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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
ما در بحث تربيت طبيعي و جسماني به سه مقوله رضاع و حضانت و انفاق اشاره كرديم و در فقه نيز موجود است 

به بحثي كه در آن جا به تربيت  گرديمبرميكه بيرون از بحث تربيت جسمي و ... است و  گرديمبرمياما اكنون به بحثي 
  .خانوادگي اشاره كرديم

و  هاآنو رسيدگي به امور  هاآنپدر در قبال فرزندان هم وظائفي دارد و هم واليتي دارد يعني در قبال زندگي 
اشاره كرديم و از  هاآنبحث رضاع و حضانت و انفاق به وظائفي دارد كه ما تا حدودي در  هاآنزندگي  يهانهيهز

مسلم است. مثالً واليت بر ازدواج امري است كه در كتاب نكاح  الجملهفيطرف ديگر پدر واليتي دارد كه اين واليت 
 هم آمده است يعني پدر و جد پدري واليت بر نكاح دارند و اگر بر فرزندان كوچك خود عقد و ازدواجي جاري كنند

كه پدر و احيانًا مادر در قبال خانواده  آيدبرمياز آيات و روايات  الجملهفيدر روايات آمده است كه نافذ است بنابراين 
واليتي هم دارند و واليت هم به اين معناست كه حق تصرف دارند و  حالدرعينو فرزندان يك وظائفي دارند و 

مانع از تصرف ديگران شوند مثالً در پرورش و اموال و  تواننديمكنند و تصرفاتي در حوزه زندگي فرزندانشان  تواننديم
ازدواج او نوعي واليت و حق تصرف دارد و به همين دليل يكي از كساني كه نوعي واليت دارد و از اوليا به حساب 

و رجحاني در  در آن سخني نيست كه پدر هم يك نوع وظايف الزامي الجملهفيپدر است. اين بحثي است كه  ديآيم
يك نوع واليت و حق تصرف و تدخلي در شئون زندگي فرزندان دارد اما اين  حالدرعينقبال خانواده بر دوش دارد و 

  توجه كنيم.  هاآنمحل بحث است كه بايد به  هااينكه تا چه سالي و در چه حدي 
  د و حدود آن چيست؟بدانيم وظايف و واليت پدر و خانواده چه دليلي دار ميخواهيم اينجادر 

در باب وظائفي كه پدر و خانواده دارد ما اندكي بحث كرديم و در مورد واليت هم بحث زيادي نكرديم و در اينجا 
  دارد؟ ايدامنهببينيم اين واليت چه دليل و  ميخواهيم

 واليت پدر محدوده
تا قبل از بلوغ و رشد بر پدر  ميتوانيمكه در مورد اصل واليت پدر به عنوان سرپرست خانواده   ديآيمبه نظر  

واليتي قائل شويم يعني واليت در همه شئوني كه اين كودك دارد مثالً اين واليت مطلق در مقابل واليت بر نكاح است 
كه پدر واليتي بر نكاح فرزند دارد كه در روايات هم آمده است كه اگر پدر فرزند خود را در حال صغر به عقد ديگري 
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نافذ است و بعد از بلوغ او هم اين نافذ است منتها اين كه حق فسق و طالق دارد محل بحث است يا مثًال  درآورد
اموال او را بخرد و بفروشد و تصرف كند، واليت  توانديمدر اموال او تصرفي كند. منتها با قيودي كه دارد مثالً  توانديم

چون يكي از اولياي عقد در  ميكنينمما در اينجا موارد ريز را بحث  پدر بر فرزند، در فقه امر محرزي است كه الجملهفي
 الجملهفينكاح پدر است و اين بحث در آنجا آمده است و روايات معتبري دارد و تفاصيل آن محل بحث است ولي 

مُتَّفقُ عليه  الجملهفيطور كه مُتَّفَقُ عليه بينَ العامَّهُ وَ الخاصه و همه فقها اين است كه يكي از اولياي عقد پدر است همان 
در آن  توانديمتصرف كند مثالً اموال اين كودك تا قبل از بلوغ و رشد مال اوست و او  توانديماست كه در اموال او هم 

  دخل و تصرف كند البته با حدود و قيودي كه در روايات معتبر داريم.

 مفهوم واليت در خانواده
اين است كه آيا در فضاي  شوديمكه مطرح  ييهابحثتربيت خانوادگي هستيم، اولين گويا ما در اول بحث  اينجادر 

خانواده واليتي وجود دارد؟ و معناي واليت يعني حق تصرف و حق سرپرستي و حق دخالت ولو اين كه او اذن ندهد 
ر و نهي و اقدام كند و تصرف و دخالت كند و ام توانديميعني مشروط به اذن او نيست يعني نوعي قيموميت دارد و 

 گويندميمواردي از آن مثل اولياي عقد در نكاح داريم يا در اموال او در جاهاي ديگر فقه داريم و اينكه در كتاب حجر 
كه پدر ولي او است بنابراين اين بحث هم با اولياي عقد ارتباط دارد هم با كتاب  ديگويمكودك محجور است. در آنجا 

  الحجر ارتباط دارد و هم ممكن است با بعضي از جاهاي فقه ارتباط داشته باشد.

