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 اشاره
بحث در وظائف آموزشی خانواده بود که استدالالت ما کمی گسترش پیدا کرد و وظائف تربیتی را هم شامل شد 

 خیلی از استدالالت مشترك بود. چون تقریباً

 .اولویت و فحواي ادله وجوب نفقه و حضانت بودآیات و روایات تأدیب بحث شد، دلیل دیگر 

 ادله بحث تأدیب
دو دلیل باقی مانده یکی سیره و یکی هم حکم عقل است که ادله لبی هست و ممکن است چنین اطالقی در آن 

 جزء وظائف و تکالیف پدر و مادر و خانواده هست.  الجملهیفنباشد ولی آموزش دادن و تربیت ولو به نحو 

 سیره
 .و سیره متشرعه هیعقالئشود آورد سیره باب سیره دو تقریر میدر 

 هیعقالئتقریر اول: سیره 

بوده و االن هم  طوراینمقصود از تقریر اول متعارف و متداول بین عقال این است که حداقل در عرف آن زمان 

د و سیره عقال بر این است که اجتماعی هستن ورسومآداب اددادنبه ی موظفطور است در نگاه عرفی پدر و مادر این

 دادند.این کار را انجام می

ي آموزشی و تربیتی است و این هامراقبتاي و که عمل عقال بر مواظبت و مراقبت جسمی و تغذیه طورهمان

 و روابط میان پدر و مادر و فرزندانشان بود. هاخانوادهسنت رایج در 

 ؛کندو حجیت پیدا میشود با این سه ویژگی سیره یک دلیل فقهی می

 ؛دادندعملی که عقال بما هم عقال انجام می -

 ؛ی و منظر معصوم بودهاین عمل در زمان معصوم و در مرئ -

 مورد ردع شارع قرار نگرفته است. سوم اینکه -
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 شارع بوده است. موردقبول جهیدرنت

ی هم وارد نشده است. عدر وکردند استدالل تقریر همین است که در زمان معصومین عقال بما هم عقال، عمل می

 است. هیعقالئاز اینکه روایات هم تأیید کرده ردعی نشده است. این تقریر استدالل به سیره  نظرقطعبا 

امی و الترجیحی، بل ال تفید اکثر من االلزالسیره ال تنتج الوظیفه و تکلیف ممکن است کسی اشکال بکند که 

 رساند.االباحه، بیش از اباحه نمی

تجتمع مع الوجوب و الندب که السیره ال تفید اکثر من االباحه بالمعنی العام پاسخ مبسوط را در اصول گفتیم که 

نه اباحه به معناي لعام ال تفید الوجوب و الندب بلکه تفید االباحه بالمعنی ا، سیره معصوم و الجواز بالمعنی الخاص

یجتمع مع الوجوب و الندب و  ؛ کهاستإن کان بالمعنی العام رساند که مثل خاص، اصل جواز به معناي عام را می

 است.الجواز بالمعنی الخاص 

اي که در اصول درباره سیره معصومین گفتیم درباره سیره عقالییه غیر مردوعه که شارع آن را ردع نکرده قاعده

اکثر  ال تفیدآید یعنی آنچه در سیره عقال رواج دارد و شارع آن را ردع نکرده مثل خود عمل شارع است این هم می

 من االباحه بالمعنی العام.

االصل فی السیره سواء فی سیره المعصوم أو فی السیره العقالییه التی لم یردع المعصوم. جواب این است که 

چه سیره معصوم چه سیره عقالییه غیر  ،و لکن با قرائن خاصی داللت سیره المطلقاالصل فی السیره االباحه بالمعنی 

 لت بر استحباب و حتی وجوب بکند.تواند دالمی ...مردوعه و ممضاة

 در اصول  هیعقالئسیره 

ي منقح کردیم که پنج شش حالت ثانوي و قاعده خاص داللت سیره را از پایه و حداقل اباحه بنددستهدر اصول 

مع القرائن العامه أو  ؛ کهآوردو گاهی در حد وجوب می آورد گاهی در حد ندبلمعنی العام یک مقدار باالتر میبا

یعنی افاده الخاصه السیره و کذا السیره العقالییه الممضاة ممکن أن تفید اکثر من االباحه  شرایطالخاصه و فی 

ال تفید اکثر من االباحه و لکن لهذه القاعده سیره  استحباب یا وجوب بکند. پس قاعده کلی را قبول داریم که

اي که مردوع نیست ذکر کرد این است که این عمل و سیره ممضاةشود در سیره یکی از استثنائاتی که میاستثناء، 

 همراه با ارتکازات عقالییه باشد.
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ها فی حد نفسه یک یرهمرحوم شهید صدر به این ارتکازات خیلی توجه دارد و خیلی امر درستی است. این س

ال تفید الوجوب و ال الندب بل االباحه بالمعنی المطلق که ربما یجتمع مع الوجوب أو الندب أو عمل است عمل 

 .االباحه

تواند پس سیره منافات با وجوب و استحباب ندارد بلکه داللت خاص بر آن ندارد. یکی از چیزهایی که می

معناي عام أخص بکند و داللت بر حکم خاصی را از آن به دست بیاوریم یعنی داللت سیره را از حد اباحه به 

 وجوب یا ندب، همراه بودن این سیره با ارتکازات است.

