درآمدی بر نظام آموزش ابتدائی
مبتنی بر فقه حکومتی
علی سائلی
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
سال اول  -شماره اول

چکیده:
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کودکان هر جامعهای ،نقش اساسی در آیندة آن جامعهه دارنهد ،جوجهه تهه جرتیهت و هرور
صحیح آنان میجواند در اعتالء و ارجقاء شأن آن جامعه مهمترین جأثیر را داشته تاشد؛ همانگونه
که کوجاهی و اهمال در این راتطه میجواند تزرگترین زیان و خسارت را تهرای آینهده ،تهدن ال
داشته تاشد« .اث ات وظیفهمندی نظام اسالم در حوزة جرتیت و رور

همهجان ه کودکهان در

ساحت اجتماعی»« ،جوجه دادن ته اهمیت و حساسیت مدارس اتتدائی ،تهعنوان کانون و مرکهز
ججمع کودکان» و «استن اط و ارائه حکم شرعی نس ت ته جوجه ویژه ته این مدارس از منهاتع و
مصادر شرعی» ،تا تهرهگیری از «منهج اجتهادی /فقهی» فرآینهد و ترآینهد محتهوایی و روشهی
مقاله حاضر را ته خود اختصاص داده است .رهاورد جحقیه نیهز تها جأکیهد تهر انها ،اجقهان و
جذاتیت خطاتات شرعی در این حهوزه ،ع هارت اسهت از «جفکیه

سهاحتههای فهردی و

خانوادگی (که از وظائف در و مادر است) از ساحتهای اجتماعی و عمومی (که از وظهائف
نظام اسالمی است)» و سپس «ج یین هر کدام» و «جعیین یامها و نکات مهم خطاتهات شهرعی
این عرصه».
واژگان کلیدی :جرتیت کودکان ،نظام آموز

اتتدائی ،نظام اسالمی ،فقه حکومتی.
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مقدمه:

از اهداف تلند و اساسی نظام مقدس جمهوری اسالمی ،جرتیت انسانههای مهنمن و شایسهته
است ،چنانکه این مهم تارها مورد جاکید و جوصیه قرآن کریم قرار گرفته است؛ آیهاجی کهه مسهئله
جزکیه و جهذیب نفوس را تهعنوان هدفی مهم در تعثت ان یاء ذکر کرده است .مفههوم جرتیهت ههر
چند در لغت و اصطالح تینیاز از تررسی و جحلیل نیست ،امّا مراد از آن در اینجها شکوفاسهازی
استعدادهای مث ت و ته فعلیت رسهاندن آنهاسهت .مقصهود از اسهتعدادهای مث هت نیهز اعهم از
استعدادهای فکری -عقالنی ،اسهتعدادهای اخالقهی -عهاففی و اسهتعدادهای رفتهاری -عملهی
است ،که در جملگی این حوزهها ،شخص از فعلیت استعدادها ترخوردار تهوده ،ایهن فعلیهت تها
رشد ،جکامل و ادب مالزم است .تر همین اساس ممکن است در مصهادر دینهی تهه جهای کلیهد
واژة «فعلیتتخشی ته استعدادهای مث ت» از واژگان «رشد ،جکامل و ادب» استفاده شده تاشد.
در جرتیت اسالمی ،مسلمانان تا رشد فکری و عقالنی ،ته تاورهای دینی و اعتقهادات مهذه ی
راه یافته و از جزلزل در اندیشههای جوحیدی در امان مهیماننهد ،همننانکهه تها رشهد اخالقهی و
درآمدی بر نظام
آموزش ابتدائی مبتنی
بر فقه حکومتی

عاففی ،متخل ته اخالق الهی شده و از سالمت روح و روان ترخوردار مهیگردنهد ،و از اعمهال
هرگونه افراط و جفریط رهیز کرده و در جادة اعتدال گامهای تلند ترمیدارند .کما اینکه تها رشهد
تُعد رفتاری و عملی ،هرگز واج ی را جرک نکرده و یا حرامی را مرجکب نمیشوند ،از معاصهی و
گناهان دوری جسته و هینگاه دست ستم و ظلم تر روی کسی تلند نمیکنند.
ساختن انسان تا این ویژگیها ،کار دشواری است ،تلکه از دشوارجرین کارهائی است کهه تهر
عهده مرتیان گذاشته شده اسهت .شهانه خهالی کهردن از ایهن مسهئولیت و عهدم اهتمهام تهه آن،
خسارتهای ج راننا ذیری را تر یکر اسالم و جوامع اسالمی وارد خواهد ساخت.
در عصر ارج افات و ینیدگی فنآوری و فضاهای مجازی ،و وجود رقی ان قدرجمند جرتیتهی در
میدان جأثیرگذاری تر اندیشه و فرهنگ مردم ،فعالیت جرتیتی ،جهاد اک ری است که هم دلدادگان تهه
اسالم را ته مجاهدت در این میدان دعوت کرده و ترای آنان اجر و ادا

سنگین قرار داده است.

در نگاه اسالم ،مسئولیت اولی چنین جرتیتی تر عهده در و مادر است ،که در کانون خهانواده،
تا هماندیشی و همافزائی ته جرتیت فرزندان می ردازند .در و مادر در فضای صهمیمی و سرشهار
از مهر و مح ت ،فرزندان خود -که عزیزجرین و مح وبجرین جزء وجودشان اسهت -را جری هت
کرده و از فداکاری و ایثار در این راه کوجاهی نمیکنند .اسالم نیز این احساس اک و خهالص را
جأیید کرده و ترای مراحل مختلف جرتیت فرزند ،احکام و مقرراجی را جنظیم کرده است.
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جرتیت اسالمی در حریم خانواده ،جرتیتی است است شخصهی و محهدود ،یعنهی از فرفهی تهه
شخص در و مادر مرتوط توده و خصوصیات فردی آنان در ایهن امهر دخیهل اسهت ،و از فهرف
دیگر محدود ته فرزندان خود توده و ته کودکان دیگر ارج اط یدا نمیکنهد .در ایهن حهوزه مسهائل
مختلفی از ق یل والیت در ،حضانت والدین ،نفقه فرزندان و افاعت از در و مهادر مطهرح اسهت
که تهصورت خانوادگی مورد لحاظ قرار گرفته و از شمول نس ت ته سایر خانوادهها قاصر است.
 )1تفکیک حوزه امور خانوادگی از حوزه امور عمومی و اجتماعی

ترای جرتیت اسالمی ،دو گروه تهعنوان مسئوالن اصلی معرفی شدهانهد ،یه

گهروه خهانواده

است -که جوضیح آن گذشت .-خانواده مسئولیت فردی و شخصی فرزنهدان را تهر عههده دارد.
در و مادر جمام اتزارهای جرتیتی را از نظر شرع در اختیار دارند ،امّا فراجر از خانواده ،در و مهادر
دارای اختیار و مسئولیتی ،نظیر آننهه در امهور خهانوادگی داشهتند ،ندارنهد .چهه اینکهه در امهور
اجتماع و عمومی موضوع متفاوت شده ،ادله اختیارات در امور خانوادگی ،شامل امور عمهومی و
اجتماعی نشده ،هینی

از آن مسئولیتهای گذشته جریان یهدا نمهیکنهد؛ یعنهی هدر و مهادر

نس ت ته کودکان در خیاتان و مدارس ،نه والیت دارند و نه حه حضهانت و وجهوب نفقهه .در
مقاتل فرزندان نیز نس ت ته در و مادر در این امور ،وجوب افاعت ندارند.

سال اول  -شماره اول
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 )2نقش حکومت اسالمی در حوزه امور عمومی و اجتماعی

در فضای جدید (فضای عمومی و اجتماع) هم مسئولیتها جغییر کرده و از جنس دیگهری،
مسئولیت جعریف میشود مسئولیتهایی از ق یل ارشاد ،امر تهه معهروف و نههی از منکهر ،امهور
حس ه ،نصیحت و احسان ،و ایره .ته جع یر دیگر ،در حوزة اجتمهاعی ،وظیفه جرتیهت اسهالمی،
تطور مستقیم تر عههدة هدر و مهادر نیسهت ،و آن اتزارههای جرتیتهی کهه در حهوزة خهانواده در
اختیارشان تود ،در این حوزه در اختیارشان نیست .در این حوزه ،مسئولیت مستقیم متوجهه نظهام
اسالمی و و فقیه م سوطالید است .فقیه صهاحب والیهت ،مسهئول مسهتقیم جرتیهت اسهالمی در
حوزة اجتماع و مدارس است ،یعنی همان والیتی کهه هدر در حهریم خهانواده از آن ترخهوردار
است ،در حریم اجتماعی و مدارس ،فقیه جامعه شرائط از آن ترخوردار است.
مقتضای والیت و حاکمیت فقیه تر مدیریت کهالن جامعهه ،جرتیهت کودکهان در مهدارس و
رسیدگی ته نیازهای جرتیتی آن است .شهید ثانی در مسال

