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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
ما در بحث تربيت بعد از بيان مقدماتي ابتدا به تربيت خانوادگي پرداختيم و در تربيت خانوادگي تمحيدات تربيتي را 

 كه ؛عبور كرديم و بعد وارد چند ساحت تربيت خانوادگي شديم هاآنو ... و از بعضي از  گذارينامبحث كرديم مثل 
  يكي ساحت جسمي و طبيعي و بدني بود كه به بحث رضاع و حضانت و انفاق اشاره كرديم.

 واليت پدر  
به ابتداي بحث خانوادگي برگشتيم كه اين در واقع نوعي بازگشت به اوايل بحث تربيت خانوادگي بود و  اينجااما در 

مهم و كلي اشاره كرد كه يكي وظائف تربيتي است و يكي بحث واليت خانوادگي  قاعدهبه دو  شوديم ابتداكه در گفتيم 
است كه نياز به بحث  ايقاعدهعامه و اصل واليت پدر و تصدي او لجميع الشئون الولد،  قاعدهو واليت پدر است و اين 

اثبات واليت بود و بعد هم به فروعات ذيل  ادلهشد كه يكي  داشت و ما آن را بحث كرديم كه ابتدا در دو مقام بحث
ديگر بحث را تكميل  نكتهبا ذكر چند  اينجامسئله پرداختيم كه چند فرع را در ذيل واليت پدر عرض كرديم و در 

  .ميكنيم

 فرع هفتم: عدم واليت سايرين
 سكهراي پدر ثابت شد يا يك روي ديگر اين اين واليتي كه ب الزمهوجود دارد اين است كه  اينجافرع هفتمي كه در 

واليت پدر بر اوالد صغار و قبل از رشد، عدم واليت ديگران است و طبق قاعده سايرين واليتي در كودك ندارند و لذا 
  حق مزاحمتي در امور ولد ندارند. 

و تشكيالت، واليتي ندارند و اصل اين  هادستگاههفتم اين است كه ساير افراد و اشخاص و مؤسسات و  نكتهپس 
واليتي ندارند و اين واليت مختص به پدر است و ديگران اعم از اشخاص حقيقي و مؤسسات و  هاآناست كه 

مزاحم پدر شوند و اگر پدر تصميمي گرفته است، تصميم او در  توانندينمتشكيالت، واليتي ندارند و اصل اين است كه 
ايجاد مزاحمت كنند براي اين كه واليتي ندارند يعني  توانندينمطي كه گفتيم نافذ است و ديگران شئون مختلف و با ضواب

  واليت مشروعه است و در طرف ديگر واليتي نيست، پس حق تزاحم و مزاحمتي ندارند. هستدر يك طرف كه پدر 
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  فقيهواليتدخالت 
كه كسي قائل به واليت  اين بنا برل در آن شئون كند تدخ توانديماست كه  ايمطلقهيك واليت  فقيهواليتاما 

  مطلقه شود. 
كودك بايد تا كالس پنجم بخواند و آموزش اجباري  ديگويماآلن اين قوانين و مقرراتي كه گذاشته شده است و 

قانون را بخواند ولي حق حاكميت است كه اين  خواهمينممن  ديگويماست و اين دخالت در واليت پدر است مثالً پدر 
بگوييم واليت و حكومت و فقيه و حاكم،  ميخواهيمبايد واكسن بزنيد. در واقع در بند هفت  ديگويمبگذراند. مثالً 

را محدود كند مثالً بگويد بايد كودك  هاآن دامنهبر اساس مصالح  توانديمواليتي دارد كه حاكم بر ساير واليات است و 
به مدرسه رود يا مثالً بايد فني ياد بگيرد و ... در حالي كه ممكن است خانواده آن را نخواهند و تمايلي نداشته باشند 

و نفاق واليت پدر را محدود كند و بر او چيزهايي را  دايرهتدخل بكند و  توانديمبر اساس مصالح  فقيهواليتولي 
الزم نيست كه هر چه مصلحت است پدر انجام دهد بلكه  و داد؛ينمرا انجام  هاآنكند كه اگر به ميل خودش بود فرض 

  بايد كارهاي او را به طور متعارف انجام دهد.
اگر پدر به يكي از مسائل اقدام نكند كه مفسده دارد بايد انجام دهد ولي اگر چيزي نيست كه به اين حد رسيده باشد، 

نفوذ واليت  حوزهدخالت كند و بگويد بايد انجام دهي و  توانديمانجام ندهد ولي واليت  توانديمانجام دهد و  اندتويم
 را كم و زياد كند و محدود بكند  هااين توانديمدر حد بيشتري است كه 

كه مرحوم آقاي تبريزي و آقاي  و حكومت اگر كسي از باب امور حسبيه قائل به حكومت شود فقيهواليتدر 
حكومت  توانديممرحوم آقاي تبريزي امور حسبيه اي است كه  هيحسبكه البته امور  فرمودنديمخويي هم اين طور 

  تشكيل دهد. 

