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چکیده
تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی ،نقش فراوانی در رشدد فدرد و جامعده
دارد .با توجه به اهمیت این مسأله ،زمانی که طفل ولی قهری دارد ،این مهدم بدر عهدده وی قدرار داده شدده
است و در شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل ،وصی تعیین نموده باشد ،این وظیفده بدر عهدده وصدی
قرار میگیرد .لکن گاهی طفل بیسرپرست بوده ،شخصی به صورت خاص متدولی تعلدیم و تربیدت طفدل
نیست .پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی د تحلیلی ،والیت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال
بیسرپرست را مورد بررسی قرار دهد .بر اساس اطالق ادلهای که بدر والیدت حداکم داللدت دارد ،نید بدر
اساس وجوب حفظ نظام ،اولویت قطعیه ،اجماع ،ادلهای که داللت بر وجوب حضدانت لقدید دارندد ،سدیره
متشرعه و عموم روایات ،حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بیسرپرسدت والیدت دارد و بدر او
واجب است در این باره اقدام نماید.
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مقدمه
انسان جهت رسیدن به کمال انسـانیت و بـه فليیـت رسـیدن اسـتلدادیایش ،بـه آمـوزش و
پرورش و فراگرفتن بسیاری از مطالب نیازمنـد اسـت .انسـان در درون خـود اسـتلدادیا و
قابيیتیای مخصوصی دارد که در ییچ موجودی وجود ندارد ،این قابيیتیا میتوانـد آدمـی
را به اوج اعالی انسانیت برساند و او را از پيیدی و ناپاکی محفوظ نگـاه دارد .ایـن سـرمایه
منحصر به انسان است و در باطن وی به صورت قابيیت و استلداد نهفته اسـت .ظهـور ایـن
استلدادیا و قابيیتیا در انسان برخالف سایر موجودات ،بـدون مربـی امکـانپـذیر نیسـت.
براین اساس استلدادیای انسان فقط از راه تليیم و تربیـت بـروز مـیکنـد (فيسـفی ،1395 ،ج،1

ص179ـ.)180
قرآن کریم نیز بـه مسـلله تليـیم و تربیـت توجـه نمـوده و یکـی از ایـداف مهـم ارسـال
پیامبران را تزکیه و تربیت انسان دانسته است و میفرماید« :او کسی است که از میان مردم
درس نخوانده ،رسولی فرستاد تا آیاتش را بر آنیا بخواند و آنیا را تزکیه نماید و کتاب و
حکمت بیاموزد»( 1جمله.)2 ،
مهمترین و اساسیترین دوران تربیت را باید دوران کودکی دانست .این مهم را به خـوبی
در سفارش امام عيی

به فرزند خود امام حسن مجتبی

میتوان مالحظه کـرد؛ امـام

به زمینه بسـیار مسـتلد روحـی کودکـان بـرای رشـد و تکامـل اشـاره کـرده ،مـیفرمایـد:
«بیتردید دل کودک و نوجوان چون زمینی خالی ،آماده پذیرش یر بـذری اسـت کـه در آن
افکنده شود؛ پس به تربیت تو شتافتم پیش از آنکه دلت سخت شـود و خـاطرت بـه چیـزی
مشغول گردد»(حر عاميی1409 ،یـ ،ج ،21ص.)478
با توجه به این توضیحات ،والدین در اوان کودکی ،متولی تربیت فرزنـدان یسـتند .بـراین
اساس مالحظه میشود امام سجاد

در رساله حقوق خطاب به پدران میفرماید« :شما در

مقابل فرزند که والیت و سرپرستی او را داری مسؤول میباشید ،تا به نحـو شایسـته او را

1ـ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي األُمََّييِّنَ رَسُوالً مِنهُم يَتلُوُا عَلَيهِم ايَاتِهِ وَ يُزَکِّيهِم وَ يُعَلِّمُهُمُ الکِتَابَ وَ الحِکمَةَ.
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تربیت نمایید و به رایی که بتوانـد خداونـد را بشناسـد ،راینمـایی و یـدایت کنیـد»( 1حرانـی،

1404یـ ،ص.)263
زمانی که پدر و مادر و وصی آنها در قید حیات نباشند ،یا شـرایط تربیـت از آنهـا سـيب
گردد ،در این حالت طفل بیسرپرست بوده ،فرد خاصی متولی تليیم و تربیـت طفـل نیسـت.
حال این سؤال مطرح میگردد که در این وضلیت چه کسـی متـولی تليـیم و تربیـت کـودک
است؟ و آیا در این حالت گستره والیت حاکم ،تليیم و تربیت طفـل را نیـز در بـر مـیگیـرد؟
براین اساس پژویش حاضر در صدد است به روش توصـیفی-تحيیيـی و براسـاس مبـانی
فقهی ،والیت حاکم بر تليیم و تربیت اطفال بیسرپرست را مورد بررسی قرار دیـد .الزم بـه
ذکر است در حوزه احکام مربوط بـه کودکـان کتـاب جـاملی بـا عنـوان «موسـوعه احکـام
األطفال و ادلتها» توسط قدرت اهلل انصاری شیرازی و پژویشگران مرکز فقهـی ائمـه اطهـار
عيیهم السالم و تحت اشراف و تليیقات آیت اهلل محمـدجواد فاضـل لنکرانـی تـللیر گردیـده
است .در مقاله حاضر از دیدگاهیا و استداللیای مطرح در کتاب مذکور استفاده شده است.
یمانگونه که مطرح گردید دوران کودکی ،دوران بسیار با ایمیتی در تربیت اطفال اسـت.
بنابراین اگر در این دوران تربیت به نحو صحیح انجام نگیرد ،آسـیبیـای آن تـا سـالیـا و
حتی تا پایان عمر می تواند ادامه پیـدا کنـد .بـر ایـن اسـاس بررسـی تليـیم و تربیـت اطفـال
بیسرپرست دارای ایمیت و ضرورت بسزایی است.

مفهومشناسی مصطلحات
قبل از تبیین مسلله نیاز است واژگان ذیل مورد مفهوم شناسی قرار گیرند:
1د والیت
والیت از ریشه "و ل ی" که به کسر واو و فتح واو خوانده مـیشـود بـه ملنـی سـيطان،
نصرت(ابن منظور1414 ،یـ ،ج ،15ص ،)407تصـدی و صـاحب اختیـاری یـر کـار(راغـب1412 ،یــ،

ص )885آمده است .یمچنین والیت در لغت مصدر ولی ،به ملنای حکومت ،فرمانروایی،

1ـ و َأَنَّکَ مَسئُولٌ عَمّا وَلََّيتَهُ مِن حُسنِ األَدَبِ وَالدَّاللَةِ عَلي رَبََّهِ.

