مخالفت، تعارض و مواجهه داشته باشد و تشکیل و تجویز یک شیوۀ تربیتی بر اساس شرع 
شود و در برخورد با مصادیق متعارض و ناسازگار، حل این با آن مخالفت شده و رد مینباشد 

 .تعارضات با اصل حفظ اصالت دین بوده است

 بندی و تبویب مباحث فقهمرحلۀ دسته .3

های مختلف زندگی و لزوم ها و ساحتبا توجه به نوع رفتارهای انسانی و مواجهۀ بشر با حوزه
ا اند تا احکام مرتبط بآشنایی مکلفین با احکام مبتالبِه هر حوزه، فقهای شیعه بر آن شده
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بندی مشخصی بر اساس نوع علوم و اشکال را در دسته های مختلف زندگی انسانساحت
 .بندی نمایندمرفتارها تقسی

ترین عروفم .انددر همین راستا، فقیهای سلف شیعه به تقسیم و تبویب فقه نیز اهتمام ورزیده
بندی صاحب کتاب شرایع االسالم، محقق حّلی است که ابواب فقه را به چهار ها، تقسیماین تقسیم

 .(ق1408)محقق حلی، قسم عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده است 
توان بندی و تبویب ابواب فقه تربیتی را از چند منظر میدر آثار استاد اعرافی زیدعزه تقسیم

با خداوند )فقه عبادی(، خود،  در اثری، بر اساس ارتباطات چهارگانۀ انسان .مشاهده نمود
دیگران )فقه حکومتی، قضائی، جزائی، تربیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی و 
خانواده( و طبیعت )فقه منابع طبیعی یا محیط زیست( عمل کرده و در جایی دیگر با توجه به 

وضوعات فقهی، اولویت را با ابوابی که بیشتر در ارتباا با دیگران م که ایشان در ترتیباین
( شیوۀ فلسفی را در 826توان گفت مانند فاضل مقداد )مسودمند باشد قرار داده می

بینیم در غیر از این دو رویکرد در مطالعۀ فقه تربیتی، می .اندبندی، مورد توجه قرار دادهتقسیم
بندی دانش تالش شده است بر اساس دسته« مسایل دانش تربیت تأثیرات دانش فقه بر»مقالۀ 

های تربیت به توصیفی و تجویزی، تأثیر فقه بر مسایل دانش تربیت را نیز در دو محور گزاره
و در همین مقاله، تربیت را بر اساس ابعاد وجودی  .توصیفی و تجویزی مورد بررسی قرار دهد

قی و نیز مراحل تربیت به مقتضای سن متربی مورد متربی مانند بعد بدنی، عقالنی و اخال
 .اندواکاوی قرار داده

بیتی، بندی فقه تربندی و دستهدر باب تقسیم زیدعزههای کلی استاد اعرافی در بیان روش
نیز قابل  شده از منابع اسالمیهای عرضۀ فقه تربیتی و احکام تربیتی استنبااتوجه به صورت

ر این کشند و آثار ایشان دایشان عرضۀ فقه تربیتی را در سه صورت به تصویر می .تأمل است
 اند از این سه صورت عبارت .شودحوزه نیز در همین سه دسته و صورت گنجانده می

 .کنداستداللی )که مسایل و همه ادلۀ مطرح را به تفصیل بررسی میالف( فقه تربیتی تمام
ه، هدف پژوهان جامعکه نخبگان حوزوی و فقه« گیری علم و دینفقه تربیتی یاد»مانند کتاب 

 و مخاطب آن بوده است(؛
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مانند  .کندشکل مختصرتر بررسی میاستداللی )که برخی از ادله را بهب( فقه تربیتی نیمه
که دانشجویان علوم رفتاری جامعه، هدف و مخاطب « تربیت فرزند با رویکرد فقهی»کتاب 
 باشند(؛آن می

شده را گردآوری های فقهی استنبااای )که تنها احکام و گزارهفقه تربیتی فتوایی یا گزارهح( 
که تحت نظر خود ایشان و تحقیق و نگارش « احکام تربیت فرزند»مانند کتاب  .کندمی

شکل عام به رشتۀ تحریر در آمده سیدنقی موسوی جهت عموم مردم، والدین و مربیان به
 .است(

ن در این سه صورت، عرضه بر اساس نیاز مخاطب و توجه به جامعۀ هدف لذا روش ایشا
 .(21  1393)اعرافی، بوده است 

ود که شجا تکمیل میها، آنبندیزیبایی توجه ایشان و مجموعۀ تحت نظرشان در تقسیم
احکام ویژۀ »و « احکام فراساحتی»در دایرۀ فقه تربیتی، احکام تربیتی را از منظری دیگر به 