االفههام مهیگویهد «ان الحهاکم ولهیّ

عامّ؛ ولی فقیه و حاکم اسالمی در حوزة مدیریت و ادارة امور مسلمین والیت گسهترده و شهامل
دارد» (شهید ثانی ،تیجا.)261 4 ،
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ادل والیت فقیه و خطاتات شرعیای که والیت فقیه را اث ات کرده است تهه انحهاء مختلهف
تر این مسئولیت تزرگ جأکید کرده است .حتی آن دسته از فقهاء که والیت فقیه را از تاب حسه ه
ذیرفتهاند اظهر مصادی حس ه را جرتیت جوانان و نگهداری آنان از انحراف ذکر کهردهانهد ،امهام
خمینی(اعلی اهلل مقامه) در جأیید این دلیل مهیفرمایهد «والیخفهی ان حفها النظهام وسهدّ ثغهور
المسملین و حفا ش اتهم من االنحراف عن االسالم ومنع الت لیغات المضادّة لالسالم ونحوها مهن
اوضح الحس یات والیمکن الوصول الیها إال تتشکیل حکوم عادل اسهالمی » (خمینهی ،تهیجها1 ،
 .)494تناتراین از مسئولیتهای سنگین نظام اسالمی ،حفا جمامیت ارضهی ،و حفها جوانهان از
انحراف و افتادن در دام ج لیغات دشمن است.
 )3تبیین اهمیت و حساسیت مدارس ابتدائی

جرتیت اسالمی از زمان والدت و تلکه ق ل از والدت آااز مهیشهود .حسهاسجهرین مرحلهه از
مراحل جرتیت اسالمی از شش -هفت سالگی ته تعد ،یعنی دوران مهدارس اتتهدائی اسهت .در ایهن
دوران است که اگر نظام اسالمی تتواند مسئولیت جرتیتی خویش را ته احسن وجه اداء نماید ،جوانسته
درآمدی بر نظام
آموزش ابتدائی مبتنی
بر فقه حکومتی

است نسل آینده را تخوتی جرتیت کرده و جامعه اسالمی را در مسیر رشد و تالندگی ته یش ت رد .اگر
قصور و کوجاهیای در انجام این مسئولیت رخ دهد و خدای ناخواسته مدارس اتتدائی ته حال خود
رها شوند و ته نیازهای جرتیتی آنان رسیدگی نشود ،نه ته کتابهای درسی جوجه شود ،نه ته فضاهای
مدارس جوجه شود و نه ته انتخاب معلمان شایسته جوجه شود ،قطعاً نظام اسالمی در این حوزه دچار
خسارت فاحش شده و انعکاس آن در سایر حوزهها نهان نخواهد ماند.
آسیبهائی که ممکن است در جمهوری اسالمی از افلهت در جرتیهت کودکهان در مهدارس
اتتدائی متحمل گردد ،آسیبهائی نیست که تتوان در کوجاه مدت ج ران نمود.
تایستی نسلهای مختلف ته گونهای جرتیت شوند که جمههوری اسهالمی در دنیهای حاضهر را،
تهترین الگو و ترجرین نمون نظام سیاسی تدانند جا از فریب ج لیغات دشمن در امان مانهده و جها های
جان ترای حفا و تقاء آن فداکاری نمایند .افلت در این امر س ب میشود یه

حلقهه از حلقهات

حفا و نگهدارندة جمهوری اسالمی سست و ضعیف شده و قادر ته جحمل فشهارها و سهختیهها
ن اشد.
 )4ادله مسئولیت حکومت در تربیت عمومی و اجتماعی

ترای جوجه تیشتر ته اهمیت و حساسیت این دوران ،ته تیان چند روایت رداخته و جوجه تهه
نکات ارزنده و گرانسنگ آن را تر عهدة خوانندگان فرهیخته میگذارم.
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روایت اول) فرازی از نامه  22نهجالبالغه

امیرالمنمنین(ع) در وصیت تسیار مهم خود ته امام مجت ی(ع) -در نامه  12نههجال الاهه -در
این تاره جذکر جدی داده است .جوجه ته فضای کتاتت این نامه میجواند اهمیت آن را چنهد تراتهر
نماید .امیرالمنمنین(ع) تعد از ترگشهت از جنهگ صهفین کهه جنهگ تسهیار فرمایشهی و خسهته
کنندهای تود ،در یکی از اولین منزلگاههای نزدی

ته صفین که ته منطق حاضرین مشهور اسهت،

افراق کردند .یاران امیرالمنمنین(ع) تعداز چند ماه جنگ و ن رد ،حال میجوانستند تهدون داداهه
استراحت نمایند ،امّا حضرجاز فرصت استفاده کرده و تهه فرزنهد خهود ،امهام مجت هی(ع) کهه تهه
احتمال زیاد در همان اردوگاه حضور داشته ،نامه مینویسد .این رفتهار حضهرجعالوه تهر آشهکار
کردن اهمیت ارج اطگیری جوسط نامه و رو

مکتوب ،اهمیت جوجه تهه جرتیهت را نیهز آشهکار

کرده و تر استفاده از هر فرصت ترای رداختن ته امور جرتیتهی و از دسهت نهدادن فرصهتههای
موجود داللت دارد.
امیرالمنمنین(ع) تا این رفتار خود اث ات نمود که فعالیتهای جرتیتی را نمهیجهوان تهه جهأخیر
انههداخت ،حتههی اگههر خسههتگی جنههگ تههر جسههم و جههان انسههان ال ههه کههرده تاشههد .ع ههارت
امیرالمنمنین(ع) چنین است

سال اول  -شماره اول

«إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْأَرْضِ الْخَالِیَ ِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِهنْ شَهیْءٍ قَ ِلَتْههُ .فَ َادَرْجُه َ تِالْهأَدَبِ قَ ْهلَ أَنْ
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یَقْسُوَ قَلْ ُ َ ،وَ یَشْتَغِلَ لُ ُّ َ؛ همانا قلب نوجوان مانند زمهین خهالی اسهت ،هرچهه در آن اشهیده
شود ق ول میکند ،لذا ته جرتیت جوم تادرت ورزیدم ق ل از اینکهه قل هت سهخت شهده و ذهنهت
مشغول گردد» (نهجال الاه ،نامه .)12
تبیین روایت

نکتة اول :امیرالمنمنین(ع) ،قلب جوان و نوجوان را زمین خالی معرفی فرموده اسهت ،یعنهی
آمادگی و استعداد ترای جرتیت در این مرحله تسیار زیاد است .نظام اسالمی میجواند از موقعیهت
مدارس اتتدائی تهره گرفته و تهترین تذرهای اعتقادی ،اخالقهی ،عهاففی و معنهوی را در زمهین
دلهای نوجوانان تپاشد .در مَثَل عرتی میگویند العَالم کهالطین یق هل الخهتم مهادام رف هاً؛ یعنهی
نوجوان مانند گِل مرفوب است که جا وقتی رفوتت هست ،میجوانهد انهواع نقهشهها را تپهذیرد
(اتناتیالحدید ،تیجا .)64 26 ،شاعری گفته است
اِخْتِمْ وَفینُ َ رَفْبٌ اِنْ قدرتَ فَکَمْ

قد اَمْکَنَ الخَتْمُ اقواماً فما خَتَمُوا (همان)

جرجمه اگر جوانستی نقش تینداز جا زمانی که گِهلْ مرفهوب اسهت ،چهه تسهیار افهرادی کهه
موقعیت نقش انداختن داشتند امّا نکردند.
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یام امیرالمنمنین(ع) تا جوجه ته اینکه در زمان نوشتن نامه ،خلیف جهان اسهالم تهوده اسهت،
میجواند تُعد سیاسی داشته تاشد ،یعنی ث ات سیاسی در آیندة نظام اسالمی واتستگی جهام و جمهام
ته تذرهائی دارد که امروز در دلهای جوانان اشیده میشود.
نکتةةة مو  :امیرالمههنمنین(ع) در ع ههارت «ف ادرج ه

تههاالدب» اشههاره واضههحی تههه مسههئله

زمانشناسی و استفاده از فرصت دارند .اقدام ته موقع امیرالمنمنین(ع) ته جرتیهت فرزنهد و نسهل
آینده از زمانشناسی آن تزرگوار حکایت دارد.
در مفهوم واژة م ادرت ،نوعی سرعت عمل و یشی گهرفتن اخهذ شهده اسهت کهه موجهب
ترداشت فوق میشود ،یعنی ن اید فرصت جوانی را از دست داد و تعد از آن ته فکر جرتیت نسهل
آینده افتاد ،تلکه تاید این مسئولیت را تر هر کار دیگری مقدم داشت و این مسئولیت قاتل جهأخیرا
نداختن نیست .جأخیر در اداء این مسئولیت تراتر تا جضییع آن است.
نکتة سو  :امیرالمنمنین(ع) مراحل تعد از جوانی را مناسب ترای شروع جرتیت نمیداند ،تعهد
از دوران جوانی ،نوعاً قلب ،آمادگی و استعداد خود را ترای جرتیهت و جأدیهب از دسهت داده ،یها
درآمدی بر نظام
آموزش ابتدائی مبتنی
بر فقه حکومتی