  54دوفصلنامه علمي فقه و حقوق خانواده /سال بيست و چهارم  /پاييز و زمستان  /1398شماره 71

تسيط پیدا کردن ،دوستداری و پرداختن به کاری است(انصاری ،1384 ،ص.)2248
در منابع فقهی کمتر به تلریر والیت پرداخته شـده و بیشـتر بـه ملنـای لغـوی و عرفـی
والیت توجه شده است؛ تنها در برخی منابع به تلریر والیت پرداختـه شـده اسـت .از بـاب
مثال مرحوم یزدی در تلریر والیت عنـوان مـیدارد«والیـت امـاره و سـيطنتی بـر غیـر در
نفس ،مال یا امری از امور اوست»(1یزدی1414 ،یـ ،ج ،2ص .)2در تلریر دیگر به ملنای والیـت
بر چیزی یا بر شخصی و قیام به انجام امری و تسيط متصرف بر آن ،آمـده اسـت(مشـکینی،

بیتا ،ص.)572
در اصطالح حقوقی ،والیت قدرت و اختیاری است که به موجـب قـانون بـه یـر شـخ
ذیصالح ،به منظور اداره اموال و مواظبت شخ

محجور داده مـیشـود(صـفایی ،1383 ،ج،1

ص.)88

2د حاکم
حاکم از ریشه حکم به ملنای منع (ابوالحسین1404 ،یـ ،ج ،2ص )91به ملانی قاضـی(ابـن اییـر،
بیتا ،ج ،1ص419؛ ابن منظور1414 ،یـ ،ج ،12ص ،)140و اجراکننده حکـم بـین مـردم(زبیـدی1414 ،یــ،

ج ،16ص )160آمده است.
در متون فقهی یم مراد از واژه حاکم ،قاضی و دادرس(اصفهانی1418 ،یـ ،ج ،2ص387؛ شـریر

مرتضی1415 ،یـ ،ص486؛ محمدبن نلمان1413 ،یـ ،ج ،1ص )522و زمانی کـه دامنـه اختیـارات حـاکم
فراتر از اختیارات قاضی است ،مراد از آن والی سـرزمین یـا فرمـانروای عمـوم مسـيمانان
است(محقق کرکی1414 ،یـ ،ج ،8ص .)193که مصداق حقیقی حاکم ،امام ملصـوم یـا کسـی اسـت
که از جانب او برای والیت یا قضاوت منصوب شده است(عاميی جبلی1413 ،یــ ،ج ،10ص )228و
به تصریح فقها ،مصداق واقلی حاکم در عصرِ غیبت ،فقیه جامع الشرایط اسـت(فخـرالمحققین،

 ،1387ج ،2ص624؛ محقق کرکی1414 ،یـ ،ج ،12ص.)96
در حقوق موضوعه ایران نیز کاربرد واژه حاکم رایج است ،از جميه در اصول  56و 57

1ـ «الوالية هي االمارة والسلطنة علي الغير في نفسه او ماله او امر من اموره».
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قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،که به ملنـای حکمـران بـه کـار رفتـه اسـت .در قـانون
مدنی ایران نیز ،در بیشتر مواد ،حاکم به ملنـای قاضـی دادگـاه اسـت(از جميـه در مـواد ،79
237 ،230 ،228 ،222ـ.)1333 ،1328 ،1276 ،1187 ،277 ،276 ،273 ،238

3د تربیت
تربیت در لغت از ماده «ربا» به ملنی «زاد و نما» ،افـزایش یافـت ،نمـو کـرد ،گرفتـه شـده
است(فیومی ،بیتا ،ج ،2ص217؛ ابن منظور1414 ،یـ ،ج ،14ص )304یمچنین تربیـت از کيمـه «رب» بـه
ملنی مالر ،سید و مربی اشتقاق مییابد و اینگونه ملنی میشود :انجـام وظیفـه کـردن بـه
شیوه نیکو و پسندیده(ابن منظور1414 ،یـ ،ج ،1ص.)4001-400
واژه تربیت عام است و نمیتوان آن را مخت

کودک دانست؛ لکن با بررسی منابع فقهی

این واژه را با الفاظ مربی و تربیت برای اطفال به کار بردهاند .به عنوان مثال به این جهت بـه
زنی که طفل را شیر میدید و او را نظافت و نگهداری و در جهت مصيحت او انجـام وظیفـه
مینماید «مربیه» میگویند(نجفی1404 ،یـ ،ج ،6ص ،231خوانسـاری1405 ،یــ ،ج ،1ص .)222حضـانت
را نیز به ملنی تربیت دانسته و در تلریر آن گفتهاند « :والیت و اقتداری است بـرای تربیـت
نمودن طفل( حيی1413 ،یـ ،ج ،3ص .)101و یا فایده حضانت را تربیت طفل دانستهاند(عاميی جبلـی،

1413یـ ،ج ،8ص421؛ طباطبایى حائرى1418 ،یـ ،ج ،12ص.)144
در اصطالح حقوقی نیز تربیت در مورد اطفال به کـار رفتـه و آن را بـه ملنـای پـرورش
روحی و اخالقی اطفال دانستهانـد(صـفایی ،1392 ،ج ،2ص .)149در تلریـر دیگـر «تربیـت طفـل
عبارت است از آموختن آداب اجتماعی و اخالق متناسب با محیط خـانوادگی او و یـمچنـین
کوشش در فراگرفتن عيم یا صنلت یا حرفه متناسب با زمان و وضلیت اجتماعی خانوادگی
که بلداً بتواند بهوسیيه به دست آوردن عایدات کافی ،زندگانی خود را به رفاه بگذارند(امـامى،

بیتا ،ج ،5ص.)190

4د تعلیم
تليیم از واژه «عيم» اشتقاق یافته که ضد جهل است و بـ ه ملنی ملرفت و آگایی نیـز
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بهکار رفته است(فیومی ،بیتا427 ،؛ ابن منظور1414 ،یـ ،ج ،12ص .)417در مورد تليـیم عنـوان شـده
است تليیم مربوط به جایی است که چیزی تکـرار گـردد ،بـه صـورتی کـه ایـر آن در نفـس
متليّم باقی بماند(راغب1412 ،یـ ،ص .)580بنابراین تليیم عبارت است از آموختن مليّم آنچـه را
که میداند و میشناسد ،با تکرار و تکثیر به متليّم ،بـه طـوری کـه ایـر آن در نفـس او بـاقی
بماند .به عبارت دیگر ،مليّم با ادای کيمات ،زمینه را برای فهم و درک فراگیر فرایم مـیکنـد.
از آنچه گفته شد ،روشن گردید تليیم نیز نوعی تربیت به شمار میآیـد .1فقیهـان در ملنـای
تليیم نیز یمانند تربیت ،اصطالح خاصی ندارند و مقصودشان از تليیم یمـان ملنـای لغـوی
است.

اهمیت تعلیم و تربیت در اسالم و در دوران کودکی
انســان دارای ســرمایه منحصــر بــه فــردی از قابيیــتیــا و اســتلدادیایی اســت کــه قابــل
بهرهبرداری بوده ،میتوانند از قوه به فليیت در آیند .صدایا و آینگیـای حیوانـات کـه یـر
یر به منزله عالمتی است ،احتیاج به تليیم و تربیـت ندارنـد ،ولـی سـخن گفـتن کـه اولـین و
سادهترین ظهور انسانیت اسـت ،بـدون مربـی نمـیشـود .اگـر کـودکی را از روز والدت در
تنهایی نگاه بدارند و با او حرف نزنند ،قطلاً قابيیت تکيم در او میمیرد و به فليیت نمیرسـد.
سایر استلدادیای عيمی انسان نیز فقط از راه تليیم و تربیت بروز مـیکنـد(فيسـفی ،1395 ،ج،1
ص179ـ.)180

در آیات قرآن نیز یکی از ایداف مهم ارسال پیامبران ،تزکیه و تربیت انسـان بیـان شـده،
خداوند متلال در این زمینه مـی فرمایـد :او کسـی اسـت کـه از میـان مـردم درس نخوانـده،
رسولی فرستاد تا آیـاتش را بـر آنیـا بخوانـد و آنیـا را تزکیـه نمایـد و کتـاب و حکمـت
بیاموزد(2جمله .)2،این مضمون چهار بار(بقره 129 ،2 ،و 151؛ آل عمران )164 ،در قرآن ذکـر شـده
است .در این آیات خداوند متلال یدف نهایی بلثت انبیا را تزکیه و یدایت مؤمنان و تليیم

