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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
در فقه بود  آنچه. ميكنيمرا بيان  هاآندر مبحث تربيت جسمي و جسماني گفتيم محورهايي در فقه مطرح است كه 

در كتاب نكاح و روايات آن در ابواب و احكام  بود و دوم بحث حضانت بود كه در فقه شيردهييكي بحث رضاع و 
 ايويژهو بحث شده است و ما در اينجا چند مطلب كه در فقه بحث مبسوطي نشده است و ارتباط  هستاوالد موجود 

كه در كتب فقهي  سؤالياين زمينه  در .ميكنيمو جزئيات بيشتر را به كتاب نكاح واگذار  ميكنيمبه بحث ما دارد بيان 
داري امر واجبي است يا كمتري درباره آن آمده است و مبحث تربيتي مهمي است. اين است كه حضانت و نگهبحث 
  خير؟

 )آيات، روايات، سيره( حضانتادله موجود در باب 
را اقامه كرد كه سه آيه شريفه را بحث كرديم و بعيد ندانستيم كه آيه ائتمار  ايادله شوديم هانياگفتيم در وجوب  

  .كرديمداللت كند و دليل چهارم رواياتي بود كه احقيت را بيان 

 ادله موجود در سيره
اقامه كرد: يكي سيره عقال و يكي سيره متشرعه و يكي سيره  شوديمدليل پنجم سيره بود كه در اينجا سه نوع سيره 

بودند و حضانت داشتند. در اينجا تفاوتي كه اين سه نوع سيره  و خانوادهخود ائمه چون باالخره ائمه صاحب اوالد 
است كه يكي سيره عقال داريم كه به اين معني است كه يك روشي مردم و عقالي جامعه دارند و آيا  ترتيباينبهدارند 

  سبت دهيم و بگوييم شارع آن را قبول دارد؟ما اين روش عقاليي را به نحوي به شارع ن شوديم

 امضاء معصوم
سيره عقال را به شارع منتسب كرد و آن مقدمات اين بود كه سيره و روش عملي  شوديمگفتيم كه با يك مقدماتي  

امام و منظر معصومين باشد و معصوم آن را امضا كند كه با اين دو اصل سيره مورد تأييد  مرئي در زمان معصومين و در 
يا سيره عقال عمل به خبر واحد است و  اوفوا بالعقود. منتهي امضا دو نوع است: يكي امضاي تصريحي است شوديم

از سكوت شارع  ميخواهيماست كه تأييد تصريحي ندارد و  ييهارهيسشارع آن را در روايات تأييد كرده است اما مهم 
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ن است و در نكاح هم بحث شده است كه سكوت عالمت رضايت است ايعدهو عدم ردع رضا را به دست آوريم كه قا
ن كه سكوت مساوي با رضا شود و يا اي عدهسكوت و عدم ردع را به معني رضايت گرفت؟ قا شوديماما در كجا 

بوده و  و منظر مرئي عدم ردع و عدم منع مساوي با تأييد شود در اصول گفته شده كه اين سيره در  ديگرعبارتبه
و  مرئي ضرت از اين كه آن را نفي كند متمكن بوده است يعني اوالً سيره ساريه و جاريه ثانياً در عصر معصوم و در ح

است كه ردع كند. اگر  توانستهيممنظر او و ثالثًا او متمكن از ردع بوده است و در شرايط تقيه و مشكل نبوده است و 
 كردنديمو آن را منع  كردنديمداشت ايشان بايد اعالم موضع  اگر منكري رواج گوييمميجمع شود  هانياهمه 

كه قبول دارند كه اين مبناي حجيت سيره عقاليي است يعني سيره عقال را به  شوديممنع نكردند پس معلوم  كهدرحالي
از سكوت رضا را به  گوييممينه با تأييد تصريحي بلكه با يك معادله عقاليي و عقلي كه  ميرسانيمتأييد و امضاي امام 

و منظر رواج داشت و مانعي هم براي ردع نبود حتماً منع  مرئي چون اگر اين يك منكر بود و در  ميآوريمدست 
  .شوديماز آن حكم خارج  ترتيباينبهمنع نكردند كه اين مبناي سيره عقال است و  كهدرحالي كردنديم

مگر  شودينمز سيره عقال بيش از جواز به معناي امر به استخراج مطلب ديگري كه قبالً بيان كرديم اين است كه ا
  اين كه قرائن خاصي وجود داشته باشد.

