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  ميبسم اهللا الرحمن الرح

 مقدمه
ه كبحث رضاع بود  يكيه كفرزندان بود  يعيو طب يت جسمانيف خانواده و پدر و مادر در قبال تربيبحث ما در وظا

البته به ابعاد  باشديمملحوظ  يو بدن يعيو طب يجسمانه عمدتاً در حضانت بعد ك باشديمبحث حضانت  يكيتمام شد و 
 يهايدگيرسو  يعياد و اصل بحث در قلمرو مسائل طبيه و بنيپا يرد ولكم يز در فروعات بحث توجه خواهين يعاطف
  ان و فرزندان است.كودك يو عاد يعيطب يازهاينن يو تأم يجسم

 اتيوجوب حضانت در آ
ا يه حضانت بر پدر و مادر واجب است كن است يعامه و خاصه مطرح است اه در فقه ك يمهم سؤالدر حضانت 

ت يه با تربك ياتيه آكات قرآن بود ادله آين محور در يه اولكرد كوجوب حضانت اقامه  يبرا ايادله شوديمر؟ يخ
بودند  تركليو  ترعامه كه يسه آ هاآنان يه در مكم يردكرا بحث  هاآنست مورد از يمرتبط است حدود ده ب يخانوادگ

ه در كه يه وقايآ يكيه در سوره طالق است و ك ائتماره يآ يكيه در سوره بقره است و كه مضاره يآ يكيه كبحث شد 
 يه را بررسين سه آيو ا دانيممي يديلكات يجزو آ يت خانوادگيه را در فقه تربين سه آيه ما اك باشديمم يسوره تحر

ه يه وقايه مضاره و آيند اما آكداللت بر وجوب حضانت بر پدر و مادر  يبه نحو توانديم ائتماره يم آيديم و ديردك
ا و حضرت لقمان و... و يانب يهاهيتوصم مثل يز داشتين يگريات ديسابق آ يهابحثن در ينداشت و همچن ين داللتيچن
 پس .ميكنينماستفاده  هاآننجا از يدر استند يمرتبط ن يليچون به بحث ما خ يم وليردك يمكح يهااستفاده هاآناز 
ن سه ينوع مهم آن همان حضانت است به ا يكه ك يو بدن يت جسمانيترب يهايدگيرساثبات وجوب حضانت و  يبرا
  م.يردكرا قبول  يكيت ما يه در نهاكرد كاستدالل  شوديمه يآ

 اتيحضانت در روا
  .ميدهيمم ارجاع يه سابق داشتك يه آن را به بحثك باشديمات و اخبار يادله وجوب حضانت در روا يمحور بعد

 بيات مربوط به تأديروا ـ
ب را يات تأدين روايب آمده است و ما ايتأد هاآنه در كهستند  ياتيروا ات،ين دسته از روايت اوليدر بحث ترب 

  م:يردكم يسابق به چند گروه تقس
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 نيفه والديب وظيالف. تأد
ام كابواب و اح 15ه مثًال در وسائل جلد كن است يفه والديب وظيه تأدكن است يانش ايات بين روايگروه از ا يك 

و امثال  1»يََتصَدَّق َأنْ مِنْ لَهُ َخيْرٌ وُلْدَهُ أَحَُدُكْم يُؤَدِّبَ لَأَنْ أحسنوا آداَبهُم«ه كدر مورد فرزند آمده است  83اوالد باب 
گروه  يكن يپس ا 2»بِالْأَدَبِ كَفبَادَرْتُ«ه كت امام حسن است يا در وصيم يرا سابق آورد هاآن يه بحث سندك هانيا

ش از استحباب يب اينتيجهن گروه يه از اك كنديمر كپدر و مادر ذ يفه برايب را به عنوان وظيه تأدكات است ياز روا
  .شودينمخارج 

 ب حق فرزنديب.تأد
آمده است و  86ام اوالد باب كابواب و اح 15ه در جلد كب حق ولد است يد تأديگو يه مكاست  ياتيگروه دوم روا

 يبعض هانيان يم و در بيردكات را سابق بحث ين روايه اكآمده است  67تا  60از ابواب  15ز در جلد ين كدر مستدر
 78 جلدو در بحار  كه در وسائل و مستدركه داللت آن در وجوب تمام است كات معتبر با داللت تام وجود دارد يروا

 ياتيمجموع روا هانياه آمده است و يحضره الفقيه در من الكس) ( سجادآمده است و در رساله حقوق امام  236صفحه 
  م.يردكرا بحث  هانياه سابق همه ك داننديمه ادب را حق فرزند كاست 

