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دانش فقه اسالمی حسب سابقه غنی خود در کشف و تولید ابعاد مختلف
احکام مکلفین در ساحات فردی و اجتماعی ،بارویکرد حداکثری میتواند
عالوه بر اســتخراج تک گزارههای تجویزی ،به تنظیم و ساختاردهی این
گزارهها نیز بپردازد .همچنین فقه در عرصه طراحی و تأسیس نظامات مبتنی
بر علوم انســانی ،در همه عناصر و اجزاء آن به ایفای نقش میپردازد .در
این نوشــتار برآنیم تا با نگاهی تحلیلی فلســفی به چگونگی تأثیرات فقه
تربیتی بر طراحی و تأســیس اجزاء نظام تربیتی بپردازیم .این تأثیرات در
حیطه مبانی ،اهداف ،ســاحات ،مراحل ،اصول و روشهای تربیت مورد
بررسی قرار میگیرد.
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بیان مسئله

حدود دخالت فقه در عرصههای مختلف زندگی مسئله ای چالشبرانگیز بوده و نظریات
1

مختلفی در اینباره بیان شده است .طیفی از روشنفکران مسلمان که نگاه سکوالریستی

بر آنها حاکم اســت بر این نظر پافشــاری میکنند که فقه کارکرد حداقلی دارد و توان
ایفای نقش در عرصههای اجتماعی و سیاسی را ندارد .در طیف مقابل فیلسوفان مسلمان

و افــرادی که بــه عرصه فقه ورود پیدا کردهاند ،قائل به عملکرد حداکثری فقهاند و برای

فقه کارکردهای این جهانی (اجتماعی و سیاســی و اقتصادی) عالوه بر کارکرد آنجهانی
(فردی ،معنوی) تصویر میکنند .این عده فقه را ملزم به پاسخگویی به سؤاالت تجویزی

در همه ســاحات زندگی بشــر میدانند .از اینروست که گروهی که نگاه حداقلی به فقه
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دارند و کارکرد اجتماعی فقه را نفی میکنند ،توانایی فقه در سروســامان بخشــیدن به
نظامات اجتماعی را بهکلی نفی میکنند .حال این پرســش جدی مطرح است که فقه تا
چه اندازه میتواند در طراحی و تأســیس نظام2های معرفتی نقش ایفا نماید؟ برای پاسخ
به این پرسش بر آن شدیم تا به عنوان نمونه تأثیرات فقه تربیتی 3را در طراحی و تأسیس

نظام تربیتی مورد بحث و بررسی قرار دهیم و نشان دهیم که حدود و قلمرو کارکرد فقه
تربیتی در عرصه نظامســازی به چه میزان میتواند باشــد؟ آیا فقه که ماهیتی تجویزی

دارد در برخی از اجزای نظام همانند مبانی تأثیری دارد؟ و اگر پاســخ این ســؤال مثبت
است این تأثیر چگونه و تا چه حدودی قابل تصویر است؟ در این نوشتار پاسخی هر چند
اجمالی به سؤاالت فوق خواهیم داد.

تأثیرات فقه تربیتی بر نظامسازی تربیتی

نظام تربیتی متشــکّل از عناصر و عوامل متعد ِد به هم پیوسته است که در مجموع ،نظام

واحدی را پدید میآورند .درعین حال که هر یک از عناصر نظام تربیتی جایگاه و اثر خاص
 .1فقه ،علم به احكام شــرعيّه عمليّهاى اســت كه از طريق ادل ّه تفصيليّه بهدست آيد( .حلی1387 ،
هـ .ق)264 :
 .2نظام در اصطالح ،عبارت اســت از :مجموعه اجزای مرتبط و بههم پیوســته که مرکّب واحدی را
تشکیل می دهد ،بهگونهای که اگر در یک جزء آن مرکّب خللی وارد شود ،همه اجزا از کار میافتند
و اثر خود را از دست میدهند( .شعارینژاد)410 :1375 ،
 .3فقه تربیتی دانشــی اســت که رفتارهاي اختياري صادرشده از مربيان و متربيان در مقام تربيت ،را
از حيث اتصاف آنها به يكي از احكام پنجگانه بررســی میکند و برای هر رفتاری حکمی را از ادله
آن استنباط مینماید( .اعرافی)379 :1391 ،

تأثیرات فقه بر نظام تربیتی

خــود را دارد ،مجمــوع آنها به عنوان یک واح ِد مرکّب ،هدف ویژهای را دنبال مینمایند؛

چنانکه اگر یکی از آن عناصر بهلحاظ نظری یا عملی به درستی استخراج و اجرا نگردد،

کل دستگاه تربیت و پرورش انسانی دستخوش تزلزل شده ،به نتیجه مطلوب نمیرسد.
عناصر اصلی هر نظام تربیتی عبارتاند از :مبانی ،اهداف ،ساحات ،مراحل ،اصول و روشها.

در اینجا به بررسی تأثیر فقه بر هر یک از عناصر نظام تربیتی خواهیم پرداخت:
 .1در حیطه مبانی تربیت

مبانی ،گزارههای إخباری و «هست»محوری است که از واقعیتها گزارش میدهد و بنیاد

تربیت قرار میگیرد .برای مثال «انســان دارای روح اســت»« ،انســان کمالطلب است»،

«انســان تربیتپذیر است»« ،انسان ،ذاتاً شر نیســت» و گزارههایی از ایندست ،در شمار
مبانی انسانشــناختی تربیت جای میگیرند و براســاس آنها اهداف ،اصول و روشهای

تربیتی ترسیم میشود.

امــا پیش از آنکه از تأثیرات فقه بر مبانی تربیت ،ســخن بگوییم ،باید به پرسشــی

پاســخ دهیم مبنی بر اینکه فقه ،دانشی است دســتوری ،بر این اساس ،چگونه میتواند
بر مبانی تربیت که گزارههایی إخباری اســت ،تأثیرگذار باشد؟ آیا اساساً فقه میتواند در

باب «هستها» نظر دهد و از «هستها» گزارشی ارائه دهد و یا داللتی از آن داشته باشد؟
درپاسخ باید مقدماتی ذکر شود:

 .1جمالت یا إخباریاند یا إنشایی .گزاره إخباری از واقعیتی گزارش میدهد و قابلیت

ع مطابق یا غیرمطابق باشــد؛ اما گزاره
ش میتواند با واق 
صدق و كذب دارد؛ چرا که گزار 
ت صدق و
إنشــایی که گزارشی ندارد مانند :امر ،نهی ،پرسش ،خواهش ،آرزو و ...از قابلی 

ب بیبهرهاند( .مظفر)51 :1375 ،
كذ 

ی انشایی كشانده
 .2این حقیقت ،گروهی را به انكار ارتباط میان واقعیات و جملهها 

است .بهباور اینان ،جملههای إنشایی و إخباری با یكدیگر رابطه منطقیندارند و جمالت
ش آنها ،استنتاجنشدهاند و استنتاج «باید» از «هست» و استنتاج
انشایی از واقعیات و گزار 
«ارزش» از «واقع» نادرست است( .سروش)274 :1358 ،

