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Abstract
One of the institutions that has less considered analytically from different
dimensions, despite having vast applications in law and jurisprudence, is the
guardianship of father over the child. This writing tries to investigate the nature of
the guardianship of father over the natural child and legitimate child from the
viewpoint of right or rule in Imamiyyah jurisprudence and civil law. The study of
jurisprudence resources shows that the interpretation of the guardianship in the
traditions of infallible Imams (peace be upon them) and the statements of the jurists
pertains to the general meaning of the right that includes the rule. Considering, in
addition, the capability to waive the right that is regarded by the jurists as the main
specification of the right in its specific term, the lack of capability to waive the right
of guardianship shows the ruling role of this institution both for the legitimate child
and the natural child. Despite the fact that it has not been stipulated in the civil code,
since it is followed by the famous jurists, the civil code also agree with that. It is
worth mentioning that according to the opinion of the contemporary jurists all of the
effects of the guardianship except inheritance are applied to the natural child too.
Keywords: Right, Rule, Father's Guardianship, Waiver of Right, Legitimate Child,
Natural Child.
Corresponding Author: m.moumeni@gmail.com

پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،16شمارۀ  ،4زمستان 1399
صفحات ( 757-778مقاله پژوهشی)

ماهیتوالیتپدربرفرزندشرعیوفرزندطبیعیازمنظرحقیاحکم
درفقهامامیهوقانونمدنی
عابدین مؤمنی ،*1نسرین صالحی رزوه

2

 .1دانشیار ،دانشکدۀ الهیات ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه مذاهب اسالمی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت1398/04/25 :؛ تاریخ پذیرش)1398/08/12 :

چكیده
یکی از نهادها و تأسیساتی که با آنکه کاربرد فراوان در فقه و حقوق دارد ،بهنحو تحلیلی کمتر به ابعاد این نهاد پرداختاه
شده ،مسئلۀ والیت پدر بر فرزند است .در این نوشتار تالش می شود ماهیات والیات پادر نسابت باه فرزناد طبیعای و
شرعی ،از لحاظ ح یا حکم بودن در فقه امامیه و حقوق مدنی بررسی شود .بررسی مناب فقهی نشاان مایدهاد تعبیار
ائمۀ مع ومین(ع) در روایات و عبارات فقها از والیت بهعنوان ح والیت ،ناظر به معنای عام ح است که شامل حکم
میشود .همچنین با توجه به قابلیت اسقاط که فقها آن را اصلی تارین ویژگای حا باه معناای خاا
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اسقاط پذیری در والیت ،از حکم بودن این نهاد چه در مورد فرزند شرعی و فرزند طبیعی نشان دارد و قانون مادنی نیاز
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مقدمه
یکی از موضوعات مطرح بهویژه در یک سده و نیم اخیر که مورد توجه فقهای امامیه قارار
گرفته ،مسئلۀ ح و حکم و نقش کااربردی آن در تبیاین برخای مساائل فقهای و حقاوقی
است .شناسایی و تمایز ح و حکم از یکدیگر ،از راه تعریف ماهوی و بیان عناصار مقاوم
هر یک به ما کمک میکند که ح و حکم بهعنوان دو مفهوم فقهای و حقاوقی از یکادیگر
تمایز یابند .در واق تحلیل و تبیین عناصر ماهوی به ما کمک میکند کاه عناصار اصالی و
جوهری ح و حکم بیان و از این طری  ،ماهیت و حقیقت هر یک بیان شود.
شایان ذکر است که در اینجا وقتی صحبت از حقیقت و تعریف ح میشود ،توجه باه
این نکته وجود دارد که مفاهیم اعتباری دارای تعریف حقیقی نیستند و این تعریفها لفظی
هستند نه حقیقی و آنچه بهعنوان جنس و ف ل در تعریف امور اعتباری مایآیاد ،باهمنزلاۀ
جنس و ف ل هستند؛ چرا که در جای خود روشن شده است که تعریفهای حدی به امور
حقیقی اخت ا

دارد (مطهری .)25 :1368 ،اما راه دومی وجود دارد که در تمایز بین ح

و حکم به آثار و ویژگیهای این دو توجه شود و با عنایت به این آثاار ،باه حا باودن یاا
حکم بودن حکم کنند .شناخت آثار هر یک از این دو نهاد بهعنوان کلیدهای شناسایی ایان
مفاهیم از یکدیگر این امکان را فراهم میکند که در موارد مشتبه باین حا و حکام داوری
شود .این راه دوم برخالف راه اول کاه بیشاتر جنباۀ نظاری دارد ،جنباۀ کااربردی خواهاد
داشت .جالب است که فقیهان امامی در بحث ح و بهطور خاا

در رساالههاای حا و

حکم که در این باب نوشتهاند ،بر طری دوم رفتهاند .مسائلۀ والیات یکای از موضاوعات
پرکاربرد در فقه و حقوق است که با موضوع ح و حکم ارتباط نزدیکی دارد .تبیاین نهااد
والیت از نظر مفهومی و داوری دربارۀ ح یا حکم بودن آن بهویژه والیت قهاری پادر بار
فرزند و نسبت آن با فرزند طبیعی در فقه امامیه و حقوق ایران ،موضاوع ماورد بررسای در
این مقاله است.
امروزه با افزایش فرزندان طبیعی با این سؤال مواجهایم که رویکرد فقه امامیه و حقاوق
ایران در ارتباط با این پدیده چیست؟ در مورد فرزند حاصل از رابطاۀ شابههنااک ،مشاهور

ماهیت والیت پدر بر فرزند شرعی و فرزند طبیعی از منظر حق یا حکم در فقه امامیه و قانون مدنی 759 

فقها قائل به جریان آثار نسب شرعی شدهاند .آیا میتوان در کنار نظریۀ مشاهور ،بار مبناای
مناب دینی ،چنانکه گروهی از فقهای معاصر بر آن صحه گذاشتهاند ،فرزند طبیعای را دارای
همان حقوق فرزند شرعی بدانیم؟ همچنانکه مزیت این رویکرد عالوه بر اساتناد باه منااب
دینی و فقهای معاصر از نظر حمایت از فرزندان طبیعی بهعنوان گروهی کاه چنادان دیاده
نشده اند ،موجب می شود فاصلهها برداشته شود و هماهنگی بیشتری با نظاامهاای حقاوقی
مدرن مبتنی بر حقوق بشر حاصل شود .در این نوشتار تالش شاده اسات تاا باا تکیاه بار
نظریات فقهای معاصر و حقوقدانان ،با توجه به ماهیت والیت پدر بار فرزناد ،باه بررسای
نسبت آن با فرزند طبیعی بپردازیم .به اینترتیب که بخاش نخسات مقالاه پاس از تعریاف
مفاهیم تحقی ا شامل ح  ،حکم و والیت ا به تبیین نهاد والیت از نظر مفهاومی و داوری
دربارۀ ح یا حکم بودن آن اخت ا