 عقال سيرهوجوب حضانت در 
در حضانت روش عقال اين است كه فرزند دست  گوييممياين بحث را با حضانت تطبيق دهيم و  ميخواهيمحال 

كه اين روش رايج بوده و چون شارع آن را منع  شوديمكه در اينجا گفته  كننديمپدر و مادر است و از او نگهداري 
كه مورد تأييد شارع است منتهي اشكالش اين بود كه از مورد تأييد شارع بودن؛ چيزي به  دهديمنكرده است اين نشان 

اب و يا وجوبي از آن استحب ميخواهيمما  كهدرحاليكه جايز است و حرام نيست  شوديمو فقط معلوم  ديآينمدست 
  استفاده كنيم.

كه  شوديمعميق عقاليي  ارتكازاتهمراه با يك مناسبات حكم موضوع و  هاسيرهجواب اين بود كه گاهي  
ش اين است كه اين كار وظيفه او است و بايد انجام سيره استفاده رجحان كنيم و ارتكازبه  ارتكازاتبا ضم آن  ميتوانيم

بر است بر اساس اين وظيفه و  شدهيمعقاليي به اين كه اين وظيفه است و اين روشي كه انجام  ازارتكدهد و ما با ضم 
حسي بود كه اگر كسي كودك را رها كند او را توبيخ خواهند كرد كه در اينجا بعيد نيست بگوييم با ضم استفاده  اساس

  .شوديموجوب 
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 سيره متشرعه
متشرعه رواج دارد  هو ماست كه اين امر در ميان متشرعه ببه اين معنا سيره متشرعه تقرير ديگري از سيره است و

كه اگر  كردنديمكه استفاده حكم از آن آسان است چون متشرعه از آن حيثي كه پايبند به شريعت بودند اين كار را 
رجحان نياز به  البته باز هم استفاده وجوب و ديآيمدر جايي ثابت شود سطح سيره و ارزش حكمي آن باال  هانيا

اين كار را  باشنديمقرائن خاص دارد ولي معناي سيره متشرعه اين است كه اين جمع از جهتي كه تحت تأثير شرع 
است منتهي جايي كه سيره عقال باشد بعيد است بتوانيم سيره متشرعه  ترراحتكه در اينجا استفاده حكم  دهنديمانجام 

بگوييم عملشان از حيث اين است  ميتوانينممثل بقيه عقال است و  دهنديمانجام  را اثبات كنيم چون عملي كه متشرعه
خاصي ميان متشرعه رواج داشته باشد و تحت  يهارهيسكه  شوديمو آن در جايي پيدا  باشنديمكه تحت تأثير شرع 

 اندشدهپرتو روح شريعت پيدا  در هانياكه سيره متشرعه است يعني  ...مثل عزاداري و شوديمتأثير سنت اسالمي پيدا 
  نه اين كه برخاسته از عقال باشد.

 روش احراز سيره متشرعه
مصداق و راه احراز سيره متشرعه اين است كه در جايي باشد كه آن امر در ميان عقال سنت نيست بلكه در فضاي 

  سيره متشرعه. شوديماسالمي و ديني و شرعي رواج پيدا كرده است مثل عزاداري و... كه 
متشرعه براي جايي  هو بنابراين در سيره متشرعه بايد به چند نكته توجه داشته باشيم: يكي اين كه سيره متشرعه بما

است كه سيره عقال در آنجا نباشد و دوم اين كه اگر چنين چيزي احراز شود قواعد و مقدماتي كه براي حجيت گفته شد 
ي سيره متشرعه بايد در زمان معصوم باشد و قادر بر منع باشد و اگر در زمان متأخره بايد در اينجا نيز احراز شود يعن

  .گرددبرميباشد بايد بدانيم كه به زمان معصوم 
است براي اين كه فرض اين است  ترراحتنكته سوم در سيره متشرعه اين است كه داللت سيره متشرعه بر رجحان 

گرچه داللت اوليه آن اين است كه اين امر در فضاي شريعت جايز است  شوديمجام كه در پرتو تأثر از شرع اين اقدام ان
  ولي راه براي اين كه به سمت رجحان ببريم كمي بازتر است.