عملیات جرتیتی و جأدی ی را تا مشکل مواجهه میکند .کسی که زمانشناس است ،مراحهل تعهد از
جوانی را ترای جرتیت و جأدیب انتخاب نمیکند .تعد از جوانی ،عالوه تر دشهوار تهودن عملیهات
جرتیتی و جأدی ی ،ذهن نیز مشغول توده و اهتمامات دیگری ترای شخص دیدار میشود که مهانع
تزرگی تر سر راه عملیات جرتیتی و جأدی ی ته شمار میرود.
از فرمایش امیرالمنمنین(ع) در تخش ایانی جمل فوق چنین استفاده میشهود کهه جرتیهت و
جأدیب در مراحل تعد از جوانی ،نه مقتضای الزم را دارد و نه موانهع آن مفقهود اسهت! یعنهی دو
مشکل اساسی وجود دارد ،یکی کم ود یا فقدان استعداد ترای ذیر

جرتیت و جأدیهب اسهت و

دیگری وجود موانع متعدد ترای جأثیرگذاری عوامل جرتیتی تر شخصیت مترتی است.
روایت مو ) روایت یعقوب بن سالم

محمد تن یعقوب الکینی عن احمد تن محمد العاصمی عن علیّ تهن الحسهن تهن علهیّ تهن
فضال عن علیّ تن اس اط عن محمد یعقوب تن سالم عن اتی ع داهلل(ع) قال الغالم یلعهب سه ع
سنین و یتعلم الکتاب س ع سنین و یتعلم الحالل و الحرام س ع سهنین؛ (عهاملی ،تهیجها.)24 21 ،
یعقوب تن سالم از امام صادق(ع) نقل میکند که حضرت فرمود سهر تنهه هفهت سهال تهازی
میکند ،و س از آن هفت سال کتاب را فرا میگیرد و س از آن ،هفت سال ،حهالل و حهرام را
میآموزد.
12

تبیین روایت

نکتة اول :روایت از حیث سند موثقه است ،هم راویان واقع در فری سند از ثقات هسهتند.
علی تن الحسن و علی تن اس اط فتحی مذهب هستند.
نکتة مو  :مرحوم عالم مجلسی ،واژة «الکتاب» را در متن حدیث ته قهرآن جفسهیر کهرده و گفتهه
است مراد آموز

قرآن کریم است ،و نیز احتمال داده است مراد از کتاب ،آموز

خط و کتاتت تاشد.

نکتة سو  :روایت از حیث داللت ،ظاهر در ایهن اسهت کهه تهرای کودکهان در هفهت سهال اول،
آموز های جدی الزم نیست ،دوران تازی و فراگیری مهارتهای جسمی و ذهنی است ،اما در هفت
سال دوم ،آموز
آموز

مفاهیم قرآنی ،همراه تا فراگیری خواندن و نوشتن آااز میشود ،در هفت سال سوم،

جزئیجر و جفصیلیجر شده هم شنون زندگی را از حیث حالل و حرام فرا میگیرد.

این جقسیمتندی ترای مراحل آموز

قطعاً تا جوجهه تهه اسهتعدادها و قاتلیهتههای کودکهان

جنظیم شده است .تر همین اساس شایسته است نظام اسهالمی ایهن ترنامهه را الگهوی آمهوز
رور

و

در مدارس قرار دهد.

نکتة چهار  :امام صادق(ع) در این حدیث ،ته سایر علوم اشاره نفرمودند ،دلیل آن این است که
سایر علوم مثل جاریخ ،جغرافیا ،ریاضی و ایره در زمانهای گذشته ضمن آموز

خواندن و نوشتن

ذکر میشده است .امّا علوم جخصصی مثل مهندسی و زشکی و ایره در مراحل سنّی تاالجر مطهرح
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است که خارج از جقسیم موجود روایت است .این احتمال نیز وجود دارد که حضرت در مقام تیهان
هم علمهای مورد نیاز کودکان ن وده ،تلکه در صدد تیان علوم اسالمی تهه معنهای خهاص آن تهوده
است؛ یعنی اهتمام و جوجه حضرت در این حدیث ته نحوة آموز

علهوم دینهی در مراحهل سهنی

مختلف توده است نه سایر علوم و مهارتها .لذا در احادیث دیگری که این حیثیت در آن محلهوظ
ن وده است ته سایر علوم و مورد اشاره فرموده است .مرحوم کلینی ،تعد از حدیث گذشته ،از یعقوب
تن سالم ،راوی حدیث ق ل ،حدیث دیگری نقل کرده است که یام ر تزرگوار اسالم فرمودند «علّموا
اوالدکم الس اح و الرمای ؛ ته فرزندانتان شناگری و جیراندازی آموز

دهید» (همان) .در این حدیث

نیز فرمودند مهارتهای الزم منحصر ته شنا و جیراندازی نشده است ،تلکه تعنوان مثال ،دو نمونهه از
مهارتهای الزم ،مورد جأکید قرار گرفته است.
روایت سو ) روایت اسماعیل بن عبدالخالق

محمد تن یعقوب الکلینی عن محمد تن یحیی عن احمد ن محمد تهن عیسهی عهن علهی تهن
الحکم عن اسماعیل تن ع دالخال قال سمعت اتاع داهلل یقول التی جعفر االحهول اجیهتَ ال صهرة
قال نعم .قال کیف رأیت مسارع الناس إلی هذا االمر و دخولهم فیه فقال واهلل إنهم لقیهل و لقهد
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فعلوا وانّ ذل

تاألحداث ،فهانّهم اسهرع إلهی کهل خیهر...؛ (عهاملی ،همهان22 ،

لقلیل .فقال علی

 .)444اسماعیل تن ع دالخال گوید شنیدم امام صادق(ع) از اتی جعفر احوال می رسید آیها تصهره
تودی عرض کرد آری ،فرمود گرایش مردم ته والیت ما و تهه مهذهب شهیعه را چگونهه یهافتی
عرض کردم ته خدا اندک است ،تا اینکه شیعیان زحمت خود را میکشند ،حضرت فرمود تهر جهو
تاد جوانان ،زیرا آنان ته هر کار خیری شتاتانجر از دیگران هستند.
تبیین روایت

نکتة اول :روایت از حیث سند صحیح است ،راویان آن جملگی از ثقهات و اجهالء هسهتند،
شایسته است حدیث را ته صحیح اجالئی جع یر نمائیم .مرحوم ع داهلل تن جعفر حمیری ههم تهه
فرق صحیح همین حدیث را در قرب االسناد (ص  ،211حدیث  )414ذکر کرده است.
نکتة مو  :در این حدیث ،امام صادق(ع) تعد از استماع گهزار

اسهماعیل تهن ع هدالخال ،

م نی تر اینکه ،گرایش مردم ته والیت اهل تیت(ع) و مذهب شیعه تصره ،چندان ررون نیسهت،
ته ی
درآمدی بر نظام
آموزش ابتدائی مبتنی
بر فقه حکومتی

ترنام راه ردی و استراجژی

اشاره فرمودند ،این ترنامه تر محور جمرکز تر جوانهان شهکل

گرفته و آنان را گروه هدف قرار میدهد .در این ترنامه ،هدف نهائی ،گرایش مهردم ،تهه صهورت
خودجو

ته سمت اندیش اهل تیت(ع) و مسارعت و شتاتان شدن جوجههات و گرایشهات تهه

سوی مذهب شیعه است .امام صادق(ع) صاحب نفس قدسی توده ،ته ایهب متصهل اسهت و از
خطاء و اشت اه و نیز از م الغهگویی و ااراق م ری است .اگر تهرای مسهارعت مهردم تهه والیهت
اهلتیت(ع) میفرماید «علی

تاألحداث» ،معنایش این است که این ترنامه ،همان ترنامهه الههی و

همان راه رد نظام مقدس جمهوری اسالمی در جذب حداکثری مردم است.
این جوانان ،متون درسی آ نان ،معلمهان و اسهاجید آنهان و فضهای مهدارس آنهان در مهدارس و
دتیرستانها در اختیار مسئولین محترم هستند ،شایسته است از این فرصت فالئی ،نهایت تهرهترداری
را ته عمل آورده و جهان جشن امروز را ته معارف عمی اهل تیت(ع) سیراب نمائیم.
نکتة سو  :امام صادق(ع) در این حدیث شریف ،تهه دن هال ارائهه راه هرد اسهالم در جهذب
حداکثری مردم ته والیت اهل تیت(ع) ته ی

نکت جوهری ،که در واقع جعلیل آن راه رد اسهت،

اشاره فرمودند .ع ارت فانهم اسرع إلی کل خیر ،مدال شرف و افتخاری است که امام صهادق(ع)
تر دو

هم جوانان قرار داده ،فرمودند جوانان ته سوی هر خیری شتاتانجر از دیگران هسهتند،

این ویژگی و خصوصیت در جوانان ته عالمهان دینهی کهه رچمهداران خیهر و حه و عهدالت
هستند ،این امکان را میدهد که جوانان را تیشتر از دیگران ته سوی مکتب اههلتیهت(ع) و نظهام
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مقدس جمهوری اسالمی دعوت نمایند و ته مسئوالن نظام این راه هرد را آمهو