یافته و در بخش دوم ،نسبت والیت پادر باا فرزناد

طبیعی در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی شده است.
مفهوم حق در لغت و اصطالح فقهی
مفهوم حق در لغت

واژۀ ح در معانی گوناگونی استعمال شده؛ برخی از آن معانی در کتب لغت عبارت اسات
از :اسم اهلل ،نقیض باطل (جوهری ،1987 ،ج  ،)146 :4گفتار مطااب باا واقا  ،امار ثابات،
یقین ،ثبوت و وجوب (ابنمنظور ،1414 ،ج .)49 :10
مفهوم حق در اصطالح فقهی

واژۀ ح در اصطالح فقهی دارای معانی متفاوتی است .با تتب در آرای فقها میتوان گفات
چند نظر اساسی دربارۀ معنای اصطالحی ح مطارح اسات (فروغای )87 :1391 ،کاه باه
اخت ار به آنها اشاره خواهد شد:
 .1مشهور فقهای امامیه معتقدند ح سلطنت فعلیه و اقتداری اسات کاه باا وجاود دو
طرف من له الح و من علیه الح تحق مییابد (ان اری ،1415 ،ج )9 :3؛
 .2ح همان ملک است ،بهطوری که در مراتب ملکیت ح ضعیفتارین مرتباۀ آن از
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جهت شدت و ضعف محسوب میشود .از جمله فقهای برجستهای چون محقا یازدی و
میرزای نایینی این نظر را مطرح کردهاند (طباطبایی یزدی ،1378 ،ج  55 :1و 75؛ خوانساری،
 ،1373ج )107 :1؛
 .3هر ح اعتبار خاصی است که با ح دیگر در معنا تفاوت دارد و بادین جهات کاه
اعتبار خا

است ،نمیتواند زیرمجموعاۀ ملاک و سالطنت قارار بگیارد .از نظار محقا

اصفهانی والیت اعتبار است و ح ت رف ولی در اموال مولیعلیاه از احکاام ایان اعتباار
بهلحاظ حکم تکلیفی و وضعی خواهد بود و به جعل اعتباری دیگری نیاز نیست ،در نتیجه
اضافۀ ح به والیت ،اضافۀ بیانی است (اصفهانی)44 :1418 ،؛
 .4ح ماهیت اعتباری مستقل از ملک و سلطنت بوده و جزء آن دو قارار نمایگیارد و
در این معنا ح یک معنای واحد است که م ادی متعدد دارد و در واق این معنای واحاد
در تمام م ادی آن مشترک معنوی است و تنهاا باهلحااظ متعلا و م اادی مختلاف باا
یکدیگر متمایز است که در اینصورت با تعریف محق اصفهانی که حا را در هار ماورد
اعتبار خا

میداند ،نیز تفاوت مییابد .ایان نظرمتعلا باه اماام خمینای اسات (موساوی

خمینی ،1379 ،ج .)39 :1
بنابراین ح عبارت است از اعتبار مستقل عقالیی که همان حکم وضاعی اسات؛ زیارا
وقتی ح را بهعنوان اعتبار مستقل عقالیی تعریف میکنیم ،در واقا باه ایان نکتاه تأکیاد
می کنیم که ح از نظر عرف عقال دارای ماهیت اعتباری مستقل بهعنوان یک حکم وضاعی
است .این نظر در مقابل عقیدهای است که احکام وضعی را مجعول شرعی میداند و اعتقاد
دارد که حکم وضعی همانند حکم تکلیفی حکم و مجعول شرعی است؛
مفهوم حكم در لغت و اصطالح فقهی
واژۀ عربی حکم م در و اسم م در از ریشه «حَ ک م» ،به معنای بازداشاتن ،فرماان دادن،
دانش و حکمت است (فراهیدی ،1410 ،ج  .)66 :3مراد از حکم شارعی در زباان فقهاا و
اصولیان ،قانونی بوده که خداوند برای تنظیم زندگی انسانهاا وضا کارده اسات (صادر،
 ،1418ج  )13 :1شاید بتوان حکم شرعی را به اخت ار اینگونه تعریاف کارد :حکام
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شرعی امری است که شارع مقدس آن را برای موضوعی اعتباار کارده اسات ،مشاروط بار
اینکه اعتبار بهنحوی از انحا انشا شده باشد (گرجی.)30 :1364 ،
بهطور کلی دو معنا از واژۀ ح و حکم نسبت به یکدیگر مت ور است:
 .1حکم به معنای عام (مطل مجعوالت شارع) :در نظام شرعی ،بیتردیاد باا ایان قاعاده
مواجهیم که هر آنچه قانونگذار برای زندگی انسانها در جهت هدایت آنها و تعیین ضاوابطی
برای رفتارهای آنها در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی لحاظ کرده ،در معنای عام کلمۀ حکام
است .حکم در این معنا شامل همۀ قواعد تکلیفی ،اباحه و همۀ احکام وضعی است .ح نیاز
در این معنا از حکم ،جزیی از احکام یا اثر برخی از احکام و مالزم با حکم و متاداخل در آن
است .بنابراین هر گاه حکم در این معنا بهکار رود ،تمام مقرراتی که به نحوی از انحا به وض
شارع منسوب و مرتبط است ،در قلمرو شمول این معنا قرار میگیرد؛
 .2حکم به معنای خا

 :در این معنا صرفاق آن دسته از مجعاوالت شاارع کاه متضامن

جنبۀ الزام است ،مورد نظر بودهاند و بحث به حوزۀ احکام تکلیفی مارتبط اسات و احکاام
ناظر به استحباب و کراهت و حتی اباحه از قلمرو بحث خارج است؛ زیرا در این حوزههاا
الزامی وجود ندارد .لذا احکام وضعی نیز خارج از محادودۀ بحاث قارار مایگیرناد؛ زیارا
اقتضای بر وجه الزام بهطور مستقیم ،به وجوب و حرمت محادود اسات .در ایان معناا آن
بخش از مجعوالت شارع که امکان تراضی برخالف آن نیست ،حکم نامیده میشود.
بر این اساس ،می توان گفت ح در فقه در دو معنا بهکار رفته است :نخسات حا باه
معنای عام است ،بهطوری که شامل حکم ،ملک و ح به معنای خا
ح به معنای خا

