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 5چكيده

 .ین این ساحات استترمهمهای مختلفی دارد که تربیت اعتقادی یکی از ساحت اسالمی تربیت
در  .های دیگر اسالم استدهند و پایه و اساس بخشاعتقادات بخشی از دین اسالم را تشکیل می

صورتی فرد به دستورهای اخالقی، احکام و عبادات ملتزم خواهد بود که عقیدۀ کامل و صحیح داشته 
ای و مجموعۀ اقدامات برتربیت اعتقادی عبارت است از  فرایند آموزش اعتقادات به متربی  .باشد
د و آموزش عقای.دهی به نظام باورها، اقناع فکری و پذیرش قلبی و التزام درونی از سوی مربیشکل

پذیر نیست، بلکه امکان دارد نتیجۀ معکوس ببار آورد؛ باورمندسازی بدون رعایت رفق و مدارا امکان
ی فکری و ایجاد گرایش و پذیرش قلب گیرد با بینش، اقناعزیرا آنچه در تربیت اعتقادی صورت می

متربی مرتبط بوده و طبیعی است هرگونه اقدامی در این راستا باید به دور از تحمیل و فشار و همراه 

                                            
 .8/11/1400  بی؛ تاری  تصو٢٢/6/1400* تاری  وصول  

ت از رفق و مدارا در تربی»با عنوان ه ی العالمیفاز رساله دکتری نویسنده مسئول در جامعة المصطاین مقاله برگرفته 
 باشد.می« دیدگاه فقه امامیه

مسئول( سندهی)نوپاکستان ،هیالعالم یفقه، جامعة المصطف یمجتمع آموزش عال ،یتیفقه تربگروه ** 
latifmutahari83@yahoo.com  

mmahdisaeli@gmail.com  رانیا قم، ،هیالعالم یفقه، جامعة المصطف یمجتمع آموزش عال** گروه فقه، *

 

 یپژوهشی مطالعات فقه تربیت الدوفصلنامه علمی 
 1400/ پاییز و زمستان 16سال هشتم / شماره 

 

Bi-Quarterly Research Scientific Journal in 
Educational Jurisprudence studies 
Year 8 No.16, Autumn & Winter - 2022 
 

یمطهر فیمحمدلط **
کرده ده  یسائل یعل***

 



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

 

قادی والدین در تربیت اعت»باشد که این نوشتار درصدد پاس  به این سؤال می .با رفق و مدارا باشد
 مقدس شرع نظر از حکم رفق و مداراای دارند؟ و فرزندان نسبت به رعایت رفق و مدارا چه وظیفه

توصیفی،  روش قالب در پژوهش این .«استحبابی؟ یا است وجوبی اعتقادی تربیت در اسالم
اید بکند که والدین در تربیت اعتقادی فرزندان اثبات می منابع روایی محوریت با تحلیلی و اجتهادی

رفق و مدارا را رعایت بکنند رفق و مدارا در تربیت، بذاته منافاتی با مراتبی از قاطعیت در بعضی از 
مراحل تربیت ندارد، بلکه اصل اّولی این است که با وجود ایستادگی و پایبندی به قوانین، نرمش و 

 .انعطاف جریان داشته باشد
 .یاعتقاد تیترب ،ینید تیرفق، مدارا، خرق، الزام، ترب :هه کایدواژ
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 مقدمه

و مؤثری در بهبود  ، روابط اجتماعی و تربیتی که نقش بسیار سازندهیکی از اصول اخالقی
ن دیگراکند، اصل رفق و مدارا با زندگی خانوادگی و اجتماعی و معاشرت با مردم ایفا می

ی َأَمَرِنی»فرمایند  در این زمینه می پیامبر گرامی اسالم .است اِس  َربِّ َکَما  ِبُمَداَراِة النَّ
پروردگارم مرا به مدارا و نرمی با مردم دستور  ؛(117  2، 1407)کلینی،  «َأَمَرِنی ِبَأَداِء اْلَفَراِئِض 

ِإنَّ »فرمایند  در این زمینه می امام باقر .گونه که به انجام واجبات امر فرمودفرمود، همان
َوَجلَّ َرِفیٌق یِحُب  َه َعزَّ ْفَق  اللَّ ْفِق  َعَلی ، َو یْعِطیالرِّ ، 1407)کلینی،« َما اَلیْعِطی َعَلی اْلُعْنِف  الرِّ

؛ خدای عزوجل مالیم است و مالیمت را دوست دارد، و پاداشی که به مالیمت (117  2
توانست با رعایت همین  رسول مکرم اسالم .دهدگیری نمیو سختدهد به خشونت می

ِ  »فرماید  اصل مهم بر مشکالت عصر خود غالب آید قرآن مجید می َن اااَّ َفِبَمه َ ْحَمٍة  ِّ
وْا ِ ْن َحْوِاَك َفهْعُف َعمْهْم َو اْسَ ْغِفْی  ه َغِایَظ اْاَ ْاِب اَلشَفضُّ ُهْم اَ ِامَ  َاُهْم َو َاْو ُکمَ  َفظًّ

ین َ  یُحبُّ اْاُمَ َوکاِّ ِ  ِإنَّ اااَّ ْل َعاَی اااَّ ْ ِی َفِإَذا َعَزْ َ  َفَ َوکَّ
َ
 رکت()ب؛ به «َو َ هِوْ ُهْم فِی اِْل

شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از  )و مهربان([ نرم رحمت الهی، در برابر آنان ]مردم
ها آمرزش بطلب! و در کارها، با ای آنها را ببخش و برپس آن .شدنداطراف تو، پراکنده می

بر خدا توکل کن! زیرا خداوند  )قاطع باش! و(آنان مشورت کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی، 
در مواجهه  خداوند به حضرت موسی و هارون .(155)آل عمران متوکالن را دوست دارد 

ْو یْخشَفُ وال َاُ  »فرماید  عنوان یک دشمن بزرگ میبا فرعون به
َ
ُی أ ُ  یَ َذکَّ ؛ «یَقْواًل َایمًه َاَتاَّ

یید؛ شاید متذّکر شود، یا )از خدا( بترسد اما به بنابراین  .(44)طه، آیه نرمی با او سخن بگو
ها با ها و برخورداصل اولی در اسالم، مدارا کردن و دوری نمودن از خشونت در معاشرت

 .دیگران است
 های دیگر اسالمدهند و پایه و اساس بخشرا تشکیل میاعتقادات بخشی از دین اسالم 

در صورتی فرد به دستورهای اخالقی، احکام و عبادات ملتزم خواهد بود که عقیدۀ  .است
آموزش عقاید و باورمندسازی بدون رعایت رفق و مدارا  .کامل و صحیح داشته باشد
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ی زیرا آنچه در تربیت اعتقاد پذیر نیست؛ بلکه امکان دارد نتیجۀ معکوس ببار آورد؛امکان
گیرد با بینش، اقناع فکری و ایجاد گرایش و پذیرش قلبی متربی مرتبط بوده و صورت می

دور از تحمیل و فشار و همراه با رفق و مدارا طبیعی است هرگونه اقدامی در این راستا باید به
سازی اورها و زمینهتعلیم معارف اعتقادی، کمک به تقویت ب .(173  1399)کاظمی،  .باشد

برای التزام درونی متربی به باورها از اهداف تربیت اعتقادی است که ادلۀ نقلی بر آن صحه 
رفق و مدارا در تبیین مسایل اعتقادی مقدم بر احکام  (623  2، 1362)صدوق،  .گذاردمی

اری تگیرد و اگر رفزیرا تا شناخت صحیح حاصل نشود رفتار درست شکل نمی .عبادی است
  .ارزش خواهد بودهم باشد تقلیدی و بی

نخستین کار مربی در مقام تربیت این است که سخن خود را از درجه و مقام درک و فهم 
عالوه بر آن گاهی رفق و مدارا با متربیان  .خود تا سطح درک و فهم تربیت دیگران تنزل دهد

