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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 وجوب حضانت
 يهايدگيرسبحث ما در وظائف تربيت خانوادگي بود و در تربيت خانوادگي گفتيم كه يك بخش تربيت جسماني و 

مطرح بود كه  سؤالمادي و طبيعي نسبت به شئون و امور فرزند است كه در مورد رضاع بحث كرديم و در حضانت اين 
يكي دو مورد را پذيرفتيم و گفتيم  هاآنحضانت واجب است يا مستحب؟ كه نه دليل براي وجوب آورديم كه از ميان 

طبيعي و جسماني و حضانت است و اين حكم وجوب بود و  يهايدگيرسكه وظيفه الزامي والدين  كنديمداللت بر اين 
دارد؟ در نكته اول گفتيم كه اينجا دو حكم الزامي وجود دارد كه يكي  ييهايژگيوبعد گفتيم اين وجوب چه مميزات و 

 هاحكمو بعضي اوقات اين  شوديماين است و يكي هم حكم الزامي كفايي عام است كه اين دو در والدين موجب تأكد 
  مثالً اگر كودك پدر و مادر و اقربا نداشته باشد اين حكم، يك حكم الزامي عمومي است. شونديماز هم جدا 

 نوع وجوب حضانت

 الف. عام يا خاص
مطلب دوم اين است كه اين دو وجوب  و ؛در اينجا دو وجوب وجود دارد: يكي وجوب خاص و ديگري وجوب عام

مهم بايد شد اما حكم  هايو مريضيمانع از مرگ  ديگويميعني در حكم عام  داللت، تفاوت دارند در حدودباهم 
  بايد حضانت كرد و بايد به طور متعارف رسيدگي كرد. ديگويمخاص پدر و مادر، 

 ب. كفايي يا عيني
نكته سوم اين است كه هر دو وجوب كفايي است يعني وجوب عام كفايي بين جميع مكلفين است و وجوب خاص 

  والدين هم كفايي بين الوالدين است.بين 
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 فعل الغيريسقط بج.حضانت، 
لو كانوا غير متلّقين يعني  فعل الغير واست كه يسقط ب ييهاوجوبدر اينجا  هاوجوبنكته چهارم اين است كه اين 

نيست با فعل  كه قرينه عقليه دارد و چيزي كه قابل تكرر شوديمواجباتي است كه با امتثال غير، از خود مكلف ساقط 
  .شوديمغير ساقط 

 د. عدم شرطيت مباشرت
كه بر  ايوظيفهبراي حضانت به عنوان يك تكليف، مباشرت شرط نيست و  ديگويمنكته پنجم اين است كه عرف 

اما الزم نيست به طور مستقيم مباشرت كنند و  هاستآندوش پدر و مادر است به عنوان يك وظيفه الزامي بر دوش 
ين امور به غير از طريق ايكال و استيجار و ... جايز است و آن هم به صورت تكليف است و مباشرت شرط واگذاري ا

  نيست.

 استحباب حضانت والدين
ندارد، وقتي در رشد روحي فرد تأثير دارد  مستقيم در باب حضانت يهايدگيرسالبته اين منافاتي با ارتباط و  

و علتش اين است كه از نظر علمي مسلم است كه تماس و ارتباط  شوديماستحباب اين با عناوين عامه و كلي اثبات 
عاطفي مستقيم پدر و مادر تأثيري دارد كه در ايكال اين امر به غير وجود ندارد. پس اين تأثير بر عناوين كلي استحباب 

دارد كه خودشان به طور مستقيم قيام به اين امر كنند و علتش اين است كه هر كاري كه در نفع به غير باشد و  مؤكدي
فعل الغير المتبرع و هم امتثال آن يحسن ولي تكليف الزامي هم يسقط ب هستدر نفع فرزندان و خانواده باشد مستحب 

  .ةباستيجار الشخص اآلخر للحضان
حكومت و واليت و  حالدرعينو  هستبر دوش همه علما  ايوظيفها تعليم معارف دين، اين در ارشاد جاهل ي مثالً