اسات؛ معناای دوم

است که در مقابل ملک و حکم قرار دارد .لذا اینکاه فقهاا حا را در

برابر حکم بهکار میبرند ،منظور از حکم ،حکم تکلیفی است اما وقتی مایگویناد حا باه
معنای عام ،نهتنها در مقابل حکم نیست ،بلکه شامل حکم وضعی و تکلیفی است؛ باهطاور
مثال ح به معنای عام شامل ح خیار ،ح والیت ،ملکیات و  ...خواهاد باود .در مقابال
حکم به معنای عام شامل حکم وضعی و تکلیفی است و از آنجا که ح به معناای خاا
حکم وضعی بوده ،زیرمجموعۀ حکم به معنای عام قرار میگیرد (فروغی.)85 :1391 ،
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بر این اساس مق ود از ح در این مقاله ،ح به معنای خا
وضعی است که در مقابل حکم به معنای خا

آن بهعنوان یک حکم

آن یعنی حکم تکلیفی – که از آن غالباق با

عنوان حکم شرعی یاد میشود – قرار میگیرد.
مفهوم والیت در لغت و اصطالح فقهی
والیت (به فتح و کسر واو) م در ثالثی مجرد از ریشۀ «ولی یلی والیۀق» در لغت باهمعناای
حکومت کردن ،تسلط پیدا کردن ،دوست داشتن ،یاری دادن و ت ارف کاردن آماده اسات

(ابنمنظور ،1414 ،ج  .)407 :15بهطور کلی والیت از نظر لغوی «به دو چیز که در کنار هم
قرار گیرند بهطوری که بین آنها فاصلهای نباشد» اطالق م یش ود (راغ

اص اهانی:1412 ،

.)۸۸۵
والیت در اصطالح عبارت است از سلطهای که شخص بر جان یا ماال غیار یاا هار دو
پیدا کند؛ فرقی نمیکند که این سلطه عقلی باشد یا شرعی ،بر جان باشد یا بر مال یا هر دو
باالصاله باشد یا بالعرض (آل بحرالعلوم ،1362 ،ج .)210 :3
مفهوم والیت در فقه امامیه
توجه به روایات مع ومین(ع) و عبارات فقیهان اماامی نشاان مایدهاد کاه از والیات در
روایات و کلمات فقها به ح تعبیر شده و برخی از فقها ،به حکام باودن والیات ت اریح
کردهاند (توحیدی ،1417 ،ج 46 - 45 :2؛ خمینی ،1379 ،ج 27 :1؛ شایرازی ،1410 ،ج :1
 .) 239اما در همین حال فقها در بیان اقسام ح  ،قسم اول آن را حقوق غیرقابال اساقاط و
نقلوانتقال اخت ا

دادهاند و والیت را از جملۀ حقوق معاوضهناشدنی دانستهاند؛ به ایان

معنا که قابل اسقاط و نقلوانتقال نیست (ان اری ،1415 ،ج 8 :3؛ طباطبایی یازدی،1378 ،
ج  .)282 - 281 :1محق یزدی پس از اینکاه حا والیات را از جملاۀ حقاوق غیرقابال
نقلوانتقال و اسقاط محسوب میکند ،در ادامه متذکر می شود که شاید گفتاه شاود حقاوق
مندرج در دستۀ اول فایالواقا جازو احکامناد (طباطباایی یازدی ،1378 ،ج  .)55 :1ایان
ت ریح نشان می دهد که فقها دقیقاق با توجه به تفاوت ماهوی ح و حکم ،قسم اول ح را
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که از احکام هستند ،قرار داده و این یعنی ایشان در مقام بیاان اقساام حا باه معناای اعام
(شامل حکم ،ملک و ح به معنای خا
معنای خا

) بوده است و قابلیت اسقاط را از آثاار حا باه

میدانند.

از نظر محق اصفهانی که تعریف متفاوتی از ح دارد ،ا چنانکه در مفهوم اصطالحی حا
در فقه گذشت ا ح م داقاق و در هر مورد ،اعتبار مخ وصی است کاه آثاار خاا

خاود را

داراست؛ مثالق ح والیت ،فقط اعتبار والیت حاکم و پدر و جد پدری بوده که از احکاام ایان
اعتبار ،جواز تکلیفی و وضعی ت رف ولی در مال مولیعلیه است و به اعتبار دیگاری نیازمناد
نیست .ایشان پنج صورت را بیان میکند که قسم اول شامل حقوقی است که قابلیت هیچیک از
اسقاط ،نقلوانتقال را ندارد و مواردی نظیر ح والیت ،ح تولیت و ح نظارت را باهعناوان
م ادی این دسته از حقوق ذکر کردهاند؛ چرا که ح دارای یک معنای واحد نیست و حا در
هر مورد و م داقی معنای خا

خود را دارد (اصفهانی.)47 :1418 ،

امام خمینی در نقد این نظریه آورده است« :آنچه محق اصفهانی مانند والیت و تولیات
ذکر نموده از حقوق نبوده بلکه اعتبارات دیگاری غیار از حا  ،ملاک و سالطنت هساتند.
بنابراین والیت و وصایت از اعتبارات قراردادی مستقل و غیرمربوط به ح است .بناابراین
قول به اینکه این موارد همه از حقوق بوده و ملتزم شدن به اینکه ح در هار ماورد دارای
معنای جداگانهای است ،در نهایت اشکال باوده و مخاالف ارتکااز عقاال و عارف اسات»
(موسوی خمینی ،1379 ،ج .)22 :1
بر این اساس امام خمینی ،والیت را از جملۀ احکام وضعی و اعتباری میشمارد (تقوی
اشتهاردی ،1385 ،ج  73 :4و  .)74بهعبارت دیگر ،ولی ،باهعناوان سرپرسات ،زماام اماور
مولی علیه را به دست دارد و مولیعلیه میتواند یک فرد یا افرادی خا

