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  ميبسم اهللا الرحمن الرح

 وجوب حضانت ادله
ت ين تربين ايا بر پدر و مادر و خانواده و والديه آكال وجود دارد ن سؤيان اكودكاطفال و  يو بدن يمت جسيدر ترب

  ر؟يا خيواجب است 
ه مضاره و يه آكات بود يات قرآن و بعد روايرد ابتدا آكاستدالل  هاآنبه  شودميوجوب حضانت  يه براك ايادله

ه ين آيل ايه ذك يه مباحثكم يگفت هستم يسوره تحر 6ه يه آكه يه وقايم در آيديه رسيه وقايم و به آيردكائتمار را بحث 
  :گيردميدر چند محور قرار  است

 متعارف هي؛ وقا»هياوق«
ن يه ايبحثمان در محور وقا بنديجمعته نهم كه است و در نيات مربوط به وقاكه و مفهوم و نيمحور اول خود وقا 
در واقع  كندميو همراه با مشقت را نقل  يه اجباريات هم فقط وقايه است و روايه عرفينجا همان وقايه در ايه وقاكشد 
را بر دوش شما قرار نداده است و شما  ين عمل شاقيا م نارايكاهل وم كقوا انفسه كند يبگو خواهندميات يات و روايآ

و  يلف به امر و نهكه شما را مكجه حاصل شود بلين نتيد اياست با يلكه به هر شكرده است كن اينتيجهلف به كرا م
عن تأمُرَ َو  كسبُ ح فرمودميه ك ياتيه ما از رواك اياستفادهرده است. كت يو متعارف در مقام ترب يمعمول يرفتارها

ز وارد يو مشقت آم يليو تحم يات اجباريعمل يكه الزام ندارد شما به كد يبگو خواهدميه يه آكن است يم ايردك يتَنه
ت يه در تربك ييارها و رفتارهاكهمه  يعنيه يات وقايه عملكن بود يم ايه گرفتك اينتيجهخوب باشد و  كودكد تا يشو
  و بازداشتن از گناه متعارف است. ينيد

 نده فرزنديحال و آ يه برايوقا
محرمات  كو تر يننده از گناه و آلودگكانت يو ص بازدارندهو  دارندهنگهات يه و عملين وقايه اكن است يته دهم اكن

ن يحال ا ست چون در زمانيو موجود ن يخطر قطع يكه از يه در مقابل وقايات وقاين عمليو فعل واجبات است. ا
او وقوع در عذاب جنهم و  يست و براياو معقول ن يت براياب گناه و معصكه االن ارتك شودمياست و معلوم  كودك

د يبا بنابراين شودميو چون قبل از بلوغ را شامل  شودميه شامل او ياطالق آ كهدرحاليست يخطا و انحراف معقول ن
نده در يه در آكند ك يارك كهاينا يند و ك يرد و او را امر و نهياو را بگ يلود جيه باكن است يه اعم از ايه وقاكم ييبگو
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ه كنيا اي شودميت ياب گناه و فعل معصكه بالفعل مانع از ارتك يه اعم است از اقداميرد. پس وقايت قرار نگيگناه و معص
  .گيردبرمينده را هم در ينجا آيه در اك؟ كندميانت ينده صيآ يدر واقع او را برا

 و احتمالي يقطع يدر برابر امر» هيوقا«
است  يامر احتمال يكدر برابر  ياست و گاه يامر قطع يكه در برابر يوقا يه گاهيه وقاكن است يازدهم ايته كن

ه در ك شودمي ياركو بزه خطاكارندهد حتماً فرد  اگر انجامد انجام دهد و يار را باكه فالن كمعلوم است  يگاه يعني
ه او كدارد  ييند احتمال عقالكن اقدامات را نياگر ا يول حتمي باشده كست ين چنينهم  يگاه و ؛ندكه يد وقاينجا بايا

  ند.كد اقدام يه باز باكار شود كفرد بزه يك
 وَ  النَّاسُ  َوقُوُدهَا«ه نارا كد و هم متعلقش ينكانت يد حفظ و صيگويه مكه يهم مفهوم وقا م نارايكم و اهلكقوا انفس

ه از ي. پس وقاكندميار را كن يه اگر انجام ندهد حتماً اك ييه فقط جاكست ين نيا يه متفاعل عرفك 24بقره/» الْحِجارَة
ه را يم موضوع و شمول آكمناسبات ح ييبه احتمال عقال يه از خطرات احتماليا وقايمنجز  يقطع يخطرات و معاص

  .شودميشامل 

 وجود وعدمشامل افعال » هيوقا«
در واقع  شودميرا شامل  يو هم افعال عدم شودميرا شامل  يه هم افعال وجودين وقايه اكن است يته دوازدهم اكن
 يو اقدام وجود اقدامي كنده كل است كن شيبه ا يگاه بازداشتنن يه اكد يباز دار ياو را از گناه و معاص فرمايدميه يآ