به  كسهيچدر اينجا هم اگر  شوديمحاكميت وظيفه دارند. منتهي اگر علما نتوانستند قيام كنند اين وظيفه بر بقيه واجب 
  اما پدر و مادر معصيت مضاعف دارند. اندكردهحضانت كودك قيام نكرد و اين كودك مبتال شد در اينجا همه معصيت 
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 وجوب خاص در حضانت
نكته ششم اين است كه آيا اين وجوب خاص اختصاص به پدر و مادر دارد يا اقرباء ديگر مثل جد و جده و 

  ؟ دو احتمال وجود دارد:شوديمنزديكان ديگر را هم شامل 

 الف. وجوب خاص بر والدين
 اندمشتركت مختص به پدر و مادر است و اگر از پدر و مادر عبور كرد بقيه الف. ممكن است بگوييم وجوب حضان

  .شوديمو در وجوب عام وارد 

 و اقربا بر والدينب. وجوب خاص 
دارد  تريوسيعب. احتمال ديگر اين است كه ممكن است بگوييم اين حضانت اختصاص به پدر و مادر ندارد و دايره 

ديگراني كه در دايره اين حكم قرار دارند در  گوييمميكه اين احتمال دوم خودش دو صورت است: يكي اين است كه 
عرض پدر و مادر هستند يا اين كه تكليف طولي است. طولي به اين معناست كه تا وقتي پدر و مادر هستند وظيفه 

  نسبت به حضانت دارند. ايويژهتكليف  و اگر نبودند يا قيام به امر نكردند اقربا هاستآن
در اينجا سه احتمال وجود دارد: اول اين كه بگوييم تكليف خاص خانوادگي، فقط براي پدر و مادر است و دوم اين  

كه بگوييم اين تكليف براي پدر و مادر است و اگر نبودند تكليف نزديكان است و سوم اين كه تكليف در عرض هم و 
  .هستپدر و مادر و خويشان نزديك  متوجه واحددرآن

 وجوب خاص حضانت بر اقربا داليل

 ائتمار آيهالف. 
. در اينجا از ميان نه دليلي كه قبالً كنديماز اين سه احتمال را تعيين  يككداماگر ما به ادله مراجعه كنيم بايد ببينيم 

 أْتَِمرُواچون  كندينمبود كه اين داللت  6طالق/»بِمَعْرُوف مْبَيَْنكُ أْتَمِرُوا« آورده شد دو دليل تام بود كه يكي آيه شريفه
  .شوديماز دايره استدالل خارج  أَْتمِرُواخطاب به پدر و مادر بود و به غير والدين كاري نداشت و لذا 
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 ب. حكم عقال
يكي هم حكم عقاليي وجود داشت كه پدر و مادر حكم منجز عقال و عقل است بر اين كه بايد نسبت به حضانت 

شمول داشته باشد كه اگر شك در  توانديمفرزندشان قيام كنند. كه بايد ببينيم اين دليل اختصاص به والدين دارد يا 
 ارتكازاتچون دليل لبّي است و اطالق ندارد و اگر در  شودينمكنيم، آن را شامل  احراز شمول داشته باشيم و نتوانيم

به آن استدالل كرد و بعيد نيست بگوييم اين حكم و  شودينمعقاليي و حكم عقاليي نتوانيم شمول را به دست آوريم، 
هستند  رو ماديعني تا وقتي پدر  ديگويمعقاليي كه شارع آن را ردع نكرده و پذيرفته است، احتمال دوم را  ارتكاز
  .شوديمولي اگر نباشد ظاهرًا جد و جده و اقرباي نزديك را شامل  هاستآنوظيفه 

پس آيه ائتمار اختصاص به پدر و مادر دارد و داللت ندارد اما حكم عقلي ولو اين كه دليل لبّي است اما بعيد نيست 
  .شونديم كه بگوييم در صورت فقد والدين اقربائي كه در درجه اول هستند مشمول حكم

 ج. ادله ارث يا واليت جده
آورد ادله ارث يا واليت جد و جده و ... است كه ممكن است كسي بگويد از واليت  شوديمدليل سومي كه در اينجا 

كنند يا سهام ارث داللت بر اين وظيفه  بايد قيام به اين وظيفه هانيانباشد  هاآنكه اگر  ميكنيمجد و جده و... استفاده 
و در ازدواج نيز واليت دارد ولي  برديم االرثسهمكه تام نيست براي اين كه  ديآيمكه اين استدالل سوم به نظر  كنديم

