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 6چكيده

های منظور شناسایی و معرفی شیوهشناسی تحلیل تربیتی احکام فقهی بهمقالۀ حاضر در موضوع روش
ه که تحلیلی استفاده شد-در ساماندهی مقاله از روش توصیفی .فقهی تدوین یافته است تحلیل احکام

استداللی و فتوایی استداللی، نیمهگانۀ تمامهای سهاز روش .گونه موضوعات کاربرد بیشتر دارددر این
تربیتی احکام استقرایی در تحلیل  -های منطقی، روش قیاسیبررسی احکام فقهی، روش دوم و از روش

متنی بود مانند تأکیدات موجود در آیات و تربیتی درون هرگاه عوامل تحلیل .ر دارندبیشت فقهی تناسب
روایات، از روش استقرایی و اگر عوامل تحلیل، بیرون از متن بود مانند حکم عقل و عرف، از روش 

امل فقهی دلیل بسیار قوی الزم ندارد؛ بلکه با وجود عتربیتی احکام تحلیل  .شودقیاسی استفاده می
 .باشدای از قبیل اثر، علت یا نکتۀ تربیتی قابل تبیین و ارائه میکنندهتوجیه

 .یمتنبرون ،یمتناستدالل، درون ،یفقهاحکام  ،یتیترب لیتحل ،یشناسروش هه:کایدواژ 
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 مقدمه

وسیلۀ ُفقها از متون و ادلۀ فقهی، استخراح شده و در منابع فقهی از صدر اسالم تاکنون به احکام
این احکام، دارای ابعادگوناگونی هستند و از جهات مختلف ظرفیت  .اندفقهی ثبت و ضبط شده

ویژه از منظر تعلیم و تربیت و به .جدید را دارندتحلیل و بررسی کارشناسانۀ پژوهشگران علوم 
فقهی بیش از تربیتی احکام علت ارتباا نزدیک فقه و تربیت، زمینۀ تحلیل تربیتی به دانش علوم
ه در ازجمل .چراکه فقه و تربیت هردو اشتراکاتی دارند .انسانی فراهم استهای علوم دیگر رشته

ت و اصالح عملکرد او در جه اند؛ چون هردو با تعیین چگونگی رفتار انسانموضوع مشترک
توجه  اعمال و رفتار انسانهم فقه به  .کنندصالح و سعادتمند تالش می پرورش و ساختن انسان

کرد تغییر رفتار و اصالح عمل کند و هم تربیت بهدارد و چگونگی افعال مکلف را مشخص می
  (3  فصل1، 1391ک  اعرافی، .)رمتربی نظردارد 

ای نیست فقهی و شیوۀ انجام آن، کار سادهتربیتی احکام وجود، چگونگی تحلیل با این
زیرا تاکنون تحلیل چندانی بر احکام  .آسانی انجام دهدتواند چنین کاری را بهو هرکس نمی

فقهی صورت نگرفته و راه و روش معینی برای تحلیل تربیتی دستورات فقهی معرفی نشده 
 .تربیتی احکام فقهی استحاضر مشکل روش تحلیل رو، مسألۀ پژوهش ازاین .است

فقهی ضروری است و تربیتی احکام  مناسب برای تحلیل بررسی این موضوع و یافتن روش
 شناسی تحلیلسؤال اصلی تحقیق این است که روش .باشداین مقاله درصدد انجام آن می

( 1این شرح است   بههای فرعی ناشی از این پرسش فقهی چیست؟ سؤالتربیتی احکام 
تربیتی احکام  ترین روش تحلیل( مناسب2اند؟ تربیتی احکام فقهی کدام های تحلیلروش

 فقهی کدام است؟
های یادشده است که با بررسی دقیق منابع پرسشهدف عمدۀ مقاله پاس  به 

درخور به ویژه فقه، تربیت و آیات و روایات تربیتی جواِب دینی، به شناسی و متونروش
 .کندحوزه معرفی می پژوهشگران ایندهد و بهترین روش تحلیل تربیتی را به میها، ارائه آن

تحلیلی منابع مربوطه به شیوۀ گردآوری اطالعات الزم،  -کار، با روش توصیفیاین
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 .شودها، و در نهایت تدوین مطالب، انجام میهای کیفی، استنتاح از آنوتحلیل دادهتجزیه
صورت مستقل در مراکز فقهی هرکدام بهپیشینۀ تحقیق پیرامون تربیت و احکام 

دراز و گسترده دارد و از دیرزمان در اکثر مراکز علمی و پژوهشی  دانشگاهی و حوزوی، دامنۀ
رو، در ازاین .جهان مطرح بوده و دربارۀ این دو موضوع، آثار متعددی تدوین شده است

های حیات انسانی، آثار زیادی در دوره سایل فقهی مربوا بهو م موضوع تربیت انسان
یی نسبتًا کافی که به اختیار است، ولی با جست آمد در خصوص موضوع مقاله، عمل وجو

ها و فضای مجازی، اثری در فقهی، در کتابخانهتربیتی احکام شناسی تحلیل یعنی روش
پیش ازاین فراوان تدوین  ۀ فقه و تربیت انسانهرچند آثاری در زمین .دست نیامداین مورد به 

بنابراین، موضوع  .فقهی توجه نشده است تربیتی احکامشناسی تحلیل روششده، ولی به 
صورت عام فقهی بهتربیتی احکام  شناسایی روش تحلیل حاضر با رویکرد تربیتی به

آمده از این پژوهش در دستنتایج به .کار، ابتکاری و بدون سابقه استپردازد و اینمی
های مختلف، مانند احکام خانواده، احکام تربیت اوالد فقهی در حوزهتربیتی احکام تحلیل 

های مسلمان و مخصوصًا اولیا و و دیگر ابواب فقه کاربرد دارد و مورد نیاز جدی خانواده
  .مربیان است

 شناسیمفهوم

 احكام فقهی .1

 حکم»لهی که وظیفۀ فرد واجد شرایط تکلیف را بیان کند در شریعت اسالم، هر قانون ا
ای کنندۀ وظیفهبنابراین، هر حکم فقهی، مشخص .(54)مطهری   .شودنامیده می« فقهی

احکام، آن است هدف این  .است که خداوند متعال انجامش را از بندگان، خواسته است
به ترک یا انجام  که نسبتاصلی را در خارح انجام دهد یا ترک کند و یا این عمل انسانکه 

اطالق  گانهپنجصورت هیأت جمع، بر احکام به« احکام فقهی»اصطالح  .آن مخّیر باشد
احکام با اجتماع شروا این  .شود؛ یعنی واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباحمی
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احکام خمسه  .ها عمل کندآناست و هرکس باید به  سانتکلیف شامل همه افراد ان
 .اندتفصیل بیان شدههرکدام با مصادیق خود در منابع فقهی به

 تحليل تربيتی .2

 .ح دارداصطالحی نسبتًا جدید است که نیاز به تعریف و توضی« تحلیل تربیتی»عبارت ترکیبی 
درآمدی بر تحلیل تربیتی احکام فقهی؛ »ای با عنوان بار در مقالهاین عبارت شاید اولین

همت وسیلۀ دکتر علیمقاله که به این .ذکر شده است« ای نو در تعلیم و تربیت اسالمیعرصه
-37  1396)بناری،  .انتشار یافته است« تربیتی مطالعات فقه»بناری تدوین شده در مجلۀ 

زمینۀ احکام فقهی متکی بر اجمااًل تحلیل تربیتی، تالشی است ذهنی و عقالنی در  .(62
های منظور بررسی علل، اسرار و حکمتواقعیاتی برگرفته از قرآن، سنت، عقل و تجربه، به

)بناری،  .تربیتیاحکام فقهی با رویکرد  عملی بهاحکام و نیز ارائه آثار و نتایج تشریع و التزام 
آمده از کتاب و سنت، دستدر تحلیل تربیتی براساس ادراکات عقلی، واقعیات به (7  ش1396
شناسی و علوم تربیتی و نیز از طریق بررسی علل و آثار خصوص روانجدید به های علومیافته

مقاله سعی بر آن در این  جا(ک  همان.)ر .گیردفقهی صورت میمترتب بر حکم، تحلیل حکم 
گردد تا پژوهشگران تعلیم بی برای تحلیل تربیتی در همه احکام فقه ارائه است تا روش مناس
  .تحلیل تربیتی احکام بپردازند استفاده از آن بهو تربیت بتوانند با 

 شناسیروش .3

 .پردازدهای شناخت در علوم مختلف میبررسی روششناسی موضوعی است که به روش
متعدد پژوهش در یک علم یا علوم  جوانب روش تواند شامل شناخت همهمبحث میاین 
 زمان مباحثی پیرامون روشبشر از دیرباز، به دنبال شناخت مجهوالت بوده و از همان .شود

طور شناسی بهحال مباحث روشبا این .برده استمیها در ذهن داشته و از آن بهره شناخت آن
ها تفکیک شدند و برای هریک از آناصولی از هنگامی آغاز شد که علوم مختلف از هم 

اند  گونه تعریف کردهعلمی را اینروش  (24  1388)عزتی،  .های خاصی تعریف گردیدویژگی
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ها، یافته برای بررسی واقعیتو نظام )قابل اطمینان(ای از قواعد، ابزارهای معتبر مجموعه»
 (25 )همان  .«حل مشکالت موجودراهیابی به کشف مجهوالت و دست