 .3در مقابل ،دیدگاهی بر وجود رابطه بین «هست» و «باید» تأکید دارد و این رابطه را

تولیدی و استنتاجی میداند؛ یعنی بایدها بر هستها مبتنیاند و از آنها اسنتتاج میشوند.
(جوادی)126 :1375 ،
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 .4معتقدین به رابطه ،بایدها را از هستها منتج میدانند .یکی از این دیدگاهها نظریه

ضرورت بالقیاس است( .مصباحیزدی )181 :1378 ،براساس این نظریه بایدها اعتباری و

قراردادی نیز نیستند و منشأ انتزاعی خارجی دارند .این نزاع ناظر به همه گزارههای إنشایی
اعم از حقوقی ،فقهی ،اخالقی و ...است؛ اما بحث پیشرو تنها در باب بایدهای فقهی است.

 .5مشــهور عدلیه بر این باورند که بایدهای فقهی (أحكام) تابع مصالح و مفاســدند.

(خویی1417 ،هـ .ق 205 :و  )291آنان معتقدند كه احكام ،بیضابطه نیستند ،بلكه بر پایه

مصالح و مفاســدی معین ،نهاده شدهاند؛ چرا که اراده خداوند حکیمانه است و نمیتواند

گزاف باشــد .بر این اساس اگر چیزى واجب مى شود بهدلیل وجود مصلحت واقعى اکید
در آن اســت و اگر چیزى حرام مىشــود بهعلت وجود مفسده واقعى اکید در آن است.
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بنابراین وقتی گفته میشود كه احكام واقعى تابع مصالح و مفاسد است یعنی مصلحت و
مفسده در متعلق احکام نهفته است همچون «أقیموا الصاله» ،که مصلحت در نماز است.
 .6بنابراین مصالح و مفاســد واقعى ،علت احکام و بایدهای فقهیاند و موجب اراده و

شوق شارع به إنشاى حکم میشوند و وجود و بقاى حکم در گرو وجود و بقاى آنها است.
پس از بیان این مقدمات ،باید به پاسخ اصلی بپردازیم .بایدهای فقهی مبتنی بر مصالح

و مفاسد و در واقع ،از واقعیتی خبر میدهند .بخشی از این واقعیتها ،واقعیتهای تربیتی

است ،از اینرو ،با كنار هم چیدن شماری از احكام شرعی ،میتوان به برخی از «هست»های
تربیت دســت یافت .بهعبارت دیگر ،تاکنون در دانش تربیت گفته شد که مبانی تربیتی

عبارت اســت از مجموعهای از «هســت»ها که اصول و روشهای تربیت از آنها استنتاج
میشود و با توجه به این واقعیتها ،تربیت باید بهسوی اهداف تربیتی گام بردارد .اکنون

مدعی میشــویم که حرکت استنتاجی را میتوان برعکس پیمود و از بایدهای فقهی که

بهسان روشها و اصول تربیت میتوانند نقش ایفا نمایند ،مبانی و واقعیتهای تربیتی را
اســتنتاج و استخراج نماییم .بدینترتیب ،فقه میتواند در مبانی و پیشفرضهای دانش
تربیت اثرگذار باشد .این اثرگذاری به چند شکل متصوّر است.

ـ گاهی میتوان به واقعیتها و «هســت»هایی دســت یافت که تاکنون دانش تربیت

بدان دســت نیافته و اساساً براســاس برخی مبانی (پوزیتویستی و تجربه انگار) قابل
دستیابی نیست .در واقع ،فقه بهدلیل انتساب به منبع علم الهی ،میتواند پیشفرضها

و مبانیای ناب را برای دانش تربیت تدارک ببیند؛

ـ در برخی موارد ،روند استنتاج مبانی از بایدهای فقهی ،میتواند به اصالح و تهذیب

تأثیرات فقه بر نظام تربیتی

مبانی موجود دانش تربیت منجر شود؛

ـ شماری از مبانی استنتاجشده ،احتماالً به همان مبانی موجود در دانش تربیت اشاره
دارند و تأییدی برای آنها تلقی میشوند.

خالصه آنکه ،تأثیرگذاری فقه در این عرصه میتواند بهصورت .1 :کشــف و پیشنهاد

مبانی جدید؛  .2اصالح و تهذیب مبانی موجود و  .3تأیید و ر ّد مبانی موجود باشد.

در پایان این بحث باید خاطر نشــان کرد که «مبناســازی» فقه برای دانش تربیت،

تأثیر بالعرض و در مقام اثبات و استنباط است .بدینمعنا که دایره وظایف فقه و فقیهان،

اســتنباط احکام است؛ اما تحلیل فقهی و اســتنتاج مبانی تربیت از گزارههای فقهی ،بر
عهده فقیه نیســت و اگر هم فقیهی متخصص در تربیت ،به این کار همت گمارد از باب

شأن فقاهت خود چنین کاری را قبول نکرده است .در هر صورت کشف «مبنای تربیت»،
کاری فرافقهی اســت و بالعرض به فقه اســناد داده میشود؛ از سوی دیگر چنان نیست

که بتوان از این تأثیر مهم دانش فقه در یاری رســانی به کشــف واقعیاتهای پشت پرده
تعلیم و تربیت چشم پوشید.

 .2در حیطه اهداف تربیت

هدف در تعلیم و تربیت ،بهمعنای وضع نهایی و مطلوبی است که بهطور آگاهانه ،سودمند
تشــخیص داده شده است و برای تحقق آن ،فعالیتهای مناسب تربیتی انجام میگیرد.

(اعرافی)3-5 :1381 ،

توجه به نیازهای انسان که موضوع تربیت است ،همواره منبعی مهم و بلکه تنها منبع

برای انتخاب و گزینش اهداف تربیتی بوده است .منابعی که در شناخت این نیازها مؤثرند
عبارتاند از علم ،فلسفه و دین .هر یک از این سه منبع میتوانند مبنایی برای گزینش و

انتخاب اهداف تربیتی و رفع نیازهای انسان باشند (اعرافی)10 :1381 ،؛ هرچند جامعیت

و گستره نگاه دین ،بهخصوص دین خاتم ،در جهت گیریهای کالن و خطمشیهای کلی
قابل مقایسه با علم و فلسفه نمیباشد.

