
 

 

 
  
  

    های دین و زندگی دوره متوسطه دوم تربیتی کتاب−نقد محتوای فقهی
  *زینب حسینی بی بی    

  **اصل حسین قائمی
  ***محسن آژند

  

 چكيده
 در ايران، اسالمي جمهوري پرورش و آموزش نظام در دوم، متوسطه مقطع زندگي و دين هاي كتاب

 اسـتفاده  مورد دين، آموزش اصلي منبع عنوان به نوجوان، مخاطبان براي اسالم، دين تعليمات موضوع
 قـرار  ارزيـابي  و نقـد  مورد مختلف جهات از ها كتاب اين است الزم جهت، همين به گيرد؛ مي قرار

 در را سـهم  كمتـرين  فقهـي  هـاي  آمـوزه  دهـد  مـي  نشان محتوا، تحليل روش به كتب اين نقد. گيرند
 توجـه  ماننـد  مهمـي  كاركردهـاي  فقهـي  احكام كه است حالي در اين. دارد نوجوانان ديني آموزش

 مؤلفـان  سيستمي نگرش فقدان. دارد پذيري اطاعت و پذيري مسئوليت شناسي، وقت پاكيزگي، به دادن
 طـرح  محـدود  موضـوعات  در حتي است گرديده سبب شرعي احكام در جمله از دين، به كتب اين

 جامعـه  در دار اولويـت  و مهـم  موضـوعات  كـه  اقتصاد و خانواده موضوع در فقهي هاي آموزه شده،
 هـاي  آمـوزه  جايگـاه  تبيـين  با دارد تالش پژوهش اين. باشد نقد قابل مختلف جهات از است، ايران
 باتوجه اقتصاد و خانواده احكام سيستمي تبيين راستاي در پيشنهادي سالم، نسل يك تربيت در فقهي

  .دهد ارائه ايران، آينده اجتماعي و فردي زندگي در آن اهميت به
هاي دين و زندگي، احكام فقهي، نگـرش سيسـتمي، آمـوزش     تربيت ديني، كتاب :كليديواژگان 

    .دين، نقد كتاب
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  مقدمه 

ین تـر مهم. یکی از داردای  دامنه گسترده و یکی از مسائل اساسی زندگی انسان استتعلیم و تربیت 
وپرورش واگذار  این رسالت در کشور ایران، به نهاد آموزش اجرایانواع تربیت، تربیت دینی است. 
کار مؤثر مطرح هسـتند. محتـوای ایـن  و یک ساز عنوان بههای درسی  شده است. در این نهاد، کتاب

نقـش   آموزان ایفـا کننـد.  توانند نقش مؤثری در هدایت و پرورش دینی و اسالمی دانش ها می کتاب
ت، فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب برای ایجاد تغییرات مطلوب کتاب، در فرایند تعلیم و تربی

  ). ١١۶، ص١٣٨٣آموزان از طریق آموزش است (ایمانی،  رفتاری در دانش
در امـر تعلـیم و پـرورش توانند  میدرسی هستند که مهم های  کتاباز های دین و زندگی  کتاب
 آنکتاب درسی و محتوای  .ش مهمی ایفا کنندو رفتار و عملکرد دینی نق ها شو ارز ها شباورها، بین

  ی هـا بهـای آموزشـی متمرکـز اسـت. کتا در نظام ویژه بـهیکی از عناصر مهم آموزش و پـرورش، 
سـاز تحقـق ایـن اهـداف کلـی و آموزشـی هسـتند  وسـیله آموزشـی فراگیـر، زمینه عنوان بهدرسی 
  ).٣۶، ص١٣٨٨نژاد،  (شعاری

های دین و زندگی، هیچ دلیل معقول و قابل پذیرشی نـدارد.  های فقهی در کتاب کاستن از آموزه
بلکـه آمـوزش  ؛ها، تربیت یـک مـتکلم شـیعی نیسـت باید توجه داشت هدف از آموزش این کتاب

منظور تربیت نسلی مؤمن به خداوند و اسالم و دارای عملکردی منطبـق  تعلیمات دینی به جوانان به
... اسـت. و لف عبادی، خـانوادگی، اقتصـادی، سیاسـیبا دستورهای اسالم، در حوزه مسائل مخت

ل بداند و از فرجام نافرمانی از دستورهای خداونـد ئونسلی که خود را در برابر خانواده و اجتماع مس
بیمناک باشد. تربیت نسلی که رفتار و عملکرد صحیح ایشان ضامن سعادت دنیوی و اخروی فرد و 

کاستن آموزش فقه از کتب دین و زنـدگی، سـبب  )١١۴−١٠۵ص، ق١۴٢١(حکیمی،  جامعه باشد
  .)۴٩−٣٩ص، ١٣٨١گردد (بناری،  عدم دسترسی به این اهداف می

 از را مـردم خطـاب عمربن ،اکـرم نبی رحلت از پس دهد، می نشان مسلمانان تاریخی تجربه
 را قیاس و رأی از استفاده و) ٢٠۶ص ،٣ج ق،١۴١٨ سعد، ابن( بازداشت فقهی روایات نگارش و نقل

 ایــن). Alishahi,2017, 313-341 ؛۶۶٢ص ،٢ج ،١٣٩٩ شــبه، ابن( نمــود نبــوی ســنت جــایگزیِن 
 بـالذری،( برسـد حـداقل بـه دیـن از مردم آگاهی قرن، نیم از کمتر گذشت از پس شد، سبب موضوع
 دنبـال بـه کـه ،اکـرم پیامبر نوه ،علی بن حسین قتل به مردم که آنجا تا) ٣٧۴ص ،۶ج ق،١۴١١
 احکـام از ناآگـاهی). ١٩٩ص ،٢٧ج ق،١۴٠٩ مرعشـی،( گماشـتند همت بود، جدش سنت احیاء
 ادامـه از قـرن یـک گذشت با. شد مسلمانان اخالق و اعتقادات در جدی آسیب پیدایش سبب شرعی
 مانـد، نمـی بـاقی چیـزی اسـالم از یابـد، ادامـه مذکور سیاست اگر دریافتند مسلمانان سیاست، این
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 قایمـاز( دادنـد قرار خویش زندگی سرلوحه را آن و آوردند روی نبوی سنت از پیروی به مجدداً  بنابراین
 دیـن های کتاب فقهی محتوای کیفی و کمی مضمونی نقد بنابراین، ؛)۵٣۵ص ،٨ج ق،١۴٠۵ ذهبی،
  .دارد ضرورت جوانان، دینی تربیت بر تأثیرگذاری و آموزش فراگیری خاطر به زندگی،

  
  روش تحقیق

که  است آوری اطالعاتگردی و یهای مهم شناسا یکی از روش ،کیفی تحلیل محتوای کمی وروش 
 ،های متعدد و متنوعی بوده و اهداف تحقیقات علوم انسانی دارای کارکرد شرایطبا توجه به موضوع، 

 های این روش، امکان اعتبارسنجی آن توسط محققان دیگر و نتایج آن قابلیت اثبات دارد. از قابلیت
   .)۵٨−٢٧، ص١٣٩٢پور،  در نتیجه اثبات نتایج است (جانی

 عبـارت آن و محتواست تحلیل منظور به کمی و اصولی عینی، پژوهشِی  فن محتوا تحلیل واقع، در
 شود، می  انتخاب که واحدهایی در) ها پارگراف و عبارات کلمات،( متن یک اجزای دادن قرار: از است
 دارد گوناگونی های روش محتوا تحلیل). ٢٩ص ،١٣٧۵ باردن،( اند شده تعیین پیش از که مقوالتی در
  .شود می استفاده کیفی و کّمی مضمونی محتوای تحلیل روش از پژوهش این در که

  
  ضرورت

. ٣ ؛رنـدهیام گیـپ. ٢ ؛امیـپ منبـع. ١ :جاد ارتباط شامل چهار بعد متفاوت استیا ایام یروند انتقال پ
های دین و زندگی از جهات  ). محتوای کتاب۴١ص، ١٣٨٢ام (مسعودی، یپجه یا نتیتأثیر . ۴ ؛امیپ

هـا، بـه نظـر  گرفته در تدوین ایـن کتـاب با وجود تالش صورت .مختلفی قابل نقد و ارزیابی است
های جامعـه مخاطبـان، محتـوای  ها از جهت اهداف آموزشی، نیازها و ضرورت رسد این کتاب می

  . دارداشکاالت مهمی  و... مفاهیم دینیهای انتقال  ها، شیوه کتاب
 و تـرین مهـم فقـه، و احکـام همـواره تشـیع، مکتـب تراث ویژه به اسالم، دین های آموزه در اگرچه
 نشان ها کتاب این در محتوا، کمی بررسی اما اند؛ داده اختصاص خود به را آثار و مباحث ترین گسترده

 جهـت از نیز اندک مقدار همین و دارد را سهم کمترین موضوعات، دیگر بین در موضوع این دهد، می
 جـدولی موضوع، این اثبات برای ادامه، در. است نقد قابل کیفی جهت از و فقهی مفاهیم انتقال روش
  .شود می ارائه ها کتاب این در اخالقی و اعتقادی فقهی، موضوعات کمی محتوای از
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  )١و زندگی (محتوای کمی موضوعات کتاب دین : ١شماره جدول 

  احکام اخالق اعتقادات نام درس
     ٢٣−١۴ص  درس اول: هدف آفرینش
    ٣٣−٢۴ص    درس دوم: پر پرواز

     ۴٣−٣٣ص  ای رو به روشنایی درس سوم: پنجره
     ۵٣−۴۴ص  درس چهارم: آینده روشن
     ۶٣−۵۴ص  درس پنجم: منزلگاه بعد
     ٧٣−۶۴ص  درس ششم: واقعه بزرگ
     ٨۵−٧۴ص  درس هفتم: فرجام کار
   ٩٧−٨۶    درس هشتم: قدم در راه
     ١٠٩−٩٨ص  درس نهم: دوستی با خدا

  احکام عبادات١٢٣−١١٠ص      درس دهم: یاری از نماز و روزه
    ١٣٣−١٢۴ص    درس یازدهم: فضیلت آراستگی
  احکام خانواده١۴۴-١٣۴ص   درس دوازدهم: زیبایی پوشیدگی

