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درباره اهمیت تدلی و تربیت سخنها بسایار اسات و نیای در باابِ پایهگاذاری
تدلی و تربیت و اصول و روشهای آن بر آموزههای اسالم و ضروری و قلمرو
این پایهگذاری نیی مباحث مفصلی در میاان اسات کاه در ایان مقالاه مجاال آن
نیست .یکی از عرصههای «تربیت اسالم» ،تربیت عبادی به مدناایِ «زمینهساازی
برای آموزشِ عبادای به متربی و فرزندان و پارورش روحیاه نیاایش و عباادی»
است .همچنین از نقشِ نماز بهمثابه ستونِ خیمه دیانداری کاه نقاشِ مهمای در
تکوین شخصیت کودک و متربی دارد ،نیی میگاذری ؛ اماا یکای از پرساشها و
مساالی که مدمواً والدین و مربیان با آن مواجه هستند ،این است که وظیفة آنان
در قبالِ فرزند و متربیِ خوابیده در وقتِ نماز چیساتو آیاا شارعاً مربیاان حاق
دارند تا متربیِ خوابیده را برای نماز خواندن بیدار نمایندو
446

در برخی موارد در میانِ مباحثِ کارشناسی تربیتی و یا مشاورهها که باا رویآوردِ
اسالمی مطرح میشود؛ پاسدهای سلیقهای و غیرمستند مالحظه میشود .حتی گااهی
ه دیده میشود که با نقلِ یک خاطره از رفتارِ امام خمینای

 ،پاساد ایان مسائله
8

داده میشود؛ اما به نظر میرسد که ظرفیتِ تئوریکِ «تربیات اساالمی» باه انادازهای
است که برای جستجویِ پاسدِ متقن و مستند تالش شود.
«فقه تربیتی» به مثابة یکی از شاخههای مه ِ «تربیت اسالمی» درصدد اسات باا
بهرهگیری از روشمندی منضبط موجود در عرصه فقاهت ،حک ِ فقهایِ رفتارهاای
اختیاری مربیان و متربیان را در عرصه تدلی و تربیت استنباط نماید (ر.ک اعرافای،
 )8388و شمار زیادی از آیای و روایایِ مغفاول کاه مدماواً ماورد توجاه دقیاق
فقیهان و یا مفسران قرار نمیگیرد را با دقت مورد واکااوی قارار دهاد و موضاو ِ
«تدلی و تربیت» را بهعنوان یکی از محوریترین آموزههای اسالم دوباره به کاانون
توجهایِ فقیهان (و نیی مفسران ،اخال پژوهان و حدیثشناسان) بازگرداند.
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پرسش نوشتار حاضر این است که بیدار کردن متربای (اعا از فرزناد و غیرفرزناد)
برای نماز (چه نماز صب و یا دیگر نمازهای واجب) چه حکمی داردو
در مورد پیشینه این بحث باید گفت که بحاثِ مفصالِ فقهای در ایان زمیناه
کمتر به چش میخورد؛ هرچند در میانِ استفتااای و یا پیچیادگیهای مباحاث،
اشاراتی وجود دارد که در ادامه به آن اشاره میشود.
در کتب روایی شید حر عاملی (مانند حرعااملی 813 ،1 ،8418 ،بااب  88و
 ،33 ،3باب  88و  ،38 ،4باب  82و نیی همان )881 ،3 ،و بهتبع ایشاان ،محادث
نوری و نیی مرحوم مجلسی (برای نمونه مجلسای ،838 ،12 ،8414 ،بااب  )4از
استحباب بیدار کردن (در نامِ باب) سخن گفتهاند و در چند باب ،روایاتی مرتبط
با این بحث گردآوری کردهاند .همچنین در کتب فقهی ،کاشفالغطام ،تظااهر باه
عبادای واجب و مستحب را برای الگوگیری دیگران و  ، ...مستحب میشمارد و
یکاای دیگاار از اهاادافِ آشااکارکردن عبااادای را «َنبَااه النااافلَن و ا قااائ النااائمَن»

میخواند .گو اینکه ایقاظ ناا (بیدارکردن فرد خوابرفته) را مساتحب میداناد.
هرچند ،إسرام در مندوبای را مستحب میشمارد؛ بهویژه برای کسی کاه از ریاام
میترسد(.کاشف الغطام )381 ،8488،8 ،همانطور که در جایی دیگر باا تشاقیق
شقو  ،به استحباب و وجوب ایقاظ(بیادارکردن بارای نمااز) ،تصاری میکناد
(همان .)838 ،3،مرحوم مالمهدی نراقی نیی با اشااره باه عادم تکلیاف غافال و

روایتی در باب عدم اذیت غافل در موضوعای (نجاست در لبااس) ،میگویاد و
بال ْهر عدم وَو ا قاائ الناائم لاو فاَاِ دالاَه لولااُ و لاو لاا فعا امَار الماممنَن
لكاأ الاظهر َرمته او مرَوََّة بحُ ما ُ عنه الاَتنا منها في الصلاة و غَرهاا و
ما نعْى عناه(.نراقی ،بیتا  )843مرحوم اردبیلی نیی در بحثی ،پس از نقل روایاای
ِ
ایقاائ الناائم للصالاُ» را نتیجاه میگیارد
جواز ارتفا صویِ اذان در منایلَ« ،اواز
(اردبیلی.)838 ،8413،8 ،
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در بررسی فتاوای مراجعِ مداصر با چند دیدگاه مواجه میشوی عدم وجوب
مطلق (حااری ،بیتا )31؛ جواز مطلاق (تبریایی ،بیتاا )18 ،8؛ رجحاان مطلاق
(لنکرانی)888 ،8 ،8482 ،؛ جواز مشروط به رضایت و استخفاف تادریجی نمااز
(لنکراناای888 ،8،8482 ،؛ مکااارم843 ،8483،8 ،؛ بهجاات)8،8 ،8481 ،؛ جااوازِ
مشروط به آزار نرساندن و عادم تنفار از نمااز (مکاارم)843 ،8 ،8483 ،؛ جاواز
مشروط باه عادم ضارر (بهجات8 ،8481،8 ،؛ صاافی)11 ،8483،8،؛ اساتحباب
مشروط به عدم ضرر (گلپایگانی)283 ،8 ،8418 ،؛ وجوب مشاروط باه احتماال
عادی بر ترک نماز (تبرییی842 ،3 ،8483 ،؛ همان)813 ،8 ،؛ وجاوب مشاروط
به سبک شمردن(امام خمینی)833 ،8 ،8488 ،؛ وجاوب مشاروط بهقصاد تارک
صالی (گلپایگاانی 283 ،8418،8 ،و  .)283شاایانذکر اینکاه در پیشینهشناسای،
قاالی برای «عدم جواز مطلقا» یافت نشد.
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در ادامه ،هشت دلیل برای «جوازِ ایقاظِ(بیدارکردن) برای نماز» اقامه و مورد بررسی
قرار میگیرد .منطق این ادله به این صوری است که در ابتدا حک عقل مطرح میشاود
و سپس از قواعد و عناوین عامه سخن به میان میآید (ادله  8تا  )3و در اداماه روایااتی
که بهصوری خاص به مسئلة پیشرو اشاره داشتهاند ،بررسی میشوند (دلیل  3و .)1
دلیل  :4حکم عقل
استدال مرحوم کاشفالغطام بر استحبابِ ایقاظ(بیادارکردن) و تقریار ایشاان از
حک عقل اینگونه است که از نظرِ عقل آگاه کردن غافل و ناا ( خوابرفته) باه
سبب امورِ دنیوی ،مانند غذا خوردن ،رجحاان دارد و باا هماین ماالک ،چگوناه
است که ایقاظِ ناا (بیدار کردن فرد خواب رفته) باه سابب فاویِ مناافعِ ابادی،
رجحان نداشته باشدو (.)383 ،8
برای بررسی این دلیل ،چند نکته بیان میشود
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اول :این حک عقل به دو حک ِ زیربناییتر عقل ،یدنی «حُسنِ جلبِ منفدت»
و «حُسنِ دفعِ ضرر محتمل» باازمیگردد؛ البتاه بایاد توجاه داشات کاه نوشاتار
حاضر« ،لیوم دفعِ ضررِ محتملِ مدتنابه» را میپذیرد و در موردِ «جلبِ منفدات»،
بیش از رجحانِ عقل را نمیپذیرد.
دوم :البته باید توجه داشت که حک عقلِ مستقل به «لیومِ دفعِ ضررِ محتملِ مدتنای
به» و نیی حک عقلِ مستقل به «استحسانِ جلبِ منفدت» در موردِ دفع ضارر از خاود و
جلب منفدت برای خود است و در تدمی این دو حک نسبت به دیگار انساانها بایاد
دقت نمود و دستک در «جلبِ منفدت برای غیر» تردیدهایی وجود دارد.
سوم :بافرض اینکه این دو حک عقل ،قابل تدمی برای دیگران باشد؛ باید توجاه
داشت که شخصِ ناا  ،مکلف به نمااز نیسات و در نتیجاه ضاررِ محتمال و خطارِ
اخروی وی را تهدید نمیکند تا دفعِ ضرر از وی (و ایقاظ) عقالً واجب باشد؛
چهارم :در هر صوری ،اگر تحسین عقلِ مستقل را در بحث حاضر ،نپذیری ،
دستک سیره عقال اینگونه اسات کاه بارای مسااالِ مها ِ دنیاوی (مانناد غاذا
خوردن) شخصِ خوابیده را بیدار میکنند؛ تا چه رسد به مساال اخرویِ مه
پنجم :مه تر از همه اینکه ،دایل این حک عقل یا سیره عقال ،رضایتمندی
و یا درخواست و یا دستک عدم انیجارِ شخصِ خوابیده از بیدار کاردن اسات.
توضی آنکه به نظر میرسد میانِ رضایتمندی و عدمِ رضایتِ راقاد (خوابیاده)
نسبت به بیدارکردن ،حالتِ سومی نیی وجود دارد و ممکن است کسی نسبت باه
إیقاظ ،راضی نباشد؛ اما متنفر و منیجر ه نباشد.
ششم :روشن است که اعتبارِ سیره عقال به « مورد تاییاد» 8باودنِ آن اسات و
اگر در مباحثِ آتی ،روایتیِ خاص بر بیدار کردن وجود داشته باشد؛ ایان سایره،
فایدهای نخواهد داشت.
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خالصه آنکه عقل بر لیومِ بیدار کردن فرد خواب رفته(و جلب منفدت برای
غیر) حک نمیکند .در هرصوری اگار حُسانِ عقلایِ 3ایقااظ(بیادار کاردن) را
بپذیرم و از آنجا که این حک در «سلسله مدلوای» جای دارد ،با قاعده مالزماه

–ما حک به الدقل حک به الشر  -به اساتحبابِ شارعی دسات یاابی و یاا بار
اساسِ سیرة عقالیِ امضاشده ،بیدار کردن را جایی بدانی  ،بازه باید توجاه داشات
که بیدار کردن مشروط به رضایت و یا دستک عدم انیجار خواب رفته است.
دلیل  :5احسان و اعانه بر برّ (کمک به نیکی)
دومین دلیل برای جوازِ بیدار کردن متربی را میتوان چنین تقریر نمود احسان و کمک باه
نیکی و تقوا 4مستحب و بیدار کردن نیی مصدا این عناوین و در نتیجه مستحب است.

