
 
  017 |  1011 تابستان و بهار/ 1 شماره ،1 دوره/ اسالمی خانواده زندگی سبک و فقهی های  پژوهش دوفصلنامه

قرآن اتیبر آ دیکأبا ت یبر اساس احکام فقه یتیترب ماستنباط نظا  

 1خدیجه احمدی بیغش

 چکیده

فرردی  در زندگی انسان،  جانبه همهپرورش  یندآتربیت به عنوان فرشریعت و عملی  فقه یا برعد 

ایرن دو عرصره برا پیشررفت زنردگی بشرر و تحروالت        تعامل . ای دارد جایگاه ویژه واو اجتماعی 

است. پژوهش حاضر برا   رسالتی نوین پیدا کردهدر یک جامعه مطلوب قرآنی،  فرهنگی و اجتماعی

 فقهی، درصردد پاسرخ بره ایرن سرؤال اسرت کره        -توصیفی و نگرش قرآنی، روایی-روش تحلیلی

چگونه ممکن اسرت؟   قرآن اتیبر آ دیکأبا ت یبر اساس احکام فقه یتیتربم استخراج نظاو  استنباط
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 مقدمه

 یرک  فقره  ،دیگرر  عبرارت  بره  ؛دو سویه است اسالمی جامعه یک در تربیت و فقه رابطه و تعامل

 هرچند تربیت نیز دهد. می تشکیل را شریعت عملی بخش که است اسالمی و شرعی معرفتی حوزه

 امّا دارد،ن دینی و اسالمی است و به خودی خود ماهیت عینی های فعالیت و ها آموزه از ای مجموعه

 گردد. دینی و اسالمی، با فقه می جامعه یک در عینی پدیده این موجب تعامل

 بروی  و رنرگ  باشرد،  داشرته  تربیرت  در تأثیراتی اسالمی دانش یک عنوان به فقه اگر رو، ازاین

 بره  تربیرت  گراه : اسرت  متصور شکل دو به تربیت در نقش فقه. بخشد می تربیت به دینی و اسالمی

 محتروا  ،ها روش اصول، مبانی، قبیل از گوناگون عناصر وها  عرصه ی که دربردارنده یموضوع عنوان

 بره  نسبت فقه و عرضه فقه، بر جدید موضوعات عنوان به عناصر شود که این می گرفته نظر و... در

ایرن  . پذیرفته، یرا تحرریم نمایرد    را ها آن فقه است ممکن صورت این در نماید. می نظر اظهار ها آن

 درنظر گرفته و بررسی دینی جامعه یک در آن عناصر و ندارد. گاه تربیت استدالل به فقه، نیاز نقش

ابعراد،   تروان  مری  به عنوان مثال آیرا . نماید تأمین تواند می را عناصر این از یک کدام فقه، که شود می

 طریرق،  ایرن  از و نمود استخراج فقه از تربیت دینی مطلوب قرآن را عناصر سایر وها  روش اصول،

در این  دارد. استدالل به نیاز فقه است که تأثیرگذاری داد. این نقش اسالمی و فقهی رنگ تربیت به

 توانرد  مری  را تربیرت  فرآینرد  از عناصری چه فقه که شود می بررسی فقه، قلمرو تعیین از پ  راستا

 و کررده  فررض  یقطعر  را فقره  تأثیرگرذاری  نخست نقش پژوهش این در ما رو، از این. کند عرضه

 تأثیرگرذاری  دوم نقرش  بررسی صدد در صرفاً اکنون. گذاریم وامی دیگری پژوهش به را آن بررسی

 .دینی مطلوب قرآن کریم هستیم تربیت بر فقه

ای کره در نظرام    فقه در زندگی فرد مسلمان و جایگراه ویرژه   کننده تعییننقش  با در نظر گرفتن 

برخی تحقیقاتی کره در  یند تربیت در زندگی انسان مسلمان، آررغم نقش عظیم ف دارد و نیز به دینی

 (1913 اعرافری، ) هرا  فرض پیشاز: کتاب فقه تربیتی مبانی و  اند عبارتاین زمینه انجام گرفته است 

 بره  هرا  آن اتصراف  لحراظ  از را تربیرت  مقام در متربیان و مربیان از صادرشده اختیاری رفتارهایکه 

همچنرین در   .دکنر  مری  اسرتنباط  آن حکمری  ادله از رفتار هر برای و ررسیب گانه پنج احکام از یکی

، 1911، 43( مجلره معرفرت، شرماره    1911 همرت بنراری،  ) ت،یر بر تعامل فقره و ترب  ینگرشمقاله 
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 و فقره  تعامرل » هالتربیر  مورد بررسی قرار گرفته است و در مقاله فقه عرصه دو این تعامل یها نهیزم

 اختصرار  بره  ، ابعاد دو عرصه مذکور1913، 3جله پژوهش حوزه، شماره ( م1913 ، )رازقی،«تربیت

هنوز توجه الزم در زمینه اند. با توجه به آنچه اشاره شده و تحقیقات گسترده دیگر، اما  شده معرفی

صورت نگرفتره اسرت.    پژوهشی ها آنمقوله به ویژه در عرصه ابعاد و اصول مشترک  تعامل این دو

 اتیر بر آ دیکأبا ت یبر اساس احکام فقه یتیاستنباط نظام ترببه منظور  دست نازایهایی  خأل پژوهش

هرای تعامرل ایرن دو عرصره      بر آن است تا نگاهی به زمینه تحقیقاین  کامالً محسوس است. ،قرآن

هرای   سراز را بیران و زمینره    نظرام  تربیرت  و فقه از این رو، ابتدا به طور اختصار مفهوم داشته باشد.