كه بيان شد و در حضانت  ييهاتفاوتسيره عقاليي و متشرعه از يك باب هستند و فرمولش يك چيز است البته با  
وجوب و يا الاقل رجحان را  شوديم ارتكازولي با ضم  كنديمه اصلش داللت بر جواز طبعاً سيره عقاليي وجود دارد ك

  از آن استفاده كرد.
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 معصوم / تفاوت سيره معصوم با ديگر سير سيره
قبل مقدماتي الزم  يرهيسيعني در دو  هستكه متفاوت از دو سيره قبل  هستخود معصوم  يرهيسنوع سوم سيره، 

است منع كند و  توانستهيمو منظر امام بوده و  مرئي به امضا كرده يا در شرايط خاصي كه در  است يا بگوييم تصريح
اما در نوع سوم سيره كه عمل خود امام  ميكنيممنع نكرده است پس قبول دارد كه با اين قواعد آن را به معصوم متصل 

  امام است. ، اثبات مقدمات ديگر الزم نيست چون تأييد الزم نيست و فعل خودهست

 معصوم دال بر جواز سيره
 دهديمكه از اين جهت مشترك است يعني وقتي معصوم كاري انجام  هستمنتهي استفاده حكم در آنجا جواز  

كه حرام نيست و اگر بخواهيم بيش از جواز به معناي عام استفاده كنيم قرائني الزم دارد. پس در باب  شوديممعلوم 
اليي، سيره معصومين هم وجود دارد كه مسلم است معصومين هم خانواده و فرزند داشتند و حضانت عالوه بر سيره عق

  استفاده رجحان كرد اما استفاده وجوب از آن كار راحتي نيست. شوديمهمراه كنيم  ارتكازاتاگر كمي آن را با 
كه در اينجا سيره  ةاالئم ةو سير ةالمتشرع ةالعقال، سير بيان كرد: سيرة شوديمپس در مجموع در اينجا سه نوع سيره 

اثبات شد اما سيره متشرعه خاص ثابت نشد و گفته شد كه در اين دو سيره اصل اين است كه ال يسيد  عقال و سيره ائمه
، رجحان اثبات كنيم و بگوييم از اين ارتكازاتبا مناسبات حكم موضوع و  ميتوانيماال الجواز و حداكثرش اين است كه 

 هاسيره، اما اطمينان اين كه بخواهيم از اين كردنديمكه حضانت امري است كه همه به آن توجه  شوديمستفاده ا هاسيره
  وجوب را به دست آوريم مشكل است.

 حكم عقل در باب حضانت
عالوه بر اين سه سيره، ممكن است در اينجا دليل ديگري اقامه شود و آن حكم عقلي يا عقاليي است كه كاري به 

حضانت حسن است و ترك حضانت قبيح است يعني در عمق  گويندميعمل ندارد و حكم عقاليي بر اين است كه عقال 
و يك حكم عقلي يا عقاليي وجود دارد بر  هست ذهن عقال اين است كه اين وظيفه پدر و مادر است و ترك آن قبيح

اين كه بايد اين حضانت انجام شود و اين حكم در بين عقال به نحو الزام است و اگر كسي انجام ندهد او را توبيخ 
را  هاآنمگر اين كه او را به ديگري بسپارند يا آدم خيّري كامالً به او رسيدگي كند ولي في حد نفسه عقال  كننديم
يعني اين حكم مورد اطالع شارع  شوديمعقاليي با قاعده مالزمه حكم شارع  ارتكاز. اين حكم عقلي و داننديمظف مو