1ـ ر.ک :حجتی ،1385 ،ص 11به بلد.
2ـ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي األُمََّييِّنَ رَسُوالً مِنهُم يَتلُوُا عَلَيهِم ايَاتِهِ وَ يُزَکِّيهِم وَ يُعَلِّمُهُمُ الکِتَابَ وَ الحِکمَةَ.
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کتاب و حکمت به آنیا بیان میفرماید.
مرحوم عالمه طباطبایی در تفسـیر آیـه شـریفه «خُذ مِنذأمموِذلِهِن صَمَِذةِ وُطمهَُّو ُِذ ُ َموِمهُذَوِّيه صَم»

مینویسد« :کيمه تطهیر به ملنی برطرف کردن چرک و کثافت از چیـزی اسـت کـه بخواینـد
پاک و صاف شود و آماده نشو و نما گردد و برکاتش ظـایر شـود؛ کيمـه تزکیـه بـه ملنـی
رشد دادن یمان چیز است ،بيکه آن را ترقی داده ،خیر و برکات را در آن بـروز دیـد ،ماننـد
درخــت ک ـه بــا یــرس کــردن شــاخهیــای زای ـدش ،نمــوش بهتــر و میــوهاش درشــتتــر
میشود»(طباطبایی1417 ،یـ ،ج ،9ص .)377بر این اساس ،میتوان گفت مقصود از تزکیـه در ایـن
آیات ،درجه باال و مرتبه نهایی تربیت است.
در روایات بسیاری بر ایمیت تربیت و تزکیه تلکید گردیده است .به عنوان مثـال روایـاتی
در بیان مقام فقها به عنوان مربی مردم به طور خـاص صـادر شـده اسـت.امام عسـکری از
امام رضا(عيیهما السالم) نقل میکند ،در روز قیامـت بـه برخـی از فقهـا گفتـه مـیشـود :ای
کسی که ایتام آل محمد

را سرپرستی کردی ،بایست و در مورد ضلفا و دوسـتداران و

کسانیکه آنیا را یدایت نمودی و یا عيـم آمـوختی ،شـفاعت کـن ،او مـیایسـتد و جماعـت
بسیاری از مردم را که تربیت نموده یا عيم آموخته ،شفاعت میکند(مجيسی1403 ،یـ ،ج ،2ص.)5
بدون تردید یر عيت مهم طوالنی بودن دوران کودکی بشـر ،مربـوط بـه تليـیم و تربیـت
اوست ،زیرا بچه انسان عالوه بر تغذیه و بهداشت ،بایـد برنامـهیـای دامنـهدار زنـدگی را از
مادر بیاموزد .در واقع اطفال بشر از مادران دو غذا میگیرنـد ،غـذای جسـم و غـذای روح و
جان ،آغوش مادران بشر عالوه بر تغذیه جسم ،مدرسه تربیـت کـودک اسـت و دوران ایـن
مدرسه طوالنی است و تا وقتی فرزند از این مدرسه فارغ التحصـیل نشـود ،کـودک اسـت.1
براین اساس تليیم و تربیت در دوران کودکی دارای ایمیت بسزایی است.

اقسام و تعلیم و تربیت
تربیت دارای اقسامی است که مهمترین آنیا عبارتند از:

1ـ ر.ک :فيسفی ،1395 ،ج ،1ص.231
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1د تربیت جسمی
مقصود از تربیت جسمی آن است که مربی ،اعم از پـدر و مـادر و دیگـران ،کـودک را در
برابر سرما و گرما و آفات و حوادث مختير ،از آسیب محافظت نماید و حـوایج مـادی او از
جهت بهداشت و نظافت و تغذیه و دیگر امـور برطـرف سـازد .بنـابراین آنچـه مربـوط بـه
حضانت طفل است ،تربیت جسمی محسوب میشود(شیرازی1429 ،یـ ،ج ،3ص.)264

2د تربیت ایمانی
مقصود از تربیت ایمانی ،پرورش و ربـط دادن کـودک بـه اصـول اعتقـادی اسـت ،ماننـد
اعتقاد به خداوند متلال ،رسوالن الهـی ،مالیکـه ،ائمـه اطهـار(عيیهم السـالم) و دیگـر مبـانی
اعتقادی .نیز وادار نمودن طفيی که مفهوم عبادت (مانند نماز و روزه) را میشناسد به انجـام
آن و نیز به تالوت قرآن و دوستی ایل بیت پیامبر

(شیرازی1429 ،یـ ،ص.)265

3د تربیت اخالقی
مقصود از آن ،پرورش و ربط دادن کـودک بـه فضـایل اخالقـی و وجـدانی اسـت .بـدین
ترتیب که اخالق پسندیده را به او تيقین کرده ،در جهت پـذیرش و تخيّـق و عـادت بـه آنیـا
سلی وافر نماید(یمانجا).

4د تربیت عقلی
مقصود از آن ،کمر فکری به کودک است؛ بـه گونـهای کـه عقـل و اسـتلداد وی در دراز
مدت قوی و بارور گردد و بتواند آنچه به نفع اوست از عيوم و فنـون بیـاموزد و از آنچـه
به ضرر اوست دوری گزیند(یمو ،ص.)266

حکم تعلیم و تربیت
فقها به دلیل بدیهی و روشن بودن مسلله ،تليیم و تربیت کودکان را به طـور مسـتقل مطـرح
ننمودهاند؛ ولی از عباراتشـان در ابـواب مختيـر مثـل بـاب حضـانت(طباطبـایی1418 ،یــ ،ج،12

ص144؛ حيــی1413 ،یـــ ،ج ،7ص314؛ عــاميی نبطــی1417 ،یـــ ،ج ،3ص77؛ نجفــی1404 ،یـــ ،ج ،38ص.)174
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ابواب عبادات 1چنین استفاده میشود که بر اولیا واجب است اطفـال خـود را بـرای پـذیرش
اصول اعتقادی تربیت نمایند و احکام واجبـات و آنچـه را کـه شـار مقـدس بـه انجـام آن
ایتمام دارد ،به آنان بیاموزند .یمچنین بر اولیا واجب اسـت کـه کودکـان را از آنچـه بـرای
آنیا مضر است و شار تحقق نیافتن آنرا در خارج مهم دانسته ،منع نمایند .2و به ترک آن
عادت دیند ،یمچنین مستحب است کودکان را در جهت کسـب ارزشیـا و فضـایل اخالقـی
تربیت نمایند و عيوم و فنون مفید را آموزش دیند.
امام خمینی(قدس سرّه) در اینباره مـینویسـد« :بـر ولـی کـودک الزم اسـت کـه او را از
آنچه موجب فساد اخالق میشود ،محافظت نماید ،تا چه رسد به آنچه مضّر بـه اعتقـادات
وی میباشد(موسوی خمینی ،بیتا ،ج ،2ص.)13

ادله وجوب تعلیم و تربیت
دالیل وجوب تليیم و تربیت را می توان موارد ذیل دانست:

الفد قرآن
جهت ایبات وجوب تليیم و تربیت ،به آیات ذیل استناد گردیده است:
د آیه  6سوره تحریم :خداوند متلال در این آیه میفرماید« :ای کسانی که ایمان آورده اید،
خود و خـانواده خـود را از آتشـی کـه ییـزم آن ،انسـانیـا و سـنگیـا یسـتند ،محافظـت
نمایید»(تحریم.3)6 ،
کيمه «قوا» از ماده وقایه ،به ملنی منع نمودن و محافظت کـردن اسـت(ابـن اییـر ،بـیتـا ،ج،5

