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 6چكيده

خداوند متعال به بندگان است و وظیفه اصلی والدین نسبت به  هایترین دستورمتربیت از مه
الی هدر البتنها شود و کمتر اثری از آن دیده می ،شود. اما در متون فقهیشان محسوب میفرزندان

در منابع فقهی  به اختصار مطرح شده است. در حالی که به تفصیلمباحث والیت و حضانت 
در نیز و « امر به صلوة»و آیه « وقایه»در آیاتی مانند آیه آن یاد شده است؛ مثاًل  ( ازقرآن و سّنت)

و وجوب تربیت بر همه افراد جامعه به نحو عام و  به مفهوم تربیت اشاره شدهروایات مختلفی 
 انآنان مأمور تربیت دیگر . بنابراینبار شده است ،والدین و نزدیکان و حاکم به نحو خاص

ال و نوجوانان هستند. در این نوشتار پنج دلیل اصلی بر وجوب تربیت اشخاص خصوص اطفبه
ای از والیت بالغ و غیر بالغ اقامه شده است تا مشخص شود که تربیت مطلبی مستقل است و شعبه

ای از حضانت نیز شعبهبر و مادر بدون نقش بماند و  باشدتا مسئول تربیِت فرزند، تنها پدر نیست، 
 ا بلوغ پایان بیابد.تا ب ،نیست
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 طرح مسئله

بر کسی پوشیده نیست و افراد بسیاری در کتب، مقاالت و  ،تربیتضرورت و اهمیت 
ها به طور عمده کنند. امروزه خواستگاه این صحبتآن صحبت می در موردها رسانه

یی خط آن از خط تکلیف و وظیفه و قانون انعلوم اخالق و رو شناسی است و گو
الزام خانواده، جامعه و حکومت به  ،شوداما آنچه در آیات و روایات دیده می .جداست

دیگر واجب است؛ مطلبی  عبارت تربیت طفل و نوجوان بالغ به نحو حکم تکلیفی یا به
 ،طور مستقل بدان پرداخته نشده که چون در ابواب فقهی و در کنار والیت و حضانت به

 مغفول مانده است. 
سیما و حکومت است.  و های علمیه، صداتربیت، مسئله روزمره والدین، مدارس، حوزه

دار تربیت هستند. در این نهادها سه نهاد خانواده، مدرسه و حکومت داعیه میان این در
ری که مربی آن را به مصلحت تربیت به امو ،آید که طفل نابالغ یا نوجوان بالغبسیار پیش می

آموز دیکته مدرسه بایدها و نبایدهای مختلفی را به دانشمثاًل شود؛ داند الزام میکودک می
شده  آموزان را مکلف به گذراندن دوره آموزشی با کتب از پیش تعیینکند، دولت دانشمی
و تمامی این نهادها، این موارد  نمایدنهی می وموارد مختلفی امر نیز در نماید و خانواده می

 نمایند.را در جهت مصالح طفل یا نوجوان و برای تربیت او عنوان می
 مطرح هستند: این بارهسؤاالتی که در 

 ل اخالقی است؟یاست یا جزء فضاان واجب بر مکلف یتربیت دین. آیا 1
 دالیل فقهی واجب بودن تربیت بر مربیان چیست؟. 2
 شود؟کسانی بار می وجوب تربیت بر چه. 3
 متربی کیست و بلوغ چه تأثیری بر این مسئله دارد؟. 4

این نوشتار درصدد آن است تا پاسخ این سؤاالت را بیابد و حدود الزام و افراد دارای حق 
 نماید. بررسیاین موارد را  فقهین را به طور واضح مشخص سازد و مبانی او مکلف



 

 بحث پيشينه

الی تنها در البهاند و تربیت در نظر نگرفته راجع بهد بحث مستقلی فقهای شیعه در کتب خو
 آنمباحث حضانت و والیت و گاه به مناسبت احکام نماز و روزه و غیر آن متعّرض احکام 

)کاشف جمالتی از بزرگانی چون کاشف الغطاء  در این باره (1392)ر.ک: موسوی، اند شده
ند اهتر شدفقهای معاصر به این فضا نزدیکبله،  واهد شد.و دیگران نقل خ (158 :تاالغطاء، بی

)ر.ک: خورد که در آثار مرحوم خویی به چشم میچناناند؛ و مطالب بیشتری ارائه داده
ای در دوران معاصر به همت استاد رشتهبه عنوان دانشی میان« فقه تربیتی» .(1417خویی، 

بتواند این نقص را  تابیت دینی بر آن است گران عرصه ترن و پژوهشامحقق اعرافی و سایر
 وگوهای علمی برساند.برطرف سازد و تربیت دینی را به جایگاه واالیش در صدر گفت

 تربيت

 معنای لغوی تربيت

باشد. در تفاوت این دو می« ربو»یا « ربب»مصدر باب تفعیل است که ریشه آن  ،تربیت
دادن کودک به سوی کمال و ربا )ربو(  یعنی سوق ،رّب )ربب( الصغیر :اندریشه گفته

بنابراین تربیت اگر از  .(35/ 4 :1402)مصطفوی، الصغیر یعنی کودک بزرگ شد و رشد کرد 
باشد به معنای پروردن « ربب» به معنای پروردن جسمانی و اگر از ریشه ،باشد« ربو»ریشه 

به هر دو ریشه مصدر تربیت  ممکن استرغم اینکه آید علیمعنوی است. به نظر می
که لغویون به این چنان است؛ «ربب»ولی بیشتر به معنای پروردن معنوی و از ریشه  ردد،برگ

 .(401/ 1 :1414)ابن منظور، ند اهمعنا مایل گشت
در حدیث مشهور به توحید مفضل، واژه تربیت به کار رفته و از آن به عنوان عامل امتیاز 

که مؤید معنای پرورش به معنای معنوی و اخالقی انسان نسبت به حیوان یاد شده است 
 :است

های انسان به طور های چارپایان نظر کن که چگونه بر خالف بچهبه بچه



 

کنند و این مستقل و بدون نیاز به حمل و تربیت مادران به دنبال آنان حرکت می
ن های انسااستقالل از آن جهت به آنها داده شده است که از آنچه مادران بچه

گاهی به تربیت و توانایی بر آن دارند، محروم هستند   از قبیل مدارا و آ
 .(97: تا)مفضل بن عمر، بی

 تربيت در معنای اصطالحی

دهد تا رفتاری اقداماتی است که مربی انجام می ،شودآنچه امروزه به معنای تربیت گرفته می
بکشاند. در این تعریف کلمه را در متربی نهادینه سازد و متربی را به سمت هدف تربیت 

نظران گردد. نظرات بعضی صاحباستاد، جامعه و حکومت می ،مربی شامل والدین، معلم
 در مورد تربیت چنین است:

 نویسد:مطهری می . شهید1
از نظر علمای تربیت قدیم، در این جهت شک و تردیدی نبود که قسمتی از اخالقیات 

ل را به صورت یباید فضا ،به اصطالح علمای اخالقرا باید در وجود بشر تکوین کرد و 
آدمی بود که آنچه  ،ملکات در انسان ایجاد نمود. از نظر علمای قدیم آدم تربیت شده

... اصاًل گفته  شود، در او به صورت خوی وملکه درآمده باشدفضیلت نامیده می
 .(56 :1386)مطهری، شود تربیت، فن تشکیل عادت است می

 گوید:غزالی می. 2
اخالق نیکو گاهی به خاطر ذات و فطرت است و گاهی در اثر عادت به کارهای 

دهند و همنشینی با شایسته و گاهی در اثر دیدن افرادی که کارهای نیکو انجام می
 .(58/ 3 :1351)غزالی،  آنان

نام نیکو و انتخاب دایه واجد  ابوعلی سینا پس از ذکر اینکه حق فرزند بر پدرش. 3
 سپارد:رایط است، امور دیگری را به والدین و مربیان میالش

پس از گرفتن کودک از شیر، مربی باید شروع کند به ادب کردن کودک و سامان 
کارهای زشت  دادن اخالق او، پس شایسته است برای سرپرست کودک که او را از



 

گردانی از بازدارد و به وسیله ترساندن یا تشویق، مأنوس کردن یا دور کردن، روی
 .(35 :1347)ابن سینا،  های زشت را از او دور کندکودک یا توجه به او، عادت

همان پروردن معنوی و ایجاد عادات و ملکاتی در فرد است  ،مقصود از تربیتین ابنابر
 که او را به سوی کمال سوق دهد.

