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 2چكيده

تشریع شده و قرآن کریم  انسانهای مهم فرهنگی اسالم است که در راستای تعالی از آموزه هجرت
در همین راستا فقیهان آیات و روایات مرتبط را  .آثار دنیوی و اخروی فراوانی بر آن وعده داده است

در ذیل این مسأله، هجرت  .اندتحلیل کرده و به وجوب هجرت بر مکلفان در شرایطی خاص رسیده
برخی فقیهان با  .کودکان قرار دارد که اندیشۀ قاطع فقیهان بر عدم وجوب هجرت بر ایشان است

اند که حکم هجرت در ظرف وجوب آن متوجه کودکان مراهق استناد به قرآن کریم بر این باور شده
ۀ ب هجرت بر مکلفان، وظیفدر شرایط وجو»پژوهۀ فرارو این پرسش را بررسیده است که  .نیز هست

این تحقیق با روش تحلیل اجتهادی پرسش یادشده  .«کودکان مراهق در برابر این حکم فقهی چیست
قائالن به وجوب هجرت، قاصر از  )قرآنی(آمده نشان داده که مستند سمعی دسترا کاویده و نتایج به

کند که در یک صورت واجب ا میمدعاست اما نگارنده با تحلیل عقلی، از باب مقدمۀ واجب، ادع
تواند است کودک مراهق هجرت کند و آن صورتی است که احتمال عقالیی دهد پس از بلوغ نمی

بنابراین، سخن مشهور در عدم وجوب هجرت بر کودکان مراهق تا سن بلوغ هم در این  .هجرت کند
 .صورت، مقرون به صواب نیست

 .مراهق، فقه کودککودک، هجرت، کودک مراهق، ها:  کلیدواژ
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 مقدمه

کید فراوان شده استهجرت از آموزه  .های ُپربسامد قرآنی است که در روایات نیز بر آن تأ
منظور حفاظت از هویت فرهنگی جدیدی که بر پایه تعالیم اسالمی قرآن کریم مؤمنان را به

تعالی معنوی و انجام وظایف )که به اصطالح دارالکفر بوده و زمینۀ اند تشویق کرده از دیار خود یافته
های مادی فراوان در همین دنیا و نیز کوچ کنند و مهاجران را به گشایش دینی در آن فراهم نبوده(

 اجر معنوی بزرگ در آخرت بشارت داده است 
وُذوا فی

ُ
ْخِیُجوا ِ ْن ِدیهِ ِهْم َو أ

ُ
ذیَن ههَجُیوا َو أ   َسبیای َفهاَّ

ُ
َینَّ کَ َو قهَبُاوا َو ُقِ ُاوا َِل فِّ

هٍف َبْجیی ِ ْن َبْحِ َهه اْْلن ُهْم َجمَّ ْدِخَامَّ
ُ
ِ  َعْمُهْم َسیئهِبِهْم َو َِل ههُ  َثواتًه ِ ْن ِعْمِد اااَّ

واِب  ُ  ِعْمَد ُ ُحْسُن ااثَّ های خود ها که در راه خدا هجرت کردند، و از خانه؛ آنَو اااَّ
گ کردند و کشته شدند، بیقین بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند، و جن

های بهشتی، که از زیر درختانش نهرها ها را در باغبخشم و آنشان را میگناهان
ها نزد این پاداشی است از طرف خداوند و بهترین پاداش .کنمجاری است، وارد می

 .(195 عمران )آل پروردگار است 
ِ  یِجْد ِفی  َو َ ْن یههِجْی فی ْ ِض ُ یاَغمًه َکثییًا َو َسَتًة َو َ ْن یْخُیْج ِ ْن َسبیِل اااَّ

َ
اِْل

ِ  َو کهَن  ْجُی ُ َعَای اااَّ
َ
ِ  َو َ ُسوِاِ  ُثمَّ یْدِ ْکُ  اْاَمْوُف َفَ ْد َوَقَع أ َتیِ ِ  ُ ههِجیًا ِإَای اااَّ

ُ  َغُفو ًا َ حیمهً  ای ؛ کسی که در راه خدا هجرت کند، جاهای امِن فراوان و گستردهاااَّ
و هرکس بعنوان مهاجرت به سوی خدا و پیامبر او، از خانه خود  .یابددر زمین می

بیرون رود، سپس مرگش فرا رسد، پاداش او بر خداست و خداوند، آمرزنده و مهربان 
 .(100 )نساء است 

ُهْم ِفی  َئمَّ ِ  ِ ْن َتْتِد  ه ُظِاُموا َاُمَبوِّ ذیَن ههَجُیوا ِفی اااَّ ْجُی َو ااَّ
َ
ْشیه َحَسَمًة َو َِل اادُّ

ْکَبُی َاْو کهُشوا یْتَاُموَن 
َ
ها که پس از ستم دیدن در راه خدا، هجرت کردند، ؛ آناْْلِخَیِة أ