علم ،فلسفه و دین ،در واقع باشناختی که از انسان و نیازهای او ارائه میکنند ،اهدف

و نقاط کمال انسان را ترسیم میکنند .بهعبارت دیگر ،اهداف نیز مانند مبانی گزارههایی

هستمحورند که از نیازهای انسان خبر میدهند که البته همیشه با یک گزاره هنجاری
و «بایدمحور» همراهاند.
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دانستیم که بایدها و نبایدهای فقهی ،مبتنی بر مصالح و مفاسدند و همانگونه که در

بخش قبل متذکر شدیم ،میتوان از بایدهای فقهی ،مبانی و واقعیتهای تربیتی را استنتاج

نمــود ،در بحث اهداف نیز باید گفت ،با تجزیه و تحلیــل احکام فقه ،میتوان به اهداف
پسزمینه ،دست یافت .چنین دستاوردی یکی از نابترین یافتهها در باب انسانشناسی
است؛ چرا که از منبعی سرچشمه میگیرد که خود ،آفریننده انسان است و به همه نیازها

و راههای پاسخ به آن نیازها ،آگاه است.

اهدافی که در پیرامون فقه جای دارند ،از آنجا که درصدد رشد و تعالی انسان است،

میتوانــد نظــر تربیت و دانش متولی آن را به خود جلب نمایند .بدینترتیب زمینه برای

داد و ستد و تأثیرگذاری فقه در اهداف تربیت مهیا میشود.
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تأثیرگذاری فقه میتواند به کشف و پیشنهاد اهدافی جدید منجر شود یا اینکه موجب

اصالح و تهذیب اهداف موجود شود و یا اینکه مهر تأییدی بر اهداف موجود تلقی شود.

شایان توجه اینکه براســاس مبانی انسانشناختی در معارف اسالمی ،اهداف تربیت

در ســه طبقه کلی جای میگیرد :هدف غایی ،اهداف واسطهای و اهداف جزئی( .اعرافی،

 )29 :1381آیا تأثیرگذاری فقه در هر سه طبقه اهداف تربیت ،خواهد بود؟

بهنظر میرسد فقه یارای تأثیر نهادن بر هر سه طبقه را دارد .بدینمعنا که در عرصه

اهداف جزئی و واسطی تربیت ،فقه میتواند نکات و راهبردهایی ارائه نماید و احیاناً بتوان

اهدافی تازه را اســتنتاج نمود و یا اهدافی که دانش تربیت نیز بدان دست یافته را تأیید
و یا تهذیب نماید .این ســخن در هدف غایی تربیت نیز جاری است؛ هرچند هدف اولیه
فقه ،اســتنباط احکام است؛ و رســاندن مکلف به اهدافی واسطی چون طهارت ،تهذیب،
تقوا ،تزکیه و ...نیز در شــمار اهداف واســطی آن جای دارد؛ اما در نهایت ،فقه درصدد

اســت تا با استنباط احکام و تعیین تکالیف مکلفان ،آنان را در رسیدن به رضوان الهی و
رستگاری یاری رساند .بهعبارت دیگر ،مجموع گزارههای فقه ،داللت بر هدفی واحد دارد

که به تعبیر قرآن رضوان الهی و قُرب است و این امر میتواند هدف نهایی تربیت را تحت
شعاع تأثیر خود قرار دهد.

آنچه تاکنون گفته شــد ،تأثیر فقه در اهداف تربیت و روند مطلوب تربیت اســت .از

منظری دیگر ،فقه میتواند در اهداف آموزشــی و پژوهشی دانش تربیت ،تأثیراتی داشته

باشــد .این دانش مانند هر دانش دیگری ،مسیر رشــد و بالندگی علمی را طی میکند،
اهدافی را به فراخور نیاز و صالحدید اســتادان و صاحبنظران برای پژوهش و تولید علم

تأثیرات فقه بر نظام تربیتی

ترســیم میکند و بهســوی آن حرکت میکند .هرچند بهدلیل مبانی و مبادی گوناگونی

که در آراء صاحبنظران و مول ّدان دانش تربیت موجود است ،الزاماً این فعالیتها همسو

نیســتند .فقه میتواند هم در جهتگیریها و اســتراتژیهای کالن توسعه دانش تربیت
و ترســیم اهــداف بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمــدت در عرصه آموزش و پژوهش و هم

راهبردهای خُ رد و روشهای تولید علم ،توصیههایی داشــته باشد و با بیان هنجارهایی،
جهتدهی ،اصالح و تهذیب و ر ّد و تأیید اهداف دانش تربیت را برعهده گیرد.

برای مثال هنجارهایی مانند خدمت به انسان ،عدالتمحوری ،اخالقمحوری ،یادآوری

مفاهیم انسانی و الهی ،ابزارانگاری دنیا و همه لذتهایش ،اولویت به تربیتی که به تعالی

روحی و الهی منجر میشود و. ...

شایســته است در ادامه ،برای اســتنتاج اهداف تربیت از گزارههای فقهی ،مثالهایی

را متذکر شویم.

الف.حفظ سالمت جسمی

فقه اســامی اهمیت زیادی به سالمت جسم بهعنوان ابزار مهم سالمت روح داده شده و

عالوه بر اختصاص دادن باب ویژهای بهنام «خوردنیها و آشــامیدنیها» هرگاه حکمی در

تضاد با سالمت جسمی انسان بوده و ضرر قابل توجهی را متوجه او مینموده ،کنار گذاشته

شده است و حفظ سالمت جسمی وی بر عمل به آن حکم مقدم شده است .برای نمونه

زن بارداری که روزه برای او یا جنینش ضرر دارد ،روزه بر او واجب نیست (فاضللنکرانی،

بیتا )449 :و نیز اگر کســی وضو یا غسل برایش ضرر داشته باشد باید بهجای آن تیمم

کند .بدینترتیب ،هدف تأمین و توجه به ســامت جسم نیز میتواند بهعنوان یک هدف
در تربیت مورد توجه قرار گیرد.

ب.حفظ سالمت روانی

یکی از اهداف فقه ،ساماندهی ارتباط انسانها با خداوند است .عبادت ،راز و نیاز و کرنش
در برابر خالق هســتی نهتنها هدف فقه ،بلکه هدف آفرینش اســت 1.بخش مهمی از فقه
اســامی به عباداتی چون نماز ،روزه ،حج ،دعا و ...اختصاص داده شده است .قرآن کریم
با تأکیدات فراوان اعالم میداد که با یاد خدا ،موجهای ســرکش و طغیانگر دل آدمیان،
ساکن میشود 2و روی گرداندن از آفتاب یاد او ،سختی و سردی را به ارمغان میآورد.