انسانی کاربرد دارد و در این های مختلف علوم صورت کلی در رشتهشناسی بهروش
اما در خصوص موضوع  .آمده استافزار پدید زمینه آثار بسیاری در قالب کتاب، مقاله و نرم

اکنون آمده تعملوجوی بهبراساس جست شناسی تحلیل تربیتی احکام فقهی()روشمقالۀ حاضر 
موضوعی جدید است و نیاز به رو ای نشر نشده و ازایننشده و کتاب یا مقاله اثری تدوین
 .تحقیق دارد

توانند در تحلیل اند و میمطرح شدهچند دستۀ روشی که پیش از این در این قسمت، به 
اند، ها استفاده کردهتربیتی از آنتربیتی کمک کنند و برخی کارشناسان و پژوهشگران فقه 

  .کردها در این حوزه استفاده گردد تا در صورت تناسب بتوان از آنمیاشاره 

 تربيتیاحكام فقه های استخراج روش

تربیتی بررسی احکام فقه از علما و فقهای موجود در حوزه علمیه قم تنها کسی که به 
تربیتی  پرداخته و به این بخش توجه وافر داشته و آثار مختلفی هم در ابواب گوناگون فقه

الله داده است، آیت نموده و به پژوهشگران و کارشناسان تعلیم و تربیت ارائه تدوین
وسیلۀ تربیتی بهشده در حوزۀ فقه آثار تدوین .رضا اعرافی و همکاران ایشان هستندعلی

با « اشراق و عرفان مؤسسه»های انتشاریافته از تقدیر است و سلسلۀ کتاب ایشان قابل
حوزه بسیاری از مشکالت فقهی و تربیتی این به  تربیتی و دیگر عناوین مربوا فقهعنوان 

کار رفته در استنباا، های بهروش .کندمیرا در باب تربیت اوالد و مسایل مرتبط با آن حل 
روش است که هرکدام در الله اعرافی سه نوشتۀ آیتتربیتی، طبق استخراح و تبیین فقه 

تواند در تحلیل تربیتی احکام فقهی هم تا حدودی د استفاده قرار گرفته و میجای خود مور
یک گیرد که معلوم شود کداممنظور مورد بررسی قرار میروش بدین این سه .کارساز باشند

  .تحلیل تربیتی احکام فقهی بیشتر کاربرد دارد تا مورد استفاده قرار گیرد به
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 استداللیتمام روش .1

الله اعرافی آمده عبارت است از  بیان احکام استداللی براساس بیانی که از آیتتمام روش
تفصیل استداللی که فقیه تعلیم و تربیت مسایل و همه ادله را بهصورت تمامکودک به

پژوهش  ای که با این روشنمونه .یابد فرزند دست فقهی در باب تربیت حکمکند تا به بررسی
الله اعرافی وسیلۀ آیتاست که به« علم و دینیادگیری »شده کتاب تربیتی تدوین قه در باب ف

 (21  1393)اعرافی،  .چاپ شده است استداللی بررسی وتحقیقی ایشان با روش تمامو تیم 
استداللی چیزی ذکر نشده، ولی آنچه از مطالعۀ کتاب یادشده بیش از این در تبیین روش تمام

حکم کند تا به آید، این است که بررسی یک مسألۀ تربیتی فرایندی را طی میمیدست  به
 .شودمی فقهی آن مسأله منتهی

آموزشی؛  ( بیان مسألۀ1شده در کتاب یادگیری علم و دین بدین شرح است  فرایند طی
ا حکمی دارد؟ واجب، مستحب، حرام، مکروه یآموزی از نظر فقهی چه که علممانند این

( بیان 3( علم، بالذات حکمش چیست یا با عنوان ثانوی چه حکمی دارد؟ 2جایز؟ 
( بیان انواع و 5های نظری؛ ( تبیین ادلۀ هریک از دیدگاه4یادگیری علم؛  های نظری بهدیدگاه
 .فقهی های حکمویژگی

که  تحصیل یافته است  فقهی دستحکم این طوالنی در این موارد، به  مؤلف بعد از بحث
ک  .)ر .عنوان اولی، استحباِب مولوی نفسی، عینی، توصلی و تعیینی داردها بهدر همه دانش

 (100-39  1، 1391اعرافی، 

 استداللینيمه روش .2

تر مورد شکل مختصراست که برخی از ادله را بهاستداللی این شیوۀ نیمهبیان احکام فقهی به 
روش هم بیش از این توضیح این  (21  1393)اعرافی،  .رسدمی نتیجهدهد و به بررسی قرار 

استداللی معرفی شده استفاده عنوان نتیجۀ روش نیمهداده نشده و آنچه از مطالعۀ کتابی که به
مراحل  استداللی هم مراحلی دارد که محقق با طی آنشود این است که فرایند روش نیمهمی
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مسألۀ مورد عنوان یک ( تبیین موضوع؛ مثاًل تربیت اعتقادی به1گردد  میفقهی نایل حکم به 
؛ معصومین( اقامۀ ادله از قرآن و حدیث و سیرۀ 2بررسی از نظر فقهی مطرح شده است؛ 

اعتقادی که بر والدین واجب است فرزند را با اصول اعتقادی آشنا ( استنتاح احکام تربیت 3
 (54-21  1393ک  اعرافی، .)ر .سازند

 فتواییروش  .3

شده را های فقهی استنبااای که تنها احکام و گزارهکودک یا گزارهفتوایی مربوا به بیان احکام 
در این روش  (21  1393)اعرافی،  .شودفتوایی گفته می گردآوری و تحلیل تربیتی نماید، روش

صورت اختصار، دلیلی از قرآن و حدیث و ادله به گونه که مورد استفاده قرار گرفته با استناد بهآن
مثاًل در باب مشورت با کارشناسان  .یافته استفقهی در زمینۀ تربیت دست  به استخراح حکم

نظران در فقهی رسیده که همفکری و مشورت والدین با صاحباین حکم در تربیت فرزند به 
آیات شده در این حوزه مستند به ارائه هرکدام از احکام فقهی .باب تربیت فرزند واجب است

  (35-33  1393ک  اعرافی، .)ر .و روایات است، ولی بحث چندانی در تبیین ادله نشده است
ها در تحلیل یک از آناست که کدامگفته، اکنون سؤال این روش پیشپس از بیان سه 

استداللی با دوم، یعنی نیمه رسد، روشنظر می تر است؟ بهتربیتی احکام فقهی مناسب
استداللی بسیار مفصل است و بررسی تمام تحلیل تربیتی سازگارتر است؛ چراکه روش تمام

گونه که ثانیًا، همان .ها از ظرفیت تحلیل تربیتی خارح استادلۀ کتاب، سنت و دیگر دلیل
پژوهان خبگان و فقهاستداللی نآمده با روش تمامدستشده مخاطب آثار بهخود اشاره درجای

و مخاطب تحلیل تربیتی عمدتًا اولیا و مربیان و عموم  (21  1393)اعرافی، حوزوی هستند 
دهندۀ تحلیل تربیتی استداللی نویسنده و ارائهثالثًا، طبق روش تمام .باشندها میخانواده

گونه افراد بسیار کمیاب تربیتی باشد و اینفقه و متخصص در علوم  بایست فقیه در دانشمی
سوم و بیان فتوایی هرچند در  روش .دهندکارها از خود نشان نمی اینهستند و یا رغبتی به 

صورت مختصر مورد استفاده قرار گرفته، ولی تحلیل تربیتی درصدد استنتاح احکام کتاب به
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اهداف و ی، بیان تربیتتبیین چرایی موضوع و عمل فقهی تربیت نیست، بلکه اغلب ناظر به 
 .دلیل قرآنی، روایی یا عقلی و مانند آن است تربیتی مستند بهآثار فعالیت 

تربیتی و استداللی که مخاطب آن کارشناسان و پژوهشگران علوم بنابراین، روش نیمه
، در این مقاله در تحلیل تربیتی احکام فقهی )اعرافی، همان(شده های هدف معرفیهمچنین گروه

 برای مثال، احکام فقهی کودک مانند استحباب عقیقه با استفاده از این .شودتر دیده میمناسب
ترتیب که ابتدا احکام فقهی از منابع مربوطه بدین .گیردوتحلیل تربیتی قرار میروش مورد تجزیه
های و نیز یافته عقلی متون دینی، فهم و ادراکآید، سپس با استناد به می دستدر مورد عقیقه به 

 .شودوتحلیل میتربیتی، تجزیه شناسی و علومجدید مانند روانعلوم 

 منطقی های استداللروش

منطق را مباحث حجت تشکیل  ترین بخشآید این است که اصلیآنچه از منابع منطق برمی
 تصدیقی مجهولکه موجب کشف و شناخت  تصدیقی معلومدهد؛ یعنی مباحث پیرامون می
مجهولی را کشف در منطق، مجموع قضایای معلومی است که قضیۀ « حجت» .شودمی
منظور سلسله قضایای معلوم به تنظیم و تألیف یکهمین معنا، به نیز به « استدالل»کند، و می

 نامند؛ زیرا داللت بهمی« دلیل»حجت را گاهی  .گرددای مجهول اطالق میضیهقکشف 
هم « استدالل»سازی قضایا برای داللت، لحاظ نحوۀ ترکیب و آمادهکند و گاهی بهمطلوب می

