
:                        تربيت خانوادگي/ فقه تربيتي                                      ٢١٣٧ماره 

 1

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
ي حضانت ديگرگفته شد كه در تربيت طبيعي و جسماني عناويني وجود دارد كه يكي رضاع بود كه بحث شد و 

  .مالحظه خواهيد كردل آن را االحكام االطفال جلد اول لغت و اقوا ةاست. كه در موسوع

  حضانت در لغت و در فقه
ن همان دامن و بغل ضمقصود از حضانت در معناي لغوي و فقهي رسيدگي به امور طبيعي و جسماني فرزند است. ح

كه شخص است و حضانت هم اين است كه او را در دامن و كنف خود قرار دهد و از لحاظ نيازهايي كه دارد و خطراتي 
از نظر غذا و  هاييرسيدگيحضانت در معناي لغوي بعد سلبي و بعد ايجابي دارد. هم  .بت داشته باشدمتوجه اوست مراق

  .شودميرا شامل  ،كه متوجه او شود هاييآسيب... و هم جنبه مواظبت از مخاطرات و 

 حكم شرعي حضانت و ادله آن
، بحث تربيتي مهمي است كه آيا حث اول حكم حضانت است كه اين بحثدر مورد حضانت چند بحث داريم كه ب

اما از  .؟ كلمات فقها خيلي واضح نيست كه بگويند واجب استكدامهيچمر واجب است يا مستحب يا حضانت يك ا
يك دليل . آن چه كه مهم است اين است كه ببينيم ادله اين مسئله چيست؟ شودميضي كلمات استظهار وجوب هم بع
  .آيه مضاره باشد تواندمي

 وجود در قرآنادله م
ما در بحث هاي تربيت خانوادگي حدود ده آيه يا گروهي از آيات را ذكر كرديم كه از ميان اين مجموعه سه آيه از 

 ْأتَِمرُوا وَ«. دومي آيه سوره بقره است 233ره است كه آيه : يكي آيه مضامهم و اساسي در تربيت اوالد است آيات
ه تحريم است و از همه مهم تر سور 9سوره طالق است و سومي آيه وقايه است كه آيه  6است كه آيه  »ِبمَعْرُوف بَيْنَكُْم
آيات تربيتي است كه احكام گوناگون تربيتي در اين ها وجود دارد. كه در  رِ رَ. اين سه آيه مخصوصاً آيه وقايه از غُاست

. در هر بحث تربيت فقهي بود يتفصيل سوطمب مورد هر كدام حدود بيست مطلب را عرض كرديم كه بحث هاي خيلي
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و  طوسخانوادگي اولين توجه بايد اين باشد كه اين آيات در آن زمينه مطلبي دارند يا نه؟ ما هر يك از اين سه آيه را مب
  .به طور مفصل بحث كرديم

  سوره بقره ) 233هيآ( آيه مضاره 
 مَْولُودٌ ال وَ بِوََلِدها والِدَةٌ تُضَارَّ ال«، آيه مضاره است  آيه كه اولين رويممياين سه آيه در بحث حضانت هم ما سراغ 

شود به اين آيه براي وجوب حضانت استدالل كرد و يا اين كه اگر حضانت را ترك كنند حرام است چون مي »بِوََلدِه لَهُ
رها اين است كه حضانت او را نبايد مادري به فرزندش و پدري به فرزندش ضرر برساند و يكي از ضر فرمايدميآيه 

 كندميشود باز ضرر  كنند حتي اگر به او رسيدگيرا از پدر و مادرش جدا  ايبچهر يعني ترديدي نيست اگ. ندنكترك 
  . كرد به اين آيه براي وجوب حضانت تمسك شودمي بنابراين

اولين دليل براي وجوب حضانت آيه  ؛كنيمميدر اين جا دو سه نكته كه به بحث ما ربط دارد در بررسي آيه بيان 
  :كنيمميسوره بقره است كه استدالل آن را توضيح داديم و در بررسي آن چند نكته را بيان  233

 » التضارُّ«يا  »  التضارَّ«قرائت 

 كه در قرآن  طورهمانكه مشهور التضارُّ هم  داريم و ال تضارَّهم قرائت  »والِدَةٌ تُضَارَّ ال«يك نكته اين بود كه در  
كه اين دو قرائت خيلي مهم نيست چون  شودميباشد نهي  تضارَّ الولي اگر  شودميباشد نفي  التضارُّ. اگر است تضارَّال 