گراه بره    آنعرصره مطررح و   تعامل این دو  ابعاد مشترکسپ  آنان را مطرح کرده و  مشترک تعامل

 پرداخته خواهد شد.فقه و تربیت  شترکم اصولبررسی 

 های تعامل استنباط فقه و تربیت زمینه

 فرعری  احکام به و در اصطالح علم ذیل واژه فقه( :تا بی بن منظور،افهم )در لغت به معنای  فقه

 نمروده  استنباط معتبر منابع از مجتهدین که دستوراتی ها و مجموعه آن استنباط ادلهطریق  از شرعی

را  اخالقری  و اعتقرادی  مسائل احکام، بر شود؛ که عالوه اند، گفته می کرده منعک  فقهی کتب در و

 .(32: 1931 حسرینی، ؛ 22: ق 1536 العراملی، ؛ 3: 1، ج ق 1513 عبدالناصرر، )گیررد   دربرر مری   نیز

بره  ، ربرب  ( و از ریشره 93 :15 ج ترا،  بی بن منظور،و نمو )ا ی رشدابه معن، ربو یز از ریشهن تربیت

طریحری،  ؛ 533 :1ج  همان،)دبر، صیرورت و دگرگونی در شیء تا رسیدن به کمال م، معنای مالک

 نظرام  یرا  نهراد ( و در اصرالح  94، 5ج : 1963، مصرطفوی  ؛996: ترا  بری  راغب اصفهانی، ؛65، 2 ج

 احروال  همره  سنین و ی که همها برنامه یا تأثیرپذیری، محتوا و تأثیرگذاری ، فرآیندرورشوپ آموزش

؛ 99: 1913؛ بهشرتی،  92: 1934میراالره،  ؛ 33: 9ج ، 1934 رفیعری، ) گیررد  یمر انسانی را فرا  حیات

ت این اس است، انسان ها، آن موضوع که تربیت و فقه تعامل های زمینه . از(616: 2ج تا،  خمینی، بی

رفتارهای مطلروب انسران    گرایش و بینش، فرآیند اندیشه، بر تأثیرگذاری درصدد تربیتی عواملکه 

فقره   موضوع .گیرد برمیدر زندگی فردی و اجتماعی را در  او بیرونی رفتارهای و ها واکنش بوده و

عرصره،   دو ایرن  قلمرو و او است. گستره رفتارهای و اعمال ویژه به او مختلف شئون و انسان نیز،

انسران   عمرر  به بلنردای  ای گستره تربیت دیگر است؛ مشترک انسانی، زمینه و اسالمی علوم میان در
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 ی تولرد و همره   از پریش  سراز  زمینره  عوامرل  برر  مشرتمل  داشته و فراگیر و همه جانبه بوده و حتی

 عظریم  گسرتره  .گرردد  می است، تأثیرگذار انسان وجودی ابعاد پرورش در نحوی به که هایی فعالیت

 بره جنبره   زیرا فقه شود؛ تولد را شامل می از پیش انسان از عمر مقاطع نیز همه فقه و احکام شرعی

شرعی مربوط بره   احکام حکیمانه چنان شرعی گذار قانون بلکه پردازد، نمی انسان زندگی از خاصی

 امرور  یناجتمراعی، ترأم   و فرردی  عقالنی، روانی و جسمی، احکام سالمت های تأمین ی زمینه همه

 انسران  وجرودی  های جنبه همه ها آن به عمل و التزام پرتو در که کرده وضع و... را مادی و معیشتی

: 1934محقق دامراد،   ؛ 119: 1ج  ،1516مکارم شیرازی، ؛ 616: 2ج  تا، باید )خمینی، بی پرورش می

 (.13: 1911 ،علوی؛ 29: 1939 دیانی، ؛ حسینی23: 1913 احمدی،؛ 93

 محتوای ؛هاست آنفقه و تربیت، زمینه مشترک دیگر تعامل  حیطه دو در مطرح سائلم و محتوا 

. اسرت  مرؤثر  انسران  وجرودی  ابعاد پرورش در که است هایی فعالیت و ها آموزه کلیه شامل تربیت،

 آموزشری،  نبایردهای  و بایرد  از اعم شرعی، نبایدهای و باید از است عبارت نیز فقه مسائل و محتوا

 بره  تربیرت  هرم  زیررا  تربیت اسرت؛  و مشترک فقه تعامل دیگر غایی، زمینه هدف. ریرفتا و عملی

 و دینری  معرفتری  حروزه  یرک  عنروان  بره  فقره  هم و اسالمی جامعه در گر هدایت فرآیند یک عنوان

کننرد.   مری  حرکت الهی قرب یعنی غایی، هدف یک و مکلف به انسان رساندن راستای در اسالمی،

 عملری  برعرد  فقره  کره  بیران  ایرن  بره  دارند؛ کاربردی جنبه دو، هر تربیت و الزم است ذکر شود فقه

 «عملیره  احکرام » دارند؛ از این رو تعبیر و کاربردی عملی جنبه نحوی به احکام بوده، همه شریعت

 انسان عملی رفتارهای و ها فعالیت تربیت جنبه بارزترین دیگر، سوی از. دارد رواج فقها سخنان در

محقرق   ؛ 119: 1ج  ،ق 1516مکرارم شریرازی،   ؛ 616: 2ج ترا،   وی خمینی، بیموس)و متربی است 

 (.93: 1934داماد، 

ای هستند که در مجموع،  ساز، متشکل از عناصر و عوامل متعددِ به هم پیوسته فقه و تربیت نظام

 آورند. جایگاه و اثر خاص هر یک از این عناصر و عوامل در نظرام فقره و   نظام واحدی را پدید می

ای را دنبرال   توانند به عنوان یک واحد مرکب، هردف ویرژه   نظام تربیت و به صورت مجموعی، می

که تشکیل این نظام، مطلوب قرآن کریم نیز باشد؛ اما اگر یکی از عناصر به لحراظ   ویژه آن ؛ بهندینما

 نظری یا عملی به درستی اسرتخراج و اجررا نگرردد، کرل دسرتگاه فقره و دسرتگاه تربیرت انسرانی         
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از:  انرد  عبرارت رسد. عناصر اصلی هر نظرام تربیتری    خوش تزلزل شده، به نتیجه مطلوب نمی دست

ها که دارای اشتراکات و تعامالت گونراگونی برا فقره هسرتند      ابعاد، اصول، اهداف، مراحل و روش

(. در این تحقیق به بررسی تأثیر مشترک تربیت و فقره، در حیطره اصرول و    31-25: 1931)اعرافی،

 اد خواهیم پرداخت.ابع

 الف( حیطه ابعاد

ی گونراگون اسرت، تربیرت او هرم از دیردگاه      ها جنبهاز آنجا که شخصیت انسان دارای ابعاد و 

تررین ایرن ابعراد     توانرد در مهرم   . در این میان فقه نیز میاست بودهقرآن کریم، دارای ابعاد مختلفی 

 د از:نا عبارت ها آنترین  تأثیرات بیشتری داشته باشد. مهم

 . تربیت جسمانی1

اعمال مختلرف مبرادرت    ت وحرکا به تا یعنی پروراندن جسم از دیدگاه قرآن، تربیت جسمانی 

 آمراده  مختلفهای  برای فعالیتده و فرد را قدرتمند ش بدن در مقابل انواع امراض مقاوم و و ردهک