تر دهیم و پاداش آخرت، از آن هم بزرگها میخوبی به آن )و مقام(در این دنیا جایگاه 
 .(41 )نحل دانستند! است اگر می

)شهدای نیز در روایت است که هرکس در راه هجرت از دنیا رود در قیامت با اصحاب بدر 
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 شود  محشور می بدر(
یَاِمی  ِد ْتِن ُسَایَمهَن اادَّ ِد ْتِن ُتْمَداَ  َعْن ِإْتَیاِهیَم ْتِن ِإْسَحهَق َعْن ُ َحمَّ َعِای ْتُن ُ َحمَّ

ِتی َعبْ 
َ
ْسَاِمی َعْن أ

َ
ِتی ُحْجٍی اِْل

َ
 َ هَف  َ ْن  ... َقهَل َقهَل َ ُسوُل اااَّ ِ  ِد اااَّ ِ َعْن أ

ْصَحهِب َتْد ٍ 
َ
ِ  َعزَّ َو َجلَّ ُحِشَی یْوَ  اْاِ یهَ ِة َ َع أ  /4  1407)کلینی،  ُ َههِجیًا ِإَای اااَّ

 .(334 /14  1409؛ حر عاملی، 548
توانند در آن محیط همچنین قرآن کسانی را که در فضای فرهنگی خفقان هستند و نمی

فرهنگی رشد معنوی کنند و زمینۀ هجرت هم برای آنان فراهم است اما با این وصف هجرت 
 کنند سخت نکوهش فرموده و در آخرت در زمرۀ دوزخیان دانسته است نمی

هُهُم اْاَمالِئَکُة ظهِامی ذیَن َبَوفَّ ْشُفِسِهْم قهُاوا فیَم ُکْمُ ْم قهُاوا ُکمَّ  ِإنَّ ااَّ
َ
َتفیَن ه ُ ْسَ ْض أ

ُم  واُهْم َجَهمَّ
ْ
واِئَك َ أ

ُ
ِ  واِسَتًة َفُ ههِجُیوا فیهه َفأ ْ ُض اااَّ

َ
 َاْم َبُکْن أ

َ
ْ ِض قهُاوا أ

َ
ِفی اِْل

ها را گرفتند در حالی ، روح آن)قبض ارواح(؛ کسانی که فرشتگاِن َو سهَءْف َ صییاً 
را با )و چشما در چه حالی بودید؟ »ها گفتند  که به خویشتن ستم کرده بودند، به آن

ما در سرزمین خود، »گفتند  « که مسلمان بودید، در صِف کّفار جای داشتید؟!(این
مگر سرزمین خدا، »[ گفتند  ها ]فرشتگانآن« .تحت فشار و مستضعف بودیم

شان دوزخ است، جایگاه )عذری نداشتند، و(ها آن« نبود که مهاجرت کنید؟! پهناور
 .(97 )نساء و سرانجام بدی دارند 

توانند در آن وظایف خود را سان بر عموم مکلفان که در سرزمین کفر هستند و نمیبدین
 ادا کنند و از طرف دیگر تمکن از هجرت نیز دارند، واجب است به سوی سرزمین اسالمی

 1.هجرت کنند
( کسانی که هجرت بر آنان واجب است و آنان 1اند  مکلفان در برابر هجرت بر سه قسم

جا دین خود را اند که در سرزمین کفر و شرک باشند و مسلمان شوند اما نتواند در آنافرادی
( کسانی 2آشکار کنند و عذری برای عدم مهاجرت چون بیماری و امثال آن نداشته باشند؛ 

اند که به علت اقتداری که دارند در سرزمین هجرت بر آنان مستحب است و آنان کسانی که
اینان هم بهتر است مهاجرت کنند تا در فراوانی  .توانند دین خود را اظهار کنندکفر و شرک می
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اند که هجرت بر آنان واجب یا مستحب نیست و ( گروه سوم کسانی3کفار مشارکت نکنند؛ 
مقصود از قدرِت آشکار کردن دین این است که آزار  2.اندلمان ناتوان از هجرتآنان افراد مس

  3.و اذیتی در برابر انجام فرائض و مستحبات دینی متوجه فرد مسلمان نشود
 4.و آیات یادشده است )مقدمه واجب(مستند فقیهان در وجوب هجرت، اجماع و عقل 
توری است که همچنان باقی است و همه فقیهان شیعه بدون مخالفی معتقدند هجرت دس

 5.چنین نیست که مخصوص صدر اسالم باشد
طور که کودکان غیرمراهق به اند؛ همانشک بالغان از مخاطبان اصلی این تکلیفبدون
رو توانایی اند و ازاینکه به سن مراهقه نرسیدهعلت ایناند و از طرف دیگر بهکه نابالغعلت این