و در آثار فقهی خودنوشته و تحت نظر خود، این  )همان(نمایند تقسیم می« ساحات تربیتی
 پردازنددهند و ابتدا به فقه فراساحتی ورود نموده و به عرضۀ آن میر قرار میروش را مد نظ
)راهبرد  «تأثیرات فقه بر نظام تربیتی»یا مقاالتی چون « احکام تربیت فرزند»)مانند کتاب 

و سپس و به موازات آن، احکام ویژۀ ساحات تربیتی را نیز مورد توجه  (113-13  36فرهنگ، ش 
ختلف های مبا اشاره و توجه به ساحت« تربیت فرزند با رویکرد فقهی»کتاب  .دهندقرار می

تربیتی در حیطۀ شناختی، عاطفی و رفتاری از این قبیل است و نیز در دو فصلنامۀ فقه تربیتی 
در جلد اول این  2از باب مثال اولین مقالۀ ایشان .توان این رویکرد را به وفور مشاهده نمودمی

 .توان از این سبک بر شمردرا می« ورزی میان فرزندان؛ بررسی فقهیعدالت»نشریه با نام 
، بندی ابواب فقه تربیتی، روش ایشان در بیان فقه تربیتیمضاف بر موارد ذکرشده در دسته

است و توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی را  های ارتباطی انسانناظر به همه ابعاد و ساحت
در همین زمینه ایشان در  .اندروایت خیثمه آمده، مد نظر قرار داده نیز مانند آنچه در بررسی

 نویسند تعریف مقصود از فقه التربیه می
 .ودشدهیم شامل قلمرو تعلم و تربی هم میجا ما اصطالح قرار میتربیتی که در این
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گر اهرحال اگر کسی در مقام تربیت برآید در نقطۀ مقابل تعلم و تربی وجود دارد، به
ما احکام و خصوصیات فقهی در باب مسایل تعلم و تربی یعنی در فراگیری طرف 

که  در واقع تربیتی .مقابل تعلیم و تربیت داشته باشیم، آن هم منظور ما خواهد بود
عنی ی .شودگوییم تسامحًا شامل رفتارهایی در مقام تعلم و تربی نیز میجا میاین

علم و تربی، احکامی در فقه آمده باشد، در این مباحث اگر برای رفتارهایی در مقام ت
در بعضی از آداب مثل مستحبات و واجبات ممکن است  .گیرندمورد توجه قرار می

ها یك سلسله احکامی به رفتارهای متعلم و متربی در مقام تعلم و تربی برگردد که آن
ر حدود و شمولی که در گوییم عالوه بکه فقه التربیه میهم منظور ماست؛ و وقتی

شود، زیرا ما های مربوا به تعلم و تربی هم مینکات قبلی داشت شامل قسمت
 .ها از فقه التربیه و ابواب التربیه وجهی ندارداحکامی داریم که جدا کردن آن

دارای  .که متعلم و متربی چه آداب و مستحباتی باید در جلسه داشته باشداینمثل
ان خواهیم بگوییم عنونوعی با تربیت مرتبط است، البته نمیاحکامی است که به 

ود ولی شعنوان مفهوم دقیق شامل این میتربیت به همان مفهومی که قباًل گفتیم، به
 .(1377/ 7/ 13)اعرافی، دهیم تسامحًا و استطرادًا آن را در این مباحث قرار می

 مرحلۀ گردآوری و تنظيم مباحث تربيتی .4

بندی، ایشان به گردآوری و تنظیم مباحث تربیتی اقدام نموده و مرحلۀ تبویب و دستهپس از 
ر این د .انددر کنار آن، طرح موضوعات جدید تربیتی با رویکرد فقهی را مورد توجه قرار داده

یتی، )مطالعات فقه ترب« جواز آموزش دربارۀ ادیان از منظر فقه تربیتی»توان به دو مقالۀ باره می
همان، )« قواعد عمومی جاری در ساحت تربیت جنسی در فقه تربیتی»و یا  (36-7  7ش  1396
 .اشاره نمود (12، ش 1398
گیری بعضی موضوعات تربیتی از علم اخالق، نگاه فقهی خود را همچنین ایشان با وام 

لی گاهی کاز باب مثال، با ن .اندبه موضوعات بیشتری معطوف داشته و مورد مداقه قرار داده
های فقهی سعی بر استخراح یک قاعدۀ کلی و افقی گسترده از البالی دستورات دینی و گزاره

اند که و با همین روش نشان داده عنوان یک اصل تربیتی برآمدهبه« تشویق»و یا « تنبیه»مانند 
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قه توان از فهای فقهی حدود، دیات، کفارات را میهای تربیتی مانند باببرخی از روش
توان نوع نگاه ایشان به موضوع را پدیدارشناسانه دانست؛ از همین روش می .برداشت نمود