سلطان را فراهم آورد )اخالقی انسان  عقالنی و معنوی، زمینه شکوفایی جوانب مختلف روحی و و

( و 63 انفرال: «)وَ أعِد وا لَهرم مَا استَطَعتُم مِن قُوهٍ» فرماید: رو خداوند می (؛ از این121 :1913 ،القرایی

قرین شدن قوای جسمانی و علم در ایرن آیرات،    (.253 بقره:«)وَ زادَهر بَسطَهً فِی العِلمِ و الجِسم» یا:

رسرول  . دارد. .و. سمی و آمادگی جهت کسرب دانرش، بیرنش   نوعی ارتباط بین کمال جحکایت از 

وَ مَثَرلُ الْمررؤْمِنِ الضَّرعِیفِ     هکالنَّخْلَر  یمَثَلُ الْمررؤْمِنِ الْقَروِ  »فرماید:  می نیز )صلی اهلل علیه و آله(اکرم 

 ؛ی نیستدینتربیت  مقصد اصلی در هدف غایی و ،تربیت جسم (119: تا بی شعیری،«)الزَّرمعِ هکخَامَ

 اکررم پیرامبر   چنانچره (. 211: 1913 ،القرایری است )سلطان روح  تعالی وای برای رشد  که وسیلهبل

 (.933: 5ج ، 1939 ،بابویه ابن«)هإِلَّا مَعَ الصحح  هلَا فِی الْحَیا» :فرماید می )صلی اهلل علیه و آله(

ی روح، شرده و  ای به پرورش برعد جسمی انسان، بره عنروان ابرزاری بررا     در فقه نیز توجه ویژه

ها به طور مسرتقیم   ها و آشامیدنی دو بابِ خوردنی. مسائل متعددی به این امر اختصاص یافته است

هررا و  بره پررورش ایرن بعرد مربروط اسرت. در ایرن دو براب احکرام متعرددی پیرامرون خروردنی            

یی اهر  براب است.  ها بیان شده های مجاز و غیرمجاز و همچنین مستحبات و مکروهات آن آشامیدنی

 چون طهارت و نجاست، شکارکردن و سربریدن حیوانات نیز با این امر در ارتباط است.
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ها، یکی از قواعد مسلّم فقهی، قاعده نفی ضرر است. بر اسراس ایرن قاعرده کلیره      عالوه بر این

از جمله ضررهای جسمی که از بارزترین مصادیق ضرر است، نفی شرده و در   توجه قابلضررهای 

رگاه حکمی از احکام شرعی مستلزم چنین ضرری باشد، مشروعیت نداشرته و حفرظ   سراسر فقه ه

چه اشاره شد احکامی فقهری مربروط بره     شود. آن سالمت جسمی فرد بر عمل به آن حکم مقدم می

که در فقه با توجه بره اهمیرت و نقرش پررورش جسرمی در       قابل توجه آن. افراد مکلّف و بالغ بود

بیشتر، توجه خاصی به پرورش جسمی انسران در ایرن دوره    پذیری یبآسدوره جنینی و کودکی و 

عردم وجروب روزه برر زن براردار،      ی برای تأمین این هدف وضع شده اسرت. ا ژهیوشده و احکام 

طورکلی تأکیرد   و به تأخیر حدّ بر زن بارداری که مرتکب زنا شده، تأکید بر دادن شیر آغوز به نوزاد

 1513 )طباطبرایی، هایی از این احکام و تعامالت فقه و تربیرت اسرت    نهبر استفاده از شیر مادر نمو

 (.934: 1913؛ بهائی و فرشی ساوجی، 493- 423: 1ج ، 1913 ، گلپایگانی،ق

 تربیت روحانی . 2

 نسربت  خداونرد  بره  و معرفی ملکوت عالم سنخ از انسان در شده دمیده روح قرآن، دیدگاه از 

عبرادت، راز و   .(23: حجرر )«سَاجِدِینَ لَهر فَقَعروا ررّوحِی مِن فِیهِ وَ نَفَخْتر تُهرسَوَّیم فَإِذَا»است شده  داده

 الْجِنَّ خَلَقْتر وَمَا»نیاز، کرنش در برابر خالق هستی نه تنها هدف تربیت، بلکه هدف آفرینش است؛ 

 بعرد  بره  وابسرته  انسران  تداشر  گرامری  (. آرامش، حیات، منزلت و46 ذاریات:«)لِیعمبردرونِ إِلَّا وَالْإِنْ َ

 :1916 دایرر، ؛ 13-23: 1919 ؛ معرفرت، 453 :19ج ، ق 1513 طباطبایی،)اوست  روحانی و معنوی

 ینظرر  ال اهلل إن» :فرمایرد  مری  صلوات اهلل علیه خدا رسول که چنان .(293-253: 1913 مطهری، ؛15

تربیت روحی و درونری   .(6 :1941نووی،) «قلوبکم إلی ینظر ولکن صورکم إلی ال و أجسادکم إلی

تربیت در برعرد اجتمراعی و بیرونری او اسرت.      درآمد پیشفرد، مشتمل بر رابطه انسان با خداوند و 

هرای فقهری بره     ترین باب یکی از اهداف فقه نیز ساماندهی ارتباط با خداست و نخستین و گسترده

این بعرد تربیتری    کننده تأمینه که فق ای گونه بهاست.  این برعد از ابعاد وجودی انسان اختصاص یافته

داشته و با رو کردن بره   ای کننده تعیینهایی چون نماز، روزه و حج نقش  است و در این رابطه، باب

شود. فقه نیز ایرن سرالمت روانری     روانی، قرین زندگی انسان می بهداشتخدا و یاد او، سالمت و 

عرصه اهداف بین دانرش فقره و تربیرت    تعامل در  نوعی بهرا به اهداف تربیت اضافه و  شده حاصل
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شود. شرط صحت قبولی همه عبادات، نیت خالص و الهی است و اگر تکالیف توصرلی،   برقرار می

: 1911؛ شهیدی،263: 1913 آذربایجانی،) استبا قصد قرب به خداوند انجام شود، مستحق پاداش 

 .(59: 1911 ؛ اعرافی،21

 . تربیت اجتماعی3

انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است و بدون ارتباط برا دیگرران قرادر بره      آن،قر تربیتی دیدگاه از

 :1914 احمردی، دانسرت )  ذاتی را او بودن الطبع مدنی و اجتماعی بتوان شاید ادامه حیات نیست و

 را خرویی  نررم  ی ثمرره  خداونرد . دارنرد  ای العراده  فوق جایگاه اجتماعی های مشارکت قرآن . در(99