 های نزدیک به تربيتواژه

 والیت (الف

در زبان عربی به معنای نزدیکی و ُقرب « ولی»ده است. گرفته ش« ولی»واژه والیت از ریشه 
والیت دربردارنده تدبیر امور و قدرت و  :گویدابن اثیر می .(528/ 6 :1410)جوهری، است 

گویند انجام فعل است و تا زمانی که اینها در شخصی با یکدیگر جمع نشوند به او والی نمی
 .(227/ 5 :1367)ابن اثیر، 

والیت همان » فرماید:معنای سلطنت است. صاحب عروة می والیت در فقه به
/ 2 :1414)یزدی، « حکومت و سلطنت بر غیر است؛ در جانش یا مالش یا امری از امور او

حکومت و سلطنت بر جان و امور بسیار مهم است؛ مطلبی که فقها به  ،در این تعریف .(2
 اند.رار دادهآن نپرداخته و صرفًا حکومت بر مال را مورد مداّقه ق

 شرط اعمال والیت

رعایت مصلحت طفل است و اینکه دخالت اولیا موجب  ،ترین شرط اعمال والیتمهم
 نویسد:نباشد. شیخ طوسی در این باره می برای کودک ضرر و مفسده

تمام کسانی که بر اموال صغیر والیت دارند ... تصّرف و دخالت آنان صحیح 
اط و با در نظر گرفتن سود صغیر انجام شود، زیرا نیست، مگر اینکه با حفظ احتی

والیت آنان به همین دلیل اعتبار شده است. بنابراین اگر تصّرفات آنان به سود 
زیرا برخالف جهت قرار دادن والیت، انجام  ؛صغار نباشد، باطل و غیر نافذ است

 .(200/ 2 :1387)طوسی، شده است 



 

غبطه رعایت  ،ست، دلیل وضع والیتطور که در کالم شیخ طوسی مشخص اهمان
 کودک است که این مطلب در کالم سایر فقها نیز هست. (سود و مصلحت)

 پایان والیت

 فرماید: عالمه حلی در این باره می
تا زمانی است که او به رشد  ،والیت پدر و جد پدری برای تصرف در مال کودک

شود ن دو بر او زایل میپس اگر بالغ شد و به رشد رسید والیت آ .نرسیده است
 .(20/ 2 :1413حلی،  )عالمه

 پایان والیت بر کودک است. ،مطابق نظر عالمه و البته سایر فقها بلوغ

 حضانت (ب

است. مردمان عرب، این واژه را در زمانی « حضن»از ریشه  ثالثی مجرد مصدرِحضاَنت 
های کنند که جوجه خواستند برای نمونه حالت مرغی را بیاناند که میبردهبه کار می

برای صیانت از پرندگان شکارچی و موجودات مزاحم و همچنین خوراک دادن،  ش راضعیف
 .حضانت( ذیل واژه :1376)ابوجعفر،  گیردبه زیر پر می

بنابراین  اند.، در عبارات خود از آن استفاده کردهاندحضانت را تعریف ننمودهواژه فقها 
 ست.نیمدنظر آنان آن فی معنای عر غیر ازمعنای جدیدی 

 قلمرو حضانت

 حضانتاز طفل  معینیتا سن  تواندمی نیزدر متون فقهی حضانت وظیفه پدر است و مادر 
 فرماید: می بارهنماید. محقق حلی در این 

در دوران شیردهی که دو  -چه پسر باشد و چه دختر  -حضانت فرزند  نسبت بهمادر 
فرزند مسلمان کنیز و زن کافر حق حضانت  بله، .سال است حق بیشتری از پدر دارد

که دوران شیردهی پایان یافت، حق حضانت پسر با پدر و حق د. پس هنگامیننداررا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1


 

رسد. اگر سالگی با مادر است ... سپس این حق به پدر میحضانت دختر تا هفت
سلب حق حضانت فرزند، چه پسر باشد و چه دختر از او  ،مادر ازدواج دیگری نماید

مادر برای حق حضانت نسبت  ،. اگر پدر فوت کندرسدمیپدر این حق به شود و می
همچنین اگر مادر آزاد و مسلمان باشد و پدر عبد یا کافر  .به وصی پدر اولی است

کدام از حتی اگر ازدواج دیگری نماید. اگر هیچ ؛باشد، حق حضانت با مادر است
 .(289/ 2 :1408)محقق حلی،  رسددر میحضانت به پدِر پ ،پدر و مادر نباشند

 نویسد: باره میاین شهید اول در
اولویت دارد و اگر هر دو با  ،اگر مادر از حضانت سر باز زند، پدر برای حضانت

 .(396/ 1 :تا)شهید اول، بی پدر را به حضانت مجبور نمودباید هم امتناع ورزند، 

 پایان حضانت

یابد. در کتب فقهی امامیه چنین آمده است: پایان می ،رشد حضانت با رسیدن به سن بلوغ و
در  .(288 :1408)ابن حمزه، « گرددحضانت از او ساقط می ،که فرزند بالغ و رشید شدهنگامی»

مستقل نیامده  به طورپایان والیت است و  با نیز پایان حضانت همراهدیگر منابع  از بسیاری
ای از والیت است. مرحوم محقق حلی ی حضانت شعبهگویکه دهد نشان می است و این امر

شود و او والیت ابوین بر او ساقط می ،که کودک به رشد رسیدهنگامی»نویسد: باره می این در
 .(290/ 2 :1408)محقق حلی، « خواهد اقامت کندبمخّیر است که نزد هر یک که 

 مبانی فقهی وجوب تربيت

 اول. آیه وقایه

ِذل َههلشاَّ یُّ
َ
هُ لَولشْاِحجهَ ُةلیهلأ ْهِا ُکْمل ه ًشلَوُق ُدَههلشامَّ

َ
ْ ُفَخُکْملَولأ

َ
َمَاْ َههلیَنلآَ ُم شلُق شلأ

َ َبُهْملَوَیْفَتُا َنلَ هلُیْؤَ ُبوَنل
َ
َعلَ هلأ ؛ (6 :)تحریم َ ََلِئَکٌةلِغََلٌظلِ َدشٌدلاَللَیْتُص َنلشاَا 

 ؛از آتش دوزخ نگاه داریداید، خود را با خانواده خویش ای کسانی که ایمان آورده
افروز اوست و بر آن دوزخ فرشتگانی بسیار آتش ،چنان آتشی که مردم و سنگ



 

سخت مأمورند که هرگز نافرمانی خدا را نخواهند کرد و آنچه به خو و دلدرشت
 .آنها حکم شود انجام دهند

 صيغه امر در آیه وقایه

وقایه به معنای حفظ چیزی »اند: فتهدر چند جای قرآن آمده است. اهل لغت گ« وقی»ریشه 
 .(881 :1412)راغب اصفهانی، « رساندکند و به آن زیان میاست از آنچه آن را اذیت می

ا»  دار. حفظ کن، نگه ؛ یعنیاست« وقایة»به مصدر « وقی»فعل امر از ریشه « ُقو 
مورد تدقیق  را« وقایه»صیغه امر، آیه  در موردبر اساس مطالب گفته شده در کتب اصول 