ه يدر شمول آ هااينه همه كباز دارد  ياركا او را از يرا انجام ندهد و  ياركه ك ل استكن شيند و هم به اك ياتيو عمل
  ه باشند.يمشمول آ توانندمي يو عدم يو مقدمات وجود هست

 واجبات يه برايوقا
به  ياركنجا از واجبات و محرمات است و يه در ايه وقاكن است ينجا ايه در ايه مفهوم وقاكن است يزدهم ايته سكن
 اين .شودميهمه را شامل  ييه و چه واليه و چه ثانويروهات و مستحبات ندارد و در واجبات و محرمات چه اولكم
  ه در محور اول بود.يته مفهوم وقاكزده نيس

ه ماده امر يه بود و وقايه وقاك كرديمميمتعلق امر را بحث  حالتابهه است يفه امر به وقايه شرين آيمحور دوم در ا
ن ياست و ا يم ظهورش وجوبيه گفتكغه امر است يته مربوط به ماده امر بود. محور دوم راجع به صكزده نين سيه اكبود 



:                           تربيت خانوادگي/ فقه تربيتي                                      ٢١٥٦ماره 

 3

امر ظهور در وجوب  كهاين ياست برا يجابيات ايعمل يكه بر دوش پدر و مادر و خانواده گذاشته شده ك ياهيار وقاك
  دارد.

 هيوقا هيدر آ» قوا«
ه يه آكن است ياست و علتش ا كمشتر يو مولو ين ارشاديا بي يو امضائ يسين تأسيبنجا يامر در ا كهاينته دوم كن
خاندانتان و نسبت به خود  يار رفته است و هم براكخود شما به  يه قوا هم براكم نارا يكم و اهلكقوا انفس فرمايدمي
ر، يد نماز بخوان، روزه بگيگو يه مكد است كيه تأكست بلين يديد خود را از آتش نگه دار امر جديگو يه مكلف كم

 يعنيد خود را از آتش نگه دار يگو يم يوقت كندميد كيه تأكدارد  يسلسله اوامر يعنيات بده و ... كحج برو، ز
 يعنياست  يسيم امر تأسيكد است و نسبت به اهلكيم تأكواجبات و محرمات را انجام بده. پس قوا نسبت به انفس

  .گذارديمبر دوش انسان  يديف جديلكت
 ين امر واجب لفظياز ا طورهمينو  يو مقدم يقينه طر هست يامر لفظ يكه يه امر به وقاكن است يته سوم اكن
  .شودمياستفاده  يتوسل

 ييفاكحضانت واجب 
است نه  ييفاكوجوب  يكه ينجا وقايه در اك شودمياستفاده  ييفاكن به عنوان واجب يه از اكن است يته چهارم اكن

است و پدر و مادر  يافكند كام ين امر قيخانواده به ا يدام از اعضاكهر  يعنيد يگويه به خانواده مك ي. وقتينيوجوب ع
خانواده نسبت به  يه بر عهده پدر و مادر و اعضاكاست  ييفاكوجوب  يكه ين وقايا پس .باشندميبارز  هايمصداق
  ت دارند.يه همه در برابر هم مسئولكاست  جانبههمهانت يص يك يعنيگر گذاشته شده است يهمد

 ركاز من و نهي معروفامربهه با يوقا تفاوت
است  يلكر كاز من يو نه معروفامربهر از يه بر دوش خانواده نهاده شده است غك ين وجوبيه اكن است يته پنجم اكن

 يدر فضا يدر خانه هم شمول دارد منته يلكر كاز من يو نه معروفامربه كهاين يكيبا آن تفاوت دارد:  يو از جهات
ر است و به كاز من يو نه معروفامربهاز  تروسيع يم از جهاتكن حيره ايدا كهاينو دوم  كندمي يشتريد بكيخانه تأ
 كودكنجا ياما در ا شودمين يلفكر شامل مكاز من يو نه معروفامربهه ك جهتازاين يكياست:  يف عموميلكعنوان ت

ن دارد شخص در يقيه كاست  ييجار نسبت بهكاز من يو نه معروفامربه كهاين يكيو  شودميلف را هم شامل كر ميغ
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 تروسيع يليم خكن حين دامنه اياست بنابرا ييو وقا دارندهنگه يعمل و اينست ين طوراين كهدرحالي شودميگناه واقع 
ات ياز عمل ير بخشكاز من يو نه معروفامربهه وجوب كست ن ايجه آن ايو نت هستر كاز من يو نه معروفامربهاز 
 يلكر كاز من يو نه معروفامربهفراتر از وجوب  يليخ يف خانوادگيلكن تيو لذا ا شودميدر خانه را شامل  ييوقا