 تنردخویی  و خشرونت  کره  آن عکر   و دانسرته  )صلی اهلل علیه و آله( پیامبر حول و اجتماع محبت

)صرلی   پیرامبر  به خطاب و (533 ،9ج  :1332 اندلسی،)دارد  می بیان جدایی و تفرقه عامل را است

 (.143 :عمرران  آل)«حَوملِرک  مِرنْ  لَانْفَضُّروا  الْقَلْربِ  غَلِریظَ  فَظًّرا  کنْتَ لَوم وَ: »دیفرما یم اهلل علیه و آله(

 :فرماید ( میلیه السالمع) علی حضرت

- 216 :1913 لیثی واسطی،) «الناس مداراه العقل ثمره و الناس مداراه فی والدنیا، الدین سالمه»

 اجتمراع  در باید خود، و ضروری جاری نیازهای رفع برای عقل، و دین حکم به جامعه افراد( 926

 قردم  بردان  فررد  کره  ای جامعره  اولین .(24: 1962 قطب، ؛95: 1914 احمدی،)باشند  داشته حضور

 خداونرد . اسرت  موضوع اهمیت نشانگر آن تربیت و خانواده به قرآن اهتمام. است خانواده نهد، می

 وَاصمرطَبِرْ  هوَأْمررْ أَهملَک بِالصَّلَا»، (6 تحریم:) «ناراً أَهملِیکمم وَ أَنْفُسَکمم قُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیهَا یا»فرماید:  می

 امر تربیت، تعلیم و به توجه سرکش، شهوات برابر در تسلیم عدم و معاصی . ترک(192 طه:«)عَلَیهَا

 خانره  فضای در آلودگی، هرگونه از عاری و پاک محیطی ساختن فراهم منکر، از نهی و معروف به

 و المیاسر  اخرالق  از فضرای خرانواده بره دور    آید که اگرر  از مفاد این آیات به شمار می خانواده و

 دارد پری  در را اخالقری  رذایرل  و مفاسرد  و شده تربیت محیط این با متناسب فرزندان باشد انسانی

 .(93: 1911 ؛ غرویان،6: 5ج  ،ق 1535 همدانی، موسوی ؛213: 25ج  ،ق 1516 شیرازی، مکارم)

ند ترا برر   ها برای داشتن روابط اجتماعی سالم، به قوانینی نیازمنرد هسرت   که انسان با توجه به این

ای به روابرط اجتمراعی مکلّفرین دارد.     فقه توجه ویژه ،اساس آن روابط سالم خویش را تنظیم کنند

 یافتره  اختصراص مسرائل حقروقی مکلّفرین     ویرژه  بهای از آن به تنظیم روابط اجتماعی،  بخش عمده
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در قالب روابرط  هسته اولیه روابط اجتماعی از رابطه والدین با یکدیگر و والدین با فرزندان،  است.

 رسد. و سپ  به شبکه اجتماع می گرفته شکلاعضای خانواده 

های تربیتی که از فقه قابل استکشاف است، روش همراهی اوامر و نواهی با باید  یکی از روش 

و نبایدهای شرعی است؛ به این بیان که پیرامون هر تکلیف شررعی یرک سرری بایردها و نبایردها      

انسان با کلیه افراد جامعه روابط اجتماعی برقرار کرده و شبکه ارتبراطی  شود و در نهایت  مطرح می

فقه اسالمی در کلیه ایرن روابرط حضرور فعرال     (. 43: 2ج  ،ق 1515)گلپایگانی،  گردد او کامل می

 ،ای دارد و ابوابی چون معرامالت، قررض، شررکت، عاریره     ها احکام ویژه داشته، به تناسب برای آن

صلح، مزارعره، مسراقات، مضراربه، نکراح طرالق، حقروق متقابرل والردین و          ، اجاره، رهن،ودیعه

و نهری از منکرر و... در همرین راسرتا      معرروف  امربره فرزندان، حقوق خویشراوندان، ارث، دیرات،   

ج  ،1913؛ طباطبایی یرزدی،  216: 9ج  ،ق 1515گلپایگانی، ؛ 13: 1919 همت بناری،) اند شده وضع

 (.932: 1ج ، تا یب؛ موسوی خمینی، 522 -24: 2

 . تربیت عقالنی4

حتری   و روز گردش شرب و ، زمین آسمان و خلقت دررا به تفکر  بسیاری از آیات قرآن افراد 

 ج ،ق 1516 ؛ مکرارم شریرازی،  193: 3ج  ،ق 1533 طوسری، ند )ا تفکر در ذات خود دعوت نموده

أَنَّرهر   حَتَّی یتَبَینَ لَهرمم أَنَّهر الْحَقُّ أَوَ لَمم یکرفِ بِرَبحرک   سَنُرِیهِمم آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمم»(؛ 993: 23

شرود انسران در زنردگی فرردی و      (. تربیت عقالنی موجرب مری  49 )فصلت:« شَهِید  ءٍ یکلِّ شَ یعَل

لِررأُولِی  یلَررذِکر»را پیشرره خررود قرررار دهررد: تقرروی الهرری ونررد و درک خدا یرراد واجتمرراعی خررود 

عقرل آن چیرزی اسرت کره خیرر      : »فرمودنرد  )صلی اهلل علیه و آله( اسالم(. پیامبر 21 زمر:«)الْأَلْبابِ

: 35ق، ج  1539 ،مجلسری « )گردد واسطه آن طلب می هرضایت خدا ب و شود آن کسب می واسطه به

: 35همران، ج  «)اوسرت  دشمن او جهل عقل اوست و شخصی هردوست »چنین فرمودند:  (. هم62

نماید، برا ایرن حرال،     تر می رنگ در برعد عقالنی در مقایسه با سایر ابعاد کمهر چند تأثیر فقه  (.133

شرعی، در فقه وجود دارد که بره   تکالیف در عقل عقل، شرط حفظ برای هایی مانند: احکامی زمینه

 (.39: 1ج ، 1515گلپایگانی، هستند )نحوی در پرورش این برعد مؤثر 
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 . تربیت اخالقی5

 و هویرت  احیرای  شخصریت،  ه تربیت اخالقی برای دسرتیابی بره تربیرت   ب دینی، نظام در انسان

 تروان  نمری  او، شخصیت از جنبه این پرورش و تربیت بدون زیرا کمال نیازمند است؛ مسیر پیمودن