به « وقی»که گذشت ماده است و چنان (مخاطب)فعل امر حاضر « قوا»دهیم. قرار می
مشهور اصولیون صیغه امر را ظاهر در وجوب ی حفظ کردن از آزار و ضرر است. امعن
یا از استعمال و  (70: 1409)آخوند خراسانی، از استعمال بدون قرینه بر خالف  چهدانند؛ می

 .(65/ 1 :1373مظفر،  ؛137/ 1: 1417)نائینی، ه حکم عقل صیغه به ضمیم
مؤمنون هستند که بر اساس داللت صیغه امر بر وجوب، الزم است خود « قوا»مخاطب 

هُ لَولشْاِحجهَ ُةل»و اهل خود را از آزار و اذیتی که در ادامه آیه ذکر شده  َمَاْ َههل ه ًشلَوُق ُدَههلشامَّ
 حفظ کنند.« ٌدلَ ََلِئَکٌةلِغََلٌظلِ َدش

حفظ خود و اهل خویش از عذاب جهنم است و هر  ،بنابراین یکی از واجبات الهی
 مؤمنی باید بر انجام این واجب الهی اقدام نماید.

 بررسی کلمه اهل

را نقل « معجم مقاییس اللغة»ابتدا مطالب سایر لغویون از جمله  التحقیقصاحب کتاب 
ترین افراد به همچنین اهل مرد نزدیک .ل یعنی ازدواجهمسر اوست و تأّه  ،اهل مرد: »کندمی

دهد: سپس ادامه می .(169/ 1: 1402)مصطفوی، « او هستند و اهل بیت ساکنان خانه هستند
معنای حقیقی این لغت این است که اهلیت به محقق شدن ُانس همراه  دربارهقول حق »

معنا وسعت بخشیدن و تنگ اختصاص داشتن و تعلق است. سپس باید گفت که برای این 



 

داماد و عروس همگی جزء اهل  ،هانوه ،دختران ،شدن دایره معنادار است. پس همسر، پسران
گردد و عنوان اهل بودن تقویت می ،شوند. هرچه این تعلق و اختصاص افزون شودحساب می

و جزء ] تر و اولی باشدکسی که به لحاظ مرتبه دورتر از دیگری است، به فرد نزدیک گاهی
و گاهی عنوان اهلیت از کسی که تعلق و توافق و اختصاص با او منتفی  [اهلش محسوب شود

ْهِاَكلِإ َُّعلَمَ ٌلل»که در آیه شریفه چنین آمده است: شود؛ چنانشده، گرفته می
َ
لَاْ َسلِ ْنلأ ِإ َُّع

به خاطر اهداف و  دایره اهل به اختالف موارد و ممکن استهمچنین  (46 :)هود« َغْ ُبلصهِاٍحل
 .(169/ 1: 1402)مصطفوی، « تر از موارد مذکور شودجایگاه و غیره وسیع

بود و در عین حال خداوند او را  آن حضرتپسری است که منسوب به  دربارهآیه مذکور 
 است.اهل جناب نوح ندانسته

 کرده استنقل  پدرم از پدرش امام صادق»آمده است:  در حدیثی از امام رضا
ای نوح او از اهل تو نیست، چرا که مخالف او بود و خداوند  :ه خداوند به نوح فرمودک

 .(105/ 3: 1416)بحرانی، « کسانی که از او پیروی کردند را از اهل او قرار داد
نباشد و طبق فرمایش حضرت او کسی است جزء اهل فرزند پس ممکن است 

جزء اهل  ،اندویشاوندی نیز نداشتهنوح که لزومًا با ایشان خ حضرت، تابعین صادق
؛ مانند سلمان فارسی که پیامبر در نوح قرار داد حضرتخداوند آنان را اهل  و ایشان بشوند

 .(823/ 2: 1395)ثقفی،  «سلمان از ما اهل بیت است» مورد او فرمود:
اهل خود را از آتش نجات بخشد و اهل هر  کسی بایداین بحث آن است که هر  اهمیت

 .نزدیکان او هستند که ممکن است با او نسبت خویشاوندی داشته باشند یا نهشخص 
تواند بر این مطلب داللت می ،«أهلین»به صورت جمع یعنی « أهل»استعمال کلمه 

نماید که منظور آیه فراتر از خانواده به معنای همسر و فرزندان است و جمیع نزدیکان فرد را 
 ی به صورت حداکثری نسبت به اطرافیانش تعریف گردد.گیرد تا وظیفه هر فرددر بر می

خانواده خود هستند و ارتباط نزدیک و قوی با آنان دارند، اما اگر به افراد عمومًا عالقمند 
 حضرتگردد؛ قطع این رابطه در مورد پسر الزامًا رابطه اهلیت قطع نمی ،چنین نبود



 

، بود خدامخالفت او با حجت  ،روایت ناصالح بودن او و به استناد ،به استناد آیه نوح
گیریم این است که گردد. آنچه از این مطلب نتیجه میبه سادگی این رابطه قطع نمی وگرنه

نزدیک محسوب نشوند تا آنکه مگر  ،هستند انسانجزء اهل  ،بسیاری از اطرافیان نزدیک
 موضوعًا خارج گردند و یا ناصالح باشند تا حکمًا خارج شوند.

 وقایه خود و اهل راه تربيت؛

سعادت دنیوی و خوشبختی نزدیکان خود  نسبت بهکه مفهوم آیه این است که هر فردی چنان
باشد؛ مطلبی که در  ترحساس آنانسعادت اخروی  باید نسبت بهحساس است، به مراتب 

بینند و به داری را جزء امور شخصی خود میاست و افراد، دین رنگ شدهجامعه بسیار کم
 کنند.را ارائه نمی الزمهای تذکرات و توصیه نزدیکان خود

که دلیل آیه اخص از ادله امر به معروف و نهی از منکر است.  آیدبه دست میآیه این از 
ادله امر به معروف و نهی از منکر نسبت به همه افراد جامعه اطالق دارد؛ چه اهل فرد باشند 

معنایش این باشد که در صورتی که یکی از اهل  ،اهل ظحفچه نباشند. بنابراین اگر امر به و 
او را امر به معروف و نهی از منکر  انسانمعروفی را ترک کرد یا مرتکب منکری شد،  انسان
چرا که هر شخصی نسبت به هر فرد  ؛گاه تخصیص اهل توسط آیه لغو استآن ،نماید

ه معروف و نهی از منکر است و به هر ای دارد. بنابراین آیه فراتر از امر بدیگری چنین وظیفه
آن هم نه پس از ترک معروف و  ؛کند که اهل خود را از آتش نگه داردشخصی امر می

همان تربیت است؛ چرا که تربیت روش  ، یعنیارتکاب منکر و این معنایش پیشگیری از گناه
پرهیز از منکر  تواند او را ملتزم به معروف وایجاد ملکات اخالقی در هر فردی است که می

به نحو  یشنگه دارد. بنابراین بر اساس امر آیه، هر فردی مکلف به تربیت نزدیکان خو
 گوید:نظران میکه یکی از صاحبمقتضی است. چنان

صیانت اهل خویش از آتش، به این معناست که باید زمینه انجام واجبات و ترک 
اهل نیز به فعل واجبات و محرمات را برای اهل خویش فراهم کرد و برای اینکه 



 

ترک محرمات همت گمارند، باید به یک سلسله تدابیر آموزشی و پرورشی روی 
گاهی و یا در حوزه تغییر آورد. این اقدامات می تواند در حوزه تغییر شناخت و آ

گاهیامیال و گرایش بخشی در صدر ها و یا تغییر رفتارها باشد و مسّلم است که آ
ی دارد و آموزش و انتقال اطالعات، مقدمه هر نوع تغییر رفتار های تربیتی جاروش