 كندمياي است كه مفيد حكم است و افاده حكم خبريهو اگر نفي باشد جمله  كندمياگر نهي باشد داللت بر حرمت 
في التحريم  يعني جمله خبريه در مقام انشاء ابلغ و آكد در حكم است  اند ابلغ و آكدگفتهكه در اصول  طورهمانبلكه 

كم هر دو مفيد حال تضارُّ  باشد و چه ال تضارَّ . در هر صورت چه است شدهگفتهداليلي كه در اصول  البته با قرينه و
  خبريه اي است كه در مقام انشاء است. تضارُّال مستقيم انشاء است ولي  ال تضارَّ است و در واقع انشاء است منتهي

 رساندميباشد يك حكم تحريمي است و حرمت را تضارُّ  الو چه  تضارَّ الاين است كه اين حكم چه  نكته دوم
. پس نكته اول اين است كه در هر ه در مقام انشاء مفيد حرمت استيعني نواهي ظهور در حرمت دارند و جمله خبري

  عي است و نكته دوم اين است كه اين حكم يعني حرمت يك حكم الزامي است.حال مفيد حكم شر

 است ال تضارُّ از باب مفاعله
اي كه طرفيني باشد نيست چون باب مفاعله گاهي مثل مقاتله است يعني اين است كه است ولي اين مفاعَله نكته سوم

و هم تفاعل فعل متبادله بين طرفين است يعني ست كه هم باب مفاعله رود ولي گاهي هم افيني به كار ميجنبه طر
. در اين جا هم گيردميمشاركت در فعل است و دو فاعل در مقابل هم هستند ولي گاهي هم از معناي مشاركت فاصله 
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يعني مادر به فرزند ضرر نرساند اين معناي مشاركت ندارد بلكه معناي تعدي به ضرر غير » بِوََلِدها والِدَةٌ تُضَارَّ ال«جمله 
 اال تعاونو گويندميكه بعضي ها  2مائده/»اْلعُدْوان وَ الِْإثْمِ  َعلَى تَعاوَنُوا ال وَ التَّقْوى وَ الِْبرِّ عََلى َتعاوَنُوا«را دارد مثل 

، تعاون يعني كمك كردن ولو يك طرفه  آيدمين به معناي اصل اعانه هم باب تفاعل مشاركت است ولي گفتيم كه اي
طرفه هم  بلكه گاهي يك .نيست كه هميشه باب مفاعله يا تفاعل مربوط به تشارك و مشاركت باشد طوراينباشد و 
در  البته از نظر ادبي يك جهتار است ولي اضر» بِوََلدِها والِدَةٌ تُضَارَّ ال« .است طورهمانو در اين جا هم  كندميصدق 

  . كندميخودش هم به نوعي ضرر  رساندميآن منظور است براي اين كه ضرري كه به ديگري 
دليل كاربرد مفهوم مفاعله يا تفاعل در مواقعي كه كار يك طرفه است چيست؟ چرا در اين جا التضرُّ نيامده و ال 

يك طرفه نيست بلكه هر كاري باز گشتي دارد و گرنه  شودميه زده تضارُّ آمده است؟ دليلش اين است معموًال ضرري ك
  .يعني اين كه ضرر نرساند» بِوََلدِها والِدَةٌ تُضَارَّ ال«از لحاظ معناي ظاهري فقهي 

 مضاره آيهدر » اضرار«مفهوم 
است يعني . اضرار ايراد نقصي در مال و جان و جهتي از جهات شخص ديگر نكته چهارم خود مفهوم اضرار است

اي به او بزند كه اين ايراد نقص و خلل در ديگري است و اين ايراد نقص و خلل از ن كه نقصي به او وارد كند و لطمهاي
و از طرف ديگر ضرر غير از  گيرددر برميجسماني باشد يا روحي باشد همه را  اگر ضرريك جهت مطلق است يعني 