مهیدههد کهه

فعالیت فرهنگی را از کجا و تا چه گروههای مخاف ی آااز نمایند .عدم جذب جوانهان در مقطهع
خواهد شهد ،تهه دن هال نافرمهانی و جمهرّد،

مدارس موجب نافرمانی و جمرّد آنان در آینده نزدی

زمینه خشونت و درگیری فراهم شهده و نظهام اسهالمی از درون ،اقتهدار و صهالتت خهود را از
دست میدهد .یکی از نقشههای دشمنان جمهوری اسالمی همین است که نظهام از داخهل جههی
شده و مح وتیت مردمی خود را از دست تدهد .و مردم در حمایت از آن تیجفاوت میشوند.
روایت چهار  :روایت معروف امیرالمومنین(ع)

قال امیرالمنمنین(ع) العلم من الصغر کالنفش فی الحجر؛ آموز

در دوران خردسالی ماننهد

نقش در سنگ است» (مجلسی ،تحاراالنوار.)114 2 ،
حدیث از حیث سند ضعیف است ،مرسل است اما زا حیهث داللهت ،تهه خهوتی تهر اهیمهت
دوران خردسالی و قدرت فوقالعادة کودکان در فراگیری علوم داللت دارد گرچه در حهدیث ،علهم
و دانشآموزی در دوران خردسالی ذکر شده است ،امّا سهایر مههارتهها نیهز در دوران خرسهالگی
ماندگارجر و ثاتت جر است .تر این اساس ،اهتمام ته مدارس ته خصوص مدارس اتتهدائی از جایگهاه
ویژهای ترخوردار میشود .فعالیت فرهنگی و انتقال آموزهای دینی ته کودکهان هرچنهد فعالیهت هر
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سر و صدا نیست امّا در عم تخشی و ریشهداری نظام اسالمی جأثیر شگرف دارد.
ش یه روایات فوق ،روایات زیادی در مناتع و مصادر اسالمی ذکر شده است کهه مراجعهه تهه
آنها و جوجه ته راه ردی که از آنها استفاده میشود را تر عهده خوانندگان تزرگوار میسپاریم.
 )5وجوب توجه ویژه به مدارس ابتدائی در نظام اسالمی
تعد از تیان وظیفهمندی نظام اسالمی در حوزة جرتیت اسهالمی و تیهان اهمیهت و حساسهیت
مدارس اتتدائی الزم است ته حکم شرعی در این تاره تپردازیم ،استخراج حکم شهرعی از منهاتع
و مصادر جشریع مهمترین تخش فعالیت فقهی است که جکلیف مسلمانان و نهادههای اسهالمی را
تیان میکند ،ته نظر این جانب مستفاده از ادله و خطاتات شرعی ،وجوب جوجه ویژه ته مهدارس
اتتدائی در نظام اسالمی است ،ته ترخی از ادله در این زمینه اشاره میکنیم.
دلیل اول :حفظ نظام اسالمی از اوجب اجبات است:

از ادلهای که ترای اث ات وجوب جوجه ویژه ته مدارس اتتدائی در نظام اسالمی میجوان اقامهه
نمود اوجب تودن حفا نظام اسالمی است ،تیش

حفا نظامی اسالمی واجب شرعی و عقلهی

است ،در صفحات ق ل گذشت که حفا نظام اسالمی تدون جوجه ویهژه تهه مهدارس اتتهدائی و
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رسیدگی ته وضعیت جعلیمی و جرتیتی داشن ممکن نیست ،ته مالحظ همین نکته که حفا نظهام
اسالمی تدون جوجه ویژه ته مدارس اتتدائی مستمر نیست رسیدگی ته وضعیت جعلیمی و جرتیتهی
دانشآموزان واجب میشود.
امام خمینی اعلی اهلل مقامه در کتاب تیع کهرار ًا از قاعهدة وجهوب حفها نظهام تهرای اث هات
ارهای از احکام تهره گرفته است ،مثالً ترای اث ات والیت فقیه از همهین قاعهده اسهتفاده نمهوده
است ان حفا النظام من الواج ات االکیدة واختالل امور المسلمین من االمور الم غوض والیقهوم
ذا والیسد عن هذا إال توالٍ وحکوم (خمینی ،همان.)462 1 ،
و گاه تاالجر از این ،وجوب جعلیم و جرتیت جوانان را از احکام تدیهی است دانسته و ترای تر ائی
آن ،جأسیس حکومت اسالمی ضروری شمرده است ان لزوم الحکوم ل ط العداله والعلهیم والترتیه
وحفا النظم ورفع الظلم وسدّ الثغور والمنع عن ججاوز االجانب من اوضح احکام العقول مهن ایهر
فرق تین عصر وعصر أو مصر و مصر ومع ذل

فقد دلّ علیه الدلیل الشرعی ایضاً (همان .)461

در استدالل مذکور نه جنها اصل وجوب رسیدگی ته وضعت جعلیمهی و جرتیتهی دانهشآمهوز
درآمدی بر نظام
آموزش ابتدائی مبتنی
بر فقه حکومتی

اث ات شده است ،تلکه اوج یت و أوکد ،آن نیز اث ات شده اسهت ،زیهرا حفها نظهام اسهالمی از
اوجب واج ات اسالمی است.
دلیل دوم :تعلیم و تربیت کودکان نوعی حکومت است.

دلیل دیگری که ترای اث ات وجوب جوجه ویژه ته مدارس اتتدائی در نظام اسالمی مهیجهوان
ذکر نمود ،روایتی است که شأن ادارة کودکان را شأن حکومت معرفی کهرده اسهت محمهد تهن
یعقوب الکلینی عن علی تن اتراهیم عن اتیه عهن النهوفلی عهن السهکونی عهن اتهی ع هداهلل(ع) ان
امیرالمنمنین(ع) القی حس یانُ الکُتّاب الواحهم تین یدیه لِیَخیرَ تینهم ،فقال اما انها حکوم والجور فیها
کالجور فی الحکم ،أتْلغوا معلّمکم انّ ضرتکم فوق ثالث ضرتاب فی االء اقْتُصّ منه؛ سکونی از امهام
صادق(ع) نقل کرده است که کودکان مکتبخانه ،ترگههای درسی خود را در مقاتل امیرالمنمنین(ع)
قرار دادند جا اینکه حضرت خو خطجرین و تهترین آنها انتخهاب نمایهد حضهرت فرمودنهد اداره
کردن کودکان مانند حکومت است ،ستم در آن ،ستم در حکومت است ،ته معلمانتان تگوئیهد حه
زدن کودکان ته تیشتر از سه ضرته را ندارد ،وإال قصاص خواهند شد (عاملی ،همان.)111 21 ،
چند نکته پیرامون حدیث:

نکتة اول :روایت از حیث سند موثقه است ،راویان واقع در فری سهند همگهی از ثقهات هسهتند،
اسماعیل تن اتی زیاد سکونی از اهل سنت است و مشایخ ثالث این روایت را در کتب خود نقل کردهاند.
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نکتة مو  :امیرالمنمنین(ع) در این حدیث شأن ترخورد و جعامل تا کودکان را ،شأن حکومهت و
زمامداری معرفی فرموده است ،زیرا گرچه در حدیث ،جنها داوری و قضهاوت میهان کودکهان ذکهر
شده است ،امّا از آنجا که داوری و قضاویر میان کودکان موضهوعیت نداشهته ،و داوری و قضهاوت
فقط از تاب مثال توده است نه حصر ،مقصود از آن جعامل تا کودکان و مالحظه سطح کهار تها آنهان
است که ن اید ساده و تیارز

جلقی گردد ،عم جأثیرگهذاری و جأثیر هذیری میهان کودکهان ،همهان

عم جأثیرگذاری و جأثیر ذیری در جامعه است ،اهمیت رعایت عهدالت و لهزوم رهیهز از ظلهم در
میان کودکان همان اهمیت رعایت عدالت و لزوم رهیز از ظلم در میان مردم است.
از ارجقاء و اعتالء شأن ترخورد و جعامل تا کودکان و اهتمام ته آن ،همانند اهتمام ته حکومهت
و زمامداری ،میجوان استدالل را چنین تیان نموده که حکومهت ،در اسهالم از اولویهت و جوجهه
ویژه ترخوردار است ،ادارة شنون کودکان و رسیدگی ته امور آن نیهز از اولویهت و جوجهه ویهنه
ترخورداری جایگاه عدالت در حکومت و عدالت در کودکان ،جایگهاه یگانههای اسهت ،تهه ههر
میزان ،عدالت در حکومت اهمیت دارد ،ته همان میزان عدالت ،کودکان اهیمت دار ،ته هر میهزان
کوجاهی در حکومت ،زیان ار و مضر است تهه همهان میهزان کوجهاهی در امهور کودکهان و عهدم
رسیدگی ته جعلیم و جرتیت آنان زیان ار و مضر است .ته هر مقدار که جوجه ویژه تهه حکومهت و
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شنون آن الزم است ته همان مقدار جوجه ویژه ته امور کودکان و شنون آنان الزم است.
خالصه اینکه تا همسانسازی سطح دو مقول مهم ،یکی حکومت و دیگری کودکان ،مهیجهوان
نتیجه گرفت ،همانگونه که حکومت در رأس امهور اسهت ،کواکهان نیهز در رأس امهور هسهتند ،و
همانگونه که حکومت ته جوجه ویژه نیازمند است ،کودکان نیز ته جوجه ویژه نیازمندند.
نکته سو  :امیرالمنمنین(ع) ظاهراً این حدیث را در زمانی فرمودهاند که خود ،حاکم اسهالمی
تودهاند ،تا جوجه ته اینکه در متن حدیث آمده است ،کودکان مکتبخانه ،دفترهای خود را مقاتهل
امیرالمنمنین(ع) گذاشتند و از حضرت خواستند که درتارة مطالب علمی یها حُسهن خهط ،میهان
آنان قضاوت نمایند استفاده میشود کهه میهان امیرالمهنمنین(ع) تهه عنهوان خلیفه مسهلمانان تها
کودکان ارج اط وجود داشته است ،ارج افی صمیمی و نزدی

که کودکان تدون حساس جرین یها

خجالت ،دفترهای خود را مقاتل حضرت قرار داده و از ایشان تهرای قضهاوت ،کمه

فل یدنهد.