بالغان و کودکان نابالغ، دو سِر یک  .لف به این حکم نیستندجسمی هجرت ندارند، مک
ها میان کودکان مراهق قرار دارند که وظیفۀ آناما در این .شان روشن استاند و حکمطیف

علت درک عقلی از اهمیت آیا کودکان مراهق نیز به»پرسش این است که  .مورد بحث است
 .«اند یا نهاین وظیفه و نیز توانایی جسمی انجام هجرت، موظف به هجرت

دیدگاه مشهور در میان فقیهان این است که عموم کودکان از جمله مراهقان تا زمانی که به 
ه این دیدگاه متکی ب .انده هجرت معافسن بلوغ نرسیدند از هر تکلیفی از جمله تکلیف ب

الله اردبیلی و برخی فقیهان چون مرحوم آیت .ای چون اجماع و روایت رفع القلم استادله
ن این مقاله به ای .اندالله تهرانی از فقیهان معاصر به وجوب هجرت بر ایشان قائلمرحوم آیت

تبع طبق ت .کندشهور را تقویت میموضوع پرداخته و اندیشۀ قائالن یادشده را نقد و نظر م
 طور جامع بررسی کرده باشد تا کنون منتشرنگارنده هیچ پژوهش مستقلی که این موضوع را به

 .نشده است

 شناسی کودک و مراهقمفهوم

در اصطالح فقه، همواره در معنایی متقابل با بلوغ به  6«صبی»عنوان ترجمۀ به« کودک»واژۀ 
بنابراین، کودک در اصطالح فقه عبارت است از  (298  2، 1419حلی، )نک  عالمۀ  .رودکار می
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مقصود از بلوغ نیز مقطعی  .که به حد بلوغ نرسیده باشد ]پسر یا دختری[نابالغ؛ یعنی فردی 
این مقطع با سه عالمت مشخص  .کنداز رشد است که فرد را مکلف به تکالیف شرعی می

ای ورود به این مقطع کافی است  رویش موی خشن تنهایی براست که تحقق هرکدام به شده
در شرمگاه، خارح شدن منی، رسیدن به سن پانزده سال تمام قمری در پسر و ُنه سال در دختر 

 .(85 /2  1408؛ محقق حلی، 21 /8  1387)طوسی، 
 .کودک در این اصطالح بر دو قسم است  کودکی که ممیز است و کودکی که ممیز نیست

؛ شهید اول، 328  1، 1387، )نک  طوسیشود کودک ممیز نیز به مراهق و غیرمراهق تقسیم می
 .(550  1، 1419؛ یزدی، 97 /6  1414؛ کرکی، 385 /4  1419

یا مشتقات آن در روایات « ممّیز»ساخته است؛ یعنی با لفظ کودک ممیز، عنوانی فقه
این اصطالح در ابواب مختلف فقه به کار رفته است؛ مانند بحِث صحت  7.وجود ندارد

فقیهان معاصر  .عبادات ممیز، لزوم پوشاندن عورت و صحت انجام معامالت با وی
  1426)امام خمینی،  .انددانسته« نابالغی که خوب و بد را درک کند»معمواًل کودک ممیز را 

در مسألۀ صحت عبادات « درک خوب و بد»اما روشن است که  (544و  306و  301 /24
با توجه به فرصت محدود مقاله، از  .غیر از درک خوب و بد در صحت معامالت است

شناختی، شناختی این کلیدواژه که دارای اضالع فقهی، روانحل دقیق معضل مفهوم
ا اکتفپوشی و به معنای برگزیده و مناسب رفع نیاز، شناختی و تربیتی است چشمانسان

ید  رسد بهترین تعبیر در این زمینه، از آِن شی  طوسی است که میبه نظر می .شودمی گو
ممیز یعنی فردی که بتواند تکلیفی که بر او واجب است را به همان شکل که واجب است 

 .(194 /1  1417)طوسی، ادا کند 
تر گرچه درجۀ انتزاع آن از ممیز پایین .شودساخته محسوب میمراهق نیز از عناوین فقه

که بسیار نزدیک به مراهق است، در روایات مربوا به کودکان نابالغ « راَهَق »است؛ زیرا تعبیر 
 .(380 /2  1407؛ طوسی، 80 /2  1413؛ صدوق، 86 /4  1407)کلینی،  .به کار رفته است

، 1376)جوهری،  .شده است «نزدیک»مراهق در لغت عبارت است از کودکی که به بلوغ 
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متأسفانه این کلیدواژۀ مهم، محوری و پربسامد در مصادر  (130 /10  1414منظور، ؛ ابن1487  4
های ای مناسب تبیین نشده است؛ چه تعریف مفهومی دقیق که ابعاد و مؤلفهگونهفقهی به