اي که شارع آن را ردع نکرده، مانند سیره معصوم فی ...یعنی سیرهممضاةجواب این است که گرچه سیره عقالییه 

ویژه  شرایطاز اباحه به معناي مطلق و اباحه به معناي عام؛ اما با قرائن و بیش ال تفید اکثر من االباحه، حد نفسها 

 تواند مفید ندب و حتی وجوب باشد.می

اي است. ارتکاز این است که هم قرینه خاصه آمیختگی سیره با ارتکاز ویژه فیهمانحناین امر کلی است و در 

دانستند نه اینکه مند میدادند خودشان را وظیفهانجام میاي را در حدي ي مثالً جسمی و تغذیههامواظبتعقال که 

یا سیره عقالییه غیر مردوعه  ممضاةیک کار مباح انجام بدهند که ما بگوییم حرام نیست؛ و لذا سیره عقالییه  عنوانبه

 رسد.که عدم ردع هم با قرائنی به امضاء می

ی و ئدر مر هاآندهند و انجام و فعل م عقال انجام میبحثی که سه مقدمه گفتیم چهارمی هم دارد که عقال بما ه

ي بعدي، سوم اینکه ردع نشده و چهارم اینکه امکان ردع بوده و ردع نشده که بتوانیم از هارهیسمنظر معصوم بوده نه 

 .عدم ردع استفاده امضاء بکنیم مثل مقدمات حکمت

حکم بشود. این سیره اگر در یک حال معمولی باشد این چهار محور براي این است که سیره عقالییه دلیل شرعی 

یجتمع مع الوجوب و الندب واالباحه  ؛ کهفقط تفید عدم الحرمه یعنی االباحه بالمعنی العام که همان عدم الحرمه باشد

 حتی مع الکراهه فقط تنفی الحرمۀ. بالمعنی المطلق و

تواند از عدم الحرمه داللت بیشتري پیدا حافه می دیگر و قرائن شرایطولی با  ؛سیره این هست ،با چهار مقدمه

 ؛بکند

و اهتمامات آموزشی و تربیتی  انددادهیکی ارتکازات است که عقالیی که این عمل آموزش یا آداب و سنن را یاد 

عمل  صبغهدانستند. این عمل طوري است که با ارتکاز به هم آمیخته است یعنی حداقل داشتند از باب وظیفه می

و لون روي سیره آمده؛ و لذا این سیره با همه  صبغهاي بوده و عدم الردع و امضاء هم با همین وظیفه هصبغ
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 عنوانبهمورد تأیید قرار گرفته است. اگر این را بگیریم حداقل ارتکاز عقال این است که این کار را  شیهایژگیو

 داد، حداقل استحسانی که اعم از وجوب و ندب است در این بوده است.یک وظیفه مستحسن انجام می

است آنجا هم که حکم وضعی  هااینرساند حجیت و یی که حکم وضعی را میدرجاهادر اصل سیره عقالییه 

طور نیست لی همیشه ایناست. و جمعقابلنباشد اباحه به معناي عام است یعنی عدم الحرمه، حتی با کراهت هم 

 شود و همان ردع نشده است.گاهی این سیره با ارتکاز و موضع خاص و با یک لون خاص استحسانی انجام می

شود و امر غریضی است آن هم اگر امر ممکن است بگوییم یک کاري از باب یک غریضه حیوانی انجام می

کند ولی در انسان ، داللت بر اباحه بالمعنی العام مییک امر مشترك با حیوانات عنوانبهغریضی را ردع نکند 

آداب را یاد بدهد و این متفاوت با حیوانات  کهاینشده اقدامات خاصه است که توجه دارد به اقداماتی که انجام می

 است. دو جواب داریم:

دهد یک امر غریضی کند مادر به بچه شیر مییکی اینکه همان چیز غریضی در انسان رنگ عقالیی پیدا می -

سیره تواند انتخاب را انجام را ندهد و همان را عمل بکند و لذا همان است ولی انسان چون اختیار دارد و می

 ؛و انتخابهالنابعه عن الدافع الحیوانی تصبح السیره عقالییه الختیار االنسان 

دهد و آداب را ثانیاً دامنه این سیره به چیزهایی که در بین حیوانات نیست توسعه پیدا کرده یعنی آموزش می -

دهد که مختص به انسان است ولو اینکه دافع غریزي هست ولی حیث عقالییه هم در آن وجود به او یاد می

 قسیم نیستند.ها کند ایننمی تئیعقالدافع غریزي نفی  وقتچیهدارد، 

 اشکال

کنیم در پاورقی کتاب احکام اوالد هم آمده، اشکال این است اشکال و جواب مطرح می صورتبهمطلب دوم را 

را یاد بدهند ولی اختصاص به پدر و مادر  هاآنرا به  ورسومآداببرسند  هابچهاي هست که به که سیره عقالییه