كه از عدم النفع فاصله بگير بلكه منظورش اين است كه ضرر متوجه او نكن نه اين  گويدنمي التضارعدم النفع است در 
آن از باب مقدمه است يعني بايد نفع را انجام دهد تا  شودمي. هر جايي كه ترك ضرر با نفعي ميسر به او برسانكه نفعي 

را  هايينيكييش انجام بدهيد بلكه كارها و شود استفاده كرد كه هر كار خوبي را برانمي ال تضارُّاو ضرر نبيند ولي از 
براي اين  اين است كه نقص وارد نكنيد منتهي اصلي آيه منظور چون شودميكه اگر انجام ندهيد نقص وارد  انجام دهد

. پس نكته مهمي كه در اين جا وجود دارد اين است كه آيه نهي از به او برسانيد هايينفعاهي بايد كه نقص وارد نشود گ
چون گاهي  كندميولي آيه نفع مطلق را واجب ن .. گاهي افاده نفع مقدمه اين است كه به او ضرر نرساندكندميضرار ا

كه  شودمياگر واكسن نزند فلج  مثالً  .كندميممكن است اگر خانواده بعضي از رسيدگي ها را انجام ندهد كودك ضرر 
اگر يك آمپول ويتامين به او تزريق كند كودك شاد و قوي خواهد  مثالً  اين جا بايد نفع برساند يعني واكسن را بزند ولي 

تزريق نكند پس در اين آيه ضرر  تواندميشد ولي اگر تزريق نكند كودك مثل بقيه مردم رشد خواهد كرد كه در اين جا 
  با عدم النفع فرق دارد. 

 مضاره آيهدر  كه مقدم ترك ضرر است هايينفعب رساندن وجو
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كه از باب مقدمه ترك ضرر است ولي مطلق نفع ها را واجب  كندميرا واجب  هايينفعجم اين است كه آيه نكته پن
را كه اگر انجام نپذيرد كودك  هايينفعاما  كندميكه اگر انجام نپذيرد كودك ضرر  كندميرا واجب  هايينفعيعني  كندمين

اقداماتي از قبيل واكسن زدن و شير دادن و ... يعني اقدامات ايجابي . پس نفع رساندن و كندميواجب ن كندميضرري ن
  .آن ها نباشد تضرر الطفل والسبيل واجب است در حدي كه اگر ،انتفاعي

 اشاره به ضرر عرفي است» لَا ُتضَارَّ «
النفع نكته ششم اين است كه در اين جا ضرر يك ضرر عرفي و متعارف است چون با يك معناي عميق هميشه عدم 

اين است كه نقص و ضرر متعارف عرفي را   ،كنيممييك نوع نقص است ولي دليل اين كه ما عدم النفع را با نقص جدا 
اما غالب اين مفاهيم كه  شودميحمل بر معاني لغوي و عرفي  شودمي. مفاهيم عرفي كه در لسان شرع وارد  گوييممي

. يعني ةالطواف صال. مثل شودميكه اين ادله شرعي حاكم بر اين ادله  شارع هم در آن با ادله خاصه توسعه داده است
كه ضرر است يا ضرر نيست پس در خيلي از مفاهيم عرفي و لغوي شارع تصرفي به  گويدميشارع بعضي چيزها را 

  تضيق يا توسعه كرده است.

 فعل معلوم يا مجهول» لَا ُتضَارَّ «
فاعلش  ةٌوالدنكته هفتم اين است كه التضار ممكن است معلوم باشد و ممكن است مجهول باشد كه اگر معلوم باشد 

ضرر  يعني نبايد به مادر به خاطر فرزند شودمينائب فاعل  ةٌوالدو اگر مجهول باشد  شودميمفعولش  بولدها و شودمي
به فرزند دارد مادر را  كه ايعالقهپدر است يعني نبايد به خاطر  وارد شود كه در اين جا با، باي سببيه است و فاعلش

. پس بنا بر احتمال اول يعني احتمال معلوم نبايد مادر به كودك ضرر بزند. اما بنا بر احتمال مجهول كه از اذيت كند
هم همين دو احتمال وجود  مولودٌ له بولدهپدر نبايد به خاطر فرزند به مادر فشار وارد كند . و در  شودميبحث ما جدا 