و از ارائه مطالبی که فراتر از کند که مطالب خاصی با آنان در میان گذاشته شود اقتضا می
شود که گاه مالحظه می معصومیندر سیرۀ  .میزان درک و فهم آنان است خودداری شود

خواستند هنگامی که می معصومین .کردندخاص مطرح می بعضی از مطالب را با افرادی
گفتند و مسایل شان با آنان سخن میاحکام و شرایع را به مردم آموزش دهند، به اندازۀ فهم

 .کردندآسانی دریابند بیان میای که آنان بهگونهدینی را به
 در فرزندان به تربیت اعتقادی مورد در مادر و پدر (60  1395)موسوی، ادله،  اساس بر 

بی تکلیف فرزندان، تکلیف عدم رغمعلی بلوغ، سنین از مقطع پیش بنابراین  .دارند وجو
بی اسالم در تربیت مقدس شرع نظر از مدارا حکم رفق و که است سؤال این  یا است وجو

 اختیاری رفتارهای از یکی عنوانبه را تحلیلی، رفق و مدارا روش مستحبی؟ این پژوهش با
تربیت  در را آن فقهی حکم تا سعی کرده است مبنا این بر و داده قرار بحث مورد مربی

 .نماید استنباا اعتقادی
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 شناسیمفهوم

 رفق و مدارا در لغت .1

مالطفت »و  (149  5، 1410)فراهیدی، « نرمی و لطافت در انجام کارها»رفق در لغت به معنای 
طریحی، مجمع  ؛167  13؛ زبیدی، 118  1416،10منظور، )ابنآمده است « در مقابل خشونت

با »و در فارسی نیز به معنای  .(1410و جوهری   398  5؛ صاحب بن عباد، 171  5البحرین، 
  2، 1388؛ معین، 1049  2عمید، )« مالیمت و مهربانی رفتار کردن، سازگاری و مدارا کردن

 .استعمال شده است .(3653  4، 1382؛ انوری، 166
  19ق، 1420؛ زبیدی، 194  2)فیومی، آمده « نرمی رفتار نمودنبه»ُمدارا در لغت به معنای 

مترادف است « مالطفت نمودن و رفق ورزیدن»که با مفاهیمی مانند  (2335  6؛ جوهری، 405
در زبان فارسی به معنای این واژه  .(403  19؛ زبیدی، 194  2؛ فیومی، 254  14، 1416منظور، )ابن

بردباری و » و (3958  3معین، ؛ 1375  2)عمید،  «نرمی و ُحسن خلق با کسی رفتار کردنبه»
  .به کار رفته است .(6809  7، 1382انوری، )« تحمل کردن

 رفق و مدارا در اصطالح  .2

ر )باقهای مخالف و احترام به عقاید دیگران رفق و مدارا در اصطالح به معنای تحمل اندیشه
و مراعات یا اغماضی است که  (590)بخشی طرد هرگونه خودکامگی  .(821  1375ساروخانی، 

برخورد مالیم و نرم، در  (606)مهینی   .دارداز سرزنش یا محکوم کردن نظر مخالف، بازمی
نظرگرفتن عواطف و احساسات مخاطب و پرهیز از هرگونه خشونت و تحمیل است و الزمۀ 
این مالطفت و نرمی اغماض و گذشتن از خطای دیگران خواهد بود؛ بنابراین در معنا و مفهوم 

 .مشاهده استرفق و مدارا مفاد رعایت توان مخاطب هم قابل
  16ق، 1417) طباطبایی،  .، به معنای دفع است«درأ»است که  عالمه طباطبایی معتقد

یَئَة(در قرآن کریم آمده است   (55 یْدَرُؤوَن ِباْلَحَسَنِة السَّ ا با ها ر؛ آنان کسانی هستند که بدی)َو
 .گاهی نیز، مدارا به معنای حلم و بردباری و تغافل است .(54)قصص، آیه کنند نیکی دفع می
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ه این رسان، بافراد تندخو و بداخالق یا تقیه در مقابل مخالفان و افراد زیانصبر در برابر 
کلمۀ رفق و مدارا، به یک معنا به کار  معصومیندر کلمات  .(372  1)فلسفی،  .معناست

ا َمَعاِشَر »آمده است   در حدیثی از پیامبر اکرم .رفته و آن مدارا و سازگاری با مردم است ِإنَّ
ْنِبیاء

َ
اِس، َکَما ُأِمْرَنا  اأْل گونه که به برپا ما پیامبران، همان ِباقامۀ اْلَفَراِئِض؛ُأِمْرَنا ِبُمَداَراِة النَّ

  1414)طوسی، « ایمایم، به مدارا کردن با مردم نیز مأمور شدهداشتن واجبات مأمور شده
 .(52  72؛ مجلسی، 521

 تربيت در لغت .3

پروردن، آداب و اخالق را به کسی یاد دادن، آموختن و پروردن تربیت در زبان فارسی به معانی 
های لغت اصیل و از کتاب .(5776  4)دهخدا،  .کودک تا هنگام بالغ شدن به کار رفته است

ریشۀ  .مرتبط است« ربب»و « ربو»با دو مادۀ لغوی « تربیت»شود که واژۀ معتبر، استفاده می
، حفظ (257  8)فراهیدی، « در دامان خود پروردن»ربب به معانی گوناگونی مانند  حضانت 

اصالح و بر عهده گرفتن کاری و  (401  1منظور، لسان العرب، )ابنو مراعات و سرپرستی 
)راغب و ایجاد چیزی و به تدریج تکامل بخشیدن آن  (382  2فارس، )ابنهمراهی با آن 

 نمو رشد، زیادت، ای مانند در معانی« ربو»ریشۀ  .به کار رفته است (377دات،اصفهانی، مفر
 .(483  2فارس، )ابنو علو به کار رفته است 

 تربيت در اصطالح .4

فرایند یاری رساندن به متربی برای ایجاد تغییر »در تعریف تربیت، گفته شده است  
طۀ واسذهنی، روحی و رفتاری که بههای بدنی، تدریجی در گسترۀ زمان در یکی از ساحت

منظور دستیابی وی به کمال انسانی و شکوفا کردن استعدادهای او یا عامل انسانی دیگر به
مراد از  .(141  1394)اعرافی،  .گیردبازدارندگی و اصالح صفات و رفتارهایش صورت می

 ی است برایدارتربیت دینی مجموعۀ اعمال هدف .جا تربیت دینی استتربیت در این
نحوی که آن افراد در عمل و نظریه به آن های معتبر یک دین به افراد دیگر، بهآموزش گزاره
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دیگر، تربیت دینی عبارت عبارتبه .(26  2، 1387)داوودی،  .ها، متعهد و پایبند گردندآموزه
ای گونهبه دیندار با هدف پرورش انسان )اسالم(تربیت برگرفته از آموزهای دینی »است از  

بر  .«که در همه ابعاد اعتقادی، عاطفی، و رفتاری به اندازۀ نصاب، ملتزم به اسالم باشد
های دینی را به متربیان خود بیاموزند و بینش اساس این تعریف مربیان باید مفاهیم گزاره

ین دها بدهند و التزام قلبی و پایبندی متربی را در عمل به دستورات صحیحی از دین به آن
یت کنند   .تقو

 تربيت اعتقادی .5

دهی به نظام باورها، اقناع فرایند آموزش اعتقادات به متربی و مجموعۀ اقدامات برای شکل»
 با این تعریف، تربیت اعتقادی شامل .«فکری و پذیرش قلبی و التزام درونی از سوی مربی

مفاهیمی چون آموزش عقائد و باورمندسازی، از نظر محتوای تربیتی از تربیت عبادی و 
که هدف پردازد درحالیدهی بینش میتربیت اعتقادی به شکل .شودتربیت اخالقی جدا می

واهی الهی است تربیت عبادی، ایجاد روحیۀ تعبد و اطاعت در مناسک، عبادات و اوامر و ن
 .(58  1395)موسوی،  .گماردو تربیت اخالقی به پرورش اخالق و آداب متربی همت می