ه اگر نبود ك شودميجاها را شامل  يد البته بعضين را ديد اير نباكاز من يو نه معروفامربهدر چارچوب  يعنياست 
نجا فقط امر و يه در ايه وقاكد يدر بحث نهم سابق بگو يسكاگر  ي. حتشدمير آن را شامل كاز من يو نه معروفامربه

ف است يلكت يط عموميه مشروط به شرايف وقايلكن تيتفاوت دارد البته ا يلينجا با آن خيدر ا امرونهياست باز  ينه
  باشند و احتمال ضرر ندهند.د قدرت داشته يپدر و مادر با يعني

 ير مباشريف غيلكت» هيوقا«
ف يلكت يكگر گذاشته شده است يديكه بر دوش خانواده نسبت به كه يف وقايلكن تيه اكن است يگر ايته دكن

ن مباشرت يا كند كهو موعظه  يم امرونهيبه طور مستق يعنيه خودش انجام دهد كنيا يعني يمباشر( ست.ين يمباشر
  )هستجه يه مهم است نتك يزيچ يمنته كندمير يرا اج يسك غيرمستقيمدر مباشرت  يولم است يمستق

ه كو روزه گرفتن  نمازخواندند مباشرت داشته باشد مثل يه شخص باكن است يد به ايف مقيالكاز ت يچون بعض
ز يد جاكيب و تأيارها تسبك يخاص و در بعض يرد مگر در جاهاينائب بگ تواندنميد خودش انجام دهد و يشخص با
نجا يه در اكند كواگذار  يگريند و پول دهد و به دكخودش دفن ن تواندميد ينكت را دفن يد ميگو يم ياست وقت

به خطابات و  شودميم يف تقسيالكست. تيشرط ن ينجا مباشرت وجود دارد وليه در اك شودميف از او ساقط يلكت
الت كتاب وكه در كست يشرط ن هاآنه مباشرت در ك يشرط است و اوامره مباشرت در آن ك يف و اوامر و اوامريالكت

 ياتيو عمل ييت عقالازاكم موضوع و ارتكه با مناسبات حينجا قطعًا وقايداشت و ا ين مسئله بحث مفصليراجع به هم
نند، كمات يست پدر و مادر خودشان مباشرت به آموزش و تعليست و الزم نين يات مباشريد شده، عملكيه به آن تأك

ن ينند پس مباشرت در اكواگذار  يگريبه د و يات را انجام دهند ين مسئوليچه خودشان ا اندمسئولپدر و مادر فقط 
  .كندمين ين امر را حمل بر امر مباشريا يات عرفازكست و ارتيف شرط نيلكت

 هيه وقايدر آ »اهل« ازمقصود 
در قوا  اندگفتهن يمفسر يه بعضكن است يوجود دارد اه در بحث اهل ك اينكتهو  هستمحور سوم بحث اهل 

ه در كر خود در قرآن آمده ير اقربا و اطالق انفس به غيسا يعنيم نارا مقصود از انفس اوالد است و اهل يكم و اهلكانفس
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نجا گفته يه در اك 61آل عمران/»أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْفَُسنا وَ ِنساَءكُمْ  وَ نِساءَنا وَ أَبْناَءكُمْ  وَ َأْبناءَنا نَدْعُ« فرمايدميه مباهله يآ
مقصود از انفس  اندگفته هابعضينجا هم ي. در اهستر يست و مقصود حضرت اميغمبر نيشده مقصود از انفس خود پ

و هم نامه به  هسته يو شاهد آن هم آ هسته همان فرزندان هستند كان يكنزد تريننزديكه كست بليخود شخص ن
ن يرغم ايعل يول يفرمود: تو همه وجود من هست 51ا ي 31ه در نامه ك هست البالغهنهجه در يمد حنفا محيامام حسن 

ه مقصود از انفس اوالد است كوجود داشته باشد  ايقرينهه يه در خود آكن دارد ياز به ايمجاز است و ن يكن يشواهد ا
م كم و لذا انفسيند نداركمطمئن  يما را از نظر اصوله بتواند ك يلينه و دليقر ياست ول يبرداشت خوب يكو لذا گر چه 

  .شودمي يو ارشاد يدكيو امر تأ شودميشامل خود شخص 
ه كدارد  يعيدامنه وس كهاينا ي شودميه اهل فقط فرزندان را شامل كوجود دارد  ياهل و آل اختالفات يدر معنا

ار رفته كبه  هاايننجا در همه يه در اكار رفته است كبه  هاايناز  تروسيع يا حتيو  شودميشامل برادر و خواهر و ... 
ه اهل اختصاص به فرزند و امثال كست ين طوراينرواج دارد و  يليشان و خاندان خياست و شمول اهل نسبت به خو