2

برای توضی این دلیل ،میتاوان گفات کاه در دلیالِ پیشاین گفتاه شاد کاه
خوابیده ،مکلف نیست ،پس به «قاعده دفع ضرر محتمل» نمیتوان تمساک کارد
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و مُنکر و مدصیتی رخ نداده تا به «وجوبِ نهی از منکر» تمساک شاود؛ اماا آیاا
نمیتوان گفت بیدار کردن ،نوعی جلب منفدت (اجر اخرویِ نماز) برای متربای
به ارمغان میآوردو و نوعی إحسان و کمک بر تقوا استو
در بررسی این دلیل ،به چند نکته اشاره میشود
نکته اول گفته شد که «جلب منفدت برای غیر» عقالً و شرعاً واجب نیست؛
نکته دوم ممکن است گفته شاود کاه باا بیادار کاردن فارد خاواب رفتاه و
هشیارشدنِ وی ،وجوبِ نماز ،فدلی و منجی خواهد شد و در نتیجه ،نوعی کلفت
(و تکلیف) برای کسی کاه باه بیادار کاردن رضاایت نداشاته (و یاا دساتک
درخواستِ بیدار کردن نداشته) در پیخواهد داشت .در نتیجه بیدار کاردن چاه
ا حسانی به وی خواهد بود؛ هرچند در واقع ،با اقاماه نمااز توساط آن شاخص،
منفدت برای وی جلب شده است؛ اما إحسانِ با قهر و نارضاایتی ،ممکان اسات
عرفاً إحسان تلقی نشود
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نکته سوم :ممکن است گفته شود که تمساک باه قاعاده إحساان و کماک
متفاوی است؛ چراکه ایجادِ شرایطِ وجودی واجب (نمااز) ،یدنای هشایار شادنِ
متربی و فدلیتِ تکلیف و تنجیِ نماز بر متربی ،کمک بر نیکی و تقوا نیسات باه
عباری دیگر ،إیقاظ(بیدار کردن) ،تمهیدِ مقدمه و زمینهسازی برای یقظاه( بیادار
شدن) است؛ یدنی إیقاظ و یقظه (بیدار کردن و بیدار شدن) با اقامه نماز متفاوی
است و ممکن است فردی بیدار شود؛ ولی نماز اقامه نکناد .باه عبااری فنیتار،
إیقاظ(بیدار کردن) ،کمک بر نیکی نیست؛ زیرا یقظه(بیادار شادن) باه خاودیِ
خود ،نیکی و تقوا نیست؛ بلکه مقدمة 3نیکای و تقاوا اسات .در پاساد ،ممکان
است گفته شود که هرچند به دقتِ عقلی ،بیدار کردن ،کمک بار نیکای و تقاوا
نیست؛ اما مدیار است و عرفاً ایقاظ(بیدار کردن) ،کمک بر اقامه نماز است؛ اما با
پذیرشِ این تسام  ،بازه نکتهای دیگر در میان است و آن اینکه «صد کماک،
مشروط به تحقق خارجیِ فدل مورد کماک اسات» (اعرافای 8383 ،ب )821 ،و
مادامیِ که نماز توسط متربی محقق نشود ،بیدار کردن ،کمک بر نیکای خواناده
نمیشود .در نتیجه ،استحبابِ إیقاظ(بیدار کردن) (از بابِ إعانه بر بر( کماک باه
نیکی) مشروط به شرطِ متاخر (تحقق نماز توسط متربی) خواهد بود.
نکته چهارم در ادامه نکته پیشین ،باید گفت که ایقاظ ،مقدمة جلابِ منفدات
و إحسان است؛ نه خودِ جلبِ منفدت و إحسان .در نتیجه از این مَنظر نیی صد ِ
عنوانِ إحسان (عالوه بر نکته اول) محلِ تردید است.
نکته پنج با تسام  ،مصداقیتِ بیدار کردن برای کمک قابال قباول اسات؛
اما نکته مه این است که نسابت ادلاه کماک (و إحساان) و ادلاه رفاع قلا از
خوابیده 3،چیستو به عباری دیگر ،با فرضِ پذیرشِ مصداقیتِ إعانه( کمک) (و
حتی إحسان) برای إیقاظ(بیدار کردن) ،باید بررسی نمود کاه جایگااهِ ادلاهِ رفاعِ
قل در این بحث کجاستو در نگاهی کالن ادله إحسان و کماک میگویاد «باه
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دیگران إحسان وکمک بر نیکی ،نمایید»؛ اما این حک به مواردی مُنصرف اسات
که مُدان و مُحسن الیه( کمک کننده و کسی کاه ماورد احساان واقاع میشاود)،
دارای تکلیف باشند؛ نه اینکه به دلیلِ رفعِ قل  ،قلا ِ تکلیاف و مواخاذه از آناان
برداشته شده باشد؛ به عباری دیگر ،حدیث رفع ،نسبت به ادله إحساان و إعاناه
بر بر( کمک به نیکی) ،حاک و مقدم اسات (در جمعبنادی ادلاه ایان موضاو ،
دوباره بررسی خواهد شد).
خالصه آنکه ،این دلیل ،تمام نیست.
دلیل  :3ارشاد جاهل
سومین دلیل برای «جوازِ بیدار کردن برای نماز» را میتوان با تمسک به قاعده ارشااد
جاهل تقریر کرد ،مبنی بر اینکه بیدار کردن فرد خاواب رفتاه ،ناوعی إرشااد جاهال

تلقی میشود و در نتیجه بیدار کردن ،جایی و در مواردی –که إرشاد واجب اسات -
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دارای وجوب خواهد بود.
در بررسی این دلیل باید توجه داشت که مقتضایِ ادله إرشاد جاهل ،وجاوب
إرشاد در مواردِ جهل به حک است و در موضوعای ،إرشاد واجب نیست؛ مگار
در موضوعای مه که میدانی که شار به ترک آن راضی نیسات مانناد دماام و
فروج (ر.ک مصطفوی )33 ،8488،و بیدار کردن خواب رفته ،نه مصدا ِ إرشااد
جاهل در احکام است و نه موضوعای .اساساً بیدارکردن ،مصدا ِ إرشاد جاهال
نیست؛ چراکه راقد( خوابیده) ،جاهل نیست .باه عبااری فنیتار عنااوینی مانناد
جهل ،غفلات ،نسایان ،خاواب و مانناد آن دارای تمااییایِ مفهاومی هساتند و
خواب به مدنایِ عدمِ هشیاری است و چییی شبیهِ «غفلت» است نه جهل.
خالصه آنکه ایقاظ( بیدار کردن) ،نوعی تمهیاد مقدماه بارای تنجای تکلیاف
برای مستیقظ (بیدار و هوشیار) است و ربطی به إرشاد جاهل ندارد و در نتیجاه
این دلیل ،تمام نیست.

بیدار کردن متربی برای نماز از منظر فقه تربیتی

دلیل  :1نهی از منکر
به عنوان دلیلِ چهارم میتوان گفت که بیدار کردن فرد خواب رفته بارای نمااز،
از بابِ نهی از منکر (و یا امر به مدروف) واجب است.

1

برای بررسی این دلیل ،چند نکته بیان میشود
نکته اول :با توجه به شبههای که در صفحایِ پیشین در مورد تمسک به ادلاه
نهی از منکر ،گفته شد (مبنی بر اینکه راقد ،مکلف نیست و مرتکبِ مُنکار تلقای
نمیشود) ازم است در موردِ مصدا منکر دقت شود .در ماورد اینکاه مصادا ِ
منکر در بحثِ پیشرو چیست ،چند احتمال وجود دارد الاف) تارک یاک نمااز؛
ب) ترک چندین نماز؛ ج) عادی به ترک نماز و تکون شخصایت تارکالصااله؛
د) سبک شمردن نماز (چه یک نماز یا چند نماز).
نکته دوم در بررسای اساتدال باه ادلاه نهای از منکار ،بایاد میاان تکلیافِ
متربی(خوابیده) و مربی تفکیک نمود (و نیی اگر مربی و متربی ،به مبدإِ تربیات و
تربی متلبس نباشند ،باید میانِ تکلیفِ بیدارکننده و بیدارشونده تفکیک نمود).
نکته سوم اگر از زاویة تکلیف و مسئولیتِ متربای باه ایان مسائله نگریساته
شود ،از میان احتماای فو  ،باید توجه داشت که ترک یک نماز یا چند نماز به
سبب خواب ،مُنکر و مدصیت نیست؛ در نتیجه این مسئله ،مجارایِ ادلاه نهای از
منکر نخواهد بود؛ البته اگر نوم به نحوی باشد که کلیِ نمازهای یومیه و یاا کلایِ
نماز صب ترک شود و یا مصدا ِ استخفافِ نماز باشد ،ممکن است گفتاه شاود

که متربی بهمثابه مکلفِ خطابایِ «اقیماوا الصالاُ» ،مدذور نخواهد بود و در نتیجاه
ادله نهی از منکر در این موارد صاد خواهد بود.
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نکته چهارم از منظرِ تکلیف مربی نیی باید توجه داشت که تکاون شخصایتِ
تارک و سهلانگار نسبت به نماز (در متربی) ،بارای مربای ناوعی مُنکار و تارکِ
تکالیفی تربیتی است (در مجالی دیگر روشن شد که تربیت عبادی و نمازآموزی
به فرزندان و متربیان واجب است (اعرافی و موسوی)8388،؛ بر این اساس ،اگار
ادله نهی از منکر در این موارد ،جاری باشد ،باید کسای ،مربای را آگااه ساازد و
مربی مورد نهی از منکر (ترک تکالیف تربیت عبادی) قرار گیرد؛ اما روشن است
که مربی باید اقدامی نماید؛ اما روشن نیست که تکلیف وی بیدار کردن (از باابِ
نهی از منکر به متربی) باشد؛ بلکه ممکن است گفته شود کاه بایاد باه تکاالیف
تربیتی خود اقدام نماید که عبااری اسات از مدرفتبخشای و ایجااد و تقویات
انگیاایه در مترباای (باارای اقامااه نماااز و تداهااد باار بیاادار شاادن باارای نماااز) و
عادیسازی برای فدلِ واجبای و یا زمینهسازی بارای تکنیکهاای بیادار شادن،
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سَبک شدن خواب (مانند رژی های غذایی و غیره) یا متربای را راضای کناد کاه
اجازه بیدارکردن به مربی إعطا کند.
نتیجه آنکه تنها در صورتی که خوابِ متربی (در دفدای متددد و مستمر) باه
استخفافِ نماز و یا ترکِ کلیِ نماز یا ترکِ کلیِ یک وعاده از نمااز (مانناد نمااز
صب ) منجر شود ،از باب نهی از منکر ،بیدار کردن واجب است.
دلیل  :2ادله تربیت عبادی و نمازآموزی
پنجمین دلیل برای جوازِ ایقاظِ(بیدار کردن) متربی بارای نمااز ،باه اطاال ِ ادلاه
«تربیات عبااادی و نماازآموزی» اسااتدال میکنااد .در مجاالی دیگاار (اعرافاای و