 موعظره،  دستوراتی چرون  بنابراین ؛یافت دست شقاوت و سعادت و نفسانی معرفت نسبی، کمال به

 فِری  بَعَثَ الَّذی هروَ» :فرماید ن بعد اشاره شده است؛ خداوند میجهت پرورش ای و ابتالء توبه تذکر،

 یلَفر  قَبملُ مِنْ کانُوا إِنْ وَ هالْحِکمَ وَ الْکتابَ یعَلِّمرهرمر وَ یزَکیهِمم وَ آیاتِهِ عَلَیهِمم یتْلُوا مِنْهرمم رَسروالً الْأُمحیینَ

 دیرن  نره  اخرالق  بوده و بردون  الهی یایانب هدف ترین . تربیت اخالقی مهم(2 جمعه:)«مربین ضَاللٍ

 از پرهیرز  مرورد  در خداونرد  نمونه عنوان به. یابد می سامان آنها دنیای دارد و نه مفهومی مردم برای

 إِثْرم   الظَّنِّ بَعمضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ کثیراً اجمتَنِبروا آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا یا» :فرماید می و سوءظن و تجس  غیبت

 اللَّهَ اتَّقُوا وَ فَکرِهمتُمروهر مَیتاً أَخیهِ لَحممَ یأْکلَ أَنْ أَحَدرکمم یحِب  أَ بَعمضاً بَعمضُکمم یغْتَبم ال وَ س سرواتَجَ ال وَ

هرچند قلمرو فقه از اخالق جداست؛ امّا فقره و احکرام آن در    .(12 حجرات:)«رَحیم تَو اب  اللَّهَ إِنَّ

تعهد و پای بندی به فقه و عمرل بره احکرام آن، نترایج اخالقری       تربیت اخالقی انسان مؤثر بوده و

فقه در تربیت اخالقری، بحرث    آفرینی نقشرا در پی دارد. از جمله مباحث  مهمیفردی و اجتماعی 

مبارزه با نف  و تهذیب آن است. به این بیان که محرور مباحرث فقهری تکلیرف اسرت و ماهیرت       

نوعی تحمیل برر نفر  و واداشرتن آن بره انجرام تکرالیف       تکلیف، الزام و حتمیت بوده که مستلزم 

ای دارند. برای مثال، نمراز   چنین چگونگی برخی احکام است که تأثیر اخالقی برجسته باشد. هم می

ها بسیار برجسرته اسرت.    های اخالقی فردی و اجتماعی آن و روزه از جمله واجباتی است که جنبه

شرود، تواضرع و    ، مایه صفای قلب و آرامش دل مری دارد ازمیب ها یدیپلنماز انسان را از منکرات و 

فروتنی را به بار آورده و پرهیز از غصب و تعدّی به حقروق دیگرران را بره دنبرال دارد. روزه نیرز      

از بسریاری   دار روزهبهترین شیوه برای حفظ نف  و مبرارزه و تسرلط یرافتن برر آن اسرت، انسران       

هت دیگر، پررداختن فقره بره برخری از موضروعات اخالقری       ج .نماید گناهان و محرمات پرهیز می

نمرود  اشراره   چینری  سخنو  توان به مباحث غیبت، تهمت، کذب است. از جمله مباحث اخالقی می

 (.593: 1ج  ،ق 1516انصاری، )
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 ب( حیطه اصول

های تربیتی انسان  های کلی است که راهنمای تدابیر و فعالیت مراد از اصول تربیت، دستورالعمل

 هرا  آنهرای کلری را بره دسرت آورد. برخری از       توان چنین دستورالعمل بوده، از فقه اسالمی نیز می

 از: اند عبارت

 . اصل عبودیت1

دسرتورات   وچرای چون بیتعبد عبارت است از اطاعت و انقیاد محض در برابر خداوند و انجام 

 از گردنکشری  و تکبرر  غیران، ط از پرهیرز  و او برابرر  در فروتنری  و خشوع تواضع، مستلزم که الهی

ایرن  (. 352 -11: 1913؛ طباطبرایی یرزدی،   236: 1333 ابرن فرارس،  است ) وی احکام و دستورها

اصل از جنبه تربیتی به این معناست که انسان همواره و در همه امرور جانرب تعبرد بره خداونرد و      

یتری برا انسران از او    اطاعت از دستورات الهی را در نظرر گیررد و از آنچره خداونرد در ارتبراط ترب     

هرا و   چنرین در برنامره   هرای او اسرت، کوتراهی نکنرد. هرم      خواسته و متناسب با توان و محدودیت

کره هنگرام    ای گونره  بره های تربیتی همواره پرورش و رشد تعبدی انسان مورد توجه اسرت،   فعالیت

 گیررد رار ی، تسرلیم محرض پروردگرار قر    مواجهه او با احکام و دستورات فقهی و غیرر فقهری الهر   

 (.39: 1 ج ،1913زاده،  حسینی)

اطمینان بره سرچشرمه   از جمله دستورات فقهی را، از نظر قرآن فرد مؤمن تنها دلیل انجام عمل 

عمرل مزبرور از دیرد الهری      دانسته، صررف اینکره  منوط به امر الهی و  گرفتن آن از جانب خداوند

وَأَنَّ : »فرمایرد  خداونرد مری  کنرد.   از آن میاست اقدام به انجام آن یا اجتناب  مطلوب غیرمطلوب یا 

 اصرل  (43 :)انعرام « إِنْ أَتَّبِرعر إاِلَّ مَرا یرروحَی إِلَری     » یرا  (9 :)محمد« الَّذِینَ آمَنُوا اتَّبَعروا الْحَقَّ مِنْ رَبحهِمم

به نحروی کره در او    انسان شده؛ایجاد و پرورش روحیه تعبد در  موجب در برنامه تربیتی عبودیت

ثبات در اهداف کلری و پیرروی    خواهد شد وی از اطاعت متواضعانه در برابر اوامر الهی ایجاد حالت

از  نفر   عرزت کسب  ،درونی ناشی از حضور خداوند نزد فرد یجاد انگیزهاز قوانین ماندگار الهی، ا

... بعضرری از دیگرران، رهررایی از احسراس تنهرایی و   اسرتغناء درونری از    ،طریرق اتکرا بره خداونررد   

 .فقه قابل مشاهده است سرتاسری است که در خدامحورعبودیت و وردهای تربیتی دستا
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 . اصل اختیار و آزادی2

 خرود  الهری،  تکرالیف  انجام و هدایت راه پوییدن در و بوده اختیار و اراده کرامت، دارای انسان