 .(26 :1395)اعرافی، شود و تغییر شخصیت محسوب می
خواهر و برادر و حتی همسایگان، شاگردان، شامل بلکه  ،این امر مختص فرزند نیست

 .شودمیدوستان و سایر نزدیکان 
سؤالی که  .فردی واجب است حفظ خود و اهل خود بر هر ،با توجه به مطالب مذکور

جا دارد پرسیده شود این است که راه حفظ از آتش جهنم چیست؟ در این جهت به احادیث 
 کنیم:ذیل آیه مراجعه می

چگونه خانواده خود را از »در مورد این آیه سؤال کرد:  ابوبصیر از امام صادق. 1
لِرَ ل»حضرت در پاسخ فرمود: « آتش دوزخ حفظ کنم؟ هل أُ ُبُهم لَم َّ لَ مَههُهم لَو ع لشااَّ لأَ َب ه

ع  .(62/ 5: 1407)کلینی، « َ َههُهُملشااَّ
اهل خود را به آنچه خداوند امر نموده، امر کند و از آنچه  است تافرد مکلف  بنابراین

امر به معروف و نهی  ،این فرمایش حضرت، معنای شد که گفتهاما چنان .بازداشته، باز دارد
مصطلح نیست بلکه آموزش اوامر و نواهی خداوند، یعنی تعلیم و ایجاد از منکر به معنای 

 ملکات اخالقی برای التزام به آن، یعنی تربیت است.
افراد « بعث»موجب  ،آیهدر شود این است که امر مطلب دیگری که از این روایت استخراج می

ند و این همان مطلوبیتی سؤال نمود آنشیوه اجابت  از واکنش نشان دادند و آنگشته و نسبت به 
 شود و وجوبی است که رأی اصولیون بدان تعلق گرفته است.است که از امر آیه فهمیده می

لول»فرماید: میاین آیه  در مورد علی . حضرت2 لأ ُفَخُکم لُق ش لَ تها  لق ِاِع ف 
« را آموزش دهیدبه افراد خانواده خود کارهای نیك ؛ ... َماِّ  شلأها ُکُملشاَخ َبللأها ُکمل ه ًش 

 .(536/ 2: 1422)حاکم نیشابوری، 



 

گفته در مورد و مؤّید مطالب پیش صراحت داردآموزش و تعلیم  براین روایت داللت 
تفاوت دلیل آیه با ادله امر به معروف و نهی از منکر است. ناگفته پیداست که آموزش به 

و آموزشی که تعالیم را در فرد  کندچرا که برای وقایه کفایت نمی ؛معنای گفتن ِصرف نیست
باشد که این همان  (حفظ از آتش جهنم)تواند موجب رسیدن به هدف می ،نهادینه کند

 معنای تربیت است.
وسیله  به آنان، چیزهایی را بیاموزید که به»نقل شده است:  همچنین از امام علی. 3

 .(380: 1409)شهید ثانی، « آن از آتش نجات یابند
 فرماید: نقل این روایت می پس از شهید ثانی

متوقف بر اشتغال به این واجبات پیش از بلوغ  ،اگر یادگیری بعضی از واجبات
واجب است که آنها را پیش از بلوغ فرزندش از باب امور حسبیه به او  باشد، بر ولّی 

بلکه امر مطلق اهل به آنچه ایشان را از آتش نجات بخشد در روایات وارد  ،بیاموزد
 .)شهید ثانی، همان(شده است 

اول آنکه ایشان که فقیهی بزرگ و نسبت به بار  :فرمایش شهید از دو جهت مهم است
گاه بوده الفاظ معنایی  « وجب علی الولّی »از عبارت  ،و در به کارگیری عبارات دقیق استآ

طلق تعلیم م»استفاده نموده که معنایش وجوب تربیت است. دوم اینکه ایشان از عبارت 
چه نباشد و و ؛ یعنی چه فرزندش باشد دارداستفاده نموده که نسبت به فرزند اطالق « األهل

 تماماین همان معنایی است که در ذیل توضیح کلمه اهل مطرح شد و افراد نسبت به 
 نزدیکان خود مسئولیت دارند.

« عمل اصحاب به روایت» ،تمسک شهید ثانی به این روایت جهت حکم به وجوب
 شود که حاکی از صحت صدور روایت یا تلقی به قبول آن توسط فقها است.سوب میمح

یی در ذیل آیه چنین می بر پدران  ،با توجه به این آیه شریفه»فرماید: مرحوم خو
ترغیب  همانو این  اهتمام ورزند به تربیت اسالمی فرزندانشان که نسبتواجب است 

یی، ...« و  آنان بر انجام واجبات و ترک محرمات است شبیه همین  .(453/ 3: 1416)خو



 

 .(158 :تا)کاشف الغطاء، بیمرحوم کاشف الغطاء است  کلماتعبارات در 
 نویسد: مال احمد نراقی درباره این آیه چنین می

مراد از محافظت اهل و عیال از آتش آن است که ایشان را آداب شریعت بیاموزند و 
ن از باب امر به معروف و نهی از ار هر کس از مکلفاحکام الهیه را تعلیم نمایند و ب

منکر که اعظم احکام شریعت حضرت پیغمبر است الزم است که ابتدا اهل و عیال 
خود را اگر نادان و جاهل باشند ترغیب و امر کنند به آموختن مسائل واجبات و 

رای آنها محرمات به قدر ضرورت و بنای تقلید در عبادات و راه تحصیل آنها را از ب
یا معلمی برای ایشان  ،به این نحو که یا خود بیاموزد و ایشان را تعلیم کند .میسر کند

سعی نماید در به جا آوردن آنها و ابتدا به  ،یا نحو آن و بعد از آموختن ،تعیین نماید
و اگر  وادار کندموعظه و ارشاد و رفق و مدارا ایشان را بر تحصیل و به جا آوردن 

کند باز موعظه و نصیحت کند و اگر یقین نمود که به رفق و مدارا اثر نمی .ندمسامحه کن
ده نبخشید یتهدید و تخویف نماید و اگر فا ،ده نکردیایشان را برنجاند و اگر فا ،به زبان

 .(223/ 1 :1422)نراقی، کنند تنبیه جزئی کند، مثل تنبیهی که اطفال را در تعلیم می
اما ، راقی عبارت امر به معروف و نهی از منکر به کار رفتهگرچه در فرمایش مرحوم ن

که از مقصود ایشان آموزش اوامر و نواهی است که همان تعلیم و تربیت است چنان
توضیحات خود ایشان نیز پیداست. پیشتر نیز در عنوان تربیت به معنای اصطالحی از قول 

و با امر و نهی و آموختن و بزرگان گفته شد که تربیت، ایجاد عادات و ملکات است 
و بزرگانی چون مرحوم  استمرحوم نراقی  کالمشود و این همان های خود محقق میروش

امر به »در آیه را « امر به وقایه»خویی و کاشف الغطاء نیز از لفظ تربیت استفاده نمودند و 
 معنا کردند.« تربیت

آیه داللت بر وجوب تربیت افراد  :اوالً  ،که از فرمایش مرحوم نراقی نیز پیداستچنان
 شود.این واجب بر گردن هر شخصی هست و از اهل و نزدیکان شروع می :دارد و ثانیاً 



 

 دوم. آیه امر به صلوة

ْرَ ی لِااَا  ُاَكلِ ْرًقهلَ ْحُنلَ ْبُرُقَكلَوشْاَتهِقَبُة
َ
ََلِةلَوشْصَلِبْبلَمَاْ َههلاَللَ ْخأ ْهَاَكلِرهاَص 