بنابراین در  .اند که در هر عنوانی، حقیقتی وجود داردیعنی مبنای خود را بر این قرار داده
ها، آثار و کرسی درس خود با رویکرد پدیدارشناسی، به شناسایی، توضیح صریح، پژوهش

ها پرداخته و پس از آن در صورت صالح و قابلیت، به ها، و توصیف آنیدهمطالعۀ پد
 .اندگذاری، تأویل و یا قضاوت ارزشی پرداختهارزش

 های موضوعات فقهیمرحلۀ تعيين و تعریف واژه .5

های اولیه و کلی روشی ایشان، باید به این نکته اشاره نمود که استاد زمینهپس از بیان پیش
بی به تعیین و تعریف واژههای درس خود، به، در کرسیعزهداماعرافی  های موضوعات خو

ها، از نقش بسزای موضوعات های مفهومی آنفقهی پرداخته و با روشن نمودن دقیق گستره
شناسی عبارات موضوعات فقهی در همه هرچند بیان مفهوم .اندعرفی نیز غفلت نورزیده

 صورتگردد؛ لکن در موارد عمده بهر ایشان مشاهده نمیآثار مکتوب ایشان و یا تحت نظ
یث بررسی تعلم حد»مانند آنچه در متن مقالۀ  .ها پرداخته شده استدقیق و موشکافانه بدان

، «اثر»، «حدیث»، «تعلم»در بیان مفهوم عناوینی چون  (27)همان، ش « از منظر فقه تربیتی
بررسی قاعدۀ فقهی علم نافع در تعلیم و » و نیز در متن مقالۀ« سنت»، «روایت»، «خبر»

بدان « علوم مضر»و « نفع و علم نافع»به بیان تفاوت  (169-137  10)همان، ش « تعلم
 جواز آموزش دربارۀ ادیان از»پرداخته شده است و البته در بعضی از آثار ایشان مانند مقالۀ 

مندی عمومی در تربیت ظیفهو»و یا مقالۀ  (36-7  7، ش 1396)همان، « منظر فقه تربیتی
صورت گذرا پرداخته شده بدین موضوع یا به (9، ش 1397)همان، ش « اخالقی در فقه تربیتی

 .و یا توجهی بدان نشده است

 بررسی ادلۀ خاص قرآنی، روایی و عقلی .6

رود ایشان با هدف تعیین محمول و حکم فقهی، با بررسی در وهلۀ بعد طبق آنچه که انتظار می
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جوی ادلۀ خاص قرآنی، روایی و عقلی وهای موجود به جستشینۀ بحث و دیدگاهپی
 .)همان(پردازند می

گیری و بررسی و ارائه ادلۀ قرآنی و روایی با موضوعات فقهی مورد نظر در بیان ادله، بهره
اند داختهپرها و بررسی همه جوانب، به اصطیاد احکام و نظرات تربیتی ایشان بوده و با غور در آن

و نیز در کنار توجه به رویکرد ایجابی در بررسی ادله، بررسی جنبۀ سلبی ادله و آیات و روایات 
بررسی تعلم حدیث از منظر »از باب مثال، در متن مقالۀ  .اندرا نیز مورد دقت و توجه قرار داده

قاله به ظواهر در بخش ادلۀ مطلق تعلم حدیث، توجه نویسندۀ م (27)همان، ش « فقه تربیتی
ُسوَل »صراحت آیه آیات و روایات مانند توجه به ِطیُتوا ااَیّ

َ
َ  َوأ ِطیُتوا ااَاّ

َ
ِذیَن آَ ُموا أ یَهه اَاّ

َ
یه أ

ْ ِی ِ ْمُکْم 
َ
وِای اِْل

ُ
و یا استنباا استحباب علم آموزی  .بر وجوب اطاعت معطوف شده است «َوأ

 .«اندوزیدانش»با توجه به رجحان شرعی قاعدۀ کلی اصل 
ها مانند آنچه در قسمت بررسی توجه به احتماالت در ادله و نیز به معنای الفاظ ورای آن

ت رخ داده اس )همان(« بررسی تعلم حدیث از منظر فقه تربیتی»داللی روایات در متن مقالۀ 
 .باشدهای ایشان در مسیر پژوهش میوشاز دیگر ر
 «قواعد عمومی جاری در ساحت تربیت جنسی در فقه تربیتی»ای که در مقالۀ نکته

که در بررسی ادلۀ عام جاری در ساحت جنسی جهت مشاهده شده و الگودهنده است، آن
صورت طبیعی ابتدا به بررسی ادلۀ عام قبل آوردن کبری و صغرای موضوع، ایشان بهدستبه

 .(12، ش 1398مان، )هاند از ادلۀ خاص ورود داشته

 های تربيتیگيری از آموزهبهره .7

ی از گیرتوان در ورود و بهرهعنوان منبع در نزد استاد را میهای علوم تربیتی بهمنزلت آموزه
 از آن جمله توجه .ها در گسترۀ آثار ایشان و توجه به زوایای مختلف تربیت مشاهده نمودآن