 ادلۀ رفق و مدارا در تربيت اعتقادی فرزندان

 قرآن کریم .1

 الف( آیه وقایه

ْهایُکْم شه ًا َوُقوُدَه »فرماید  قرآن کریم می
َ
ْشُفَسُکْم َو أ

َ
ذیَن آَ ُموا ُقوا أ یَهه ااَّ

َ
هُه َو یه أ ه اامَّ

ها اید، خود و خانوادۀ خود را از آتشی که هیزم آن انسان؛ ای کسانی که ایمان آورده«اْاِحجهَ ةُ 
 .(6)تحریم، آیه ها هستند، نگه دارید و سنگ

براساس آیه شریفه، همه مکلفان و از جمله پدران و مادران، نسبت به خانوادۀ خویش که 
ه به جاکه این وظیفباشند، وظیفۀ حفاظتی و صیانتی دارند و ازآنفرزندان قدر متیقن آن می
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های دینی و پرورش ایمان و بندگی مربوا نجات از آتش دوزخ مرتبط است، به آموزش
کر شایان ذ .، والدین وظیفۀ تربیت اعتقادی فرزندان را برعهده دارنداساسشود و براینمی

است که داللت آیه شریفه، بر تربیت اعتقادی بیش از آموزش عقاید است؛ زیرا هرچند 
آموزش، مقدمۀ هر تربیتی است؛ اما متعلق وجوب در این کریمه، صیانت از موجبات آتش 

گاهی یط حفاظتی و صیانتی را ایجاد نماید و علم و تواند این شرابخشی نمیاست و تنها آ
گاهی باید به باور، اعتقاد و پذیرش و التزام درونی و رفتاری مبدل شود و همه این یش ها، بآ

  1392)اعرافی، موسوی، که محصول آموزش عقاید باشد، محصول تربیت اعتقادی است از آن
وناگون های گصیانت خانواده با روشبراساس منابع تفسیری و روایی تکلیف وقایه و  .(62ش 

زی، ورتربیتی اعم از ایجابی و سلبی، همچون امر و نهی، تنبیه و تشویق، موعظه، محبت
این دستورالعمل عمومی فقه تمام  .پذیر استتغافل، و نیز الزام و اجبار وغیره امکان

تش جهنم هست را داشت اهل خانه از آهای تربیتی که موجب نگهها و فعالیتریزیبرنامه
صورت است که بر اساس آیه نحوۀ داللت این دلیل به این (1386)اعرافی،  .شودشامل می

فاده از است .ای الزامی دارندشریفۀ وقایه، والدین نسبت به صیانت فرزندان از گناه، وظیفه
 جا در تربیت موجب هالکت و افتادنگیرانۀ بیهای مبتنی بر الزام و سختاصول و روش

متربی در ورطۀ گناه؛ و در مقابل، مدارا و نرمش با او موجب دوری وی از آتش جهنم و حفظ 
 هایدر این صورت صیانت متربیان از گناه، از طریق اصول و روش .از عذاب الهی خواهد شد
 .مناسب الزامی خواهد بود

وشنی أثیر رکارگیری رفق و مدارا در تربیت اگر در عمل فرزندان به دستورات دینی تبه
یقین نماید یا  دیگر، اگر انسانعبارتبه .داشته باشد، داخل در تکلیف صیانت خواهد شد

قادی کارگیری زور، الزام و اجبار در تربیت اعتاطمینان عقالیی پیدا کند که واداشتن متربی و به
 اگر انسانموجب انحراف او از مسیر هدایت گردد، الزام و اجبار فرزند حرام خواهد بود و 

یقین نماید یا اطمینان عقالیی پیدا کند که با رفق و مدارا در تربیت اعتقادی موجب هدایت 
طور هنگامی که اقدامات همین .رفق و مدارا واجب خواهد شد کارگیریفرزندان شود به
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گردد فرزندان عبادات و طاعات الزامی الهی را انجام دهند و به آمیز والدین باعث مالطفت
ر قرار گرفته و ب« وقایه»این ترتیب از آتش جهنم محفوظ بمانند، این اقدامات تحت عنوان 

 .والدین و مربی واجب خواهند شد

 ب( آیه نفی اکراه در دین 

ْ ُد ِ َن اْاَغی» یِن َقْد َبَبیَن اایُّ  .(256 )بقره ؛ در دین هیچ اجباری نیست «...اَل ِإْکَیا َ ِفی اادِّ
 مقدمات استدالل

 .برای نفی جنس است )ال اکراه(ال در  .1
مراد از اکراه، معنی لغوی آن و عبارت است از  وادار کردن دیگری بر انجام یا ترک  .2
 .عملی
 .ایمان و اعتقاد قلبی است )الدین(مراد از  .3
 .شودآیه هم قبل از ورود در دین و هم بعد از ورود در آن را شامل می .4
کد در بیان حرمت استآیه در قالب جملۀ خبری از اکراه نهی می .5  .کند که آ
 .والدین نیز مخاطب این تکلیف عام هستند .6

برای نفی جنس بوده و مراد از اکراه، وادار کردن دیگری بر ترک یا انجام « ال»در این آیه، 
یِن »در جملۀ  .(376  3)فراهیدی،  .عمل است ، دین اجباری نفی شده است؛ «ال ِإْکیا َ ِفی اادِّ

چون دین عبارت است از یك سلسله معارف علمی که معارفی عملی به دنبال دارد و جامع 
و اجبار در  اند که اکراهاعتقاد و ایمان هم از امور قلبی .است« اعتقادات»ها کلمۀ همه آن

اما  .اندت مادی و بدنیها راه ندارد؛ زیرا کاربرد اکراه تنها در اعمال ظاهری است که حرکاآن
اعتقاد قلبی برای خود، علل و اسباب دیگری از سن  خود اعتقاد و ادراك دارد و محال است 

 .جهل، علم را نتیجه دهد، و یا مقدمات غیر علمی، تصدیقی علمی را بزاید -مثال–که 
یِن »از نظر تفسیری دربارۀ  ۀ که جملیکی این .، دو احتمال وجود دارد«ال ِإْکیا َ ِفی اادِّ

ینی در دین اکراه قرار نداده خبری باشد و از حال تکوین خبر دهد؛ یعنی خداوند به طور تکو
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واهد خ« اکراه بر دین و اعتقاد جایز نیست»که نتیجۀ این احتمال، حکم شرعی و این .است
تقاد بر اعنباید مردم را »ای انشایی در قالب جملۀ خبری باشد؛ یعنی که جملهدوم این .شد

صورت نیز نهی مذکور متکی بر یك حقیقت تکوینی است، در این .«و ایمان مجبور کنید
  2ی، )طباطبای .و آن این است که اکراه تنها در مرحلۀ افعال بدنی اثر دارد، نه اعتقادات قلبی

ه اطالق آی .شودجاکه اکراه اطالق دارد، هرگونه اجبار و الزامی را شامل میو ازآن (524
بنابراین افراد در هر سنی که باشند نباید آنان را  .سبب شمول آن نسبت به همه سنین است

کننده کند؛ فرقی ندارد که اکراهطور کلی نفی میاین آیه، اکراه را به .به پذیرش دین وادار کرد
 وتوان حرمت تحمیل بنابراین از آیه فوق می .)حاکم، عالم، والدین یا مربی(چه کسی باشد 

 نفی و حرمت اکراه که مفهوم متقابل رفق .اجبار در ساحت تربیت اعتقادی را استنباا نمود
با تهدید به انجام دادن یا ترک کاری که  باشد و در اصطالح وادار کردن انسانو مدارا می

فتار  مدارا و ربنابراین وقتی اکراه حرام باشد در نقطه مقابل  .است که به آن رضایت ندارد
با دیگران الزم خواهد بود، لذا رعایت کردن رفق و مدارا در تربیت اعتقادی و مالیم  نرم

 .الزم است

 روایات .2

ای از روایات وجود دارد که حکم رعایت رفق و مدارا با در مجموعۀ منابع حدیثی، طایفه
 .ردگیدر ادامه تعدادی از این روایات مورد بررسی قرار می .برداشت استها قابلمتربی از آن