َ
ُ ْبلأ

ْ
 َوأ

ات را به نماز فرمان ده و بر آن پایدار باش. ما از تو روزی نمیو خانواده؛ (132 :)طه
 دهیم، و سرانجاِم )نیکو( برای )اهل( تقوا است.خواهیم، ما تو را روزی می

 ،صیغه امر است و طبق آنچه در بحث آیه وقایه گفته شد« َوأُمر»در این آیه نیز کلمه 
آیه شریفه هر فرد موظف است که اهل خود را به نماز این  اساسداللت بر وجوب دارد. بر 

 .ی کندامر نماید و بر این مطلب پایدار
َطَبَر : »آمده استدر کتاب لغت چنین  ِطَبارًا )صبر(: شکیبا -اص   -ی و پافشاری کرد،یاص 

 .(84 :1370)مهیار، علیه: بر آن چیز شکیبا شد 
 خسته امر این به نسبت و نماید امر مازن به را خود اهل که است این فرد وظیفه بنابراین

 و گفتیم» که شودمی شنیده پدران بعضی از امروزه که مطالبی لذا باشد. شکیبا آن بر و نشود
 این پدر وظیفه .نیست درست معنا این به «بدهد تشخیص باید خودش» یا و «نکرد گوش
 بهره مقصود به رسیدن یبرا مناسب هایشیوه از و کند امر نماز به را خود فرزند که است

کنیم؛ ولی اند، به نماز امر میما کودکان خود را وقتی پنج ساله»فرمود:  امام باقر برد.
 .(432/ 6: 1429)کلینی، « شما کودکانتان را وقتی هفت ساله شدند، به نماز امر کنید

افراد  تکلیف کار،در این حدیث شریف واژه امر به کار رفته و گویای این است که این 
 است.

مرحوم خویی نیز  کالمکه در آیه به صورت خاص در مورد امر اهل به نماز است و چنان
بود، تربیت به ترغیب و واداشتن به انجام واجبات و ترک محرمات است و این آیه و روایاتی 

ها را و انجام آن بیاموزدبه فرزندش  دینیبه فرزند خود دین و واجبات تا کنند که پدر را امر می
مراجعه شود به روایات  بارهخواند. در این در واقع هر فرد را به تربیت اهل می ،طلب نماید
آموزش توحید، وضو، نماز، روزه و ... در کتب حدیثی وارد شده است  در موردبسیاری که 

 .(281: 1413)شیخ صدوق، 



 

 در کنز العرفان ذیل این آیه چنین آمده است: 
و یؤّیده  جب علینا أیضا أمر أهالینا بها لداللة التأّسي بهأي صّل وأمرهم بها فی

پس بر ما نیز واجب است  .نماز بخوان و اهل خود را به نماز امر کن ؛قوله تعالی
إّن » به خاطر داللت تأسی به پیامبر اکرم ،که اهل خود را به نماز امر کنیم

 .(64/ 1: 1425 )فاضل مقداد سیوری، «لکم فی رسول الّله أسوة حسنة

 تربيت؛ مراد آیه امر به صلوة

است که هنگامی که آیه وقایه نازل گشت مردم گفتند یا رسول روایت شده از امام صادق
 فرمود:  الّله چگونه خود و اهل خود را حفظ کنیم؟ پیامبر اکرم

لرع لذکبوش لو لشاخ ب  لشااع شم ا ش ثملقهللأر لمبدل «.أها کملفأدر هملما لطهمة
لامب ع»ل:شااع لیر ل لشااع ل بیلأن لشْصَلِبْبلأال لَو َلِة لِرهاصَّ ْهَاَك

َ
لأ ُ ْب

ْ
لأ لَو :

هل ُعلکهَنلصهِدَقلشْاَ ْمِدلَولکهَنلَ ُم اًللَ ِب ًّ َمَاْ ههلولقهل:لَولشْذُکْبلِفيلشْاِکاهِبلِإْم هِم َللِإ َّ
عِل رِّ کهِةلَولکهَنلِمْمَدلَ  َلِةلَولشازَّ ْهَاُعلِرهاصَّ

َ
ُ ُبلأ

ْ
هلَولکهَنلَیأ کار خوب انجام دهید و ؛ َ ْبِض ًّ

وری کنید( و در نتیجه آنها را بر طاعت خداوند آ)یاد بیاموزیدآن را به اهل خود 
بینی خداوند به نبّی خود آیا نمی: تأدیب نمایید. سپس حضرت صادق فرمود

ها و ...  :فرمایدمی َطِبر  َعَلی  الِة َو اص  َلَك ِبالصَّ ُمر  َأه   .(741/ 3: 1416)بحرانی، َو أ 
  :شوددر این روایت دو نکته دیده می

در ابتدای فرمایش خود برای تأدیب و یاددهی دیگران عمل  اول اینکه پیامبر اکرم
ْاِخَمِاُکْمل» :ور حدیث شریفآخود شخص را تجویز نمود که یاد

َ
لأ هِ لِرَغْ ِب لِاامَّ لُدَمهًة ک ُ  ش

لَذِاَكلَدشِمَ ةٌلِاَ َبْوشلِ ْمُکُملشْاَ َ َعلَولشاِلْول ََلَةلَولشْاَخْ َبلَفِإنَّ  (78/ 2: 1407 )کلینی،« ِاَههَدلَولشاصَّ
فایده بودن بسیاری از شود و بیکلید تربیت محسوب میاین مطلب خود شاه . به عالوهاست

 گردد.ها و مواعظ به عمل مخالف قول و دیده نشدن عمل و آثار آن برمینصیحت
در تأدیب اهل را با آیه امر به صلوة  رمایش پیامبر اکرمف دوم اینکه امام صادق



 

نیز مدح اسماعیل صادق الوعد در امر اهل خود به  کردتوضیح دادند و آیه بعدی که تالوت 
به تنهایی برای وقایه اهل و  ،نماز و زکات بود. اگر معنای این دو آیه تنها امر به نماز باشد

کند و کفایت نمی نمودبه معنای کلی امر « طاعة الله»و « خیر»پیامبر که به  کالمتوضیح 
این همان است که ما در طلب آن هستیم؛ یعنی امر به صلوة در این آیه شریفه امر به تربیت 

به فرزند خود نماز و روزه و توحید و ... تا کنند اهل است و روایات بسیاری که به پدر امر می
گفته، توسط هر شخص هل، با معنای موّسع پیشهمگی امر به تربیت فرزند و ا ،بیاموزد
 است.

 سوم. حدیث مسئوليت راعی

 :استنقل شده  از پیامبر عظیم الشأن اسالم
هِ ل شٍعلولُهَ ل ذيلَمَا لشام  لشاَّ   ُب

َ
ِاع؛لَفهْل لَمنلَ ِم َّ ُکملَ خؤوٌل ُکمل شٍعلولُکاُّ أاللُکاُّ

ل
َ
لأ لَما  ل شٍع ُوُل لَوشابَّ ِاِع  لَمنلَ ِم َّ لشا بأُةلَ خؤوٌل لَو لَممُهم  لَ خؤوٌل لُهَ  لو لَر ِاِع هِل

ِدِ ل  شِم ٌةلَما لَر ِ لَرتِاههلولُواِد ِلولِهَيلَ خؤوَاٌةلَممُهمل لَولشاَتبُدل شٍعلَما ل هِللَم ِّ
ِاعِل لَ ِم َّ لَمن لَ خؤوٌل ُکم لُکاُّ لو ل شٍع ُکم لَفُکاُّ لأال لَممُع  لَ خؤوٌل لُه  فراس، )ابن ابی و

که همه شما مسئول هستید و نسبت به زیردستان خود بدانید  ؛(6/ 1: 1410
شوید. فرمانروای مردم، مسئول مردم است و نسبت به زیردستانش بازخواست می