اگر میان امیرالمنمنین(ع) و کودکان ارج اط وجود نداشت ،یا اگر ارج اط وجهود داشهت امّها ایهن
ارج اط صمیمی و درانه ن ود هرگز کودکان محضر امیرالمنمنین(ع) شرفیاب نمیشهدند اینگونهه
تیجکلف و تیجشریفات تا حضرت مکالمه نمیکردند.
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گفتگوی صمیمی امیرالمنمنین(ع) تا کودکان و امکان دسترسهی آنهان تهه خلیفهه مسهلمین و
حذف هر گونه جشهریفات زائهد و دسهت و هاگیر ،عمه نگهاه راه هردی اسهالم را در مسهئله
زمامداری و حکومت نشان داده و مهمتر از آن کانونهای جوجه ویژه ترای استمرار نظام اسهالمی
را تارز ساخته است .تسیاری گمان میکنند جوجه ته کودکان و سپری کردن وقهت تها آنهان ،کهار
تیفائده و لغوی توده و منمن واقعی و ته خصوص حاکم اسالمی ن اید تهه کارههای تهیفایهده و
لغو اشتغال یدا کند ،اینان هنوز ته اهمیت و عم رفتار امیرالمنمنین(ع) ی ن هرده و آن تزرگهوار
را در این جهت الگو و اسوة خود قرار ندادهاند.
دلیل سوم :لزوم پیشی گرفتن از دیگران در تعلیم جوانان

دلیل دیگری که ترای اث ات وجوب جوجه ویهژه تهه نوجوانهان و جوانهان در نظهام اسهالمی
میجوان ذکر کرد روایت جمیل تن دراج است.
محمد تن یعقوب الکلینی عن عدّة من اصحاتنا عن احمد تن محمد تن خالد عن محمد تهن
علی عن عمر تن ع دالعزیز عن رجل عن جمیل تن درّاج و ایره عن اتی ع داهلل(ع) قهال تهادروا
درآمدی بر نظام
آموزش ابتدائی مبتنی
بر فقه حکومتی

أحدئکم تالحدیث ق ل ان جس قکم الهیهم المرجئه ؛ (وسهائل الشهعه ،ج ،21ص ،296تهاب  14از
اتواب احکام االوالد ،حدیث )2یعنی جمیل تهن دراج گویهد امهام صهادق(ع) فرمودنهد تهرای
هدایت جوانان خود از دشمنان س قت تگیرید.
چند نکته پیرامون حدیث:

نکتة اول :حدیث از حیث سند ضعیف است ،تعنوان منید ذکر شده است ،ضعیف حدیث از دو
ناحیه است ،یکی از ناحی محمد تن علی است که همان اتوسُمَیه است و دیگهری از ناحیه رجهل
است.
نکتة مو  :واژة م ادرت ته معنای مسارعت و معاجلت است ،یعنی یشی گهرفتن از دیگهران،
یعنی زودجر از آنان اقدام کردن .مراد از تادروا حدیث در متن روایت فوق هدایت جوانان اسهت.
عالم مجلسی در جفسیر آن گفته است ای علّموهم  -فی تدوّ ش اتهم و عند تلواهم التمییهز مهن
الحدیث -ما یهتدون ته إلی معرف االئم  :ومذهب التشیع ق ل ان یغهویهم المخهالفون ویهدخلهم
فی ضاللتهم ویتعسر تعد ذل

صرفهم عنه( .مرآة العقول ،ج ،12ص)11

مراد از مرجئه ،دشمنان و مخالفان شیعه است .عالم مجلسی در جوضیح این واژه در مرآة العقول
میگوید المرجئ فی مقاتل الشیع من االرجاء تمعنی التأخیر لتأخیر علیّاً(ع) عن مرج تهه( .مجلسهی،
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مرآة العقول )11 12 ،و در مالذ االخیار میگوید و یطله المرجئه علهی جمیهع الخهالفین ،النههم
ینخرون امیرالمنمنین(ع) إلی الدرج الراتع (مجلسی ،مالذ االخیار.)112 21 ،
نکتة سو  :ترای تیان وجه داللت حدیث و نحهوة اسهتدالل تهه آن ،از خواننهدگان تزرگهوار
درخواست میکنیم یک ار دیگر ته معنای حدیث جوجهه فرماینهد امهام صهادق(ع) فرمهود تهرای
هدایت جوانان خود شتاب کنید ،س قت تگیرید ،ق هل از اینکهه دشهمنان جهأثیر تگذارنهد .از واژة
[تادروا] که امر ته م ادرت است ،وجوب جوجه ویژه اسهتفاده مهیشهود ،اصهل وجهوب ههدایت
جوانان در نظام اسالمی ،امر مسلم و مفروغ عنهه اسهت ،در حهدیث ،جکیهه اصهلی تهر وجهوب
هدایت جوانان نیست ،تلکه تر وجوب جوجه ویژه در هدایت آنهان اسهت .یعنهی ق هل از اینکهه
دشمنان ،ذهن و فکر آنان را متأثر سازند ،در هدایت آنان و در رسیدگی تهه شهنون آنهان شهتاب
کنید ،نقط جکیه گاه حدیث ،در م هادرت و شهتاب کهردن اسهت .در نظهام اسهالمی ،مسهئوالن و
متولیان دستگاههای فرهنگی تاید جوجه داشته تاشند که دمشنان داخلی و خارجی هرگز دسهت از
دشمنی ترنمیدارند ،.رداختن ته دشمنان ن اید آنان را از رداختن ته اولویهتههای فرهنگهی کهه
هدایت جوانان در مدارس اتتدائی و دتیرستانهاست تازدارد.
نکته چهار  :در حدیث فوق ،امام صادق(ع) ترای دشهمنان ،جع یهر «جَسْه ِقُکُمْ» تکهار تردنهد،
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یعنی اگر مسئوالن و متولیان دستگاههای فرهنگی کشور افلهت کننهد یها فعالیهت شایسهته و در
فراز انقالب انجام ندهند ،دشمنان س قت خواهند گرفت .معنای این سخن این است که عرصه
فرهنگی و اخالقی کشور ،عرص مساتقه میان گروههای مختلف است ،در میهدان مسهاتقه ،کهافی
نیست که شرکت کننده افلت نکنهد ،تلکهه در سهطح جهال

رقی هان تایهد جهال

کنهد ،و اگهر

خیال روری را داری تاید م ادرت و مسارعت نماید .در نظام اسهالمی ،عرصههههای فرهنگهی و
اجتماعی ،عرصههای تسته و محدودی نیستند که تتوان تیداداه از انقالتی عمل کردن تازمانهد،
تلکه عرصههائی است که مدام نوآوری و خالقیت در آن موج زده و صاح ان اندیشه مهیجواننهد
ته عرض اندیشههای جازة خود تپردازد تشارجی که خداوند متعال ته تندگان صالح خود در راتطهه
تا استماع آراء گوناگون و سپس انتخاب شایستهجرین آن داده است 1،صحن فعالیتهای علمی و
و فرهنگی را صحن جو

و خرو

و جکا وی تیانتهاء قرار داده است ،تر همهین اسهاس الزم

است مسئوالن فرهنگی نظام اسالمی ،جال

و کوششی در فراز انقالب داشته تاشند.