موسوی )8388،آیة آیه شش سوره تحری (اح ُّ َهاا الفاا َن ا َم نناوا قناوا احنْْ َنسا نك ْم َو اح ْهلاَ نك ْم
نارا) و فرازی از روایتِ مدتبرالسندِ رساله الحقو امام سجاد (علیهالسالم) 8و نیای
ادا ََ ِب ْر َع َل َْهاا) و روایای متدددی در باابِ
الصلا ِة َو ْ
آیه  838سوره طه ( َوا ْ نم ْر اح ْه َل َ بِ ف
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«برنامه نمازآموزی» به تفصیل بحث شاد .بار اسااسِ ایان ادلاه ،تربیات عباادیِ
فرزندان ،در عباادای واجاب ،واجاب و آماوزشوپرورش عباادای مساتحب و
تثبیت آنها در شخصیت فرزندان ،بر والدین مستحب است.
اطال ِ این ادله ،بیدار کردن متربی برای نماز را نیی شامل میشود.
در بررسی این دلیل ،چند نکته بیان میشود
نکته اول آیه شش سوره تحری (آیه وقایه) شااملِ ماواردی اسات کاه آتاش و
گناه در میان باشد ،در صورتی که به اساتنادِ ادلاه رفاع قلا  ،خوابیاده ،مرفاو القلا
(برداشته شده و مداف شده) است.
نکته دوم آیه «وامر اهلاَ بالصالاُ» و روایای «برنامه نمازآموزی» نیای باه حالات
بیداری فرزند منصرف است و اساساً اوامر شرعی نسبت به خوابیده ،فدلی نیست.
نکته سوم :البته اگر عادی بر بیدار نشدن ،موجب سهلانگاری باه نمااز و یاا
سستی و سبک شمردن نماز و یا موجبِ ترک نماز در حالت بیداری شاود و یاا
اصل تکلیفِ تربیت عبادی در درازمدی امتثال نشود ،بحث حاضر ،مشامولِ آیاه
امر به نماز و روایایِ «برنامه نمازآموزی» خواهد بود و بیدار کردن متربای بارای
نماز ،از باب استخفاف و یا تارک وظیفاه تربیات عباادی (و یاا مقدماه موصاله
حرام) ،واجب خواهد بود؛ ولی در همین مقال ،باید دقت داشت که اگار امتثاالِ
تکلیفِ وجوبِ تربیت عبادی و وجوبِ نمازآموزی ،با روشهای دیگار حاصال
شود ،مربی باید به هماان روشهاا روی آورد (مانناد روشهاای آگااهیبخش،
انگییه آفرین و  )...و در نهایت اگر مؤثرترین و تنها راه (مقدمه موصلة واجاب)،
بیدار کردن باشد ،از بابِ مقدماة واجابِ تربیات عباادی ،بیادار کاردن واجاب
خواهد بود.
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نکته چهارم ممکن است گفته شود که بنابر «رساله الحقاو » ،کاودک حاق دارد
که والد وی را نسبت به «طاعت الهی» یاری رساند؛ اما از کجا مدلاوم کاه ایان حاق،
حالت رقود(خواب رفتن) را ه شامل شودو ممکن است گفته شود که این حق ،باه
حالتِ یقظه( بیدار شدن) انصراف دارد؛ اما باید گفت کاه هرچناد ادعاایِ انصاراف،
بهصوری «فیالجمله» صحی است؛ اما اگر کلیِ اقامه نماز برای متربی ،محقق نشاود،
قطداً این حق ،پایمال شده است؛ پاس اواً ایان حاق ،باه حاال یقظه(بیادار شادن)
انصراف ندارد؛ ثانیاً اگر ه انصراف داشته باشد؛ قطداً در صاوریِ عادم اقاماه کلایِ
صالی ،حالتِ خواب رفتن را نیای شاامل میشاود .نتیجاه آنکاه باه نظار میرساد
رقودِ(خواب رفتن) مستمر و عادیشده در وقتِ فرایض (و ترکِ کلایِ نمااز توساط
متربی و کودک) مشمول اطال ِ رساله الحقو است.
خالصه آنکه بنابر این دلیل ،بیدار کردن جایی نیست؛ مگار آنکاه عادم بیادار
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کردن ،به سبک شمردن نماز و عدم امتثالِ تکلیفِ نماازآموزی و عادم یاادگیری
نماز و  ،...منجر شود که در این صوری ،واجب خواهد بود.
دلیل  :6شمولِ لفظی یا مناطی و یا اولویتی «جوازِ امر ،اخذ و ضرب به خاطر نماز»
بهعنوان دلیلی دیگر برای جوازِ بیدار کردن  ،میتوان چنین استدال کرد
در روایایِ متدددی به امر ،اخذ و ضربِ فرزند برای ترک نماز توصایه شاده – و در
مجالی دیگر بررسی شاد (بارای مطالداه بیشاتر رجاو شاود باه کتااب اعرافای و
موسوی-)8388،که یا لفظاً و یا مناطاً ،بیدارکردن را شامل میشود؛ در نتیجاه لفظااً و
یا مناطاً ،بیدار کردن متربی برای نماز ،جایی است .در تقریری دیگر میتوان گفت کاه
وقتی اخذ و ضربِ فرزند ،برای ترک نماز جایی است؛ به طریاق اولای بیادارکردن ،
که سط پایینتری است ،جایی است .به نظر میرسد این استدال نیای تماام نیسات؛
زیرا اواً واژه امر و ضرب ،لفظاً شامل بیدارکردن نمیشاود؛ هرچناد ممکان اسات
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واژه مواخذه ،اینگونه باشد (و شاملِ بیدارکردن باشد)؛ اما باید توجه داشت کاه ایان
شمول ،لفظی نیست و اساساً خوابیده ،تکلیف ندارد ،پس قابل مواخاذه نیسات؛ ثانیااً
در مورد تنقی مناط(استخراج مالک حک از خطاب شار بارای تدمای دادن آن باه
موارد مشابه) نیی باید گفت که امر و اخذ و ضرب در موردِ متربایِ بیادار اسات ،ناه
خوابیده و این تدمی  ،قابل اطمینان نیست؛ به عباری دیگر ،خوابیده ،مکلاف نیسات
تا قابلِ امر و اخذ و ضرب باشد .ثالثاً در مورد استدال به فحوی نیی بایاد گفات کاه
ادعایِ اولویت از حک ِ شخصِ بیدار به شخصِ بیدار ،نیی مخدوش است.
در نتیجه ،این استدال تام نیست.
دلیل  :0روایات جواز ایقاظ(بیدار کردن)
تا این مجال ،ادله عقلی و قواعد و عناوین عامه مورد بررسی قرار گرفت .در اداماه
روایایِ خاصه بررسی میشود .در مجمو ایان روایاای ،در دو گاروه دساتهبندی
شده است .روایای جواز بیدار کردن (دلیل  )3و روایای بلند کردن صدا (دلیل .)1
روایای جواز ایقاظ( بیدارکردن) نیی خود در سه طایفه ،طبقهبندی شاده اسات -8
 .3روایای جواز ایقاظ ناا ( بیدار کردن فارد خاواب رفتاه) .3 .8 ،روایاای بیادار
کردن«الناا علی الوجه» .3-3،نهی از تباه نشدن نماز و نهای از خوابیادن در وقات
نماز .در ادامه این سه طایفه ،بررسی میشود .قابل توجه است که برخی از روایایِ
«جواز بیدار کردن فرد خواب رفته» ،سیره بوده و برخی حادیث و نیای شاماری از
این روایای مطلق بوده و شماری دیگر به بیدارکردن در فواصلِ نماز شاب ،اشااره
کردهاند که به سبب اعتبار سندی در ابتدا مطرح میشود.
 .0 .4روایات جواز ایقاظ نائم(بیدار کردن فرد خواب رفته)
دو روایت صحی السند در مورد ایقااظِ در فواصالِ نمااز شاب ،نقال شاده کاه
میتوان از این شرایط ،الغام ویژگی کرد و جواز ایقاظ را برداشت نمود.

433

پژوهشنامة تربیت تبلیغی

روایت  8صحیحه مداویه نم َح فم ند ْب نن الْ َح َسنِ بِا ِْم َنا ِي ُِ َعانِ الْ نح َسا َْنِ ْبانِ َما ِعَ ٍد َعانِ
ال فن ْ ِر َع ْن نم َح فم ِد ْبنِ احبِي ََ ْم ََّ َة َع ْن نم َعا ِو َ َة ْبنِ َع فما ٍر َقا َل :قن ْل نِ لِاا حبِي َع ْبا ِد اللفا ِه ع ال فت ْسا ِلَ نم
اَ ِة (حر عاملی.)34 ،4 ،8418 ،
ِفي َر ْن َع َت ِي الْ َو َْ ِرَ -فقَا َل َنو ِق نظ ال فرا ِق َد َو ََ َكلف نم بِالْ َح َ
َسى َو َف َ الَ َة َع ْن نم َعا ِو َ َة ْبنِ
روایت  8صحیحه دوم مداویه َو َع ْن نه َع ْن ََ فما ِي ْبنِ ِع َ
َع فما ٍر َقا َلَ :قا َل لِي ا ْق َرا ْ ِفي الْ َو َْ ِر ِفي َثلَا َث ِت ِه فن بِ نق ْ نه َو اللف نه اح ََ لدَ -و َمالا ْم ِفاي الا فر ْن َع َت َْنِ َناو ِق نظ
الصلَا ِة (همان).
ال فرا ِق َد َو ََا ْ نم نر بِ ف
دیگر روایای ،مطلقِ بیدارکردن (و نه «ایقاظِ( بیدارکردن) در فواصلِ نماز شاب»)
را تجویی کردهاند.

438

روایت  3روایت 81مساال علی بن جدفرَ :ع ْبا ند اللفا ِه ْبا نن ََ ْعَْا ٍر ِفاي قنا ْر ِ ا ْل ِا ْما َنا ِي
]
َع ْن َع ْب ِد اللف ِه ْبنِ الْ َح َسنِ َع ْان ََا اد ُِ َع ِل ااي ْبانِ ََ ْعَْا ٍر َع ْان اح ِخَا ِه نمومای بان َعْار
َقا َلَ :ماحلْ نت نه َع ْن َر نَ ٍ َ نكو نأ ِفي َدلَاَِ ِهَ -و اِلَى ََانِ ِب ِه َر نَا ل َرا ِقا لد َف نَ ِر ا ند اح ْأ نو ِق َْا نهَ -ف نَ َسا اب نح َو
َ ْر َف نع َد ْو ََ نه َلا ن ِر ند اِ فلا لِ ََ ْس َت َْ ِق َظ ال فر نَ ن َ -ه ْ َ ْق ََا نع َذلِا َ َدالَا ََ نه َو َماا َع َل َْا ِهَ -قاا َل َلاا َ ْق ََا نع
َذلِ َ َدلَا ََ نه َو َلا شَ ْي ََ َع َل َْ ِهَ .و َر َوا نُ َع ِل ُّي ْب نن ََ ْع َْ ٍر ِفاي ِن َتابِا ِه َو َزا َي َو َلاا َباا ْ َ بِا ِه( .حار
عاملی.)823 ،3 ،8418 ،

روایت  4الْ َْ ْ ن ْب نن الْ َح َسنِ ال فَ ْبر ِِم ُّي ِفي َم ُْ َم ِع الْ َب ََ ِاأ َع ْن احبِي َما ِعَ ٍد الْخن ا ْد ِر اي َعانِ
َقا َل :اِذَا اح ْق ََظ ال فر نَ ن اح ْه َل نه ِم َان اللف َْا ِ َو ََ َو فبا َوا َو َدالف ََا نن ِت َباا ِم َان الا فاا ِن ِر َن اللفا َه
ال فن ِب اي
َن ِثَرا َو ال فاا ِن َر ِ
ات(همان).
روایت  2الْ نق َْ ن ال فر َاونْ ِد ُّي ِفي لن ا اللُّ َبا ِ َعنِ ال فن ِب اي ص َقا َل َر َِ َم اللف نه َع ْبدا َقا َم ِم َن
اللف َْ ِ َف َصلفى و اح ْق َ
َظ اح ْه َل نه َف َصلف ْوا (نوری41 ،3 ،8411 ،؛ همان.)833 ،3،
رَم الله رَلا قام مان اللیا فصالی
روایت  3عن ابیهریره عن رسول اهلل
و ایقظ امراَه فصلِ فاأ ابِ ن ٍ فی وَهها الماَ رَم امراة قامِ من الی فصلِ و
ایقِْ زوَها فاأ ابی ن حِ فی وَهها الماَ (حاک نیشابوری.)423 ،8488،
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هیچیک از روایای  3تا  3سند مدتبری به همراه ندارد .در شماری از روایای
نیی سیره مدصومان

در اینباره نقل شده است که در ادامه خواهد آمد.