  %١۶ %۴٢ %۴٢ مجموع

  
  )٢محتوای کمی موضوعات کتاب دین و زندگی (: ٢شماره جدول 

  احکام  اخالق  اعتقادات  نام درس
      ١۵−۶ص  درس اول: هدایت الهی
      ٣١−١۶ص  درس دوم: تداوم هدایت
      ۴۵−٣٢ص  درس سوم: معجزه جاویدان

      ۶١−۴۶ص  های پیامبر درس چهارم: مسئولیت
      ٧۵−۶٢ص  درس پنجم: امامت تداوم رسالت

      ٩٣−٧۶ص  پیشوایان اسوهدرس ششم: 
مسلماناندرس هفتم: وضعیت فرهنگی

 پس از رسول خدا 
      ١٠۵−٩۴ص

های راستیندرس هشتم: احیای ارزش
 (امامت)

      ١٢٣−١٠۶ص

      ١٣٩−١٢۴ص  درس نهم: عصر غیبت
      ١۵١−١۴٠ص  درس دهم: مرجعیت و والیت فقیه

    ١۶۵−١۵٢ص    درس یازدهم: عزت نفس
  (احکام خانواده) ١٨۴−١۶٨ص      پیوند مقدسدرس دوازدهم: 

  %۶  %١۶  %٧٨  درصد کمی موضوعات
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  )٣محتوای کمی موضوعات کتاب دین و زندگی (: ٣شماره جدول 
  احکام  اخالق اعتقادات نام درس

     ١٧−٢ص  درس اول: هستی بخش
     ٢٩−١٨ص  همتا درس دوم: یگانه بی

     ۴١−٣٠ص  درس سوم: توحید و سبک زندگی
    ۵٣−۴٢ص    چهارم: فقط برای اودرس 

     ۶٧−۵۴  درس پنجم: قدرت پرواز
     ٧٩−۶٨  های خداوند در زندگیدرس ششم: سنت

    ٩٧−٨۴    درس هفتم: بازگشت
  (موضوعات متنوع) ١١١−٩٨      درس هشتم: احکام الهی در زندگی

     ١٣١−١١٢  های استواردرس نهم: پایه
     ١۴۵−١٣٣  هادرس دهم: تمدن جدید و مسئولیت

  %١٠ %١٠ %٨٠ درصد کمی موضوعات

  
 یمحتوادرصد ١٠ حدود ه،یپا سه در یزندگ و نید یها کتاب در یفقه احکام یمحتوا نیانگیم
 .استدرصد ٢٠ اخالقدرصد، ٧٠ یاعتقاد موضوعات یآموزش یها کتاب

  

  
 ٣−١های دین و زندگی  : میانگین محتوای کتاب١نمودار شماره 

  
  پیشینه پژوهش

تحلیـل دین و زندگی نگاشته شده اسـت، ماننـد های  بادر نقد محتوای کت فراوانیتاکنون مقاالت 
هـای دیـن و  نقـدی بـر کتـاب، نـژاد سبحانیو  ، اثر محمد مزیدیهای دین و زندگی محتوای کتاب

ولی در بین آثار نگاشته شده، تاکنون درباره اهمیت و نقـش فقـه و  ؛...و، سیدمحمد دلبری؛ زندگی
های دین و زندگی از  حکام شرعی در تربیت دینی جوانان، مقاله یا کتابی نوشته نشده است و کتابا

اخالق 

اعتقادات 

احکام 
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 توسطاند. اگرچه در موضوع تأثیر دانش فقه بر دانش تربیت، مقاالتی  شناسی نشده باین جهت آسی
  نوشته شده است. ...و علیرضا اعرافی، اسماعیل اخالقی

 دینی، های کتاب در فقه آموزش کاهش طرح بار نخستین دهد؛ می نشان موضوع، این پیشینه بررسی
 بازرگـان،( اسـت نشده ارائه قبولی قابل دالیل آن برای و است شده ارائه بازرگان مهدی مهندس سوی از

 سال، چهل گذشت از پس و شد تأیید وقت، وپرورش آموزش طرف از پیشنهاد این). ١٢−٨ص ،١٣٣٨
  .است شده اعمال بازنگری بدون آموزان، دانش زندگی و دین های کتاب در همچنان

سان یک متکلم شـیعی، از مبـانی اعتقـادی بتواند  نسل جوان، در نتیجه این نوع از آموزش، می
گاهی از احکام و اهمیت آنها، گـاه حتـی از انجـام نا ، ولی در میدان عمل، به علتکند  خود دفاع آ

  ان ناتوان است.ف یک مسلمیترین وظا ییترین و ابتدا ساده
  

  های دینی جایگاه فقه در آموزه

فـارس،  معنای طاعت، انقیاد، روش، ... آمـده اسـت (ابن ای عربی است که در لغت به واژه» دین«
؛ ...). دین در واقع آن چیزی اسـت کـه ٣١٩،ص٢ق، ج١۴١٠؛ فراهیدی، ٣١٩، ص٢ق، ج١۴٠۴

ای وحیانی و عقالنی از عقاید، اخالق  مجموعهشود و در اصطالح،  معبود به واسطه آن، اطاعت می
هـای دینـی در بخـش  آمـوزه و مقّررات است که نظر به اداره زندگی فردی و اجتماعی انسان دارنـد.

کاود. در بخش اخـالق،  اعتقادی، مسائل مربوط به صفات خدا، توحید، نبّوت، وحی و معاد را می
اند، و سرانجام، واپسین بخش آن، ویژه  ائل اخالقیتعالیمی را دارد که در پی کسب فضائل و رفع رذ

مناسک و اعمال و احکام است، یعنی مقّررات دینی که رفتار انسان با خود، خدا و اجتماع را تعیـین 
برخـی دیگـر دیـن را چنـین تعریـف  ).٣۶۴، ص١٣٨۶کند (پژوهشکده تحقیقـات اسـالمی،  می
دار حّد انسـان و تحصـیل سـعادت ابـدی آن  نگاه اند: عبارت از برنامه حقیقی و دستور واقعی کرده

). بنابراین دین شامل سه نوع آموزۀ کلـی اعتقـادات، ۴۶٠، ص٣، ج١٣٨١زاده آملی،  است (حسن
هـای  تـرین بخـش از آمـوزه اخالق و فقه است، ولی روشن است که با توجه به مفهوم لغـوی، مهـم

آینـد،  نیز جزء این مجموعه به شمار مـیدینی، همان احکام شرعی است و اگر اخالق و اعتقادات، 
از آن جهت است که منجر به اطاعت بهتر از خداوند شوند و نقش مقدماتی یـا ابـزاری دارنـد، بـه 

؛ شـهید ثـانی، ۵ق، ص١۴٠۶بـراج،  همین جهت، فقه در علوم اسالمی، اشرف علـوم اسـت (ابن
زالـی، علـم کـالم را بـار غ )، ولی نخستین۶۴، ص٨، ج١٣۶۶؛ میرحامد حسین، ١١ق، ص١۴٢٠

) و ١١٨ق، ص١۴٢۶؛ سـاعدی، ٧ق، ص١۴١۶عنوان اشرف علوم اسالمی معرفی کرد (غزالـی،  به
قدر مباحث عقلی و کالمی در علوم اسالمی گسترده شد که برخـی گمـان کردنـد ایـن  به تدریج آن
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  ر علم ارزش ذاتی دارد، در حالی که هـدف از ایـن علـم، رسـیدن بـه مرحلـه اطاعـت از پروردگـا
ولی در طرح کردن و پرداختن به موضوعات اخالقـی، اعتقـادی و فقهـی الزم اسـت تعـادل است. 

  رعایت شود. 
 

   یفقه یها آموزه

معنای فهمیدن است و در اصطالح عبارت است از: علم به احکام فرعی شرع اسالم  فقه در لغت به
منـابع و ادّلـه تفصـیلی (یعنـی (نه مسائل اصول اعتقادی یا تربیتـی بلکـه احکـام عملـی) از روی 

ای اسـت کـه  کنندۀ وظیفـه ). هر حکم مشخص٢۴، ص٢٠تا، ج روایات، قرآن، ...) (مطهری، بی
خداوند متعال در مورد هر یک از کارهای بندگانش، از آنها انتظار دارد. هدف این احکام، این است 

 که انسان در عالم واقعیت، به اراده شارع عینیت ببخشد.
نی مطـرح بـوده یدانش مسلط و چهره غالب معارف د عنوان بهنی شیعه، فقه یشه دیاند خیدر تار

، شـدها سبب  تدریج، توسعه اشکاالت و شبهات اعتقادی، پاسخگویی به این پرسش است، ولی به
مـادر و  دانـِش  عنوان  بـهخداوند و احکام وی، به مباحث کالمی  برای رسیدن به مرحله اطاعت، از

بروز این اشکال، یعنی در اولویـت قـرار  .)۵٠، ص١تا، ج لفان، بیؤم (جمعی از شود برتر پرداخته
دادن علم کالم، در کتب آموزشی آسیب مهمی در نتایج و اهداف آموزشی ایجاد کرده است. چـون 

مانند یک سر بسیار بزرگ بر  ،تر از اصل موضوع است گیعنی فقه، به مراتب بزر ،مقدمه دانش دینی
مسـلمان خواهـد شـد، مسـلمانی کـه  بدنی بسیار کوچک که سبب بروز یک چهره کاریکاتوری از

  1کند. مسلمان عمل می ادعاهای زیادی دارد، ولی در مرحله عمل، ناکارآمدتر از یک غیر
ت رسیده است، در بخش اعظم خود شامل احکام شرعی اسـما به دست  آنچه از معصومان
کلینـی، از فقـه بـا کلمـه علـم یـاد شـده اسـت ( صادق در روایات امام 2نه اعتقادات و اخالق.