، علم مندی عمومیرعایت توان متربی، وظیفه»ربیت مانند  ای تهای بنیادین و ریشهبه آموزه
گاه یانت ص»های تربیتی پیشگیرانه مانند  و آموزه« نافع، رفتارهای جوانحی، ضمیر ناخودآ

های و نیز ابزارها و قالب« فرزندان از گناه، مشورت، جواز و یا عدم جواز آموزش دربارۀ ادیان
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های تربیتی مانند  و دیگر عناوین آموزه« تربیت استفاده از بازی در»تربیتی مانند  
ورزی، توکل، مدارا، تربیت فرزندان، وظیفۀ خانواده در تربیت دینی فرزندان، تعلیم عدالت»

ها و جوانب از همه این ساحت .«قرآن، تعلیم حدیث، تربیت اجتماعی، تربیت جنسی
اریک مسایل تربیتی و ذکر نکات ب ها و بیانهای تربیتی، گویای عنایت استاد به شیوهآموزه
 .باشدهای تربیتی میشناختی در حوزۀ آموزهروان

 چند نمونه از تالش ایشان در اقتناء به این مقصود 
در بررسی  (27)مطالعات فقه تربیتی، ش « بررسی تعّلم حدیث از منظر فقه تربیتی»در مقالۀ  .1

ه شناسی بآموزی و اسالمادلۀ مطلق تعّلم حدیث، پس از بررسی وجوب اطاعت و استحباب علم
ین را چن« احیای امر»در روایت « أمرنا»بحث مطلوبیت احیای امر پرداخته و ارادۀ معصوم از لفظ 

« بیتلفضایل احادیث و علوم اه»یا بیان « أمرنا»حال مراد از »دهد  مورد اشاره قرار می
 .«باشدایشان می« حکومت، والیت و زعامت سیاسی»است یا مراد مسألۀ 

بینیم که پدیدآورندگان، پس از بررسی سندی روایات، در در ادامۀ همین مقاله نیز می
 .پردازندبررسی داللی آن نیز با همین رویکرد می

سورۀ  17آیه  (37-7  7)همان، ش « جواز آموزش دربارۀ ادیان از منظر فقه تربیتی»در مقالۀ  .2
تر از مدلول این کریمه به مطالبی اشاره ُزمر را مورد اشاره قرار داده در جهت استدالل و تبیین دقیق

 .باشدهای تربیتی میگیری ایشان از آیات و آموزهکند که گویای چگونگی بهرهمی
تعاون بر »عقلی( و قاعدۀ )دلیل « اهم و مهم دربارۀ منافع»گیری ایشان از قاعدۀ بهره

قهی بررسی قاعده ف»)دلیل نقلی( در مقالۀ « های کوتاه عمرلزوم استفاده از فرصت»و « نیکی
 .(162-137  10)همان، ش « علم نافع در تعلیم و تعلم

های عبادی توسط شرع سخن از واجب شدن تربیت ارزش»در پاس  به مناقشۀ  .3
به کودکان در انجام عبادات، ممکن « امر»مقدس و نیز فرمان مستقیم به والدین مبنی بر 

وجود آورد که مالک و معیار در آموزش نماز و روزه باید الزام، قاطعیت است این تلقی را به
ن باید به هر شکل ممکن، گرچه با زور و اجبار، فرزندان لذا والدی .و شدت عمل باشد

بررسی نقش مدارا در تعلیم و تربیت »در مقالۀ « خویش را به امور عبادی ملتزم نمایند
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به سه نکته استدالل و پرداخته  (136-111  10) همان، ش « های عبادی با رویکرد فقهیارزش
ز گیری اع و رد آن را، نوعی معیار و بهرهتوان ورود سلبی ایشان به موضوشده است که می

 .های تربیتی دانستآموزه
با عنوان « وجوب ارشاد جاهل در احکام الزامی و مورد نیاز مکلفان»توجه و استناد به  .4

گیری از آن در بررسی و بیان ادلۀ عام الزامی جاری در تربیت جنسی و بهره« ترک بیان حکم»
 .(12)همان، ش 

ادله، روش ایشان در کنار توجه به رویکرد ایجابی، بررسی و توجه سلبی ادله در بررسی 
« عدم مطلوبیت اخذ علم از غیر اهل بیت »مانند آنچه در  .و آیات و روایات نیز بوده است

 .اندتوجه داشته (27)همان، ش 
موم، د عها در نزهای تربیتی به دلیل فراگیری و مقبولیت آنگیری از آموزهاین نوع بهره