سری اقداماتی است که با ترتیب منطقی یک بنابراین، استدالل (231)مظفر   .شودمیگفته 
روش، ابزاری ضروری این  .رسدنتیجۀ مطلوب می مقدمات الزم، در صورت صحت قضایا به

روِش قیاسی، در منابع منطقی برای استدالل، سه  .حقیقت و کشف واقعیت استبه برای نیل 
  .(46  1، 1382)ازکیا،  استقرایی ذکر شده است-استقرایی و قیاسی

 قياسی استدالل .1

حقیقی تنها تصدیقاتی ین قسم از اقسام حجت و استدالل است؛ زیرا در علوم ترمهمقیاس 
جزمی و یقینی جز از طریق قیاس به مورد اعتماد است که جزمی و یقینی باشند و تصدیق 
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کند از اصل دارد و سعی می گرایشجزء در این نوع استدالل ذهن از کل به  .آیدنمیدست 
ویژه یونان، بهوسیلۀ فالسفۀ بار بهقیاسی نخستیناستدالل  )ازکیا، همان( .یابدنتیجه دست  به

روش با فرایند منطقی این  .کار رفته است منظور کشف حقیقت بهارسطو و شاگردانش به
طریق که پژوهشگر بدین .شودنایل مینتیجۀ مورد نظر  نام کبرا و صغرا بهتشکیل قضایایی به

ها مثاًل همه انسان .پردازدگیری مینتیجهشده را کنار هم قرار داده به های شناختهواقعیت
در استدالل  .)نتیجه(، پس علی فانی است )صغرا(است  ، علی انسان)کبرا(فانی هستند 

قیاسی، هرگاه دو مقدمه، یعنی کبرا و صغرا درست تشکیل شود، نتیجه یقینًا درست خواهد 
 .(9  1388)دالور، بود 

 استقرایی استدالل .2

امور بیشترکلی سیر کل و از کمترکلی به استقرا روشی است که برعکس قیاس از جزء به 
فرد هم استقرایی است و منحصربهترین نوع نتیجه، نتیجۀ مهم .رسدکند و به نتیجه میمی

دمای صددرجه  آمدن آن، هنگام رسیدن بهجوشها به مثاًل از بررسی تعدادی آب .نیست
ممکن  (9  1388)دالور،  .دهدهای جهان تعمیم میهمه آبنتیجه را به یابد و این دست می

اساس، بر این (46)ازکیا، همان   .امور جزئی دیگر هم برسداست شخص از امور جزئی به 
هرچند استقرای تام  .باشدکل میمجهول از طریق سیر جزء به استقرا، استدالل از معلوم به 

محدودۀ کوچاپک و  تواند در یکحال استقرا میشود، ولی درعینممکن نیست محقق 
م آهن، بینیمثاًل از بررسی موارد متعدد، می (12)دالور، همان   .آور باشدمحدود هم اطمینان

شوند، ها وقتی گرم آهن رسیم که همهاین نتیجه میشود و به آمد منبسط می وقتی گرم
 .کنندانبساا پیدا می

 استقرایی-قياسی استدالل .3

مجهول  شود و عبارت است از حرکت بهاستدالل استفاده می در این روش از هردو شیوۀ
گاه آن .شودفرضیه تبدیل میاستقرایی تحلیل و به نحو از سمت معلوم که در آن، تجربه به
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گیرند تا روایی آن آزمون ها مورد آزمایش قرار میقیاسی، مفاهیم فرضیه از طریق استدالل
رسد قابل استفاده نظر می آنچه در تحلیل تربیتی احکام فقهی به (47)ازکیا، همان   .شود

 این روش هم از امتیازات .قرایی استاست-است، همین روش ترکیبی از استدالل قیاسی
در برخی موارد  .مند استهای استدالل استقرایی بهرهاستدالل قیاسی و هم از برتری

عقل،  جزء استفاده شود؛ هرگاه حکم قیاسی و انتقال از کل بهممکن است از استدالل 
جزء خواهد  کل به فقه و عرف و مانند آن در تحلیل تربیتی کارساز باشد طبعًا سیر دلیل از

ها، از کار رفته در آنآیات و روایات و نکات ادبی بهدر مواردی نیز مانند بررسی متن  .بود
مثاًل حکمی مانند وجوب حضانت کودک بر والدین  .رسدنتیجه میبررسی جزئیات به 

که در روایتی آمده یا در کتاب فقهی ذکر شده باید بررسی استقرایی شود که در دیگر 
رت، صوروایات و کتب فقهی نیز آمده یا نه؟ اگر آمده علت حکم بیان شده یا نه؟ و در این

 چگونه تحلیل خواهد شد؟
قوی الزم ندارد و با وجود نکاتی  المؤونه است؛ دلیلهرصورت، تحلیل تربیتی خفیفبه

کید، سوگند و موضوع یا اقتضای عقل و فطرت و یا دینی مربوا به در متون  ...مانند تعلیل، تأ
نابراین، ب .فقهی مستند و پایه تحلیل تربیتی قرار گیردتواند در حکم حکمت و مصلحت می

استداللی و تحلیل تربیتی با روش فقهی در منابع مربوطه با روش نیمه بررسی حکم روش
 .گیردمیاستقرایی انجام -قیاسی

 های تحليل تربيتیروش

شود که در یکی بیشتر از روش استقرایی و در دوم به دو مدل تحلیل تربیتی اشاره میجا در این
معنای نوع و در این مقاله به« مدل»البته واژۀ  .گردددو استفاده می از روش قیاسی یا ترکیب آن

بلکه  .گیرد سازی و الگوپردازی روی موضوع خاصی صورتکه فرایند مدلِقسم است، نه این
متون دینی، مانند آیات و شود که اول ناظر به متنی انجام میمتنی و برونتحلیل دروندو نوع 

 .خواهد بود معصومینعام، سیرۀ عقال و سیرۀ  روایات و دوم ناظر به دالیل عقلی، عرف



 یاحکام فقه یتیترب لیتحل یشناسروش

 

طریق استقرایی یا قیاسی های یادشده به عبارت دیگر، مستند و پایه تحلیل در یکی از حوزهبه
 .گیرداست و براساس آن، تحلیل تربیتی صورت میخواهد 

 متنیهای درونروش .1

 دینی است که نسبتمتنی مبتنی بر متن آیات و روایات و سخنان رهبران روش تحلیل درون
به رضاع یا تغذیۀ کودک در  از باب نمونه در حکم فقهی مربوا .اندداده به حکم فقهی ارائه

کید فراوان شده است در برخی متون، علت امر هم ذکر شده که چرا شیر  .فقه و روایات، تأ
سالمت گذارد و عامل مادر برای کودک الزم است؛ چون در جسم و روح او اثر خاصی می

منظر گیرد که از حکم براساس این شواهد مورد تحلیل قرار میاین  .شودوی شمرده می
ساز تحلیل تربیتی هرصورت، از این نکات که زمینهبه .تعلیم و تربیت از چه قرار است

ر این د .شودمستند یا معیار تحلیل تربیتی تعبیر میاحکام فقهی هستند، در این مقاله به 
شکل استقرای وجو در متن بهاستقرایی تناسب دارد که جستمدل، تحلیل تربیتی با روش 

  .شودمی جامموردی ان

 متنی کمیهای درونالف( روش

شود می متنی تعبیراگر معیار و مستند تحلیل در متن آیات و روایات قرار داشت، تحلیل درون
جا به در این .شودمتنی گفته میعقل، عرف یا امثال آن بود برونو اگر بر پایه تحلیل حکم 

  .گرددچند نمونه از این قبیل تحلیل اشاره می

 ميزان فراوانی حكم فقهی .یكم

های عددی متنی، میزان فراوانی حکم فقهی است که به اندازهنخستین روش تحلیل درون
دینی مانند آیات و روایات صورت لفظی یا مفهومی در متون اشاره دارد و از تکرار آن حکم به

منظور از فراوانی حکم فقهی، تعداد تکرار دالیل  (57  1388آبادی، )لطیف .آیدمیدست به 
کار رفته دینی است که لفظ و مفهوم دال بر حکم، چه اندازه در متون مربوطه به حکم در متون
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صورت لفظی و مفهومی در قرآن و حدیث قابل جهت، فراوانی حکم فقهی بهازاین .است
شتری در تحلیل تربیتی برخوردار وجو است و هر اندازه ُپرکاربردتر بود از وزن بیجست

ای است که در تحلیل تربیتی حکم، ایفای نقش هرکدام ازاین کاربردها بیانگر نکته .باشدمی
شود که با آمار و ارقام سروکار دارد و دلیل کمی گفته میمعیار به این  این جا()همان .کندمی
 .صورت رقم و عدد بیان کردها، بهر آنتوان میزان فراوانی مفاهیم و کلمات را براساس تکرامی

  .فراوانی تکرارها به دو شکل لفظی و مفهومی قابل بررسی است

 لفظی فراوانی

 دستدر آیات و روایات به« انفاق»و « تقوا»لفظ خاص مانند واژۀ فراوانی لفظی از تکرار یک 
البته فراوانی  .گیردجوی واژگانی در منابع مربوطه انجام میوصورت جستآید که بهمی

یل های دیگر از قبلفظی، دو صورت دارد  گاه عین لفظ تکرار شده و گاه مشتقات آن در هیأت
لحاظ درجه و این دو نوع تکرار که مستند به لفظ هستند به .هاو مانند آن« ینفقون»، «یتقون»