البته در آنجا  رديگيمبعيد نيست كه در نزديكان وجوب باشد ولي اگر در اين حدود نباشد در دايره تكليف عمومي قرار 
و حكومتي نيز وجود دارد يعني حكومت نيز وظايفي دارد كه بعدًا آن را غير از تكليف عمومي مكلفين، تكليف واليي 

  بحث خواهيم كرد.
و بحث  شوديمكردن و نظافت و معالجه را شامل  وجورجمعدر حضانت بحث مالي مطرح نيست و رسيدگي و 

  .هستاز بحث حضانت جدا  هاهزينه

 حضانت دامنه
  كه حدود حضانت و دامنه و دايره حضانت چيست؟بحث ديگري كه قبًال بيان شده است اين است 
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 ائتمار آيهالف. در 
در دليل ءاتمرو مفهوم حضانت وجود نداشت و مفهومي كه وجود داشت اين بود كه امور كودك را به نحو خوب و  

  نيكو تدبير كنيد و براي اداره بهتر كودك همكاري كنيد.

 ب. در حكم عقال
و قدر متيَّقن همان  نظر گرفتدليل عقل هم كه دليل لبّي است موضوع خاصي ندارد و بايد قدر متيَّقن موضوع را در  
  متفاوت باشد. توانديممتعارف در هر زمان است كه زمان به زمان  يهايدگيرس

نسبت به اين كودك معروف  نچهآاين است كه  شوديمبنابراين از اين دو دليل ائتمار و دليل عقلي چيزي كه استفاده  
كه بايد در عرف عام  ييهايكيناين كار نيك متداول نسبت به اوست يعني  ديگويماست، عرف در معاشرت با آن 

  نسبت به كودك داشت از لحاظ غذا و نوع غذا و نظافت و...

 احقيت و در روايات ادلهج. در 
كم عقالست كه رسيدگي به شئون كودك و... است مفهوم حضانت در ادله وجوب يكي معروف است و ديگري ح

منتهي چون در ادله احقيت، حضانت آمده است و چون در روايات آمده است كه اين مفهوم احق به حضانت است بعيد 
اگر اين طور باشد،  كه نيست در اينجا استفاده كنيم كه موضوع ائتمار و وجوبي كه در اينجا آمده، همان حضانت است.

و يكي حكم عقل است كه موضوع  هستكه يكي عمل به معروف نسبت به شئون فرزند  شوديمسه مفهوم پيدا  در اينجا
ندارد و قدر متيَّقنش كارهايي است كه بايد به طور متعارف انجام شود و  ايويژهآن، موضوع مجملي است يعني موضوع 

يعني چه دليل  هازاويهو لذا اگر از هر يك از اين  متعارف يهايدگيرسديگري حضانت است و حضانت هم يعني 
ائتمار و چه دليل عقلي و عقاليي و چه مفهوم حضانت كه در ادله احقيت آمده وارد شويد در نهايت همان حضانت 

و حضانت عرفيه يعني رسيدگي به امور كودك و او را در كنف حمايت خود قرار دادن و به شئون  شوديمعرفيه، خارج 
  جه كردن و از خطرها حفظ كردن و...او تو
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 حضانت امري نسبي
در عرف آن زمان بوده با عرف اين زمان  آنچهمتغير است و  هاعرفالبته در اينجا حضانت نسبي است چون  

خيلي پايين بود ولي االن، شاخص نظافت خيلي باالست  هاشاخصمتفاوت است مثالً در آن زمان براي نظافت كودك، 
عرف است و البته عرف متغير است يعني هم تحول زمان در آن دخيل است و هم تحول مكان در آن دخيل و اين تابع 

  خاص سطح باال. يهاحضانتنه  هستاست و چيزي كه بر خانواده وظيفه است، حضانت عرفيه 

 )سن فرزند(زمان در حضانت 
ر اينجا بايد به دو سه دليل گفته شده بحث ديگر اين است كه اين حضانت، از لحاظ سني و زماني چگونه است؟ د

  .كننديمدر چه حدي به اين امر داللت  هادليلمراجعه كنيم و ببينيم اين 

 ائتمار آيهالف. در 
ءاتمرو بينكم بمعروف، بيشتر منصرف اين آيه به شرايطي است كه كودك نياز به حضانت دارد و نياز به معروف دارد 