  است و شارع منعي نكرده است.
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 ادله موجود در باب حضانت بنديجمع

 الف. وجوب حضانت
به حضانت، سيره  پس ادله بحث وجوب حضانت به اين شكل است: سه آيه، مجموعه روايات احقيت پدر و مادر

آيه ائتمار را پذيرفتيم و اين حكم را نيز  هانياعقال، سيره متشرعه، سيره معصوم، حكم عقلي و حكم عقاليي، كه از ميان 
استفاده وجوب كرد بقيه يا داللت بر رجحان  شوديمچه عقلي و چه عقاليي پذيرفتيم و در مجموع از اين دو دليل 

م نداشت و در مجموع براي اين كه فاعل حضانت شويم راه باز است گرچه معموالً مطلق داشت و يا حتي رجحان ه
و وجوب قائل شدند بعيد نيست كه وجوب قائل شويم و  اندكردهكه طرح  هابعضيولي  اندنكردهفقها اين را طرح 

  كه بر دوش پدر و مادر است. شوديمجسماني و تربيت جزو وظايفي  يهايدگيرس

 )عام يا خاص/ كفايي يا عيني( ضانتحب. نوع وجوب 
حال ببينيم اين وجوب چه نوع وجوبي است و حدود و ضوابط آن چيست؟ يك بحث اين است كه اين وجوبي كه 

است كه متوجه همه مخاطبين است و يك نكته در وجوب  تريعاممتوجه پدر و مادر شده در ضمن يك وجوب 
  كفائيت و عينيت آن است كه اين وجوبي كه بر عهده پدر و مادر و خانواده است.

 حضانت واجب كفايي بر عام
كنيم وجوب بر  اگر فرضو  رديگيمكه وجوب حضانت اطفال بر عموم مكلفين است قرار  يتربزرگدر دايره  

توجه نشود مريض  و اگرتوجه شود  هاآندك به دنيا آمده است، اين كودك نيازهايي دارد كه بايد به خانواده نباشد و كو
و... در اينجا همه مردم در قبال اين حضانت تكليف دارند البته نه اين كه زندگي خيلي مرفهي براي او  رديميمو  شوديم

، اين از باب عناوين كلي است رديميمو يا  شوديماو  درست كنند بلكه در حدي كه اگر انجام ندهد ضرر مهمي متوجه
است و اين  طورهمينكه حفظ نفس محترمه واجب است چه صغير و چه كبير، چه عاقل و چه مجنون حتي در رحم نيز 

حفظ نفس بر همه مكلفين واجب است و هر جا كه ترك حضانت منجر به تلف شخصي يا ضرر مهمي در وجود و روان 
جسم كودك شود اين به عنوان تكليف كفايي بر همه واجب است. منتهي در اين دايره ما وجوب ديگري از يا روح يا 

اين دو سه دليل استفاده كرديم كه به طور خاص متوجه پدر و مادر است و اين وجوبي كه براي پدر و مادر اثبات 
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عام كفايي است اگر پدر و مادر به وجوب  كرديم با وجوب عامي كه براي همه است، منافات ندارد. منتهي چون وجوب
 .اندمكلفولي اگر پدر و مادر به تكليف خودشان عمل نكردند ديگران همه  شوديمخود عمل كردند از همه ساقط 

 حضانت واجب مؤكد بر والدين
: يكي خطاب عام و يكي خطاب خاص اندخطاباين وجوب براي پدر و مادر مؤكد است چون مخاطب دو  بنابراين

و لذا حضانت وجوب عمومي دارد البته در حدي كه اگر انجام نشود خطر و يا مرگي  هاستآنكه به طور ويژه متوجه 
  اين وجوب مؤكد است. و براي پدر و مادر شوديمايجاد 

 و والدين بر عامتفاوت وجوب حضانت 
تفاوت ديگري كه اين دو وجوب دارند اين است كه وجوب عام در جايي است كه خوف تلف يا ضرر زيادي باشد 