و در سده دوم هجری، علم به معنای فقه بوده اسـت و عمومـًا عـالم دینـی  )۴۴، ص١ق، ج١۴٠٧
کالم اسالمی و اخالق جزء علومی  .)٣۶٧، ص١٩۶١آمد (حجاب،  کسی بود که فقیه به شمار می

  و قرآن ریشه جدی دارد، ولی جزء علوم متأخر هستند. ه در کالم معصوماناست که اگرچ
کید بسیاری داشته اسـت صادق امام  ،١ج ،١٣٧١(برقـی،  بر یادگیری فقه و احکام شرعی تأ

کیـد بـر احکـام شـرعی شـناخته می .)٩٣ص  ،١٣۴٨ (کشـی، شـدند در طول تاریخ، شیعیان با تأ
                                                           

 یمـذهب آمـوزش و یاسـالم حکومـت از سـال چهل گذشت از پس جوان نسل انیم در... و یجنس فساد طالق، آمار شی. افزا١
  ).۵۶−۴٣ص، ١٣٩٢ ،ی(بحران است مطلب نیا بر گواه... و ها رسانه ،یآموزش یها کتاب قیطر  از جوانان و نوجوانان

 یفقهـ اتیـروا اسـت، عهیشـ متقـدم یثیحـد جـامع نیتـر بزرگ که را یکاف کتاب اتیروا ینمونه حجم حداکثر ی. برا٢
  .دهد یم لیتشک
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ین تالش خود را معطـوف تبیـین احکـام شـرعی تر مهم در سده دوم هجری صادقین .)۵۵٧ص
  .)٧١، ص٢٠٠۴ر، یصغ یاند (عل نموده

 از متـدین انسـان تمییـز سـبب و شـود می دیده متدین انسان یک عینی و بیرونی بعد عنوان به آنچه
 حتـی و ادیـان از بسـیاری اعتقـادات، و اخـالق بعـد در. است شرعی احکام رعایت شود، می دین بی

 و عقلـی مسـائل بـر مبتنـی بیشـتر اخـالق، و اعتقادات زیرا هستند؛ مشترک همدیگر با یکالئ جوامع
 مسـلمان آنچه ولی). ٢٠−١ص ،١٣٩٣ همامی،( است درک قابل ها انسان همه برای که هستند فطری

 در اسـت ممکن اگرچه. کند می عمل بدان او که است شرعی احکام کند، می متمایز مسلمان غیر از را
 و روش معنای بـه دیـن، درنهایت ولی باشد؛ داشته وجود جدی تمایزهای نیز اعتقادات و اخالق زمینۀ
 را شـرعی احکـام اگر و کند می انتخاب خود خارجی و عینی زندگی برای فرد که است ای طریقه آیین،

 تـوان می بنـابراین، داننـد؛ نمی متـدین را او مردم باشد، داشته صحیحی اعتقادات هرچند نکند رعایت
  .است دینی های آموزه ترین مهم و جنبه و بعد ترین مهم شرعی، احکام گفت

  
  ین کارکردهای تربیتی فقهتر مهم

هدف از  .است تطهیر روح، ساری و جاریاحکام شرعی  ودر همه آیات قرآن کریم  :تطهیر  .١
نزول قرآن کریم تطهیر و تزکیه انسان است و تمام احکام شرعی در این راستا قرار دارند و بـرای ایـن 

هـا،  طهارت و دوری از آلودگی ).۵١٣ص، ٩ ، جق١۴١٧اند (طباطبایی،  هدف و کارکرد جعل شده
  هم در اعتقادات و هم در اخالق و هم در احکام شرعی وجود دارد. 

هـای ظـاهری و  برای تطهیر وضع شده است. وضو برای طهارت از خباثـت همه احکام شرعی
های نفسانی و توجه تام به خداونـد،  باطنی انسان، روزه برای پاک شدن قلب انسان از امیال و هوس

ـ«زکات برای پاک شدن جامعه از آلودگِی فقر،  واهلِ نْ أَمْ ذْ مِ مْ وَ تُـزَ ـِخُ هُ ـرُ ةً تُطَهِّ قَ ـدَ مْ يكِّ مْ صَ (توبـه، »  هِ
جهاد برای سالمت جامعه از خطر توطئه و فتنه، حجاب برای سـالمت روابـط اجتمـاعی  1)،١٠٣

ِن«زنان و مردان،  لُـوهبِ مْ وَ قُ لُـوبِكُ ـرُ لِقُ هَ ـمْ أَطْ جـابٍ ذلِكُ راءِ حِ ـنْ وَ نَّ مِ ـئَلُوهُ تاعـاً فَسْ نَّ مَ وهُ أَلْتُمُ   »إِذا سَ
کتاب و حکمت، بـرای تزکیـه و تطهیـر انسـان طور کلی، نزول  به 2) وضع شده است.۵٣(احزاب، 

مْ «است:  يهِ كِّ زَ ةَ وَ يُ مَ كْ ِ مُ الْكِتابَ وَ احلْ هُ لِّمُ عَ مْ آياتِکَ وَ يُ يْهِ لَ تْلُوا عَ بنابراین اگر احکـام  3)؛١٢٩(بقره، » يَ
  ای سالم و پاک داشت. توان توقع جامعه رنگ باشد، نمی های آموزشی کم شرعی در کتاب

                                                           
  آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی!  لهیتا به وس ر،یعنوان زکات) بگ ای (به . از اموال آنها صدقه١
 نیـا د؛یاز پشت پرده بخواه دیخواه ] میامبری) از آنان [همسران پتیعنوان عار  زندگی را (به لیاز وسا زیی. هنگامی که چ٢

  های شما و آنها بهتر است!  کار برای پاکی دل
  .کند پاکیزه و بیاموزد حکمت و کتاب را آنها و بخواند آنان بر را تو آیات تا. ٣
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حکم شرعی  .پذیری است یکی از کارکردهای مهم احکام فقهی مسئولیت :پذیری مسئولیت. ٢
 در صـورت تبعیـت، شـداالتباع  به این معناست که اگر دستورالعمل دینی حجت شناخته شد والزم

، ١ج ،ق١۴٢٨ (صـنقور، مستوجب پاداش است، اگر تبعیت صورت نگیرد، مستوجب عقاب است
پرداخت نفقه زن توسط مرد  مثالً اثر نیستند،  بیشرعی احکامی خنثی و بنابراین، احکام  .)۵٧۵ص

 یکـی از. بنـابراین اگـر مـردی از ایـن امـر اسـتنکاف ورزد، مسـتحّق عقـاب اسـت ؛واجب اسـت
یابند کـه  زیرا درمی ؛پذیری است کارکردهای مهم احکام شرعی در رفتار متدینان، افزایش مسئولیت

باید پاسخگو باشند  ،...و ود، مانند ثروت، خانواده، سالمتی، جامعهدر برابر سرمایه مهم زندگی خ
  منافع شخصی خود باشند. دنبال اغراض و تفاوت و تنها به توانند بی و نمی

یری در پذ تطبیعـی اسـت مسـئولی ، های درسـی با کاستن از کمیت موضوعات فقهی در کتاب
تـدریج  دختران و پسران، پس از رسیدن به سن بلـوغ، بـه ،در گذشته. جوانان به حداقل کاهش یابد
شدند، در حالی که کـارکرد  داری، همسرداری و تربیت فرزندان آماده می برای پذیرفتن وظایف خانه

هـای  جهان معاصر و عدم اتخاذ روش مناسب تقابل با این رویکـرد در کتـاب ۀخودمحوران فرهنِگ 
خـود، احسـاس تعهـد و  ۀیکدیگر و نسبت به نسل آینـد جوانان نسبت به شدهدین و زندگی، سبب 

مسئولیت کمی داشته باشند و تأمین نیازهای خودشان، اولویت آنهـا باشـد.در صـورت ازدواج، بـه 
و کودکـان  شـوند جدا میکنند، به بهانه آزادی، به راحتی  و فرزندانشان نیز توجه نمی نیازهای همسر
  .)۵۶−۴٣ص، ١٣٩٢د (بحرانی، کنن ای دشوار رها می خود را با آینده

توانـد ابـزار کارآمـدی در  مـی ،با استفاده از فقه اسـالمی ،دین و زندگیهای  بادر حالی که کت
ها توانـایی  پذیری مردان و زنان در مقابل فرزندانشان باشد، این کتاب یتمسئولجهت افزایش حّس 

  هستند. به نهاد خانواده را داراسازی جوانان، برای پذیرش وظایف شرعیشان، پیش از ورود  آماده
 ،عبـادات ویژه بـه ،دهد احکام شـرعی دقت در احکام شرعی نشان می :شناسی وقت و نظم. ٣

روز، روزه در برخی ایام سال، زکات و خمس  نماز، در برخی ساعات شبانه مثالً دارای زمان هستند، 
 باید انجـام شـود.  حجه ماه ذیحج در و  سود، مازاد درآمد سالیانه، جهاد، در زمان هجوم دشمن، 

را در چند وعده بخوانـد و از وظیفـه روزانـه نمازهای یک سال کامل رکعت  ۶١٨٨تواند  انسان نمی
نیـاز از پرداخـت  سلب مسئولیت نماید و یا مبلغ زیادی را به فقرا پرداخت نماید و خود را بـی خود

  خمس و زکات بداند.
 بنابراین. است زمان مسئله به مسلمان توجه عبادات، شدۀ بندی زمان مهبرنا این آثار ترین مهم از یکی

 دیگر شکل، همین به و) ۴۶۵ص ،١٣٨۴ کنی، مهدوی( باشد توجه بی زمان به تواند نمی متدین فرد یک
). ١٨٩ص ،١١ج ،١٣٨٧ رضـایی،( سـازد مـی مـنظم و شـناس وقت فـرد یـک انسان، از شرعی احکام
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 فـراهم را وی ارتقـای و رشـد  زمینـه بگیرد، شکل انسان یک در اگر که است مهمی ویژگی شناسی وقت
 اسـت بطالـت بـه وقت گذراندن و زمان به توجهی بی نماز، به توجهی بی نتیجه کریم، قرآن در. آورد می

لِّ « ُصَ نَ املـْ ْ نَکُ مِ ك * نيَ قالُوا ملَ ِسْ ْ نَکُ نُطْعِمُ املْ عَ  * نيَ وَ ملَ وضُ مَ نَّا نَخُ ائِضوَ كُ   1).۴۵−۴٣ مدثر،» (نيَ اخلْ
جهـت بـودن نسـل  هر به نگاریتواند در ول به موضوعات فقهی، مینکردن عدم آموزش و عمل 

شناسی، از میان جوانان رخت بربسـته و سـاعات و روزهـا و  تجوان موثر باشد، نظم و ترتیب و وق
کننـد. در حـالی  میی خود را بدون احساس گناه و عذاب وجدان، در فضای مجازی سپری ها بش