 ع)( سجادسند رساله حقوق امام  يبررس
آمده است  618صفحه  2 جلده يحضره الفقين رساله در من ال يب هم در آن آمده است ايه مسئله تأدكرساله حقوق 
ن يه سند من به رساله حقوق اك اندگفتهدر رجال  يه ضعف وجود دارد اما مرحوم نجاشيحضره الفقيو در سند من ال 

ل كمش يست منتهين يحضره سند تامياست و سند مرحوم صدوق در من ال  يسند درست يه سند مرحوم نجاشكاست 
ه كن ياست و ضمن ا يتاب رجالك يتاب نجاشكرده است چون كل متن را نقل نكدر آنجا  يه مرحوم نجاشكست ن ايا

ن سند را به رساله يا شانيه اكن است يه وجود دارد اك يالكو اش سؤالبه رساله حقوق درست است  يسند مرحوم نجاش
رده است كه مرحوم صدوق نقل ك يرساله حقوقن ين است آن با اكرده است و ممكر نكه خودش ذكداده است  يحقوق

 يبوده است حت يتاب مشهور و متداولكه رساله حقوق كم يردكل رفع كن شيل را به اكن مشيتفاوت داشته باشد و ما ا
د با رساله مرحوم يگويم يه مرحوم نجاشك ايرسالهه كم ييبگو ميتوانينمبه آن ارجاع دادند و لذا  يعه هم گاهير شيغ
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ه مشهور ك ايرسالهن يآن سند به هم يست وليه همراه با خود رساله نكن يولو ا يفرق دارد و سند نجاش يليخصدوق 
ه در كنسخه باشد  يكدر  ييزهايا چين رساله حقوق اختالف نسخه داشته باشد يفقط اگر ا خورديمبوده برچسب 

رغم يه رساله حقوق امام سجاد علكم ين اصالح گفتيام. با ينكاثبات  يآن را با سند نجاش ميتوانينمگر نباشد يد يجا
 ييرد البته در جاكح يبهره گرفت و آن را تصح ياز سند نجاش شوديمحضر مواجه با ضعف است اما يه در من ال كن يا
ست آمده است و در حق العقول بدون سند آمده يه تام نك يحضره با سنديه در من ال كم يه اختالف نسخه نباشد و گفتك

 كهدرحالياالت حق العقول است كن از اشيرده است و اكه اسناد را حذف كن است ياالت حق العقول اكاست و از اش
  است اما سند ندارد. ييبايز يليخ ييتاب رواكحق العقول 

ه سند آن كدر حق العقول  يكيدارد و  يفيه سند ضعكحضره يدر من ال  يكيرساله حقوق در دو جا آمده است: 
ن يم و اينكبه رساله حقوق امام سجاد استفاده  يه از سند نجاشكن است يراه ا يكندارد اما  يست و اعتبار فقهمحذوف ا

ت را يه متن رواك ييهاآنه كن است يوارد شده است ا ين استفاده از رجال نجاشيه به اك يالكم و اشينكرساله را معتبر 
ه ك يت فرق داشته باشند و جوابين است در رواكدارند مم يسند درسته ك ييهاآنل دارند و كدر سند مش اندكردهنقل 
  .كردنديمن رساله استناد يعامه هم به ا يبوده است و حت يه رساله حقوق رساله مشهوركن بود يم ايداد

ن به لحاظ داللت هم راجع به رساله ين دو نسخه وجود دارد و همچنيمربوط به حق اوالد در همه ا يهانسخهپس  
بر عهده پدر و مادر است در  يجابيو ا يفه الزاميه به عنوان وظك يتيب و هدايفه تأديم وظيم و گفتيردكقوق بحث ح
عقاب و  يعني 3»هيإِلَ الْإِسَاءَةِ يَعلَ  مُعَاقَبٌ هِيإِلَ الْإِْحسَانِ  يعَلَ مُثَابٌ  أَنَّهُ« نجايو در ا شوديماستفاده  ينجا از آن به خوبيا

  .شوديماستفاده  هاآنه از كوجود دارد  ياتيروا هاآنن يه در بكن هم گروه دوم بود ينجا آمده است و ايثواب در ا

 بيدر مراحل تأد والدينفه يج.وظ
ه در ك كننديمر كه سه مرحله و دو مرحله و چهار مرحله را ذكاست  ياتيب روايات باب تأديگروه سوم از روا