كه اين كودك نياز  آيدبرنميبيش از اين  »بَِمعُْروف َبيْنَُكمْ أْتَِمرُوا«ت است و لذا از آيه در شرايط سني متفاو هامعروفو 
و... و در  شيرخوارگيهم درجات متفاوتي دارد در دوران  هارسيدگيمتداول دارد كه اين  يهامواظبتو  هارسيدگيبه 

بگوييم تكليف يا غير تكليف و چيزي كه در اينجا عرف از معروف مورد نياز او  ميتوانينممورد سن هم در اينجا 
نياز به اين امر دارد و ممكن است كسي قبل از تكليف به بلوغ  ديگويمتا وقتي كه عرف  همان نياز اوست فهمديم

مثل معلولين. پس  عقلي و رشدي رسيده و مستقل باشد و ممكن است كسي مريض باشد و تا آخر نياز داشته باشد،
اين وظيفه است و ممكن است اين نياز بعد از  كنندهتعيينصدق معروف در اين امر تابع نياز اوست و اين نياز است كه 

سن تميز و حتي قبل از بلوغ منتفع شود و ممكن است معلولي باشد كه تا آخر نياز دارد و لذا وظيفه حضانت اين معلول 
او را به بهزيستي بسپارند ولي اگر  تواننديم، البته تواننديموقتي كه نياز دارد و پدر و مادر بر دوش پدر و مادر است تا 

  كسي قيام نكند همه جامعه و حكومت تكليف دارند و البته پدر و مادر تكليف مضاعف دارند.
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 ب. در حكم عقال
اين است كه نياز متداول كودك در  كنديمو شرع هم آن را تأييد  فهمديمدر دليل عقلي، چيزي كه عقل و عقال 

زندگي طبيعي و جسماني بايد مرتفع شود مثل بخش نظافت و لباس و بهداشت و سالمت و معالجه و غذا و... كه اين 
تابع تكليف و سن خاصي نيست و تا وقتي كه نياز وجود دارد و رشد الزم براي تأمين نياز نيست، اين تكليف وجود 

يعني در معلوليني كه به بلوغ رسيده است و به  شوديمو اگر شك كنيم، استصحاب  شوديمين هم دارد و لذا شامل معلول
و اگر شك  شوديمآن را شامل  ديگويمنيازهايش را برطرف كند كه در اينجا با دليل  تواندينمرشد عقلي رسيده ولي 

  .ادامه دهد كه بايد به حضانت و رسيدگي به شئون اين معلول شوديمكنيم، استصحاب 
  چند بحث ديگر در باب حضانت وجود دارد كه در كتاب نكاح آمده است.

اگر است كه البته  شيردهيپس در تربيت جسماني تا اينجا گفتيم كه سه مفهوم كليدي وجود دارد: يكي رضاع يعني 
مستحب مؤكد است ولي  البته گفتيم كه رضاع بر مادر شديمخاصي براي رضاع نبود، حضانت رضاع را هم شامل  دليل

  بر پدر، تغذيه واجب است و دليل خاص داشت و حكمش را متفاوت كرده است.
  مفهوم دوم حضانت بود كه مفهوم عرفي است و ابعادش روشن شد.

 نفقه تربيت خانوادگي /
خت هزينه، زندگي فرد است و نفقه يعني اعطاي مال و پردا يهانهيهزمفهوم سوم نفقه است كه در باب نفقه، بحث، 

كه اين هم بحث مهمي است كه در متون فقهي آمده است و در باب انفاق به كتاب نكاح مراجعه كنيد كه در آنجا درباره 
پرداخته شده است و مورد  هاآنمفصلي شده است و دو بحث كه كمتر به  يهابحثادله وجوب و دامنه وجوب انفاق 

كه بين فقها مشهور است  چيزي آموزش كودك داده شود يا خير؟ يهانهيهزاين است كه آيا بايد  هستتوجه بحث ما 
را جلسه آينده بحث  سؤالدر كتاب نكاح آمده است و پاسخ به اين  هاآنكه جزئيات  هستلباس و مسكن و خوراك 

  خواهيم كرد.
 

 