تری نسبت ن سنگینزیرا تکرار لفظی از نوع اول، وز .میزان داللت بر موضوع، یکسان نیستند
بار باشد و انفاق در هیأت  20مثاًل میزان فراوانی لفظ تقوا اگر  .به تکرار لفظی از نوع دوم دارد

 .مرتبه، بار تربیتی تقوا بیشتر است 10،«ینفقون»

 مفهومی فراوانی

یگر دگاه لفظ و عبارت دال بر حکم تکرار نشده، بلکه مفاد آن، در قالب معنا و مفهوم با الفاظ 
ازمنکر در قالب عبارات، کلمات و مفاهیم معروف و نهیمثاًل مفهوم تقوا یا امربه .آمده است

این نوع فراوانی  .کننددو را افاده می غیر از لفظ و مشتقات این دو کلمه ذکر شده که معنای آن
م تی حکعنوان یک معیار کمی تحلیل تربیتوان آن را بهنقش است و مینیز در بحث حاضر ذی

عنوان حکم فقهی مطرح باشد، فرزند بهاگر مثاًل وجوب انفاق مالی به  .فقهی در نظر گرفت
کلمه و مشتقات آن در آیات، مفهوم انفاق را از بسیاری از دانشمندان مسلمان بدون ذکر این

 .اندکلمات و عبارات دیگری مانند فضیلت اطعام، مذمت بخل و مانند آن استفاده کرده
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انی مفهومی چنین حکمی با این مضامین دلیل بر اهمیت آن است که از منظر تربیتی فراو
 .جایگاه خاص خود را دارد

ها الزم است در فرایند تحلیل تربیتی حکم فقهی مورد توجه سنجیدرمجموع این نکته
اهیم فهای مورد مطالعه از قبیل الفاظ، ماگر آزمودنی .قرار گیرد و در مصادیق متنی تطبیق شود
آوردن فراوانی دستهای کّمی، مانند بهطریق بررسیو عبارات قرآنی باشند، فرایند تحقیق به

شیوۀ استقرایی البته این روش، به (180  1370)نادری،  .آیدها در قرآن و حدیث به اجرا درمیآن
های جزئی دادهیابی به کل است و با دستنتیجه ازجزبه قابل اجرا است که حرکت منطقی به

 .توان به تحلیل تربیتی موضوع پرداختفراوانی یادشده، میدر زمینۀ 

 به حكم فقهی ميزان فراوانی عمل .دوم

مقدس طبق  روز است که شارعحکم فقهی، تکرار آن در شبانه منظور از فراوانی عمل به
این  .فرمان داده است روز مکلفِبه در زندگی شبانهتکرار ُمکلٌف اصطالح فقهای اسالم به 

که تکرار گفتاری و اینچه .نوبۀ خود در تعلیم و تربیت دارای بار ارزشی استتکرار عمل به
کید قرار گرفته و هم در متون رفتاری به آن دینی به وسیلۀ متربی هم در نظام تربیتی مورد تأ

کریم شاهد آورد که توان از قرآن زمینه میدر این  (70  1384)باقری،  .سفارش شده است
َك ِفیفرماید  رسولش میخدای متعال خطاب به  عًا َوِخیَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن  )َواْذُکْر َربَّ َنْفِسَك َتَضرُّ

؛ پروردگارت را در دل خود، از روی تضرع و خوف، اْلَقْوِل ِباْلُغُدوِّ َواآلْصاِل َو الَتُکْن ِمَن اْلغاِفلیَن(
این آیه  (250)اعراف، آیه  .گاهان، یاد کن و از غافالن مباشگاهان و شامسته و آرام، صبحآه

است، ولی طبق قاعدۀ معروف اصولی، مورد  شخص پیامبر اسالمکریمه خطاب به 
اساس، مفهوم آیه شامل همه مسلمانان و براین (70  3)ایروانی، تواند مخصص باشد نمی

به در قلب منزلۀ مکلفعنوان مکلف باید یاد خدا را، بهمعنا که هر مسلمانی، بهبدین .است
لحاظ که ذکر خدا بهچه این .ای غفلت ورزدوروز تکرار کند و نباید از آن لحظهخود، شب

  .داردمیتربیتی تأثیر فراوان در روح و روان آدمی دارد و او را همواره در مسیر حق استوار نگه 
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یت و تلقین بهدر تعلیم و تربیت، تمرین و تکرار و به های نفس، از روشعبارت دیگر تقو
آموزان دانشاگر بخواهیم مفهومی را به  (580  1388)سیف،  .مهم یادگیری شمرده شده است

بیاموزیم، تکرار آن الزم است تا فراگیران هم اهمیت موضوع را درک کنند و هم آن را در 
طبق آیه شریفه، لزوم یاد خدا در زندگی یک حکم  .دهند و بدان عمل کنندذهن خود جای 

)آخوند فقهی و الهی است، چون از نظر علم اصول، هیأت امر ظهور در وجوب دارد 
لحاظ تربیتی از اهمیت زیادی برخوردار که در موضوع ذکر خدا به (134  1خراسانی، 

تکرار ذکرالله در عمل از طرف خداوند م بهحک .باشد و آثار فراوانی بر آن مترتب استمی
 شک انسانروز، آهسته وآرام بدون اظهار در زبان، بدونهای تمرکز در قلب، شبانهبا ویژگی

پیام آیه از نظر تعلیم و تربیت یک  .سازدرا در مقابل مشکالت زندگی صبور و بردبار می
خداوند ذکر پروردگار را به  .دهدمیتربیتی است که روش پرورش متربیان را ارائه پیام 

فهماند که با همه مربیان می رسولش با روش تکرار و تمرین آموزش داده بدین طریق به
 .دیگران آموزش داد توان آن را آموخت و بهتکرار موضوع در صبح و شام بدون غفلت، می

رآن حق به تصریح قفراوانی تکرار عمل در مقابل غفلت از آن قرار گرفته که غافل شدن از 
بنابراین، فراوانی حکم فقهی  (179)اعراف، آیه  .جهنم است به عامل اصلی سقوا انسان
روز، از نظر تربیت حایز اهمیت است و بار تکرار آن در شبانه مانند ذکرالله و دستور به

  .ارزشی دارد

 متنی کيفیهای درونب( روش

فراوانی و تکرار عمل ندارد، بلکه نکات نهفته در متن  کیفی کار بهمتنی تحلیل تربیتی درون
ها به کار رفته در آندهد که از جمالت، عبارات و کلمات بهآیات و روایات مالک قرار می

کیدی در آیه و روایت زیاد به .آیندمی دست لحاظ ادبی کار رفته و هر کدام بهمثاًل کلمات تأ
کید و تحقیق و امثال آن میکند و آن خاصی را افاده میمفهوم  تواند معیار مفهوم از نوع تأ
 .شودهایی ازآن اشاره میدر این فراز از مقاله به نمونه .وتحلیل تربیتی قرار گیردتجزیه
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 کيفيت بر کميتروش تقدیم  .یكم

به کیفیت محتوایی، مفهومی و اهمیت این معیار ارتباطی با اعداد و ارقام ندارد و مربوا 
شود و نحوۀ بیان، متن آیات قرآن مراجعه میدر تبیین این معیار به  .معنایی حکم فقهی است

کید، تعلیل و مانند آن که به  .گیردرسانند، مورد دقت قرار مینوعی اهمیت دستور الهی را میتأ
ث حمثاًل در ب .نظیر این موضوع در موارد دیگر نیز وجود دارد که از قرآن قابل استفاده است

هرگاه دو طرِف  (159عمران، آیه  )آلاستفاده از آن داده است،  شور و مشاوره که قرآن دستور به
توان اقلیت و اکثریت تقسیم گردد، و اقلیت نیروی کیفی باشد، نمیلحاظ تعداد به مشاوره به

همچون هایی که قرآن اکثریت را با گزارهچه این .گفت از منظر قرآن نظر اکثریت مقدم است
ْکَثُرُهْم ال یْعِقُلوَن » ْکَثُرُهُم اْلفاِسُقون»، (103 )مائده « َأ ْکَثُرُهْم ال یْؤِمُنوَن »، (110)آل عمران « َأ « َأ

در موارد تعارض کمیت  .توصیف کرده و نظر آنان را از اعتبار ساقط دانسته است (100 )بقره 
توان گفت کمیت، یعنی اکثریت از لحاظ کثرت با کیفیت محتوایی در اقلیت، نمیعددی به

فرماید  صراحت میکه قرآن در این زمینه بهچه این .منظر قرآن مقدم بر اقلیت کیفی است
وَک َعن َسِبیِل الّلِه( ْرِض ُیِضلُّ

َ
ْکَثَر َمن ِفی األ ِإن ُتِطْع َأ ؛ اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند )َو

 .(166)انعام، آیه کنند ه میاطاعت کنی، تو را از راه خدا گمرا
نفر مطرح باشد مثل رئیس  البته اگر آرای همه افراد جامعه در ارتباا با انتخاب یک

نظران کیفی در هردو طرِف موافق و مخالف بنا بر حکم عقال خاطر وجود صاحبجمهور، به
اما اگر مشاوران تعدادی محدود باشند، در  .و عرف جامعه، نظر اکثریت مقدم است

صورت مقدم داشتن نظر اکثریت با وجود افراد کیفی و ارزشی در میان اقلیت، مشکل این
زاده، )قاضی .لحاظ ارزش و اعتبار، نظر اقلیت مقدم استبرخی بر این باورند که به .است
را مورد مذمت قرار داده و  شاید به این علت، قرآن کریم همواره اکثریت مردم (342  1384