باشد یا اشخاصی

نامعین .ایشان ح را در ردیف مفاهیمی مانند سلطنت ،ملک و والیت قرار داده ،ناه اینکاه
والیت از حقوق باشد و در ادامه ،وضعی و اعتباری بودن را ویژگی سه مورد یادشده عنوان
میکنند (موسوی خمینی ،1379 ،ج .)22 :1
به تعبیر دیگر با اینکه والیت با اضافه به کلمۀ ح بهکار مایرود ،در حقیقات باا حا
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متفاوت است؛ زیرا با وجود آنکه هر دو حاکی از سلطه هستند ،ح  ،سلطۀ انتفاع و والیت
سلطۀ نف رسانی است (عمید زنجانی ،1384 ،ج )337 - 336 :2؛ بهعنوان مثاال مق اود از
ح مالکیت سلطهای است که بهموجب آن ،مالک میتواند در مملوک خود ت رف کناد و
از آن انتفاع ببرد ،ولی مق ود از والیت ولی بر مولیعلیه سلطهای است که باهموجاب آن،
ولی می تواند به افراد تحت والیات خاود نفا برسااند و باه م الحت آناان در امورشاان
ت میمگیری کند .بنابراین با تفاوتی که میان ح و والیت از جنبههای مختلف وجاود دارد
و با شرایطی که ولّی ح اسقاط و نقلوانتقال ح والیت را ندارد و در اعمال ح ت رف
خود نیز ،ناگزیر به رعایت شروط یادشده است ،والیت تنها میتواند از مقولۀ احکام باشاد
(عمید زنجانی ،1384 ،ج  ،2ج .)200 :8
آثار و ویژگیهای حق در والیت
راه دومی که فقها برای تمیز ح و حکم پیشگرفتهاند ،همانطور که اشاره شد ،شناخت آثار هر
یک از این دو نهاد است .مشهور فقهای امامیه قابلیتهای سهگانۀ اسقاطپذیری ح  ،نقلپذیری
ح و انتقالپذیری ح را بهعنوان ویژگیهای ح و کلیدهای شناسایی ح از حکم دانستهاند،
بهطوری که این امکان را فراهم میکند که در موارد مشتبه بین ح و حکم ،ح از حکم تمیاز
داده شود (ان اری ،1415 ،ج 224 :1؛ طباطبایی یزدی ،1378 ،ج 56 :1؛ خوانساری ،1373 ،ج
 ،108 - 107 :1خمینی ،1379 ،ج  .)27 :1در این بین برخی نیز معتقدند که حداقل یکی از این
سه (قابلیت اسقاط) باید در موردی وجود داشته باشد تا اطالق ح بر آن صحیح باشاد .شایخ
ان اری در بحث خیارات این مطلب را تحت عنوان قاعدۀ مسلّم «أن لکل ذی ح اسقاط حقه»
بحث کرده است (ان اری ،1415 ،ج  .)327 :2بنابراین صورتی که ح قابل اسقاط ،نقلوانتقال
نباشد دیگر از قبیل احکام است و نه ح به معنای خا

آن .در اینصورت اگار جاایی مثال

والیت این موارد به ح تعل نگیرد ،معلوم میشود که اساساق حکم است و نه ح  .حتی برخی
از این قاعده با عنوان قاعدۀ عقلی یاد کردهاند (طباطبایی حکیم ،بیتا )8 :بنابراین اگر دلیل لفظی
روشنی برای اسقاط باشد ،در اینصورت ح به معنای خا
این امر باشد ،ح به معنای عام و حکم است.

است و در صاورتیکاه خاالف
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محق اصفهانی نیز هنگامیکه از راه دوم یعنی توجه به آثار و ویژگیهای ح و حکام
به والیت مینگرد ،ت ریح میکند که موردی وجود ندارد کاه حا باشاد و در عاینحاال
امکان اسقاط آن محل تردید باشد .وی ت ریح کرده است که در مثل ح والیات و نظاایر
آن ،صرف بهکار رفتن تعبیر ح برای آنها در روایات و نیز کلمات فقها سبب نمیشود کاه
آنها در زمرۀ حقوق قرار گیرند .بنابراین تعبیر ح در این موارد خاالی از مساامحه نیسات
(اصفهانی)51 - 50 :1418 ،
امام خمینی معتقد است که اگر تمام آثار ح ا قابلیت اسقاط ،نقالوانتقاال ا از حقای
سلب شد ،دیگر به آن ح گفته نمیشود و طبعاق از مقولۀ حکم خواهد بود .از اینرو ایشان
ح الوالیه را که قابلیت هیچکدام از آن آثار را ندارد ،ح نمیدانند و در توضیح قسمی که
قابل نقلوانتقال و اسقاط نیست ،مینویسد :قسم اول به دلیل اینکه هیچیک از آثاار حا را
دارا نیست ،در ح بودنش تردید است؛ مانند ح االبوه و ح الوالیه و بهطور کلی دیدگاه

خود را اینگونه بیان میکنند« :در هر حال ثابت نشده که حق بودن موردی احراز شود و در
عینحال آن مورد قابل اسقاط ،نقلوانتقال نباشد»( 1موسوی خمینی ،1379 ،ج .)27 :1
امام خمینی پس از اینکه آثار ح را غیر از مقومات ح دانستهاند ،مینویسد :بدین
روی ممکن است گاهی عنوان ملک و ح تحق پیدا کند و صادق باشد ،بدون اینکه این
اختیارات و آثار وجود داشته باشد؛ مانند محجور بودن کسی و متقابالق گاهی قدرت بر این
امور هست ،بیآنکه مالکیت وجود داشته باشد؛ مانند قدرت داشتن ولی (موسوی خمینی،
 ،1379ج )44 :1؛ به این معنا که ح و سلطه ،دو مفهوم مستقل و همعرض هستند ،ولی
اگرچه ح ت رف در اموال مولیعلیه را دارد ،اما مالک و ذیح نیست؛ زیرا ایشان پیش
از این عبارت ت ریح مینماید که گاهی از سلطنت تعبیر به ح به معنای اعم میشود و
پس از این عبارت نیز تأکید مینماید که اگر تمام آثار از حقی سلب شد ،دیگر به آن ح
گفته نمیشود و طبعاق از مقولۀ حکم خواهد بود (موسوی خمینی ،1379 ،ج .)44 :1
« .1و کیف کان لم یثبت مورد احرز کونه حقاق و م ذلک لم یکن قابالق لالسقاط و النقل و االنتقال».
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شهید صدر در این مورد مینویسد« :احکام تکلیفی قابلیات اساقاط ندارناد و ایان امار
واضح است اما در مورد احکام وضعی این امر متوقف بر این است که مجعول ملحاوظ در
آن به داللت مطابقی ،م داقی از ح است یا خیر .پس اگر م داقی از ح باشاد ،امکاان
اسقاط آن وجود دارد و اگر از این سنخ نباشد ،هرچند به داللت التزامای م اداقی از حا
باشد ،قابلیت اسقاط ندارد .برخی معتقدند ح ابوت ،والیت حاکم ،حا اساتمتاع زوج از
زوجه ،ح همسایه بر همسایه و ح مؤمن بر برادرش از این نوع هستند .واقا آن اسات
در راه اسقاط این ح ها مان وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،این ماوارد و مثال آن ،حا باه
داللت مطابقی نیستند بلکه احکام و تکالیفی هستند که متعل به دیگران هستند .اسقاط ح
در اینجا اقتضای حکم شرعی به طبیعت حال را ندارد و برای صاحب ح اسقاط آن امکان
ندارد ،بلکه بر صاحب ح به جهت وجود جهات بسیاری حرام است» (صادر17 :1429 ،
 .)20برخی فقیهان معاصر در بحث والیت وصی (صارف نظار از اینکاه وصاایت شااخهای از
والیت بوده یا اینکه مفهومی مستقل است که اصل در آن نیابت خواهد باود) در نکااح صاغار
بحثی را در مورد ماهیت والیت مطرح میکند که مقتضای ح بودن و حکام باودن والیات را
طرح میکند و شواهد هر نظر را هم آورده است؛ اما در نهایت حکم بودن را میپاذیرد .ایشاان
در این بحث قابلیت نقلوانتقال ح را با توجه به ادلۀ باب والیت بررسی و تفااوت جاوهری
ح و حکم را اینگونه بیان میکند که ثبوت و سقوط احکام به دست شارع و ثبوت و ساقوط
حقوق به دست خود انسان است .جعل احکام از آن جهت که حکام خداسات ،قابال اساقاط
نیست؛ اما در حقوق از آن جهت که ح است ،قابل اسقاط خواهد بود؛ مانند ح خیار که قابل
اسقاط است .ایشان معیار مشهور فقهای امامیه در مورد قابلیت نقلوانتقال حا را نقاد کارده و
معتقد است معیار ح بودن این نیست که هر جا ح باشد ،قابل نقالوانتقاال قهاری باه ارث
باشد ،بلکه مالک این است که اگر چیزی ح بود و شخص مستح و ذیح مورد ح است
نه مقوّم ح  ،این ح قابل نقلوانتقال است و احیاناق ممکن است که قابل ارث هم باشاد ،اگار
قابل ارث نباشد ،آن دلیل خا