السا ْن ِد اي ْبانِ نم َح فما ٍد َع ْان احبِاي
روایت َ 3ع ْبا ند اللفا ِه ْبا نن ََ ْعَْا ٍر ِفاي قنا ْر ِ ا ْل ِا ْما َنا ِي َعانِ ا
الْ َبخْ َت ِر اي َع ْن ََ ْع َْ ٍر َع ْن احبَِ ِه اح فأ َع ِل في ْب َن احبِي َطالِ ٍ
الصا ْب ٍِ
خَ َر َج نو ِق نظ ال فناا َ لِ َصالَا ِة ُّ
َف َ َر َب نه ا ْب نن نم ْل َُ ٍم الْ َح ِد َُ( .حر عاملی.)813 ،1 ،8418 ،
وماى ََا فد َث َنا احبِاي َع ْان احبَِا ِه َع ْان ََا اد ُِ
روایت  1الْ َُ ْع َْ ِر ف ن
ات احخْ َب َرنَا نم َح فما لد ََا فد َث ِني نم َ
الصا ْب ٍِ َو ِفاي َا ِد ُِ ِي فر لة َف نَاو ِق نظ
ََ ْع َْ ِر ْبنِ نم َح فم ٍد َع ْن احبَِ ِه اح فأ َع ِل َّا  7نَاا َأ َخْ نار نج اِلَاى َدالَا ِة ُّ
ال فنا َ بِ َها َف َ َر َب نه ا ْب نن نم ْل َُ ٍم لَ َع َن نه اللف نه الْخَ َب َر( .نوری.)441 ،3 ،8411 ،
ِي :اح فأ ال فن ِب في 9اح ْق ََظ َع ِل َّا ِ 7م ْن نَ ْو ِم ِه َو َق ْد اح َدا َب نه َ َنرا ل َو َقا َل :نق ْم َا اح َبا
روایت َ 8و نرو َ

َ َنرا ٍ ( .حر عاملی.)888 ،3 ،8488 ،

روایای  3تا  8نیی سند مدتبری به همراه ندارند.
 .0 .5روایات ایقاظ( بیدار کردن) «النائم علی الوجه»( کسی که به رو خوابیده)
در یک روایت نیی بیدار کردنِ کسای کاه باهرو خوابیاده اسات ،مطارح شاده و
میدانی که «نوم علیالوجه» دست باا ،مکاروه اسات؛ بار ایان اسااس میتاوان
گفت وقتی بیدار کردن برای مکروه ،جایی است ،به طریق اولی برای واجب نیای
جایی است؛ اما این روایت مرفوعه است.

روایت َ 81قا َل

َ :م ْن َراح ْ نت نمو نُ نَائِما َع َلى َو َْ ِه ِه َفاحنْ ِب نهو نُ( .حر عاملی.)213 ،8418،3 ،

 .0 .3نهی از تباه نکردن نماز و نهی ازخوابیدن در وقت نماز
در روایاتی دیگر ،نقل شده که امام سجاد
میکرد تا خوابشان نبرد.

کودکان را باه جماعِ نمازهاا امار
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روایت [ 88دعاا ااسالم] َو َع ْن َع ِل اي ْبنِ الْ نح َس َْنِ  7احنف نه نَاا َأ َاا ْ نم نر َم ْان ِع ْنا َد نُ ِم َان
ااَ ِفاي َو ْق ٍ
الص ْب ََ ِاأ بِاح ْأ ن َصلُّوا ال ُّْ ْه َار َو الْ َع ْص َار ِفاي َو ْق ٍ
اِ َو ِاَا ٍد
ا
اِ َو ِاَا ٍد َو الْ َمنْا ِر َ َو الْ ِعشَ َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ح
ح
ح
َ
ْ
َ
ف َعل َْه ْم َو ا َْ َد نر اأ ن َسا ِر نعوا اِل َْ َها َو لا ن َ اَ نعو َها َو لا َ َناا نموا
َف ِقَ َ ل نه في ذل َ فقَا َل نه َو اخَ ُّ
الصالَا َة َفلَاا
الصلَا ِة الْ َم ْك نتو َبا ِة َو َقناو نل اِذَا اح َطااقنوا ف
َع ْن َها َو َلا َشْ َت ِنلنوا َو نَا َأ َلا َاْخن نا نه ْم بِ َن َْ ِر ف
َن َمخا نرو نه ْم َعنِ الْ َم ْك نتو َب ِة( .مجلسی.)12،833 ،8414 ،
این مضمون ،نقل دیگری ه در جدفریای دارد.

88

در بررسی باید گفت که اواً روایت دعاا سند نادارد و در نقال جدفریاای
ه سندِ کتاب جدفریای به محدث نوری و حر عااملی محال تردیاد اسات؛ در
نتیجه هیچیک سند مدتبری به همراه ندارند؛ ثانیااً ایان حکا در ماورد بیاداری
فرزندان است و نمیتواند اهتمام به جمع نمازها را به حالتِ خوابیده ،تدمی داد؛
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هرچند تدبیارِ «اح َْا َد نر اح ْأ َ ...و َلاا ن َ ا اَ نعو َها َو َلا َ َناا نموا َع ْن َهاا» بار اساتحباب مراقباتِ
والدین بر تباه نکردن نماز و نخوابیدن و فاوی نمااز ،دالات دارد؛ اماا باازه
نمیتوان از این کالم ،جواز بیدار کردن را برداشت نمود.
جمعبندی دلیل 0
مالحظه شد که تنها روایت اول و دوم ،سند مدتبری به هماراه داشاتند و از نظار
دالی نیی تمام بودند و برجواز بیدارکردن متربی برای نمااز ،دالات داشاتند .در
میان روایای ضدیفالسند نیی روایاتی تامالداله بودند که مویدِ جواز بیادارکردن
تلقی میشوند .سیرههای نقل شده نیی تنها بر جواز به مدنای عام (که باا اباحاه و
الصالَا ِة» در
حتی کراهت نیی سازگار است) دالت دارد .تدبیرِ «َناو ِق نظ ال فرا ِقا َد َو ََاا ْ نم نر بِ ف

روایت دوم ،دستک بر استحبابِ ایقاظ(بیدارکردن) دالات دارد .ممکان اسات
گفته شود که این تدبیر ،در وجوب ظهور دارد؛ اما از آنجا که این دو روایت ،در
مقام بیان کیفیتِ نماز شب هستند و در واقع میخواهند رخصتِ فاصله اناداختن
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الراقادو
میانِ شفع و وتر را بیان کنند (کما اینکاه در روایات اول میگویاد «َاوقظ
َ
الصلَا ِة» مدلوم نیست
اَ ِة» و از سوی دیگر در عباریِ «َنو ِق نظ ال فرا ِق َد َو ََا ْ نم نر بِ ف
ََ َكلف نم بِالْ َح َ
که امر به نمازِ شب مراد است یا نماازِ صاب )؛ در نتیجاه نمیتاوان باه وجاوب
بیدارکردن قاال شد؛ چراکه مدلوم نیست که نمازِ شبِ متصل به طلو ِ فجر محل
سخن است یا خیرو روشن است که اگر گفتی روایت دوم ،بر اساتحبابِ ایقااظ
راقد(بیدارکردن خوابیده) و امر به نمازِ شب مراد است ،باه طریاق اولای ،بارای
نماز صب نیی بیدارکردن جایی است.
البته این روایای (و استحبابِ بیدارکردن برای نماز) را باید به صاوریِ تقاضاای
متربی برای یقظه( بیدار شدن) (هرچند تقاضای بیادارکردن ارتکاازی( تاوافقی)) یاا
رضایت و یا دستک  ،عدم تنفر و ناراحت نشدن ،باید منصرف دانست
دلیل  :0روایات بلند کردن صدا
این گاروه از روایاای نیای در چناد دساته طبقهبنادی میشاوند  .1-8روایاای
إجهار(بلند کردن سخن) در نماز شب؛  .1-8روایاای إساما صاوی باه نااا (
شنیدن صدا در خواب ،یدنی خواب عمیق نرفتن)؛  .1-3روایای إرتفاا صاوی
در نماز برای إشاره؛  .1-4روایای جواز اذان قبل از طلاو فجار؛  .1-2روایاای
تمجید از صدای خروس.
 .0 .4اجهار(بلند کردن سخن) در نماز شب

روایت  88مرماله علای بان ف اال :ن محماد بان الحسان طومای] َو بِاِمْا َن ا ِي ُِ عَا ْن
نم َح فم ِد ْب نِ َع لِ اي ْب نِ َم ْح نب و ٍ َع ْن نم َح فم ِد ْب نِ الْ نح َس َْ نِ َع نِ الْ َح َس نِ ْب نِ َع لِ اي ْب نِ فَ ف ٍ
ال
الس نف نة فِي َد لَا ِة النف َه ارِ بِا ْل ِا خْ َْ ِ
ات َو
َ اح ْد َح ابِ َن ا َع ْن احبِي َع ْب ِد اللف ِه
َع ْن َب ْع ِ
قَ ا َل ُّ :
ِ
د َل اة الل ف َْ ِ ب ِا ْل ِا َْ َه ارِ  (.حر عاملی.)33 ، 3 ،8418 ،
الس نف نة فِي َ
ُّ
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در این روایت ،إجهار در نماز شب ،سنت مدرفی شده اسات؛ اماا اواً ساند،
ضدیف است؛ ثانیاً إجهار با إیقاظ مالزمه ندارد؛ هرچند ممکن است گفتاه شاود
که إسما با بیدار کردن نیی مالزمه دارد؛ ثالثاً در مدنایِ «صااله الیال» (در مقابال
صاله النهار) در این روایت ،چند احتمال وجود دارد الف)مراد ،نمااز مغارب و
عشا باشد در این صوری از آنجا که در این وقت مدمواً افراد ،بیدارند از محال
بحث خارج است؛ ب) مراد ،اع از مغرب و عشا و نماز صب است که در ایان

صوری به بحث مرتبط است؛ اما اطال «دالاُ اللیا » بر نماز صاب بسایار بدیاد
است؛ ج) مراد اع از نمازهای واجب و مستحب در اول شب و آخر شب (قبل
از طلو فجر) است .در این صوری ،به محل بحث مرتبط است.
 .0 .5اسماع صوت به نائم(شنیدن صدا در خواب ،یعنی خواب عمیق نرفتن)
473