من را از ؤمـ توانـد احکام شرعی، اگـر بـه روش سیسـتمی تبیـین شـود، مـی ویژه به ،که تربیت دینی
 ۀروز خـود، برنامـ ، جـوان مسـلمان بـرای شـبانهشـودپرداختن به امور لغو منصرف نماید و سـبب 

  بندی شده قرار دهد. نزما
مندی در زندگی  فی و هدریز رنامهبممکن است گفته شود، در برخی دروس به اهمیت زمان و 
بلکه ارائه راهکار عملی برای نظم و  ؛اشاره شده است، ولی هدف در اینجا طرح این موضوع نیست

  شناسی یکی از کارکردهای مهم فقه است. تنظم و وق .ی استریز برنامه
ت. یکـی شناسی اس عنوان یک فریضه، دارای کارکرد وقت دقت در ادای نماز و در اوقات آن، به

ها این است که اگرچه در این کتاب تصریح شده کـه نمـاز سـتون دیـن  از نکات منفی در این کتاب
درس) تنها نصـف یـک درس لحـاظ شـده اسـت و در  ٣۴است، ولی برای این ستون (از مجموع 

های نماز مقبول که ادای فریضۀ در وقـت فضـیلت آن  ترین مؤلفه مجال هم یکی از مهم همان اندک
مطرح نشده است. در حالی که قرآن کریم در آیات مختلف بر دقت بر وقـت نمـاز تصـریح است، 

الةَ . «کرده است ىلَ الْ كإِنَّ الصَّ نـانَتْ عَ مِ ؤْ اكِ  نيَ مُ وتً قُ وْ ا مَ و روایـات مهمـی نیـز در  2)١٠٣(نسـاء، » تابً
را کوچـک بشـمارد،  شفاعت ما به کسی که نمـاز«فرماید:  می باقر باره وجود دارد. مثًال امام این
). در کتاب دین و زندگی دربارۀ موانـع تـأثیر نمـاز بـر ٢٧٠، ص٣ق، ج١۴٠٧(کلینی،  »رسد نمی

رشد انسان، مسئله غصبی نبودن اموال و رضایت پدر و مادر ذکر شده است، ولی به مسئله اهمیـت 
شـده اسـت کـه قدر این موضوع به اختصار مطرح  هم نشده است و آن  نماز در وقت آن حتی اشاره

آموز به رساله مرجع تقلیدش ارجاع شده است، در حـالی کـه  حتی برای احکام شرعی نماز، دانش
اهمیتـی موضـوع در نـزد  نظر در احکام نماز بسیار اندک است و این ارجاع، حکایت از بی اختالف

  ها دارد. نگارندگان این کتاب
ئله والیت و امامت، در این کتاب دارای حال آنکه برخی موارد کالمی، مانند جبر و اختیار، مس

کیدها بر مسئله والیت، در کتب دین و زندگی بـرای مشـارکت  تطویل نابجا است. اگر تمامی این تأ
                                                           

  .»بودیم صدا هم و همنشین باطل اهل با پیوسته و کردیم نمی مستمند اطعام و نبودیم، نمازگزاران از ما«: گویند می. ١
  .است مؤمنان برای معینی و ثابت وظیفه نماز زیرا دهید؛ انجام) معمول طور به( را نماز. ٢
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  شناسـی نشـان جوانان در امور سیاسی است، باید به نگارندگان خاطرنشـان کـرد، آمارهـای جامعه
ر سیاسـی چنـدان قابـل توجـه نیسـت پـذیری جوانـان، در امـو دهد، در حال حاضر، مسئولیت می

دهد آموزش نظری این موضوعات با تمام شرح و  ) و این نشان می٢۴٠−٢٠٧، ص١٣٩١(طالبی، 
 بسط آن اثر اندکی بر عملکرد جوانان داشته است.

 پـذیری اطاعت و بندگی شرعی، احکام مهم کارکردهای از دیگر یکی :پذیری اطاعت و بندگی. ۴
 و شـود وی تبعیت عدم به منجر که نماید پرسشی شرعی احکام دلیل از تواند نمی متدین انسان. است
 انکـار را آن تـوان نمی و شود می االتباع الزم شود، شناخته حجت قطعی دلیل به شرعی، حکم یک اگر
 ،١٣٨١ بنـاری،( کند می تقویت مؤمن انسان در را تسلیم و عبودیت روح شرعی احکام تدریج، به. کرد
 اگـردر کـه اسـت مهمـی موضوع جامعه یک مدیریت و کالن سطح در پذیری اطاعت). ۴٩−٣٩ص

 کـه مردمـی بـر توانـد نمی حکـومتی هـیچ و کشاند می چالش به را حکومت باشد، رنگ کم ای جامعه
 اصـالحی هـای ریزی برنامه و سیاست اعمال در همواره و کند حکومت باشند، نداشته اطاعت روحیه
 عامـل را دین شناسان، جامعه از بسیاری). ٩۴−٧٧ص ،١٣٩٧ ملکی،( بود خواهد مشکل دچار خود
 میرزائـی،( دانند می اجتماعی هنجارهای و ها ارزش به فرد، پایبندی یعنی فرد، پذیری جامعه در مهمی
 والیـت، مسـئلۀ در کالمـی موضوعات تطویل جای به رسد، می نظر به بنابراین). ۵۵−٢٧ص ،١٣٩٠
 جامعـه حـاکم یـا و رسـولش و خداونـد از اطاعـت و شـرعی احکام از تبعیت لزوم اگر 1... امامت،
، بـا طـرح باشـددیـن و زنـدگی  هـای کتاب نویسندگان مّدنظر آموزشی، هدف یک عنوان به اسالمی

  شود.  موضوعات فقهی این غرض بیشتر تأمین می
در محـیط به دلیـل جـذب شـدن ها  باهمچنین باید توجه داشت، بسیاری از مخاطبان این کت

های غیرعلوم انسانی، ممکن است هرگز فرصت آشنایی با وظـایف  کسب و کار یا تحصیل در رشته
پـذیری آحـاد  اطاعـت ... را پیدا نکننـد.وشرعی خود در موضوعات عبادی، اقتصادی، خانوادگی، 

ایـن مهـم از  ومردم از حـاکم، مـورد توقـع و مطلـوب در رشـد و توسـعه جامعـه اسـالمی اسـت 
 های مهم آموزش فقه است.کارکرد
  

  نگرش سیستمی به فقه اسالمی

کیـد بـر اهمیـت و آموز دانشبیان احکام شرعی برای  مسئلهبا مقدمات طرح شده، ضرورت  ان و تأ
آموزش احکام فقهی بایـد بـا  کهشود آن است  ، پرسشی که در اینجا مطرح میشدکارکرد آن روشن 
جذابیت الزم را داشته باشـد، هم کننده نباشد و  هخست که هماجرا شود ان آموز دانشچه روشی برای 

                                                           
  .است افتهی اختصاص تیوال  و نبوت موضوع به رستانیدب دوم یۀپا یزندگ و نید  کتاب کل باً ی. تقر ١
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راهکاری که بـرای ایـن نـوع آمـوزش پیشـنهاد  ؛ان تضعیف نشودآموز دانشهم بعد تفکر و تدبر در 
  شود، آموزش فقه به روش سیستمی است. می

دارای اجزائی است کـه از کـارکرد هماهنـگ آن اجـزا هـدفی تـأمین   معنای مجموعه سیستم به
... اسـت کـه بـرای و یـک خـودرو، دارای اجـزاء متفـاوتی از موتـور، چـرخ، فرمـان مثالً ، شود می

فهـم  .یک سیستم دارای اجزاء است مثابۀ بهفقه اسالمی  .طراحی شده است انساننقل آسان  و حمل
احکام با یکدیگر ۀ سیستمی به شکلی ممکن است که رابط در نگرِش  ،کارکرد احکام مختلف فقهی

  سترسی به اهداف شریعت مورد توجه قرار گیرد.در راستای د
هـرکس در آن  قـرآن کتـابی اسـت کـه معتقدنـداز بزرگـان،  دیگـر عالمه طباطبایی و بسـیاری

حکـیم و عـالم اسـت و ایـن کتـاب  یابد که ایـن کتـاب از جانـب خداونـِد  خردمندانه بنگرد درمی
که این کتاب  یابند خردمندان درمیتواند بشری باشد و سخن گفتن از اعجاز برای عوام است و  نمی

ـمـا «: فرمایـد ). قرآن کـریم می١٩٣ص، ١ج ،١٣٧٨، از جانب خداوند است (طباطبایی  الّ رُ إِ كَّ ذَّ يَ
َ  أُولُوا شـود  مـیاسـت کـه سـبب  ای پرسش آن است که ایـن چـه ویژگـی 1).٢۶٩، (بقره »لْبابِ األْ

  خردمندان دریابند که این کتاب از جانب خداست؟
یابد در پـس ایـن  درمی اندیشد می ،االحکام ویژه آیات ای که در آیات قرآن کریم، به خوانندههر 

شده  کلی نهفته است که تمام این آیات برای رسیدن به آن اهداف کلی وضع اهدافی ،احکام جزئی
 ...و ، ماننـد خـانواده، اقتصـاد، سیاسـتگونـاگونبنابراین گوینده این کتاب در موضوعات  ؛است
احکامی که در یک موضوع خاص مانند خانواده وضـع شـده به این معنی که رای رویکردی است دا

رخـی از ایـن ب است، رساننده به اهدافی است که از جعل و وضع آن احکام مورد نظر بوده اسـت.
 ،١٣٨٣صـرامی، ( انـد کرده ...و اهداف، تعبیر به مصالح مرسـله یـا مـذاق شـارع، اهـداف شـارع

و  ... حفـظ مـال، جـان، آبـرو، برخی از این اهداف واضح و روشن هستند، ماننـد. )١٠١−٨١ص
االحکـام بیندیشـد بـه آن  دقت و تأمل بیشتری دارند که اگر انسان خردمندانه در آیـات برخی نیاز به 
روح و خشـک از  ای بـی احکام شرعی مجموعه شود میسبب  ،یابد و عدم تفکر درباره آن دست می

ای از قیود و خرافات به شمار آید که هر روز برای اصالح و یا تعدیل  درک، در زنجیره قوانین غیرقابل
  2.و یا نادیده گرفتن آن باید تالش کرد