 فرصرت  گونراگون  تمرایالت  برا  تا گشته مواجه شر و خیر دوگانه های گرایش با گیرد و می تصمیم

 .(2 ملرک: )«عَمَرالً  أَحمسَرنُ  أَیکُمم لِیبملُوَکُمم هوَالْحَیا الْمَومتَ خَلَقَ الَّذِی» :باشد داشته آزمایش و انتخاب

 اسرتفاده  هرا  آن از چگونه ببیند تا ساخته فراهم انسان برای را معنوی و مادی امکانات تمام خداوند

 نخواسرته  خداونرد  .(3 کهف:)«عَمَالً أَحمسَنُ أَیهرمم لِنَبملُوَهرمم لَهَا هزِینَ الْأَرمضِ عَلَی مَا جَعَلْنَا إِنَّا» :کند می

 اللَّرهر  فَلَیعملَمَنَّ» :است او اعمال ممتحن و ناظر بلکه کند، دخالت انسان کارهای در جبری صورت به

. خداونرد  (93 نجرم: )«سَعَی مَا إِلَّا سَانِلِلْإِن لَی َ وَأَنْ» ،(9 عنکبوت:)«الْکَاذِبِینَ وَلَیعملَمَنَّ صَدَقُوا الَّذِینَ

هرای اختیراری او    آفریده، این آزادی و اختیار مبنرای تمرامی فعالیرت    اختیار صاحبانسان را آزاد و 

و  . در فقه اسالمی که متکی برر واقعیرات  تابد برنمیهای تحمیلی را  که فعالیت ای گونه به، قرارگرفته

این ویژگی انسان ارج نهاده شده و هیچ تکلیف و فعرالیتی کره   است،  شناختی انسانمبتنی بر مبانی 

« احکرام مرکرره  »همراه اجبار و اکراه باشد تأیید نشده است. خاستگاه اولیه این اصل تربیتی در فقره  

 ،ق 1514حلری،  اسرت ) ها  است؛ ازاین رو، در کلیه عقود و ایقاعات شرعی اختیار شرط صحت آن

 (.942: 9ج 

 شرایط جهت تعهد به تکالیف الزامی . اصل فراهم کردن3

آماده کردن کامل انسان و تربیت عقالنی، علمی، عقیدتی، معنوی، اخالقی، اجتماعی او در همره  

اسرت )فتحری    که اسالم بیان کررده است تربیتی  و... ها ها، مبانی، ارزش مراحل رشد، در پرتو شیوه

دو موزش و نیز واقعیت دیگری به نام تربیت، قرآن برای بیان واقعیتی به نام آ(. 39: 1913 ملکاوی،

لَقَدم مَنَّ اللَّهر عَلَری الْمررؤْمِنِینَ إِذْ بَعَرثَ فِریهِمم رَسررولًا مِرنْ       : »کاربرده به را« تعلیم و تزکیه»مستقل واژه 

آل «)انُوا مِنْ قَبملُ لَفِی ضَلَالٍ مربِینٍوَإِنْ ک هأَنْفُسِهِمم یتْلُوا عَلَیهِمم آیاتِهِ وَیزَکیهِمم وَیعَلِّمرهرمر الْکتَابَ وَالْحِکمَ

( برر اسراس ایرن آیرات     13 - 3شرم :  «)قَدم أَفْلَحَ مَنْ زَکاهَا. وَقَدم خَابَ مَنْ دَسَّراهَا »(، 165 عمران:

، همان انسان و جامعه آرمرانی  ها رذیلتو  ها شیآالو مزکی و پیراسته از  شده تربیتانسان و جامعه 

آیرد   هرای آنران بره حسراب مری      ر پی آن بوده و غایت و هدف نهرایی ترالش  است که انبیاء الهی د

ای از بایدها و نبایردهای   که بخش عملی شریعت است، مجموعه (. فقه نیز31-93: 1911)هاشمی، 



 
   1011 تابستان و بهار/ 1 شماره ،1 دوره/ اسالمی خانواده زندگی سبک و فقهی های  پژوهش دوفصلنامه |  008  

، عنوان واجب و مسرتحب  ها آنشرعی است که برحسب مصالح و مفاسد احکام و شدت و ضعف 

کره   و توجه به مصالح و مفاسد قطعی در فقره  سازی آمادهل گیرد. اص یا حرام و مکروه، به خود می

گیری مورد تأکیرد شرارع بروده و بره      و در محرمات به شکل پیش سازی زمینهدر واجبات در قالب 

افرراد بره حرد بلروغ      که آنگردد پیش از  راضی نیست، موجب می ها آنو کم نسبت به  انگاری سهل

لزام و حتمیت یابد، زمینه رویارویی درست با ایرن احکرام   ا ها آنشرعی برسند و این احکام درباره 

در آنان ایجاد شود. فقه به این امر مهم توجه داشته و ابواب گوناگونی را به آن اختصراص داده کره   

پدر و : است آمده سازی زمینهدر جنبه  گردد. مثالً ها، این اصل تربیتی مهم استنباط می از مجموع آن

باشند؛ بنرابراین بایرد بررای     ها به عبادت می ه تربیت فرزندان و تمرین آنجدّ پدری شرعاً موظف ب

تمرین دادن کودکان ممیّرز  »چنین  . هم(93: 1934نماز، ایشان را از خواب بیدار کنند )محقق داماد، 

: 1ج  ،ق 1515 ؛ گلپایگرانی، 29: 1936 عنردلیب، «)به گرفتن روزه و سایر عبادات مسرتحب اسرت  

طباطبایی یرزدی،  «)را از زینت کردن به طال باز داشت ها پسربچهاحتیاط واجب باید  بر بنا»یا  (426

 تکرالیف  به تعهد جهت شرایط (. این احکام تربیتی و فقهی، موجب، فراهم کردن213: 1ج  ،1913

 گردد. الزامی می

 . اصل انعطاف و اعتدال4

را  وتفرریط  افراطو دوری از  تأکید جدی کرده تربیت درقرآن کریم به داشتن انعطاف و اعتدال 

 و عقلری  بعرد  بین دانسته، توازن عامل دستیابی به تربیت صحیح و جامع و آرامش و سالمت روانی 

 اخرروی  و دنیروی  سعادت و فرد یافته تکامل شخصیت نشانه صحیح، ریزی برنامه موجب عملی را،

إِلَی عرنُقِک وَلَا تَبمسررطْهَا   هلْ یدَک مَغْلُولَوَلَا تَجمعَ» فرماید: (. خداوند می196: 1913داند )ملکی،  می او