3

« . 1ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون» (ذاریات ،آیه )56
« .2اال بذکر اهلل تطمئن القلوب» (سوره رعد ،آیه )28
« .3و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا» (سوره طه ،آیه )124
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بنابراین براساس آیات قرآن ،یکی از کارکردهای یاد خدا و عبادت آرامش دل و دوری

از اضطراب و تشویش خاطر است و با کمک اطالق آیه  124سوره طه میتوان دریافت که
با روکردن به خدا و یاد او ،ســامت و بهداشت روانی( ،شهیدی و حمدیه )1381 ،قرین

زندگی انسان میشود( .آذربایجانی)269 :1387 ،

بنابراین فقه بهعنوان دانشــی دینی ،عبادت و آرامش حاصل از یاد خدا و ســامتی

روانی بهدست آمده از آن را به اهداف تربیت اضافه میکند و بهنوعی داد و ستد در عرصه

اهداف و هدفگذاریها بین دو دانش فقه و تربیت صورت میگیرد.
ج.حفظ روابط سالم اجتماعی

انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است و بدون ارتباط با دیگران قادر به ادامه حیات نیست.
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انسانها برای داشتن روابط اجتماعی سالم ،به قوانین و مقررات نیازمندند تا براساس آن

روابط ســالم خویش را تنظیم نمایند .یکی از اهداف فقه اسالمی بهعنوان برنامه زندگی
انســان ،تأمین کردن این مقررات و تنظیم روابط ســالم اجتماعی است .از اینرو بخش
عمدهای از مباحث خود را به این امر اختصاص داده است و ابوابی چون معامالت ،اجاره،

رهن ،صلح ،مزارعه ،مســاقات ،مضاربه ،نکاح ،طالق ،ارث ،دیات و ...در همین راستا وضع
شده است( .همتبناری )89 :1383 ،روشن است که با سایهگستر شدن چنین هدفی در
مناسبات و برنامههای تربیتی ،روابط انسانی در فضای تعلیم و تربیت تنظیم شده و اهداف

اجتماعی تربیت فرصت به بارنشســتن را پیدا میکنند( .اهدافی چون عدالت آموزشی و

تربیتی و یا حقمداری بهجای دانشآموزمحوری افراطی و)...
 .3در حیطه ساحات تربیت

براســاس ابعاد وجودی متربی ،تربیت اقســامی دارد .بهعبارت فنیتر «حرکت تربیتی» از

منظر «مسافت» و بستری که تربیت در آن جاری میشود ،چند گونه است( .تربیت بدنی،
عقالنی ،اخالقی ـ عاطفی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و)...

شایان توجه اینکه شناخت و توصیف ابعاد وجودی متربی و در نتیجه آگاهی از مختصات

ســاحتها و عرصههای تربیت ،یکی از موضوعات مهم در دانش تربیت بهخصوص فلسفه
تعلیم و تربیت اســت و از آنجا که ابعاد تربیت نیز مانند مراحل تربیت ،شامل گزارههای

«هست»محور است ،در زمره مبانی تربیت مینشیند.

با مروری اجمالی بر ابواب مختلف فقه ،میتوان دریافت که ساحتهای متعدد انسان

تأثیرات فقه بر نظام تربیتی

مورد توجه بوده و حتی عنایت ویژهای به برخی از ساحتها شده است .بهعبارت دیگر ،فقه

در تعامل با دانش تربیت ،نسبت به گزارههایی از دانش تربیت که به ساحات پرداختهاند
یا به رد و تأیید ســاحات موجود در دانش تربیت میپردازد؛ یا اینکه همکاری به شــکل

اصالح و تهذیب ادامه میدهد و یا اینکه اساســاً ســاحتی نوین (مانند تربیت عبادی و)...

پیشنهاد میدهد .در ادامه به برخی از این ساحتها اشاره میشود:
الف .تربیت جسمی

پرورش جســم و حفظ بهداشت و سالمت آن بسیار مورد توجه فقه قرار دارد .قاعده نفی
ضرر یکی از قواعد مســلم فقهی اســت که کلیه ضررهای قابل توجه و از جمله ضررهای

بدنی نفی میشــود و احکام فقه از چنین ضررهــای بدنی پرهیز میکنند .فقه با معرفی

خوردنیها و آشــامیدنیهای مجاز و غیرمجاز ،مستحبات و مکروهات خوردن ،طهارت و
نجاســت غذاها ،شکار کردن و ســر بریدن شکار و مباحثی از ایندست ،در مسیر تربیت
بدنی و جســمانی گام برمیدارد .جالب آنکه فقه توجه ویژهای به تربیت جســمی دوران

کودکی دارد .برای نمونه به چند فتوا در این زمینه اشاره میشود:

شــیخ بهایی در مورد وجوب اولین شــیر پس از زایمان (آغوز) مینویســد« :دو امر

واجب[اســت] اول آنكه مادر طفل شیرى كه اول مرتبه از پستان او بعد از زاییدن بیرون
مىآید ،به خورد طفل دهد چه اگر آن طفل آن شیر را نخورد زنده نمىماند( ».شیخبهایی
و فرشی ساوجی1319 ،هـ .ق)305 :

ب .تربیت معنوی

تربیت روحی و معنوی و اصالح رابطه انسان با خدایش از اهداف مهم فقه بهشمار میرود.
ابواب عبادات (مانند نماز ،روزه ،حج و ،)...تأمینکننده این هدفاند .شرط صحت و قبولی
همه عبادات ،نیت خالص و الهی است و حتی اگر تکالیف توصلی ،1با قصد قرب به خداوند
انجام شود ،مستحق پاداش است.

ج .تربیت اجتماعی

پس از توجه به اصالح رابطه انسان با خود ،تعامالت اجتماعی و پرورش آنها اهمیت مییابد.

هســته اولیه روابط اجتماعی از رابطه والدین با یکدیگر و والدین با فرزندان آغاز میشود
و ســپس به شبکه فامیل و بستگان میرسد و در نهایت به سطح جامعه راه مییابد .فقه

در تمام این سطوح حضور پررنگی دارد و تکالیفی را مقرر کرده است.
 .1که قصد قربت در آنان شرط نیست.
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روابط و حقوق متقابل زن و شــوهر به تفصیــل در کتاب نکاح و کتاب طالق مطرح

شده و نیز روابط و حقوق متقابل فرزندان و والدین نیز در بخش «احکام االوالد» از کتاب

النکاح بیان شــده اســت .احکام مربوط به روابط فامیلی نیز در ابوابی چون ارث (برای
تعیین سهم هر طبقه) و یا باب زکات و رسیدگی به مستمندان فامیل جای گرفته است.

ســرانجام آخرین حلقه ارتباطات اجتماعی در ابوابی چون امر بهمعروف ،معامالت ،اجازه،
رهن ،ودیعه ،عاریه ،شرکت و ...تجلی یافته است.