ص217؛ فیومی ،ج ،2ص )669و مقصود از ایل ،ایل بیـت (خـانواده انسـان) و اقربـا مـیباشـد و
اوالد را نیز شامل میشود(ابن منظور1414 ،یـ ،ج ،11ص.)28

1ـ ر.ک :طوسی1407 ،یـ ،ج ،1ص305؛ حيی1419 ،یـ ،ج ،1ص318؛ عاميی1419 ،یـ ،ج ،5ص.243

2ـ ر.ک :عاميی جبلی1413 ،یـ ،ج ،7ص49؛ خویی1418 ،یـ ،ج311 ،3ـ 312؛ حکیم1416 ،یـ ،ج ،7ص.102
3ـ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا قُوا أَنفُسَکُم وَ أَهلِيکُم نارًا وَقُودُهَا النَّاسُ والحِجَارَةُ.
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از این آیه شریفه ،به قرینه وعید به عذاب شدید «وِ ُلد ِامهِنَّاسموِمهِحنجِارِةُ» اسـتفاده مـیشـود
بر مؤمنان واجب است اوالد خود را از ارتکاب یر چه خداوند به آن وعید عذاب داده ،منـع و
محافظت نمایند؛ یمچنانکه واجب است نفس خود را نیز از انجام آن باز دارند ،یمچنـین بـر
آنیا واجب است فرزندان را به اطاعت از خداوند و آنچه در ترکش عذاب است ،امر نماینـد
(شیرازی1429 ،یـ ،ج ،3ص.)295

تحقق این امر متوقر بر تربیت صحیح فرزندان است؛ به گونـهای کـه اصـول و مبـانی
اعتقادی را بپذیرند و ضمن آگایی از احکـام الهـی ،بـه انجـام واجبـات و تـرک محرّمـات
ترغیب و تشویق گردند ،تا بلد از آنکه به سن تکيیـر رسـیدند ،بـه اطاعـت از پروردگـار
عادت نماینـد و او را عصـیان ننماینـد ،مفسـرا ن در ذیـل ایـن آیـه ،بـه ایـن ملنـی اشـاره
نمودهاند.1
د آیه  6سوره طالق :خداوند متلال در این آیـه مـی فرمایـد :دربـاره فرزنـدان ،کـار را بـا
مشاوره شایسته انجام دیید».2
«و أتمروا» از ماده «ایتمار» گاه به ملنی پـذیرا شـدن دسـتور و گـاه بـه ملنـی مشـاوره
میباشد ،و در اینجا ملنی دوم مناسبتر است .تلبیر به «ملروف» یم تلبیر جـاملی اسـت
که یرگونه مشاورهای را که خیر و صالح در آن باشد ،شامل میگردد .به یر صـورت ،ایـن
جميه خطاب به زوجین (پدر و مادرِ طفل) است .آیه در مقام بیان حکم طـالق و اجـرت شـیر
دادن فرزند به یمسر است و از آن استفاده میشود که بـر زوجـین واجـب اسـت در مـورد
فرزند مشاوره شایسته و نیکو داشته باشند و از آنجا کـه امـر بـه مشـاوره ،مطيـق اسـت،
اختصاص به مورد ،یلنی مسلله شیر دادن طفل ندارد .بنابراین تربیت اطفال به مفهـومی کـه
در این بحث مقصود است ،نیز شامل میگردد و بر پدر و مادر واجب اسـت در ایـنبـاره بـا
یکدیگر مشورت نمایند(یمانجا) .این ملنی از کيمات مفسران در ذیل آیه به دست میآید.3

1ـ ر .ک :طبرسی ،1372 ،ج ،10ص77؛ مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،24ص.299

2ـ وَأتَمِرُوا بَينَکُم بِمَعرُوفٍ.
3ـ ر.ک :طوسی ،بیتا ،ج ،10ص37؛ طبرسی ،1372 ،ج ،10ص.464
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بد روایات
روایات در اینباره بسیار است که میتوان به عنوان نمونه به چند مـورد از آنیـا اشـاره
کرد:
د حق بودن تربیت اوالد :در برخی روایات ،تربیت را حق اوالد میدانند .در روایتی عنـوان
شده است مردی دست فرزندش را گرفته ،به حضور پیامبر اکرم
ای پیامبر خدا ،حق این فرزند بر من چیست؟ پیامبر

رسید و عـر

کـرد:

فرمود« :نامی نیر برای او انتخـاب

کن ،به طور صحیح و شایسته او را تربیت کن و او را در جایگاه خوبی قرار بده»(1حر عـاميی،

1409یـ ،ج ،21ص.)479
د روایت عاق فرزندان :در این روایت که داللت دارد بلضی از والدین به دلیـل ایـنکـه بـه
وظایر شرعی و اخالقی و انسانی خود در قبال فرزندان عمـل نمـیکننـد ،عـاق آنیـا قـرار
میگیرند ،پیامبر اعظم

میفرماید« :بر پدر و مادر الزم است در برابر فرزندان به وظیفـه

خویش عمل نموده ،عاق آنیا قرار نگیرند ،چنانچه بر فرزندان نیز واجب است عـاق پـدر و
مادر خویش نگردند»(2حر عاميی1409 ،یـ ،ج ،21ص.)480
این روایات داللت دارند که بر والدین واجب است در تليـیم و تربیـت سـلی وافـر داشـته
باشند.

جد سیره مسلمین
سیره مستمر مسيمانان (متشرعه) این است که اولیا ،اطفال خود را ميزم به تربیت آنیـا
میبینند و سلی میکنند آنیا را از انجام آنچه موجب فساد اخالق اسـت ،محافظـت نماینـد
(شیرازی1429 ،یـ ،ج ،3ص314؛ .سبزواری1413 ،یـ ،ج ،21ص .)130حتی بلضی از فقها فرمودهاند:

1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَـى

قَـالَََ :ـا َ

رََُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ـ مَا حَقُّ ابْنِي هَذَا قَالَ ـ تُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً.
2ـ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ََدِّهِ قَـالَ :قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ
الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَاـ مَا يَلْزَُُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا.

يَلْـزَُُ
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سیره بر تلدیب و تلزیر اطفال نیز وجود دارد(نجفی1404 ،یـ ،ج ،21ص 388ـ .)389
دد حکم عقل :عقل حکم میکند به این که واجب اسـت بـر ولـی کـودک ،تليـیم و تربیـت بـه
آنچه موجب سلادت وی میگردد ،مانند تليیم اعتقادات صحیح دینی و نیز واجـب اسـت او
را از انجام آنچه موجب فساد اخالق یا ضرر و زیان بـر وی خوایـد شـد ،منـع نمایـد .ایـن
حکم بدیهی و روشن بوده ،نیـاز بـه ایبـات نـدارد؛ زیـرا یمـانگونـه کـه انسـان ،سـلادت و
رستگاری خویش را خوایان است ،سلادت و رستگاری فرزندان خویش را نیز میخوایـد و
این خواسته فقط با تربیت صحیح فرزندان به دست خواید آمد.1