 الف( روایت عمار بن ابی االحوص

ِتی َعْبِد ااّا  ِإَنّ ِعْمَدَشه 
َ
ْحَوِص َقهَل ُقْاُ  ِِل

َ
ِتی اِْل

َ
هِ  ْتِن أ َعِن اْتِن َ ْحُبوٍب َعْن َعَمّ

ِ یِی اْاُمْؤِ ِمیَن 
َ
ِهْم َو َایَس یِصُفوَن َ ه  َقْو ًه یُ وُاوَن ِتأ هِه کِاّ ُاوَشُ  َعَای ااَمّ َو یَفِضّ

ْسُهٍم 
َ
ْساَلَ  َعَای َسْبَتِة أ ُهْم َفَ هَل: ِإَنّ ااّا  َوَضَع اْْلِ  َشَ َواَلّ

َ
ُثَمّ  ...َشِصُف ِ ْن َفْضِاکْم أ

ْهَمیِن َو ِاَبْتٍض ا ْهَم َو ِاَبْتِضِهُم ااَسّ هِه ااَسّ ْسُهِم َو َقَسَم ِاَبْتِض ااَمّ
َ
اَلَثَة اِْل  ...اَثّ

ْهِم َسْهَمیِن َو اَل َعَای  ْسُهِم َفاَل َبْحِمُاوا َعَای َصهِحِب ااَسّ
َ
ْبَتَة اِْل ِاَبْتٍض ااَسّ



  تیبفرزندان از منظر فقه اهل یاعتقاد تیرفق و مدارا در ترب

 

ْسُهٍم َو 
َ
ْهَمیِن َثاَلَثَة أ ُ وا ِتِهْم َو  ...َصهِحِب ااَسّ ُیوُهْم َو َاکْن َبَیَفّ ُاوُهْم َو ُبَمِفّ َفُ َثِ ّ

ُاوا َاُهُم   (174  17، 1381)حر عاملی،  َفاَل َبْخَیُقوا ِتِهْم  ...اْاَمْدَخَل  َسِهّ
از نظر سندی غیر از عمار ابن ابی االحوص البکری، بقیۀ راویان این روایت امامی و ثقه 

در مجامع رجالی وارد نشده است و راهی برای  )مدح و ذم(دربارۀ عمار هیچ توصیفی  .هستند
 .بنابراین، سند روایت، اعتبار نخواهد داشت .توثیق عام وی وجود ندارد

 تی سی دالای
و نیز گوناگونی ایمان و  های فردی()تفاوتبا اشاره به  در این روایت امام صادق

فرماید خداوند اسالم را به هفت بخِش صبر، صدق، یقین، رضا، وفا، ، میهای انساننگرش
 .ها را عطا کرده استعلم و حلم قرار داده و به هرکس به فراخور سعۀ روحی، تعدادی از آن

هم را دو س مربیان نباید به کسی که دارای یک سهم است،»فرماید  اساس حضرت میبراین
؛ چراکه این کار )عدم رعایت ...تحمیل نمایند و به کسی که دارای دو سهم است، سه سهم و 

 ها و نفرتتوان متربی و نادیده انگاشتن شرایط متربی( موجب سنگین آمدن دین بر آن
 دهد که باید با رفق و مدارا با مخاطبان برخورد کرد و بر آنانو در ادامه دستور می «شودمی

ُاوا َاُهُم اْاَمْدَخَل »سهل گرفت  در تبیین منظور خود مثالی  امام .«َو َاکْن َبْیُفُ وا ِتِهْم َو َسِهّ
کند که مسلمان، همسایه کافر خود را به اسالم دعوت نمود، ولی از بس در انجام را ذکر می

ه را مالحظوجه شرایط مخاطب نماز و قرائت قرآن و دیگر عبادات سختگیری کرد و به هیچ
 .نکرد، موجب دلزدگی و بازگشت وی از اسالم شد

در این روایت وادار کردن افراد به امور خارح از ظرفیت، حرام و رعایت توان متربی در 
لذا افرادی که در درجات پایین ایمان هستند،  .فرسا واجب دانسته شده استموارد طاقت

گیری ور گردند، بلکه کاربست رفق و نیز آسانتر مجبنباید به انجام اعمال دینی بیشتر و سخت
ناگفته نماند که حکم وجوبی روایت مورد بحث، ارشادی  .با این افراد واجب خواهد بود

دهند که مربی سخن خود را از درجه و مقام فهم خود تا سطح این روایات نشان می .است
 .شان است، خودداری نمایداقتدرک مخاطبان تنزل دهد و از ارائه مطالبی که فراتر از میزان ط
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معنای به ترس و وحشت انداختن متربیان است، بعد از ، که به«َفاَل َبْخَیُقوا ِتِهْم »از جملۀ 
گیری، نشان از شدت الزام همراه با خشونت برای نفی سخت« َفاَل َتْحِمُلوا»کاربری عبارت 

ُبوا»عبارت  .است« َخرق»در مادۀ  در انتهای روایت، داللت روشنی بر اصالت داشتن « َفَرغِّ
 .های ایجابی در تعلیم و تربیت داردروش

 ب( روایت یعقوب بن ضحاک

ِد ْتِن یْحیی َعْن  هِ  َو َعْن ُ َحمَّ ِد ْتِن َعْبِد اْاَجبَّ ْ َتِیی َعْن ُ َحمَّ
َ
ِتی َعِای اِْل

َ
َو َعْن أ

ِد  ْحَمَد ْتِن ُ َحمَّ
َ
ِتی أ

َ
هٍل َعْن َحَسِن ْتِن اْاَجْهِم َعْن أ ْتِن ِعیَسی َجِمیتًه َعِن اْتِن َفضَّ

هِك َعْن َ ُجٍل  حَّ ِتی َعْبِد اااَّ ِ  اْایْ َظهِن َعْن یْتُ وَب ْتِن ااضَّ
َ
ُ   ِفی َحِدیٍث  َعْن أ شَّ

َ
أ

ُه   ِ ْمُهْم ِإشَّ
ُ
ه َاَمْبَیأ ْوَشه َجَیی ِذْکُی َقْوٍ  َقهَل َفُ ْاُ  َاُ  ِإشَّ ْم اَل یُ وُاوَن َ ه َشُ وُل َقهَل َفَ هَل یَ َواَّ

َو اَل یُ وُاوَن َ ه َبُ وُاوَن َبْبَیُءوَن ِ ْمُهْم ُقْاُ  َشَتْم َقهَل َفُهَو َذا ِعْمَدَشه َ ه َایَس ِعْمَدُکْم 
ْوُهْم َو اَل َببْ  ْن َقهَل َفَ َواَّ

َ
 ِ ْمُکْم ِإَای أ

َ
ْن َشْبَیأ

َ
ْن َیُءوا ِ ْمُهْم ِإنَّ ِ َن اْاُمْسِاِمیَن  َ َفیْمَبِغی َاَمه أ

ه َکهَن ُسَحییًا َغَدا َعَایِ  َفَضَیَب َعَایِ   ....َاُ  َسْهٌم َو ِ ْمُهْم َ ْن َاُ  َسْهَمهِن  َقه َفَامَّ ُثمَّ َبَفیَّ
 َو اْاَبْس َثْوَتیَك َو 

ْ
أ َشه ُفاَلٌن َقهَل َو َ ه َحهَجُ َك َقهَل َبَوضَّ

َ
اْاَبهَب َفَ هَل َ ْن َهَذا َقهَل أ

ی ْفَیُغ ِ مِّ
َ
یِن َ ْن ُهَو أ َشه اشسهن اْخُیْج َفَصلِّ َقهَل اْطُاْب ِاَهَذا اادِّ