د .تربیت عقالنی

هرچند تأثیر فقه بر بعد عقالنی و خردورزانه جلوه کمتری دارد؛ اما نشانه کمتوجهی به این

ساحت نیست .در تمام احکام فقه ،یکی از شرایط عامه ،سالمت عقل است .بدینمعنا که
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احکام فقه به غیر عاقالن و آنان که از سالمت عقلی بیبهرهاند ،تعلق نمیگیرد .همچنین
در راستای حفظ سالمت عقل ،فقه نوشیدنیهایی که عقل را از بین میبرند مانند شراب،
ممنوع کرده است .تمام اینها نشاندهنده این است که فقه به پرورش عقل و رشد و کمال

آن اهمیت میدهد .اساســاً جایگاه عقل در فقه آنقدر مهم اســت که هم بهعنوان منبع

احکام فقه تلقی میشود و نیز عقل و قدرت فهم آن ،یکی از ابزارهای استنباط احکام است.
 .4در حیطه مراحل تربیت

فرایند تربیت و حرکت تربیتی ،در گذر زمان ،راه طی میکند و میتوان برای آن مقاطع
و مراحلی را انتزاع کرد .عالقه شــدید دانش تربیت در راســتای شناخت فرایند تربیت و
توصیف ویژگیها و شــاخصهای آن ،بحثی با عنوان «مراحل تربیت» را برجسته ساخته

است .موضوع تربیت ،انسان متربی است که در ب ُرشها و مقاطع سنی گوناگون ،نیازهای

تربیتی متنوعی دارد و در هر مرحله ،روشهای تربیتی مخصوصی را میطلبد.

روشن است که بحث مراحل تربیت ،چون ماهیتی «هستمحور» و توصیفی دارد ،در

عِداد مبانی تربیت مینشیند؛ هرچند بهدلیل اهمیت ،به حوزه مطالعاتی مستقل بدل شده

و شــاخهای چون «روانشناسی رشد» را به خدمت گرفته است .بر این اساس با تمرکز بر

بایدهای فقهی ،مبانی تربیتی را استنتاج مینماییم ،هرچند مبانی و گزارههای هستمحور
در اینجا هویتی مستقل به نام «مراحل تربیت» به خود گرفته است.

اگر با مرور بایدهای فقهی به این نتیجه برسیم که در نظام فقهی ،برای انسانِ مکلف،

مراحل و مقاطع ســنیای معرفی شــده و احیاناً شمارگان این مراحل از تعداد مراحل در

تأثیرات فقه بر نظام تربیتی

دانش تربیت ،فزونتر است ،میتوان این تأثیر و یا خدمت را برای فقه به ثبت رساند که
دانش فقه میتواند مرحلهای جدید را به دانش تربیت پیشنهاد نماید .همچنین ممکن است

در بررسیها ،روشن شود که فقه بر مرحلهای خاص تأکید فراوان دارد .این دستاورد نیز

میتواند بهعنوان یک واقعیت هستیشناختی به دانش تربیت عرضه شود؛ زیرا همانطور
که گفته شــد ،باتوجه به رابطه بایدها و هســتها و نیز ابتناء احکام شــرعی بر مصالح و
مفاسد ،قطعاً تأکید هنجاری فقه بر مرحلهای ویژه ،نشان از اهمیت هستشناختی آن دارد.

روشــن است که شیوه خدماترسانی فقه در این عرصه میتواند در سه سطح کشف

و پیشــنهاد مرحلهای نوین ،اصالح و تأکید ویژه بر مراحل شناختهشده 1و تأیید مراحل
شناخته شده باشد.

البته پافشــاری فقه بر یک مرحله ،از دو منظر قابل طرح اســت .یکی اینکه شارع از

موضع قانونگذاری تأکید کرده و این تأکید در یک نظام هنجاری تفسیر خواهد شد .در
این صورت ،چنین تأکیداتی وارد بحث اصول تربیت خواهد شد؛ چرا که ماهیت بایدی و

هنجاری به خود گرفته است .از منظری دیگر ،تأکیدات شارع بر یک مقطع سنی ،از یک

واقعیت روانشناختی و ...پرده برمیدارد و بر میزان حساسیت و اهمیت نفساالمری آن
مرحله ،داللت دارد .در اینصورت ،ما از «باید»ی فقهی به «هست»ی روانشناختی (برای
مثال) دست یافتهایم و به غنای بحث مبانی تربیت ،کمک کردهایم.

با کنکاشــی در منابع فقهی و مروری بر ابــواب و تکگزارهای فقه ،پنج مرحله برای

تربیت قابل استخراج است:

 .1مرحله تمهید (پیش از تولد)؛  .2مرحله تولد تا ســن تمییز؛  .3مرحله تمییز؛ .4

مرحله رشد و بلوغ و  .5مرحله پس از رشد( .همت بناری)143-165 :1383 ،

زمینهسازی برای تربیت کودک ،از زمان انتخاب همسر مورد توجه فقه است .ویژگیهای

همسر آینده و مادر فرزندان( 2طباطبایییزدی1409 ،هـ .ق ،)799 :مستحبات و مکروهاتی

که برای زمان آمیزش گفته شد (طباطبایییزدی1409 ،هـ .ق )800 :و نیز احکامی که
برای زمان بارداری بیان شــده ،همگی نشان از توجه فقه به دوره تمهیدی و تأثیرات آن

بر تربیت دارد.

 .1روشن است که تأکیدات دین بهخصوص از موضع شارعیت ،میتواند در ساماندهی نظام اولویتها
در تربیت بسیارمفید و کارآمد باشد.
 .2شرایطی چون :پاکدامنی ،مهربانی ،صالح بودن و اطاعت از همسر ،سالمت عقل ،عزت و احترام
در خانواده و. ...
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با تولد فرزند ،مرحله دوم تربیت شروع میشود و شاهد آن ،احکام مختص این دوره

و مالحظات تربیتی حاکم بر آن اســت .با تولد کودک ،مســتحباتی چون غسل کودک،

گفتن اذان و اقامه ،برداشــت کام نوزاد با تربت امام حسینعلیهالسالم ،عقیقه نمودن ،انتخاب
نام نیک و ....متوجه والدین میشــود( .امام خمینی ،بیتا )310 :دوران شیرخواری نیز از

اهمیت باالیی برخوردار اســت .تأکید بر برتری شــیر مادر ،بهخصوص اولین شیر (آغوز)
(شــیخبهایی و فرشی ســاوجی1319 ،هـ .ق ،)305 :دقت در اتمام دوران شیردهی (2

سال) ،شــرایط انتخاب دایه و ...شواهدی است بر میزان اهمیت شیردهی و رشد کودک

و تأثیرات تربیتی آن.