(. احکام الزامی فقهی، تکالیف و احکامی اسرت کره بره    23 اسراء:«)کلَّ الْبَسمطِ فَتَقْعردَ مَلُومًا مَحمسرورًا

در تربیت و هدایت انسان، الزامی بوده، انسان مسلمان مجاز بره تررک و یرا     ها آندلیل اهمیت زیاد 

محرمات( ) یفعلواجبات( و جنبه عدم ) یفعلنیست. این تکالیف دارای جنبه  ها آنر د انگاری سهل

تر از احکام الزامی قررار   است؛ امّا احکام غیر الزامی شامل تکالیف و احکامی است که در رتبه پایین

 ،1913طباطبرایی یرزدی،   ( هستند )مکروهات) یفعلمستحبات( و غیر ) یفعلداشته که دارای جنبه 

 (.352 :2ج 
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گیرری در   توان از فقه استخراج نمود، اصرل جردیّت و سرخت    می باره درایناز اصول تربیتی که 

هرای تربیتری از اهمیرت     در غیر احکام الزامری اسرت. فعالیرت    انگاری سهلاحکام الزامی و آسان و 

و یکسانی برخوردار نیست؛ بلکه برخی برای موفقیت و پرورش افراد جنبه حیراتی و اساسری دارد   

و با بررسی  قرارگرفتهاین اصل تربیتی در فقه نیز مورد توجه  برخی از اهمیت کمتری برخوردارند.

؛ در ارتبراط برا   اسرت  داشرته شود که شارع دو نوع برخورد با احکام فقهری   مجموعه فقه معلوم می

 گیرر بروده   احکام الزامی یعنی واجبات و محرمات در شرایط عادی و معمولی بسیار جدی و سخت

گیرر و   دهد؛ امّا در مواجهه با احکام غیر الزامری بسریار آسران و سرهل     و انعطافی از خود نشان نمی

 (.13: 1ج  ،1913 حسینی زاده،) دیآصورت اعتدال و انعطاف فراهم  تا بدین است پذیر انعطاف

 اصل رعایت توانایی و محدودیت .5

عیرت، اسرتعدادها و نیازهرای انسران     تربیتی توان انسران، شررایط، موق   تیفعالالزم است در هر 

 تا فعرل تربیتری بره نتیجره مطلروب رسرد       سنجیده و متناسب با این شرایط، تدابیر تربیتی اندیشیده

رعایت توانایی و قدرت افرراد در  و اگر تدریجی بودن تربیت (. 134: 2ج  ،1913)الجبعی العاملی، 

خداونرد   شرود.  فررد و جامعره وارد مری    های جدی به ساختار تربیتی امر تربیت آسیب ببیند، آسیب

وَهرروَ الَّرذِی جَعَلَکرمم خَلَرائِفَ      وِزمرَ أُخْرَی... هزِرر وَازِرَوَلَا تَکسِبر کلُّ نَفْ ٍ إِلَّا عَلَیهَا وَلَا تَ» فرماید: می

(. در ایرن آیرات   164-165 انعرام: )«تٍ لِیبملُوَکمم فِی مَا آتَراکمم الْأَرمضِ وَرَفَعَ بَعمضَکمم فَومقَ بَعمضٍ دَرَجَا

 بره  با فعلیت بخشیافراد تا  بیان داشتهوسیله آزمون او را، هر انسانی  خداوند توانایی و محدودیت

مالرک   عهدنامره  درنیرز  ( لیره السرالم  ع) یعل .دنراه رشد و تکامل را بپیمای خود، بالقوه یها توانایی

 فرماید: میاشتر 

إِذَا تَنَکَّررَتم أَوِ   هرا  یفعِنْدَ إِممکَانِهَا أَوِ اللَّجَاجَهَ  ها یفقَبملَ أَوَانِهَا أَوِ اَلتَّسَقُّطَ  وَ إِی اکَ وَ الْعَجَلَهَ بِالْأُمرورِ»

(. ایرن  49نامره  ، البالغره  نهرج «)الْوَهمنَ عَنْهَا إِذَا اسمتَومضَحَتم فَضَعم کُلَّ أَممرٍ مَومضِعَهر وَ أَومقِعم کُلَّ أَممرٍ مَومقِعَرهر 

ر ابواب مختلف فقه و از جهات گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونره  اصل تربیتی د

های آشکاری در تکالیف و احکام مکلّفان بره   و تفاوت شده وضعاحکام شرعی متناسب با مقطع سنی 

که احکام افراد بالغ و غیر بالغ متفاوت بوده و عمده احکام و تکرالیفی کره    ای گونه بهخورد،  چشم می

تعدد و کثررت مروارد حردود     رغم بهشده است. مثالً  نظر صرف ها بالغاز غیر  شده خواستهاز افراد بالغ 
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در  یا از لحاظ جنسریت کره   شوند شود و کودکان تنها تعزیر می بر کودکان جاری نمی یک هیچاسالمی 

ن قاعدگی زنران برر   مسائل متعدد فقهی تفاوت میان مردان و زنان لحاظ شده؛ مثالً نماز و روزه در زما

 طباطبرایی ) شرود  تحت هیچ شرایطی نماز از عهده مردان برداشرته نمری   که درحالیآنان واجب نیست 

مکلّفران،   و افرراد  توان با ،ها تیفعال و تکالیف تناسب بر تأکید اصل، این در .(52 :1ج  ،1913 یزدی،

 شده است.

 . اصل تسامح و تخفیف6

 مسرامحت، هرگرز   الزم است. البتره  گیری سختمحت و عدم های تربیتی رعایت مسا در فعالیت

از  یپوشر  بلکره مرراد چشرم    ؛نیسرت  فررد مطلرق از خطرای    پوشی چشممعنای نادیده انگاری و  به

رَحِمَ اهللُ مَرن وَلَردَهر عَلری بِررِّهِ،     : »دیفرما یم )صلی اهلل علیه و آله( اکرممجازات و تنبیه است. پیامبر 

 (.43: 6ج  ،1941کلینری، «)مَیسررورَهر وَ یَتَجراوَزر عَرن مَعسررورِهِ     قبَرلُ یرلی بِرِّهِ؟ قالَ: قالَ: کَیفَ یرعینُهر عَ

یرِیدر اللّرهر بِکرمر   » فرماید: و می خداوند در مقام ربوبیت، اساس تکالیف را بر سهولت و قابلیت نهاده