باشد که مخاطب و متربی، خاّصه متربی صاحب خرد، در قبول سریعتر دارای این مزیت می
نتیجۀ مأخوذه از چینش صغری و کبرای موضوع، یاری شده و با توجه به عمومیت این ادله، 

 .اقناع او آسان خواهد بود

 اصول استنباط لفظی استخراج حكم فقهی 

نج گیری از پایشان در استخراح احکام فقهی، و بهره در خصوص نوع اصول استنباا لفظی
اصل اصالة االطالق، اصالة الظهور، اصالة عدم التقدیر، اصالة الحقیقه و اصالة العموم، در 

ر صورت مختصخوریم که در ذیل بهها بر میبه مواردی از آن زیدعزهبررسی آثار استاد اعرافی 
 شود ها اشاره میبه آن

 اصالۀ االطالق .1 

در  (27)مطالعات فقه تربیتی، ش « بررسی تعّلم حدیث از منظر فقه تربیتی»در مقالۀ  .1
َ  »گیری از آیه جهت استنباا وجوب فراگیری حدیث با بهره ِطیُتوا ااَاّ

َ
ِذیَن آَ ُموا أ یَهه اَاّ

َ
یه أ

ْ ِی ِ ْمُکْم 
َ
وِای اِْل

ُ
ُسوَل َوأ ِطیُتوا ااَیّ

َ
وجوب اطاعت را مطلق دانسته و دایرۀ شمول  (59 )نساء  «َوأ
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 .دارندبیان می آن را هرگونه تبعیت از پیامبر و امام
ِتی َعْبِد اااَّ ِ ...»در بررسی داللی صحیحۀ فضیل بن یسار   .2

َ
 یآن َقهَل: اْاَحهِفُظ ِااْ  َعْن أ

َفَیِة اْاِکَیاِ  اْاَبَیَ ِة  -29  10؛ مطالعات فقه تربیتی، ش 603  2، 1407)کلینی،  «اْاَتهِ ُل ِتِ  َ َع ااسَّ
، مطلق بیان شده و برای آن ویژگی یا سن «حافظ قرآن»آمده است که در این روایت،  (52

 .رو کودک نابالغ نیز مخاطب این حکم استاز این .خاصی ذکر نشده است
های در آموزش برخی آداب و احکام مرتبط با قرآن به کودکان یکی از آموزش .3

ِتی َعْبِد »در روایت حریز آمده   .تمهیدی، لمس نکردن آن بدون طهارت است
َ
َعْن أ

ِ  ِعْمَد ُ َفَ هَل یه ُتَمی اْقَیِأ اْاُمْصَحَف  اااَّ ِ  ِتی َعْبِد اااَّ
َ
هَل: ِإشِّی َفَ   -َقهَل: َکهَن ِإْسَمهِعیُل ْتُن أ

 ُ .َاْسُ  َعَای ُوُضوٍء 
ْ
  1، 1409)حر عاملی، « َفَ هَل: اَل َبَمسَّ اْاِکَ هَتَة َو َ سَّ اْاَوَ َق َفهْقَیأ

طور مطلق داللت دارد و اختصاص به مکلفان ندارد و روایت بر منع لمس قرآن به .(383
مول ای بر شقرینه« ا ُبَنیی»گرچه ممکن است عبارت  .شودکودکان نابالغ را نیز شامل می

روایت نسبت به کودکان باشد؛ اما دستور به قرائت قرآن حاکی از آن است که فرزند توانایی 
بنابراین عبارت مذکور با قبل و بعد از بلوغ سازگار است  .خواندن قرآن پیدا کرده است

 .(52-29  10)مطالعات فقه تربیتی، ش 
ِذیَن آَ ُموا ُقوا »در آیه وقایه  « اهل»در بررسی و بیان مراتب متعدد معنای  .4 یَهه اَاّ

َ
یه أ

هُه َواْاِحَجهَ ُة َعَایَهه َ اَلِئَکٌة ِغاَلٌظ ِ َداٌد اَل یْتُصوَن  ْهِایُکْم َشهً ا َوُقوُدَهه ااَمّ
َ
ْشُفَسُکْم َوأ

َ
أ

َ َیُهْم َویْفَتُاوَن َ ه یْؤَ ُیو
َ
َ  َ ه أ قواعد عمومی جاری در »در مقالۀ  (6)مریم، آیه  «َن ااَاّ

گردد که اولیا اشاره به این می (73-41  12)همان، ش « ساحت تربیت جنسی در فقه تربیتی
محدود به والدین نشده و شامل بستگان نزدیک یعنی برادر، خواهر و دیگر بستگان نزدیک 

ق گیری از این آیه، از اصالة االطالبهرهپس در  .شودکنند میکه به نوعی با متربی زندگی می
 .استفاده شده است