تشخیص دار منسجمی که معنایی مراهق را معین کند و چه تعریف عملیاتی و شاخص
در منابع علم حقوق نیز این واژه بسیار  .مصداق آن را میسر سازد در منابع فقهی نیامده است

 «کودک نزدیک به بلوغ»به کار رفته و در همان مورد نادر نیز به توضیح لغوی آن یعنی  کم
جا نیز ناچاریم از تحلیل درهرصورت، در این .(337 /4  1384)رک  امامی، قناعت شده است 

 .ترین ادبیات موجود در تبیین آن قناعت کنیمدقیق اصطالحی این واژه بگذریم و به مناسب
از میان اظهارات گوناگون و گاه ناهمساز که از فقهای شیعه رسیده است، این دو تعریف که 

سند  رتبیین کنند، مناسب به نظر می توانند تا حدی این اصطالح راافزایی مفهومی میبا هم
و به  (196 /10  1403)اردبیلی، تر از ممیز دارد مراهق عبارت است از کودکی که تمییز قوی

 /17  1419)عاملی،  .بالغ استجهت عقل و درک و مورد اعتماد بودن در جامعه، نوعی شبه
209). 

ممکن است پنداشته شود هر مراهقی 
ها صورت ارتباا آندر اینممیز نیز هست که 

مطلق است؛ ولی با توجه به وخصوصعموم
ویژه در معنای مختار، شده بههای ارائهتحلیل

روشن شد هر مراهقی لزومًا ممیز نیست و به 
جهت، ارتباا این سه مفهوم، همین
به این صورت  .وجه استمنوخصوصعموم

که کودک، شامل غیرممیز، ممیز و مراهق 
ها مراهق نیز هستند و ی ممیزاست و برخ
 رواین ارتباا در نمودار روبه .ها ممیز نیستند و برخی ممیزها مراهق هم هستندبرخی مراهق

 .نمایش داده شده است



 هجرت و کودکان مراهق  یحکم فقه

 

 ادبيات روایی و فقهی بحث هجرت و حكم هجرت کودکان

 بابی بابا همه اهمیتی که بحث هجرت در قرآن و روایات دارد، در کتب روایی اربعۀ اولیه 
های دینی تدبیری صاحب وسائل نیز برای درح این آموزه .عنوان هجرت وجود ندارد

ِب َتْتَد اْاِهْجَیِة َو ُسْکَمی اْاُمْسِاِم َداَ  »نیاندیشیده و تنها بابی با عنوان  َتیُّ یِم اا َّ َتهُب َبْحِی
هِ  اْاَحْیِب َو ُدُخوِاَهه ِإالَّ ِاَضُیوَ ٍة َو ُحْکِم َقْ ِل اْاُم  نَّ َ ْن َذَهَبْ  َرْوَجُ ُ  ِإَای اْاُکفَّ

َ
ْسِاِم ِتَهه َو أ

ْعِلی َ ْهَیَهه ِ ْن َتیِ  اْاَمهل
ُ
َج َغیَیَهه أ ار تحریم سکنی المسلم د»ایجاد کرده که تعبیر « َفَ َزوَّ

اما مرحوم مجلسی در  .(99 /15  1409)حرعاملی، مربوا به بحث هجرت است « الحرب
ایجاد کرده است و آیات و برخی « باب وجوب الهجرة و أحکامها»بحاراالنوار بابی با عنوان 

جاکه این کتاب هم ازآن .(97، 97 - 99  1410)مجلسی، روایات مرتبط را در آن درح کرده است 
ر ذیل ه و سپس دبر پایه آیات قرآنی تدوین شده؛ یعنی محور ابواب را از آیات قرآن برگرفت

 .آیات به درح روایات پرداخته است
براح بحث جهاد وجود دارد اما بحثی از هجرت جنید و قاضی ابندر آثار شی  مفید، ابن

در مقنع  (152 – 163  1416جنید، ؛ ابن292 /1  1406براح  ؛ ابن807  1413)نک به  مفید،  .نیست
  .مرحوم صدوق حتی بحث جهاد هم وجود ندارد

قسام طرح و ا المبسوطبار بحث هجرت را بر پایه آیات قرآنی در شی  طوسی برای اولین
نه واجب است و نه مستحب  -به تعبیر ایشان-آن را از هجرت واجب و مستحب و صورتی که 

ادریس و صاحب شرایع و پس از شی  طوسی، ابن .(3 – 4  2، 1387)طوسی، تبیین کرده است 
ادریس، )ابناند تنها همان شق وجوب هجرت را در کتاب جهاد بیان کرده ارشادعالمه در 

البته مرحوم عالمه در  .(343  1، 1410؛ عالمۀ حلی، 279  1، 1408؛ محقق حلی، 14  2، 1410
  2، 1420)عالمۀ حلی، اشاره کرده  )البته به شکل کوتاه(مانند مرحوم شی  به هر سه قسم  تحریر