سومین مرحله ،زمانی است که کودک قادر به تشخیص خوب از بد و سود از زیان و یا
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سن تمییز است .این دوره نیز با احکامی ویژه همراه است .برای مثال هنگامی که کودکان
به سن شش یا ده سالگی برسند باید بستر آنها را از هم جدا کرد (طباطبایییزدی1409 ،هـ

.ق )805 :و یا کودک ششساله به نماز واداشته میشود( .حلّی1407 ،هـ .ق)685 :

با ورود به دوران بلوغ ،مرحله جدیدی در زندگی نوجوان گشوده میشود .فقه نیز به

این مرحله توجه شایانی داشته و به همین دلیل بهعنوان مرحلهای جدا ،نام برده میشود.
شهید ثانی رشد را ملکهای میداند که موجب اصالح مال میشود و از ضایع شدن و صرف

آن در غیر امور عقالیی جلوگیری میکند( .شهید ثانی1413 ،هـ .ق )148 :البته محدوده
زمانی این دوره در فقه روشــن نشــده و به عرف واگذار شده است؛ اما اغلب با زمان بلوغ

شرعی همزمان است .تا پیش از رسیدن کودک به مرحله رشد فقهی ،همه تصرفات مالی

بدون اجازه ولی شرعی ممنوع و غیرمعتبر است و با حصول رشد ،این حق برای وی درنظر
گرفته میشود و در واقع دوره حضانت کودک به پایان میرسد( .امام خمینی ،بیتا)313 :

با پشت سرنهادن مرحله بلوغ و رشد ،متربی وارد عرصه جدیدی میشود .از جمله اینکه

به سن تکلیف میرسد و در تصمیمگیریها مستقل میشود و باید پاسخگوی رفتارهای
خود باشد و مانند مکلفی بزرگسال همه احکام فقه متوجه او میشود.

 .5در حیطه اصول تربیت

مراد از اصول تربیتی ،دســتورالعملهایی اســت كلی (و از قبیل معقول ثانی فلسفی) كه

تدابیــر و فعالیتهای تربیتی مربی را راهبری میکنــد و بهعبارتی ما بهازاء عینی ندارد

ولی منشــأ انتزاع خارجی دارد .روشــن اســت که ماهیت گزارههای فقهی نیز ماهیتی

تأثیرات فقه بر نظام تربیتی

دســتوری است و خدمت فقه در این بخش از باب خدماترسانی یک گزاره دستوری به
گزاره دستوری دیگر است .هرچند إنشائات ،ریشه در واقعیتها داشته و براساس نیازها،
در راســتای رســیدن به مقاصد طراحی و بیان میشوند و به همین دلیل «باید فقهی» با

«باید تربیتی» دارای مالکات متفاوتی است؛ اما از آنجا که دانش تربیت ،در اخذ مبانی و
طراحی اصول تربیتی ،بیشــتر وامدار و مخدوم دیگر رشتهها (از منابع معرفتی گوناگون
چون :علم ،فلسفه و دین) است ،بایدهای فقهی میتوانند در چند سطح بر اصول تربیتی

تأثیرگذار باشــند .1 :کشف و پیشــنهاد اصول تربیتی نوین؛  .2اصالح ،تکمیل و تهذیب
اصول موجود؛ و  .3تأیید و یا ابطال اصول موجود تربیتی.

اما ســؤال اینجاست که آیا همه گزارههای فقهی را باید اصل تربیتی دانست؟ جواب

منفی است .با توجه به وجه تمای ِز اصول تربیتی و روشهای آن ،میتوان گفت که قواعد
فقهی تقریباً همان اصول تربیت بهشــمار میروند .همانگونه که برخی از اصول تربیتی،
دستورالعملهایی کلی بوده و تحت آن اصولهای جزئیتر جای میگیرد ،قواعد فقهی نیز

بایدهای کالن فقهیاند و همانطور که برخی از اصول تربیت در همه ســاحتها و ابعاد

تربیت ،کاربرد دارند و برخی از اصول ،مختص ســاحتی خاص از تربیتاند ،1قواعد فقهی

نیز دســتکم به دو دستهاند .1 :قواعدی که در اکثر یا تمام ابواب فقهی مصداق دارند و
 .2قواعدی که در یک یا چند باب ویژه کاربرد دارند .بر این اساس ،میتوان گفت قواعد
فقهی میتوانند در کشــف اصول نوین تربیتی و نیز اصالح و تهذیب و یا ر ّد و تأیید آنها،
دانش تربیت را یاری رسانند.

با مراجعه به منابع «قواعد فقهی» مشــخص میشــود که میتوان از سه گونه قاعده

فقهی در تناظر و تعامل با اصول تربیتی ســخن گفت .1 :قواعدی که در شمار قواعد عام

فقهی جای دارند و عرصه تعلیم و تربیت نیز مصداقی از قدرتنمایی و نفوذ آنان اســت؛

 .2قواعدی که تنها در باب تعلیم و تربیت ،کاربرد دارند؛ و  .3قواعدی که تنها در بخشی

از موضوعات تربیتی (برای مثال تربیت بدنی) کارآیی دارند.

همچنین درباره روش کشــف و اســتنتاج اصول تربیتی از فقه به دو شــیوه میتوان

اقدام نمود:

اول آنکه در میان بایدهای عمومی فقه (قواعد فقهیه) بهدنبال اصول تربیتی باشــیم؛

 .1عام = اصل خردورزی و خردپروری؛ خاص= اصل عدم تهییج جنسی در مدرسه که تنها مربوط
به ساحت تربیت جنسی است.
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اما باید توجه داشت که اصول تربیت تنها محدود به بایدهای عمومی فقه (قواعد فقهیه)

نیستند.

بنابراین از روش دوم باید بهره جست؛ بدینترتیب که با کنار هم چیدن تکگزارههای

فقهی در موضوعات متفاوتِ حول یک موضوع ،میتوان به یک «باید» عمومی و پشتپرده
و البته از سنخ اصول ،دست یافت.

در ادامه ،تالش میشود برای روشن شدن موضوع ،برخی از اصول تربیت را بهعنوان

نمونه از میان گزارههای فقهی ،معرفی نماییم:

 .1یکی از اولین اصول تربیتی که میتوان از دانش فقه برداشــت نمود ،عبارت است

از «اصل رعایت موازین شرعی در فرایند تربیت» .بهعبارت دیگر تمام گزارههای فقه یک
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اصل تربیتی است که بر تمام جریان تربیت سایه میافکند.

نظرداشــت توانایی و قدرت مکلف ،از قواعد عامه فقه اســت که در عرصه
ِ
 .2قاعده

تربیت نیز مصداق دارد .مفاد همین اصل بهشکل ویژه در فضای تعلیم و تربیت ،نیز مورد

توجه بوده است.

 .3اصل تخفیف و مســامحه از مهمترین اصول تربیتی فقه اســت که در جایجای

مسائل فقهی بهچشــم میخورد .براساس این اصل ،مربی در وضعیتهای خاص تربیتی

با مالحظه شــرایط میتواند تخفیفاتی را برای متربــی در نظر بگیرد .وجود جایگزینها
در احکام نمونه بارز این اصل اســت .برای مثال کفار ِه افطا ِر روزه ماه رمضان ،یکی از سه

گزینه اســت و یا جواز ارتکاب محرّمات در حال اضطــرار ،تخفیف در نحوه انجام برخی
واجبات ،کافی بودن بازار مســلمین برای جواز داد و ستد و حالل بودن کاالها و ...از این
شمار است( .همتبناری)92-95 :1383 ،

 .4طرّاحی جایگزینها :یکی از اصول کارآمد تربیتی بهرهگیری از جایگزینهاســت.