َ
ِ ْسِکیٌن َو َعَای  َو أ

ُتو َعْبِد اااَّ ِ 
َ
ْدَخَاُ  ِفی َ ی ِعیهٌل َفَ هَل أ

َ
ْدَخَاُ  ِ ْن ِ ْثِل ِذْ  أ

َ
ْو َقهَل أ

َ
ْخَیَجُ  ِ ْمُ  أ

َ
ٍء أ

ْخَیَجُ  ِ ْن ِ ْثِل َهَذا
َ
 .(160  16، 1418)حر عاملی،  َو أ
 تی سی سمدی
سراح و »است؛ اما در نسخۀ کافی آمده است آمده که مرسله « عن رجل»در یک نسخه 

طبق این  .بوده است یعنی سراح خادم حضرت امام صادق« 7کان خادما ألبی عبد الّله 
 .انددر سند این روایت چند فرد دیگر هم ذکر شده که محل اشکال .نقل روایت مرسله نیست

 .بنابراین این سند روایت معتبر نیست
 تی سی دالای

جا تر از آن چیزی است که اینرساند که حدیث مفصلدر متن می« ِدیث  ِفی َح »تعبیر 
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گوید از گروهی در حضور حضرت یاد شد که به آنچه ما معتقدیم، راوی می .نقل شده است
که ا اینب .جوییم؛ زیرا حرف ما یعنی امامت را قبول ندارندها بیزاری میمعتقد نیستند ما از آن

ما هم چیزهایی »امام فرمود   .ورزندرا دوست دارند و گاهی عشق می خاندان پیامبر
دانید، آیا ما باید از شما تبّری بجوییم؟ شما از آنان تبّری نجویید؛ بلکه دانیم که شما نمیمی

 .«شان داشته باشیددوست
 دربارۀ موضوع سؤال و جواب در این روایت دو احتمال وجود دارد 

 ابط بین شیعیان و اهل سنت است؛( روایت مربوا به رو1
 .( روایت مربوا به روابط درون مذهبی و شیعه است2

ِإنَّ ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َمْن َلُه َسْهٌم َو ِمْنُهْم َمْن »رسد؛ زیرا تعبیر تر به نظر میاحتمال اول، قوی
ه چند دسته لحاظ درجات ایمان بحاکی از آن است که کل جامعۀ مسلمانان به« َلُه َسْهَماِن 

اند؛ برخی یک سهم، برخی دو سهم و برخی بیشتر و بعضی هم هفت سهم و تقسیم شده
پله است و نباید بیشتر از ظرفیت، چیزی را بر کسی بنابراین، معارف پله .ایمان کامل دارند

 بعد حضرت مثالی زدند  .تحمیل کرد
او را به اسالم فراخواند و اسالم را در نظر او زیبا جلوه  .ای نصرانی داشتمردی همسایه

نصرانی گفت  کیست؟  .نزدیک سحر دِر خانه او را زد .داد و نصرانی مسلمان شد
ماز هایت را بپوش تا به نهمسایه مسلمانش گفت  من هستم، فالنی؛ وضو بگیر و لباس

 .نماز خواندند تا فجر دمیدمسلمان چنین کرد و به مسجد رفتند و نصرانی تازه .برویم
ا به مسلمان برخاست تنصرانی تازه .سپس نماز صبح را خواندند و ماندند تا آفتاب برآمد

روی؟! روز کوتاه است و تا ظهر چیزی مرد مسلمان به او گفت  کجا می .منزل خود برود
د ر مسجبه همین ترتیب او را تا ظهر و سپس تا عصر و مغرب و نماز عشا د .نمانده است

مرد مسلمان دوباره نزدیک  .شان بازگشتندهاینگاه داشت و سپس به اتفاق، به منزل
کیست؟ گفت  منم، برخیز، وضو  مسلمان گفتتازه .مسلمان را زدسحر، دِر خانۀ تازه

 گفت  برو سراغ آدم بیکار که حال و پول داشته .بگیر و لباس بپوش تا به مسجد برویم
 وارم! ست؛ من فقیرم و عیالباشد؛ این کار من نی
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که امامت ما بر رفق، ...دانید مگر نمی .بر آنان سخت نگیرید» فرمایددر ادامه می امام
فیت این روایت ظر .«تان و آنچه بر آن هستید ترغیب کنیدمردم را به دین .است ...انس و وقار 

پس در مقام  .کند که همه افراد درجاتی از ایمان را دارا هستندها را بیان میو درجات انسان
 .تربیت این نکته را در نظر داشته باشند که متربیان از لحاظ ظرفیت و توانایی یکسان نیستند

های فلسفی و استدالل معصومینویژه در مقام تربیت اعتقادی مثل بحث علم غیب به
دربارۀ وجود خداوند متعال که بحث خیلی عمیق است را نباید به همه متربیان مطرح کرد؛ 

 .بلکه باید با متربیان مدارا کرد و ظرفیت و توان آنان را مد نظر داشت

 ج( روایت عبد العزیز قراطيسی

ْحَمَد َعْن َتْتِض 
َ
ِد ْتِن أ ِد ْتِن یْحیی َعْن ُ َحمَّ ْصَحهِتِ  َعِن اْاَحَسِن ْتِن َو َعْن ُ َحمَّ

َ
أ

ِتی
َ
اِر َعْن َعْبِد َعِای ْتِن أ هٍد اْاَخزَّ ِد ْتِن َحمَّ ِد ْتِن ُعْثَمهَن َعْن ُ َحمَّ ُعْثَمهَن َعْن ُ َحمَّ

ُتو َعْبِد اااَّ ِ 
َ
یِز اْاَ َیاِطیِسی َقهَل: َقهَل ِای أ یَمهَن َعْشُی  اْاَتِز یِز ِإنَّ اْْلِ یه َعْبَد اْاَتِز

ِم یْصَتُد ِ ْمُ  ِ ْیَقهًة َتْتَد ِ ْیَقهٍة َفاَل یُ وَانَّ َصهِحُب ااِلْثَمیِن َد َ  اَّ َجهٍف ِتَمْمِزَاِة ااسُّ
ی یْمَ ِهی ِإَای اْاَتهِ َیِة َفاَل ُبْسِ ْط َ ْن ُهَو ِاَصهِحِب اْاَواِحِد َاْسَ  َعَای َ ی ٍء َح َّ
ْسَفُل ِ ْمَك ِتَدَ َجٍة َفهْ َفْت ُ ُدوَشَك َفیْسِ َلَك َ ْن ُهَو َفْوَقَك َو ِإذَ 

َ
یَ  َ ْن ُهَو أ

َ
ِإَایَك  ا َ أ

امام ؛ ُی ُ َجبْ  ِتِیْفٍق َو اَل َبْحِمَانَّ َعَایِ  َ ه اَل یِلیُق َفَ ْکِسَی ُ َفِإنَّ َ ْن َکَسَی ُ ْؤِ مًه َفَتَای ِ 
پله افراد پله منزلۀ نردبانی کهفرماید  ای عبدالعزیز ایمان ده درجه دارد؛ بهمی صادق

کسی که دو سهم از ایمان دارد نباید به کسی که یک سهم از آن را  .رونداز آن باال می
ز توست تر اپس کسی که پایین .داراست بگوید تو چیزی نداری، تا برسد به سهم دهم

را نباید از خود دور کنی که در نتیجه تو را فرد باالتر از تو دور کند، و زمانی که فردی 
تر از خودت را دیدی با او نرمش کن و آنچه در توان ندارد بر وی تحمیل نکن تا پایین

 (162  16، 1409؛ حر عاملی، 45  2، 1365)کلینی،  کمرش بشکند
 دیتی سی سم

که محمد بن احمد بن یحیی روایت به جهت سند دارای سه اشکال عمده است  اواًل بااین
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ثانیًا  .او برای ما ناشناخته است« َبْعِض َأْصَحاِبهِ »بن عمران اشعری از ثقات جلیل امامیه است 
؛ نجاشی، 572)کشی،  .شدت از سوی رجالیان تضعیف شده استعثمان بهحسن بن علی بن ابی