یقًا مانند بیان شی ، بحث را با ذکر همان آیات قرآنی بسط داده است دق تذکرهو در  (130
 ، اقامت)در یک سطر(شهید اول و محقق سبزواری نیز بسیار کوتاه  .(10  9، 1414)عالمۀ حلی، 

؛ 81  1410)شهید اول، اند در بالد کفر را برای کسی که تمکن از اقامۀ شعائر ندارد حرام دانسته
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 .(369  1، 1423سبزواری، 
یا شرح کتب  شرایعهای فقهی متأخر که معمواًل شرح پس از محقق و عالمه، در کتاب

عالمه هستند نیز این بحث یعنی حکم فقهی هجرت به جهت وجود در متن یعنی آثار عالمه 
؛ 446 – 447  7، 1403؛ اردبیلی، 374  3، 1414)نک به  محقق ثانی، و محقق، بیان شده است 

 .(34  21، 1404؛ نجفی، 16  3، 1413شهید ثانی، 
که محور شروح متعدد  تحریر الوسیلهو  عروهدر روزگار ما هم در متون فقهی مهمی چون 

فقیهان پس از سید یزدی و معاصران هستند بحثی از هجرت وجود ندارد تا ادبیات فقهی 
د ون مرحوم سیالبته در این میان برخی شارحان عروه چ .شارحان نیز اطراف آن شکل بگیرد

اند عبداالعلی سبزواری با ابتکار خود بحثی کوتاه از وجوب هجرت را در کتاب جهاد افزوده
 98با استناد به آیه  منهاج الصالحینالله خویی نیز در و مرحوم آیت (99  15، 1413)سبزواری، 

ه ظاهر )که بتواند در سرزمین کفر یا سرزمین خود سورۀ نساء، هجرت را بر کسی که نمی 99و 
اند مگر بر ناتوانان؛ چون زنان و وظایف دینی را ادا کند، واجب دانسته اسم اسالم هم دارد(

اند، به و پس از وی شاگردان او هم که بر این کتاب تعلیقه زده (375  1، 1410)خویی، کودکان 
؛ وحید 386  1، 1426)تبریزی،  .اندمناسبت فتوای او بحث کرده و همین نظر ایشان را تأیید کرده

برخی معاصران در فقه قرآنی هجرت، مباحثی  (505  1؛ روحانی  423  2، 1428خراسانی، 
 .(277 – 283  2، 1415)یزدی، اند اند اما بحث هجرت کودکان را نیاوردهگسترده تدوین کرده

 اندیشۀ مشهور در عدم وجوب مطلق هجرت بر کودکان

برخی از ایشان به همان آیه  .بر کودکان واجب نیست مشهور فقیهان شیعه معتقدند هجرت
اند اما با توجه سورۀ نساء استناد کرده و برخی هم بحثی از هجرت کودکان مطرح نکرده 98

توان است می« رفع القلم»به نگرش خاص ایشان در فقه اطفال که عمومًا مستند به روایت 
 .اندگفت در این مسأله هم قائل به عدم وجوب
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 اهلل تهرانی در وجوب هجرت بر کودکان تواناشۀ فقهی مرحوم اردبيلی و آیتاندی

نگارنده کسی از فقیهان شیعه نیافته است که قائل به وجوب هجرت بر کودکان مراهق توانا بر 
 .الله تهرانی از معاصرانو آیت زبدة البیانهجرت باشد؛ جز مرحوم اردبیلی از پیشینیان در 

 زبدة البیان در تفسیر آیه هجرت از بالد کفر نوشته است مرحوم اردبیلی در 
األرّقاء منهما ألّنهم عاجزون عنها أو الصغار فإّنهم عاجزون عن « َو اْلِوْلداِن »کذلك 

السفر لصغر سّنهم، أو غیر البلغ من الذکور، فیکونون غیر مکّلفین، و یکون إظهار 
  .(314)اردبیلی  جرة مع عجزهم ذلك إشارة إلی أّن أوالدهم غیر مکّلفین بالمها

این تعبیر اشاره به این نکته است که اگر  .وجود دارد« مع عجزهم»در عبارت ایشان تعبیر 
 .نابالغان توانایی هجرت دارند واجب است مهاجرت کنند

سورۀ نساء که مرحوم  98الله سیدمحمدحسین تهرانی نیز با استناد به همان آیه مرحوم آیت
اند، بر این دیگران با استناد به آن حکم به عدم وجوب هجرت بر کودکان کردهشی  طوسی و 

شود که هجرت بر کودکانی که به عقل رسیده و نزدیك به بلوغ هستند و توانایی هجرت باور می
 .(88  4، 1422)تهرانی، دارند واجب است 