میخواهد؛ بهعبارت دیگر ایشان در مورد قابلیت نقالوانتقاال
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ح  ،ح را دو قسم میداند :آنجا که شخص مستح مورد ح اسات ،مایتواناد حا را باه
دیگری منتقل کند؛ یعنی این شخص صاحب این ح است؛ مثل ح خیار که مایتواناد حا
اعمال آن را به دیگری تفویض نماید و یا بعد از مرگ او ورثه ارث میبرند ،اما آنجا که شخص
مقوم ح است نه مورد ح  ،قابل نقل انتقال و ارث نیسات (ج وادی آمل ی ،94/1/29 ،پایگااه
تحقیقاتی مدرسۀ فقاهت؛ .)www.eShia.ir
در مجموع از نظر ایشان بسته به مورد یا مقوم بودن مح  ،وضعیت انتقال ح متفااوت
است و جاییکه مح مقوم باشد ،مورد ح میتواند ح را منتقل کند ،اما باا ایانحاال در
جاییکه ح  ،قابلیت انتقال هم نداشته باشد ،مح می تواند بالتسبیب حقش را باه دیگاری
واگذار کند؛ مثل اتفاقی که در وکالت یا نیابت میافتد؛ همچنانکاه در وصاایت نیاز هماین
است که وصایت از سنخ انتقال ح نیست ،از سنخ اعمال ح است بالتسبیب؛ چون پدر یا
جد نمیتوانند ح سرپرستی را که خدا برای آنها قرار داده است ،به دیگری منتقل کنند ،اما
چون این ح در اختیار آنهاسات ،گااهی مباشارتاق ایان حا را اعماال مایکناد و گااهی
بالتسبیب؛ جریان تعیین وصی هم همینطور است ح را بالتسبیب اعمال میکند ،نه اینکاه
ح را به دیگری منتقل کند تا گفته بشود والیت که قابل انتقال نیست! پس از ایان جهات
محذوری ندارد که پدر یا جد پدری در قلمرو وصایت وصی این مطلب را بگنجانند کاه او
زن یا مردی را به ازدواج کودک دربیاورد (جوادی آملی 95/5/21 ،پایگااه تحقیقااتی مدرساۀ
فقاهت؛ .)www.eShia.ir
در مجموع روشن میشود که فقهاای امامیاه ،والیات ولای قهاری را از جملاۀ احکاام
تکلیفی میدانند ،اگرچه برخی معاصران در تکلیفی و وضعی بودن آن تردید کردهاند ،اما در
نهایت نظر به حکم بودن دادند؛ بهعبارت دیگر تعبیر ح از ح والیت در لساان اخباار و
کلمات فقها ،به معنای ح در معنای عام آن است که شامل ملک ،حکم و حا باه معناای
خا

خواهد بود و بر این اساس ح والیت باهعناوان م اداق صاورتی کاه حا قابال

اسقاط ،نقلوانتقال نیست؛ از بحث ح به معنای خا
محسوب میشود.

آن خارج و از جملۀ احکام تکلیفی
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والیت بر فرزند شرعی و فرزند طبیعی در فقه امامیه و قانون مدنی
والیت بر فرزند شرعی در فقه امامیه و قانون مدنی

آنچه تاکنون دربارۀ ماهیت والیت مطرح شد ،همه در مورد مولیعلیه و فرزندی اسات کاه
دارای نسب مشروع و قانونی بوده و از رابطۀ شرعی و قانونی متولد شاده اسات و پادر و
جد پدری بهعنوان ولّی قهری 1او وظیفۀ سرپرستی او را در امور مالی و غیرمالی بار عهاده
دارند؛ اما مسئلهای که بهعنوان م داقی مشتبه در مورد والیت جای بحاث و بررسای دارد،
والیت فرزندی است که نسب او نامشروع بوده و در نتیجۀ رابطۀ نامشروع زن و مردی باه
دنیا آید که در ادامه بررسی خواهد شد.
والیت بر فرزند طبیعی در فقه امامیه