ْکَثَرُهْم ال یْعَلُموَن(دور از علم به ْکَثَرُهْم شاِکریَن(، ناسپاس (37)األنعام، آیه  )َو لِکنَّ َأ  )َوال َتِجُد َأ
ْکَثَرُهْم َلفاِسقیَن(و فاسق  (17)األعراف، آیه  ِإْن َوَجْدنا َأ   .معرفی کرده است (102)األعراف، آیه  )َو

خاصی برخوردارند، چون سخن خدای متعال برخاسته از آیات قرآن از انسجام و نظم 
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نحوی که شناخت آن نظم و ساختار در فهم قرآن حائز اهمیت الهی قرآن است؛ بهنظم 
رفت، با کار میالفاظی که در زمان جاهلیت به ایزوتسوگفتۀ به (67  1389)حسینی،  .است

 ای انتقال یافت و باورهای نادرست عربمعانی تازهخود به  نزول قرآن از مفاهیم اصلی
و از ن« منافق»و « کافر»، «مسلم»، «مؤمن»واژگانی مانند  .وسیلۀ قرآن باطل شدجاهلی به

ها شروا و مانند این« صالت»، «زکات»، «حج»، «صیام»پدیدآمد و برای کلماتی چون 
های قرآنی با از نحوۀ کاربرد واژه (39  1391)حیدری،  .و خصوصیاتی جدید قرار داده شد

شود که کلمات قرآن دو تعهد دارند  تعهد ذاتی و شخصی دقت و تأمل چنین استفاده می
فرهنگ جامعه ها با توجه به که مخصوص خودشان است و تعهد اجتماعی و گروهی که واژه

یستند و فقط معنای تنهایی حامل چیزی نواژگان، به .باشندقابل فهم و شناسایی می
تنهایی ها ازاین نظر، بهواژه .کنند که این، همان تعهد ذاتی واژه استخودشان را حمل می

اما تعهد اجتماعی واژگان دارای نقش  .توانند در افادۀ معنا و ارائه پیام نقشی ایفا کنندنمی
بخشد ان میدر افادۀ معنا و پیام هستند و همین نقش تعهد گروهی و اجتماعی به واژگ

 .(146  1389)رستگاری، 
نزول آیات و صدور روایات متن آیات و روایات، شأن  در تبیین معیار کیفی توجه به

دلیل قرآنی و حدیثی اهمیت حکم را ها الزم است تا بتوان با استناد به معنی و مانند اینهم
عمیق آیات و روایات و البته فهم قرآن و حدیث نیازمند دقت وافی و بررسی  .روشن کرد

یافت مقصود واقعی متن در موضوع مورد نظر دست متنی است تا به متنی و برونشواهد درون
  .(43)حیدری، پیشین  

 روش ادبی و بیانی .دوم

منظور از این نوع معیار، داللت و اقتضائاتی است که از کلمات، عبارات و جمالت مذکور 
معنا که متن قرآن و حدیث برخی واژگان و عباراتی بدین .آیدمی دست در آیات و روایات به

آن حکم کار برده است که از جهت افادۀ معنا، اهمیت خاصی به را در توصیف حکمی به
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کیدی و ذکر قیدهای لفظی در بیان حکم فقهی، نشان .بخشیده است ت دهندۀ اهمیحروف تأ
  .تعهد دینی معرفی کرد نچنین حکمی را نشاتوان عمل به حکم است و می

 تأکيدات قرآنی و روایی

کید بیان کردهبسیاری از آیات قرآن مفاهیم و مطالب را به  این .اندصورت مؤکد و با ادات تأ
کیدات یک نوع اهمیت بیشتر مطلب را می که موضوع ذکرشده در آیه، مورد رسانند و اینتأ

کید خدای متعال است و باید به آن توجه جدی کید با استفاده از حروف و .صورت گیرد تأ  تأ
ها اشاره هایی از آننمونهکار رفته که به ادات عربی و ادبی مختلف در قرآن و حدیث به

 .از کلمات مفید تحقق موضوع و اثبات معنای جمله است« قد»از باب مثال کلمۀ  .گرددمی
رود و آنچه افادۀ ثبوت قطعی ر میچند معنا به کاواژه در ادبیات عرب و دانش منطق به این 

َقْد َأْفَلَح َمْن »است که اگر بر فعل ماضی واردگردد، مانند « َقِد تحقیقیه»کند، مطلب می
اها بر  (298  1379هشام، )ابن .رساندمفهوم تحقق صددرصدی حکم را می (9)شمس، آیه « َزَکّ

توان می تری دارد و، باِر معنایی سنگین«قد تحقیقیه»اساس، حکم فقهی با جملۀ مقرون به این
  .لحاظ تربیتی دلیل بر اهمیت حکم معرفی کردآن را به

کید مطلب هستند که بر اهمیت موضوع داللت « إّن »و « أّن »همچنین کلمات  هم برای تأ
اوان استفاده شده و موضوع مذکور در متن را مورد دو حرف، در قرآن و حدیث فرازاین .دارند

کید قرار داده کید مطلب استفاده شده است  چنان .اندتأ که در آیه زیر از این دو کلمه برای تأ
َم ال یُموُت فیها َو ال یْحیی( ُه ُمْجِرمًا َفِإنَّ َلُه َجَهنَّ ُه َمْن یْأِت َربَّ هرآینه هرکس که گنهکار نزد  ؛)ِإنَّ

)طه، آیه کند میرد و نه زندگی میجا، نه میدگارش بیاید، جهنم جایگاه اوست که در آنپرور
کید موضوع را میبه« إّن »در این آیه کلمۀ  .(74 قوع الورسانند و بر قطعیکار رفته و هردو، تأ

 زیرا کسانی که با (60ق  1414)جمعی از اساتید،  .های ذکرشده در آیه داللت دارندبودن گزاره
شوند، از نظر دینی و قرآنی روشن است و در جهنم عذاب جرم و گناه در قیامت محشور می

سر  نحوی که نه زنده هستند و نه مرده، بلکه در یک حالت ناگواری بینابین بهبینند؛ بهمی
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هرگاه حکم  .در جمله دلیل بر اهمیت موضوع است« إّن »و « أّن »آوردن کلمات  .برندمی
و کلمه در آیات قرآن و روایات ذکر گردد، از نظر دانش تربیت دلیل بر اهمیت فقهی با این د

 .آن حکم است
کید در آیات و روایات، حرف الم است که معنای کلمه یا جمله  از دیگر حروف مفید تأ

کید می کید از متن جمله استفاده گونهکند؛ بهمورد نظر را تأ ای که اگر الم نباشد، آن تأ
کیاند و یکی از آناهل نحو و ادیبان عرب برای الم، معانی متعددی ذکر کرده .شودنمی د ها تأ

فرماید  مثاًل در سورۀ قریش می (157)پیشین   .ای است که بر آن وارد شده استمحتوای جمله
در این آیه، الم  (3)قریش، آیه  .خانه را بپرستند؛ پس باید پروردگاِر این)َفْلیْعُبُدوا َربَّ هَذا اْلَبیِت(

کید « یعبدوا»بر فعل  وارد شده و حکم فقهی عبادت صاحب کعبه، یعنی خدای متعال را تأ
کید بهپس اگر در آیه .کرده است کید کند، آن حکم از ای الم تأ کار رفته باشد و حکمی را تأ

  .اهمیت ویژه برخوردار است
کید ه کیدی، بعضی جمالت نیز مفید تأ ستند و در آیات و روایات افزون بر کلمات تأ

جمله انواعی دارد؛ برخی  .بردها نیز در بیان اهمیت حکم بهره توان از آنکار رفته که میبه
این نوع  .ها معلل هستند و علت حکم یا گزاره در آن جمله یا جملۀ بعد ذکر شده استآن

های جمله .شودیجمله را جملۀ معلل گویند و علت حکم صریحًا یا ضمنًا در کالم بیان م
نوع  به موضوع مورد بحث در آیات هستند و یکدارای تعلیل حاکی از اهتمام بیشتر نسبت 

چراکه میان الفاظ یا جمالت و معانی، پیوند محکم  .طلبندآن را میتر بهاولویت یا توجه فزون
 .(66  1388)ندوی، و نزدیک برقرار است 

های اهمیت زیادی دارند و در قرآن کریم هم نمونهجمالتی از این قبیل، از نظر معنایی 
ریَن ارسال ُرُسل تعلیل شده است  که در آیه ذیل حکم چنان .آن قابل مشاهده است )ُرُساًل ُمَبشِّ

اِس  َو ُمْنِذریَن ِلَئالَّ یُکوَن  ُسِل( ِللنَّ ٌة َبْعَد الرُّ ِه ُحجَّ پس  از آن دهنده تادهنده و بیم؛ پیامبرانی مژدهَعَلی اللَّ
انذار و تبشیر انبیا در این آیه تعلیل شده که هدف  (156 )نساء  .مردم را بر خدا حجتی نباشد

 دانستیم تاکه در روز قیامت مردم نگویند که ما نمیآن اتمام حجت بر بندگان بوده و این



 یاحکام فقه یتیترب لیتحل یشناسروش

 