 اند ایشان در کتاب معادشناسی این موضوع را بیشتر بسط داده و نوشته
طبق این آیه، فرزندان همچون بالغان مورد توبی  و شماتت و عقاب خواهند بود، 
وگرنه ذکر آنان در این آیه لغو خواهد بود؛ چون اگر فرزندان مأمور به هجرت نباشند 

ها چاره و حیله برای گیرند؛ چه برای آندرهرحال مورد تکلیف و خطاب قرار نمی
شود فرزندانی که به سّن بلوغ جا استفاده میو از این .هجرت ممکن باشد یا نباشد

رای و راهی ب )و یستطیعون حیلة و یهتدون سبیال(اند اند اما دارای ادراك و تعّقلنرسیده
توانند درست ای مییابند و به نیروی فهم و فکر خود حیله و چارهمهاجرت خود می

؛ زیرا از جمیع مواهبی که خداوند ها هم هجرت به داراإلسالم الزم استکنند، بر آن
گردند و از جمیع ضررهایی مند میبه مؤمنان در داراإلسالم عنایت فرموده است بهره

پس از ظهور  ... .مانندکه در اقامت در دارالکفر متوّجه آنان خواهد شد مصون می
شود، سالم میتنافی بین آیة َواْلِوْلدِن که از آن استفاده وجوب هجرِت فرزندان به داراإل



 1400/ پاییز و زمستان 16/ سال هشتم/ شماره یعلمی ال پژوهشی مطالعات فقه تربیتدو فصلنامه 

 

و بین اجماع اّدعاشده و روایاتی که داللت بر عدم الزام تکلیف نسبت به فرزندان 
ص مقّدم داشغیربالغ دارند؛ بنا به قواعد اصولیه، باید آیۀ شریفه را به ت عنوان مخصِّ

و آن اجماع ادعاشده و روایات وارده را به سائر موارد تکلیف غیر از امر به هجرت، 
دارد و این روایات نسبت به )چون آیۀ شریفه، اختصاص به مورد مهاجرت تخصیص داد 

 8.(73 - 76  3، 1395)تهرانی،  این مورد و سائر موارد، عمومیت دارند(
 نساء( 98)داللت تفسیری آیه ارزیابی مستند قائالن به وجوب هجرت 

 مستند ایشان آیه زیر است که الزم است داللت تفسیری آن تحلیل شود  
ه ُ ْسَ ْضَتِفیَن  شُفِسِهْم َقهُاوْا ِفیَم ُکمُ ْم َقهُاوْا ُکمَّ

َ
ئُهُم اْاَمَائَکُة َظهِاِمی أ ِذیَن َبَوفَّ ِإنَّ ااَّ

ُم  َوئُهْم َجَهمَّ
ْ
ْوَائَك َ أ

ُ
ِ  َواِسَتًة َف َههِجُیوْا ِفیَهه َفأ ْ ُض اااَّ

َ
 َاْم َبُکْن أ

َ
ْ ِض َقهُاوْا أ

َ
فِی اِْل

َسهِء َو اْاِوْاَداِن اَل یْسَ ِلیُتوَن  َو َسهَءْف َ ِصیًیا؛ َجهِل َو اامِّ ِإالَّ اْاُمْسَ ْضَتِفیَن ِ َن اایِّ
ا  ُ  َعُفوًّ ن یْتُفَو َعمْهْم َو کَهَن اااَّ

َ
ُ  أ ْوَائَك َعسَی اااَّ

ُ
ِحیَاًة َو اَل یْهَ ُدوَن َسِبیاًل؛ َفأ

 .(97 – 99 )نساء  (َغُفوً ا
فقیهان بیان شد، مفسران نیز معتقدند این آیات مخصوص آن طور که دربارۀ دیدگاه همان

ها حکم وجوب هجرت از سرزمین کفر به اسالم برای متمکنان زمان نیست و در همه زمان
البته سرزمین کفر جایی است که مسلمان نتواند در آن احکام دین را بیاموزد و  .وجود دارد

؛ گرچه اسم آن مکان سرزمین اسالم باشد ها را عملی سازد و شعائر خود را اقامه کندآن
  .(٥4  ٥، 1417)طباطبایی، 

« ولید»به کودک مذکر تا قبل از سن بلوغ »چنین گفته شده است  « ولدان»در تفسیر لغوی 
شود و جمع آن گفته می« ولیدة»است و به کودک مونث، « ولدان»شود و جمع آن گفته می

اما به  .(469  3، 1414منظور، ؛ ابن688  1977زمخشری، ؛ 671  1414)فیومی، « است« والئد»
وجود « لدانو»رسد این تفسیر دربارۀ آیه درست نباشد؛ زیرا در برخی آیات قرآن تعبیر نظر می

 َفَکیَف »رسد به معنایی اعم از دختر و پسر و فارغ از جنسیت است مانند  دارد که به نظر می
ُ وَن ِإْن َکَفْیُبْم یْو هً  سهِء ُقِل »و   (17)مزمل، آیه  «یْجَتُل اْاِوْاداَن  یبهً  َب َّ َو یْسَ ْفُ وَشَك ِفی اامِّ