 طوراين الجملهفيم و يردكن مراحل را به طور مفصل بحث يات ايروا 83و  82باب  15ام اوالد جلد كابواب و اح
 ايدرجه در چهب يه تأدكن يا يب گذاشته شده است منتهيبر دوش پدر و مادر نسبت به تأد يفه الزاميه وظكاست 
ه ك يگرياست. بحث د يالزام الجملهفي و گفتيمم يردكست قبًال آن را بحث ين يالزام ايدرجهاست و در چه  يالزام
و وهم اخالق يكب هم افعال نيه تأدكم يآمده است و گفت يتيه در جلد اول فقه تربكب بوده يم مفهوم ادب و تأديداشت

  .شوديمافعال را شامل  يباسازيز هايهيئتو وهم يكن
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 بيتأد مقدمهحضانت 
 ديآيمر؟ به نظر يا خي شوديمب شامل حضانت هم ين اخبار تأديا ايه آكن است ينجا وجود دارد ايه در اك سؤالي

حدود از  يكه كوجود دارد  يت موارديست اما از باب مقدميب نيتأد يم مصداق برايخود حضانت به طور مستق
ات به طور ين روايب در ايتأد بنابراينب را انجام دهد. يه بتواند تأدكن يا ياست برا ايمقدمهر دارد و يحضانت تأث

ب را انجام يه تأدكن يا يت دارد برايجنبه مقدم يت حضانت در مواردياما از باب مقدم شودينممل حضانت م شايمستق
  حضانت انجام ندهد. ين است گاهكت ندارد و مميلك يدهد ول

 ام االطفالكاالح ةموسوع تابكات موجود در يروا
ات يام االطفال رواكموسوعه االح تابكند در كبه آن استشهاد  يسكن است كه ممك ييگر از ادله روايبخش د

ات به طور ين روايه اكز آمده است ين 81و باب  73ام و ابواب اوالد باب كاح 15ه در جلد كمربوط به حضانت است 
  ست.يا واجب نيه حضانت واجب است كرده است كان نيم بيمستق

 حق پدر و مادر در حضانت
شتر به يه بكنند بلكرا حضانت  كودكد يه پدر و مادر باكست رده اكم به وجوب حضانت نين دو باب اشاره مستقيا 

حق مادر است به شمار آورده است مثالً در باب  يحق پدر و تا چه زمان يه تا چه زمانكن يعنوان حق پدر و مادر و ا
د يگو يه احتماًال سندش درست است و مك »ةِ يبِالسَّوِ نِ يالْأَبَوَ نَ يبَ فَهُوَ  الرَّضَاعِ يفِ  الْوَلَدُ َدامَ مَا«ه كن است يت ايروا 81
 كنديمان يت را بيو احق 4»الْأُمِّ ِمنَ بِهِ أَحَقُّ فَالْأَبُ ُفطِمَ َفإِذَا«ه است ين بالسويوبن االيدر رضاع است ب كدوكه ك يمادام
تا هفت سال حضانت را حق مادر  ياز فقها تا دو سال و بعض يه بعضكوجود دارد  ييهاتفاوتات ين رواين ايالبته ب

  .داننديمو بعد از آن را حق پدر  داننديم

 ن احق به فرزند در حضانتيوالد
 وَضَعَتْهُ إِذَا وَ هاحمل تَضَعَ يحَتَّ  هَايعَلَ أَْنفَقَ يحُبْلَ  يهِ وَ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ طَلَّقَ إِذَا«ه كت دوم آمده است يا در رواي 

 يَحتَّ  بِابْنِهَا أَحَقُّ يفَهِ الْأَجْرِ كبِذَلِ  تْيرَضِ يهِ  فَِإنْ مِنْهَا أَْجراً أَرْخَصُ هُوَ َمنْ جِدَي أَنْ إِلَّا ضَارَّهَاي لَا وَ أَجَْرهَا َأْعطَاهَا
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ز بحث يت سوم ني. در رواباشديمه مادر احق به فرزندش كن يو ا كنديمان يات را بينجا خصوصيه در اك 5»تَفْطِمَه
 يحَتَّ  هَايعَلَ نْفَقُي الُْمطَلََّقةُ يالْحُبْلَ« :ه امام صادق فرمودكاست  يت معتبريه رواكت پنجم يت را آورده است. رواياحق
  گر.يات ديو روا 6»يُأخْرَ امْرَأَةٌ تَقْبَلُهُ بَِما تُرْضِعْهُ إِنْ بِوََلدَِها أَحَقُّ يهِ وَ هاحمل تَضَعَ
ه پدر و مادر كات معتبر آمده ين دو باب و روايدر ا الجملهفيه كن است يم اينكان يب ميخواهيمنجا يه در اك يزيچ

ن اختالف در يدام احق است اكن خودشان يو ب باشنديمر احق ينسبت به غ طوركليبهاحق به ولد هستند و پدر و مادر 
تا هفت سال مادر  گويندمي يتا دو سال مادر احق است و بعض يه بنا بر قولك شوديمن يا هاآنه جمع كات است يروا