روایت  83موثقه 88یدقوب بن سال  :احبِي َر َِ َم نه اللف نه َقا َل ََ فد َث َنا َم ْع ند ْب نن َع ْب ِد اللفا ِه االقمای
َع ْن اح َْ َم َد ْبنِ نم َح فم ِد ْبنِ خَ الِ ٍد َع ْن َع ِلي ْبنِ اح ْم َب ٍ
اط َع ْن َع ام ِه َ ْعقنو َ ْبنِ َماالِ ٍم احنفا نه َمااح َل اح َباا َع ْبا ِد
ا
َعنِ ال فر نَ ِ َقنو نم ِفي ا ِخ ِر اللف َْ ِ َ ْر َف نع َد ْو ََ نه بِالْ ِق َر َاَ ِة َقا َل َ ْن َب ِني لِل فر نَ ِ اِذَا َدلفى بِاللف َْا ِ احأْ
اللف ِه
ن ْس ِم َع اح ْه َل نه لِ َك ْي َقنو َم ال فنائِ نم َو َ َت َح فر ََ الْ نم َت َح ارَ (صدو .)334 ،8 ،8312 ،
روایت  84صحیحه عبدالرحمن اح نبو َع ِل مي ا ْلا ح ْش َع ِر ُّي َع ْان نم َح فما ِد ْبانِ َع ْبا ِد الْ َُ فباا ِر َو
نم َح فم ند ْب نن ا ِْم َما ِعَ َ َعنِ الْ َْ ْ ِ ْبنِ شَ اذَا َأ ََ ِمَعا َع ْن َد ْْ َوا َأ ْبانِ َ ْح ََاى َع ْان َع ْبا ِد الا فر َْ َمنِ
اج َقا َل :نَا َأ اح نبو َع ْب ِد اللف ِه
اِذَا َقا َم ا ِخ َار اللف َْا ِ َ ْر َفا نع َدا ْو ََ نه ََ فتاى ن ْسا ِم َع اح ْها َ
ْبنِ الْ َح فُ ِ
الدفا ِر َو َقنو نل اللف نه فم اح ِع اني َع َلى َه ْو ِل الْ نم فَ َل ِع َو َو ام ْع َع َل في ِباَ َق الْ َم ْ َاُ ِع َو ا ْر نز ْق ِناي خَ َْ َار َماا
َق ْب َ الْ َم ْو ِت َو ا ْر نز ْق ِني خَ َْ َر َما َب ْع َد الْ َم ْو ِت (کلینی.)231 ،8 ،8413 ،
روایت  82صحیحه علی بن جدفار نم َح فما ند ْبا نن ا ْل َح َسانِ بِا ِْما َنا ِي ُِ َع ْان اح َْ َما َد ْبانِ
ومى ْبنِ الْق ِ
وماى
َقاا َلَ :مااحلْ نت نه َعانِ
َام ِم َع ْن َع ِل اي ْبانِ ََ ْعَْا ٍر َع ْان اح ِخَا ِه نم َ
نم َح فم ٍد َع ْن نم َ
ال فر نَ ا ِ َ نكااو نأ ِفااي َد الَاَِ ِهَ -ف ََ ْس ا َتا ْ ِذ نأ اِن َْسااا لأ َع َلااى الْ َبااا ِ َ -ف نَ َس ا اب نٍ َو َ ْر َف ا نع َد ا ْو ََ نه َو ن ْس ا ِم نع
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ََا ِر َ َت نهَ -ف َتاََِْ ِه َف نَ ِر َها بِ ََ ِد ُِ اح فأ َع َلى الْ َبا ِ اِن َْساناَ -ه ْ َ ْق ََ نع َذلِ َ َدلَا ََ نه َو َما َع َل َْا ِهَ -قاا َل َلاا
َبا ْ َ َلا ن ْق ََ نع بِ َالِ َ َدلَاَن نه (حر عاملی.)823 ،3 ،8418 ،
در بررسی روایای  83تا  82باید گفت که هر سه ،سنداً مدتبر هساتند؛ اماا از
نظر دالی ،روایت  84سیره است و دالت بر جواز عام دارد و نیی ممکان اسات
اشکال شود که اسما صوی به ناا  ،با ایقاظ مالزمهای ندارد تا حک ِ جاواز باه
ایقاظ ه سرایت نماید ،اما در پاسد بایاد گفات کاه هرچناد روایات  84و 82
اینگونه است؛ اما اسما  ،عرفاً با ایقاظ مالزم است و شاهد آن اینکه روایات 83

به شایستگی به ایقاظ اشاره کرده است ( َ ْن َب ِني لِل فر نَ ِ اِذَا َدالفى بِاللف َْا ِ اح ْأ ن ْسا ِم َع اح ْه َلا نه
لِ َك ْي َقنو َم ال فنائِ نم) و بر استحبابِ ایقاظ اهل و از جمله فرزندان ،دالت دارد.
در نتیجه ،ایقاظِ( بیدار کردن) اهل و ولد برای نماز ،مستحب است.

 .0 .3ارتفاع صوت( بلند کردن صدا) در نماز برای اشاره یا آگاهیِ غافل
در شماری از روایای ،جوازِ إرتفا ِ صوی در نمااز بارای اشااره و تنبیاه غافال

مطرح شده است .مرحوم حر عاملی در یک باب بانامِ « َباا ن ََا َوا ِز اِ َماا َِ الْ نم َصالاي َو
اَ ا ِة َو َب ا ْر ِ
ٍَ لِ َت ْن ِبَ ا ِه الْنَا ِف ا ِ َو َد ا ْْ ِق ِه بِ ََ ا ِد ُِ لِ ْل َح َ
ََ َن ْح نن ِح ا ِه َو اِشَ ااا َرَِ ِه َو َر ْفا ِاع َد ا ْوَِ ِه بِال فت ْس ا ِب ِ
الْ َحائِ ِط ل ِ ِا ق ِ
َائ ال فنائِ ِم َو نَ ْك ِم ال فت ْل ِب ََ ِة» (حار عااملی )824 ،3 ،8418 ،ایان روایاای را
گردآوری کرده است .استدال به این روایای اینگونه است که به طریقِ اولویت
و یا تنقی مناط ،میتوان از جواز ارتفا ِ صوی در نماز برای تنبیه غافال ،جاوازِ
ایقاظِ متربی برای نماز را برداشت نمود.
برای رعایت اختصار تنها به یک روایت اشاره میشود.

روایت  83نم َح فم ند ْب نن َع ِل اي ْبنِ الْ نح َس َْنِ بِا ِْم َنا ِي ُِ َع ْن َع ْب ِد اللف ِه ْبنِ احبِاي َ ْعْناو ٍر َع ْان احبِاي
الصلَا ِةَ -قا َل َفقَا َل نو ِم نئ بِ َرا ْ ِم ِه َو ن ِش نَر بِ ََ ِد َُِ -و
اَ َة َو نه َو ِفي ف
َع ْب ِد اللف ِه ع ِفي ال فر نَ ِ ن ِر ند الْ َح َ
اَ َة َ َنص اْ نق( .حر عاملی.)824 ،3 ،8418 ،
الْ َم ْراح نة اِذَا اح َرا َي ِت الْ َح َ
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در بررسی این استدال باید گفت که به بررسی سندیِ روایای ،نیازی نیست
و به لحاظ فقهی ،مسل است که در نماز میتوان ،اشاره نمود؛ اما تدمی و إلغاام
خصوصیت از غافل به ناا ( خوابیده) و تدمای از إرتفاا ِ صاوی( بلناد کاردن
صدا) به ایقاظ( بیدارکردن) ،مخدوش است و این تدمی اطمینانبخش نیست.
 .0 .1جواز اذان قبل طلوع فجر
تددادی از روایای بر جاوازِ اذان قبال از طلاو فجار دالات دارناد و از ظااهر
کلمای شید طوسى در «خالف» (طوسی )838 ،8 ،8413 ،و محقاق در «مدتبار»
(حلاای )831 ،8 ،8413 ،و عالمااه در «منتهااى» (حلاای ،)482 ،88 ،8418 ،اتفااا
فقها شیده بر جواز اذان قبل از فجر ،استفاده مىشود که بر جاوازِ بیادار کاردن
برای نماز دالت دارد؛ همچناین در برخای روایاای ،باه اذان بارای نفاع باردنِ
همسایهها (بیدار شدن برای نماز) تصری شده است که در ادامه خواهد آمد.
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روایت  83صحیحه اول ابنسنان نشیخ طومی نَعلَق] بامانايُ] َو َع ْنا نه نالحساَن
بن معَد] َعنِ ال فن ْ ِر َعنِ ا ْبنِ ِم َن ٍاأ َع ْن احبِي َع ْب ِد اللف ِه ع َقا َل :قن ْل نِ لَ نه اِ فأ لَ َنا نم َم اذنا ن َم اذ نأ بِ َل َْا ٍ
الس فن نة َف ِانف نه ن َنا َيى َم َع طنلناو ِع الْْ َُْا ِر َو
َفقَا َل اح َما اِ فأ َذلِ َ َ ْن َْ نع الْ ُِ ََرا َأ لِ ِق ََا ِم ِه ْم اِلَى ف
الصلَا ِة َو اح فما ُّ
َلا َ نكو نأ َب َْ َن ا ْلاحذ ِ
َاأ َو ا ْل ِا َقا َم ِة اِ فلا ال فر ْن َع َت ِاأ( .حر عاملی.)381 ،2 ،8418 ،
روایت  81صحیحه دوم ابنسنان نشیخ طومی نَعلَق] بامانايُ] َو َع ْنا نه نالحساَن
بن معَد] َع ْن َف َ الَ َة َعنِ ا ْبنِ ِم َن ٍاأ َقا َلَ :ماحلْ نت نه َعنِ ال اندَا َِ َق ْب َ طنلنو ِع الْْ َُْ ِر َقا َل َلا َبا ْ َ َو اح فما
الس فن نة َم َع الْْ َُْ ِر َو اِ فأ َذلِ َ لَ ََ ْن َْ نع الْ ُِ ََرا َأ َ ْع ِني َق ْب َ الْْ َُْرِ( .حر عاملی.)388 ،2 ،8418 ،
ُّ
در بررسی این استدال باید گفت که اواً ادعای اجما و اتفا  ،تمام نیست؛
زیرا ابنجنید و سید مرتضى و ابوصالح و ابنادریس (نجفای )18 ،8 ،8414 ،باا
دیگر فقها شیده در این زمینه مخالفت کردهاناد؛ ثانیااً باه رغا اینکاه هار دو
روایت ،سند مسند و صحیحی به همراه دارند ،باید گفت که تدمی جواز اذان به
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جواز إیقاظ(بیدارکردن) ،قابل اطمینان نیست؛ زیارا ممکان اسات اذان ،ویژگای
َارا َأ) و
داشته باشد که همینگونه است؛ ثالثاً ذیل روایات دوم (اِ فأ َذلِا َ لَ ََ ْنَْا نع الْ ُِ َ
الصالَا ِة) علات
نیی آنچه در روایت اول آمده (اح َما اِ فأ َذلِ َ َ ْنَْا نع الْ ُِ ََارا َأ لِ ِق ََاا ِم ِه ْم اِلَاى ف

نخصاص») .اساسااً اگار نفاعِ همساایهها،
حک نیست (تا گفته شود «العله َنع ّمام و َ ّ
علت حک باشد ،مستلیم تالی فاسد است ،یدنی اگر علت حک  ،ایقااظ جیاران(
بیدارکردن همسایهها) باشد ،در این صوری ،اگار همساایهها بیادار باشاند ،اذان
استحباب نخواهد داشت؛ در حالیکه میدانی که استحباب اذان ،مطلق است.
 .0 .2روایات تمجید از صدای خروس
روایای متدددی در باب خروس و سحرخییی و اطال از وقت نماز وارد شاده
است (ر.ک کلینی3،248 ،8413 ،؛ مجلسای )3 ،38 ،8414 ،کاه میتاوان چناین
برداشت کرد که «هشدار به مواقیت نماز» راج و مستحب اسات و بیادارکردن
متربی برای نماز نیی مشمول همین استحباب خواهد بود.