  نائب فاعل باشد. تواندميفاعل باشد و هم  تواندميدارد يعني مولودٌ هم 
بقره وجود دارد گرچه شايد بشود احتمال اول را تقويت كرد و  233براي هر يك از اين دو احتمال قرائني در آيه 

مجهول  گوييمميكه حمل بر معلوم شود چون وقتي اگر امر فعلي در جايي مردد بين معلوم و مجهول شود بهتر اين است 
يعني چيزي محذوف است و مقدر است و اصل عدم تقدير است  يعني عالوه بر دوران امر بين معلوم و مجهول بعيد 
نيست كه بگوييم حمل فعل بر معلوم اولي تر است و لذا احتمال اول اظهر است. البته ما استعمال لفظ از معنا را جايز 

  پيدا شود مانعي ندارد منتها قرينه خاصه الزم دارد. ايقرينهو اگر  نيمدامي
به اين آيه براي  توانيممينتيجه بحث اين است كه اگر ما در اين بحث احتمال اول را تقويت كنيم آن وقت  بنابراين

  .كنيمبحث خودمان استدالل 
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 ترك فعل مضر و ترك ضرر رساندن
پدر و مادر به فرزندشان ضرر نرسانند منظور اين است كه ضرر رساندن  گوييممينكته هشتم اين است كه وقتي 

كه به طفل مضر است و گاهي تركي انجام  دهندميگاهي با فعل است و گاهي با ترك است گاهي عملي را انجام 
و موجب  زنندميو گاهي او را به شكلي  شوندميو موجب فلج شدن او  زنندنميواكسن  مثالًكه مضر است  دهندمي
كه او فلج شود . پس چه فعل ضرري و چه ترك ضرري مشمول آيه است. آن كارهايي را كه اگر انجام بدهيد  شوندمي

  .ترك كنيدكه موجب ضرر است بايد  هاييتركموجب زيان جسمي و روحي فرزند است بايد ترك كنيد و همچنين 
ضرر است بايد ترك بكنيد . يعني حكم  كنيدميي كاري كه احراز ضرر نرسان يعن گويدمينكته نهم اين است كه آيه 

أكرم العالم بايد احراز بكنيد عالم است تا اكرم باالي سرش  شودميگفته  مثًال وقتيهميشه تابع احراز موضوع است . 
  چون بايد احراز موضوع شود ثم الحكم يجري. آيدميقرار بگيرد ولي اگر احتمال بدهيد اكرم ن

ضرر رساندن حرام است بايد بداند فعل يا ترك عملي مضر است اما در جايي كه احتمال  گويدمين جا وقتي در اي
البته هميشه در اين نوع موارد بهتر است  كندميو آن را الزام ن شودميدر اين صورت اين آيه مشمول آن ن دهدميضرر 

و لذا در اين  شودميوجود داشته باشد ولي حكم منجّز ن ممكن است ضرر باشد و حكم فعلي الواقعفياحتياط كرد چون 
جا منظور ضررهاي مطمئن است نه ضررهاي احتمالي ولي در مورد ضررهاي احتمالي احتياط بهتر است چون ممكن 

  وجود داشته باشد.  الواقعفياست در آن جا حكم 
د به كودك و يا به كس ديگري ضرر نكته دهم اين است كه ضرر رساندن بر همه حرام است يعني هيچ كس نباي

برساند ولي اين حكمي كه در اين جا خطاب به پدر و مادر آمده است طبعاً يك حكم خاصي عالوه بر مطلق حرمت 
يعني هيچ كس نبايد به ديگري ضرر برساند  شودمياست . يك مطلق حرمت اضراري به طور كلي همه جامعه را شامل 

قاعده عامه نيست بلكه قاعده و حكم خاص در باب فضاي خانواده است و لذا در فضاي . در اين جا ال تضار از باب 
  .ست و نسبت به حكم عمومي مؤكد استدارند كه متفاوت ا ايويژهخانواده پدر و مادر حكم 

و  كه اين غير از ال ضررَ كندمياست كه شارع به طور خاص اين نهي را  ايويژهدر اين جا يك عالقه و پيوندهاي 
همان نفي حكم ضرري است و ال ضرار يعني  ال ضرراست كه  شدهگفتهال ضرار است چون در ال ضررَ و ال ضِرار 