َوَبَتهَوُشوا َعَای »سورۀ مبارکۀ مائده  2در واکاوی مفاد اعانه بر بّر )کمک به خیر( در آیه  .5
  َ َ  َِنّ ااَاّ ُ وا ااَاّ ْثِم َواْاُتْدَواِن َواَبّ ْ َوی َواَل َبَتهَوُشوا َعَای اْْلِ در مقالۀ  «َ ِدیُد اْاِتَ هِب اْاِبِیّ َوااَ ّ

دو احتمال ذکر شده  )همان(« قواعد عمومی جاری در ساحت تربیت جنسی در فقه تربیتی»



 1400/ پاییز و زمستان 16/ سال هشتم/ شماره یعلمی ال پژوهشی مطالعات فقه تربیتدو فصلنامه 

 

ظهور در « تعاونوا»گردد که صیغۀ امر در در بیان احتمال اول در این مقاله، اشاره می .است
طالق بّر و تقوا، بر کند و اوجوب دارد؛ ولی ظهور صیغۀ امر با اطالق بّر و تقوا تعارض می

داریم و به استحباب حمل امر دست بر می ۀظهور آن مقدم شده و درنتیجه، از ظهور صیغ
گردد که داللت گونه ذکر میدر بیان احتمال دوم نیز این .(288و287  1394)اعرافی، کنیم می

 صالةبنابراین در بیان هر دو احتمال رعایت ا .آن بر جامع بین وجوب و استحباب است
 .االطالق شده است

در مقالۀ « تربیت جنسی»در بیان دلیل دوم از ادلۀ عمومی غیر الزامی جاری در  .6
  12)مطالعات فقه تربیتی، ش « قواعد عمومی جاری در ساحت تربیت جنسی در فقه تربیتی»

ِد ْتِن  َعْن  ِإْتَیاِهیَم َعِای ْتُن »در ضمن استناد به روایت  زیدعزهاستاد اعرافی  (41-73  ُ َحمَّ
ِتی َاْاَحَسِن ُ وَسی

َ
ِبی َقهَل: َجهَء َ ُجٌل ِإَای ِعیَسی َعْن یوُشَس َعْن ُدُ ْسَ  َعْن أ  َاامَّ

َدَتُ  َو َضْتُ  َ ْوِضتًه َحَسمهً  َ ُسوَل َاااَّ ِ  َفَ هَل یه
َ
 «َ ه َحقُّ ِاْتِمی َهَذا َقهَل ُبْحِسُن ِاْسَمُ  َو أ

« هَضع»تعبیر به ...»فرمایند  می« َضْعُه َمْوِضعًا َحَسناً »با اشاره به عبارت  (48  6)کلینی، 
اطالق دارد و شامل کلیۀ امور رجحانی، اعم از « موضعا حسنا»ظهور در وجوب دارد و 

با توجه به این تعارض صدر و ذیل »فرمایند  و در ادامه می .«شودواجب و مستحب می
و یا به « موضعا حسنا»ید از ظهور آن در وجوب دست برداشت و یا از اطالق حدیث، یا با

در مواردی که  .رسدتر به نظر میجامع بین وجوب و استحباب، حل کرد که راه سوم قوی
یای توجه  .«شودیقین به عدم وجوب داریم، بر استحباب حمل می این بیان و کالم نیز گو

 .باشدایشان به اصالة االطالق می

 اصالۀ الحقيقه .2

)مطالعات فقه « آموزش حفظ قرآن در مهدهای کودک از منظر فقه تربیتی»در مقالۀ  .1
واژۀ  ...»فرماید  در بخش مفاهیم در خصوص معنا و مفهوم تعلیم می (52-29  10تربیتی، ش

، انصراف به تعلیم اعتباری دارد، اما دربارۀ خداوند ظهور در تعلیم تکریمی معلم دربارۀ انسان
 «.و حقیقی دارد
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َن َاَدَتُ  »در همان مقاله در روایات  .2 َن ِاسَمُ  َو یَحِسّ َو َحُقّ ااَوَاِد َعَای ااواِاِد أن یَحِسّ
َمُ  اا یآن مالزمۀ قطعی با الزام ندارد؛ چراکه « حق»ژۀ وا (391  1431)سید رضی، « و یَتِاّ

برخی از حقوق، اقتضای  .شودحقوق، ذو مراتب و ذو مدارح بوده و شامل الزام و رجحان می
وجوب دارد و برخی بر اساس قرائن یا مناسبت حکم و موضوع، جنبۀ اخالقی داشته و اقتضای 

که  گونه نیستحقیقی است و اینبنابراین استعمال حق در الزام و استحباب،  .وجوب ندارد
 .در غیر الزامیات، مجازی باشد