 ضرورت رعايت قانون
در هر جايي كه هستيم  ديگويمچند عنوان وجود دارد: يكي اين كه خود فقيه در هر جايي كه است مثل امام،  

قوانين را در آن جا رعايت كنيد. راه ديگر عناوين ديگري است كه اگر بخواهند آن را رعايت نكنند، اختالل نظام در آن 
مخدوش  هامسلمانراه ديگر اين است كه اگر رعايت نكنند حيثيت  و ؛كه باز هم بايد رعايت كرد شوديمجا پيدا 
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كه  را رعايت كند هااينت كرد. يا اين كه خودش وكالت يا تعهد داده است كه در يك عقدي و باز هم بايد رعاي شوديم
  نباشد معلوم نيست كه ضرورتي داشته باشد يا نه كدامهيچيكي از اين سه چهار طريق است و اگر 

 مباني تشكيل حكومت
  : ميكنيماشاره  هاآندر تشكيل حكومت چند مبنا وجود دارد كه به بعضي از 

يك مبنا اين است كه براي حكومت راه و روشي تعيين نشده است و از باب اين كه امور مردم دست خودشان است 
باهم تصميم بگيرند و كسي را وكيل كنند كه اين نوع همان وكالت است. يك مبنا اين است كه نوعي واليت  تواننديم

  مثل آقاي تبريزي.  گويندميور حسبيه هم كه قائل به واليت هستند گاهي از باب ام ييهاآناست و 

 »امور حسبيه«تعريف 
متكفل  توانديمكه كسي بايد قيام به آن كند و اگر هم كسي نباشد فقيه  دانيممياز باب امور حسبيه يعني اموري كه 
كه تصدي فقيه نسبت به امور حسبيه، قدر متيُّقن  متكفل آن امور شود توانديمآن شود و فقيه هم از كساني است كه 

واليت  هينظريك مبنا هم همان  و ؛تشكيل حكومت دهد و حكومت را سامان دهد توانديماست و از باب امور حسبيه 
  حضرت امام بوده است.  هينظرمطلقه است كه 

واليت مطلقه كه  هينظر بنا برم يعني نظر سو بنا برمزاحم واليت پدر شوند اال فقيه  توانندينمپس گفتيم ديگران 
بر اساس مصالحي تدخل كند اما اگر حكومت و حاكميت ديني و اسالمي را  توانديممزاحمت ايجاد كند يعني  توانديم

دخالت كند كه متكفل ندارد و اين امر متكفلي دارد  توانديمبر اساس امور حسبيه تنظيم كنيم، در اين صورت در اموري 
ه مفاسدي در كار باشد و اال فرق نظر حكومت اسالمي بر اساس واليت مطلقه با امور حسبيه همين است مگر اين ك

در جاهايي كه متكفل دارد و واليتش  ديگويميعني اگر كسي قائل به واليت و حكومت از باب امور حسبيه شود، 
يت شويم حق تدخل دارد منتها حدود حق كه ما قائل به آن وال بنابرايندخالت كند. پس  تواندينممشخص شده است، 

  تدخلش متفاوت است. ديگران واليتي ندارند مگر فقيه با تفاوت مباني كه گفتيم.
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 سايرين و راهنماييفرع هشتم: ارشاد 
هشتم اين است كه وظيفه و واليتي كه دارد منافات ندارد با اين كه ديگران از باب امر به معروف و نهي از منكر  نكته

و ارشاد جاهل، در كار او دخالت كنند يعني بگويند اين كار درست است و اين كار درست نيست و امر و نهي كنند و 
  نشان دهند.  به او هااينارشاد كنند و راه را در تربيت و امثال 