ی ر قوچنین جمالتی محتوای بسیا .به آنان قبیح استاستدالل کنند که عقاب بالبیان نسبت 
برداشت و باید پذیرفت و به مفاد آن متعهد  توان از آن دستنحوی که نمیو محکم دارند؛ به

قبیل حاوی بیان رفتارهای ایجابی یا سلبی اهل ایمان اگر آیات و روایاتی ازاین .کردبود و عمل
کید بر حکم مربوطه در نظر گرفتتوان آن را بهباشند، می   .عنوان تأ

کید م کید هستند « کافه»، «عامه»، «جمیع»، «کل»انند الفاظ ادات تأ و نظایر آن، برای تأ
کلمات اهمیت این  .کار رفته و در این بخش قابل طرح استو در قرآن و حدیث هم فراوان به
شود نوع الزام و ارزشمندی از آن استفاده می بخشند و یکبیشتری به محتوای جمله می

کید رفع احتمال خالف  .(529  2، 1367)مدرس،  کید در واقع از موضوع و امر مورد تأ ادات تأ
فهمانند که آنچه در کالم ذکر شده مقصود حقیقی کنند و به مخاطب میزدایی مینموده، ابهام

کیدی مکرر استفاده شده و با رفع  .(125)تفتازانی  گوینده است  در آیات قرآن از کلمات تأ
داشته کلمات، اهمیت مطلب را نیز برای مخاطبان بیان این وسیلۀ احتمال خالف ظاهر به

اِس َبشیرًا َو َنذیرًا(عنوان نمونه در آیات ذیل آمده است  به .است ًة ِللنَّ  ه؛ تو را ب)َوما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َکافَّ
وا اْلُمْشِرکیَن )َوقاِتلُ ، (28)سبأ، آیه  .دهندهدهنده و بیمپیامبری نفرستادیم، مگر بر همه مردم مژده

ًة( ًة َکما یقاِتُلوَنُکْم َکافَّ جنگ شما برخاستند، همگی به جنگ چنان که مشرکان همگی به؛ و همَکافَّ
 .(36)توبه، آیه ایشان برخیزید 

کید مطلب ذکر شده است« کافة»در این دو آیه، کلمۀ  در آیه اول رسالت پیامبر  .برای تأ
که او برای همی مردم جهان توحید و اینحضرت در دعوت به و بشارت و انذار آن اسالم

کید قرار گرفته استمبعوث به  ماند نمیبیان جای این شبهه باقی با این  .رسالت شده، مورد تأ
به دیگران وظیفه تنها برای مسلمانان فرستاده شده و نسبت  که بعضی خیال کنند پیامبر

در آیۀ دوم قتال با همه مشرکان بیان  .پیروی از او نیستند یر مسلمانان موظف بهنداشته و یا غ
کید شده است؛ یعنی همان جنگند و همه مسلمانان گونه که مشرکین با همه مسلمانان میو تأ

ها رأفت و مدارا داشته باشند، بلکه به آن دارند، مسلمانان نیز حق ندارند نسبترا دشمن می
  .دانسته با آنان مقاتله کنند همه را دشمن
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 روش حصر و تخصيص

یندموضوعی بهمعنی اختصاص دادن حکمی به حصر یا خصیص به  .طریق خاص را گو
یندبیانبه  .دیگر اثبات حکم برای امر مذکور در کالم و نفی آن از غیر را حصر گو

اند از  عبارت االتقاندر  سیوطینوشتۀ الفاظ مفید حصر به (769  2ق، 1416)سیوطی، 
کید وارد بر )هو(، ضمیر فصل بین مبتدا و خبر «أّنما»، )إال(ادات استثنا  « إلی»، الم تأ

توان نظر او همه این موارد حجت هستند و میبه .و تقدیم چیزی که حق آن تأخیر است
حروف متعددی در ادبیات عرب وجود دارند که  (742)پیشین   .ها استدالل کردبه آن

گونه حروف در قرآن و این .باشندهستند و مفید تخصیص می« ادات حصر»موسوم به 
موضوع و مطلب ذکرشده در آیه یک ها به کار رفته و موارد کاربرد آنحدیث فراوان به

ریم دارای در حقیقت چنین موردی از نظر قرآن ک .بخشدنوع انحصار و اختصاص می
بی است   .اهمیت و ارزش مطلو

فرماید  از کلماتی که بر حصر و آخوند در کفایةاألصول در زمینۀ ادات حصر میمرحوم
دلیل این مطلب را تصریح اهل لغت و تبادر حصر از  .است« إّنما»اختصاص داللت دارند 

که کلمۀ إّنما در چنان (211  1)آخوند،  .این کلمه در نزد عرف و محاورۀ جامعه ذکر کرده است
ِذیَن آَمُنوا(کار رفته است  معنای حصر بهآیه ذیل به ُه َوَرُسوُلُه َوالَّ ما َولیُکُم اللَّ ؛ جز این نیست که )إنَّ

الله مکارم آیت (55 )مائده  ...خوانندولّی شما خداست و رسول او و مؤمنانی که نماز می
کند و به بر حصر داللت می« إّنما»که کلمۀ م به اینگوید  یقین داریشیرازی در تفسیر آیه می

و کسی است که در  مطلب تصریح دارد که ولی شما مؤمنین فقط خدا، رسول خدااین 
کس امام در روایات آمده که آن .هاسائل کرد، نه غیرآنحال رکوِع نماز، کمک به 

  .(52  1383)مکارم، بوده است  طالبابیبنعلی

 و تأخير روش تقدیم

 .آیدمیعلت افادۀ فائده مقدم که حق آن قرار گرفتن در آخر جمله است، ولی بهتقدیم چیزی
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گونه موارد در ادبیات عرب زیاد وجود دارند و برخی کلمات با عالمت خاص مانند این
ای هخاطر فائده و نتیجشوند و این تقدیم در واقع بهبه یا خبر بر فعل و مبتدا مقدم میمفعوٌل 

یکی از این فوائد افادۀ اختصاص و حصر است؛ زیرا تقدیم  .گردداست که در کالم ایجاد می
 )ِاّیاَک َنعُبُد َوِاّیاَک َنسَتعین(مثاًل در آیه  .کندکه حقش تأخیر است اختصاص را افاده میچیزی

عبادت و  اصمفید حصر و اختص« َنسَتِعیُن »و « َنعُبُد »بر فعل « إّیاَک »تقدیم ضمیر منفصل 
منظور آیه عالوه بر افادۀ حصر عبادت و  (100  1)طبرسی،  .خدای متعال استاستعانت به

استعانت بر خدای متعال، آن است که بنده در مقام اظهار عبودیت و بندگی، با صراحت به 
کند و بهترین شیوۀ اظهار بندگی در همین میوابستگی و تذلل خویش در درگاه الهی اعتراف 

در مواردی که حکم « تقدیم ماحقه التأخیر» (249  1387)مصباح،  .اعتراف صریح نهفته است
عنوان مالک مرجح در تواند بهو رفتاری از چنین ویژگی قرآنی و حدیثی برخوردار باشد، می

 .شود و آن حکم دارای اهمیت بیشتر قرار گیردنظرگرفته 

 محتوایی روش کيفی .سوم

کار رفته مفاد و معنای متن توجه دارد، نه ادبیات و کلمات به ، بیشتر بهمحتواییروش کیفی 
هدف این است که اهمیت معنایی حکم فقهی و رفتار مورد نظر از قرآن و حدیث ثابت  .در آن
کید همه پیامبران بود یا ارتباا مستقیم با یکی از اصول دین  .شود اگر رفتار و دستوری مورد تأ

  .لحاظ تربیت دارای بار ارزشی استداشت و یا دارای آثار مهم اجتماعی بود، به

 تأکيد قولی و عملی انبيا بر حكم

ی، فعالیت و ریزپیامبران الهی در حقیقت هدف واحدی را تعقیب و برای تحقق آن برنامه
 هاست، بین همهچراکه شخصیت حقوقی انبیا که همان نبوت و رسالت آن .کردندتالش می

)ما یقاُل َلَك ِإالَّ ما فرماید  می پیامبر اسالم رو، خداوند بهازاین .پیامبران مشترک بوده است
ُسِل ِمْن َقْبِلَك(  .انداز تو نیز گفته پیامبران پیشگویند دربارۀ ؛ هرچه دربارۀ تو میَقْد ِقیَل ِللرُّ

ُسل( هم دستور داد  خداوند به پیامبر اسالم (43)فصلت، آیه  ؛ بگو من )ُقْل ما ُکْنُت ِبْدعًا ِمَن الرُّ
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سابقه بود و نه بی زیرا نه دعوت و هدایت پیامبر اکرم (9)احقاف، آیه  .ای نیستمپیغمبر تازه
آملی، )جوادی .شد، بدیع و نوظهور بودروا داشته می حضرتهایی که نسبت به آنبدرفتاری

ها در هر زمان مردم را همچنین انبیا در عمل دعوت مشترک داشتند و همه آن (54  6، 1376
 که قرآن کریم در آیاتچنان .اندازمنکر فراخواندهمعروف و نهیفراگیری تقوا یا انجام امربهبه 

)شعرا، حضرت نوح  .تقوا خبر داده استمختلف از این وحدت رویه و اشتراک دعوت انبیا به 
از جملۀ انبیایی  (162)شعرا، آیه و لوا  (141)شعرا، آیه ، صالح (124)شعرا، آیه ، هود (106آیه 