آنچه با کنکاش در آثار استاد و واکاوی مکتوبات ایشان و تحت نظر ایشان، به دست آمده 
در سطح  )اصالة االطالق و اصالة الحقیقه(و مشاهده گردید، این است که دو اصل مورد اشاره 

کن سه اصل دیگر استنباا لفظی یعنی اصالة العموم، اصالة آثار ایشان مورد توجه قرار گرفته، ل
 .صورت صریح مورد اشاره واقع نشده استعدم التقدیر و اصالة الظهور به

 دو نكتۀ پایانی 

بر مبنای تبیین وظیفۀ شرعی مکلف بوده است؛ هرچند  زیدعزهعمدۀ آثار استاد اعرافی  .1
مقالۀ  مانند .توان مواجهۀ انتقادی مفهومی و فلسفی ذکر نمودمبنای بعضی آثار ایشان را می

 .(36-7  7)مطالعات فقه تربیتی، ش « از منظر فقه تربیتی« آموزش دربارۀ ادیان»جواز »
لوم بیتی که به نوعی تولید علم دینی در حوزۀ عبا پرداختن به فقه تر زیدعزهاستاد اعرافی  .2

د نظریه های علوم تربیتی اسالمی و تولیاند که پایهتربیتی است، این نکته را به اثبات رسانده
که هدف چه این .در زمینۀ تربیت اسالمی، بر فلسفۀ تربیت اسالمی و فقه تربیتی استوار است

ین گویی به مسایل مورد ابتالی جامعه در اپاس  از فقه تربیتی، تأمین ضرورت بنیادی و نیز
 .باشدقلمرو می
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 هانوشتپی

 ............................................................................................................................................  
فقه  یشناسدر نشست روش دوستیاجتهاد )روشنا(، نکات استاد عل یشناس  وبالگ روششتریمطالعه ب .1

 .1397 بهشتیارد 6- هابیها و آسضرورت ار،یمع
 .عزه( دیحجت االسالم دکتر شهامت )ز یبا همکار .٢



   یاستاد اعراف یتیفقه ترب یشناسروش

 

 کتابنامه

 ............................................................................................................................................  
یمقیآن  کی

 شهج اابالغ 
 .ق1414، دار الفکر، بیروت، اسهن ااتیبابن منظور، محمد بن مکرم، 

 .ق 1404، مکتب اإلعالم اإلسالمی، قم، تجم   هییس اااغةاحمد بن فارس، 
، «وظیفه خانواده در تربیت دینی فرزندان از منظر سیره»اعرافی، علیرضا، ابراهیمی، جواد، 

 .ش1398، بهار و تابستان 11، سال ششم، شماره  لهاتهف ف   بیتی یدوفصامه   
، تحقیق و نگارش  سیدنقی موسوی، مؤسسه اشراق و عرفان، قم، احکه  بیتی  فیرشد، الالالالالالالال

 .ش1393
قواعد عمومی جاری »پور، مریم، علیراد، احمد، موسوی، سید عباس، مشهدیامامی، الالالالالالالال

شم، شماره ، سال شدوفصامه    لهاتهف ف   بیتی ی، «در ساحت تربیت جنسی در فقه تربیتی
 .ش1398، پاییز و زمستان 1٢

سال سوم،  ،شه   ف هیفصامه   پژوهش، «تأثیرات دانش فقه بر مسائل دانش تربیت»، الالالالالالالال
 .ش1390، پاییز ٥شماره 

، اسفند 36، سال نهم، شماره فصامه    اهبید فیهمگ، «تأثیرات فقه بر نظام تربیتی»، الالالالالالالال
 .ش139٥

، تحقیق و نگارش  سیدنقی موسوی، مؤسسه اشراق و بیتی  فیرشد ته  ویکید ف هی، الالالالالالالال
 .ش139٥عرفان، قم، 
، «بررسی قاعده فقهی علم نافع در تعلیم و تعّلم»مولودی،  حسین و طرقی، مجید، الالالالالالالال

 .ش1397، پاییز و زمستان 10، سال پنجم، شماره دوفصامه    لهاتهف ف   بیتی ی
 .ش1387، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، قم، (1)جف   بیتی ی ، الالالالالالالال
]ویراست دوم[، تحقیق و نگارش  سید نقی  هه(فیض) بهشی و پیشف   بیتی ی ، الالالالالالالال

 .ش1391موسوی، موسسه اشراق و عرفان، قم، 
 .ش139٥، تحقیق و نگارش  سیدنقی موسوی، مؤسسه اشراق و عرفان، قم، ف   بیتی ی، الالالالالالالال
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، «آموزش حفظ قرآن در مهدهای کودک از منظر فقه تربیتی»الله، کاظمی، سید عنایت، الالالالالالالال
 .ش1397، پاییز و زمستان 10، سال پنجم، شماره  لهاتهف ف   بیتی یدوفصامه   
مه   وفصا، د«بررسی تعّلم حدیث از منظر فقه تربیتی»الله، کاظمی، سید عنایت، الالالالالالالال