همانگونه که اشاره شد ،بحثهایی که تاکنون دربارۀ ح یا حکم بودن والیت مطرح شاد،
همه در مورد والیت پدر بر فرزند شرعی با نسب مشروع است و پدر و جد پدری (در فقه
و حقوق امامیه) وظیفۀ سرپرستی او را بر عهده دارند ،اما یکی از موارد قابل بررسی در این
زمینه والیت فرزند طبیعی است که نسب مشروع ندارد .آیا پدر بر فرزند طبیعی نیز والیات
دارد یا چون نسب نامشروع است ،والیت فرزند به پدر عرفی واگذار نمیشود؟
با پیوند زن و مرد در قالب عقد نکاح ،خانواده بهعنوان کوچکترین واحااد اجتماااعی
شکل میگیرد ،اما تعداد معدودی از افراد ،خارج از نکاح باا یکادیگر ارتباط داشتهاند و در
نتیجه کودکانی پا به عرصۀ حیات نهادهاند که وضعیت متفاوتی نسبت به بقیه دارند؛ چرا که
نسب آنان پذیرفته نمیشد .در توضیح مفهوم نسب باید گفت :نسب از نظر لغوی به معنای
قرابت و عالقه و رابطۀ بین دو شیء است (قزوینی )190 :1380 ،و در اصطالح فقهاا نساب

 .1در فقه امامیه اصطالح والیت قهری بهکار نرفته است و بهنظر میرسد قانون مدنی نخستین بار آن را اساتعمال
کرده است .با وجود این فقها از انواع والیت از جمله والیت پدر و جد پدری ،والیت وصی و والیات حااکم باه
تف یل سخن گفته و گاهی ت ریح کردهاند که والیت پدر و جد پدری والیات اجبااری اسات (صافایی،1355 ،
والیت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی ،مجلۀ مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران ،شمارۀ .)2
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عبارت است از منتهی شدن والدت شخ ی به دیگری مانند پدر و پسر یاا انتهاای والدت
دو شخص به ثالث (نجفی ،1404 ،ج  )7 :39که با نکاح صحیح و شبهه ثابت میشود و نه
با زنا (نجفی ،1404 ،ج  )243 :29یا امری است که بهواسطۀ انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد
بهوجود میآید .در فقه و حقوق اسالمی نسب باه دو قسام مشاروع و غیرمشاروع تقسایم
میشود :نسب مشروع نسبی است که از نکاح صحیح پدید آید و میان صاحبان نطفه زوجیت
برقرار است (صفایی و امامی )43 :1378 ،و نسب نامشروع زمانی ایجاد میشود که رابطۀ زن
و مرد خارج از چارچوب ازدواج باشاد و مقاربات از روی شابهه نباشاد (صافایی و اماامی،
 .)44 :1378از آنجا که فرزندان حاصل از چنین رابطهای نامشروع محسوب میشوند ،آثاار
آن نیز از نسب مشروع متفاوت میشود .مشهور فقهای امامیه در این زمیناه دو نظار مطارح
کردهاند که دیدگاه مشهور ،با دیدگاه فقهای معاصر متفاوت است:
 .1نظر مشهور فقهای امامیه در این مورد این است که طفل نامشروع یا طفال ناشای از
زنا به زانی ملح نمیشود و آثار نسب از قبیل نفقاه ،ارث ،والیات قهاری و حضاانت باه
استثنای محرمیت و من نکاح بین آناان پدیاد نمایآیاد .ایان نظار از شاهرت فتاوایی نیاز
برخوردار است و صاحبان این نظر به دالیل زیر استناد میکنند:
 اجماع :برخی از فقها مانند مؤلف جواهر الکالم در مورد عادم ثباوت نساب باا زنااادعای اجماع کرده و حتی ادعای ضاروری باودن آن را ممکان دانساته و آن را برآماده از
ن و

یا تواتر آنها در این زمینه تلقی کارده اسات (نجفای ،1404 ،ج  257 :29و  256و

شهید ثانی ،1413 ،ج .)238 :13
البته این اجماع از سوی عدهای از فقها ،از جمله محق ثانی و شهید ثاانی انکاار شاده
است (کرکی ،1414 ،ج 190 :12؛ شهید ثانی ،1413 ،ج  )221 :7و برخی از فقهای معاصار
نیز این اجماع را مدرکی و غیرحجت دانستهاند (خویی78 :1418 ،؛ بجنوردی ،1377 ،ج :4
34؛ فاضل لنکرانی)413 :1383 ،؛
 روایت «الولد للفراش و للعاهر الحجر» (حر عااملی ،1409 ،ج  ،169 :21ح  .)1ایانحدیث از حیث سند مشکلی ندارد و با توجه به کثرت نقل آن در کتب روایی شیعه و اهل
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سنت ،از اخبار صحیح ،مشهور ،معروف و شناخته شده است (موسوی بجنوردی ،1419 ،ج
 )23 :4ولی از جهت داللت می توان آن را ماورد مناقشاه قارار داد؛ زیارا ایان حادیث در
مواردی کاربرد دارد که کودک مردد باشد ،بین دو نفر که یکای فاراش و دیگاری زناسات؛
بهعبارت دیگر قاعدۀ فراش امارهای است در مورد شک در اینکه آیا ولد به صاحب فاراش
تعل دارد یا خیر (بجنوردی ،1377 ،ج )28 :4؛ اما در مواردی که فراش وجود ندارد؛ مانند
زنا با زن بیوه یا با زنی که شوهرش از او دور است و ولد بر او ملح نمیشاود یاا فاصالۀ
والدت با نزدیکی صاحب فراش (شوهر) کمتراز شش ماه اسات ،نمایتاوان گفات «الولاد
للفراش» ایجاب می کند که ولد به فراش ملح شود (قبلهای .)129 :1378 ،محقا خاویی
در این زمینه بر این باور است که حدیث فراش در مقام بیان حکم ظاهری است ناه حکام
واقعی و آن هنگامی است که مشخص نیست امکان ازدواج باا فارد وجاود دارد یاا اینکاه
بهواسطۀ زنا فرزند نامشروع او باوده و ازدواج باا او حارام اسات (یازدی .)78 :1417 ،در
نهایت محق بجنوردی ت ریح می کند :ظاهر روایت یادشده این است کاه ارث باه فرزناد
طبیعی تعل نمیگیرد ،نه اینکه بهطور مطل نسب از او نفی شده باشد .ایشان فرزند طبیعی
را در غیر ارث ،ملح به زانی و زانیه میداند و نظر مشهور فقها مبنی بر اینکه شارع نساب
را در زنا نفی کرده باشد ،مشکل دانسته است و نمیپذیرد (بجنوردی ،1377 ،ج .)48 :4
 .2نظر دیگری که مخالف نظر مشهور امامیه به ویژه در میان فقهای معاصار مانناد اماام
خمینی دیده میشود ،آن است که طفل ناشی از زنا ،مانند طفل مشاروع ملحا باه زانای و
زانیه است و آثار نسب بهجز توارث ،بین او و پدر و مادر طبیعیش وجود دارد و این طفال
از کلیۀ حقوق ناشی از نسب به استثنای ارث برخوردار است.
مامقانی در این مورد میگوید :دلیلی بر عدم ثبوت نسب به علت زنا نیافته است و اقاوا
برابری ولد الزنا و حاللزاده در همۀ احکام نسب است ،بهاستثنای ارث کاه باهعلات ناص
خا