بازخواست شود. مرد ، سرپرست خانواده است و نسبت به آنان ، بازخواست می 
 شود.زن، مسئول خانه شوهر و فرزندان اوست و در برابر آنان، بازخواست می. شود

برده، مسئول مال مالك خود است و در برابر آن، مسئول است. پس بدانید که همه 
 .شویدتان در برابر زیردستان خود، بازخواست میشما مسئول هستید و همه

 التحقیقبه معنای حفظ همراه با تولیت امر است. صاحب کتاب « رعی»لغت 
ولیت امر و این لغت در مقابل اصل در این ماده معنای حفظ است همراه با ت»نویسد: می

 .(162/ 4: 1402 )مصطفوی،« اهمال و رها گذاشتن است
در این روایت مشهور، عموم افراد نسبت به هم موظف هستند. پدر، مادر، جامعه و 



 

شوند. مراد از رعایت، حفظ فردی است که خود سؤال می انهمگی نسبت به زیردست ،حاکم
و تولیت امر در  به کار رفته« رعّیت»کلمه  :گوییمی؛ از این جهت مزیردست راعی است
 است. معنای آن لحاظ شده

که ترین مورد آن حفظ از آتش است و چنانکمل افراد آن و مهمااز مصادیق حفظ و بلکه 
تواند فرد را به کمال این امر به تربیت است؛ چرا که تربیت می ،ذیل آیه وقایه توضیح داده شد

 از آتش دوزخ در امان بماند. تابه اعتقادات و ملکات نفسانی برساند  سوق دهد و او را
طبق این حدیث واجب است، چرا  ،تربیت زیردست ،حفظ زیردست یا به عبارت دیگر

نسبت به وظیفه خود تنها و هر فردی  خواهد بودمسئول و مورد بازخواست  ،«راعی»که 
توان از این در قبال آن ندارد؛ حتی نمیای نه نسبت به چیزی که وظیفه ،شودبازخواست می

چرا که اشخاص را به ترک مندوب  ؛حکم به مطلوبیت تربیت به نحو استحبابی داد ،روایت
فضل است و واجب نیست.  ،نمایند؛ زیرا عمل به مستحببازخواست نمی ،و مستحب

 شود.وجوب تربیت فهمیده می ،بنابراین از عبارت مسئول
فرد نسبت  ندارد کهمعنا ؛ زیرا نوعی والیت استبا ن حفظ همراه ای ،که گفته شدچنان

این والیت به معنای عام آن البته به چیزی بازخواست بشود که نسبت به آن قدرتی ندارد. 
نه به معنای مصطلح آن در بحث مالی طفل. پس پدر و مادر  ،است )قدرت و سلطنت(

 واژهچرا که  ؛یابده با بلوغ پایان نمیهر دو در زمینه تربیت، والیت دارند و این وظیف
کس که قدرت بر تربیت دارد مکلف  همچنین هر .شودشامل بالغ و غیر بالغ می« رعّیت»

توانند کودک و نوجوان را امر و نهی کنند نیز مورد سؤال است؛ پس بستگان نزدیک که می
یش واقع خواهند شد. همچنین حاکم با قدرتی که دارد باید نسبت به ترب یت جامعه خو

ت یدر جهت ترب بایدیابد و چنین قدرتی می خود آموزتالش کند. مدرسه نسبت به دانش
تالش کند. عموم افراد جامعه نیز در هرجا که چنین قدرتی بیابند، چنین مسئولیتی او 

 کنند.پیدا می اننسبت به زیردست
و توسعه معنای اهل و  در آیات وقایه و امر به صلوة است «اهل»این بحث همانند بحث 



 

 وسیع تر بودن آن نسبت به اهل بیت )اهل خانه( هر شخص، روشن است.
امر به معروف و نهی از »شبیه استدالل به روایات  ،استدالل به این حدیث شریف

 است: آمده یاست، در حدیث« منکر
آن  دارد.و تعالی مؤمن ضعیفی را که هیبت و صالبت ندارد دشمن می کخداوند تبار»

 .(344: 1403)شیخ صدوق، « کندحضرت فرمود: او کسی است که نهی از منکر نمی

 سؤال شد  از امام صادق
واجب نیست.  :همه امت واجب است؟ حضرت فرمود آیا امر به معروف و نهی از منکر بر

زیرا این کار بر عهده کسی است که قدرت داشته باشد، از او حرف  :عرض شد چرا؟ فرمود
 .(60/ 5: 1407)کلینی، اسالمیه،  اشته باشند و خوب را از بد باز شناسدشنوی د

گاه به معروف و منکر است و قدرت دارد  گذار است وظیفهو تأثیر دارد بنابراین فردی که آ
زیردستانی دارد که امر آنها به دست ) افراد را امر و نهی کند و هرکس والیتی بر دیگران دارد

نسبت به که و زیردستان خود مسئول است و بر او واجب است ، نسبت به رعایا (اوست
 .تربیت آنان همت نماید تا آنان را حفظ کند

 چهارم. روایات حق فرزند

 روایت اول

 : ، فرمودبیان حقوق ضمن امام زین العابدین
و اما حق فرزندت این است که بدانی او از توست و با خوب و بدش در دنیا، منتسب 

ات است، خوب تربیت کردن او و او را گمان تو درباره آنچه بر عهدهبه توست و بی
برداری از او )خداوند(، مسئول به سوی خداوند عزوجل راهنمایی کردن و به فرمان

داند برای نیکی کردن به او هستی. پس در کار او، همانند کسی عمل کن که می
  .(127/ 1: 1406یض کاشانی، )ف شودگیرد و بر بدی کردن به او مجازات میپاداش می

هایی )از تعلیم در این فرمایش حضرت، پدر نسبت به حسن ادب فرزند خود و آموزش



 

مسئول  ،کشاندمحرمات و یاددهی اصول دین و ...( که او را به طاعت خداوند می ،واجبات
لَ خؤوٌلل»حضرت چنین است:  عین کالماست.   ََّك

َ
لأ للَو

َ
لشْل لِ نلُحخِن لَوا َاُع ه لَولَم   َدِب

عِل رِّ الَاِةلَما لَ   .«مزووللَولشاَ ت َ ِةلَما لطهَمِاعِللشادِّ
که در حدیث مسئولیت راعی نیز گذشت، به کارگیری لفظ مسئول در این عبارت چنان

و  هدایتنشان از وظیفه داشتن و وجوب است و این وجوب بر موضوعات ُحسن تأدیب، 
تأدیب قسمتی از تربیت است و در آن شکی یاری در اطاعت خداوند بار شده است. ُحسن 

تر است؛ چرا که نیست، اما عبارت بعدی یعنی یاری در اطاعت خداوند در بحث ما صریح
طاعت بکشاند که این امر سمت ایجاد ملکاتی در فرزند است که او را به  ،این یاریمعنای 

هر دو وظایفی هستند تربیت ممکن است. بنابراین تربیت دینی و تربیت اخالقی و ادب،  با
 داند.بر پدران واجب می که حضرت زین العابدین

این  ، امافراگیری بیشتری داشتند« کّلکم»و « اهل»وجود کلمات  دلیلروایات گذشته به 
 نقشی مهم و اساسی دارند. این بارهداند که در روایت تربیت را بر پدران واجب می

خود از پیشگاه پروردگار، برای  ام سجادامدر مورد اهمیت این مسئله همین بس که 
بار » ؛و أعّنی علی تربیتهم و تأدیبهم و بّرهم» جوید:ُحسِن تربیت فرزندان، چنین استمداد می

 .)صحیفه سجادیه، دعائه لولده(« .مانخدایا! مرا در تربیت و تأدیب فرزندانم یاری و مدد 