والیت حاکم بر تعلیم و تربیت کودکان بیسرپرست
با توجه به ایمیت تليیم و تربیت کودکان و وجـوب تليـیم و تربیـت کودکـان ،اوقـاتی پـیش
میآید که طفل ،پدر و مادر یا وصی از طرف از آنها و خویشانی ندارد که به تليیم و تربیـت
او قیام نمایند .در این صورت مسلله تليیم و تربیت این اطفال و متولی آن پیش میآید.
با توجه به وجوب تليیم و تربیت اطفال از سویی ،و عدم سـقوط وجـوب تليـیم و تربیـت
اطفال با فقدان پدر و مادر از سوی دیگر ،باید عنوان کرد در این حالت بیتردید حاکم شـر
متولی تربیت ایتام و کودکان بیسرپرست است .در نتیجه بـر او واجـب اسـت در ایـنبـاره
اقدام نماید.
با مطالله منابع فقهی ،مالحظه میگردد فقیهان در این نظر اتفاق داشته و شـاید بـه دلیـل
بدیهی و روشن بودن مسلله به صورت خاص و با صـراحت از آن بحـث ننمـودهانـد؛ ولـی
دقّت و تتّبع در کيماتشان این مدعا را به خوبی ایبـات مـینمایـد؛ زیـرا زمـانی کـه از والیـت
حاکم و فقیه جامع الشرایط بحث مینمایند از عمومیت آن سخن مـیراننـد(شـیرازی1429 ،یــ،

ج ،3ص .)337به عنوان نمونه محقّق کرکی اظهار میدارد« :اصحاب و فقهای شیله ـ رضـوان
اهلل تلالی عيیهم ـ متفقند که فقیه عادل و ملتقد به امامت امامـان ملصـوم(عيیهم السـالم) ،در
صورتیکه جامع شرایط فتوا باشد ،یلنی مجتهد ،از جانب ائمه ـ دورد و سـالم خداونـد بـر

1ـ ر.ک :شیرازی1429 ،یـ ،ج ،3ص315
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آنیا ـ در حال غیبت در جمیع اموری که نیابتپذیر است ،نیابت دارند» (محقق کرکـی1414 ،یــ،

ج ،1ص.)142
شهید یانی نیز نوشته است« :والیت حاکم عمومیت دارد و برای ایبـات آن نیـاز بـه دلیـل
نیست(عاميی جبلی1413 ،یــ ،ج ،4ص .)162یمچنین امام خمینی (ره) میگوید« :در تمـام مـواردی
که امامان ملصوم

به عنوان سيطان و حاکم بر امـت اسـالمی والیـت دارنـد ،بـرای فقیـه

جامع الشرایط از جانب آنیا والیت یابت است و خروج از این قاعده کيی ،نیاز به دلیـل دارد
که یابت شود .والیت در موردی خاص ،اختصاص به امام ملصـوم

دارد(موسـوی خمینـی،

بیتا ،ج ،2ص.)653
با توجه به عمومیت والیت حاکم میتوان ادله ذیل را در ایبـات والیـت حـاکم بـر تليـیم و
تربیت اطفال بیسرپرست بیان نمود:

1د عمومیت والیت حاکم
فقهای امامیه زمانی که استناد به والیت حاکم می نمایند ،براساس ادلـه والیـت حـاکم را
عام میدانند(سبزواری1413 ،یـ ،ج ،16ص366؛ نجفی1404 ،یـ ،ج ،15ص422؛ عـاميی جبلـی1413 ،یــ ،ج،4

ص ،)162در نتیجه ،تليیم و تربیـت اطفـال را نیـز در بـر مـیگیـرد .مهمتـرین ادلـهای کـه بـر
عمومیت والیت حاکم داللت دارند ،عبارتند از:
الفد روایت «السلطان ولیّ من ال ولیّ له» :روایت مذکور کـه در منـابع روایـی ایـل سـنت
آمده ،در مسند أحمد از ابن عباس و در سـایر منـابع از عایشـه نقـل گردیـده اسـت :در ایـن
روایت پیامبر

میفرماید«:السيطان ولی مـن ال ولـی لـه» (ابـن حنبـل ،بـیتـا ،ج ،1ص250؛ ج،6

ص260؛ سجستانی1410 ،یـ ،ج ،1ص463؛ دارمی ،بیتا :ج ،2ص137؛ قزوینی ،بیتا ،ج ،1ص.)605
روایت مذکور از نظر سندی اعتبار ندارد؛ لکن در این زمینه باید گفت مهمتـرین دلیيـی کـه
میتوان آورد ،مالحظه مقدار سله سيطه حاکم شرعی در امور است .این مهـم نیـز نیـاز بـه
ذکر مقدمهای دارد .و آن این که امور و حوادث جاری در مجتمع انسانى بر دو قسم است:
ـ قسمی از آنها ،برای آنها مسؤول خاصی وجود دارد که واجب است بر انجام آنها قیـام
کند ،یمانند حضانت صغیر و نفقه و حفظ اموال او و سایر مصالحی که بـر عهـده پـدر ،جـد
پدری یا وصی از طرف آنهاست .مثل این امور ،بر عهده حاکم نمیآید .یمچنین اوقاف عامـه
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و خاصهای که برای آنها متولی خاص یست ،که رتق و فتق امور آنها بر عهده متولی وقـر
است .یمچنین اصالح امور خیابانیا و کوچهیـای مخصـوص خانـهیـا بـر عهـده صـاحب
خانهیایی که از آنها استفاده میکنند(مکارم1425 ،یـ ،ص.)333
ـ قسمی دیگر برای آنها مسؤول خاصی نیست؛ ماننـد ایجـاد امنیـت راهیـا ،دفـع دشـمن،
اصالح راهیای عامه و حفظ اموال غایبیایی که ولیای برای آنها نیست .در اینگونـه امـور
سیره جمیع عقال چه در حاضر و چـه در گذشـته بـر ایـن جـاری بـوده اسـت کـه حکومـت
عهدهدار این امور گردد؛ زیرا اصال حکومـت بـرای حفـظ و اصـالح ایـن امـور عامـه ایجـاد
گردیده است ،تا مصيحتی در جامله بدون متولی باقی نمانـد .شـار مقـدس نیـز ایـن بنـای
عقالیی را امضا کرده است؛ اگر چه برای متولی آن شرایط خاصی را تلیین نموده است.
در این حالت ،حدیث «السيطان ولی من ال ولی له» ،اجرا میگردد؛ بـه ایـن ملنـا کـه بنـای
عقال را تلیید می کند .پـس در ایـن صـورت مصـيحتی در جاملـه بـاقی نمـیمانـد کـه دارای
مسؤولی نباشد .لکن اگر اینگونه نباشـد ،یـرج و مـرج و اخـتالل نظـام الزم مـیآیـد(مکـارم،

1425یـ ،ص.)333
با توجه به مقدمه فوق ،باید گفت در صورتی که صغیر پدر ،مادر ،جد پدری یـا وصـی از
طرف آنها وجود نداشته باشد که تليیم و تربیت طفل را بر عهده بگیرد ،در این حالت متـولی
تليیم و تربیت طفل حاکم یا شخ

منصوب از اوست .حدیث نبوی مشهور مـذکور در بـاال

نیز این مسلله را مد نظر دارد.
عالوه بر توضیح فوق ،در صورت پذیرش شهرت فتـوایی ،ضـلر سـند حـدیث «السـيطان
ولی من ال ولی له» ،با اشتهار آن(نجفی1404 ،یــ ،ج ،29ص188؛ نراقـی1415 ،یــ ،ج ،16ص )143و عمـل
اصحاب به آن(سبحانی ،بیتا ،ج ،1ص )203جبران میگردد .عالوه بـر ایـن روایـت آنچـه از طـرف
امامیه نیز روایت شده است منحصر به مقبوله عمر بن حنظيه 1نیست تا گفته شود ایـن روایـت