اين است  كنديموسيعي دارد چون چيزي كه عقل و عقال حكم  يرهيداولي وجوبي كه بر دوش پدر و مادر آمده ظاهراً 
مادر وجوب مؤكد است ولي وجوب عام در كه بايد در حد متعارف به اين كودك رسيدگي كرد پس وجوب پدر و 

  .شوديميا ضرر مهمي متوجه او  رديميمجايي است كه اگر انجام ندهد 
 يهاحضانتو محدود است و  هستمطلب دوم اين است كه هر دو وجوب كفايي است، وجوب اول كه وجوب عام 

  .هست، وجوب كفايي است و متوجه همه مخاطبين شوديمخاص را شامل 

 حمل بر وجوب كفايي در ادله قرينه
چون اطالق دليل هميشه ظهور در عينيت دارد، قرينه حمل بر كفائيت دو چيز است: يكي قرينه عامه است و قرينه  

 ،ةأقم الصلوعامه اين است كه مورد تكليف قابل تكرر نباشد، اگر خطابي متوجه همه شود ولي قابل تكرر باشد مثل 
اين سنگ را برداشت و كفايي است  شوديم باريكمثالً اين سنگ را از جلوي پا برداريد  ديگويم ولي وقتي ؛صلّوا

عيني است ولي وقتي تكليف آمد و  يعني در قرينه عامه هر جا متعلق تكليف، قابل تكرر باشد، در اينجا بر همه واجب
  موضوع و متعلق قابل تكرر نباشد، در اينجا كفايي است.

جلوي هالكت همه را بگيريد و مانع از نقص عضو و هالكت شويد و از  ديگويموجود دارد كه در اينجا هم خطابي  
  .شوديمو با امتثال يك نفر ساقط  شوديمالبته اين خطاب اعم است و شامل همه  شوديمجمله كودك را هم شامل 
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كليف قرار داده است كه وجوب خاصي كه خانوادگي است متوجه پدر و مادر است منتهي دو نفر را مخاطب يك ت
قابل تكرر نيست كه اين وجوب بين پدر و مادر كفايي است البته ادله خاص در اينجا تقسيماتي انجام داده است و 

  احقيت را بيان كرده است كه منافات با آن وجوب كفايي ندارد.

 سقوط واجب كفايي از مكلف با فعل غير
و اگر يك نفر از مكلفين انجام  شوديمي داريم كه متوجه مكلفين مطلب سوم اين است كه در اصول يك واجب كفاي

ولي چيز ديگري كه در اصول وجود دارد سقوط تكليف از مكلف با فعل غير مكلف است  شوديمدهد از ديگران ساقط 
م يعني گاهي ممكن است تكليفي متوجه اشخاص معيني شود ولي كسي كه مكلف اين خطاب نيست بيايد و آن را انجا

و لذا اگر فرض كنيم در حضانت به معناي خاص كه واجب كفايي  شوديمساقط  هاآندهد در اين موقع تكليف از 
نيست و عموميت ندارد و براي خانواده است، اگر به دالئلي مثالً چند قلو بودن متبرعي آمد و كودك را برد و به طرز 

  .شوديمخوبي از او نگهداري كرد در اينجا تكليف از پدر و مادر ساقط 
متكرر نباشد در اين نوع موارد قرينه عقليه داريم يعني  هاآن، اگر موضوع شوديمما  كه متوجه ييهافيتكلبنابراين 

  كه يسقط به فعل الغير. شوديمكه اين از واجباتي  شوديماگر غير مكلفي به آن قيام كرد تكليف ساقط 

 در حضانت تمباشر
فعل الغير اي داريم كه يسقط بعدهبراي  پس يك واجبات كفايي داريم كه يسقط به فعل احدالمكلفين و واجباتي معين

كه در اينجا گفته  ايقرينهچهارم اين است كه با  نكته البته در جايي كه مباشرت شرط نباشد و مقصود شارع نتيجه باشد.
اجير  توانديمدهد و هم  خودش انجام توانديممباشرت شرط نيست و هم  اندمكلفشد در اين حضانت كه پدر و مادر 

 .بگيرد