 .2اشاره ته آی  21-24سورة زمر «فَ َشِّرْ عِ َادِی الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّ ِعُهونَ أَحْسَهنَهُ»؛ تشهارت ده تنهدگان
آنانی که ته سخنان گو

فرا میدهند و سپس تهترین آن را یروی میکنند.
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نکتة پنجم :در حدیث فوق ،امام صادق(ع) نحوة هدایت جوانهان را شهرح داده اسهت ،واژة
«تالحدیث» ناظر ته این تخش است ،معنای «تالحدیث» گفتگو و ارج هاطگیهری لفظهی و کالمهی
است ،یعنی نحوة جذب و هدایت جوانان ،گفتگو و ارج اطگیری لفظهی و کالمهی اسهت ،همهان
نکتهههای کههه در دلیههل گذشههته هههم مههورد جههایش قههرار گرفههت ،ارج ههاط صههمیمی و نزدی ه
امیرالمنمنین(ع) تا نوجوانان و امکان دسترسی آنان ته امیرالمنمنین(ع) فضهای جهذب و ههدایت
نوجوانان را فراهم کرده است .در اینجا نیز امام صادق(ع) فرموده است از راه گفتگو و ترگهزاری
جلسات علمی ،فرهنگی ،زمینه را ترای ارائه آموزههای اسهالمی و انتقهال آن تهه جوانهان فهراهم
نمود .تکارگیری واژة گفتگو در متن حدیث ته جای هر واژة دیگر ،نشهان دهنهدة ایهن واقعیهت
است که جوانان ،تا زور و فشا ،جسلیم هیچ اندیشهای نمیشوند و از آنجا کهه روح آنهان هاک و
شجاع است ،در مقاتل چنین شیوههائی موضع گرفته و مقاومت میکنند ،در حالی کهه تها اعمهال
شیوة گفتگو و حفا احترام و جکریم آنان ،زمینه ترای ق ول و ذیر

آنان فراهم میگردد.

دلیل چهارم :لزوم تفکیک خوابگاهها ،بعد از ده سالگی
درآمدی بر نظام
آموزش ابتدائی مبتنی
بر فقه حکومتی

دلیل چهارمی که ترای اث ات وجوب جوجه ویژه ته کودکان و نوجوانان میجهوان ذکهر کهرد،
صحیح ع داهلل تن میمون است
محمد تن علی تن الحسین تن تاتویه تاسناده عن ع داهلل تن میمهون عهن جعفهر تهن محمهد(ع)
عن اتیه(ع) قال قال رسول اهلل(ص) الص یّ والص ی و الصه ی والصه ی والصه ی و الصه ی  ،یُفَهرَّقُ
تینهم فی المضاجع لِعَشْرِ سنین؛ تر شما تاد مراق ت از سرتنه و سرتنه و سرتنه و دخترتنهه و
دخترتنه و دخترتنه ،از ده سالگی ته تعد خواتگاههای آنان جدا شود (عاملی ،همان.)211 21 ،
چند نکته پیرامون روایت:

نکتة اول :حدیث از حیث سند صحیح است ،هم ع داهلل تن میمون ثقه اسهت و ههم فریه
مرحوم صدوق ته ع داهلل تن میمون صحیح است.
نکتة مو  :نحوة استدالل ته حدیث شریف این است که یام ر تزرگوار اسالم(ص) سه تار ،نهام
سرتنه و سه تار ،نام دخترتنه را ذکر کردند ،که این جکرار نشان دهندة اهمیت و جوجه ویژه است.
اگر مقام ،مقام اهمیت و جوجه ویژه ن ود ،حضرت شش تار ،نام کودک و نوجوان را تر زتهان م هاک
جاری نمیکردند ،تلکه ته یک ار اکتفاء میفرمودند .از سوی دیگر ،سن این کودکان را معین فرمودند
که ده سال ته تاالست ،از سوی سوم فرمودند خواتگاه آنان از یکدگیر جدا گهردد از سهوی چههارم
مراد از جداسازی خواتگاه کودکان ،جنها همین مسئله نیست ،تلکه مراد از آن ،مراق ت از کودکهان در
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تراتر گناهان شهوانی است .نتیج این مقدمات این است که یام ر تزرگوار(ص) تا جأکیهد فهراوان ،از
آلوده شدن کودکان ته گناهان شهوانی رهیز و هشدار داده تا اینکه آلوده شدن ته گناهان شههوانی در
هر سن و سالی ممنوع توده و آثار زیان ار متوجه انسان مینماید ،چه خردسال تاشد و چه تزرگسال،
معلوم میشود در خصوص کودکان و نوجوانان ،حساسیت تیشتری وجود داشته و مراق ت در آنجها
تاید ته صورت دقی جر و شدیدجر رعایت شود.
نکتة سو  :حساسیتی که در روایت مذکور ترای دور نگهه داشهتن کودکهان و نوجگوانهان از
ارجکاب گناهان شهوانی مطرح اسهت ،محهدود تهه خهانواده و والهدین اسهت ،تلکهه در محهیط
اجتماعی و مدارس ،این سفار

و جوصیه شامل مسئوالن فرهنگی نیز مهیشهود ،نظهام اسهالمی

نس ت ته محیط اجتمهاعی و مهدارس مسهئول مسهتقیم اسهت ،ههر چنهد در محهیط خهانوادگی
مسئولیت تر دو

والدین قرار گرفته است .نظام اسالم موظف است آن چنان مراق ت نماید کهه

هیچ کودکی در محیط اجتماعی و مدارس مرجکب گنهاه نشهود ،ال تهه ایهن مراق هت الزم نیسهت
تصورت محسوس و ملموس تاشد ،تلکه میجواند تصورت ایجاد فضای معنوی ،انتخاب معلمهان
شایسته ،متون درسی صحیح و جصویب قوانین مناسب اعمال گردد .معنای این سخن این اسهت،
شرائطی فراهم گردد که هم کودکان و نوجوانان تا اراده و اختیار خود از آمهوزهههای معرفتهی و
اخالقی و رفتاری اسالم تههره منهدی شهده و تهر ایهن رو
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و آیهین جرتیهت و سهاخته گردنهد،

رو های اکراهی و اج اری هر چند مانع ارجکاب گناه مهیشهود امّها موجهب فههارت قلهب و
جکامل روح که تر اثر رفتارهای اختیاری و نیتهای م تنی تر مح ت خداوند متعهال و اههل تیهت
یام ر تزرگوار اسالم(ص) یدا میشود نخواهد تود.
نکتة چهار  :یام ر اسالم(ص) در حدیث فوق فرمودند خواتگاه کودکان را از ده سالگی تهه
تعد ،جدا کنید ،حکم فقهی مسئله این است که در فرض خوف فتنه یها عریهان کهردن کودکهان،
جفکی

خواتگاه آنان واجب است ،و در فرض عدم خوف فتنه و وشیده تودن تهدن تهه ل هاس،

جفکی

خواتگاه مستحب است.

مروری بر کلمات فقها:

در این تاره ته کلمات ترخی از فقهاء جوجه میکنیم
 .2عالمه حلی در جذکره اذا تلغ الص یّ أو الص ی عشر سنین وجب التفریه تینهه وتهین اُمّهه
واتیه واخته واخیه فی المضجع ،لقوله اضرتوه علیها وهم اتناء عشر وفرّقوا تیهنهم فهی المضهاجع
اوالولی التحریم مع خوف الفتن واال فال (حلی ،جذکرة الفقهاء ،ص.)141
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 .1محق کرکی در جامع المقاصد اذا تلغ الص یّ أو الص ی عشر سنین فهرّق تینهه وتهین اُمّهه
واتیه واخته واخیه فی المضجع ،لقوله(ع) اضرتوهم وهم اتناء عشر وفرّقوا تیهنهم فهی المضهاجع
والیجب (ای التفری ) إال مع خوف الفتن ( .کرکی ،جامع المقاصد)21 ،
 .1مرحوم سید یزدی در عروه یفرّق تین االففال فی المضاجع اذا تلغهوا عشهر سهنین وفهی
روای اذا تلغوا ستّ سنین( .یزدی ،العروة الوثقی.)611 1 ،
 .4مرحوم آیتاهلل سید محسن حکیم در مستمس  ،نقل کرده است که اصحاب امامیه قائل
ته استح اب جفکی

خواتگاه کودکان هستند ،در حالیکه از صحیح ع داهلل تهن میمهون وجهوب

دانسته میشود ظاهر الجمل الوجوب ،لکن الظاهر تناء االصهحاب علهی خالفهه (ای الوجهوب).
(حکیم ،المسائل.)11 24 ،
 .1مرحوم آیتاهلل خوئی در کتاب م انی تا شرح مفصل جری ته این مسئله رداختهه اسهت ،وی
معتقد است وجوب جفکی

خواتگاه کودکان منحصر ته فرض عیان تودن است نه دارای ل اس تودن،

و ترای اث ات این مطلب چند شاهد ذکر میکند اول اینکه در تاب حدود گفته شده است که اگر دو
درآمدی بر نظام
آموزش ابتدائی مبتنی
بر فقه حکومتی

مرد یا دو زن تصورت عریان ،زیر ی

لحاف خواتیده تاشند ،مرجکب حرام شهده و جعزیهر خواهنهد

شد ،از آنجا که هم این روایات ناظر ته ی

حقیقت است ،روایات تاب حدود ترای جفسیر صحیح

ع داهلل تن میمون قرینه شده و آن ا ته فرض عریان تودن کودکهان جخصهیص مهیزنهد .دوم اینکهه
متعارف در نزد اهل تادیه این توده است که فرزندانشان را زیر ی

لحهاف عریهان مهیخواتانیهدن و

صحیح ع داهلل تن میمون ته همین رفتار تادیهنشینان است .سوم اینکه خواتیدن دو مرد یا دو زن یها
ی