 شودميندان نن فقط شامل پدر و مادر نسبت به فرزيد ايد اهلتان را از آتش نگه داريگو يه ميآ يآن داشته باشد و وقت
ن يو فرزندان هم نسبت به پدر و مادر ا شودمين را شامل يش از ايه بيآ رسدميبه نظر  يقن است ولين قدر متيگرچه ا

ر از يغ تواندميپس اهل اختصاص به فرزند ندارد و  شودميا خواهر و برادر و اوالد را هم شامل يف را دارند و يلكت
  شودمير بالغ ينجا شامل بالغ و غياهل در ا كهاينگر يد نكته را هم شامل شود. هاآن
ه به ك يه و امر و اهل و وجوبيه در محور وقاكفه بود يه شرين آيدر رابطه با ا يليمكو ت يبحث اجمال يكن بحث يا
  م.يردكتعلق گرفته است عرض  هاآن

 يا اولي ترواجبا ي ترمهمن درجه يام ييبگو توانيمنميو  شودمياستفاده ن يككيم تشكه حيجواب سوال: از خود آ
 مكقوا انفسمصداق  ميكاهلد يگو يه مكنجا امر دوم يدر ا م نارايكم و اهلكقوا انفسد يگويدر لسان واحد م است.
ف شد يلكه تك يو وقت شودمي فيلكت يكن امر متوجه او شد، يه اك يوقت شودمي ميكاهله متوجه ك يامر يعني شودمي

  .كندميامر اول مصداق درست  يامر دوم برا يعنين كد خود را حفظ يگو يم مكقوا انفس
ا ي 20مزمل/»َتيَسَّرَ ما فَاْقرَؤُا«ا ي 102آل عمران/»تُقاتِه حَقَّ  اللَّهَ اتَّقُوا«و مانند  آيدنميه به وجود ياز خود آ كيكتش

ه به ينجا از خود آيدر ا يول كندميو مراتب درست  كيكتش هااينچون در  باشدمين 16تغابن/»اسَْتطَعُْتمْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا«
ست يد نيبع و 75انفال/»بَِبْعض أَوْلى بَعْضُهُمْ الْأَرْحامِ أُولُوا«د مثل يبه دست آ يرونياز قرائن ب كهاينمگر  آيدنميدست 

  .ه وجود دارديدر آ كيكيم حالت تشييبگو يم موضوع و قرائن خارجكاز مناسبات ح
 خواهيممين بحث مرتبط است حال يه ائتمار با ايست و آياد مرتبط نيه مضاره به بحث حضانت زيه آكگفته شد 

  رد؟كوجوب حضانت استدالل  يه براين آيبه ا شودميا ير و آيا خيه به بحث حضانت ربط دارد ين آيم اينيبب
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 ه با امر حضانتيوقا هيارتباط آ
 انحرافاتننده او از خطاها و كت او مؤثر باشد و مانع و مصون يسعادت و هداه حضانت در ك يو حد ييدر جا 

د يه باك يفقه يمطلق حضانت به معنا يعنيست يه نين آيمصداق ا هاحضانتن حد واجب است اما همه يباشد در ا
به طور  شودمين حد نيند، در اك يدگياو رس يانات و رفت و آمد و خطرهاكند و به غذا و امك كرا تر و خش كودك

ه او كن است يل در اياز حضانت دخ ياز حضانت و موارد يه درجاتكن است يا الجملهفيرد و كه استفاده يمطلق از آ
و لذا در  شودمياما مطلق حضانت را شامل ن شودميرا هم شامل  ينده از گناه مصون بماند. چون گناه احتماليدر آ

ه ك ييدر جاها الجملهفيو  كندميه حضانت را بر پدر و مادر واجب ين آيا كهاينداد به  يم قاطعكح تواننمينجا يا
 يمواقع و ؛ستيشرط است اما اگر نباشد شرط ن هابر آنت اوست يت و گناه و هدايانت از معصيل در صيحضانت دخ
نجا يه در اك رودميفساد و گناه و خطر  يبه سمت باندها كودكفل نشوند كه اگر پدر و مادر حضانت را متكوجود دارد 

 الجملهفيه استدالل ين آيپس استدالل به ا كندمي يدگياز اقوام به او رس يكينند كاگر حضانت ن ينند ولكد حضانت يبا
  .هست

 يبندجمع
فاصله دارد و حاصل  يليه با بحث ما خكم يهم دار يگريات ديه شد البته آي، ائتمار و وقاه مضارهيبحث سه آ هااين

ه داللت كن بود يه ائتمار اظهر ايآ در ،كردنميه مضاره داللت بر وجوب حضانت يه آكن شد ين چند جلسه ايالم در اك
ه ك ياما نه در حد كندميداللت بر وجوب حضانت  الجملهفيه اخصّ از مدعاست و ين آيو ا كندميبر وجوب حضانت 

  م.يما دنبال آن هست
  
 