 .ش139٥، پاییز و زمستان 6، سال سوم، شماره  لهاتهف ف   بیتی ی
دوفصامه    لهاتهف ، «حکم فقهی استفاده از بازی در تربیت»مبلغ، محمدکاظم، ، الالالالالالالال
 .ش1394، پاییز و زمستان 4، سال دوم، شماره ف   بیتی ی

مندی عمومی در تربیت اخالقی در فقه وظیفه»محمودیان، حسین، شهامت، احمد، ، الالالالالالالال
 .ش1397، بهار و تابستان 9ه ، سال پنجم، شماردوفصامه    لهاتهف ف   بیتی ی، «تربیتی

دوفصامه   ، «جواز آموزش درباره ادیان از منظر فقه تربیتی»موسوی، سید نقی، ، الالالالالالالال
 .ش1396، بهار و تابستان 7، سال چهارم، شماره  لهاتهف ف   بیتی ی

های عبادی با رویکرد بررسی نقش مدارا در تعلیم و تربیت ارزش»رمی، تقی، مهری، الالالالالالالال
  .ش1397، پاییز و زمستان 10، سال پنجم، شماره دوفصامه    لهاتهف ف   بیتی ی، «فقهی

 .ش138٢، دنیای دانش، تهران، شهج اافصهحةپاینده، ابوالقاسم، 
، سال اول، شماره دوم، تی  جا  ف   اهل، «اندیشۀ دینی جایگاه فقه در»تقوی، سید مرتضی، 

 .ش1374تابستان 
غةجوهری، اسماعیل بن حماد،   .ق1407، دار العلم للمالیین، بیروت، صحهح اااّ
 .ش1387، دارالکتب االسالمیة، تهران، وسهئل ااشیتةحر عاملی، محمد بن حسن، 

ان، ترجمه  صفاء الدین تبرائی، ش ش عامهی  یت  د   ویه ویی ته اس تمه الحسنی، سلیم، 
 .ش1378موسسه مطالعات تاری  معاصر ایران، تهران، 

 .ق1416، دارالقلم، بیروت،  فیداف اافهظ اا یآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 
، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ههی بح یق د  عاو  اج مهعی وشساروخانی، باقر، 

 .ش137٥فرهنگی، تهران، 
 .ق1406، دار الکتاب اللبنانی، بیروت، د وه فی عام اِلصولمحمدباقر،  صدر، سید

 .ش1379، قم، دارالعلم، صیف سهد طباطبائی، سید محمدرضا، 
 .ش1386، الشریف الرضی، قم،  که   االخالقطبرسی، حسن بن فضل، 
 .ش1364، دارالکتب االسالمیة، تهران، بهذیب اِلحکه طوسی، محمد بن حسن، 
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 .ش1362، اسماعیلیان، قم، اامتجم اامفهیه الافهظ اا یآن ااکییمعبدالباقی، محمدفؤاد، 
 .ق1407، مؤسسة الفکر االسالمی، قم،  وسوعة فی ااف   االسال یعبدالناصر، جمال، 

 .ق1409، دار الهجرة، قم، ک هب ااتینفراهیدی، خلیل بن احمد، 
 .ق141٥دار الکتب العلمیة، بیروت، ، قه وه اامحیطفیروزآبادی، محمد بن یعقوب، 

 .ق1407، دار الکتب االسالمیة، تهران، ااکهفیکلینی، محمد بن یعقوب، 
یخ ف   و فُ ههگرجی، ابوالقاسم،   .ش1377، سمت، تهران، به 

 .ق1403، مؤسسة الوفاء، بیروت، تحه االشوا مجلسی، محمدباقر، 
 .ق1408عیلیان، قم، ، اسما یایع االسال  فی  سهیل ااحیا محقق حلی، 

 .ش13٥8، صدرا، تهران، کایهف عاو  اسال یمطهری، مرتضی، 
 .ش138٥، بوستان کتاب، قم، حکم  حکو   ف ی ممدوحی، حسن، 

 فصامه   پژوهش د   سهئل بتایم و، «درآمدی بر فلسفه فقه تربیتی»موسوی، سید نقی، 
 .ش139٥، بهار 30وچهارم، شماره ، سال بیستبیتی  اسال ی

 وسوعة ااف   االسال ی طب هً امذهب المعارف الفقه االسالمی،  مؤسسة دائرة
 .ق1423المعارف الفقه االسالمی، قم،  ، انتشارات مؤسسة دائرةاابی اهل

 ههسهی 
 .سایت حوزه

 .ویکی فقه
 .سایت مؤسسه اشراق و عرفان

 .)روشنا(شناسی اجتهاد وبالگ روش
 

 