مردو ی

زن محرم زیر ی

لحاف تا داشتن ل اس حرام نیست .چهارم اینکه سیرة قطع اسالمی

قائم است تر اینکه هنگام کم ود لحاف در شرائط خاص ،اشخاص میجوانند زیر ی

لحاف تخواتند

و کسی فتوا ته حرمت آن نداده است .این شواهد چهارگانه گواه است تهر اینکهه مهراد از وجهوب
جفکی

خواتگاه اففال در صحیح ع داهلل تن میمون ،فرض عریان تودن کودکان اسهت ،و در ایهر

اینصورت ،جفکی

مستحب میتاشد (خوئی ،موسوعه .)11 11 ،مقتضی افالق الصحیح وان کهان

عدم الفرق تین نومهما عاریین ونومهما مع المالتس ،إال انه لمّا ورد فی عدّة من الروایات ،النهی عهن
عنوم رجلین أم امرأجین جحت لحاف واحد تل ورد جعزیرهما علی ذل  ،وقد ذکرنا فی تاب الی مهن
م انی جکمل المنهاج ان ذل

یختص تنومهما عاریین کما هو المتعارف عند اههل ال ادیه والیشهمل

نومهما مع المالتس ،فانه مما الیحتمل حرمته فی الرجلین وال المرأجین ،تهل وال رجهل والمهرأة مهن
محارمه ،تل السیرة القطعته قائم علی الجواز خصوصاً عند قل العظاء وحیث ان الحکم فی المقهامین
من وادٍ واحد فال تدّ من حمل هذه الصحیح علی نوم الطفلین عاریین مجرّدین عن المالتس .ومهن
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هنا لم یظهر لنا وجه عدم التزام االصحاب تالوجوب وحملهم الصحیح علی االستح اب ،تعد التزامهم
فی جل

المسأل تالوجوب اذا کانو مجرّدین عن المالتس).

از دیدگاههای فقهیای که ذکر گردید ،دانسته میشود مشهور فقههاء در فهرض عهدم خهوف
فتنه ،جفکی

خواتگاه کودکان را واجب ندانسته و معقتد ته اسهتح اب آن هسهتند .اعهم از اینکهه

کودکان تا ل اس تاوده تاشند یا تدون ل اس توده تاشند ،یعنی صحیح ع هداهلل تهن میمهون را اوّالً
حمل تر استح اب نموده وجوب ،ثانیاً حمل تر افالق کردنهد نهه جقییهد جها شهامل دو صهورت
عریان و عدم عریان گردد .ال ته این حکم در فرض عدم خوف فتنه است ،اگهر چناننهه خهوف
فتنه وجود داشته تاشد جفکی

خواتگاه آنان را واجب دانستهاند همننانکه در کالم عالمه حلهی

و محق کرکی تیان گردید.
این حکم فقهی کودکان است ،امّا حکم فقهی تزرگساالن متفاوت است ،خواتیدن دو مرد یها
دو زن تا هم زیر ی

لحاف تصورت عریان هم جکلیفاً حرام است و هم وضعاً جعریهز تهه دن هال

دارد ،ولی همراه تا ل اس نه حام است و نهه جعزیهر دارد .تنهاتراین تهر م نهای مشههور در فهرض
خواتدن ته صورت عریان میان کودکان و تزرگساالن ،حکم شرعی متفاوت است ،ترای کودکهان
کراهت است مگر در مورد خوف فتنه و تهرای تزرگسهاالن حرمهت اسهت مطلقهاً ،و تهر م نهای
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آیتاهلل خوئی هر دو حرام است .و در فرض وشیده تودن ته ل هاس ،ههر دو مکهروه اسهت .در
اینجا اهمیت جوجه ویژه ته کودکان آشکار میشود ،تا اینکه خوف فتنه وجود ندارد امّا شهریعت،
ته استح اب جداسازی خواتگاه کودکان حکم کرده است ،این که ته منظور جلهوگیری از وقهوع
فتنهای است که اگر خوف آن وجود داشته تاشد جداسازی خواتگاه کودکهان واجهب مهیشهود،
مراد از فتنه ،افتادن در دام گناهان شهوانی است ،کودکان شاید نتوانند گناهان شههوانی را آنننهان
که ق یح و زشت است مرجکب شوند ،امّا همین آشنائی آنان ته این مقوالت لیهد و لشهت ،روح
اک و مطهر آنان را مخدو

ساخته و ممکن است تهرای آینهدة آنهان خطرنهاک تاشهد .همهین

اهتمام و جوجه ویژه نس ت ته دور ماندن کودکان از گناههان شههوانی الزم اسهت و جعامهل نظهام
اسالمی تا مدارس اتتدائی منعکس گردد ،فضای مدارس اتتهدائی تایهد تگونههای اداره شهود کهه
کودکان از وقوع فتنه در امان توده و از آشنائی تا گناهان شهوانی دور تاشند.
نکتة پنجم :در صحیح ع داهلل تن میمون ترای جداسازی خواتگاه کودکان ،واژة مضهاجع تکهار
ترده شده است .مضاجع جمع مضجع ته معنهای خواتگهاه اسهت محهل دراز کشهیدن و خواتیهدن
است ،در روایاجی که مرتوط ته جعزیر خواتیدن دو مرد یا دو زن است واژة «لحهاف واحهد» تهه کهار
ترده شده است .جفاوت این دو تسیار زیاد است .ترای جحلیل این جفهاوت الزم اسهت جوجهه داشهته
22

تاشیم که در ر ویات جعزیر ،صرف یهافتن دو مهرد یها دو زن یها یه

مهرد و یه

زن ایرمحهرم،

زیرلحاف واحد ته صورت ترهنه موجب جعزیر از سی جا نود و نه ضرت شالق است ،مرحوم شهیخ
حر عاملی الشیعه تیست و نج روایت در این تاره نقل کهرده اسهت کهه اکثهر آنهها از واژة «لحهاف
واحد» و ترخی از آنها از واژه «ثوب واحد» استفاده کرده است (عاملی ،همان.)161 21 ،
جمعتندی این روایات این است که اگر وشیده تاشند یا از دو لحاف استفاده کهرده تاشهند ،یها
حائلی میان خود قرار داده تاشند ،حکم مذکور جاری نخواهد شد .اما در صحیح ع داهلل تن میمون
سخن از لحاف واحد یا ثوب واحد نیست ،تلکه سخن از خواتگاه واحد است .خواتگاه اعم است از
اینکه کودکان زیر ی

لحاف تاشند یا زیر دو لحاف .در این جا میجوان ته فرمایش آیتاهلل خوئی که

هم روایات را ناظر ته ی

حقیقت دانستهاند ،نقد وارد دانست و دو حقیقت جداگانه و مسهتقل از

هم شد ،یکی تاب جرتیت و نگهداری کودکان و دیگری تاب جعزیهر تزرگسهاالن در تهاب جرتیهت و
نگهداری کودکان معتقد ته استح اب جفکی
رو و
درآمدی بر نظام
آموزش ابتدائی مبتنی
بر فقه حکومتی

خواتگاه کودکان شد ،یعنی عالوه تهر اینکهه لحهاف و

آنان جدا هست قائل ته استح اب جداسازی خواتگهاه آنهان نیهز شهد ،امها در تهاب جعزیهر

تزرگساالن ،حکم مذکور را منحصر ته لحاف واحد و ترهنه تودن دانسهت .تهر ایهن اسهاس نظریهه
مشهور که صحیحه ع داهلل تن میمون را حمل تر استح اب کردند تیشتر روشن میشود زیرا تر فرض
هم که کودکان ،وشیده توده تاشند .و از دو لحاف استفاده کرده تاشهند تهاز جفکیه

خواتگهاه آنهان

مستحب است .تدین جرجیب معلوم میشود روایات از دو مقول جدا از هم سخن گفتهاند.
تدن ال جحلیل فوق ،از جفاوت میان دو مقوله ،ترگ جازهای از اهمیهت و جوجهه ویهژه تهه جعامهل
کودکان از نظهر شهرح مقهدس ورق خواههد خهورد .زیهرا معلهوم شهده اسهت کهه شهریعت تهه
یکسانسازی خواتگاه کودکان راضی نمیتاشد هرچند که وشیده توده و ل اس جن آنان تاشهد و ههر
ی

از لحاف و رو و

مستقل استفاده کرده تاشد .این استح اب تر جدا تهودن جرتیهت کودکهان و

دور نگه داشتن آنان از خطرات احتمالی داللت میکند .تناتراین نمیجهوانیم تهاور کنهیم شهریعت در
محیط خانواده جا این حد ،مسئله جرتیت کودکهان را جهدا گرفتهه اسهت .و در محهیط اجتمهاع و در
مدارس سهلانگاری و جسامح کرده است .روح از حکم استح اتی و درون مایه اصهلی آن محهدود
ته محیط خانوادگی نشده و محیط اجتماعی و مدارس اتتدایی را نیز شامل میشود.
دلیل پنجم :تقدم رسیدگی به اطفال بر نماز