 بایـدبلکه  ؛داشته باشد عملکرد نسل جوان کاستن از حجم احکام فقهی نتوانسته تأثیر مثبتی بر
ر صـاحب خـردی اگـر بـه موضـوعات زیرا ه شود؛ االحکام به روشی جدید و سیستمی تبیین  آیات

                                                           
  .گردند نمی متذکر) و کنند نمی درک را حقایق این( خردمندان، جز و. ١
... و ییفنـا ابوالقاسم سروش، میعبدالکر  د،یابوز  حامد نصر مانند معاصر روشنفکران توسط که یفراوان یها . مانند کتاب٢

  .است شده نوشته یشرع احکام از یبرخ گرفتن دهیناد  لزوم درباره
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غیربشری  درستی و ،در قرآن کریم بنگرد، اوالً  ...و مختلف، مانند احکام خانواده، اقتصاد، سیاست
منـد  از آثار و نتایج مهم احکام فقهـی بهـره ،ثانیاً  ؛رسد یابد و به مرحله تبعیت می در می بودن آن را

که با روش موجـود،  حالی در کند. یرت پیدا میو نسبت به لزوم تبعیت از احکام فقهی بص شود می
... نیـاز و اش با حقوق بشر یا عـدالت همچنان احکام شرعی به خاطر ابهامش و یا تعارض ظاهری

  به تبیین دارد.
در اینجا دو موضوع مهم که طرح احکام مربوط به آن بعد از احکام عبادات ضـرورت بیشـتری 

حیطه، دچـار مشـکالت فراوانـی اسـت و تبعیـت از احکـام  دارد، و جامعه معاصر ایران در این دو
اند از:  شود که عبارت می تواند تأثیر مهمی در حل معضالت جامعه داشته باشد، بررسی شرعی می

  . احکام مربوط به اقتصاد.٢. احکام مربوط به خانواده؛ ١
  

  . احکام مربوط به خانواده ١
کـم آمـاده  کـم دبایـ ،ذراندن تحصیالت مقطع متوسطهپس از گ ،دختران ویژه ، بهبسیاری از جوانان

گـاهی  سیستمی احکام مربوط به خانواده مـی  آموزش شوند.ازدواج و سرپرستی از کودکان  توانـد آ
ماننـد ، نسل جوان را درباره وظایف و حقوقشان به دنبال داشته باشد و از بروز بسیاری از معضالت

  ... جلوگیری کند.و الق، حضانتعدم اعطاء نفقه، عدم تمکین، بدحجابی، ط
  

  تعلیمات دین و زندگی های بااحکام مربوط به خانواده در کت

درس زیبـایی  :های دین و زندگی، در دو مورد احکام مربوط به خـانواده بیـان شـده اسـت در کتاب
  پوشیدگی و پیوند مقدس. 

 آرامـش کسـب آن دوم هـدف و جنسـی نیاز رفع ازدواج از هدف نخستین مقدس، پیوند درس در
 قـرآن در خـانواده و فقهـی احکـام بـه سیستمی نگرش نقص خاطر به مسئله این که است  شده معرفی
 جـامع نگـاه یـک ها کتاب نویسندگان شد، بیان پیشتر که طور همان بنابراین است؛ آمده وجود به کریم
 چنـین کـارکرد شـد، گفتـه که طور همان. ندارند فقهی، احکام ویژه به اسالم، دینی های آموزه به نسبت
 مدگرایی، ظاهرگرایی، افزایش ازدواج، از هدف عنوان به جنسی، نیاز رفع دادن قرار اولویت در ای آموزه

  .است فرزندان و خانواده برابر در والدین مسئولیت احساس عدم و طالق نتیجه در و خودخواهی
هوس توسط مردان و حضـور پوشیدگی نیز علت حکم حجاب، آلوده نشدن به  در درس زیبایِی 
بیان شده است. در حـالی کـه در قـرآن  ،هدف  تشریع حکم حجاب عنوان به ،سالم زنان در جامعه

فرمایـد:  میاست، نخست طهارت معنوی، خداوند  مسئلهکریم، هدف از تشریع حکم حجاب دو 
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 خانـه را پـاک کنـدخواهد، اهل  میزنان در خانه بنشینند و خودنمایی جاهالنه نکنند، زیرا خداوند 
، در این آیه پاکی و طهارت معنوی اهل خانه در گـرو پاکـدامنی زنـان معرفـی شـده )٣٣، (احزاب
زیرا طبیعت انسان به چیـزی  ؛افزایش تمایل مردان برای ازدواج و تشکیل خانواده است، دوم ؛است

ب داشته باشند، مـردان ای حجا بنابراین اگر زنان در جامعه ؛که از آن نهی شود، تمایل بیشتری دارد
 انگیزه بیشتری برای ازدواج خواهند داشت. به همین دلیل اسـت کـه حکـم حجـاب از زنـان پیـر و

 .)۶٠، (نور فرتوتی که امید ازدواجشان نیست، برداشته شده است
  

  تبیین احکام خانواده به روش سیستمی

در میـزان  ،ه و تـدبر در آنجامعه اسـت و میـزان اندیشـ بنای تشکیل خانواده ازدواج نخستین سنگ
جملـه  از دارد؛پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تأثیر دارد. ازدواج آثار و نتایج بسیاری 

دامنی و عفـاف و  جنسی، تولید و بقای نسل، تکامل انسـان، آرامـش و سـکون، پـاک ۀارضای غریز
  دیگر. فراواننتایج 
تنها کاری محبوب و مقدس دانسـته، بلکـه  آسمانی آن را نهعنوان یک مکتب  رو، اسالم به این از

هر ازدواجی دارای  .)٢١٧ص، ١٠٠ج ق،١۴٠٣ی، بدان توصیه کرده است (مجلس جوانان را مؤکداً 
نتیجـه،  اهمیـت و در ارج و کم اهداف خاص خود است، ولی در این میـان، برخـی از اهـداف کـم

خوشـبختی زوجـین را تضـمین کننـد.  طوالنیی مدتی توانند برای همیشه و یا حت ناپایدارند و نمی
بنابراین، شایسته است ازدواج با توجه به ایـن اهـداف  ؛نتیجه پایدارند برخی نیز ارجمند، مهم و در

  در نظر گرفته شود.
تنهایی و سببی برای بقای نسـل اسـت،  وازدواج عاملی برای نجات از آلودگی با توجه به اینکه 

فساد شخصـیت و حتـی  گاهیرفتاری و  تعادلی، نابهنجارِی  سبب ایجاد بی خودداری از آن همیشه
هـا بـرای هـر زن و مـرد  بهتـرین و بـاالترین نعمتاز نظر اسالم . بنابراین، شود میبیماری جسمی 

اسـالم دربـاره  ۀانداز رود از بین مکاتب و مذاهب، هیچ مذهبی به تشکیل خانواده است. گمان نمی
کیـد و سـن  انبیـا تازدواج بحث کـرده باشـد. ازدواج از نظـر اسـالم امـری مسـتحب، مـورد تأ

هـدف از  شده و جوانی که بدان تن دهد در حقیقت، همگام با آفرینش و سـعادتمند اسـت. معرفی
سـالم تری دارد و آن آرامش و تربیت یک نسل  بلکه اهداف مهم ؛جنسی نیست ازدواج تنها رفع نیاز

   .)٨۴−۵۵ص، ١٣٩١(آشتیانی،  نوع انسان مسلمان است یو صالح و بقا
 یشود و شکی نیست که سنت الهی بـر بقـا در اسالم تولید مثل امری مقدس و الزم شمرده می

تحدید  مسئلهدر اسالم، رویکرد مثبتی نسبت به  منان سبب نشر دین است.ؤزیرا کثرت م ؛نوع است
تولیدمثل را تشویق  ،در قرآن فراوانی). آیات ٢٢−٢٠ص، ١، ش١٣٧۶، خوئیشود ( نسل دیده نمی
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لَ لَ  هللاُوَ ا«: کند آن از تحدید نسل منع می برخالفنماید و  می عَ سِ كُ جَ فُ نْ أَنْ لَ لَ كُ مْ مِ عَ ا وَ جَ واجً مْ كُ مْ أَزْ
واجِ  نْ أَزْ نكُ مِ ةً نيَ مْ بَ دَ فَ الدَ « 1؛)٧٢ ،(نحل»  وَ حَ تُلُوا أَوْ قْ شْ مْ كُ وَ ال تَ مْ وَ إِ يَ خَ هُ قُ زُ نُ نَرْ القٍ نَحْ مْ إِنَّ كُ ايّ ةَ إِمْ

مْ  هُ تْلَ طْأً كقَ   2.)٣١ ،(اسراء» اريً بكَ انَ خِ
شود که تکثیر نسل را امـری مقـدس و پسـندیده  در جوامع حدیثی نیز روایات بسیاری دیده می

ِت   :یالنب َقاَل  َو «کنند:  معرفی می َکاُح ُسنَّ ِت  یالنِّ ؛ ازدواج سنت مـن یِمنِّ  َس یْ َفلَ  یَفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّ
 یَتَنـاَکُحوا َتَناَسـُلوا َتْکُثـُروا َفـِإنِّ   :َقـاَل  َو ». «است، هرکس از سنت من روی گرداند، از من نیست

َباهِ 
ُ
َمَم  یأ

ُ
ْقط َلْو  َو  اَمِة یَ اْلقِ  ْوَم یَ ِبُکُم اْأل ، تا نسلتان افزایش یابد، زیـرا ؛ ازدواج کنید و فرزند بیاوریدِبالسِّ

  ). ٢٠٣، ص١٠٠ق، ج١۴٠٣(مجلسی، » کنم حتی به فرزندان سقط شده آن من به امتم افتخار می
در آیین اسالم، توصیه بسیاری به ازدواج شده است و ازدواج، عامل رشد، ارتقا، کمال جسـمی 

نْ آ«و معنوی انسان شمرده شده است:  لَقَ  أَنْ  اتِهِ يوَ مِ مْ  خَ نْ  لَكُ مْ  مِ كُ سِ ا أَنْفُ واجً نُوا أَزْ كُ ـلَ  وَ  هايْ إِلَ  لِتَسْ عَ  جَ
مْ يْ بَ  ةً  نَكُ دَّ وَ ةً  وَ  مَ َ محْ مٍ  اتٍ ي َآل ذلِکَ  یف إِنَّ  رَ وْ ونَ يَ  لِقَ رُ كَّ نَّ « 3)؛٢١(روم، » تَفَ مْ  لِباسٌ  هُ تُمْ  وَ  لَكُ نْ ـُن لِباسٌ  أَ »  هلَ