روایت  88روایت 83یدقوب ِع فد لة ِم ْن اح ْد َحابِ َنا َع ْن اح َْ َم َد ْبانِ نم َح فما ِد ْبانِ خَ الِا ٍد َعانِ
الْق ِ
َام ِم ْبنِ َ ْح ََى َع ْن ََ اد ُِ الْ َح َسنِ ْبنِ َر ِاش ٍد َع ْن َ ْعقنو َ ْبنِ ََ ْع َْ ِر ْبنِ اِ ْب َرا ِهَ َم الْ َُ ْع َْ ِر اي َقاا َل:
َ شَ ْاي لَ َقاا َل
نذ ِن َر ِع ْن َد احبِي الْ َح َسنِ ع نَ ْس نن ال فَ ناو ِ َفقَا َل َلا َ َِّ ند ََ َع َلى نَ ْسنِ ال اد ِ ا ْلا ح ْب ََ ِ
َو َم ِم ْع نت نه َقنو نل ال اد ن اح َْ َس نن َد ْوَا ِم َن ال فَ ناو ِ َو نه َو اح ْع َْ نم َب َرنَة ن َن اب نه َ ِفي َم َوا ِق ِ
الصالَا ِة
َاِ ف
َو اِنف َما َ ْد نعو ال فَ ناو ن بِالْ َو ْ ِ لِخَ ََِ َو ِة الف ِتي ا ْب نت ِل َي بِ َها (کلینی.)228 ،3 ،8413 ،
روایت  81مرسله 84ابیشدیب َع ْن نه ن ِع فد لة ِم ْن اح ْد َاحابِ َنا َع ْان اح َْ َما َد ْبانِ نم َح فما ِد ْبانِ
َقا َل َقا َلِ :فاي
َ حا ْد َحابِ ِه َع ْن حابِي شن َع َْ ٍ ا ْل َم َحا ِم ِل اي َع ْن حابِي ا ْل َح َسنِ
خَ الِ ٍد] َع ْن َب ْع ِ
السخَ ناَ َو الشف َاُا َع نة َو الْ َق َنا َعا نة َو الْ َم ْع ِر َفا نة بِاح ْو َق ِ
اات
س ِخ َص ٍال ِم ْن ِخ َص ِال ا ْلاحنْ ِب ََا َِ ف
ال اد ِ خَ ْم ن
الص َل َو ِ
ات َو َنث َْر نة ال فَ نرو َق ِة َو الْ َن َْ َر ِة (کلینی.)228 ،3 ،8413 ،
ف
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روایت  88روایت 82ابنقداح َع ْن نه ن ِعا فد لة ِم ْان اح ْد َاحابِ َنا َع ْان حا َْ َما َد ْبانِ نم َح فما ِد ْبانِ
خَ الِ ٍد] َو ِع فد لة ِم ْن اح ْد َحابِ َنا َع ْن َم ْه ِ ْبنِ ِز َا ٍي ََ ِمَعا َع ْان ََ ْعَْا ِر ْبانِ نم َح فما ٍد ا ْلا ح ْشا َع ِر اي َعانِ
اح الا اد ِ َدالَاَن نه َو
فاح َع ْن احبِي َع ْب ِد اللفا ِه
َن ص ِد َاَ ن
ا ْبنِ الْ َقد ِ
َار الْ نما ْم ِم ِن َ
َقاا َل َقاا َل اح ِم ن
َب ْر نب نه بِ َُ َن ِ
اَ ِه نرننو نع نه َو نم نُو ني نُ (کلینی.)221 ،3 ،8413 ،
الصدنو ِ ِفي َم َنا ِهي ال فن ِب اي ص ن ََهى َع ْان َما ا الا اد ِ َو َقاا َل اِنفا نه
س ف
روایت َ 88م َُالِ ن
لصلَا ِة (مجلسی.)38،3 ،8414 ،
نو ِق نظ لِ ف
روایت  83مرحوم مجلسی از اامه اهل سنت این روایات را نقال میکناد َو
َقا َلَ :لا
اَ ْه َع ْن َز ْ ِد ْبنِ خَ الِ ٍد الْ نُ َه ِن اي اح فأ ال فن ِب في
َر َوى ا ْل ِا َما نم اح َْ َم ند َو اح نبو َي ناو َي َو ا ْب نن َم َ
لصلَا ِة (.)8 ،38 ،8414
َ نَس ُّبوا ال اد َ َف ِانف نه نو ِق نظ لِ ف
در بررسی این روایای میتوان گفت که اواً هیچ یک سند مدتباری ندارناد؛
ثانیاً در این روایای ،دو نو تدبیر مطرح شده است الف( تنبیه و مدرفتبخشای
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به مواقیات نمااز و صایاح تمجیاد شاده کاه ایان تداابیر ،مالزماهای باا ایقااظ
ناا (بیاادارکردن خااواب رفتااه) ناادارد؛ ب) در دو روایاات پایااانی ،تدبیاار
«یوقظ»(بیدار) آمده که بر بحث حاضر ،دالت دارد؛ ولای مایدانی کاه خاروس
تنها صدا سر میدهد و صیاح(جیغ کشیدن و بانا صبحگاهی) ،مالزمة عقلیه باا
ایقاظ(بیدارکردن) ندارد .ممکن است گفته شود که صیاح با ایقاظ مالزمه عرفیاه
دارد و عالوه بر صیاح ،ایقاظ ه تمجید شده اسات؛ ولای بایاد گفات کاه ایان
مالزمه همیشگی نیست و چه بسا صیاحی که ایقاظ را به دنبال ندارد؛ ثالثاً تدمی
یک فضیلت از خروس به انسان محل خدشه است؛ البته ممکن است گفته شاود
که در این روایای ،در جایی دیگر ،مفاهی اخالقی ه مادح شاده و باه انساان

اس ِخ َص ٍ
اال
تدمی داده شده است (مانند الْ َم َكا ِر نم َعنِ ال فن ِب اي
ََ َعلف نموا ِم َن ال اد ِ خَ ْم َ
نم َحا َف َْ َت نه َع َلى اح ْو َق ِ
اُا َع َة َو َنث َْار َة ال فَ نرو َقا ِة (مجلسای،
ات ف
الساخَ َاَ َو الشف َ
الصالَا ِة َو الْ َن َْ َار َة َو ف
 ،)3 ،38 ،8414پس فضیلتِ ایقاظ ناا (برفرضِ قبول) نیی قابل تدیم اسات .در
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نهایت ،اشکال اصلی این است که فضیلتِ خروس در صیاح(آواز ساردادن) و و
إجهار( آشکار شدن) است که اگر بخواهی این فضیلت را به انسان تدمی دهی ،
باید به اذان صب تدمی داد نه ایقاظ ناا که استحباب اذان صب ه در روایای
خاص مطرح شده است؛ در نتیجه این روایای نیی جواز ایقاظ برای نماز دالات
ندارند .خالصه آنکه در دلیلِ ( 1روایای «بلند کردن صدا») تنهاا روایات شاماره
 ،83سنداً و دالتاً بر استحباب ایقاظِ متربی و ولد ،برای نماز دالت دارد.
جمعبندی ادله
در بررسی دلیل عقلی و عناوین و قواعد عامه روشن شد کاه همگای بار مادعا
(جواز ایقاظ متربی برای نماز) دالت ندارند و در دلیل  2گفته شد که اگار عادم
ایقاظ به استخفاف نماز و عدم امتثال تکلیف نمازآموزی و تربیت عباادی منجار
شود ،از باب ادله تربیت و ادله تربیات عباادی بیادارکردن بارای نمااز واجاب
خواهد بود .همچنین در دلیل نهی از منکر (دلیل  )4گفتاه شاد در صاورتی کاه
خوابِ متربی (در دفدای متددد و مستمر) به سبک شمردن نماز و یا ترکِ کلایِ
نماز یا ترکِ کلیِ یک وعده از نماز (مانند نماز صب ) منجر شود ،از باب نهای از
منکر ،بیدار کردن واجب است .در بررسی روایای (دلیل  3و  )1نیی دانستی کاه در
دلیلِ  ،3روایت یک و دوم (صحی السند) بر استحباب بیدار کردن دالت داشاتند و
نیی در دلیل  ،1تنها روایت شماره  83سنداً و دالتاً بر استحباب بیادار کاردن والادین
برای نماز دالت دارد.
بررسی یک شبهه (نقد دلیل منع)
استحباب و وجوب بیدار کردن متربی برای نماز ،با اشکااتی مواجه است که در
ادامه خواهد آمد
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اشکال ممکن است در مقابلِ قولِ جواز بیدارکردن ،به حادیث رفاع قلا از
خوابیده تمسک شود؛ مبنی بر اینکه خوابیده ،مکلف نیست.
جواب اشکال حدیث رفع ،حک را از خوابیده مرتفع میکند؛ در حالیکاه
در بحثِ پیشرو ،سخن در مورد وظیفه انسان بیدار (مربی) است.
اشکال از همینجا میتوان استدال کرد که وقتی خوابیده ،مکلاف نیسات،
پس کسی حق ندارد وی را بیدار نماید .به عباری فنیتار ،خوابیاده باه واساطة
قاعده تسلط بر انفس (الناس مسلطون علی انفسه ) و نیی مکلف نبودن بر نمااز،
دارای حقِ رقود( خوابیده) و ایقاظ( بیدار کردن) ،زیر پاگذاشتن این حق است.
جواب اشکال این مطلب درست است و توضای یاک مقدماه ازم اسات.

ممکن است به قاعده تسلط (مرمله نباو  :الناا مسالَوأ علای اماوالهم (مجلسای،
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 ،))838 ،8 ،8414اینگونه اشکال شود که این قاعده ،در مورد اماوال اسات؛ ناه
انفس و حاای شخصیه مانند خواب؛ اما در پاسد باید گفت که به دلیالِ فحاوا،
قاعده تسلط بر اموال بر «تسلط افراد بر انفس» نیی دالت دارد (منتظاری،8418 ،
 )483 ،8و شید انصاری نیای در مکاساب در ماورد مباحاث اقتصاادی و بیاع و
مدامالی از این قاعده ،به کرای باه «الناا مسالَوأ علای انْساهم» تدبیار میکناد

(انصاری 883 ،3 ،8482 ،و .)883 ،3
در بررسی این « اشکال » چند بحاث مها وجاود دارد الاف) نسابت ادلاه
تربیت با حدیث رفع قل چیستو از میانِ حقِ بر تربیت (حق والدین بر تربیات
کردن) و حقِ خوابیده(برای متربی) ،کدامیک مقادم اساتو ب) نسابت حادیث
رفع با روایایِ مدتبرِ مجوزِ بیدارکردن ،چیستو
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در مورد بحث الف باید گفت که اگر بخواهی تضییعِ حقِ خوابیاده و تسالط
بر خود را به ضرار و حرج برسانی  ،باید دانست کاه قاعاده اضارر و احارج،
تکالیفی که از اساس ضرری و حرجی هستند را بر نمیدارد؛ بر این اساس ،اگار
ادله جواز بیدار کردن  ،تام باشند (که گفته شد روایای یک و دو و سییده سنداً و
دالتاً تمام هستند)قاعده اضرار و احارج در ماوردِ جاواز بیادارکردن ،جااری
نمیشود .در بابِ نسبت حدیث رفاع قلا از خوابیاده و ادلاه تربیات نیای بایاد
دانست که ادله تربیت میگوید مربی باید متربی را برای نماز بیدار کند تا پس از
یقظه(بیدارشدن) ،مکلف شود و حدیث رفع قل  ،به کنار رود .در مورد بحث ب
(نسبت حدیث رفع قل از خوابیده و روایای خاصه چیستو) گفتی که حادیث
رفع قل  ،میگوید خوابیده تکلیف ندارد ،پس بیدارکردن جایی نیست و روایاای
خاصه ،میگوید بیدارکردن ،مستحب است و در شرایطی واجب ،روشان اسات
که روایایِ خاصه ،مخصص و مقید حدیثِ رفاع قلا خواهاد باود .باه عبااری
دیگر ،حدیث رفاع قلا میگویاد خوابیاده ،مکلاف نیسات روایاای خاصاه
میگویند ،باید مربی شرایطِ وجودیِ تکلیف( ،یدنی یقظه(بیدار شادن)) را بارای
متربی ایجاد نماید؛ در نتیجه حدیث رفع از اسااس ،از اینجاا ،برداشاته میشاود؛
چراکه با بیدار شدن ،دیگر متربی ،مکلف باه نمااز خواهاد باود .وجاه اشاکال،
آنجاست که مبتنی بر حدیث رفع و نیی قاعده تسلط بر انفس ،متربی دارای «حاقِ
رقود» است و نباید ایقاظ نمود .در پاسد باید گفت که این روایای ،باه صاوریِ
تخصیص و تقیید میگویند که حقِ رقود در وقتِ نمااز ،بارای راقاد( خوابیاده)
وجود ندارد و حقِ تربیت برای مربی ،مقدم است؛ به عباری دیگر اگر ها حاقِ
رقود را بپذیرم ،سخن در تدارضِ حقِ رقودِ متربی و حقِ بر تربیتِ مربای اسات
که گفته شد حقِ تربیت (به اقتضای قواعد عامه و روایاای مدتبار) مقادم اسات.
روشن است که همانطور که ادله تربیت ،دوران پیش از بلوغ و تکلیفِ متربی را
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شامل میشود ،شرایطِ غیراختیاری و عدم تکلیف (متربی) مانند غفلت ،نسایان و
خواب را نیی شامل میشود؛ به عبااری دیگار ،مربای ،مکلاف اسات و شارایط
تکلیف را داراست؛ هرچند متربی مکلف نباشد.
فروعات
در مورد ویژگیهای حک استحبابِ ایقاظ و وجوبِ ایقاظ (درشرایطی خااص)
باید گفت که این احکام ،مولوی ،تدیینی ،عینای –کاه باا انجاامِ دیگاران سااقط