ُ  یْف یُکْم فیِهنَّ َو  ه یْ ای بی َعَایُکْم ِفی اْاِک هِب فی اااَّ سهِء ااالَّ ال ُبْؤُبوَشُهنَّ  ه  ی هَ ی اامِّ
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ْن َبْمِکُحوُهنَّ َو 
َ
ْن َبُ وُ وا ِاْای ه یُکِ َب َاُهنَّ َو َبْیَغُبوَن أ

َ
 اْاُمْسَ ْضَتفیَن ِ َن اْاِوْاداِن َو أ

َ  کهَن ِتِ  َعایمهً  که مفسران آن را به معنای  (127 )نساء  «ِتهْاِ ْسِط َو  ه َبْفَتُاوا ِ ْن َخیٍی َفِإنَّ اااَّ
؛ 570  1، 1407؛ زمخشری، 100  5، 1417؛ طباطبایی، 182  3، 1372)طبرسی، اند پسر نگرفته

کم در کافی هم چندین بار ولدان به معنای اعم همچنین دست .؛ (235  11، 1420فخررازی، 
 .(152  7؛ 46  7؛ 29  5؛ 28  5؛ 249  53، 1407)نک به  کلینی، از پسر و دختر به کار رفته است 

ند چدر تفسیر این آیه و در موازنه با اندیشۀ مشهور فقیهان مبنی بر تکلیف نداشتن کودکان 
 قول وجود دارد 

، 1414)شوکانی، ذکر ولدان، مبالغه برای بیان اهمیت وجوب هجرت بر مکلفان است  .1
 .(277  3؛ طنطاوی، 92  2، 1418؛ بیضاوی، 583  1

وی، )بیضاها را با خود ببرد بیان این است که بر ولی واجب است در صورت تمکن آن .2
 .(419  2، 1368قمی،  ؛550  1، 1419عجیبه، ؛ ابن92  2، 1418
اند احتمال دارد منظور از ولدان، مراهقان باشد که در قدرت عقلی مانند مردان و زنان .3

؛ فخر 556  1، 1407)زمخشری، و لذا تکلیفی که متوجه آنان است برای ایشان هم وجود دارد 
 .(197  11، 1420رازی، 
و لذا خداوند دفع این توهم را بسیاری از کودکان چون مراهقان توان هجرت دارند  .4

 .(419  2، 1422)مغنیه، کرده و فرموده هجرت بر هر توانایی واجب است جز کودکان 
الّرجال و »یا برای « المستضعفین»صفت برای « ال یْسَتِطیُعوَن ِحیَلةً »در آیات یادشده، 

ت ر معرفه اساست و اشکال ندارد صفتی که جمله و نکره است برای موصوفی که به ظاه« ...
منتهی صفت  .(352  2)کاظمی، جا فردی بعینه نیست آمده باشد؛ زیرا موصوف در این

رینۀ جا به ق؛ بلکه در این)گرچه ظهور اولیۀ قید در احترازیت است(یادشده، قید احترازی نیست 
و نیز تهییج مسلمانان برای شرکت در جهاد برای نجات مؤمنان مستضعف، « المستضعفین»

کند همان قید، توضیحی برای بیان وجه استضعاف آنان است و آنچه احتراز را بیان میاین 
ها های اجتماعی از ضعف آناست که بیانگر افرادی است که قدرت« المستضعفین»قید 
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 کند؛مضمون آیه نیز که دربارۀ جهاد است همین تفسیر را تأیید می 9.اندسوء استفاده کرده
یعنی در این موارد که ضعف افرادی دستاویز تجاوز به آنان است، نیاز به قوۀ قهریۀ جهاد است 

 - 98 )نساء حال آیا از این آیات  .ها که مؤمن هم هستند از یوغ طاغوت نجات پیدا کنندتا آن
اند و نوعی که دو نوع مرد و زن و کودک داریم  نوعی که مستضعفتوان فهمید پس می (97

خود توانایی خروح دارند و هجرت بر گروه دوم واجب است و بر گروه اول خیر؟ خصوصًا 
  .گذردکه در پایان آیه فرموده است خداوند از آنان درمیاین

طور که در آیه دیگر در گیری درست نیست؛ زیرا اواًل، همانرسد این نتیجهاما به نظر می
ِ  َو  َو  ه َاُکْم ال ُب هِبُاوَن فی»همین سوره و در همین مورد فرموده است   َسبیِل اااَّ

ْخِیْجمه ِ ْن هِذ ِ ااْ 
َ
مه أ تَّ ذیَن یُ وُاوَن َ  سهِء َو اْاِوْاداِن ااَّ جهِل َو اامِّ یِة َ  اْاُمْسَ ْضَتفیَن ِ َن اایِّ ْی