هذه السیره لیس المختص بالوالدین بلکه تأم جمیع ابناء البشر؛ و لذا از این سیره عقالئیه  دارند فهیوظندارد همه 

 .توانید یک وظیفه ویژه خانواده را استفاده بکنیدنمی

 پاسخ
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این اشکال هم واضح البطالن است. درست است که وظیفه تربیت فرزندان مشترك بین جامعه و دولت و خانواده 

است که ارتکازات همراه آن  ايین هست که همه در قبال نونهال وظیفه دارند ولی اینجا سیرهاست سیره عقال هم ا

ي و وظیفه ویژه در قبال او دارند نه از گریمرباي که پدر و مادر با حیث پدر و مادري و است ارتکازات عقالییه

این سیره هذه وظیفه خاص للوالدین حافه به  ده أحد من الناس، قطعاً در سیره ما و ارتکازاتلحیث اینکه الوالد و الوا

 ؛کندکه براي همه هست این ارتکاز آن مسئله را حل می ايمضاف الی وظیفه عامه

پدر و مادر  کند واین سیره وظیفه عامه اجتماعیه را بیان می بنابراین نکته دوم این است که کسی اشکال نکند که

مختصه بالعائله و االب و الوالده و االم و که  ن سیره مضاف بر سیره عامهایاي دارند بلکه هم از آن حیث وظیفه

و خاصی است این هم به خاطر ارتکازات حافه به سیره هست. چون بحث ارتکازات  سیره ویژهله ئسایر اعضاء العا

این است که وضع سیره را از حیث داللت تحدید باید انجام بدهیم یکی از کارکردهاي ارتکازات عقالئیه  را اصول

خاص است که ندب مطلقی  صورتبهو  هاستآنکند. این سیره در حوزه پدر و مادر است و وظائف ویژه می

 آورد و ممکن است یک حدي از وجوب را هم بیاورد.می

ی نیست باید أخذ به قدر متیقن یک دلیل لبی است و اطالقی در دلیل لب عنوانبهاین سیره  نکته سوم این است که

این سیره تمسک کرد اما شود به برسند و یقین داریم می هاآنکرد و لذا در حدي که متعارف بوده که پدر و مادر به 

 شود.شود. پس سیره دلیل لبی است و بیش از حداقل و قدر متیقن نمیماوراء آن نمی

حدود باالتر ببرد؛ ارتکاز عقال این است که فیزیک و شیمی یا تواند سیره را از حد خیلی متیقن و مارتکاز می

انجام  وقتآننبود ولی ارتکاز عقال این است که اقداماتی که  وقتآنشود ی که امروز به بچه یاد داده میورسومآداب

ا آن هیچ فرقی ارتکاز عقال ب القاعدهیعلدادند از باب بعض المصادیق بوده و اال اگر مصادیق جدیدي هم بیاید می

ولو اینکه سیره دلیل لبی است و باید به قدر متیقن آن أخذ کرد اما گاهی  نکته سوم یک تعمیم است و لذاندارد؛ 

چیزهاي جدیدي پیدا شده از آن محدوده  بعدهاارتکازات عقالئیه سیره را از محدوده رفتارهاي متعارف آن زمان که 

دادند یا در فیزیک و ان سیره عقال این بوده که آداب المتعلمین یاد میدهد. آن زمي جدید تعمیم میهاحوزهبه 

که مورد ردع  ايسیره عقالئیه ممدوحه و محتوا عوض شده هاوهیشدادند االن ها یاد میریاضی جدول ضرب و این

د. اگر هیچ دلیل کنقرار نگرفته است با این ارتکاز حتی به رفتارهایی که آن زمان مصداق نداشته تعمیم پیدا می

هست ولی بعد عقالئی پیدا کرده و مستحسن شمرده  ضیغرادیگري هم نداشتیم این سیره عقالئیه که البته ناشی از 

 .شده است
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 نتیجه

 در این سیره با توجه به ارتکازات فراتر از محدوده اباحه به معناي مطلق سه تعمیم جاري شد؛

بلکه شاید وجوب هم اباحه بالمعنی العام و نفی الحرمه به استحسان و مندوبیت نکته اول این بود که از   -1

 باشد تعمیم پیدا کرد،

 این سیره مخصوص پدر و مادر است نه سیره عامه -2

ور متعارفه فی و ام هاروشي آموزشی و تربیتی که از سیره استفاده کردیم اختصاص به هاتیفعالاستحسان  -3

گیرد. این محدوده ي دیگر را هم میهازمانور متعارفه عقالئیه و متناسب با لک الزمان ندارد بلکه امذ

آیات و شود و به نظر ما این داللت خیلی قوي و محکم و خوب است مضاف بر اینکه داللت سیره می

 و لذا حتی اگر؛ »قوا أنفسکم وأهلیکم. أدبوا أوالدکم«عدم الردع نیست بلکه امضاء داریم  تنهانهروایات 

 سند بعضی روایات که در اینجا داریم مشکل داشته باشد باز این سیره را با این قوت داریم.

 صلی اهللا علی محمد و آله االطهار و
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