مانند علماء و كساني كه آشنا هستند و كارشناس هستند كه  ميكنيمغير از حكومت ديگران را بحث  اينجاالبته در 
دخالت كنند، يعني امر و نهي كنند و راهنمايي كنند و ياد دهند و  تواننديمالزامي يا غير الزامي دارند و  فهيوظ هااين

ست يا اگر بعضي از اقسام آن واليت باشد، در حد امر به معروف و... است كه نوعي واليت امثال اين. ولي اين واليت ني
عمومي است اما دخالت در اين كه جلوي واليت او را بگيرند يا نگيرند، وجود ندارد مگر در جايي كه مراتب باالي امر 

  ي از منكر. به معروف و نهي از منكر باشد، البته آن هم طبق ضوابط امر به معروف و نه
بنابراين حاكميت و حكومت همان است كه در بحث قبلي عرض كرديم و غير حاكميت و جامعه و علماء و ديگران 

ارشاد كنند و گاهي واجب است و گاهي جايز است و گاهي راجح است و در جايي كه خطا  تواننديمو ساير مكلفين، 
بر خالف اعمال قدرت او، اقدام عملي كنند كه جزو مراتب  تواننديمامر و نهي كنند و در بعضي جاها هم  تواننديمكند 

  امر به معروف و نهي از منكر است. 
فسادي برده است و حكومت هم نيست و كسي هم نيست يا اقدامي نكرده  خانهخود را به  بچهمثالً اقدام كرده و 

جلوي قدرت او و  توانديممانع از اين شود و  توانديمطبق شرايط نهي از منكر و طبق همان مباني،  اينجااست، در 
جلوي اين  توانديمسيطره و سلطنت او را بگيرد، البته او واليت دارد ولي اين اعمالش، اعمال درستي نبوده است و او 

  بگيرد. اينجااعمال واليت پدر نسبت به فرزند را در 
 توانديم نديبيمنظر حضرت امام، همين كه مصلحتي در بحث قبلي گفتيم كه اگر كسي قائل به واليت مطلقه شد مثل 

  دخالت كند.

 بنديجمع
خاصي ندارد. پدر بايد شئون كودك را تدبير كند و  نكتهاگر تزاحمي پيدا شد بايد طبق قواعد تزاحم عمل شود و 

و بر اساس عدم وجود مفسده است و بايد شئون كودك را اداره كند و در مورد اين كه به كدام  دارد هاآنحق واليت در 
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مختلف بايد در چارچوب ضوابط شرعي و ضوابط حكومتي و ضوابط  يهاراهراه ببرد واليت دارد و گفتيم كه اين 
  عرفي باشد و اين سه ضابطه بايد مورد توجه ولي باشد. 

نوعي تزاحم  اينجاهم اشكال دارد، در  هاراه همهست كه چند راه براي او متصور است و حال اگر ولي در شرايطي ا
كه اگر  كنديمراهي را بايد انتخاب كند كه اشكال كمتري دارد. مثالً در كشوري زندگي  اينجاوجود دارد كه طبعاً در 

 شودينمديگري ببرد عقايدش خراب  سهمدرو اگر به  كنديمكودك را به فالن مدرسه ببرد، مسيحي عقايدش را خراب 
  ببرد كه مقدم بر ديگري است. ايمدرسهبايد به  اينجا، در شوديمولي از لحاظ اخالقي دچار مشكل 

كل اين بحث را به اين شكل بستيم كه در فقه تربيتي، بخش اول تعليم و تعلم بود كه بحث كرديم  اينجابنابراين ما تا 
عد از ذكر مقدماتي تربيت خانوادگي را مطرح كرديم و در تربيت خانوادگي اين بحث واليت و بخش دوم تربيت بود كه ب
عمومي تربيت است كه بحث كرديم و بعد هم گفتيم كه يك بخش  فهيوظو بعد هم  ميدهيمرا جزو مباحث اوليه قرار 

بخش هم تربيت جسماني و بدني و تربيت خانوادگي تمحيدات تربيتي است مانند اسم و ... كه قبالً بحث كرديم و يك 
  طبيعي است مانند انفاق و حضانت كه بحث كرديم.