ثالثًا افرادی مانند محمد بن عثمان، محمد بن حماد و عبدالعزیز قراطیسی هیچ توثیقی در  (61
 (1399)کاظمی،  .رو روایت کاماًل نامعتبر استازاین .کتب رجالی ندارند
 تی سی دالای

استفاده گردیده و « ایمان»، از کلمۀ «اسالم»جای در روایت عبد العزیز القراطیسی به
ْسَفُل ِ ْمَك »ظاهر عبارت  .است مرتبه دانسته شده مراتب ایمان، ده

َ
یَ  َ ْن ُهَو أ

َ
َو ِإَذا َ أ

این است که برخورد مالیم و نرم با کسانی که در مراتب پایین « ِإَایَك ِتِیْفٍق  ِتَدَ َجٍة َفهْ َفْت ُ 
از سویی بر اساس این  .شان الزم و ضروری استایمان هستند برای باالبردن سطح ایمان

ِ ْمُ  »پله از این مراتب و نردبان باال برود  تواند پلهروایت، ایمان ده مرتبه دارد و هرکسی می
 .«ِ ْیَقهًة َتْتَد ِ ْیَقهة

های مختلف است؛ شعبه ( ایمان، دارای شعبه1در روایات باب ایمان دو تعبیر آمده است  
است که برای ایمان اجزاء و مراتب عرضی قائل است؛  و جزء دارد؛ این یک طایفه از روایات

 .( طایفۀ دوم روایات برای ایمان مراتب و درجات طولی قائل است2
کید می امام کند که اگر کسی دو درجه از ایمان را داراست نباید روی این نکته تأ

ند، از برخورد کاعتنایی نکند؛ بلکه با رفق و مدارا با کسی که یک درجۀ ایمان را دارد، بی
سر استکبار و تکبر رفتار نکند و بر اساس رفق و مدارا چیزی که در توان او نیست بر او 

ت شود او شکستحمیل نکند؛ زیرا تحمیل با بیش از قدرت و توان تحمل فرد، موجب می
  .روحی بخورد

اد ارتباا شاز حیث داللت؛ ذیل روایت با رفق و مدارا در مقام تعلیم و تربیت، تبلیغ و ار
َو اَل َبْحِمَانَّ َعَایِ  َ ه اَل یِلیُق َفَ ْکِسَی ُ َفِإنَّ َ ْن َکَسَی »دارد و داللت این فقره از روایت که 

روایت عام است و مفهوم آن حرمت عدم  نکنید تا نشکند( )بارش را سنگین« ُ ْؤِ مًه َفَتَایِ  َجْبُی ُ
 عبارت فوق دیگربیانیبه .یت رفق و مدارا()حرمت عدم رعارعایت ظرفیت وجودی فرد است 
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کند؛ زیرا تحمیل بیش از توان تحمل فرد، موجب از تحمیل آنچه در توان فرد نیست منع می
« ْبُرهُ َفَعَلیِه َج »رو عبارت ازاین .شود و شکست روحی افراد را باید جبران کردشکست او می

دال بر وجوب ضمان و جبران خسارت در اقدامات تربیتی است و باید با متربیان رفق و 
 .مدارا کرد

در این روایات، تفاوت درجات ایمان را مبنا قرار داده و به  نکتۀ دیگر این است که امام
دارد و دارای درجۀ یکم همانند صاحب  استدالل و استناد کرده است؛ یعنی که ایمان ده درجه

  .درجات باالتر مؤمن است و نباید کسی را که درجۀ ایمان ضعیف دارد ناچیز شمرد
اند اما نقل یک مضمون در روایات متعدد و روایات ذکرشده، از نظر سندی ضعیف

مضمون گاهی قابل جمع است و عدم  .توان کنار گذاشتراحتی نمیتضاعف یک مفهوم را به
گاهی با قرائن، محتوا و مضمون  .توثیق سندی دال بر عدم صحت مضمون روایت نیست

  .باطل است، گاهی نیز سند ضعیف است اما مطلب و محتوای آن باطل نیست

 د( روایت سدیر

ِد ْتِن ِس  ِد ْتِن ِعیَسی َعْن ُ َحمَّ ْحَمَد ْتِن ُ َحمَّ
َ
َمهٍن َعِن اْتِن ُ ْسَکهَن َو َعْمُ  َعْن أ

ُتو َجْتَفیٍ 
َ
ِإنَّ اْاُمْؤِ ِمیَن َعَای َ َمهِرَل ِ ْمُهْم َعَای َواِحَدٍة  َعْن َسِدیٍی َقهَل: َقهَل أ

َتٍع َو ِ ْمُهْم َعَای َخْمٍس   ْ
َ
َو ِ ْمُهْم َعَای اْثَمَ یِن َو ِ ْمُهْم َعَای َثاَلٍث َو ِ ْمُهْم َعَای أ

َواِحَدِة ِس ٍّ َو ِ ْمُهْم َعَای َسْبٍع َفَاْو َذَهْبَ  َبْحِمُل َعَای َصهِحِب ااْ َو ِ ْمُهْم َعَای 
َ َجهُف  ... اْثَمَ یِن َاْم یْ َو   َو َعَای َصهِحِب ااسِّ ِّ َسْبتًه َاْم یْ َو َو َعَای َهِذ ِ اادَّ

 .(163  16)کلینی، 
 تی سی سمدی

در سند این روایت، محمد بن سنان از نظر توثیقی  .این روایت هم در کافی آمده است
 .رو سند آن معتبر نیستمحل بحث است و ازاین

 تی سی دالای
داند و این روایت هم مانند روایات قبلی است، منتهی درجات ایمان را هفت درجه می
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گوید اگر بر کسی که در درجۀ یکم است وظیفۀ درجۀ دوم را بار کنید تحمل درنتیجه می
ت دالل .«َفَاْو َذَهْبَ  َبْحِمُل َعَای َصهِحِب اْاَواِحَدِة اْثَمَ یِن َاْم یْ َو »شکند  کند و میینم

تقادی که اساس تربیت اعبراین .این روایت مانند روایات قبلی و در مقام تبلیغ و تربیت است
مربی  طورهمین .دور باشدذو مراتب و فرایندی متدرح است باید از هرگونه تحمیل و فشار به

هم باید ظرفیت و توانایی الزم متربی را در نظر بگیرد و رعایت ظرفیت و توانایی متربی از 
  .آیدطرف مربی، نوعی مدارا به شمار می

 هـ( روایت عبداهلل بن فضاله

جا در این .این روایت دو بخش دارد؛ یکی مربوا به اعتقادات و دیگری مربوا به عبادات
 .گیردت، مورد بحث قرار میبخش اول روای

ِ  ْتِن َفَضهَاةَ  َعْن  ِتی َعْبِد َاااَّ ِ  َعْن  َعْبِد َاااَّ
َ
ْو  أ

َ
ِتی َجْتَفیٍ  أ

َ
َقهَل َسِمْتُ ُ  یُ وُل ِإَذا  أ

ی  ُ  ُثمَّ یْ َیُك َح َّ اٍف ُقْل اَل ِإَاَ  ِإالَّ َاااَّ ْبُاَغ یَتَاَغ َاْاُغاَلُ  َثاَلَث ِسِمیَن َفُ ْل َاُ  َسْبَع َ یَّ
یَن یْو ًه ُثمَّ یَ هُل َاُ  ُقْل  ْ ُهٍی َو ِعْشِی

َ
ٌد  َثاَلَث ِسِمیَن َو َسْبَتَة أ ِ  َسبْ  ُ َحمَّ َع َ ُسوُل َاااَّ

ی اٍف ُقْل َصاَّ َتُع ِسِمیَن ُثمَّ یَ هُل َاُ  َسْبَع َ یَّ  ْ
َ
ی یِ مَّ َاُ  أ اٍف َو یْ َیُك َح َّ ُ  ا َااَّ َ یَّ

ٍد َو آِل  َعَای ٍد  ُ َحمَّ ی یِ مَّ َاُ  َخْمُس ِسِمیَن  ُ َحمَّ ؛ عبد الّله بن فضاله ...َو یْ َیُك َح َّ
ساله شد هفت شنیدم که فرمود  هرگاه پسر سه گوید  از امام صادق یا امام باقرمی