کـه تنهـا در −بنابراین هدف از ازدواج، کمـال انسـانی اسـت؛ ولـی رابطـه جنسـی  4).١٨٧(بقره، 
هدف دیگری دارد و آن تولیدمثل است، آیات قرآن کریم نشانگر آن  −چارچوب ازدواج مجاز است

گرایی  است که هدف از رابطه جنسی تولیدمثل اسـت و اسـالم بـه رابطـه جنسـی بـر مبنـای لـذت
دیگر از انـواع رابطـه جنسـی کـه منجـر بـه تولیـدمثل صـحیح و سـالم  نگرد. بنابراین بسیاری نمی
شود، مانند زنا، لواط، مساحقه و... در اسالم ممنوع است. در اسالم الزم است فرزند از پدر و  نمی

وجود آید و در کانون گرم خانواده رشد یابد و تمامی دستورهای فقهی و اخالقی بـا  مادر مشخص به
نَّ « این مبنا سازگار است

َ
َبا أ

َ
َضا ُموَسی ْبَن  یَّ َعلِ  اْلَحَسِن  أ َنا ِلَما فِ الرِّ َم الزِّ  ِمْن  هیف لما اْلَفَسادِ  ِمَن  ِه ی: َحرَّ

ْنَساِب  َذَهاِب 
َ
ْربِ  َتْرِک  َو  اْأل ْطَفاِل  ِة یَ التَّ

َ
؛ خداوند زنا را به خاطر تباهی نسل و ترک تربیت اطفال حرام ِلْأل

  ).۴٧٩ص، ٢، ج١٩۶۶(صدوق، » کرده است
با توجه به آیات قرآن، هدف اصلی از رابطۀ جنسی، تولیدمثل، تشکیل خـانواده و تربیـت نسـل 
پاک است. اگرچه رفع نیاز جنسی حق مسلم و طبیعی هر انسانی است؛ ولی هدف اصلی نیسـت. 

شود که بین این دو تناقض  تر ایجاد و تربیت نسل پاک است. این مسئله زمانی روشن می هدف مهم
ش آید، یعنی انسان لذت کمتری را باید تجربه کند تا بتواند نسل پاک تربیت کند و یا برای تجربـه پی

                                                           
 از و آورد؛ وجـود بـه ییها . خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد؛ و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوه١

  .داد روزی شما به ها زهیپاک
  . است بزرگی گناه آنها کشتن مسلماً  م؛یده می روزی را شما و آنها ما! دی. و فرزندانتان را از ترس فقر، نکش٢
 و مـودت انتـانیم در و د،یـابی آرامش آنان کنار در تا دیآفر  شما برای خودتان جنس از همسرانی نکهیهای او ا . و از نشانه٣

  .کنند می تفکر که گروهی برای است ییها نشانه نیا در داد؛ قرار رحمت
  ). دیگر یکدیهم و سبب حفظ  نتی. آنها لباس شما هستند؛ و شما لباس آنها (هر دو ز ٤
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نَّ «: دیفرما یم خداوند. کند یریجلوگ پاک نسل تیترب و دمثلیالزم باشد، از توللذت بیشتر  وهُ ُ عارشِ
نَّ فَعَسى وهُ تُمُ هْ رِ إِنْ كَ وفِ فَ َعْرُ وا شَ   بِاملـْ هُ رَ ْ  وَ  ئًايْ أَنْ تَكْ ً خَ  هِ يف اهللاُ عَلَ جيَ ثـ اريْ دو  نیـاگـر ا 1)١٩(نسـاء، » اريً كَ

 یلیکـه تمـا یبه معاشرت با زن توان ینم یقرار داشتند، به صورت منطق تیدرجه از اهم کیهدف در 
منجـر بـه  یکـه رابطـه جنسـ ییهـا با توجه بـه حرمـت روش نیبه آن وجود ندارد، دعوت شود. بنابرا

 دیـفهم تـوان یفرزنـدان و... مـ تیـترب تیـو اهم یبر ازدواج و فرزنـدآور دیو تأک شود ینم دمثلیتول
  .  )۵١٧، ص٢، ج١٣٨۵ ه،یبابو (ابن» نسل پاک است جادیا ،یاز ازدواج و رابطه جنس یهدف اصل«

ت یدهـد. مسـئول میت نهاد خانواده را نشان یباره، اهم اینوتاه بر دستورهای اسالم در کمروری 
ردارهـا و کهمـه کـه ت، یـح اسـت. هرچنـد تربیت صـحیـبرابـر فرزنـدان، تربن در یاساسی والـد

نجـا آراسـتن فرزنـد بـه یمنظور مـا در ااما شود،  می شامل ها نهین را در تمامی زمیهای والد یتفعال
شود و در دوران بارداری، زمـان تولـد و  می ش از انعقاد نطفه آغازین مهم، پیآداب اسالمی است. ا

ه کـت اسـت یـای بااهم ت بـه انـدازهین مسـئولیابد. ای می ی پس از آن ادامهها رهی و دوکودکدوران 
   »حق فرزنـد بـر پـدر و مـادر آن اسـت کـه او را نیکـو تربیـت نماینـد«د: یفرما می رمکامبر ایپ

راث را بـرای فرزنـدان ین میح، بهتریت صحین با تربیوالد. )٣٨٩، ص٢١ج ،ق١۴٠٩(حر عاملی، 
ح یت صـحیـراثـی از ادب و تربیچ میهـ« فرماید: می زیرا پیامبر اکرم ؛گذارند می خود بر جای

 .)٨۵ص ،٢۶ج ،١٣٨۶، (بروجردی» ستیبرای فرزند بهتر ن
در برابـر فرزنـدان  نیوالـد فیآموزی و... از وظـا سـواد ک،یحالل و مناسب، انتخاب نام ن یۀتغذ

وجـوب اطاعـت زن از مـرد در زن بـر مـرد،  ۀماننـد وجـوب نفقـ یاحکام فراوان میاست. در قرآن کر
احکام مربوط به طالق، زن حـائض، احکـام روابـط  ن،یاطفال بر والد ۀوجوب نفق ،ییزناشو فیوظا
از  شیطفل پـ ذانیمسئله طالق، وجوب است نیب یواقعًا چه ارتباط یشده است؛ ول  و... مطرح یجنس

تواند قابل فهم  یم یاحکام در صورت نیتصور کرد؟ ا توان یورود به اتاق پدر و مادر و مسئله حجاب م
 نیبـ مشـترک جهینت ای مشترک قدر شود، تالش که معنا نیا به شود، مطالعه یستمیباشد، که به روش س

  .شود روشن موضوع کی در یشرع احکام جعل از هدف و غرض تا شود کشف احکام نیا
است که خداونـد انسـان را آید آن  وجود می آنچه از تأمل و دقت در این آیات و احکام شرعی به

از جنس مذکر و مؤنث خلق کرده است تا از ایشان نسلی پاک فراهم آید، یعنی از همـان زمـان کـه 
رسد، باید برای این وظیفه مهم از جهات مختلف آماده شود؛ یعنـی دقیقـًا  انسان به بلوغ جنسی می
ربیت یک نسـل سـالم و پـاک الزم آموزان دبیرستانی در آن قرار دارند. برای ت در همین سن که دانش

يا أهيا الناس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر و  «است احکام مختلفی وضع شود، مانند: حفظ کرامت انسان
                                                           

 بسـا چـه!) نگیرید جدایی به تصمیم فوراً ( داشتید، کراهت) جهتی به( آنها، از اگر و! کنید رفتار شایسته طور به آنان، با و. ١
  .دهد می قرار آن در فراوانی خیر خداوند و نباشد، شما خوشایند چیزی
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)، حرمـت انـواع ١٣(حجـرات، » انثی و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند اهللا أتقـاكم
ه، خودارضایی و... تشویق به ازدواج روابط و استمتاعات جنسی به جز ازدواج، مانند لواط، مساحق

» َ وا األْ احلِ   يامىوَ أَنْكِحُ مْ وَ الصّ نْكُ مْ  نيَ مِ مْ وَ إِمائِكُ بادِكُ نْ عِ همـه در ایـن سیسـتم قابـل  1)٣٢(نـور، » مِ
  درک است. 

در این سیستم، چون هدف تربیت یک نسل است، همۀ احکام شرعی بـه شـکلی تنظـیم شـده 
بهترین وجه تأمین شود. مثًال چون فرزنـد  والدین، حقوق کودکان بهاست که در عین رعایت حقوق 

صورت همیشگی در منـزل  تازه متولدشده نیاز به مراقبت دائمی مادر دارد، نیاز به حضور یک زن به 
کننـده نیازهـای عـاطفی و روحـی و  عنوان استوانه و محور خانواده، مربـی کودکـان، تأمین است: به

نَ يُ وَ الْوالِداتُ «فرماید:  ن خداوند میجسمی کودکان. بنابرای عْ ضِ نَّ  رْ هُ الدَ لَ  أَوْ ـوْ ِ حَ لَ  نيْ ِ كـامِ (بقـره، » نيْ
نَ ف«فرماید:  و یا در جای دیگر می 2)٢٣٣ رْ نَّ يُ بُ  یوَ قَ نَ  ال وَ  وتِكُ جْ َّ جَ  تَربَ ُّ لِ  تَربَ اهِ ُوىل ةِ يَّ اجلْ (احزاب، » األْ
دهد، مبادا در کشاکش مشـکالت و  و حّق طالق و حضانت کودکان را در دست مرد قرار می 3)٣٣

های زندگی زن، عنان از کف بدهد و ریشه این بنیان را بگسلد. اگرچه در ظاهر به نظر برسد  سختی
کننده امنیت و سـالمت کودکـان و خـانواده اسـت؛  این حکم به سود زنان نیست، اما در واقع تأمین

های ناامن و عدم تأمین نیازهای عاطفی و جسمانی کودکان،  های رشد کودکان در محیط آسیب زیرا
تر از تحمل رنج یـک زن بـرای ادامـه زنـدگی کـه شـاید بـه آن، چنـدان  هایی به مراتب بزرگ آسیب
هـای  ای ندارد، در پی دارد. رشد خشونت در جوامع غربی، به خاطر رشد کودکان در محـیط عالقه
  روانی گواه این موضوع است. ناامِن 