میشود؛ اما عیناً همگان مورد خطاباند – توصلی است.
همچنین فروعاتی در ادامه قابل بررسی است.
فرع  :4عدم رضایت و نهی راقد(خوابیده)

آیا استحباب ایقاظ( بیدارشدن) ،مشروط باه رضاایتِ راقد(فردخوابیاده) اساتو در
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صوری عدم رضایت متربی و یا نهی وی ،حک ِ ایقاظ چیستو در بررسای روایاای

اَا ِة) و دو (َناو ِق نظ ال فرا ِقا َد َو
گفته شد که تنها روایت شماره یک (َناو ِق نظ ال فرا ِقا َد َو ََ َكلفا نم بِالْ َح َ
الصلَا ِة) و سییده ( َ ْن َب ِني لِل فر نَ ِ اِذَا َدلفى بِاللف َْ ِ اح ْأ ن ْس ِم َع اح ْه َل نه لِ َك ْي َقناو َم ال فناائِ نم َو َ َت َحا فر ََ
ََا ْ نم نر بِ ف
الْ نم َت َح ارَ) سنداً و دالتااً تماام بودناد .باه قریناه عبااریِ «َ ََحا فر ََ الْ نم َت َحا ارَ» در روایات
سییده میتوان گفت که این روایای ،به صوریِ رضایتِ خوابیده برای بیدار شادن،
انصراف دارد؛ اگرچه به صاوریِ رضاایتِ ارتکاازی(توافقی) و یاا دساتک «عادمِ

نارضایتیِ خوابیده »؛ بر این اساس ،در صورتی کاه راقاد ناراضای و یاا نهای نماوده
باشد ،بیدارشدن استحباب ندارد و جایی نیست؛ هرچند اگر عدم ایقاظ باه اساتخفاف
نماز و یا عادی بر ترک صالی و دیگر عناوین محرمه منجر شود ،عدم ایقاظ ،جاایی
نخواهد بود (که در ادامه خواهد آمد) .روشن است که در صوریِ نارضاایتی متربای
از بیدار شدن ،مربی برای تکالیفِ وجاوبی خاود (مانناد وجاوبِ تربیات عباادی و
وجوبِ نمازآموزی متربیان) بایاد از باابِ مقدماه ،در ابتادا تمایال و رضاایت را در
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متربی ایجاد نماید و یا دیگر تمهیدای تربیتی (مانند زمینهسازی برای برنامه خاواب و
خوراک و  ،...برای بیدار شدن) را فراه سازد.
به عنوان تحلیلی تربیتی و بحثی فرا فقهی باید گفت که اشتراطِ بیادار کاردن باه
رضایت فرد خوابیده و متربی ،از منظرِ تربیتی به این مدناست که فقه تربیتای در ایان
حک  ،تربیت را فرایندی یکسویه و به اصطالح «بااا باه پاایین» 83نمیداناد؛ بلکاه
فرایند تربیت را دوسویه میداند و رضایت و اختیار و انگییشهاای متربای را در آن
دخیل میشمارد؛ بر این اساس ،هرچه مربیان در ایجاد شو و انگییه برای اقامه نمااز
تالش بیشتری نمایند ،دسترسی به اهدافِ تربیتی ،استوارتر و مستدامتر خواهد بود.
فرع  :5تقاضای یقظه(بیدار شدن)
روشن است که در صوریِ درخواست متربی و قبول وعهدِ مربی ،ایقاظ از بااب
وفای به وعده ،ازم است83.همچنین با توجه به فضایِ غالابِ تربیات عباادی و
سبک زندگی دینی ،اگر متربی «درخواست بیدار کردن» نداشته باشد ،درخواستِ
ارتکازی نوعی اجازه است و کفایت میکند.
فرع  :3معیار قصد بیدار نشدن
برخی مدیارِ «قصدِ بیدار نشدن» را مطرح نموده و گفتهاند که اگر فارد خوابیاده،
قصدِ بیدار نشدن (و قصد ترک صالی) دارد ،از باب نهی از منکر ،بیدار کاردن
واجب است (گلپایگانی .)283 ،8 ،8418 ،در بررسی این دیدگاه باید گفات کاه
قصد ،مدخیلتی ندارد و اساساً هنوز منکری واقع نشده است .هرچناد باه حکا ِ

«الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» میتوان راقدِ قاصد را مقصر و عاصای دانسات؛
اما تحققِ ترک صالی ،مدیار است نه قصدِ ترک صاالی ،در نتیجاه قصادِ تارک
صالی برای جواز بیدار کردن کافی نیست در عاین اینکاه در نوشاتار حاضار،
گفته شد که بیدار کردن متربی ،بنابر ادله خاصه ،مستحب است.
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فرع  :1بلوغ متربی و عدم آن
آیا حک استحباب بیدارکردن متربی (و وجوب در شرایطی) ،متربیِ غیربالغ را نیی شامل میشودو
در پاسد باید گفت کاه روایاای مجاوز ،باه راقدِ(خوابیاده) باالغ و مکلاف
منصرف است؛ اما استدال به ادله تربیت ،مقتضی این است کاه ایان اساتحباب،
دوران پیش از بلوغ را نیی شامل شود و با روشهای کارآمد و نرم به بیدارکردن
اقدام شود ،در نتیجه بیدارکردن متربیِ غیر بالغ نیی مستحب است.
فرع  :2عدم اختصاص بیدار کردن به ولی
«استحبابِ ایقاظِ متربیِ راضی» ،بنابر اطال ِ روایایِ خاصاه ،مخصاوصِ ولای و
مربی نیست؛ هرچند بنابر روایای مدتبر ،بیدارکردن فرد خوابیده راضی ،بر هماه
مستحب است؛ اما ممکن است این بیدارکردن ،از باب تنها روش تربیت عبادی،
برای مربی (از باب مسئولیت الیامیِ تربیتی) ،واجب باشد.
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فرع  :6علم یا احتمال یقظه(بیدارشدن) طبیعی
در موردِ «عل یا احتمال بیدار شدنِ طبیدای راقاد در داخال وقات» بایاد گفات هار چناد
روایای ،مطلق است؛ اما به قرینه مناسبای حک و موضو  ،باید گفت کاه اساتحباب بیادار
کردن ،در جایی است که شخص بیدارکننده ،به عدمِ بیدارکردن طبیدی ،عل یا اطمینان دارد.
فرع  :0عناوین ثانویه
گفته شد که اگر بیدارکردن ،موجبِ صد ِ عنوانِ إضرار و إیذام و یا تنفار تادریجی از
نماز شود ،در این صوری ،بیدارکردن جایی نیست .همچنین اگر بیادارنکردن ،موجابِ
بر ترک صالی یا استخفاف نماز (از سوی ولد یا والد /ازسوی راقد و مُساتیقِظ) شاود،
بیدارکردن واجب میشود .همچنین گفته شده که خواب بودن در تمام وقاتِ نمااز ،باه
صوری یکبار و چندبار ،موجاب اساتخفاف نمااز نیسات و اگار در صاوری تدادد،
موجب استخفاف شود ،بیدارکردن واجب میشود.
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دستاوردهای پژوهش حاضر را میتوان چنین بیان کرد
 .8ایقاظ(بیدارکردن) متربای و فرزناد بارای نمااز (در صاورتی کاه راقاد( فارد
خوابیده) ،ناراضی نباشد) برای والدین و مربیان (و نیی همگان) مستحب است؛
 .8بیدارکردن متربی برای نماز ،در مواردی واجب است که عباریاند از
 بیدارنکردن موجبِ ترکِ کلیِ صالی یا ترکِ کلیِ یک وعده (مانناد نماازصب ) توسطِ متربیِ بالغ باشد؛
 بیدارنکردن (و ترک نماز توسط راقدِ بالغ) موجبِ استخفاف نماز باشد؛ بیدارنکردن  ،موجبِ عدمِ امتثالِ کلیِ «وجوبِ تربیت عبادی و نمازآموزی» باشد؛ .3استحباب و وجوبِ بیدارکردن متربی برای نمااز ،مشاروط اسات باه علا و
اطمینانبه بیدار نشدن طبیدی در وقت نماز.
 .4اگر بیدارکردن ،به إضرار و إیذام شدید 81و تنفر از نماز منجر شود ،جایی نیست؛
 .2در صوریِ ناراضی بودنِ متربی و یا نهی نماودنِ وی ،بیادارکردن اساتحباب
ندارد و جایی نیست؛ هرچند اگر بیدارنکردن به استخفاف نمااز و یاا عاادی بار
ترک صالی و دیگر عناوین محرمه منجر شود ،بیدارنکردن ،جایی نخواهد بود.
 . 3زمینه سازی برای تمایال و رضاایت متربای باه بیادار شادن و تقاضاای
بیدارکردن از مربی(هرچند ارتکازی) ،مستحب اسات و در ماوار دِ وجاوبِ
بیدارکردن  ،واجب خواهد بود.
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 .3درباره روشِ بیدارکردن نیی باید گفت که این اقدام تربیتی مانند تمامِ روشهاا
و اقدامایِ تربیتی ،مشمولِ مدیارهایی است که برای گایینش روشهاای تربیتای
در فقه تربیتی ،بیان شده اسات (اعرافای ،)88-83 ،8383 ،مانناد اینکاه بایاد از
بهترین و کارآمدترین روشِ بیادارکردن بهاره گرفات و نیای اینکاه در گایینشِ
روشهای بیدارکردن  ،مشوریگیری از کارشناسان ،دارای استحباب است و نیی
اینکه روشهای محبتمحور در نمازآموزی و بیدارکردن بر روشهای الیامای و
تحمیلی و روشهای آگاهیبخش و بصیریآفرین بر روشهای مبتنی بر عاادی
و تلقین و روشهای مبتنی بر فدالیت و مشارکتِ متربی بر روشهای مربیمحور،
اولویت دارد؛ همچنین در انتخابِ روشهای بیدارکردن ،بایاد تاوانِ جسامی ،ذهنای و
روانیِ متربی درنظر گفته شود و نباید بیش از حدِ توانِ متدارَف باشد.
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پینوشتها
8. Islamic Education
 .8توضی آنکه در بابِ حجیتِ سیره عقال (بنای عقال) دیدگاههایی مبنی بر احرازِ امضام ،احرازِ رد و
کفایتِ عدم ثبویِ رد در اصول وجود دارد .این دیدگاهها در مجالی دیگر بررسی شد (موسوی ،بیتا).
.3تذکر اینکه پن ارزشی بودنِ احکامِ شرعی (وجوب ،حرمت ،استحباب ،کراهت و اباحه) در احکامِ
عقل نیی جاری است (مانند لیوم ،حُسن و ). ...