كه ال ضرر هم نفي  شودميگفته شد كه نبايد به ديگري ضرر رسانده شود كه بحث  ال ضراراضرار . در قاعده ال ضرر و 
ايد به يكديگر ضرر برسانيد كه عمومي جامعه است و يكي هم است و هم نهي است . در واقع يك ال ضرار داريم كه نب

  ال ضرار خانوادگي داريم.
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عام است و همه فساق و  ال تكرم الفساقدر اين جا ال تُكرِمِ الَكذّاب  و ياال ُتكرِمِ الفُسّاق  گويدمياگر دليل آورده و 
. در اين جا حمل مطلق و مقيد گويدميو در ال تكرم الكذاب نوعي از فساق را  شودميحتي دروغ گو ها را هم شامل 

دو . پس در ال تكرم الكذاب  شودمياگر لحنش يكي باشد حمل ن شدهگفتهچون نافيه اين است چون در اصول  شودمين
ال  شودميال تكرم الكذاب  يكي از مصاديق مثالً كندمي: يك احتمال اين است كه مصداق آن را ذكر احتمال وجود دارد

تكرم الكاذب. احتمال دوم اين است كه اين حكم ديگري است و اگر حكم ديگري باشد چون در موردي دو حكم 
كه  ايعامهدومي درست است چون شارع عالوه بر جهت  گوييمميو ما هميشه  شودميباشد نتيجه آن تأكيد  تواندمين

  .كندميكه تأكيد است هم گفته  ايويژهگفته است يك جهت 
به اين آيه  شودميكه  آيدميبا اين تفاصيل ، حضانت را به دست آورد؟ به نظر  شودمينتيجه اين است كه آيا 

استدالل كرد . اصل حضانت يعني اين كه پدر و مادر در قبال سالمت و رشد وعدم نقص جسمي و عاطفي فرزند 
و لذا اصل حضانت  بيندمياگر پدر و مادر به كودك رسيدگي نكنند زيان يعني  شودمياز اين آيه اثبات  اندمسئول
البته واجب مقدمي است يعني حكمي كه اين جا وجود دارد اين است كه ترك حضانت حرام است. پس  شودميواجب 

اص كه حضانت بر حكومت واجب است يعني حضانت تكليف خ اندگفتهاگر پدر و مادر قيام به حضانت نكنند فقها 
خانواده است ولي اگر خانواده به اين تكليف قيام نكنند يا هر دو فوت بكنند حكومت و عموم جامعه در قبال كودك 

  .كفايي استتكليف خواهند داشت و يك واجب 
كودك يك حق عمومي از همه مكلفين به عنوان يك واجب كفايي دارد كه همه بايد از كودك در برابر ضررها دفاع 

  .كه بر عهده پدر و مادر قرار داردق خاص در خانواده دارد بكنند و يك ح
كاري كه ضرر دارد را انجام ندهيد و ترك ضرر را شامل  گويدميممكن است در اين جا كسي بگويد كه ال تضار 

كه در اين جا ضرر اعم از  شودمي ايقرينه. اما در اين جا قرينه بحث رضاع و تطبيق آن با بحث شير دادن ،  شودمين
كه اگر  شودميدر اين جا است كه ترك را هم شامل  ايويژه هايقرينه آيدميضرر فعلي است يا تركي است كه به نظر 

  .شودميما آن را بپذيريم بر حضانت منطبق 
ضاع و مسائل ممكن است كسي بگويد كه ظهور اين ها همان فعل ضرري است ولي به دليل اين كه در اين جا به ر

كه ترك هاي ضرري هم بايد ترك شود كه در واقع در فضاي خانواده يك وجه  گويدميديگر تكليف كرده است 
اين قاعده با قاعده ال  اندگفته. و در جايي هم كه اشتكه البته روي اين بحث تأمل تكميلي خواهيم د شودمي ايويژه

عمومي فقط به فعل هاي ضرري  ال ضراريعني ممكن است بگوييم  ضرار عمومي فرق دارد يكي از داليلش همين است
كه ادامه بحث را در جلسه  شودميولي ال ضرار خانوادگي ترك ها را هم شامل  شودميو ترك را شامل ن گيردميتعلق 

  بعدي عرض خواهيم كرد. 
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