بدینمعنــا که تا حد امکان ،قدرت تصمیمگیری به متربی واگذار شــود .همچنین اگر از

نوع خاصی از بازی یا شــادی منع شــده ،باید نوع مُجاز و راه صحیح را به متربیان نشان

داد .این روش تربیتی ،در جایجای فقه اســامی دیده میشود .هم اوامر و بایدهای فقه
اسالمی با جایگزینها و اوامر جانشین همراه است و هم در مقابل نواهی و نبایدهای آن،

رفتارهای صحیح و مشروع ذکر شده است .برای مثال در کنار گوشتهای حرام و ممنوع،

گوشتهای حالل و پاک نیز گفته میشود و در کنار نوشیدنیهای ممنوع ،نوشیدنیهای
مجاز؛ موســیقی حرام به همراه موســقی جایز عنوان میشود؛ ممنوع و مسدود دانستن

تأثیرات فقه بر نظام تربیتی

برخی از راههای ارضای میل جنســی (زنا ،لواط ،مساحقه ،استمنا) به همراه نشان دادن

راههای مشــروع آن اســت (نکاح و متعه) و مواردی از ایندست .همچنین برخی از اوامر
فقهی ،دارای عِدل و جانشیناند .اساساً برخی از تکالیف فقه بهنام «واجب تخییری» نامیده

میشوند (در برابر واجب تعیینی) که دارای عِدل و جانشین است .برای مثال افطار عمدی
روزه ماه رمضان ،باید یکی از این جریمهها و کفارات را برعهده بگیرد .یا  60برده را آزاد

نماید و یا  60روز ،روزه بگیرد و یا  60فقیر را سیر نماید .همچنین بهجای وضو و غسل
میتــوان تیمم انجام داد .مفاد تربیتی این روش به نکاتی اشــاره دارد از جمله اینکه در
برنامههــای تربیتی باید جایگزینهایی تعییــن نمود و بهنوعی به متربیان حق انتخاب و
تصمیم اعطا شــود تا او نیز در پیشبرد برنامههای تربیتی نقشی بر شانههایش حس کند

و اعتماد به نفسش تقویت شود.
 .6در حیطه راهبردهای تربیت

یکــی از دغدغههای دانش تربیت ،مطالعه در باب روشها و راهبردهای تأثیرگذار تربیت

و توصیه آن به مربیان و دســتاندرکاران تربیت اســت .زیرا صرف نظریهپردازی ،فارغ از
اقتضائاتِ عملیاتی نمودن آن موجب انتزاعی شــدن دانش در درازمدت و فاصله گرفتن
کنشهای تربیتی از چارچوبهای نظری و نظاممند از پیش تولید شده است .لذا راهبردهای

تربیتی نیز مانند اصول تربیت ،ماهیتی هنجاری و دستوری دارند با این تفاوت که اصول

تربیت ،کیفیت و چگونگی و سیاستهای حاکم بر اقدامات تربیتی را معین مینماید؛ ولی

راهبردها خود افعال تربیتی هستند و اصول چگونگی و کیفیت انجام این اقدامات تربیتی

را بیان میکند .حال این راهبردها ممکن است کلی و یا جزئی باشند.

هنجاری بودن فقه ،تناســب زیادی با دستوری بودن راهبردهای تربیت دارد .هرچند

در ابتدا بهنظر میرسد که تمام گزارههای فقه ،احکامی عام و کلی است و بیشتر با اصل
تربیتی در تناظر است؛ اما با دقت و کنکاش در ابواب مختلف فقهی میتوان راهبردهای

تربیتی را برداشت کرد.

حضور فقه در راهبردهای تربیت ،در چند سطح قابل تصور است:
 .1کشف و پیشنهاد روشهای نوین تربیتی؛
 .2اصالح و تهذیب روشهای موجود؛
 .3تأیید یا تکذیب روشهای رایج.
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گفتیم که تمام احکام فقه ،بهعنوان یک اصل کالن تربیتی ،بر همه اصول و روشهای

تربیتی ســایه انداخته است .از منظر فقه ،تما ِم «بایدها» در دانش تربیت ،باید مورد تأیید
شــرع باشد .این ضابطهسازی و چارچوبپردازی هم در تأسیس اصول و روشها مصداق

دارد و هم در عملیاتی کردن روشها .فرض کنیم که دانش تربیت از اصل «شاگردمحوری»

دفاع میکند .در ابتدا ،دانش فقه نسبت به این بای ِد کلی ،اظهارنظر مینماید و در صورت

تأیید ،این حق برای او محفوظ اســت که در مورد شــیوههای علمیاتیکردن این اصل
نظارت نماید .برای مثال ،فقیه میتواند اصل«شــاگردمحوری» را در صحنه اجرا ،به عدم

ارتکاب حرام ،مشروط نماید و یا آن را محدود به موقعیتهایی نماید که منجر به تضییع

حقوق مالی ،شخصیتی ،علمی و جایگاه اجتماعی معلم نشود .روشن است که این ضوابط

128

میتواند به شکل سلبی و یا ایجابی باشد.

در ادامه تالش میشــود نمونههایی از راهبردهای تربیتی که از منابع فقهی بهدست

میآید ،ارائه میشود.

 .1راهبرد وقایه :براســاس آیه شریفه  6سوره تحریم «یا أَیهَا ال َّذینَ آ َمنُوا قُوا أَنْفُسَ ُكمْ

َّاس َو ال ْحِ جارَةُ» والدین باید خانواده خود را از درافتادن به آتش
َو أَهْلیكُ ــمْ نــارا ً َوقُو ُدهَا الن ُ

دوزخ بازدارند .براساس منابع تفسیری و روایی ،وقایه و نگهداشت خانواده از ورطه گناه،
با روشهایی چون موعظه ،آموزش ،امر و نهی ،تأدیب و ...حاصل میشــود .به هر صورت

این دستورالعمل عمومی فقه ،تمام فعالیتها و برنامهریزیهای تربیتی را در بر میگیرد
تا نتیجهاش ،دوری از آتش دوزخ باشد.

 .2راهبرد یاری بر نیکی :براساس قاعده اعانه بر نیکی و تقوا (اعرافی )1393 ،باید به

دیگران در راســتای نیکوکاری و تقوا ورزیدن ،یاری رساند .این دستورالعمل فقه در تمام

عرصههای زندگی از جمله تربیت جریان دارد .بهعبارت دیگر اســتحباب یا وجوب «یاری

دیگران در نیکی و تقوا» بهعنوان روشی تربیتی در تربیت مد نظر قرار میگیرد.