َ .4عاونوا علی الب ّر و التقو

(مااده .)8

. 2مرحوم کاشف الغطام در این بحث ،به قاعده إحسان ،اشاراتی دارد (بیتا.)8 ،
 . 3شایان ذکر است که در اصطالحِ فقهی اصولی ،تمهیدِ مقدمایِ فدلِ غیر« ،اعانه» و «تسبیب» خوانده
میشود و تمهیدِ مقدمایِ فدلِ خود« ،مقدمه».

نر ِف َع الْ َق َل نم َع ْن َثلَا َث ٍة َعنِ ال فنائِ ِم ََ فتى

ات اللف ِه َع َل َْ ِه احنف نه قَا َل قَا َل َر نمو نل اللف ِه
َ .3و نر او َنا َع ْن َعلِ مي َد َل َو ن
ِ
َ ْس َت َْ ِق َظ َو َعنِ الْ َم ُْ نن ِ
وأ ََتفى نَْ َق َو َعنِ ال اَ ْْ ِ ََ فتى َ ْبلن َغ (مجلسی.)834 ،12 ،8414 ،
 .1مرحوم کاشف الغطام به این دلیل ،اشارهای دارد (بیتا.)8 ،

َ « .8و اح فما ََ ُّق َولَ ِد ََ فَاح ْأ ََ ْع َل َم احنف نه ِم ْن َ َو نم َ افل اِلَ َْ َ ِفي َع ِ
اَ ِ ال ُّدن ََْا بهخیرُ َو شَ ار ُِ َو احنف َ َم ْس نوو لل َع فما
َولَِ َت نه ِم ْن نَ ْسنِ ا ْلا ح َي ِ َو ال فد َلالَ ِة َع َلى َر اب ِه َع فَّ َو ََ ف َو الْ َم نعونَ ِة َع َلى َطا َعتِ ِه فَا ْع َم ْ ِفي اح ْم ِر ُِ َع َم َ َم ْن َ ْعل نمَ
احنف نه نمثَا ل َع َلى ا ْل ِا َْ َس ِ
اأ اِلَ َْ ِه نم َعا َق ل َع َلى ا ْل ِا َم َاَ ِة اِلَ َْ ِه» (صدو  388 ،8 ،8483 ،؛ همان231 ،8 ،8413 ،؛

حرانی.)834 ،8414 ،

 . 81این روایت دارای دو سند است .یکی عبداهلل بن جدفر از عبداهلل بن حسن از علیبن جدفرالدریضی
از امام کاظ  3نقل کرده که در این زنجیره ،عبداهلل بن حسن توصیفی ندارد؛ اما در ذیل مولف
قربااسناد مستقیم ًا از علی بن جدفر الدریضی – که موثق است (کشی431 ،8341 ،؛طوسی،8318 ،
 -)328نقل کرده .در نتیجه سند دوم صحی است؛ اما سند کتاب قربااسناد به حر عاملی محل بحث
است و در نتیجه سند این روایت مدتبر نخواهد بود.

ومى ََ فد َث َنا احبِي َع ْن احبَِ ِه َع ْن ََ اد ُِ ََ ْع َْ ِر ْبنِ نم َح فم ٍد َع ْن احبَِ ِه ع
 .88الْ َُ ْع َْ ِر ف ن
ات احخْ َب َرنَا نم َح فم لد ََ فد َثنِي نم َ
ْ
الص ْب ََا َأ اح ْأ ن َصلُّوا الْ َم ْن ِر َ َو الْ ِعشَ َاَ ََ ِمَعا َو ال ُّْ ْه َر َو الْ َع ْص َر ََ ِمَعا
قَا َل :نَا َأ َعلِ ُّي ْب نن الْ نح َس َْنِ ع َا نم نر ا
الصلَا َة ِفي َغ َْ ِر َو ْقتِ َها ف َََقنو نل نه َو خَ َْ لر ِم ْن اح ْأ َ َنا نموا َعن َْها( .نوری.)88 ، 3 ،8411 ،
ف نََقَا نل لَ نه ن َصلُّو َأ ف
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پژوهشنامة تربیت تبلیغی

 .88همه راویان توثیق دارند .از جمله علی بن الحسین بن بابویه ،پدر شید صدو (طوسی438 ،8318 ،؛ نجاشی،
،)838 ،8413سدد بن عبداهلل قمی (نجاشی831 ،8413 ،؛ طوسی ،بیتا ،)883 ،بحمدبن محمد بن خالد برقی
(صاحب کتاب المحاسن) (نجاشی 33 ،8413 ،؛ طوسی ،بیتا )23،و یدقوب بن سال بحمر (نجاشی،
)448 ،8413؛ البته علی بن بسباط بن سال را نجاشی ،ثقه و فطحی دانسته است (کشی823 ،8341 ،و .)238
 .83این سند ،دست ک بخاطر عدم توصیفِ یدقوب ،نامدتبر است.
 . 84سند این روایت ،بخاطر ارسال (عن بدض اصحاب احمد بن محمد بن خالد) نامدتبر است.
 . 82این روایت دو سند دارد در دومی سهل قرار دارد که ضدیف است و سندِ اول قابل تصحی است؛
اما در سند اول ،جدفر بن محمد اشدری توصیف ندارد و محل تردید است.
83.Top & Down
 .83ر.ک اعرافی .42 ،8383 ،در روایتی مدتبر ،به وفاداری در وعده به کودکان ،دستور داده شده
الص ْب ََا َأ فَْنوا لَ نه ْم؛ ف َِان نفه ْم َ َر ْو َأ احنف نك نم
الص َْدَا ِو اي قَا َل:قَا َل لِي اح نبوالْ َح َسنِ ع اِذَا َو َع ْدَن نم ا
است « َع ْن نن َل َْ ٍ ف
ِ
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 . 81روشن است که قاعده اضرر ،احکامی که ذاتاً ضرری است را مرتفع نمیکند و میدانی که ایقاظ،
دارای نوعی اذیت و آزار برای راقد است که این مقدار ،قابل توجه نیست .سخن در ضرر و ایذام مدتنابه
و شدید است.

 .4اعرافي ،عليرضا؛ فقه تربيتي مباني و پيشفرضها؛ تحقيق و ناگارش :سگيدنقي موسگوی ،قگم:
اشراق و عرفان.1841 ،
---------- .5؛ احكام تربيت فرزند؛ تحقيق و ناارش :سيدنقي موسوی ،قم :اشراق و عرفان.1848 ،
---------- .3؛ قواعد فقهيه؛ تقریر :احمد عابدینزاد و دیاران ،قم :اشراق و عرفان.1848 ،
----------- .1و موسوی سيدنقي؛ نمازآموزی به فرزندان در فقه تربيتگي اسگالم؛ فصگلنامه
پژوهشي در مسائل تعليموتربيت اسالمي ،ش  ،14صص.1842 ،31-55
 .2اردبيلى ،احمد بنمحمد؛ مجمع الفائدۀ و البرهان في شر إرشاد األذهان؛ قم :انتشارات اسالمى.1918 ،
 .6انصاری ،مرتضى؛ كتاب المكاسب؛ قم :كنار جهانى بزرهداشت شيخ اعظم انصارى.1915 ،
 .0بهجت ،محمدتقى؛ استفتاءات؛ قم :دفتر حضرت آیة اهلل بهجت ،چاپ اول.1923 ،
 .0تبریزى ،جواد بن على؛ استفتاءات جدید؛ قم :بينا ،چاپ اول ،بيتا.
 .1تبریزى ،جواد بن على؛ صراط النجاۀ؛ قم :دار الصدیقة الشهيدۀ ،چاپ اول.1921 ،
 .44حاكم نيشابوری ،محمد بن عبداهلل؛ المستدرد على الصحيحين؛ تحقيق :مصگطفى عبگد القگادر
عطا ،بيروت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى .ج.1911 ،1
 .44حائری ،سيدكاظم؛ الفتاوى المنتخبة؛ قم :بينا ،اول ،بيتا.
 .45حرانى ،حسن بن شعبه؛ تحف العقول؛ قم :جامعه مدرسين حوز علميه قم.1919 ،
 .43حر عاملى ،محمد بن حسن؛ هدایة األمة إلى أحكام األئمة؛ مشهد :مجمع البحگوث اإلسگالمية،
چاپ اول.1912 ،
----------------- .41؛ وسائل الشيعه؛ قم :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم).1914 ،
[ .42عالمه] حلي ،حسن بن یوسف؛ منتهى المطلب في تحقيق المگذهب؛ مشگهد :مجمگع البحگوث
اإلسالمية ،اول.1912 ،
 .46حلّى ،نجمالدین جعفر بن حسن؛ المعتبر في شر المختصر؛ قم :مؤسسه سيد الشهداء ع ،اول.1911 ،
[ .40امام] خمينى ،سيد رو اهلل؛ استفتاءات؛ قم :انتشارات اسالمى ،پنجم.1922 ،
 .40صافيهلپایاانى ،لطفاهلل؛ جامع األحكام؛ قم :حضرت معصومه س ،چهارم.1911 ،
 .41صدوق ،محمّد بن علي بن بابویه؛ من الیحضر الفقيه؛ قم :جامعه مدرسين.1918 ،
---------------------- .54؛ الخصال؛ قم :جامعه مدرسين.1918 ،
---------------------- .54؛ علل الشرائع؛ قم :داورى ،اول.1835 ،

[ .55شيخ] طوسي،أبوجعفر؛ الفهرست؛ نجف ،المكتبة المرتضویة ،بيتا.
------------------- .53؛ رجال الشيخ الطوسي؛ نجف ،انتشارات حيدریه.1893 ،
------------------ .51؛ الخالف؛ قم :انتشارات اسالمى.1911 ،
 .52كاشف الغطاء ،جعفر بن خضر؛ كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغگراء؛ قگم :دفتگر تبليغگات،
اول.1922 ،
------------------- .56؛ القواعد الستة عشر؛ بيجا :مؤسسه كاشف الغطاء ،بيتا.
 .50كشي ،محمد بن عمر؛ رجال الكشي؛ مشهد :دانشاا مشهد.1893 ،
 .50هلپایاانى ،سيد محمدرضا؛ مجمع المسائل؛ قم :دارالقرآن الكریم ،دوم.1914 ،
 .51كلينى ،محمد بن یعقوب؛ الكافي؛ تهران :دارالكتب اإلسالمية ،چهارم.1911 ،
 .34لنكرانى ،محمد فاضل؛ جامع المسائل؛ قم :امير قلم ،اول.1925،
 .34مجلسي ،محمد باقر؛ بحار األنوار؛ بيروت :مؤسسة الوفاء.1919 ،
 .35مصطفوى ،سيد محمدكاظم؛ مائة قاعدۀ فقهية؛ قم :اسالمى ،چهارم.1921 ،
.1921 ،
 .33مكارم شيرازی ،ناصر؛ استفتاءات جدید؛ قم :مدرسه امام علي بن ابيطالب
 .31منتظرى حسينعلى؛ دراسات في والیة الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية؛ قم :نشر تفكر.1914 ،
 .32موسوی ،سيدنقي؛ حجّيّت سير های تربيتي عُقَال در فقه تربيتي؛ فصلنامه مطالعات فقه تربيتي.
(در روندِ چاپ) ،بيتا.
 .36نجاشي ،احمد بن علي؛ رجال النّجاشي؛ قم :انتشارات جامعه مدرسين.1911 ،
 .30نجفى ،محمدحسن؛ جواهر الكالم في شر شرائع اإلسالم؛ بيروت :دار إحياء التراث العربي.1919 ،
 .30نراقى ،محمدمهدى؛ لوامع األحكام في فقه شریعة اإلسالم؛ قم :بينا ،اول ،بيتا.
 .31نوری ،حسين؛ مستدرد الوسائل؛ قم :مؤسسه آل البيت(عليهم السالم).1913 ،