1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَـيْ ِ
ن
عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَاـ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ ـ فَتَحَاکَمَا إِلَـى السلـلْاَانِ وَ
إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ ـ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ ـ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الاَّاغُوتِ ـ وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُـُُ سُحْتاــ وَ
إِنْ کَانَ حَقّا ثَابِتا لَهُ ـ لِأَنَّهُ أَخََُهُ بِحُكْمِ الاَّاغُوتِ ـ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاکَمُوا إِلَى الاّاغُوتِ ـ وَ قَـدْ
أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ـ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ ـ قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ کَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا ـ وَ نَظَـرَ فِـي حَلَالِنَـا وَ حَرَامِنَـا وَ عَـرَ َ
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تنها اختصاص بـه بـاب قضـا و افتـا داشـته و والیـت بـر تليـیم و تربیـت اطفـال را شـامل
نمیشود .بيکه میتوان به روایت ابی خدیجه 1و حوادث واقله 2نیز استناد کرد کـه در حـوادث
واقله واجب است به راویان حدیث ایل بیـت

مراجلـه نمـود؛ تليـیم و تربیـت اطفـال نیـز از

مصادیق حوادث واقله در روایت است؛ بر این اساس بر حاکم واجب است کـه تربیـت طفـل را
بر عهده بگیرد؛ زیرا فر

بر این است در این حالت برای کودک ،غیر از حاکم اولیایی نیست.

عالوه بر این باید گفت حدیث "السيطان ولی  "...در حقیقت تلییدکننده بنـای عقالسـت ،نـه
ایبات کننده حکمی جدید .بر این اساس دقت نظر و سختگیری در سند حدیث نیاز نیست.
بد وجوب حفظ نظام :بی تردید حفظ نظام واجب است(موسوی خمینـی ،بـیتـا ،ج ،2ص )653و بـا
توجه به این که مهمل گذاردن کودکان بیسرپرست و تربیت ننمـودن آنهـا ،بـه انحـراف آنـان
منجر خواید شد و چون فساد اجتما بـه فسـاد افـراد آن مـیباشـد ،در نتیجـه ایـن روش بـه
تدریج به اختالل نظام مـیانجامـد .بنـابراین واجـب اسـت از آن جيـوگیری بـه عمـل آیـد .ایـن
مسؤولیت ابتدا به عهده حاکم شر است .پس بر حاکم اسـالمی واجـب اسـت تليـیم و تربیـت
ایتام را به جهت صیانت جامله از انحراف و فساد ،بر عهده بگیرد(شیرازی1429 ،یـ ،ج ،3ص.)342
جد اولویت قطعیه :با این توضیح که گفته شود آیاتی از قرآن کـریم و روایـات متلـددی بـر
والیت حاکم بر اموال و تزویج ایتام دالیت دارند ،3یمین دالیل نیز بـر تليـیم و تربیـت ایتـام بـه
نحو اولویت داللت دارند؛ زیرا زمانی که حاکم بر اساس این دالیل در اموال ایتام حـق تصـرف
دارد به طریق اولی برای او جایز است تا تليـیم و تربیـت آنیـا را نیـز بـه عهـده بگیـرد؛ زیـرا
تربیت آنیا از نظر تلییر در اصالح دین و دنیای آنیا از حفظ اموالشان مهمتـر اسـت و تـرک
آن موجب ضرری بیشتر از تير اموالشان بر آنها میشود(یمان ،ص.)342
أَحْكَامَنَاـ فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَما فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاکِما -فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ -فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَـا رُدَّ ـ وَ
الرَّادل عَلَيْنَا الرَّادل عَلَى اللَّهِ ـ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ الْحَدِيثَ(حر عاملي1409 ،هـ ،ج ،27ص.)137
1ـ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَال«:اجعلوا بينكم رجلا قد عر حاللنا و حرامنا،
فإنّي جعلته عليكم قاضيا ،و إيّاکم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلاان الجائر»(طوسي1407 ،هـ ،ج ،6ص.)303
2ـ « وَ فِي کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَـنْ إِسْـحَاقَ بْـنِ يَعْقُـوبَ قَـالَ:
ي فَـ َو َر َد ال َّت ْوقِيـ َُ ِبخَـ ِّ مَوْلَانَـا صَـاحِ ِ
ت َعلَـ َّ
ل َأشْـ َك َل ْ
ن َمسَـا ِئ َ
ت فِي ِه عَـ ْ
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي کِتَاباَ -ق ْد َس َأ ْل ُ
الزَّمَانِ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ ـ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَـا إِلَـى رُوَاةِ حَدِيثِنَاــ فَـإِنَّهُمْ حُجَّتِـي
عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»(حر عاملي1409 ،هـ ،ج ،27ص.)140
3ـ ر .ک :شیرازی1429 ،یـ ،ج ،1ص 666به بلد.
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دد عمومیت روایات وارده در هدایت ایتام و جهّال :یکی دیگر از ادلهای که میتوان بر والیـت
حاکم بر تليیم و تربیت ایتام ذکر نمود ،روایاتی یستند که بر ایتمام ائمه

به یدایت مـردم

و جایالن از مردم به صورت عموم و ایتام به صورت خاص داللـت دارنـد .از ایـن روایـات
والیت فقیه (حاکم) بر تليیم و تربیت صغار نیز مستفاد میگردد(شیرازی1429 ،یـ ،ج ،3ص.)345
از جميه این روایات میتوان به روایتی از امام عيی

استناد کرد که فرمـود« :یـر کـس از

شیلیان ما که عالم به شریلت ما باشد و افراد ضلیر شیلیان ما را از ظيمـت نـادانی بـه نـور
دانشی که ما به او اختصاص دادهایم خارج نماید ،روز قیامت در حالتی که بر سـرش تـاجی از
نور قرار دارد و برای یمه ایل محشر میدرخشد ،به صحرای قیامت وارد میگـردد(»...ابـن ابـی

جمهور1403 ،یـ ،ج ،1ص .)17یمچنین در روایـت دیگـری امـام حسـن

مـیفرمایـد « :فضـیيت

کسی که سرپرستی یتیم آل محمد را که از موالیـان خـویش بریـد شـده و در وادی نـادانی
گرفتار آمده است ،به عهده گرفته ،اشـتبایات او را بـه وی گوشـزد مـی کنـد ،بـر کسـی کـه
سرپرستی یتیمی را بر عهده گرفته و به او آب و غذا می رساند ،یمانند برتری خورشید بـر
سایر ستارگان است»(عاميی جبلی ،بیتا ،ج ،1ص.)116
هدد دالیل وجوب حضانت لقید :ادلهای که داللت بر وجوب حضانت لقیط دارد ،بر وجـوب
تربیت ایتام و صغار بی سرپرست نیز داللت دارد و قدر متـیقّن از آن حـاکم اسـت(شـیرازی،

1429یـ ،ج ،3ص.)345
ود قاعده ثابته مستنبد از برخی روایات و مذاق شریعت :اسـتدالل بـه ایـن دو دلیـل بـه ایـن
صورت است که تربیت ایتام از جميه اموری است که اقدام به آن الزامی است و شـار راضـی
به ترک آن نیست؛ زیرا ترک آن مستيزم تضییع حقوق ایتام و فساد عقیده آنیا مـیگـردد .در
نتیجه در فرضی که ولی برای ایتام وجود ندارد ،یمانا والیت حاکم بر تربیت آنیـا بـه عنـوان
مرتکز شرعی قابل برداشت است .یمچنـین والیـت حـاکم بـر تليـیم و تریبـت ایتـام از برخـی
روایات مستفاد می گردد به ایـن صـورت کـه صـغیر محتـاج بـه تليـیم و تربیـت اسـت؛ زیـرا
یمانگونه که حاکم از طرف شار برای حفظ نفس و اموال ایتام منصوب شده است ،بر تليـیم
و تربیت آنیا نیز منصوب گردیده است(یمانجا).