سال و هفت  سپس او را واگذار تا به سن سه .بگوید« ال اله اال الّله»بار به او بگو که 
 .ویدبگ« محّمد رسول الّله»گاه باید هفت بار به او گفته شود آن .رسدروز ب ماه و بیست

صّلی »گاه باید هفت بار به او گفته شود آن .شود تا چهار سالش تمام شودسپس رها می
 سپس .سالگی برسدشود تا به سن پنجبگوید و رها می« الّله علی محمد و آل محمد

و هرگاه این را دانست باید » تو کدام است دست راست و چپ»باید به او گفته شود که 
 (2762و  474  21)حر عاملی،  ...قبله شودرو به 

براساس این برنامۀ تربیتی، تربیت اعتقادی بر تربیت عبادی، مقدم است و از سن 
  .گرددسالگی آغاز میکه تربیت عبادی از پنجسالگی باید آغاز شود؛ درحالیسه
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 تی سی سمدی
و عبدالله بن فضال، توصیف  (372  3)خوئی، بندار بن حماد  سند این روایت،در زنجیرۀ 

 .سازندندارند و سند آن را از اعتبار خارح می
 تی سی دالای

با توجه به ضعف سند این روایت باید در نظر داشت که تعیین سن خاص در این روایت 
و  اعتقادی باید به اقتضای شرایطتوان بر آن حکم داد؛ ولی تربیت خصوصیتی ندارد و نمی

 .مدارا با متربیان انجام شود و از هر نوع زور و خشونت پرهیز گردد

 بندی ادلۀ رواییجمع

ار در اعتب .باشندپنج روایتی که در این بخش ذکر شد از لحاظ سندی، فاقد اعتبار می
و مبنای وثاقت  )وثوق مخبری(کم دو مبنا وجود دارد  مبنای وثاقت راوی روایت، دست

 طور کلیتوان بهها ثابت نشود نمیاز روایاتی که وثاقت راویان آن .)وثوق خبری(صدور 
بسا حدیث ضعف سندی روایت به معنای جعلی بودن آن نیست؛ چه .صرف نظر کرد

 .اعتمادی به آن وجود نداشته باشدالسند از معصوم صادر شده باشد اما طریق قابلضعیف
گاهی ما از حال او باعث ضعف سند و محتوا در عالم واقع ضعف راوی به  دلیل ناآ

یی باشد که برای ما ناشناخته مانده یا آننمی چنان شود؛ زیرا ممکن است وی راوی راستگو
مضمون  کههرحال، مسلم این است به .شهیر باشد که نیازی به توثیق صریح نداشته است

کند ا با متربیان است، که عقل نیز آن را تأیید میمشترک روایات، اثبات رعایت رفق و مدار
  .و مخالفتی هم با آیات قرآن ندارد

 سيرۀ عقال .3

اندیشمندان اصولی  .روش مستمر عقال در انجام یا ترک فعل است« سیرۀ ُعقال»مقصود از 
 .انددهنامی« بنای عقال»و اندیشمندان متأخر آن را « سیرۀ عقال»متقدم، روش مرسوم بین عقال را 

شود که اگر هیچ دلیل نقلی و عقلی مطابق این سیره، چنین فرض می .(176  3، 1368)مظفر، 
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ق و مدارا ی فرزندان، رفمستقل وجود نداشته باشد آیا قرار عقال بر این است که در تربیت اعتقاد
 .الجمله وجود دارددر میان عقال، فی ایتوان گفت چنین سیرهرا لحاظ کنند یا نه؟ در پاس  می

های وجودی متربی و رفق و مدارا مدنظر قرار گیرد و مبنای عقالیی تربیت آن است که ظرفیت
گیری حمیل و سختسیرۀ عقال، ت .شودتربیت از خالل رعایت این اصول تربیتی محقق می

 .ماردشداند و رعایت رفق و مدارا در تربیت اعتقادی را َحَسن میجا بر متربی را قبیح میبی
ایز جا بر متربی قبیح است و جگیری بیرو مطابق سیرۀ عقالیی، هرگونه تحمیل و سختازاین

 .نیست؛ بلکه رعایت رفق و مدارا رجحان دارد
ل عنوان یک دلیوعیت سیرۀ عقال و استدالل به آن بهتوان گفت مشراز منظری دیگر می

واقع شده و ایشان نیز از آن ردع و نهی نکرده باشند صحیح  شرعی هرگاه در منظر معصوم
ۀ در زمین .عنوان دلیل فقهی حجیت داردصورت محتوای سیره بهو پذیرفته است و در این

همواره رفق  معصومینمثابۀ بخشی از عقال در زمان تربیت فرزند هم والدین و مربیان به
تنها از سوی معصوم ردع نشده، بلکه مورد کردند و این نحوۀ رفتار نهو مدارا را رعایت می

بیت رعنوان دلیل مستقل بر رفق و مدارا در تپس سیرۀ عقال به .اهتمام نیز قرار داشته است
 (1399)کاظمی،  .اعتقادی داللت خواهد کرد

  معصومينسيرۀ  .4

زیرا در  .کردندبرای تفیهم معاد به متربیان خود از تمثیل و تشبیه استفاده می معصومین
 .توان این مطلب غیر حسی را به مخاطب فهماندتر میقالب تمثیل و تشبیه بهتر و آسان

 اند؛ بلکه بهاز استدالالت پیچیده و فلسفی استفاده نکرده معصومین دیگرعبارتبه
های عینی و کنند؛ مثل بیان آیات و نشانهراحتی درک میچیزی که مردم در حد عقل خود به

مانند اعتقاد به معاد با فهمیدن فصل بهار که نشانۀ مدارا در تربیت  .اندتمثیل استفاده کرده
 .باشداعتقادی می

امام توقف کرد و به آنان  .قومی برخورد کرد که کسی از آنان مرده بود به امام صادق
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این کسی  .سپس فرمود  از مرگ گریزی نیست و مرگ اختصاص به شما ندارد .تسلیت گفت
 های ویفرمود  این را نیز یکی از مسافرت .کرد؟ گفتند  آریکه مرده آیا مسافرت هم می

زاده، )داوودی و حسینی .رویدد یا شما به سوی او میآییا به او به سوی شما می .بشمارید
جا امام مرگ و معاد را به مسافرت تشبیه کرده است که نوعی مدارا با در این (147  1391

 .باشدمتربیان می
های طبیعی بیان هایی محسوس از مرگ و زندگی مجدد پدیدهنمونه معصومین

 رزین عقیلی روایت شده است  از ابی .کردندمی
کند؟ پیغمبر رفتم و گفتم  ای رسول خدا! چگونه خداوند مردگان را زنده می نزد پیغمبر اکرم

وعلف است و سپس همان زمین را در حالی آبرا در حالی که خشک و بی فرمود  آیا زمین اکرم
 (141  7)صالحی،  .فرمود رستاخیز نیز چنین است پیغمبر اکرم .ای؟ گفتم  آریکه سبز شده دیده

برای عمق بخشیدن به شناخت و ایمان متربی، او را با صفات و  معصومینهمچنین 
 کردند  افعال خداوند آشنا می

آورده بودند، زنی بود که هرگاه کودکی در میان  بار در میان اسیرانی که نزد پیغمبر اکرمیک
به ما فرمود  آیا این  پیغمبر اکرم .دادچسپاند و شیر میاش میبه سینه گرفت ودید، میاسیران می

 کرمگاه پیغمبر اآن.اندازداندازد؟ گفتیم  اگر بتواند او را نیندازد، نمیزن، فرزند خود را در آتش می
داودی، ؛ 75  7، 1401)بخاری،  .تر استفرمود  خداوند به بندگان خود از این زن به فرزندش، مهربان

 (1392زاده، حسینی
آورد و پدر و مادر جوجه نیز به ای را که در آن جوجه وجود داشت میمردی النۀ پرنده