 روایت دوم

 :فرمود امام صادق
لَمل لِاْاَ َاِد لِخَصهٍللَ ِجُب لَثََلُث لَوشِاِد ِ لَولل:َا  لشْمِ ِع لَ ْحِخ ُن لَو لِاَ شِاَدِ ِع شْخِا هُ ُ 

ِدیِبع ِف  شْاُ َبهَاَغةُل
ْ
سه حق از فرزند بر پدر واجب ؛ (322: 1404)ابن شعبه حرانی،  َ أ

مادر خوب برای او برگزیدن )همسری مناسب که از او فرزندی نیکو متولد  :است
 .ای او انتخاب کردن و تالش بسیار برای ادب اواسم خوب بر ؛شود(

که بر پدر است و  ایرساند؛ وظیفهتکلیف این حقوق بر گردن پدر را می ،«َتِجُب »لفظ 



 

 آمده است.« لِـ»فرزند با لفظ  برایبه کار رفته و « علی»با لفظ 
صریح در تربیت است و مشخص است که با مباحث حضانت و  ،«مبالغه در تأدیب»

روایات مختلف دیگری نیز مشابه این روایت داریم  دارد. البتهمال و والیت تفاوت حفظ 
 .الشیعه(وسائل 15جلد  ر.ک:)

 کند: استدالل به روایت باال را تکمیل می ذیل،روایت 
هِدِقل لشاصَّ لشْاِزْ ُعل :َقهَلللَمِن لَو لَمْبتًه ُب لیَؤدَّ لَو لِمِم َن لَمْبَع لیْاَتْب لشْرَمَك َدِع

لَوللَ ْفَخَكل لَفَاَح لَفِإْن لِمِم َن ل َمْبَع از امام ؛ (222 :1370)طبرسی،  ِف ع َخ َبل َفََلل ِإالَّ
پسرت را هفت سال رها کن تا  :که حضرت فرموداست روایت شده  صادق

پس اگر  مالزم خود گردان.بازی کند و هفت سال ادب شود و او را هفت سال 
 او نیست.رستگار شد )که خوب است( وگرنه دیگر خیری در 

در پدر را این حدیث نیز جدا از تعیین خط مشی تربیتی برای پسران در سه بازه هفت ساله، 
پسرش  تاکند نماید و در هفت سال سوم، پدر را امر میامر به تأدیب فرزند می ،هفت سال دوم

 .و این معنایش یک تربیت تنگاتنگ است همراه کند و در کنار خودش نگه داردخود  بارا 
 :است ر این حدیث شریف نکاتی نهفتهد

 اند که ظهور در وجوب دارند.کار رفتهافعال به صورت امر بهالف( 
فهماند دهد و هم میتربیت را نشان می اهمیتبازه طوالنی است که هم  ،بازه تربیت ب(

 دهدهمراهی پدر با پسر است که باز هم نشان میضمن که مربی باید صبور باشد و تربیت در 
 خود معلم و مربی فرزند است. تربیت تنها به نصیحت و وعظ نیست و عمل پدر،

یابد بنابراین وظیفه تربیت پدر با بلوغ پایان نمی .فرزند بالغ است ،در هفت سال سوم ج(
شود که از آیات و روایات سابق فهمیده میاما و گرچه این روایت مخصوص پدران است، 

 ردستان خود وظیفه تربیت دارد؛ چه نابالغ باشند و چه بالغ.هرکس نسبت به نزدیکان و زی

 پنجم. لغویت بسياری از روایات و معطل ماندن هدف بعثت

دینی تربیتی هستند و بنا دارند تا فرد را به آداب خاصی به  هایاگر نگوییم تمامی دستور



 

 برایتی هستند. تربی ،جهت اعتقادی و رفتاری مؤّدب کنند، باید بگوییم بسیاری از روایات
 شوند:نمونه برخی از این روایات ذکر می

اینکه مردی فرزند خویش را ادب کند برای وی بهتر است از »فرمود:  پیامبر اکرم
 .(623 :1382)پاینده، ای صدقه دهد اینکه پیمانه

خداوند رحمت کند پدری را که با نیکی و مهربانی به فرزندش و »در حدیث دیگری فرمود: 
 .(288 :1376)شیخ صدوق، « دکنموزش و ادب کردنش او را در نیکی به خود یاری میبا آ

هر کس فرزندش را از کودکی تربیت کند »تربیت از سنین کودکی فرمود: شروع در مورد 
 .(768 :1382)پاینده، « تا او بتواند بگوید ال اله اال الله، خداوند از او حساب نخواهد کشید

و هر فعلی و مطلبی که اهل دین  هستنداکثر روایات تربیتی  :فتتوان گمیبنابراین 
به تنها در این مقاله  .جهت رشد و سوق دادن آنها به کمال است ،اندبه آن امر شده

حتی روایاتی که نامی از تعلیم و تأدیب و تربیت در آنان  ؛اندکی از آنان اشاره شد
تر و رعایت ری، احترام به بزرگدامانند روایات نیکی به والدین، همسایه ؛نیست

های اخالقی، آنچه در مورد تر، پرهیز از دروغ و تهمت و سایر ناهنجاریکوچک
نظافت شخصی، آداب خوردن و خوابیدن و انتخاب همسر و شغل و کسب حالل و 

و اعتقاد به معاد آمده است تا  بیتآنچه در مورد معرفت خداوند، پیامبر و اهل نیز
موجب رسیدن او به  تاور خداوند را انجام دهد و بندگی را به جای آورد هر فردی دست

روایات بسیاری باشد. همچنین سعادت اخروی، نجات از آتش و کسب رضایت الهی 
مخاطب  هایاگر این دستورحال ناظر به بحث تربیت طفل و نوجوان و جوان است. 

ییم که بسیاری  ،روشنی نداشته باشد و فردی متولی تربیت متربیان نباشد از باید بگو
تربیت گفته و آن را  فراوانی در موردروایات معطل و لغو هستند. یعنی شارع مطالب 

ولی فردی را برای انجام آن مأمور و مکلف  ،به تعطیلی آن راضی نیست ومهم دانسته 
این  ی ندارد.نکرده است که چنین چیزی ممکن نیست و با حکمت خداوند سازگار

 ؛انداست که فقها در مواردی برای اثبات مدعای خود به آن تمسک جستهاستداللی 



 

 کنیم: مثاًل در بحث حرمت ربا به چنین عباراتی برخورد می
اذا کانت الحکمة فی حرمة الربا ما ذکر من المفاسد الیجوز التخلص عنه فی 

هنگامی که حکمت ؛ جمیع الموارد بحیث الیشذ منه مورد لزم اللغو فی الجعل
شود که در همه موارد از آن نمی ،حرام شدن ربا آنچه از مفاسدی که گفته شد باشد

رهایی یافت به طوری که هیچ موردی از ربا را حرام ننمود که در این صورت لغو 
  .(410/ 2: 1421)خمینی، آید در جعل حرمت ربا الزم می

موردی به اصاًل گر کند و اآن را حرام می ،پس هنگامی که شارع به ربا راضی نیست
ییم روایات بسیاری به تربیت لغو است. حال می آنجعل حرمت  ،عنوان ربا پیدا نشود گو

هیچ موردی از تربیت  اند، حال اگرساختهاند و مصالح بسیاری بر آن مترتب کرده امر
چرا که  شود؛میروایات  یتاین موجب لغو ،واجب نباشد و افراد به آن اقدام ننمایند

ای باشند که او را عبادت نمایند و خود را از آتش خواهد بندگان او به گونهد میخداون
برای رسیدن به چنین شرایطی کارهایی الزم است که ما در بین  . به عالوهدوزخ حفظ کنند

 ؛گرددهدف شارع برآورده نمی ،ایم و اگر تربیت تعطیل شودخود عنوان تربیت به آن داده
یکی از علل حرمت زنا به حساب آمده  ،ترک تربیت حضرت رضامثاًل در روایتی از 