ْهُاهه َو اْجَتْل َامه ِ ْن َاُدْشَك َوِایه َو اْجَتْل َامه ِ ْن َاُدْشَك َشصییاً 
َ
هِاِم أ دعایی  (75 )نساء  «ااظَّ

کنند و مؤمنانه از خداوند طلب خارح شدن از محیط ظلم دارند شاهد است که این افراد می
؛ منتهی استضعاف مانع هجرت که آنان ازجمله کودکان، همگی ایمان و معرفت به خدا دارند

جهت، الزم است مؤمنان به کمک آنان بشتابند تا ایمانشان بیشتر ایشان است و به همین
بنابراین، هجرت کودکان خداشناس، ممکن است فقط امری ستوده باشد، نه  .شکوفا شود

طور که در معنای لغوی استضعاف گفته شد، نوعی ناتوانی در دوران ثانیًا، همان .الزامی
اند مورد که ذاتًا ناتوانبنابراین احتمال دارد کودکان به جهت این .کودکی و این سن نهفته است

 .بخشش و رفع تکلیف عمومی در محدودۀ حقوق االهی قرار گرفته باشند
طبق عموم حدیث رفع القلم کودکان تا زمان بلوغ مأمور  توان گفتجا میبنابراین تا این

به هجرت نیستند و لسان روایت رفع القلم نیز آبی از تخصیص است؛ چون امتنانی است 
  .جا چنین نیستکه منافاتی با امتنان بر غیر داشته باشد که در اینمگر این

 تبيين نگارنده از وجوب عقلی هجرت بر کودکان مراهق

توان وجوب هجرت بر مراهقان را از دلیل سمعی یعنی آیه شریفه شن شد که نمیتاکنون رو
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از  جاکه یکیاما ازآن .که مستند قائالن به وجوب هجرت بر کودکان مراهق بود استفاده کرد
توان با استناد به آن وجوب آن بر مراهقان می 10ادلۀ وجوب هجرت بر بالغان، دلیل عقلی است

توان گفت موضوع هجرت، در توضیح این دلیل می .اثبات کرددر یک صورت خاص را 
صورتی است که مؤمن نتواند وظایف شرعی خود را در سرزمین کفر انجام دهد و به حکم 
عقل از باب مقدمۀ واجب الزم است به داراإلیمان هجرت کند تا بتواند وظایف دینی خود را 

تواند وظایف خود را پس از بلوغ نمیحال اگر کودک مراهقی بداند  .آزادانه انجام دهد
جا به حکم عقل، هجرت بر او دیگر توان هجرت دارد، در ایندرستی انجام دهد و از طرفبه

  .واجب است
پاس  این است که  .داردممکن است گفته شود حدیث رفع این وجوب را از او بر می

ای خاص حدیث رفع امتنانی است و امتنان دارای نوعی تخفیف است و تخفیف هم در برهه
شود کودک برای همیشه از انجام وظایف دینی است اما چنین فرضی در بحث فرارو باعث می

ممکن است اشکال  .ای با خود ماهیت امتنان مخالفت داردخود ناتوان شود و چنین نتیجه
پس چرا در بحث تحصیل علم به وظایف دینی قائل به وجوب تحصیل این علم بر »که شود 

پاس  این است که در بحث « دارید؟کودک مراهق نیستید و آن را با حدیث رفع بر می
توان تحصیل علم را به کمک همین حدیث امتنان از می« تحصیل علم به تکالیف دینی»

وغ تا مدتی مشغول به تحصیل علم خواهد شد و در کودک مراهق برداشت؛ چون او پس از بل
توان به عدم وجوب فرائض بر او قائل شد و چنین نیست که تکالیف تا آن فرصت کوتاه می

 .شودجا تکالیف دینی تا همیشه از او برداشته میاما در این .همیشه از او برداشته شود

 نتيجه

بنا بر آنچه بیان شد، ادلۀ قائالن به وجوب هجرت بر کودکان مراهق که قرآنی بودند ضعیف 
سورۀ مبارکۀ نساء، هرگز داللت بر وجوب هجرت بر کودکان ندارد و  98است و آیه شریفۀ 

طبق عموم حدیث رفع القلم کودکان تا زمان بلوغ مأمور به هجرت نیستند و لسان روایت 
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از تخصیص است چون امتنانی است؛ مگر زمانی که منافاتی با امتنان بر  رفع القلم نیز آبی
اما نگارنده با تبیینی عقلی این وجوب را در یک  .جا چنین نیستغیر داشته باشد که در این

صورت خاص اثبات کرد و روشن شد در صورتی که کودک مراهق احتمال عقالیی بدهد 
که پس از بلوغ به هر دلیلی نخواهد توانست هجرت کند، واجب است پیش از بلوغ هجرت 

  .کند
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