زد اجماع :از عبارات برخی از فقها استفاده میشود در یر مورد که نیاز شدید به اِعمال
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والیت باشد ،با استناد به اجما برای حاکم ،والیـت یابـت اسـت(نجفـی1404 ،یــ ،ج ،15ص،)422
مسلله مورد بحث نیز یکی از این موارد است.
حد از باب والیت حسبه :به عنوان آخرین دلیل می توان والیت بر تليیم و تربیت را کـه
مورد قبول یمه است ،از باب والیت حسبه 1ایبات نمود(شیرازی1429 ،یـ ،ج ،3ص.)347

2د وجوب والیت حاکم در تعلیم و تربیت اطفال
با توجه به ادله فوق باید گفت بر حاکم واجب است تربیت ایتام و یمچنین کودکانی که اولیـا
دارند ،لکن به امر تربیت آنها قیام نکردهاند ،از طرفی امکان اجبار آنهـا نیـز وجـود نـدارد یـا
قادر بر تربیت اوالد خود نیستند(حال فرقی نمیکند این عدم قدرت ناشی از ضـلر آنهـا در
عقل و عيم به خاطر مجنون یا سفیه بودن باشد یا این که توانایی مالی نداشـته باشـند ،مـثال
از فقرا و مساکین باشند) ،بر عهده بگیرد .بر این اساس بـر حـاکم اسـالمی واجـب اسـت تـا
قسمی از بیت المال را به تلسیس مراکز عمومی تليیم و تربیت اختصاص دید تـا امـر تليـیم
و تربیت اطفال تسهیل گردد .یمچنین تحصیل مقدمات تليیم و تربیـت واجـب اسـت ،یماننـد
اینکه افراد خبره ،عالم ،صادق از ایل دین ،ایل ور و اعتقاد صحیح را بـرای تربیـت اطفـال
تلیین نماید؛ به گونهای که به اخالق اسالمی متخيق گردند و افراد مؤمن و یدایت شده را بـه
صراط مستقیم برسانند و دارای اعتقادات صحیح نمایند .بر این اساس جایز نیست کسی که

1ـ حسبه به ملنى أجر و امـور حسـبی یلنـی آنچـه در انجـام آن از خداونـد تبـارک و تلـالی طيـب اجـر و یـواب
میشود؛ سوا از امور نوعیه مانند قضاوت و حکومت بین مردم باشد یا از امـور شخصـیه یماننـد تجهیـز جنـازه
مسيمانی که ولی ندارد و یا تطهیر مسجد ،مصحر ،مقدسات دینی یا مـذیبی باشـد .بـا ایـن توضـیحات مشـخ
میشود که موضو امور حسبه باید در آن رضا و اذن شار باشد .مورد حسبة ممکن از واجبـات کفـایی یماننـد
تجهیز میت ،امر به ملروف و نهی از منکر ،و اقامـه تمـام واجبـات نظامیـة باشـد ،و یـا واجـب عینـی باشـد ،یـا از
مستحبات یمانند قضای حوایجی که واجب نیست باشد ،یا امـر مبـاحی باشـد یماننـد مباحـات نظامیـه(سـبزواری،
 ،1413ج  ،24ص 255ـ  .)256از جميه دالیل بر ایبات حسبه را میتـوان عمـوم قـول خداونـد تلـالى« :فَاسْـتَبِقُوا الََْيْـرا ِ»

(بقره« ،)148 ،وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ» (آل عمـران )133 ،و «وَ الْمُؤْمِنُـونَ وَ الْمُؤْمِنـا ُ بَعْهُـهُمْ أَوْلِيـا ُ بَعْـ ٍ»(توبـه ،)71 ،یمچنـین
روایات متواتر یمانند کالم امام صادق

« :عونک الهعيف من أفهل الصدقة»(حـر عـاميی1409 ،یــ ،ج ،15ص )141و «و اللَّـه

في عون المؤمن ما کان المؤمن في عون أخيه فانتفعوا بالعظة و ارغبوا في الَير»(یمو ،ج ،16ص )370دانست.
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دارای اعتقاد صحیح نبوده ،اعتنایی به مسائل شرعی ندارد ،متصـدی ایـن امـر گـردد؛ زیـرا
خوف این وجود دارد که اطفال را تربیت فاسد نموده ،اعتقادات آنها را باطـل نمایـد(شـیرازی،

1429یـ ،ج ،3ص.)351

یافتههای پژوهش
ـ فرزند انسان برخالف فرزند سایر حیوانات ،عالوه بر تغذیه و بهداشت ،جهـت تکامـل بایـد
تحت تليیم و تربیت نیز قرار گیرد .مطابق قرآن و روایات ،سیره مسيمین و حکم عقل ،تليـیم
و تربیت اطفال بر سرپرستان آنیا واجب است.
ـ با توجه به عمومیت والیت حاکم ،وجـوب حفـظ نظـام ،اولویـت قطلیـه ،عمومیـت روایـات
وارده در یدایت ایتام و جهال ،دالیل وجوب حضانت لقـیط ،مـذاق شـریلت ،اجمـا  ،والیـت
حسبه ،حاکم شر بر تربیت ایتام و کودکان بیسرپرست ـ در صـورتی کـه پـدر و مـادر و
جد پدری و دیگر خویشاوندان از مراتب مختير ارث را نداشته باشندـ والیـت دارد و بـر او
واجب است تا مراکز عمومی تليیم و تربیت تلسیس کـرده یمچنـین از افـراد خبـره ،عـالم و
مؤمن برای تربیت اطفال تلیین نماید.