ل است كن شيبه ا هانياقن پدر و مادر است و استدالل به يگران قدر متيت در برابر دياحق درهرحال يول باشديماحق 
ار ثابت يبه اغت به پدر و مادر نسبت ياحق يكز وجود دارد ين يات معتبريروا هاآنن يه بكات ين مجموعه از روايه اك
ه گفته شده كن است يلمات از جمله در موسوعه آمده است اك يه در بعضك ين استدالليبعد از طالق و ا يرده است حتك

د پدر و مادر نسبت به يگو يه مكن يو ا كنديمداللت بر وجوب حضانت  يا التزامي ييبه داللت اقتضا هانيااست 
ر شده است يت تعبين اساس به احقين است و بر هميفه پدر و مادر ايظه وكن است يگران احق هستند مفروضش ايد

  نجا وجود ندارد.يدر ا ين داللتياصالً چن كهدرحالي

 ن در حضانتيت والديمفهوم احق
جاد يا يمزاحمت هاآنبه  تواندينم يسكه كن معناست يت به ايد پدر و مادر احق به فرزند هستند احقيگو يه مكن يا 

 ند.كجاد يا يمزاحمت تواندينم كسهيچ شونديمفل كه قائم به امر ولد هستند و امر حضانت را متك يوقتند و تا ك
س كه هر كن معناست يفه متقابل است به ايحق با وظ گويندميه كن يو ا شودينمت اصًال وجوب خارج يروا ازاينپس

مزاحمت  توانندينمگران يد يعنيدارند  ايوظيفهگران در برابر او يه دكن معناست يباشد به ا ياحق است اگر حقش الزام
ست و هر جا يحق واجب ن يفاينجا استينند. پس در اكجاد نين حق را به او بدهند و ممانعت ايد اينند و باكجاد يا

ند. كفا نياست توانديمند و هم كفا ياست توانديمه هم كند بلكفا يد استيه باكست ين معنا نين به اياحق است ا يسكم ييبگو
جاد يد مزاحمت ايگران نبايه دكدارد  ييالزم است و داللت اقتضا يگريل ديم دلينكفا را اثبات يم وجوب استياگر بخواه

د يگران نبايد يعنيد احق است يگو يم يند و وقتكام ين امر قيد به ايبا يعنيفه است يد وظيگو يم يوقت يعنينند ك
  .شودينمن جمله استفاده وجوب ياز ا ين با وجوب منافات ندارد ولينند و اكجاد يمزاحمت ا
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 ره ائمهيس حضانت در
ه كن است يو آن ا فهمديمره عقال وجود دارد و هم عقل آن را يرد هم در سكنجا اقامه يا شوديمه ك يگريل ديدل

ره يس ين قضاوت را دارد و گاهيم عقل اييبگون است كمم ينجا گاهيفل امور فرزندان شوند و در اكد متيپدر و مادر با
متأخر  يهارهيسو منظر شارع وجود داشته چون  مرئيره در يه سكن يا يكيره به دو مقدمه است: يت داللت سيه تمامك

  .هاآنن الزم است و دوم امضاء يره در منظر ائمه معصوميندارد و س ايفايده
ن ين باشد و سوم ايو منظر ائمه معصوممرئي ره در ين سيداشته باشد و اره وجود يه سكن است يره به ايپس داللت س

  .كنديمم صادر كو ح شوديم يره شرعيس درنتيجه اينه كباشد  امضاشدهره ين سيه اك
  ن امضا دو نوع است:يه اكن است يا يبحث بعد

 ائمه و عدم ردع شارع يحيامضاء تصر
 يحيتصر ين امضا، امضايه اك كنديمامضا  يصراحت و داللت ه باكاست  يحيتصر ياول ينوع امضاء امضا يك 
 يعنيم ياز عدم الردع به دست آور ميخواهيمه كاست  يمهم است امضائ يليه خكنوع آن  يكاست اما  يجابيم ايمستق

 يعنيدارد  يگرياز به مقدمات دين ين عالوه بر مقدمات قبليه اكم ينكردن شارع استفاده امضا كاز منع ن ميخواهيم
 كهدرحاليه نتواند و كنبوده است  يط اضطراريه و شرايط تقيند و در شراكه ردع كاست  توانستهيمه شارع هم كم ييبگو
رون ين عدم ردع امضا بين از ايرده است بنابراكردع ن ييمستمره عقال يجار برابر سيرهند در كاست ردع  توانستهيم
  شده باشد روشن است. يحيتصر يضاه اگر اميره عقالئيو لذا س ديآيم