 حفظ النَسَب
و يا شايد به نحوي در تمحيدات تربيتي  رديگيممطلب ديگري هم باقي مانده است كه باز هم يا جزء مقدمات قرار 

امروز و قوانين اين طور است كه وقتي كودك  حقوققرار بگيرد و آن حفظ نَسَب كودكان است كه مطلب مهمي است. در 
 نوشتنديمبايد شناسنامه گرفته شود ولي در قديم حفظ انساب به اين شكل بوده كه در يك جايي آن را  ديآيمبه دنيا 

بفهمند كه اين پسر  خواهنديماست و يا به اطمينان است و وقتي  شياعاست يا به  عدلينچون ثبوت نسب يا به شهادت 
إمّا دختر اوست براي اين كه ارث دهند يا قوانين و مقررات نسب را بر او حاكم كنند، در فقه گفته شده است كه يا 

  . شوديمثابت  هااينيعني نسب با يكي از  أو بِالبَيِّنه شياعبالعِلم ِوَ االِطمينان أو بِال
پدر و  فهيوظبحثي وجود دارد كه  ينجااكه نسب منشأ احكام فراواني در شرع است و در  دانيممياز طرف ديگر 

حفظ انساب واجب است يا اين كه  هاايندارند و بر  ايوظيفهمادر و خانواده در قبال حفظ انساب چيست؟ آيا اصًال 
  ندارند؟  ايوظيفهچنين 
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 روش حفظ نَسَب 
و امثال  شياعديگري كه در مقدمه بايد به آن توجه كرد اين است كه حفظ انساب در قديم از طريق علم و  نكته

اخير اين موضوع  يهادورهكتاب قرآن بوده است. در  هيحاشبوده است و احيانًا گاهي هم از طريق نوشتن در  هااين
بيمارستان بايد گواهي صادر كند و  ديآيمبه دنيا  شده است و در نظامات اداري آمده است كه وقتي كودك مندقانون

اداري كه واليت و فقيه  شئوناالن هم از باب  و شود؛يمو در آن جا شناسنامه صادر  شوديمگواهي به ثبت اسناد برده 
است  تيمجازاآن را تنفيذ كرده است، افراد بايد اين كار را انجام دهند و تخلف از آن در قوانين حقوقي جديد، موجب 

، مجازات دارد. يا اين كه اگر خود پدر و مادر براي خطايعني اگر مثالً در بيمارستان مأمور اشتباه كند چه عمد چه 
  گرفتن شناسنامه اقدام نكنند، مجازات دارد.

 حفظ نََسب در حقوق مدني
است و حفظ نسب يكي از حقوق فرزندان است و از وظايف پدر و مادر  حقوق جديد بحث نسب يكي از حقوقدر 

االحكام االطفال آمده است  ةموسوعو خانواده اين است كه اين انساب حفظ شود. اين بحث تا حدي در جلد سوم 
 ؛فقهي آن در حد متوسطي است و خوب است به قانون مجازات اسالمي و قانون مدني نيز مراجعه شود يهابحثگرچه 

 كسهيچاين انساب حفظ شود. از نظر خارجي  مندنظامحقوق جديد بر اين مسئله حساس است يعني بايد اداري  و
است چون وظيفه او رسيدگي و حضانت  را كه به دنيا آمده است كنار خيابان قرار دهد و آن حرام اشبچه تواندينم

به طور رسمي ثبت كند كه اين در  خواهدينمبحث عمليات خارجي نيست بلكه بحث اين است كه  اينجااست ولي در 
  پدر و مادر است كه بايد انجام دهند. فهيوظحقوق جديد به عنوان يك حق است و 

 حقِ حفظ نَسَب
جلد سوم  10 صفحهحق شرعي است يا اين كه چنين چيزي نيست؟ در  ما اين است كه آيا شرعاً هم اين يك سؤال
حقوق ثبوتُ النِّسَِب يعني حقوق اطفال  وَ لَعَلَّ مِن أهَمِّ هذهِ الحقوقاالحكام االطفال و أدلتها آمده است كه  ةموسوع

 و ؛انساب و ضياع اوالد پيش نيايد اختالطتا  لَطِ األنساب وَ ال يَضيعَ األوالدي أبيهِ وَ أُمِّهي حتّي ال تَختُكُلِّ طِفلٍ ال
  اين حق است. ديگويم كه ؛... الظاهًر لعنوان النَسبدر پاورقي هم دارد كه 
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كه اين ادله را  انساب حق است و حفظممكن است اقامه شود براي اين كه اين حق است و اين اثبات نسب  ايادله
  در جلسه آينده عرض خواهيم كرد.

  
 