منابع
ابن ابی جمهور ،محمد بن زین الـدین(1403یــ) ،عـوالی اليئـالی اللزیزیـه فـی األحادیـث الدینیـه ،قـم،
مؤسسه سیدالشهدا  ،چاپ اول
ابن اییر ،مبارک بن محمد(بیتا) ،النهایه فی غریب الحدیث و األیر ،قم ،مؤسسه مطبوعاتى اسماعیيیان،
چاپ اول
ابن حنبل ،احمد(بیتا) ،مسند ،بیروت ،دار الفکر ليطباعه و النشر و التوزیع ،دارالصادر ،چاپ اول
ابن فارس ،احمد بن زکریا(1414یـ) ،ملجم مقائیس اليغه ،قم ،انتشارات دفتر تبيیغات اسـالمى حـوزه
عيمیه قم
ابن منظور ،محمد بن مکرم(1414یـ) ،لسان اللرب ،بیروت ،دار الفکر ليطباعه و النشر و التوزیع ـ دار
الصادر ،چاپ سوم
امامى ،سیدحسن(بیتا) ،حقوق مدنى ،تهران ،انتشارات اسالمیه ،چاپ اول
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اصفهانی ،محمدحسین کمپانی(1418یـ) ،حاشیه کتاب المکاسب ،قم ،أنوار الهدی ،چاپ اول
انصاری ،مسلود ،طایری ،محمدعيی( ،)1384دانشنامه حقوق خصوصی ،تهـران ،انتشـارات محـراب
فکر ،چاپ اول
حجتی ،سیدمحمدباقر( ،)1385اسالم و تليیم و تربیت ،قم ،دفتر نشر فرینگ اسالمی ،چـاپ بیسـت و
یر
حرانی ،حسن بن عيى ابن شلبه(1404یـ) ،تحر اللقول عن آل الرسول صيى اهلل عيیهم ،قم ،مؤسسـه
النشر االسالمی وابسته به جامله مدرسین قم ،چاپ اول
حکیم ،سید محسن طباطبایى(1416یـ) ،مستمسر اللروة الویقى ،قم ،مؤسسه دار التفسیر ،چاپ اول
خوانسارى ،سید احمد بن یوسر(1405یـ) ،جامع المدارک فی شـرح مختصـر النـافع ،قـم ،مؤسسـه
اسماعیيیان ،چاپ اول
خوئى ،سید ابو القاسم موسوى(1418یـ) ،موسوعة اإلمام الخوئی ،قـم ،مؤسسـة يحیـا آیـار اإلمـام
الخوئی ره ،چاپ اول
حرعاميى ،محمد بن حسن(1409یـ) ،وسائل الشیله ،قم ،مؤسسه آل البیت عيیهم السالم ،چاپ اول
دارمی ،عبداهلل بن بهرام(بیتا) ،سنن ،دمشق ،مطبله اإلعتدال ،چاپ اول
حيی(عالمه)  ،حسن بن یوسر بن مطهر(1413یــ) ،قواعـد االحکـام ،قـم ،موسسـه النشـر االسـالمی
التابله لجماعه المدرسین بقم ،چاپ اول
ــــــــــــــ (1413یـ) ،مختير الشیله فی أحکام الشریله ،قم ،دفتـر انتشـارات اسـالمى وابسـته بـه
جامله مدرسین حوزه عيمیه قم ،چاپ دوم
ــــــــــــــ (1419یـ) ،نهایه اإلحکام فی ملرفه األحکام ،قم ،مؤسسه آل البیت عيـیهم السـالم ،چـاپ
اول
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد(1412یـ) ،مفردات ألفاظ قرآن ،لبنان ،دارالليم ،چاپ اول
زبیدی ،مرتضی(1414یـ) ،تاج اللروس من جـوایر القـاموس ،بیـروت ،دارالفکـر ليطباعـه و النشـر و
التوزیع ،چاپ اول
سبحانى ،جلفر(بیتا) ،نظام النکاح فی الشریلة اإلسالمیه الغرا  ،قم ،بینا ،چاپ اول
سبزوارى ،سید عبداألعيى(1413یـ) ،مهذّب األحکام ،قم ،مؤسسه المنار ـ دفتر حضرت آیت اهلل ،چـاپ
چهارم
سجستانی ،سيیمان بن األشلث(1410یـ) ،سنن أبی داود ،بیروت ،دارالفکر ،چاپ اول
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شریر مرتضی ،عيی بـن حسـین(1415یــ) ،االنتصـار فـی ينفـرادات األمامیـه ،قـم ،دفتـر انتشـارات
اسالمی ،چاپ اول
عاميی نبطی( شهید اول) ،محمد بن مکى بن احمد (1417یـ) ،الدروس الشرعیه فـی فقـه اإلمامیـه ،قـم،
دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامله مدرسین حوزه عيمیه قم ،چاپ دوم
عاميی جبلی (شهیدیانى) ،زین الدین بن عيى بن احمد (1413یــ) ،مسـالر األفهـام يلـى تنقـیح شـرائع
اإلسالم ،قم ،مؤسسة الملارف اإلسالمیه ،چاپ اول
ــــــــــــــ (بیتا) ،منیة المرید فی أدب المفید و المستفید ،قم ،مکتب األعالم اإلسالمی ،چاپ اول
مفید (شیخ) ،محمد بن محمد نلمان(1413یـ) ،المقنله ،قم ،کنگره جهانی یزاره شیخ مفید ،چاپ اول
 شیرازى ،قـدرت اهلل انصـارى و پژویشـگران مرکـز فقهـى ائمـه اطهـار عيـیهم السـالم(1429یــ)،موسوعه أحکام األطفال و أدلتها ،قم ،مرکز فقهى ائمه اطهار عيیهم السالم ،چاپ اول
صفایی ،حسین( ،)1383اشخاص و اموال ،تهران ،نشر میزان ،چاپ چهارم
طبرسی ،فضل بن حسن( ،)1372مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو ،چاپ
سوم
طوسی ،أبوجلفر ،محمد بن حسن(بیتا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،دار احیـا التـراث اللربـی،
چاپ اول
ــــــــــــــ (1407یـ) ،الخالف ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامله مدرسین حـوزه عيمیـه
قم ،چاپ اول
ــــــــــــــ (1407یـ) ،تهذیب األحکام ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیه ،چاپ چهارم

طباطبایی حائرى ،سید عيى بن محمد(1418یـ) ،ریا

المسائل ،قم ،مؤسسه آل البیت عيیهم السـالم،

چاپ اول
طباطبایی ،سید محمدحسین(1417یـ) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشـارات اسـالمى جاملـه
مدرسین حوزه عيمیه قم ،چاپ اول
عاميى کرکی(محقق یانى) ،عيى بن حسین (1409یـ) ،رسائل ،قم ،کتابخانه آیـت اهلل مرعشـى نجفـى و
دفتر نشر اسالمى ،چاپ اول
فخرالمحققین ،محمد بـن حسـن ،ایضـاح الفوائـد فـی شـرح اشـکاالت القواعـد( ،)1387قـم ،مؤسسـه
اسماعیيیان ،چاپ اول
فيسفی ،محمدتقی( ،)1395کودک از نظر ورایت و تربیت ،قم ،دفتر نشر فرینگ اسالمی ،چاپ پانزدیم
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فیومى ،احمد بن محمد مقرى(بیتا) ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ليرافلی،قم ،منشـورات دار
الرضی ،چاپ اول
قزوینی ،محمد بن یزید(بیتا) ،سنن ابن ماجه ،بیروت ،دارالفکر ،چاپ اول
کرکی(محقق) ،عيی بن حسین(1414یـ) ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،قم ،مؤسسه آل البیـت عيیـه
السالم ،چاپ اول
عاميى ،سید جواد بن محمد حسینى(1419یــ) ،مفتـاح الکرامـة فـی شـرح قواعـد اللالّمـه ،قـم ،دفتـر
انتشارات اسالمى وابسته به جامله مدرسین حوزه عيمیه قم ،چاپ اول
مجيسی محمدباقر(1403یـ) ،بحاراالنوار الجامله لدرر اخبار االئمه الطهـار ،بیـروت داراحیـا التـراث
اللربی ،چاپ سوم
مشکینى ،میرزاعيى(بیتا) ،مصطيحات الفقه ،بیجا ،بینا ،چاپ اول
مکارم شیرازی ،ناصر( ،)1374تفسیر نمونه ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیه ،چاپ اول
ــــــــــــــ (1425یـ) ،أنوار الفقایة-کتاب النکاح ،قم ،انتشارات مدرسة اإلمام عيی بن أبی طالب عيیه
السالم ،چاپ اول
موسوی خمینى ،سید روح اليّه موسوى(1421یـ) ،کتاب البیع ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آیار امام
خمینى قدس سره ،چاپ اول
ــــــــــــــ (بیتا) ،تحریر الوسیية ،قم ،مؤسسه مطبوعات دار الليم ،چاپ اول
نجفى ،محمدحسن(1404یـ) ،جوایر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،بیروت ،دار يحیا التراث اللربـی،
چاپ یفتم
نراقى ،مولى احمد بن محمد مهدى(1415یـ) ،مستند الشیلة فی أحکام الشریلة ،قم ،مؤسسه آل لبیـت
عيیهم السالم ،چاپ اول
یزدى ،سیدمحمدکاظم طباطبایى(1414یـ) ،تکميه اللروه الویقی ،قم ،کتابفروشی داوری ،چاپ اول