احکام حجاب، عفت، حرمت تجاوز، احصان زنان و... جهـت سـوق دادن مـردان بـه سـمت 
دهـد یـاد و ذکـر وی  هایی است که خداونـد اجـازه می ازدواج وضع شده است و در چنین خانواده

دُ الْ يَ هِ يْ إِلَ «حضور داشته باشد.  عَ الِحُ يِّ لِمُ الطَّ كَ صْ لُ الصّ مَ هُ يَ بُ وَ الْعَ عُ فَ وتٍ أَذِنَ يُـبُ  یف« 4).١٠(فاطر، » رْ
عَ وَ  هللاُا فَ رْ هُ يرَ فكَ ذْ يُ أَنْ تُ مُ ا اسْ ـبِّحُ لَـهُ فيُ هَ وِّ وَ يسَ ـدُ بنـابراین الزم اسـت  5)؛٣۶(نـور، » صـالِ اآلْ  هـا بِالْغُ

سی پیش از بلـوغ عقـل سـبب فرزندان در جریان روابط جنسی پدر و مادر قرار نگیرند تا نیروی جن
آلوده شدن ایشان نشود. کودکان پیش از ورود به حریم شخصی پدر و مادر بایـد از والـدین اجـازه 

مُ «بگیرند و حریم خصوصی پدر و مادر را رعایت کنند،  ـتَأْذِنْكُ وا لِيَسْ نـُ َا الَّذينَ آمَ ـتْ   يا أَهيُّ لَكَ الَّـذينَ مَ
                                                           

  .را درستکارتان و صالح زانیکن و غالمان نیهمچن د،یهمسر خود را همسر ده . مردان و زنان بی١
 بسـا چـه!) دیر ینگ ییجدا به میتصم(فورًا  د،یداشت کراهت) جهتی(به  آنها، از اگر و! دیکن رفتار ستهیطور شا . و با آنان، به٢

  .دهد می قرار آن در فراوانی ریخ خداوند و نباشد، شما ندیخوشا زییچ
  .دینشو  ظاهر) مردم انیم(در  نینخست تیجاهل دوران همچون و د،یهای خود بمان . و در خانه٣
  .برد می باال را صالح عمل و کند، می صعود او سوی به زهی. سخنان پاک٤
 تسـبیح آنهـا در شام و صبح و شود، می برده آنها در خدا نام که هایی خانه...  دارد قرار هایی خانه در) پرفروغ چراغ این(. ٥

  .گویند می او
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بْ  ْ يَ مْ وَ الَّذينَ ملَ امنُكُ وا الْ أَيْ اتٍ ـلُغُ رَّ مْ ثَالثَ مَ نْكُ مَ مِ لُ عنوان محـور خـانواده بایـد  زنـان بـه 1)۵٨(نور، » حُ
نَ ف«دامن و اهل عبادت و قنوت و سجود باشند،  پاک رْ لِ كُ وتِ يُ بُ   یوَ قَ اهِ جَ اجلْ ُّ نَ تَربَ جْ َّ ُوىليَّـنَّ وَ ال تَربَ   ةِ األْ

الةَ وَ آت نَ الصَّ نَ اهللاَاةَ وَ ك الزَّ نيَ وَ أَقِمْ ولَهُ إِنَّام  أَطِعْ سُ ـنْ يُـلِ  دُ اهللاُيـريُ وَ رَ بَ عَ هِ ـلَ الْبَ كُ ذْ سَ أَهْ جْ تِ وَ يْـمُ الـرِّ
رَ يُ  تـا بتواننـد  گـردد عفت و پاکدامنی زنان سبب پاکی اهل خانه می 2)٣٣(احزاب، » اريمْ تَطْهكُ طَهِّ

  وسوی راه صحیح رهنما باشند.  فرزندان را به سمت
ای بسیار کلی از مسائل مربوط به احکام خانواده است. نخستین هـدف از نم مطالب پیش گفته

دامن  کنـد بـا زنـان مؤمنـه و پـاک ازدواج، تشکیل یک نسل سالم و پاک است. خداوند تشـویق می
وَ ال «اجتنـاب کنیـد  ،هرچنـد زیبـا ،ازدواج کنید هرچند زیبارو نباشند و از ازدواج با زنـان مشـرک

نْ  وا الْ كِ تَ ِ ـحُ رشْ تّى كمُ نَةٌ خَ يُ اتِ حَ مِ ؤْ ةٌ مُ نَّ وَ َألَمَ مِ ٌ ؤْ شْ ريْ نْ مُ بَتْ كَ رِ ـ مِ جَ نْ كُ ةٍ وَ لَوْ أَعْ ـوا الْـكِ مْ وَ ال تُ ِ ـحُ رشْ  كنيَ مُ
تّى  نٌ خَ يُ حَ مِ ؤْ بْدٌ مُ نُوا وَ لَعَ مِ ٌ ؤْ ِ ريْ رشْ نْ مُ بَ  کٍ  مِ جَ   3.)٢٢١، (بقره» مْ كُ وَ لَوْ أَعْ

از حرمت انسان و کودکان و اهمیت تشکیل  بایدکند، ابتدا  کسی که احکام خانواده را تبیین می
درک ایـن احکـام شـرعی را بیـان  صورت سیستمی و قابـل   نسل برای جوانان سخن بگوید و بعد به

. کننـدان خواسته شود در کشف رابطه این احکام با اهداف سیستم تـدبر آموز دانشنماید و حتی از 
در چنین فرایندی دختران جوان، در مورد آیات مربوط به طالق، حـق ارث، ... دچـار سـوء تفـاهم 

در ایـن نـوع از  کنند که فقه اسالمی حقوق ایشان را تضـییع کـرده اسـت. نخواهند شد و گمان نمی
عنوان محور خانواده درک خواهند کرد و خـود  آموزش، زنان وظیفه مهم و جایگاه وجودی خود را به

  عروسکی در دست مردان و برای رفع نیاز جنسی ایشان و التذاذ آنها نخواهند دانست.  عنوان بهرا 
کتاب دین و زندگی نخستین هدف از ازدواج را رفع نیـاز جنسـی بـرای  گاننویسند هنگامی که

د که سعی کنند بـرای ایـن منظـور نده د، در واقع دختران را به سمتی سوق مینکن جوانان معرفی می
از چهل سال از حکومـت اسـالمی و میـل افراطـی بـه  پسای است که  و این صحنه شوندانتخاب 
شـناختی نشـان  هـای جامعـه شود. پـژوهش ... در نوجوانان و جوانان دیده میوآرایش  و بدحجابی

هـای  مخاطـب ایشـان در گـروه دهد میزان آرایش دختران در ایران ارتباط مستقیمی با جنسـیِت  می
  .)١٠۶−٧٩ص ،١٣٨٩ (موحد، دارداجتماعی 

                                                           
 شـما از دیـبا وقـت سـه در اند، دهینرس بلوغ حد به که کودکانتان نیهمچن و شما، بردگان! دیا آورده مانی. ای کسانی که ا١

  .رندیبگ اجازه
 رونیب ها خانه از است، داده اجازه را آنها انجام برای رفتن رونیب خدا که ییکارها برای جز(و  دیهای خود بمان . و در خانه٢

 در را خـود نـتیز  لیوسـا و انـدام(و  دیـنکن ییخودنمـا و دینشو  ظاهر مردم انیم در نیشیپ تیّ جاهل همچون و) دینرو 
. دییـنما اطاعـت غمبـرشیپ و خـدا از و دیـبپرداز  را زکـات و دیـدار  برپـا را نماز و) دینده قرار گرانید  تماشای معرض
  .سازد پاک کامالً  را شما و کند دور) غمبری(پ تیب اهل شما از را دییپل خواهد می قطعاً  خداوند

 باشید؛ نداشته دسترسی کنیزان، با ازدواج به جز اگرچه! (نکنید ازدواج اند، نیاورده ایمان تا پرست، بت و مشرک زنان با و. ٣
  . آورد شگفتی به را شما) او موقعیت یا ثروت، یا زیبایی،( هرچند است؛ بهتر پرست، بت آزاد زن از باایمان، کنیز) زیرا
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در این کتاب، در هیچ درسی به احکام مربوط به حقوق کودکان و وظایف پدر و مـادر در برابـر 
این آسیب مهم و جدی اسـت و نتـایج بسـیار منفـی را در جامعـه  .فرزندانشان پرداخته نشده است

ج بدانند، به دنبال پذیرفتن ایـن دنبال خواهد داشت، در حالی که اگر دختر و پسر در ابتدای ازدوا به
اقـدام بـه ازدواج خواهنـد  تـر تردید با نگرشی صحیح یت مهمی را بپذیرند، بیمسئولعقد، باید چه 

 آمـادگی معنـوی، تربیتـی، اقتصـادی(یت از جهت مختلف مسئولنمود و خود را برای پذیرفتن این 
  کنند. آماده می )...و

ان و معلمان، بر آموز دانشدهد، اکثریت جامعه آماری  می  شده نشان اجرا  است پژوهش گفتنی
(ابـراهیم زاده،  ها نقشی در حل مشکالت خـانوادگی جوانـان نـدارد این باورند که تعالیم این کتاب

  .)١۵−١٠ص، ١٣٨٩
  

 . احکام مربوط به اقتصاد٢
، تـورم، فقـر ماننـداسـت:  معاصر ایـران، مشـکالت اقتصـادیۀ ترین مشکالت جامع یکی از مهم

های دین و زندگی، بـرای جوانـان  آموزش .فروشی، احتکار بیکاری، فساد اقتصادی، رباخواری، کم
ها باشد. همچنین آموزش باید به شکلی باشد که جوانی را که پـس  نیز باید متناسب با این ضرورت

کنـد. از این ممکن است به محیط کسب و کار وارد شود، با احکام شرعی تجارت و معاملـه آشـنا 
کید زیادی بر  پرداخت مالیات واجب شرعی مانند زکات، خمس و نقـش آن  مسئلههمچنین باید تأ

اقتصادی و عدالت جامعه و رفع فقر و بیکاری بشود. در حـالی کـه در مجمـوع ایـن سـه  ۀدر توسع
 های اقتصادی، کمتر از نصف صفحه پرداخته شده است. کتاب، به موضوع اهداف اسالم در نظام