 پدر مطلقهواليت 
ور آموزشي و يك واليت كلي و مطلقي براي پدر در امور فرزند اعم از ام شوديمما اين است كه آيا  سؤال اينجادر 

تربيتي و اقتصادي و اجتماعي و ازدواج در نظر گرفت يا اين كه بايد مقيد باشيم در محدوده جاهايي كه دليل خاص 
را براي پدر اثبات كنيم و اين نظير مطلبي است كه  ايمطلقهبا دو طريق يك نوع واليت  خواهيمميدر اينجا  ما داريم؟

و استدالل اول ما از همان قبيل است و مدعاي ما اين است كه پدر يك نوع  طي كردند فقيهواليتحضرت امام در 
دارد كه در شئون  ايمطلقهو واليت  اندنرسيدهبر فرزندانش دارد البته مادام كه به مرحله بلوغ و رشد  ايمطلقهواليت 

  تصرف كند و اعمال مديريت كند و ديگران حقي ندارند. تواندميمختلف او 
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  وجود واليت پدر ادله
كه در فقه اصل عدم واليت شخصي بر شخص ديگر است و اين را همه قبول دارند و هر جا در واليت  دانيممي 

و در اينجا بايد ببينيم  خواهدميكسي بر كس ديگري شك كنيم، اصل عدم واليت است و اثبات واليت دليل روشني 
كه دليل  رديگيماشته باشيم دايره واليت پدر در محدوده جاهايي قرار اگر ند نهمطلقات و قاعده عامه و كلي داريم يا 

 يهاونيكنوانسدر  كنديمداريم و در جاهايي مثل اموال و ازدواج و... دليل داريم ولي اگر قاعده كلي شد خيلي فرق 
ت و او هر طور حقوق كودك آمده است كه در دوران كودكي نوع تعليم و آموزش كودك حق پدر و در اختيار او اس

اقدام كند البته شرايط و حدودي دارد و در واليت مطلقه فقيه هم واليت مطلقه حتمًا قيد و شرطي  تواندمي خواهدمي
دارد ولي اصل بر اين است كه يك نوع سيانت و حاكميت و حق نفوذ و حق تصرف و مديريت اين شخص را دارد و 

  اصل عدم واليت است مگر اين كه ثابت شود.

  پدر  مطلقهاثبات واليت  يهاروش
 ي خصوصيت از ساير مواردالغاالف. 

چند راه را براي اثبات يك نوع واليت كلي براي پدر ذكر كنيم: راه اول شبيه راهي است كه  ميتوانيمما در اينجا 
كه حضرت  ييهاراهي خصوصيت از موارد است يعني يكي از الغاطي كردند و آن  فقيهواليتحضرت امام و بزرگان در 

ما از اول تا آخر فقه كه مراجعه كنيم، مواضع و موارد زيادي را شاهديم كه در  گويندميامام طي كردند اين است كه 
آنجا حق تصرف و دخالتي به فقيه به عنوان نائب امام زمان داده شده است كه اين راهي كه در آن جا طي شده است و 

ما اگر  ديگويميك راه اين است كه  فقيهواليتباً خيلي معتبر نيست و براي اثبات چون مطلقاتي كه در مسئله است غال
مبتني بر يك قاعده كلي است كه موارد  هااينرا در كنار هم قرار دهيم مساعد با اين است كه همه  هااينبه طور موردي 

اين دليل سند معتبري ندارد ولي لِّ َأمرِ المُشكل القُرعَهُ بِكُو نظير اين در باب قرعه هم وجود دارد  شوديمبه آن ارجاع 
قرعه بزنيد و لذا ما  ديگويمكردند امام  برخوردپيدا كنيم كه در هر جا به مشكلي  ميتوانيمدر فقه موارد زيادي 

ي خصوصيت و تنقيح الغا اشاره به قاعده كلي دارد. هاايني خصوصيت كنيم و بگوييم جمع الغااز اين موارد  ميتوانيم
وقتي كه اين مجموعه را كنار هم قرار  گوييممياست وگرنه قياس است ولي ما  هااينو اصل عدم  خواهنديمدليل  مناط

اطميناني پيدا كند كه شئون اين كودك دست اوست اين يك دليل است كه البته به اطمينان شخص  تواندميدهيم عرف 
هم همين طور است و اين استدالل در  فقيهواليتبيشتر يك نوع اطمينان است و در  فقيه است و قاعده اصولي ندارد و