و منظر و در زمان مرئي ه باشد و در يعقالئ يره جاريه سك يره است؟ وقتيس يكد ييچه موقع عدم ردع شارع، تأ
امامان و ائمه آن  ييه از نظر عقالكرده است كن از ردع باشد و منع نكو منظر امام باشد و امام متممرئي امام باشد و در 

متشرع  يچشم امام قرار دارد و در زندگ ياست و جلو يو جار جاافتاده يليه خك ين روش عقالئيرا قبول داشتند. ا
 شوديمه معلوم كرده است كمنع ن يند ولكاست منع  توانستهيمو امام  كننديم يهم رواج دارد و همه بر اساس آن زندگ

  است.ره يس ين مبنايه اكقبول دارد 

 ره بر جوازيت سيحج
ز است. اصل يار جاكن يه اكن معناست يره است به ايه سك يزيچ يعنيره در حد جواز است يت سيحج يمنته 

العام  عنيست و جواز بالميحرام ن يعنياست منع ندارد  شدهيمه انجام ك ياركه كن است ير مردوعه ايره غيمدلول س
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راهت كم با يين است بگوكمم يه باشد و حتيالسو يا مباح عليا واجب ين است مستحب كست و مميحرام ن يعنياست 
العام استفاده  عنيش از جواز بالميب يزيه از آن چكنه شود يزم توانديم يه قرائنكم ياست. ما در اصول گفت جمعقابلهم 

ا يز است يم جاييبگو ميتوانينمه در آنجا كا در عبادات باشد يژه باشد يا قائن ويباشد  ييعقال ارتكازات يعنيشود 
 يكاورد البته در يرجحان ب يعنيالعام به حد استحباب  عنيه از اباحه بالمكد يايب توانديم يه قرائنكمستحب است بل

م و يردكان يب يت فرزند تا حديتاب تربكن را در مقدمه ير ايه تفسكن است به حد وجوب برسد. كژه هم مميط ويشرا
 توانديم يالعام است اما با قرائن يره اثبات جواز بالمعنيه برد سكم يم و گفتيردكز به طور مفصل بحث يدر اصول ن

  ند.كداللت بر وجوب  توانديم يه حداقل آن استحباب است و با قرائنكرجحان را برساند 

 ره عقاليوجوب حضانت در س
ن در همه ملل و يمادر است و ا و عقال بر حضانت پدرره يه سكست ين يدينجا ترديه در اكن است يا سؤالنجا يدر ا

 يره قطعاً ردع نشده است منتهين سيو ا كردنديم يدگيه پدر و مادر به فرزندان رسكبوده  طورايناقوام و زمان ائمه هم 
اب ما و جو ديآينمرون يو وجوب و رجحان از آن ب كنديمالعام  يره فقط جواز بالمعنين سيد ايبگو يسكن است كمم
نجا يا وجوب را به دست آورد اما در ايره استحباب ياز س شودينم يلكقاعده  يكه به عنوان كن يه ولو اكن است يا

 ييعقال ارتكازاتو  كردنديمره يبه س ياديتوجه ز ارتكازاته ك گفتنديمد صدر يو شه كنديم كمك ييعقال ارتكازات
 يعنيه احق باشد كن يفه است نه ايه وظكبوده  ارتكازاتين عمل همراه با يا دادنديمه عقال انجام ك يه عملكد يگو يم

و  يره عاديس ييد عقاليه در دك دهديمن نشان يو ا كنديمخ يرا توب هاآنند عقال كن يدگيرس كودكبه  يسكاگر 
 ارتكازاتاست و  ييعقال يهادگاهيد يكو محفوف به  ييعقال ارتكازاته همراه با كاست  ايسيرهه كست بلين يمعمول
. كنديمرا مزمت  هاآننند جامعه كن يدگيفه پدر و مادر است و اگر به فرزندان رسين وظيه اكن است يدگاه عقال ايو د

رد و لذا از آن رجحان كرا از هم جدا  هانيا شودينماست و  ارتكازاتن يره آمده است با اين سيا يه روك يدييپس تأ
ا ينجا بود يه در اك ياتيروا برخالفل ين دليم ايين است بگوكمم يل فنكن شيو با ا شوديمه وجوب استفاده كو بل
نجا چون عمل عقال ياما در ا كندينموجوب را افاده  وقتهيچره يره است و سيه سكن يبا ا كنديمگر داللت يات ديروا

لذا از آن وجوب استفاده  تعلق گرفته وره يل سكد هم به ييست و تأياست ن يدگاه الزاميد يكه ك ديدگاهشانجدا از 
 .شوديم