تقوا و پرهیزگاری دعوت به  ها قوم خود راشان در سورۀ شعرا آمده و همه آنهستند که نام
کید بر وحدت سیرۀ پیامبران نشان می .(66آملی، پیشین  )جوادیاند کرده دهد که انبیا در تأ

تواند معیار های اسالمی مانند تقوا وحدت عمل داشتند و این امر، میبعضی ارزش
  .گذاری و تحلیل تربیتی حکم مندرح در متن قرآن و حدیث قرار گیردارزش

 تباط با توحيدار

عنوان پایه فکری و اعتقادی مسلمانان دارای اهمیت ویژه در اسالم گونه که توحید بههمان
که در این آیات متضمن است و آیات مختلف قرآن در این زمینه داللت دارند، دستوراتی 

در بسیاری موارد احکام ذکرشده  .حکم فقهی هستند نیز حائز اهمیت و ارزشمندی است
ای بیان شده که پیوند با یکتاپرستی دارند و این ارتباا نشانۀ اهمیت و گونهدر آیات قرآن به

صورت عام و نماز که خداوند در مورد دستور به عبادت بهچنان .ارزشمندی آن حکم است
ُ  ال ِإاَ  ِإالَّ  ِإشَّمی»فرماید  صورت خاص میبه َشه اااَّ

َ
َشه َفهْعُبْدشی أ

َ
الَة ِاِذْکیی أ ِقِم ااصَّ

َ
؛ «َوأ

ه، آیه )ط .هستم؛ معبودی جز من نیست! مرا بپرست، و نماز را برای یاد من بپادار« الّله»َمن 
کید به  (14 لحاظ تربیتی جای و جملۀ اسمیه و امر به« إنَّ »حکم نماز در این آیه همراه با تأ

 .تحلیل دارد

 ارتباط با معاد

کید فراوان کرده و آدمیان را از عواقب رفتارهای شان قرآن کریم بر نتایج اعمال و پیامدهای آن تأ
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نکتۀ مهم در ارتباا با اعمال دنیای پیوند عمیق آن با زندگی آخرت است  .برحذر داشته است
این موضوع توجه داده که قرآن مجید مکرر به چنان .زندکه سرنوشت حیات ابدی را رقم می

و  (21)طور، آیه  .؛ هرکسی در گرو کار خویشتن است«ُکلُّ اْ ِیٍئ ِتمه َکَسَب َ ِهیٌن »فرماید  می
قرآن  (38)مدثر، آیه  .آورد خویش است؛ هر جانی در گرو دست«ُکلُّ َشْفٍس ِتمه َکَسَبْ  َ ِهیَمةٌ »

صورت روشن و منطقی تبیین کرده و راه رسیدن ارتباا رفتار دنیایی با نحوۀ زندگی در قیامت را به
ٍة َخییًا »فرماید  در سورۀ زلزال می .سعادت اخروی را نشان داده استبه  َفَمْن یْتَمْل ِ ْث هَل َذ َّ

ا یَی ُ ٍة َ یًّ شان آیند تا اعمالمی؛ در آن روز مردم پراکنده از قبرها بیرون «یَی ُ َو َ ْن یْتَمْل ِ ْث هَل َذ َّ
بیند و هرکس به وزن ای نیکی کرده باشد آن را میپس هرکس به وزن ذره .ها بنمایانندرا به آن

حیات آخرت در حقیقت بازتاب و انعکاس  .(8-7)زلزال، آیه بیند ای بدی کرده باشد آن را میذره
رفتار  صورت اگر حکم بهدر این .ظهور و بروز کرده است رفتارهایی است که در دنیا از انسان

گونه آیات پیوند مستقیم با معاد و زندگی پس از مرگ دارند، دارای نیکو و دوری از گناه در این
  .باشندبار تربیتی خاصی می

 نبوت و امامت

 نبوت و در ادامۀ آن امامت از ارکان مهم دین اسالم است که تبعیت از پیامبر و امام معصوم
در  عنوان اثر جاوید رسالت پیامبر اسالمقرآن به .باشدمنزلۀ پیروی از خدای سبحان میبه

از منظر قرآن  .دهدهای رفتار جامعۀ اسالمی را نشان میمیان مسلمانان حضور دارد و شیوه
اطاعت و مخالفت خدا و پیامبر و امام معصوم  در ردیف طاعت و عصیان خداوند توصیف 

دو مخالفت  در واقع اطاعت خدا و مخالفت آن یعنی اطاعت امام و پیامبر .شده است
منطبق با دستورات پیامبر و امام بود، به  رو، هر اندازه رفتار انسانازاین .خدای متعال است

  .کندخدای سبحان پیدا می اندازه فرد تقرب بههمان 
مردم معرفی کند تا آنان با تعقل و شناخت دهد که خود را به فرمان می پیامبر خداوند به

 او ایمان آورند و از وی پیروی نمایند  به 
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ْ ِض  ُقْل 
َ
مهواِف َو اِْل ذی َاُ  ُ ْاُك ااسَّ ِ  ِإَایُکْم َجمیتًه ااَّ هُه ِإشِّی َ ُسوُل اااَّ یَهه اامَّ

َ
یه أ

ِ  َو َ ُسو  ال ِإاَ  ِإالَّ ُهَو یْحیی ِ  َو َو یمیُ  َفآِ ُموا ِتهااَّ ذی یْؤِ ُن ِتهااَّ ی ااَّ ِّ 
ُ
ِبی اِْل ِاِ  اامَّ

ُکْم َبْهَ ُدوَن  ِبُتو ُ َاَتاَّ سوی همه شما ؛ بگو  ای مردم! من فرستاده خدا بهَکِامهِبِ  َو ابَّ
ها و زمین، از آِن اوست، معبودی جز او هستم، همان خدایی که حکومت آسمان

اش، آن پیامبِر خدا و فرستادهپس ایمان بیاورید به .میراندکند و مینیست، زنده می
خدا و کلماتش ایمان دارد و از او پیروی کنید تا هدایت یابید ای که بهنخواندهدرس

  .(158)اعراف، آیه 

پیامبری که فرستادۀ آفریدگار زمین و آسمان و کسی که مرگ و زندگی  آیه، ایمان بهطبق این 
 .باشدمی عقل الزم و تبعیت از او موجب هدایت و رستگاری انساناوست، به حکم در دست 

الهی  عنوان یک حکمرا به عقل است و لزوم تبعیت از پیامبراین حکم آیه یادشده ارشاد به 
 باید هماهنگ با سیرۀ رسول الله یعنی رفتار انسان .ساز استساز و انسانبیان کرده تربیت

 .گرددخوشبختی ابدی وی فراهمباشد تا موجب سعادت و 

 شمول و فراگيری حكم

های ها و موقعیتها، مکانبه افراد، زمان راه دیگر برای تحلیل تربیتی، فراگیری حکم نسبت
احکام  .اجتماعی است که هر حکمی از این تعمیم برخوردار بود، بار تربیتی بیشتری دارد

اند؛ بعضی ذکرشده در قرآن، اعم از ایجابی و سلبی، از نظر عمومیت و شمول متفاوت
مربوا به صنف یا فصل، مکان یا زمان خاص است؛ مانند پرداخت زکات و انجام حج و 

اما بسیاری از احکام بدون  .موقعیت یا شرایط ویژه اختصاص دارند؛ نظیر جهادبرخی به 
ازمنکر معروف و نهیگیرند، مانند امربههمه موارد یادشده را فرامی گونه قید و شرطیهیچ

دهد کند و نشان میعمومیت حکم نقش اجتماعی آن را برجسته می .یا صداقت و راستی
معنا که اینبه  .دهداجتماعی را تشکیل می که رفتار طبق این نوع حکم پایه و اساس روابط

ها را به آن حکم دارند و اگر مورد عمل قرار دهند، تعهد آناجرای در هر زمان مردم نیاز به 
ازمنکر هستند، فراگیری آن معروف و نهیآیاتی که در مورد امربه .کندودیانت ثابت میدین
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وسیلۀ رسانند و بیانگر آن هستند که این دستور الهی در هر زمان و مکان بهاثبات میرا نیز به 
  .همه افراد باید اجرا شود

 متنیهای تحليل برونروش .2

مفهوم و محتوای متن تکیه دارد و درون متن ندارد، بلکه به نوع تحلیل چندان اهتمامی به این 
قیاسی نزدیک است و شیوۀ تحلیل به روش این  .کندبه مضمون آیه و حدیث بیشتر توجه می

شود که منشأ و منبع مورد گفته میمتنی این روش به این دلیل برون .کندجزء سیر میبه از کل 
احکامی که از روایات اسالمی، فهم و حکم  .استفاده در آن، اغلب خارح از آیات قرآن است

ممکن است این معیارها  .گرددآیند، در این بخش ارائه میدست میعقل یا قواعد اصولی به
م وان شواهدی بر آن مفهوبا آیات قرآن نیز سازگاری داشته باشند و از متن سخنان خداوند بت
رو، این معیارها ذیل ازاین .پیدا کرد، ولی منبع اصلی چنین معیارهایی عقل و روایات هستند

  .شودمتنی، یعنی بیرون از متن قرآن بیان میبرون

 الف( آثار پيامدی حكم

و جامعۀ  منظور از آثار پیامدی نتایجی است که بعد از عمل به حکم فقهی عاید انسان
صورت واضح در در این نوع حکم تمرکز بر پیامدهای حکم است که به .شودانسانی می