و استنباط قاعده كلي است مثالً در قاعده قرعه هم همين طور است  مناطي خصوصيت و تنقيح الغاواقع تجميع موارد و 
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ي خصوصيت الغاو  مناطه به تنقيح ي خصوصيت را بايد مطمئن شد اين يك راه است كه البتالغاو  مناطالبته بايد تنقيح 
كودك را به ديگري عقد  تواندميو بعضي از موارد آن هم قطعًا اولويت دارد مثالً در ازدواج واليت دارد و  گرددبرمي

انجام  ايمعاملهبراي او  تواندميپس  درآورداو را به عقد ديگري  تواندميكند و در صورتي كه تا اين حد نفوذ دارد كه 
او را  تواندمياين كار را كند يا  توانستيمالبته در معامله دليل هم داريم ولي اگر دليل هم نبود باز به طريق اولي دهد 

 به رشته فيزيك و يا رياضي ببرد. 
   

خيلي محكمي  مجموعه هاآنمعتبر نباشد ولي مجموعه  هاآن تكتكيك راه ديگر مجموع رواياتي است كه شايد 
و بعيد نيست كه ما در باب پدر چنين چيزي را بتوانيم بگوييم  شوديمطي  فقيهواليتاست و اين دو راه است كه در 

ي خصوصيت از الغا شوديمگوناگون كودك دست پدر است، اين يك راه است كه هم  و شئونيعني حق تصرف امور 
 تواندميدر ازدواج آينده او  گوييمميفهمي و اولويت بگوييم يعني وقتي كرد و احيانًا به  مناطموارد كرد و حتي تنقيح 

در همه امور تدبير كند و حق شرعي  تواندميدخالت كند و... قاعدتاً واليتي دارد كه  تواندميدخالت كند و در اموال او 
حق تصرف به پدر  گوييمميدي كه دخالت كند و اين راه واقعاً راه بعيدي نيست براي اينكه ما موار تواندمياوست و 

داده شده است و تصرف او جايز و نافذ شمرده شده است و حق مزاحمت ديگران در آن نيست و حتي تصرفاتي مثل 
به او داده شده است اين موارد خصوصيتي ندارد يعني در همه شئون او حق  كنديمعقد كه به آينده هم تسري پيدا 
  ل و ... ممكن است نوعي اولويت براي بعضي موارد ديگر درست كرد.تصرف دارد بلكه مثل عقد و ما

 عقال هب.حكم و سير
است كه در اذهان و احكام عقاليي شئون  جاافتادهو حكم عقاليي است كه اين يك امر بسيار  ارتكازاستدالل دوم 

و... و اينكه در مسئله عقد كجا ساكن شود و چه بخواند و چطور رشد كند  مختلف فرزند دست پدر است يعني اين كه
شايد حق اين كار را نداشته باشد و شايد كمي خالف برداشت  ديآيمدليل آمده است به خاطر اين است كه به ذهن 

 خواهدميخاص است و  مسئلهعقاليي ما است كه از اآلن كودك را به عقد ديگري درآورد و آن استدالالت به خاطر 
يي را از همه شئون تعميم بده و چنين شأن ازدواجي در بادي نظر خيلي بعيد است و به عقال ارتكازبگويد همان فهم و 

است  ييهارهيساز  ترجاافتادهو حكم عقاليي در زمان شارع نيز وجود داشته است و اين خيلي  ارتكازاين  ديآيمنظر 
شارع آن را قبول داشته است و اين هم سيره بوده است و هم سيره  گوييمميكه در آن زمان بوده است و با عدم ردع 

عقالست و سيره عقال اين بوده است كه امور كودك دست پدر بوده است و حكم عقاليي نيز در اينجا وجود دارد و 
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كه  او ديگويمپدر است كه قائم به امر او است و حكم عقل است كه باالتر از حكم عقاليي است و عقل  ديگويم
  خود تدبير كند، بايد كسي متكفل باشد و اين متكفل كسي غير از پدر نيست. تواندمين

كه شئون كودك دست پدر است و ديگران  كننديمعقال و هم حكم عقل اين را بيان  ارتكازبنابراين هم سيره، هم  
از  ميتوانيم: يكي اين كه ما كننديمل اين دو استدالل همديگر را تكمي ديآيممزاحمت ايجاد كنند. به نظر  توانندينم

ي خصوصيت كنيم و ديگر اين كه حكم عقل و عقال هم در الغامواردي كه در روايات، واليتي به پدر داده شده است 
يعني سيره  ديآيمو وقتي كنار هم قرار گيرند دليل محكمي بيرون  كننديماينجا وجود دارد و اين دو همديگر را تكميل 

دليل وارد شده است و در آن  هاآنعقال و حكم عقال و عقل به اضافه مواردي كه به طور خاص بر  رتكازاعقال و 
حصري وجود ندارد بلكه در آن جايي كه دليل وارد شده است مواردي است كه ممكن بود در سيره عقال بعيد  هادليل

  باشد.