 ،بین زنازاده و خویشان او توارث نیست ،اما در غیر آن اطالق ادله و صادق پسار و

برادر و مانند آن در لغت و عرف اقتضا میکند که احکام نساب در ماورد ولادالزنا جااری
شود (مامقانی .)355 :1350،امام خمینی نیز در پاسخ به این سؤال که نفقۀ متولد از زنا و نیز
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حفظ و نگهداری او بر زانی واجب نیست؟ میفرماید« :منظور این نیسات و متولاد زناا در
نفقه و حضانت ،حکم سایر اوالد را دارد» (کریمی.)149 :1365 ،
از دیگر فقهای معاصر که این نظر را پذیرفتهاناد ،آیاتاهلل خاویی (خاویی،78 :1418 ،
آیتاهلل بجنوردی (بجنوردی ،1377 ،ج  )34 :4و آیتاهلل فاضل لنکرانای (فاضال لنکرانای،
 )413 :1383هستند.
بنابراین با توجه به عبارات فقها ،اوالق ولد حقیقت شرعیه ندارد ،بلکه هر چه در عرف و
لغت دربارۀ ولد فهمیده می شود در لسان شارع نیز همان ماراد اسات؛ ثانیااق شاارع مقادس
نسب را از زنا نفی نکرده و در هیچ ن ی نیامده است که ولدالزنا ولد نیست یا پدر شارعی
ندارد و نفی توارث نیز داللت به نفی نسب نمیکند .پس همۀ احکام نسب در باب زنا نیاز
مترتب میشود (یزدی.)77 :1417 ،
چنانکه گذشت با توجه به قول مشهور فقها در ماورد طفال طبیعای ،کسای کاه باهطاور
غیرشرعی و قانونی صاحب اوالد میشود ،والیتی بر فرزناد نداشاته و حا ادارۀ اماوال او را
ندارد .بنابراین کودکی که نسبت نامشروع دارد ،اگر فرضاق در قرعهکشی بانک برنادۀ جاایزهای
شود ،پدر او نمیتواند بهعنوان ولّی او جایزه را بگیرد ،بلکه باید برای کودک قیم تعیاین کارد،
اما اگر با توجه به اینکه عنوان ولد بر حسب لغت و عرف بار طفال طبیعای بار پادر طبیعای
فرزند صادق است ،مالک را نظریۀ فقهای معاصر از جمله امام خمینای قارار دهایم کاه پادر
طبیعی کودک سرپرست اصلی وی بوده و در این رابطه مسئول است ،والیات فرزناد اعام از
طبیعی یا غیرطبیعی بر پدر و جد پدری اجباری بوده و همانطور که نسبت به فرزناد شارعی
وظیفۀ سرپرستی طفل و سلطه بر اموال او را دارند ،موظف به سرپرستی و حفظ اموال فرزناد
طبیعی خود هستند (صفایی .)6 :1378 ،در مجماوع از نظریاات فقهاا و فتاوای یادشاده کاه
خالف قول مشهور فقهای امامیه است ،برمیآید که جز در مورد توارث از لحاظ نسب و آثاار
آن تفاوتی بین فرزند شرعی و فرزند طبیعی نیست و تمام آثاار نساب ،مانناد والیات قهاری
بهاستثنای ارث بر نسب ناشی از زنا مترتب است؛ زیرا دلیل کافی بار عادم الحااق و انتسااب
طفل به زانی وجود ندارد؛ بنابراین والیت پدر بر فرزند طبیعی نیز حکم است.
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والیت بر فرزند طبیعی در قانون مدنی

بهموجب قانون مدنی که منطب بر فقه امامیه است ،رابطۀ طفال باا زن و ماردی کاه سابب
ایجاد او شده و با بستگان آن دو ،با توجه به نوع رابطۀ زن و مارد مارتبط اسات .هار گااه
مبنای این رابطه ،ازدواج باشد ،نسب قانونی است ،وگرنه غیرقانونی خواهاد باود .بار ایان
اساس قانون مدنی در مادۀ  1176چنین مقرر کرده است« :طفل متولد از زنا ملح به زانای
نمیشود» .بهجز مورد شبهه و اکراه که نسبت به طرفی که در اشتباه یا در حال اکاراه باوده،
در حکم نسب قانونی است .بنابراین طفلی که از زنا متولد میشود ،با آنکه نسب طبیعای و
خونی با پدر و مادر خود دارد ،ولی قانون از نظر حفظ نظم عمومی نسب او را به رسامیت
نشناخته اسات و در بسایاری از ماوارد حقاوق اطفاال طبیعای را بارای آنهاا باه رسامیت
نمیشناسد.
بر اساس ظاهر مادۀ  ،1167طفل نامشروع به پدر و مادر طبیعی خود ملح نمیشاود و
آثار حقوقی نسب؛ مانند ارث و نفقه و والیت و حضانت ،بین آنان برقرار نخواهد شد؛ اماا
از آنجا که در موارد متعددی که طفلی از رابطۀ نامشروع بین زن و مرد بهدنیاا آماده و ایان
رابطه و نامشروع بودن نسب طفل ،به حکم دادگاه کیفری احراز شده است ،مادر طفل علیه
پدر طبیعی برای اثبات نسب و الزام به اخذ شناسنامه برای وی با نامخاانوادگی پادر اقاماۀ
دعوا میکرد .بعضی از دادگاهها به استناد اینکه نسب طفل نامشروع باوده و مقاررات ثبات
احوال در ارتباط با اوالد شرعی و صدور سند سجلی برایآنهاست و هیچگاه ناظر باه اوالد
غیرشرعی نیست ،حکم به رد دعوای خواهان میدادند و بعضی دیگر با توجه به فتوای امام
خمینی و اینکه اینگونه فرزندان از نظر لغوی و عرفی فرزناد زانای باوده و مشاارالیه پادر
عرفی محسوب است و باید تکالیف مربوط به پدر از جمله؛ پرداخت نفقه ،حضانت ،اخاذ
شناسنامه را انجام دهد و تنها حسب موازین شرعی و مواد قانونی توارث باین آنهاا منتفای
است ،پدر را ملزم به اخذ شناسنامه با نامخانوادگی خود بارای فرزناد طبیعای مایدانساتند
(صفایی.)6 :1387 ،
بنابراین برای رف اختالف بین دادگاهها در اثبات نسب و اخاذ شناسانامه بارای اطفاال
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نامشروع ،رأی وحدت رویّه در تاریخ  1376/4/3توسط هیأت عمومی دیوان عاالی کشاور
صادر شد و در موارد مشابه الزم االتباع است .بر اساس رأی یادشده :مقنن در ثبات والدت
و صدور شناسنامه بین اطفال متولد از رابطۀ مشروع و نامشاروع تفااوتی قائال نشاده و باا
استفاده از دیدگاه امام خمینی (ره) زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجتاق کلیۀ تکالیف مرباوط
به پدر ،از جمله اخذ شناسنامه بر عهدۀ وی است و حسب مادۀ  884قانون مادنی ،صارفاق
موضوع توارث بین آنها منتفی خواهد بود (مجموعاه قاوانین ساال  ،1376نشاریۀ ساازمان
روزنامه رسمی 479 :و .)478
بر اساس این رأی ،تفسیر هیأت عمومی از مادۀ  1167قانون مدنی بهگونهای بوده که از
قول مشهور فقها و حقوقدانان صرف نظر کرده و به تبعیت از قول غیرمشهور ،بهویاژه اماام
خمینی ،طفل نامشروع را از لحاظ نسب و آثار آن ،جز در مورد ارث ،برابر با فرزند مشروع
دانسته است (صفایی.)8 :1387 ،
با توجه به رأی وحدت رویّۀ  617مور  1376/4/3در خ و