زیرا هر رفتار و فعالیتی خالی از اثر و نتیجه نیست، ولی میزان  .کنندجامعه نمود پیدا می
عنوان عامل هتواند بنتایج متفاوت است و اگر رفتاری اثر اجتماعی بیشتری داشته باشد، می

گیرند، هریک به اندازۀ شعاع رفتارهایی که در اجتماع انجام می .ملحوظ گردد تحلیل تربیتی
این آثار یا پیامدها در صورتی که  .گذارندجا میوجودی خود اثر یا آثاری در جامعه به

عنوان مالک تحلیل توانند بهاستمرار داشته باشند و بر نوع آن رفتار خاص مترتب شوند، می
 .تریتی لحاظ شوند

عنوان نمونه از جملۀ احکامی هستند که در نهضت پیامبر ازمنکر بهمعروف و نهیمربها
گران جامعه مطرح و همچنین فعالیت همه مصلحان و هدایت و قیام امام حسین اسالم
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 .های پیشین بوده استجا گذاشته و عامل اصالح امتبوده و آثار مهمی هم در طول تاری  به
امروزه نیز این دستور الهی از منظر قرآن و حدیث و نیز اوضاع جامعه با اهمیت و دارای 

اساس تأثیر اجتماعی از گونۀ احکام فقهی در اجتماع بر این .پیامدهای مثبت اجتماعی است
 .قابل توجه است و بار تربیتی ویژه دارند

 ب( تأثير حكم بر روابط اجتماعی

نحوی که فوائد حکم گذارد؛ بهجا میهرکدام آثاری در فرد و جامعه بهاحکام فقهی معمواًل 
وح در سطالبته این قبیل احکام فقهی  .شودمانند انفاق و اعتدال مثاًل عائد افراد جامعه می

گوناگون قرار دارند و از نظر تأثیرگذاری بر روابط اجتماعی در یک سطح نیستند؛ بلکه تأثیر 
یتی آنچه در تحلیل ترب .های مختلف قابل بررسی استعی در اندازهرفتار بر وضعیت اجتما

مفید است، رفتارهایی است که از میزان اثربخشی بیشتر در تحکیم روابط اجتماعی و بهبود 
آن  عنوان رفتاری که خدا بهخویی بهو نرم« لیَنت»مثاًل  .اخالق و تربیت جامعه برخوردارند

 هخداوند در این زمینه خطاب ب .دستور داده در رفتار اجتماعی تأثیر بسیار سازنده و مؤثر دارد
 فرماید  می رسول الله االعظم

وا ِ ْن َحْوِاَك  ه َغایَظ اْاَ ْاِب اَلْشَفضُّ ِ  ِاْمَ  َاُهْم َو َاْو ُکْمَ  َفظًّ َفِبمه َ ْحَمٍة ِ َن اااَّ
ِ  ِإنَّ َفهْعُف َعْمُهْم َو اْس َ  ْل َعَای اااَّ ْ ِی َفِإذا َعَزْ َ  َفَ َوکَّ

َ
ْغِفْی َاُهْم َو  هِوْ ُهْم ِفی اِْل

ایَن  َ  یِحبُّ اْاُمَ َوکِّ )و [ نرم رحمت الهی، در برابر آنان ]= مردم ؛ به )برکت(اااَّ
پس  .شدندشدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می مهربان(

ها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کن! اما ها را ببخش و برای آنآن
کن! زیرا خداوند متوکالن را برخدا توکل )قاطع باش! و(گرفتی، هنگامی که تصمیم

 .(159)آل عمران دوست دارد 
یی و مهربانی با دیگران بهبراساس آیه کریمه نرم  عنوان یک حکم الهی و عملخو

رو به او دستور داد که ازاین .حضرت شده استپیامبر به آن، موجب گرایش مردم به آن
 .ها طلب آمرزش کند و در حل مسایل آنان را شریک سازدباید مردم را ببخشد و برای آن
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 موجب پراکندگی مردم از اطراف پیامبر گیریصورت، خشونت و سختدر غیر این
د مسلمانان را مورد عفو و استغفار قرار دهد و در ادارۀ امور اساس بایبر این .شده استمی

مهم عنوان عامل و مهربانی به« لیَنت»تعبیر قرآن بنابراین، به .مشورت بپردازدها به با آن
 .همراه دارددینی به وتحلیل است و آثار فراوانی در جامعۀ اسالمی قابل تجزیهدر تربیت 

فقهی بر جامعۀ اسالمی و جذب مسلمانان به اسالم و قرآن، از اساس، تأثیر حکم بر این
 .عوامل تحلیل تربیتی است

 ج( تأکيد روایات بر اهميت حكم

این روایات روایات در اهمیت برقراری روابط اجتماعی فراوان است که با نگاه تربیتی به 
روایاتی که در زمینۀ رفتارهای اجتماعی و  .آورد دست توان معیار تحلیل تربیتی را بهمی

دهندۀ اهتمام اند، نشاندیگر و همچنین تنظیم امور معیشتی وارد شدهبرخورد افراد یایک
دُق »فرماید  در اهمیت راستگویی می برای مثال امام علی .به آن است معصومین الصِّ

ق محض است با راستی سخن ؛ راستگویی زبان حق است و خدای متعال که ح«ِلساُن الَحقِّ 
راستی  این روایت حکم فقهی راستگویی که وجوب سخن گفتن به (289شهری  )ری .گویدمی

این دو نوع  .شودرساند و در مقابل گناه و حرام بودن دروغ ازآن، استفاده میاست را می
روایت دیگر  در علی .همراه دارندگفتن از نظر تربیتی آثار مثبت و منفی بسیاری به سخن

ٌة ِمَن الّنارِ »فرماید  در مورد اهمیت صدقه دادن می َدَقُة ُجنَّ ؛ صدقه سپری است در برابر «الصَّ
 فرمودۀ امامروایت بیانگر اهمیت صدقه دادن است که بهاین (289شهری  )ری .جهنم آتش

  .باشدجهنم می سپر آتش
گویی و صدقه دادن در راه خدا، آثار اجتماعی مهمی نیز این دو حکم، یعنی لزوم راست

توان فقر و گرسنگی را از گویی دروغ را و با صدقه دادن، میوسیلۀ راستبه .همراه دارندبه 
در حوزۀ رفتار انسانی  .کن کرد و همچنین وحدت را در اجتماع برقرار ساختجامعه ریشه

 .هاستآثار تربیتی آنها از رفتارهای مشخص اجتماعی در حقیقت ناظر به گونه توصیفاین
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متنی بر رفتار طریق است که پس از تطبیق عوامل درونروایی بدین روش استفاده از تحلیل
 .شودکنند، برای تحلیل تربیتی استفاده میاجتماعی، از روایاتی که اهمیت آن را بیان می

اهمیت اعتدال و انفاق ناظر به بار ارزشی و تربیتی آن دو ونه روایات مربوا به عنوان نمبه
  .هستند که باید در جامعه مورد عمل قرار گیرند

 د( داللت عقل بر اهميت حكم

دینی مورد تأیید قرآن و قابل اعتماد اندیشمندان مسلمان است  عنوان یکی از منابع مهمعقل به
چراکه  .دهدآن، فرمان می اهمیت حکم را تشخیص داده به لزوم عمل بهو در بسیاری از موارد 

گر باطنی و از قدرت تشخیص و شناسایی باالیی برخوردار است و نیروی سنجش عقل یک
وقبح و همچنین که عقل حسنچه این .رعایت آن حکم کند تواند با بررسی جوانب امر بهمی

دربارۀ داللت و  امام صادق .کندمعرفی می انسانسود و زیان اعمال را بازشناسی و به 
شهری  )ری .؛ عقل راهنمای مؤمن است«َااَت ُل َدِایُل ااُمؤِ ِن »فرماید  راهنمایی عقل می

خهُء َو ااَحیهءُ »فرمود   امام علی (357 ؛ عقل و خرد درختی «َااَت ُل َ َجیٌة َثَمُیهه َااسَّ
سخاوت و حیا دو صفت رفتاری  (361شهری  )ری .است که میوۀ آن سخاوت و حیا است

دو رفتار پسندیدۀ اجتماعی معنا که عقل به اینگیرند؛ بدینهستند که از عقل و خرد نشأت می
  .کندراهنمایی می

 نتيجه

های مطرح در مقدمه به نتایج قابل توجهی سؤال آنچه در این مقاله ذکر شد، افزون بر پاس  به
  .شودزیر اشاره می شرحصورت ارقام بهبهرهنمون شد که 

تحلیل تربیتی احکام فقهی کار نو در حوزۀ تعلیم و تربیت است که تاکنون توجهی به  .1
  .آن نشده و الزم است پژوهشگران علوم تربیتی به آن بپردازند

تحلیل تربیتی از نظر وسعت در همه ابواب فقه قابل توسعه است و هر حکم فقهی  .2
 .وتحلیل تربیتی را دارندت تجزیهظرفی
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ترین های زیادی در تحلیل تربیتی احکام فقهی قابل استفاده هستند، ولی مناسبروش .3
 استقرایی -استداللی و از نظر منطقی روش قیاسیها از حیث مباحث فقهی روش نیمهآن

 .است
ی و از روش قیاساگر مستند تحلیل تربیتی نکات موجود در متن آیات و روایات بود،  .4

 .شوداستقرایی استفاده می-اگر حکم عقل، حکمت، عرف و مانند آن بود، از روش قیاسی
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