 فقيهواليت
غير از اين دو بياني كه در اينجا گفته شد سه بيان  فقيهواليتدر باب در واقع اين سيره را تعميم داده است و البته  

ي خصوصيت در جايي است كه حقي به حاكم و ولي داده شده است و الغاكلي وجود دارد: يكي تجميع موارد است و 
و اين حاكم بايد حاكم شرعي باشد و البته در  خواهدميدومي حكم عقال و حكم عقلي است براي اينكه جامعه حاكم 

 هاآنآنجا رواياتي هم داريم كه در اينجا به شكل عام و مطلق نداريم منتها سند و داللت هر كدام بحثي دارد ولي جمع 
و  ارتكازاما يك برتري كه در اينجا نسبت به آنجا وجود دارد اين است كه در اينجا اين  ؛كنديمنوعي اطمينان حاصل 

سيره خيلي جاافتاده است و اين كه شرعي و عقاليي باشد نيست و اين قاعده در همه جوامع و اديان و مذاهب و 
: يكي تجميع مواردي است كه واليت به آن داده ميشويمما از سه زاويه وارد  فقيهواليتوجود دارد بنابراين در  هاعرف

نوعي  هاآنتي است كه ضعف سندي و داللي دارد ولي مجموع ي خصوصيت است و يكي مجموع رواياالغاشده است و 
  و ديگري حكم عقلي است. كنديماطمينان حاصل 

 بر فرزند واليت پدر
در اينجا ما مجموع روايات به آن صورت نداريم ولي دو زاويه ديگر را داريم به اضافه اين كه حكم سيره و حكم  

لص اين كه در عقال وجود دارد كه پدر در شئون فرزند حق تصرف عقاليي در اينجا خيلي قوي بوده است چون خا
و حكومت الزم است و اگر ما اين را بپذيريم  خواهدميحاكمي  ديگويمدارد، شرعاً قبول داريم ولي در آن جا عقال 
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وب اثبات كنيم و اين در چارچ ميتوانيميك نوع واليت مطلقه و حق تصرف در شئون گوناگون فرزند براي پدر 
حدودي است كه شرع تعيين كرده است، اين در باب واليت پدر است البته اين كه حدود اين واليت چيست يا دامنه آن 

  .ميكنيمدارد كه بعداً به ترتيب بحث  ييهابحثتا چه سني است 

 وجوب رعايت واليت پدر
ست، پايگاه محكمي دارد كه اين واليت كه حق تصرف است و نفوذ تصرفات اوست و عدم جواز مزاحمت ديگران ا

اينجا او يك واليت و نفوذ تصرف و جواز تصرف  در .ميكنيمدر فقه بايد به آن توجه كرد و تفاصيل آن را بعداً بيان 
بگوييم بر او واجب است و اگر تكليف  ميتوانينمدارد كه همه بايد آن را رعايت كنند و چون خود كودك تكليف ندارد 

  داشت بر او واجب بود و ديگران هم بايد اين حريم را حفظ كنند كه اين معناي واليت است.

 قواعد فقه التربيه
مسئله ديگري كه قبًال بحث كرديم اين است كه گفتيم وظيفه او حضانت و انفاق است و چيزي كه در روايات آمده 

انفاق به كودك واجب است يعني  گوييممييي و عرفي است يعني اگر روايتي هم نداشتيم باز هم است مبتني بر نگاه عقال
بايد اين كودك اداره شود و همان طور كه نفوذ تصرف و واليت دارد، يك وظيفه عام و جدي هم  ديگويمعقل و عقال 

اعده به عنوان قواعد مهم فقه التربيه است كه دارد و آن اين است كه به شئون كودك متناسب با عرف قيام كند و اين دو ق
و  6تحريم/» ناراً َأهْليكُمْ  وَ أَنْفُسَكُمْ قُوا«و در اين صورت واليت پدر و خانواده و اين كه در قبال تربيت او وظيفه دارد 

كه شرع  شونديمهمه بخشي از اين قاعده عقلي و عقاليي  ... و 233بقره/» بِوَلَدِهِ لَهُ َموْلُودٌ ال وَ بِوَلَدِها والَِدةٌ تُضَارَّ ال«
هم آن را تأييد كرده است. اين دو بحث يعني واليت عامه و تكليف عامه چيزي است كه ما بايد در اول تربيت 

  خانوادگي به آن بپردازيم و فروعاتي در ذيل اين دو قاعده عامه داريم كه جلسه آينده عرض خواهيم كرد.
 

 