رو به یارانش کرد و  پیغمبر اکرم .آمدندکردند و بر دستان او فرود میدنبال آن پرواز می
که مرا به حق  آنکنید؟ قسم به شان تعجب میفرمود  از رفتار این دو پرنده نسبت به جوجه
ی، )هیثم .شانتر است تا این دو پرنده به جوجهمبعوث کرد، خداوند به بندگان خود مهربان

کردند با مدارا، سعی می جا پیغمبر اکرمدر این (1392زاده، ، داودی، حسینی8  9، 1408
 .صفات جالل و جمال خداوند متعال را برای متربیان به تصویر بکشد

های از درس« توحید مفضل»که رسالۀ  کوفی از شاگردان امام صادقمفضل بن عمر 
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که غیر مسلمان بود و خدا را قبول « العوجاابن ابی»آن حضرت به اوست، باری در بحث با 
وجا العدر مقابل، ابن ابی .دهدشود و با تندی و خشونت جوابش را مینداشت، خشمگین می

 گوید  به او می
گوید و هستی، او خود با ما چنین سخن نمی بن محمد صادقاگر از یاران جعفر 

او از سخنان ما بیش از آنچه تو شنیدی بارها شنیده، ولی  .کندگونه با ما مناظره نمیاین
دشنام نداده و در بحث بین ما و او از حد و ادب بیرون نرفته است، او آرام و بردبار و 

شود، سخنان و دالئل ما متین و خردمند است و هرگز خشم و سفاهت بر او چیره نمی
کنیم بر او پیروز گمان می .آوریمیکه هرچه در دل داریم بر زبان مشنود تا آنرا می

ت ترین کالم، حجسازد و با کوتاهگاه با کمترین سخن دالئل ما را باطل میایم، آنشده
اینک اگر تو از پیروان او هستی،  .توانیم پاس  دهیمکه نمیکند؛ چنانرا بر ما تمام می

 .(57  3، 1404)مجلسی، که شایستۀ اوست، با ما سخن بگو چنان
برای تفیهم مفاهیم اعتقادی برای متربیان از  معصومینشود که مشاهده میچنان

؛ مانند راحتی درک کنندکردند تا مردم در حد عقل خود مطالب را بهتمثیل و تشبیه استفاده می
یرۀ س .های مدارا در تربیت اعتقادی استتفهیم معاد با تمثیل فصل بهار و این از نشانه

آنان در مقام تربیت اعتقادی فرزندان  .بهترین الگو برای والدین و مربیان است معصومین
 .باشدها را نظر داشتند و نوعی از مدارا میو متربیان، همیشه ظرفیت و توانایی آن

 نتيجه

ن پوشی از وظیفۀ تربیت اعتقادی یا به تأخیر انداخترفق و مدارا با متربی هرگز به معنای چشم
رفق و مدارا در  .انگاری در تربیت اعتقادی فرزندان ظلم در حق آنان استهلس .آن نیست

ر بعضی د )قاطعیت اولیه و خفیف(خود منافاتی با مراتبی از قاطعیت خودیتعلیم و تربیت، به
ویژه در اجرای ضوابط و قوانین آموزشی ندارد؛ بلکه اصل اّولی این است از مراحل تربیت، به

برخی از  .دگی و پایبندی به قوانین، نرمش و انعطاف نیز جریان داشته باشدکه با وجود ایستا
 شود جزئیات نتایج در قالب نکات زیر بیان می



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

 

واجب است تا زمینۀ تربیت اعتقادی متربیان خود را در  )ولی شرعی(بر والدین و مربی  .1
 .التحصیل و اصول عقاید فراهم کنندمعتقدات واجب

 .سال خویش نیز مسؤلیت شرعی دارندوالدین حتی در برابر اعتقادات فرزندان بزرگ .2
سال هرچند روش تربیت اعتقادی و اقتضائات رفتار تربیتی با کودک، نوجوان، جوان و بزرگ

 .متفاوت است و این تفاوت باید ملحوظ باشد
از  .رزندان را مجبور کنندوالدین یا مربیان نباید بر ایمان آوردن و حوزۀ اعتقادیات، ف .3
توان حرمت تحمیل و اجبار در ساحت تربیت اعتقادی را می« الدین ال اکراه فی»تعبیر 

در فرایند تربیت باید توان و استطاعت متربی را مالحظه نمود و رعایت مدار و  .استنباا کرد
 .دور از تحمیل و اجبار باشداقدامات تربیتی به

کند که والدین از بیان مطالبی فراتر از میزان درک و فهم یان اقتضا میرفق و مدارا با مترب .5
 .آنان خودداری کنند

مستحب است والدین برای انجام وظیفۀ الزامی خود در قبال تربیت اعتقادی فرزندان،  .7
های آموزشی و تربیتی بهره ببرند؛ مانند ارشاد، تذکر، ترغیب، از بهترین و کارآمدترین روش

 .های مجاز و کارآمدامر و نهی، الگوپردازی و سایر روش ترهیب،
انگاری در تربیت اعتقادی فرزندان، باعث اضرار یا اضالل و یا در صورتی که سهل .8

 .دیگر مفاسد شود تربیت اعتقادی فرزندان بر والدین واجب خواهد بود
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 .ق1430، المکتبۀ االسالمیة، چاپ اول، قاهره،  تجم   هییس اااغةاحمد بن فارس،  
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 .، قم139٢

 .ات، مؤسسه اشراق و عرفان، قم، بیههی بیتی  وشاعرافی، علیرضا و گروهی از محققین، 
تر تبلیغات ، انتشارات دفغی  ااحکم و د   ااکامآمدی، عبدالواحد بن محمد تمیمی، 

 .ش1366اسالمی، قم، 
 .ش138٢، انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، فیهمگ تز گ سخن انوری، حسن،
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آ ای داششممدان  سامهن د  بتایم و نقی و ابوجعفر مهدی، بهشتی، محمد فقیهی، علی

 .1380، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم، بیتی  و  بهشی آن
 .ق14٢4، دار الفکر، چاپ اول، بیروت،  تب االیمهن بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین،

 .1385، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران، یتی اسال  و بتایم و بحجتی، سید محمدباقر، 
 .ق1409، قم، البیت، مؤسسۀ آل وسهئل ااشیتةحر عاملی، 

، پژوهشگاه حوزه و تی سیی  بیتی ی پیه بی و اهلزاده، سیدعلی و داودی، محمد، حسینی
 .ش1398دانشگاه، سمت، دانشگاه فرهنگیان، چاپ دوم، قم، 

 .ق1411لحلی، دار الذخائر، قم، ل ااخالصةحلی، حسن بن یوسف، 
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 .ق1410، مرکز نشر آثار شیعه، قم،  تجم  جهل ااحدیثخوئی موسوی، سید ابوالقاسم، 
، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، چاپ گلشن، چاپ اول، شه  اغ اکبر، دهخدا، علی

 .ش1377ش؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1343ش؛ چاپ سیروس، 1330
، دار العلم لبنان و الدار الشامیة سوریة، چاپ  فیداف اافهظ قیآنراغب، حسین بن محمد، 

 .ق141٢اول، 
، تحقیق عادل احمد و علی محمد معوض، سبل ااهدی و اای هدصالحی، محمد بن یوسف، 

 .تادار الکتب العلمیة، بیروت، بی
اکبر غفاری، دفتر علی، تحقیق و تصحیح تهتوی   ااخصهل حمد تن عای تنصدوق، 

 .ش136٢انتشارات اسالمی، چاپ اول، قم، 
 .ش136٢، انتشارات اعلمی، چاپ پنجم، بیروت، اِل هایالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال، 
 .تا، دفتر انتشارات اسالمی، قم، بی تهشی اِلخبه الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال، 

 .ق1417عه مدرسین، قم، ، انتشارات جاماامیزان فی بفسیی اا یآنطباطبایی، محمدحسین، 
 .ق1414، دار الثقافة، چاپ اول، قم، اِل هایطوسی، محمد بن الحسن، 
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