دلیل نجمی که ترای اث ات لزوم جوجه ویژه ته کودکان میجوان ذکر نمهود صهحیح ع هداهلل
تن سنان است.
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محمد تن یعقوب الکلینی عن علی تن اتراهیم عن اتیه عن ع داهلل تن المغیرة عن ع داهلل تهن
سنان عن اتی ع داهلل(ع) قال صلّی رسول اهلل(ص) تالناس الظهر مخفّف فی الرکعتین االخیهرجین،
فلّما انصرف ،قال الناس هل حدث فی الصاله ،فی الشیءٌ قال و مها ذاک قهالوا خفّفهت فهی
الرکعتین االخیرجین ،فقال لهم اَوَ ما سمعتم صُراخ الص یّ؛ ع داهلل تن سنان گوید امام صهادق(ع)
فرمود رسول خدا(ص) نماز ظهر را ته جماعت تا مردم ترگزار کردند ،در دو رکعت آخر سه
و مختصر انجام دادند .و چون ترگشتند مردم سنال کردنهد آیها چیهزی شهده اسهت فرمودنهد
منظورجان چیست گفتند زیرا دو رکعت اخیر را س

و مختصر انجهام دادیهد و فرمودنهد آیها

نشنیدید فریاد کودک را (عاملی ،همان.)291 21 ،
چند نکته پیرامون حدیث:

نکتة اول :حدیث از حیث سند صحیح است .راویان واقع در فریه سهند همگهی از ثقهات
هستند.
نکتة مو  :ف

این حدیث یام ر گرامی اسالم(ص) دو رکعت آخهر نمهاز ظههر را سهریعتر

ترگزار کردند جا اینکه نماز جماعت زودجر جمام شده ،در یا مادر یا خود ته کودکی کهه در حهال
گریه توده و فریاد میزد رسیدگی کنند .جفاوت نماز حفیف تا نماز متعارف از لحاظ وقت ،شهاید
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کمتر از نج دقیقه تاشد ،این رفتار یام ر(ص) نشان میدهد که ناراحتی کودک و گریه وی حتهی
ترای نج دقیقه صحیح ن وده و ن اید تیاهمیت جلقی شود و لذا یام ر(ص) نمهاز را تهه صهورت
حفیف ترگزار کرده و سپس ته کودک رسیدگی کرده است .تریا مها نیهز شایسهته اسهت نمهاز را
حفیف و س

انجام دهیم اگر در اثناء نماز تا گریه و فریاد کودک مواجهه شهویم ،ظاهرحهدیث

تر اولویت و جقدم رسیدگی ته کودک حتی تر نماز داللت دارد ،یعنی در دوران امر تهه ترگهزاری
نماز تا همه مستح ات و تین رسیدگی ته وضعیت کودک ،رسیدگی تهه وضهعیت کهودک مقهدم
است .این جقدم تیانگر اهمیت وضعیت کودکان است .لکن در متن حدیث ،جنها ته فریاد یا گریه
کودک اشاره شده است ،ته سایر امور کودک از ق یل رسیدگی ته جرتیت و اخالقیهات وی اشهاره
نشده است ،آیا این سلسله از امور تر مستح ات نماز والدین و نماز تاشهد ،و ولهی امهر مسهلمین
نیز مقدم است یا اینکه این رفتار یام ر(ص) فقط محدود و مقید ته فریاد و گریه کهودک اسهت.
فریاد و گریه کودک هر قدر هم مهم تاشد ته اهمیت جرتیت و رور

شخصیت الهی او نیسهت.

اگر یام ر(ص) ترای گریه و فریاد او اهمیت قائل است ،ترای جرتیت و رور

عقهل و قلهب او

تیشتر اهمیت قائل است .تناتراین از حدیث شریف اینگونه استفاده مهیشهود کهه رج ه جوجهه و
رسیدگی ته امور کودکان ته لحاظ جرتیت و رور

عقل و قلب آنان مقهدم تهر رج ه مسهتح ات
22

نماز است .مستح ات نماز هم در اینجا مدخلیت ندارد ،منظور هر عمهل صهالحی اسهت کهه در
رج ه و جایگاه ،ته اهمیت جرتیت و رور

اسالمی کودکان نمیرسد ،از این جهت یام حهدیث

فرارجر از شرائط زمانی و مکانی رفته و حکم کلی و عام تدست ما میدههد و آن اینکهه در میهان
مستح ات اسالمی ،جوجه ته وضعیت جرتیتی و رورشی کودکان از جایگاه ویژه ترخوردار اسهت.
نظیر چنین رفتاری را از یام ر(ص) درتارة سایر گروههای سنی سراغ نداریم ،یعنی یام ر 6نمهاز
خود را ترای سایر مشکالت مسلمانان که روزانه توجود میآمد مختصر و کوجاه نفرمودند .نتیجهه
اینکه مدارس اتتدائی که مهمترین مرکز ججمع روزان کودکان این کشور است از اولویت و جقهدم
ترخوردار است ،اولویت و جقدم تر تسیاری از هزینهها و جخصیصهای تودجههای کهه از لحهاظ
شأن و منزلت دراین رج ه نیستند .هزینه کهردن تهرای کودکهان ،سهرمایهگهذاری مانهدگار اسهت،
سپردهگذاری جاودان است .خسارت و زیان در آن راه ندارد ،همها

سود و فائده است.

نکتة سو  :شنیدن فریاد کودک در حال نماز ،یام دیگری نیز دارد و آن اینکه ،فریهاد کهودک
فریاد ح و الهی است ،زیرا یام ر(ص) در حال نماز توده است و ما معتقدیم که اولیاء الههی در
درآمدی بر نظام
آموزش ابتدائی مبتنی
بر فقه حکومتی

اثناء نماز ته مرحل اجصال و فناء فی اهلل عزوجل رسیده ،و شماعر آنان ههیچ دریافهت نمهیکنهد
مگر از همان کانون اجصال ،تناتراین فریاد کودک ،فریاد ح و الهیای تهوده اسهت کهه از کهانون
اجصال ته مشاعر و قوای ادراکی یام ر(ص) رسیده است.
نکتة چهار  :یام ر تزرگوار(ص) در حال نماز جماعت ،هنگامی که صدای کودک را شهنیده
است ،مستح ات نماز را رها کرده و نماز را مختصر ترگزار نموده است ،همراه کردن مهأمومین و
شرکت کنندگان در نماز جماعت و جوجه دادن ته آنها تر اهمیت این موضوع ،نقش ج لیغهی ایهن
رفتار را جقویت کرده و نشان میدهد ،یام ر(ص) خواسته است ته مسهلمانان درسههای جهازه از
مسلمانی که مرتوط ته نحوة جعامل تا کودکان است آموز

دههد .تخصهوص اینکهه آنهان علهی

القاعده ،صدای کودک را شنیده تودند و ته گمانشان گریهه و فریهاد کهودک تهیاهمیهت تهوده و
ارز

رسیدگی ندارد ،فلذا نتوانستند اتتداء تفهمنهد کهه چهرا یهام ر(ص) نمهاز جماعهت را تهه

اختصار ترگزار میکند ،جا اینکه سنال کردند و یام ر(ص) تها کمهی لحهن عتهابگونهه تهه آنهان
فرمود وما سمعتم فراخ الص یّ این آن لحظه درسآموزی و فهم کردن روح اسهالم اسهت کهه
در رفتار معلم تزرگ تشریت ججلی یافته است .او ته هم آنهان آموخهت کهه سهنگ تنهاء آینهدة
متعالی ،داشتن کودکان متعالی است.
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جرتیت اسالمی کودکان و رور

معنوی و اخالقی آنان از جایگاه و اهمیهت فهوقالعهادهای

ترخوردار است ،اسالم ته منظور دستیاتی ته این هدف مهم دستورات و احکامی را وضهع کهرده
است ،ترخی از این دستورات و احکام ته حوزه خانواده ترگشته و از وظائف والهدین محسهوب
میشود و ترخی دیگر از این دستورات و احکام ته حهوزة اجتمهاع ترگشهته و از وظهائف نظهام
اسالمی محسوب میشود ،تر این اساس وظیفهمندی نظام اسالمی در محهدودة جرتیهت اسهالمی
شکل میگیرد .دستورات و احکام اسالمی وظائف نظامی اسهالمی را در ایهن تهاره جعیهین کهرده
است .در حوزة اجتماعی ته دلیل اینکه ججمهع کودکهان در مهدارس اتتهدائی حاصهل مهیشهود،
مدارس اتتدائی از اهمیت و حساسیت ویژهای ترخوردار میشود .فلذا جوجهه ویهژه تهه مهدارس
اتتدائی در نظام اسالمی از واج هات شهمرده شهده اسهت .حکهم وجهوب یها در ترخهی مهوارد
استح اب شدید از مناتع و مصادر جشریع استفاده میشود ،وجود ادل فهراوان وخطاتهات شهرعی
در این مناتع و مصادر منشأ اصلی استن اط چنهین حکمهی اسهت .ههدف نههائی از فهرح چنهین
موضوعی ایجاد جن یه و هشدار ته مسئولیت فرهنگی و دستگاهههای ج لیغهاجی کشهور اسهت کهه
آینده اسالم عزیز ،در دستان تاکفایت و کوچ

کودکان امروز جامع ماست.

سال اول  -شماره اول
پاییز و زمستان 6931
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