ها، از بین جهت که موجب فسادهایی از قبیل کشته شدن انسان آن زنا حرام شد از»است: 
یشاوندی )شیخ « گرددها میها، رها کردن تربیت اطفال و نابود شدن میراثرفتن خو

 .(479/ 2 :1385صدوق، 
شدنی است ولی سنت خداوند  ،فراد را به این امر بکشانداخودش اینکه خداوند بخواهد 

َر » :فرمود ا که امام صادقچر ،استفاده از اسباب است
َ
عُللأ ْنللشااَّ

َ
للُیْجِبَيللأ لِإالَّ ْ َ هَء

َ
شْْل

ْمَبهب
َ
)کلینی، « با دارد از اینکه کاری را به انجام رساند مگر به وسیله اسبابشاخداوند  ؛ِرأ

ِذيلَرَتَثلِفيل» :انبیا هستند و در آیه شریفه آمده است ،اسباب تربیت و (183/ 1: 1407 ُهَ لشَا 
ِ   َنلَ ُم اًللِ ْمُهْملَیْاُا شلَمَاْ ِهْملآیهِ ِعلَول   ِ

ُ
ُ ُهُمللَوللُیَزِک  ِهْمللشْْل شْاِکاهَبلَولشْاِحْکَ َةلَولِإْنلکهُ  شللُیَتِا 

زکیه و همچنین تعلیم کتاب و حکمت همگی جزء ت .(2: )جمعه« ِ ْنلَقْبُللَاِفيلَضَلٍللُ ِب ٍنل



 

آنچه انبیا  بایدی پروردن معنوی و سوق دادن به کمال است و مربیان اتربیت هستند که به معن
آنچه  ، وگرنهبه فرزندان و اهل و اطرافیان خود برسانند ،اندبه بشر تعلیم نموده ی الهیو اولیا

 ماند.معطل می ، بایدخداوند خواسته
د دلیلی است بر اینکه افرادی به معنای عام و افرادی به معنای خاص مخاطب این خو

عموم افراد  شاملو افراد عام هستند بستگان و حاکم  ،والدین همانهستند. افراد خاص 
 به آن اشاره شد.« کّلکم راعی»که پیشتر ذیل حدیث شود میجامعه 

مل که  لشْلخَلقْل لإ  هلرتث » فرمود: در حدیث مشهور پیامبر اکرم )مجلسی،    
 «های اخالق را به اتمام برسانم.برانگیخته شدم تا تنها زیبایی؛ (210/ 16: 1403

های اخالقی و مطالب پسندیده در تربیت است که به افراد منتقل روشن است که زیبایی
است. حال اگر هدف بعثت  وجود پیامبر خاتم ،شود و اول مربی و اشرف مربیانمی

دار متولی برای این منظور تدبیر نشده باشد و کسی عهده ، ولی در عین حالمطلبی باشد چنین
 است؟ نقض غرضپیگیری و رساندن مطالب به آیندگان و تأدیب آنها به این آداب نباشد، 

. به همین ممکن نیست که شارع به مهمل ماندن هدف بعثت رضایت بدهدبنابراین 
کند و به آنان حکم دن به این هدف مأمور و موظف میحتمًا افرادی را برای رسی جهت

 این مهم را پیگیری نمایند. تاکند می
 .(247: 1379)ابن شهر آشوب، « هیچ پیامبری همچون من آزار ندید»فرمود:  پیامبر رحمت

مسئله، برای اتمام مکارم اخالق آزار دیدند و این  ،پیامبر اکرم که اشرف مخلوقات است
گمارند تا رساند. بر هر امر خطیری حتمًا فرد یا افرادی را میر تربیت را میخطیر بودن ام

نگذارند که آن امر مهم معطل بماند، حال چگونه ممکن است برای هدف بعثت به چنین 
شخصی نیاز نداشته باشیم و این مطلب، امری اختیاری باشد که تنها بعضی والدین به آن 

ن متعدد نیاز دارد و در هر جامعه کوچک و مهم، مسئوال بپردازند. روشن است که این امر
 .بزرگی باید افرادی باشند که به این مهم بپردازند



 

 نتيجه

پروردن معنوی و ایجاد عادات و ملکاتی در فرد است که او را به سوی کمال سوق  ،تربیت
ان که ای الهی است و بر مربیتربیت فریضه .دین نسبت به امر تربیت ساکت نیستدهد. 

گاه شوندمتولی تربیت هستند و در صدر آنان پدر و مادر، الزم است که  و با  به وظیفه خود آ
 به انجام وظیفه بپردازند. ،های مناسب و مطلوببه کارگیری روش

تفاوت تربیت با والیت در مربی و سن  .امری جدا و مستقل از والیت است ،تربیت
شود ولی والیت منحصر در پدر و جد پدری یا یمتربی است. مربی شامل پدر و دیگران م

ولی تربیت دائمی است. تربیت امری  ،گرددقائم مقام آنان است. والیت با بلوغ منقطع می
حضانت در فقه بیشتر به معنای نگاهداری فرزند است و  .جدا و مستقل از حضانت است

از عام بودن بسیاری  ولی تربیت دائمی است. مستند این مطلب ،یابدبا بلوغ پایان می
 روایات تربیتی است که مربوط به بعد از سن رشد و بلوغ است.

شوند و همه افراد به نوعی متربی می ،پذیرداز آنجا که سن تربیت با بلوغ پایان نمی
به این علت است که امید تغییر  ،شونداگر طفل و نوجوان سرآمد متربیان محسوب می

گردد. و چون نقشی در سنگ می باشدمیآنان نیز پایدار در آنها باالست و تأثیر در 
و روایات « امر به صلوة» ،«وقایه»آیه  ،مستند حکم تکلیفی بودن تربیت در حق مربیان

صیغه امر به  ،در آیه وقایه .ای است که نشان از واجب بودن تربیت داردمختلف و عدیده
نماید و نه فقط را نزدیکان فرد می کار رفته که نشان از وجوب دارد و کلمه اهل، متربی

شود که فهمیده می آیه مثل روایت پیامبر اکرم ،از روایات ذیل .خانواده وفرزند 
شود. آیه امر به صلوة نیز به صیغه گیری است که معنایش تربیت افراد میپیش ،مراد آیه

و  صادقهمچون روایت امام ـ امر و نسبت به اهل وارد شده و از روایات ذیل آن 
کشیدن افراد به از آن، نماز نیست و مراد به شود که آیه مختص فهمیده میـ کالم فقها 

ادب و طاعت خداوند است که همان تربیت اهل است. حدیث مسئولیت راعی، حفظ 
شود و کند که این وجوب از مسئولیت و مؤاخذه فهمیده میرعیت را بر راعی واجب می



 

فراگیری مربی و متربی را  ،، حفظ از آتش است. این حدیثاکمل افراد حفظ و اهّم آن
 کند که بلوغ تأثیری در متربی بودن ندارد.رساند و معلوم مینیز در افراد جامعه می

شمرند و حتی وجوب تربیت فرزند روایات حقوق فرزند، تربیت را حق فرزند بر پدر می
م سن تربیت به سه بازه هفت بر پدر نیز بر اساس این روایات، از جمله روایت تقسی

 که اگر افرادی به داللت دارندیابد. بسیاری روایات دیگر نیز ساله، با بلوغ پایان نمی
. هدف شودمیصورت مشخص متولی امر تربیت نباشند موجب لغو بودن این روایات 

مهمل و معطل  ،در صورت نبود متولی تربیت ،است« اتمام مکارم اخالق»بعثت نیز که 
چرا که هدف بعثت انبیا  ؛ماند و این مطلبی نیست که شارع به آن راضی شودمی

 .ترین مقاصد شارع و مورد اهتمام اوستمهم
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