  
  احکام مربوط به اقتصاد به روش سیستمی

عنوان  تـوان آن را بـه کنـد کـه می ستم عمـل مییس کصورت ی آیات قرآن در موضوعات مختلف به
مثًال  ؛کرد ی... معرفواست، خانواده، آموزش یدر موضوعات مختلف اقتصاد، س ینظری قرآن یمبان

ای خاص است، ثروت بایـد در  ت عدهری از تراکم ثروت در دسیمبنای مهم قرآن در اقتصاد، جلوگ
ولَـةً بَـكُ يَ ال  یْ كَ « های اقتصاد جامعه حرکت کند و در دست همه باشد، رگ َ ونَ دُ َ  نيْ ِ األْ ن ـنْ يـغْ » مْ كُ اءِ مِ

توان از توجه به موضوعات مختلف دریافت: مثل حرمت ربا، حرمت  را می مسئلهاین  1.)٧، (حشر
فدیه، کفاره، صدقه، حق معلوم، ...  ت فطریه،غصب، حرمت کنزذهب و فضه، وجوب خمس، زکا

  .)٢٠٨−١٨۵ص، ١٣٩٠؛ کهنوجی، ١٠٨−٩٧ص، ١٣٨٣(تسخیری، 
                                                           

  ! نگردد دست به دست شما ثروتمندان میان در) عظیم اموال این( تا. ١
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که روش توزیـع مجـدد ثـروت اسـت، بسـیار  در این حیطه، نقش جایگاه و تبیین حکم خمس
پنجم سود مازاد درآمد سالیانه اسـت کـه بایـد بـه حـاکم کشـور  خمس به معنای یک. اهمیت دارد

 والیت فقیه، خمس، ابـزارِ  ۀدر نظری ،)١۶، ص٢، ج١٣۶٧، جواهرصاحب پرداخته شود (اسالمی 
آن سـبب نکـردن حاکم جهت رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم است و پرداخت 

هـای  پـژوهش. )٣۴، صق١۴٢٣(امـام خمینـی، شـود وظـایف وی مـی یناتوانی حاکم، از ایفـا
تواند مشکل فقـر و بیکـاری را در جامعـه  ین پول به تنهایی میاقتصادی نشان داده است، پرداخت ا

   .)١١٩−٩۴، ص١٣٨٧ی، ئایران برطرف نماید (موسا
 در یـا و شوند می وارد معامالت و اقتصادی کار حوزه به دبیرستان از پس که کسانی حاضر، حال در
  .  ندارند اسالمی اقتصادی احکام مورد در اطالعاتی شوند، می مشغول کار و کسب به باالتر سنین

گاهی دانشجویانی که این کتاب ۀپژوهش انجام شده دربار اند، نشـان  های آموزشی را گذرانده آ
تـوان  ای مـی چگونه از چنین جامعـه .از مفهوم خمس مطلع هستند آنهادرصد  دهد کمتر از یک می

کید ائمه شیعه مس بسیار جدی بـوده خ مسئلهبر  توقع پرداخت خمس را داشت، در حالی که تأ
  دین و زندگی مغفول باقی مانده است. های بااست، ولی این مهم به صورت کلی در کت

جامعه ایران است، ولی کمتـرین مهم در حالی که فقر و مشکالت اقتصادی یکی از معضالت 
تـرین بخـش از  بـاره کـه یکـی از مهم ایـنهای الزم در  لیت و تمرینئوشناسی و مس آمادگی، وظیفه

های بعـد بـه  آموزی کـه در سـال شود. نباید از دانش ها دیده نمی در این کتاب ،احکام شرعی است
شود، توقع پرداخت حقوق مالی شرعی و یـا رعایـت احکـام حـالل و  و کار وارد می مرحله کسب 
ها،  باره به او آموزشی داده نشده است. طبیعی است اگر مؤلفان این کتاب این زیرا در ؛حرام را داشت

  .خواهد شد بیشترهای بعد  روز و در نسل اندیشی جدی نکنند، این مشکالت روزبه باره چاره این در
ان همـه آمـوز دانشهاسـت و  زنـدگی مربـوط بـه تمـام رشته های دیـن و با توجه به اینکه کتاب

از گذرانـدن دوره  پـسان آمـوز دانش برخـی ازهای باید ایـن واحـدهای درسـی را بگذراننـد،  رشته
شوند و در اقتصـاد  میو تولید   متوسطه بدون ادامه تحصیل در مقاطع باالتر، مستقیمًا وارد بازار کار

خمس و زکات آشنایی کافی داشـته  ویژه به ،کنند. باید با احکام شرعی کشور نقش مهمی را ایفا می
ننـد. طـرح ایـن درستی ایفـا ک باشند تا بتوانند در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور، نقش خود را به

ای دور  مؤثر باشد و آن را وظیفهدرآمد تواند در ایجاد انگیزه کسب  ان میآموز دانشموضوعات برای 
  از ذهن و مختص به پدر و مادر نبینند.

های فقهـی کـه خـود بیشـترین تـراث شـیعی را شـامل  باید توجه داشت، بخش مهمی از آموزه
  احکام اقتصادی است. شود، مربوط به احکام معامالت و مکاسب و می
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، ١٣٩۶(آژنـد،  های مختلف، بـه عمـل آمـد اول از رشته سال نیمدر تحقیقی که از دانشجویان 
امـا در  بودنـد ، این ادعا ثابت شد که دانشجویان در بحث، اعتقادات و اخالق قوی)١٠۵−٩٨ص

جامعه ایران مشکل ترین مشکالت  پاسخ به مسائل فقهی ناتوان بودند. با توجه به اینکه یکی از مهم
 مباحث مربـوط بـه خمـس آشـنابا شناسد و  آموزی که خمس را نمی اقتصادی است، چگونه دانش

 در. رود که خمس بدهد و در رشـد اقتصـادی کشـورش سـهیم باشـدب، در آینده از او انتظار نیست
از جملـه خمـس تواند بسیار پررنگ باشد و  میبین بردن فقر در جامعه  که نقش خمس در از حالی

تـوان بسـیاری از  بـا خمـس مـی. ی شودریز برنامهکرد صحیح آن باید  که برای هزینهاست مسائلی 
پنجم درآمد مازاد ساالنه،  ای یک کرد. اگر در جامعه اجرااصالحات و اقدامات را در کشور اسالمی 

  .شود، امکان ندارد آن جامعه دچار فقر شودخیریه  صرف امور
  

  یریگ جهینت

آموزان دارد. بنابراین باید قابلیـت جـذب و  ای در تربیت دینی دانش و زندگی جایگاه ویژه درس دین
هـای مـذهبی  آموزان را داشته باشد. متون آموزشی، یکی از ارکان مهم ارائه ارزش توجه دانش جلب 

هـای دینـی، حساسـیت  های انتخاب محتـوا در جهـت انتقـال ارزش است؛ بنابراین باید در مالک
 ای داشت. ویژه

از  ی،و بهبـود برنامـه درسـ یدر بهساز یار اساسیهای بس از مؤلفه یکی یارزشیابی برنامه درس
توانـد  شـود و می می اجـران برنامـه یاست کـه بـه هنگـام تکـو ید ماده آموزشیبرنامه تا تول یطراح
  رساند. یاری یو منطق یک برنامه را به شکل علمیکنندگان  ان و تهیهریز برنامه

شود و دانـش اعتقـادات و اخـالق در  دانش مادر شناخته می عنوان به فقههای اسالمی  آموزهدر 
  اند. تدریج این علوم گسترش یافته های فقهی دارد، ولی به واقع نقش ابزاری و مقدماتی برای آموزه

 ترین موضوع مـورد اهتمـام ائمـه شـیعه فقه مهم ،های معصومان در طول تاریخ، در آموزه
است، فقه دارای کارکردهـای مهمـی در رشـد و توسـعه تمـدن بشـری اسـت، ماننـد تطهیـر، بوده 
  یری.پذ تیری و اطاعپذ تی، مسئولیشناس وقت

هـای فقهـی از دو جهـت در کتـب  دهد، آموزه تحلیل محتوای مضمونی کیفی و کمی نشان می
ی این کتـب را بـه خـود محتوا درصد١٠از نظر کمی که کمتر از  اوًال،دین و زندگی قابل نقد است، 

 ؛های دینی هیچ توجیـه عقالنـی و دینـی نـدارد آموزه اختصاص داده است و کاستن از این بخش از
بسیاری از احکام مورد نیاز جامعه جوان در ایران در ایـن کتـاب مطـرح نشـده اسـت، ماننـد ، ثانیاً 

 ،ثالثـاً ؛ وط بـه خمـساحکام مربوط به تربیت فرزندان و احکام مربوط به معـامالت و احکـام مربـ
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شـود بـرای تبیـین بهتـر احکـام  مقدار مطرح شده از جهت روش، دارای آسیب است، پیشنهاد مـی
شرعی برای جوانان از روش طرح سیستمی احکام فقهی بهره برده شود و به اهداف شـارع از جعـل 

حکـام شـرعی برای پـذیرش و تبعیـت از ارا ، چون تبیین دقیق اهداف شارع زمینه شوداحکام توجه 
در  مـثالً به نیازهای جامعه ایران در طرح موضوعات فقهی توجه بیشتری شود،  ،رابعاً ؛ کند فراهم می

احکام خانواده، احکام مربوط به حقوق متقابل زوجـین و حقـوق فرزنـدان و در احکـام اقتصـادی 
  احکام مالی مربوط به خمس، معامالت، ... در اولویت قرار گیرد.

ان آمـوز دانشبـرای  .١ اسـت، فراوانـیتبین احکام فقهی به روش سیسـتمی دارای آثـار مثبـت 
بین یک سیستم تقویت  یان را در کشف روابط اجزاآموز دانشقدرت تفکر و تدبر  .٢ جذابیت دارد؛

های مختلف و در روابط اجتمـاعی و سیاسـی دارای کـارکرد مفیـدی  کند که این روش در دانش می
   شـود؛ تـری از احکـام شـرعی بـرای جوانـان ارائـه مـی شتر و قابل پـذیر قم بهتر و دقیفه .٣؛است
  .شود می  کقابل در بیشتر اعجاز و الهی بودن قرآن کریم و وحیانی بودن سنت نبوی برای جوانان .۴
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