 )بقرره: «رُواْ اللّهَ عَلَری مَرا هَردَاکمم وَلَعَلَّکرمم تَشْرکرُونَ     وَلِتُکبح هالْیسمرَ واَلَ یرِیدر بِکمر الْعرسمرَ وَلِتُکمِلُواْ الْعِد 

ی ( بررا لزوم صورت در(. باید با شناختی که از وضعیت و شرایط افراد وجود دارد، تخفیفاتی )114

یی که خرارج از تروان او اسرت برر او تحمیرل نکررد و از آنچره        ها تیفعالاو در نظر گرفته شود و 

اسرت. از   گیرری  آسانگردد پرهیز شود. این اصل تأکید بر تخفیف و  میموجب مشقت و سختی او 

..(، جرواز انجرام   .ماننرد کفرارات، یرا تریمم و    احکام )وجود جایگزین در  توان به؛ موارد تسهیل می

محرمات در حال اضطرار و ضرورت، تخفیف در نحوه انجام برخری واجبرات، برازار مسرلمانان و     

. این احکام فقهری موجرب آسرایش و آرامرش     کرد اشارهکاالها و... جواز داد و ستد و حالل بودن 

 (.34-32: 1919همت بناری، ) مکلّف شده، تأثیرات تربیتی فراوانی دارند

 . اصل مثبت نگری7

. کررد  و تفکرات مثبرت را جرایگزین   ذهن را از افکار منفی آزاد دتوان با قدرت ایمان و اراده می

وقتری ایمران    .(62 :یرون  «)أَوملِیاءَ اللَّهِ لَا خَومف  عَلَیهِمم وَلَرا هررمم یحمزَنُرونَ    أَلَا إِنَّ» کند: قرآن تأکید می

داشته باشیم که خدا با ماست و به او توکل کنیم، قادر خواهیم بود، معقوالنره بیندیشریم و تررس و    

 (سرالم لیره ال ع) براقر  امام . حضرت(124-125 : 1911 )پیل وینسنت، اضطراب را از خود دور کنیم
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 :61ج  ،ق 1539 مجلسری، «)من توکل علی اهلل ال یغلرب و مرن اعتصرم براهلل ال یهرزم     » :فرمایند می

توان از فقه و احکام فقهی استکشاف نمود. مثبت نگری افرراد   این اصل مهم تربیتی را نیز می. (141

رتی که منفی شود رفتارها و اقدامات دیگران را در صو و مکلّفین به محیط پیرامون خود موجب می

نسربت بره افرراد دیگرر دچرار       جهرت  بری برایش قطعی نشده، حمل بر صحت کررده و   ها آنبودن 

توان این اصل تربیتری را   های فقهی که می ی منفی به دور باشند. نمونهها نگرشنشده و از  سوءظن

طهرارت،   حلیّرت، اصرل   استخراج نمود چون: اصالت صحت فعل مسلم، قاعده یرد، اصرل   ها آناز 

 ؛ موسروی 151: 1913؛ الجبعری العراملی،   614: ق 1533حلری،  )و... قاعده فرراغ، برازار مسرلمانان   

 (.39: 1939؛ اعرافی، 616 :2ج  ،تا بی خمینی،

رود؛ امّرا میران    مفاد این قواعد هرچند متفاوت است و هرکدام در یک جهت خاصی به کار مری 

« ر مثبرت نگرری و دوری از منفری نگرری    تأکید ب»یک ویژگی مشترک وجود دارد و آن  ها نیاهمه 

توان به عنوان یک اصرل تربیتری برگرفتره از فقره      توان اصل مثبت نگری را می است؛ از این رو می

 عرضه نمود.
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 گیری نتیجه

در بین علوم انسرانی نیرز برخری از    آید.  در جامعه دینی، فقه، بخشی از علم تربیت به شمار می

؛ لذا احکام فقهی و کیفیت عمرل  های دینی دارند بطه بارزتری با آموزهعلوم مانند تعلیم و تربیت، را

داشرته و بخرش    تروجهی  قابل، در نظام سازی تعلیم و تربیت دینی مدنظر قرآن کریم اثرات ها آنبه 

برر   یتر یاسرتنباط نظرام ترب  بسیاری از بایدها و نبایدهای فقهی به امر تربیت اختصاص یافته اسرت.  

با برقراری ارتباط برین ابعراد، اصرول    ای است که  گونه به قرآن اتیبر آ دیکأت با یاساس احکام فقه

 گرفتره  شرکل های مرتبط با موضوع گشته و نظام واحردی   و... مشترک، سبب تعامل و تجمیع گزاره

 از: اند عبارتهای پژوهشی تحقیق حاضر  که قواعد عام و کلی از آن حاصل آید. یافته

احکرام فقره در براب موضروعات      توانرد  یمر و نظام ساز،  فقهی فرادانش تربیت با نگاهی  .1

در یک مجموعه، موجب دستیابی به ابعاد و اصول مشرترک   کارگیری بهتربیتی را استنباط کرده و با 

تواند خألها و نیازهایی که به اسرتنباط   سو بوده و میشود. اصول و ابعاد فقهی با عرصه تربیت، هم

 را پر کند. ایجادشده احکام فقهی، از این هم سویی

فقه نظام ساز، با نگاهی بیرونی و شأنی فراتر از فقه تربیتی، موجب اثرات بیشتر و بهتر در  .2

 عرصه تربیت دینی مطلوب قرآن کریم و روایات خواهد شد.

تواند موجب تولیرد، اصرالح    فقه نظام ساز، در ابعاد تربیت دینی، حضور فعال داشته و می .9

که اصول مبتنی بر ابعاد است،  این گرفتن نظرسازی در عرصه اصول، با در  و حذف شود. این نظام

 .یافت دستتوان با این ابعاد، به اصول تربیت جامعه دینی مطلوب قرآن کریم  می

توانرد موجرب ایجراد، اصرالح،      توجه به ابعاد و اصول مشترک فقه نظام ساز و تربیت، می .5

و زمینه سرعادت و کمرال    هلوب قرآن کریم و احادیث شدهای تربیت دینی مط و یا رد، گزاره تأیید

 افراد را فراهم آورد.

برر اسراس احکرام     یتیاستنباط نظام ترببا توجه به اهمیت حیطه تعامل مشترک فقه و تربیت در 

 ها در این زمینه نیز مورد بررسی قرار گیرد شود سایر حیطه ، پیشنهاد میقرآن اتیبر آ دیکأبا ت یفقه

یشتر و بهتری در تربیت دینی مطلوب قرآن کرریم و روایرات، در ایرن دو عرصره آشرکار      تا نتایج ب

 گردد.
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