 .3راهبــرد امر به نیکی :از دیگر احکام مخصوص باب تربیت ،این اســت که والدین

را به نیکی به فرزندان دســتور میدهد به نحوی که نتیجه یاریرسانی والدین ،منجر به
رفتار نیک فرزندان نســبت والدین شــود( .کلینی1429 ،هـ .ق 1)49 :بهعبارت دیگر ،بر

مبنای اینکه رفتار فرزندان ،آینه و انعکاسی از رفتار والدین است ،فقه دستور میدهد که
ْت
اللُ مَنْ أَعَانَ َول َدَ ُه َعلَى ب ِرِّ ه ِ قَالَ ُقل ُ
الل ِ (ص) َرحِمَ َّ
 .1از مستندات آن ،این روایت است« :قَالَ رَسُ ولُ َّ
ْف يُعِينُ ُه َعلَى ب ِرِّ ه ِ قَالَ يَ ْقبَلُ َميْسُ و َر ُه َو يَتَجَ ا َو ُز عَنْ َمعْسُ ورِه ِ َو َل يُ ْر ِه ُق ُه َو َل يَخْ رَقُ بِهِ»...
َكي َ
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والدین باید بهنحوی رفتار کنند که فرزندانی تربیت شوند که به والدین خود نیکی کنند

و به سرنوشت عقوقآمیزی گرفتار نشوند.

1

 .4راهبرد وفای به عهد :وفای به عهد در همه عرصهها ،امری مستحب است؛ اما جالب

است که عمل کردن به وعدههایی که به بچهها داده میشود ،واجب است 2و وفا کردن به
وعدههایی که به کودکان داده میشود بهعنوان یکی از روشهای تربیتی مطرح میشود.

جمعبندی

مرســوم است که دانش فقه با تکگزارهها سروکار دارد و گردآمدن مجموعهای از مسائل
فقهی در یک باب مانند «باب الصاله» تنهایی و غربت گزارهها را کم نمیکند .بهنظر میرسد

اگر با نگاهی مجموعی به تکگزارههای فقهی نگریسته شود ،ایدهها و دریافتهای نوینی
قابل برداشــت اســت .ویژگی «نظام» در عرصه نظریهپردازی این است که با برقرار کردن
ارتباط محتوایی بین اجزاء و عناصر ،درصدد است تا نگاهی جمعی به عناصر داشته باشد.

نظامسازی عبارت است از تجمیع گزارههای مرتبط با یك موضوع و كشف قواعد حاكم بر
آن ،تا اینكه به صورت نظام واحد درآید ،برای مثال ،با کنار هم چیدن گزارههای اقتصادی
و دقت در ارتباط بین آنها میتوان به قواعدی كلی و عام دســت یافت مانند تالشــی که

شهید صدر در «اقتصادنا» انجام داد .با در نظر داشتن این مقدمه نکات زیر در جمعبندی

قابل بیان است:

 .1همانطور که گفته شد ،از شاخصهای مهم دانش تربیت ،همگرایی و انسجامبخشی

به دادههای متفرق دانش تربیت است .عال ِم تربیت ،نگاهی جمعی و همهجانبه به فرایند

تربیت دارد .بهکارگیری این نگاه در دانش فقه ،میتواند بسیار مفید باشد .بهعبارت دیگر،
دانش تربیت ،با کاری فرافقهی میتواند تکگزارههایی که فقیه در باب موضوعات تربیتی

بیان داشــته و احکام آنان را اســتنباط کرده ،در یک ســامانهای وارد نماید و به قواعد و
برداشــتهایی جدید دست یازد .در اینصورت است که بایدهای فقهی در عرصه تربیت،
یــک هویت جمعــی خواهد گرفت و هماهنگی و همآوایی بیــن بایدها رخ خواهد داد و

خألها و نیازها رخ مینماید .البته از آنجا که «دانش تربیت» نمیتواند در محموالت فقهی
 .1مالحظه میشود که از یک اصل تربیتی ،مبنای آن استنتاج شد.
 .2در روایت صحیح الســندی امام میفرماید :وقتی به کودکان وعده دادید ،باید بدان وفا کنید؛ «اذا
وعدتم الصبیان ففوا لهم»...
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دخل وتصرفی نماید ،باید این خألها و نیازها را برای استنباط دوباره به فقیه بازگرداند.

 .2ممکن اســت گفته شــود که با تأســیس «فقه تربیتی» ،اساساً فرصتی برای طرح

نظامســازی رخ نمیدهد و الزم نیســت که دانش تربیت به چنین کاری همت گمارد؛
چرا که «فقه تربیتی» این وظیفه را بر عهده میگیرد .در پاســخ باید خاطر نشــان کرد

که هر چند «فقه تربیتی» به شــکل تخصصیتر به عرصه آموزش و پرورش و موضوعات
آن وارد میشود و برخالف دانش فقه ،حجم زیادی از مسائل تربیتی را پوشش میدهد؛
اما نظامســازی کاری فراتر از اینهاست .نظامسازی ،نگاهی بیرونی است و از شأنی باالتر

بــه گزارههای «فقه تربیتی» نظر میافکند .بدینترتیب ،کار نظامســازی بر دوش «دانش

تربیت» (اعرافی )1391 ،است 1و منطقاً و زماناً پس از رشد و بالندگی «فقه تربیتی» است.
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 .3فقه تربیتی در تأثیرگذاری بر طراحی و تأســیس نظام تربیتی در دو حیطه وارد

میشــود :الف .توصیفیات نظام تربیتی و ب .تجویزیات نظام تربیتی؛ با در نظر داشــتن

اینکه ماهیت گزارههای فقه تربیتی ،تجویزی اســت ،تأثیرگذاری آن بر تجویزیات نظام
تربیتی امری واضح و مبرهن اســت ولی در بخش توصیفیات در ابتدای امر مسئله کمی

بعید بهنظر میرسد.

 .4در بخش تجویزیات در دو قسمت اصول و روشهای تربیت ،فقه تربیتی حضوری

فعال داشته و میتواند به سه صورت تولید ،اصالح و حذف به کمک نظام تربیتی بیاید.

 .5در بخش توصیفیات در مبانی و اهداف با در نظر گرفتن اینکه اصول و روشها بر

مبانی و اهداف مبتنی هســتند ،میتوان از این اصول و روشها به مبانی و اهداف رسید.

شایان ذکر است این مسیر برای کشف مبانی و اهداف آسانترین و عملیترین راه میباشد.

همچنیــن ســاحات و مراحل تربیت نیز که گزارههــای آن ماهیت توصیفی دارد در فقه
مورد توجه واقع شده و در هر ساحتی و مرحلهای از تربیت احکامی را بیان کرده است.

 .6در مجموع بهنظر میرسد که فقه تربیتی به سه صورت کلی رد و تأیید ،اصالح و

ایجاد بهکمک نظام میپردازد.

`

 .1روشن است که «دانش تربیتی دینی» ،چنین تعهدی را میپذیرد برخالف «دانش تربیتی سکوالر».

تأثیرات فقه بر نظام تربیتی
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