والیت خاارج نکااح،

گروهی از حقوقدانان بر این عقیده اند که تردیدی وجود نادارد کاه چناین کاودکی تحات
والیت قهری قرار دارد و والیت ح یا امتیازی نیست که خاا

فرزنادان مشاروع باشاد

(گرجی .)420 :1385 ،یکی از استادان حقوقدان تناقضای را باین ماادۀ  1045و 1047و 1167
ق.م مطرح میکند ،به اینترتیب که دو مادۀ اول قرابت ولد زنا را بر اساس نسب لغوی ت دی
کرده؛ در حالیکه در مادۀ  1167همین نسب لغوی را بهطور عام از نظر داشتن آثار امر ،استثنایی
دانسته است .ایشان پس از استناد به قول یکی از فقها مبنی بر اینکاه شااهد و دلیال متقنای بار
ادعای نفی فرزندی اقامه نشده ،عنوان پدر و فرزند در لغت و عرف در این مورد صدق کرده و
فرزند شرعی و طبیعی در تمام احکام نسب غیر از ارث (به دلیل وجود ناص خاا

) یکساان

است ،ت ریح میکند که صرف والدت کسی از کسی طبعاق مقتضی نسب است و مان مقتضای
در خ و

ارث ولد زنا ،نص خواهد بود .هر جا مان نباشد ،مقتضای اثار خاود را مایکناد

(جعفری لنگرودی .) 592 :1377 ،بنابراین والیت پادر بار فرزناد طبیعای نیاز حکام اسات و
نمیتواند از وظیفۀ سرپرستی فرزند خویش سر باز زند؛ زیرا والیت حقی برای پدر نیسات تاا
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بتواند آن را اسقاط کند .در مجموع باید اذعان کرد که عالوه بر فقدان ادلۀ کافی بر عدم جریاان
آثار نسب پدر طبیعی بر فرزند ،والیت در قلمرو حاکمیت اراده نبوده ،بلکه حکم یا حا باه
معنیاالعم است و پدر اعم از شرعی یا طبیعی ،ولی قهری فرزند خویش محسوب میشاود
و ح اسقاط آن را نخواهد داشت.
نتیجهگیری
بررسی روایات مع ومین(ع) و عبارات فقیهان امامیه نشان میدهاد کاه حا در اصاطالح
فقهی آن دو معنا دارد :ح در معنای عام آن که شامل ملک ،حکم و ح به معناای خاا
بوده و ح به معنای خا

آن که در مقابل ملک و حکم است .بر این اساس با توجاه باه

تفاوت ماهوی ح و حکم ،از نظر فقها مواردی نظیر ح ابوت ،ح والیت برای حااکم و
ح وصایت از قبیل ح به معنای عام بودهاند و همه از م ادی حکام هساتند .همچناین
نظر به آثار و ویژگیهای ح  ،فقها قابلیت اسقاط را از آثار ح به معنای خا

میدانند و

با توجه به عدم اسقاطپذیری والیت حکم است .پس والیت پدر بر فرزند یا حکم تکلیفای
است یا بنا بر نظر گروهی از فقها مانند امام خمینی ،یک اعتبار مساتقل عقالیای محساوب
میشود که در اینصورت مانند ح  ،حکم وضعی بوده و دارای مفهوم متفاوت و در عرض
معنای ح است.
همچنین در مورد فرزند طبیعی بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه که پدر بر فرزند طبیعای
والیت ندارد ،روشن شد که مهمترین دلیلی که مشهور فقهای امامیه بر عادم ثباوت نساب
فرزند طبیعی اقامه کردهاند ،اجماع است و این اجماع نیز از سوی عدهای از فقها انکار شده
و بر فرض وجود آن ،مدرکی است که فقها آن را حجت نمیدانند و حتی عدهای از فقهای
معاصر برخالف آن فتوا دادهاند.
عالوه بر این عنوان پدر و فرزند در عرف و لغت بر فرزند طبیعی صادق مایکناد ،اماا
بههر حال والیت حکم است و قهراق ولّی فرزند طبیعی خود مایشاود؛ زیارا والیات حقای
برای پدر نیست تا بتواند آن را اسقاط کند .همچنین فقدان ادلۀ کافی بر عدم ترتب والیات
پدر بر فرزند خود ،حکم بودن والیت نیز میتواند دلیلی بار الازام پادر باه والیات فرزناد
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طبیعی باشد .قانونگذار نیز با توجه به رأی وحدت رویّه تاریخ  1376/4/3به تبعیت از قول
غیرمشهور ،بهویژه امام خمینی فرزند طبیعی را از لحاظ نسب و آثار آن جاز در ماورد ارث
برابر با فرزند مشروع دانسته است .بنابراین والیت بر فرزند طبیعی نیز حکام باوده و پادر
ولی قهری فرزند خویش محسوب میشود و ح اسقاط یا سر باز زدن را نخواهد داشت.
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