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حق حضانت فرزند ،از شریخوارگی تا رشد

1

___________________سیدموسی شبیری زنجانی___________________ 2

چکیده

حق حضانت فرزند ،از شیرخوارگی تا رشد

حق حضانت فرزند  ،از مسائل مهم فقهی است که با اختالف بدوی روایات
روبهرو است .این اختالف ،خصوصا دربارۀ حضانت فرزند بعد از پایان
دوران شیرخوارگی تا سن هفت سالگی ،منشأ شکلگیری فتاوای متعدد ی
شده است که باورمندان به هر یک ،دیدگاه خود را برگرفته از ظاهر روایات
میدانند .در این مقاله ،عالوه بر بررسی و نقد این دیدگاهها ،با تکیه بر فهم
عرفی از خطابات شارع و تبیین دقیق روایات مسأله ،این دیدگاه تقویت شده
است که بعد از طالق والدین ،اولویت حضانت فرزند ،اعم از دختر و پسر ،تا
هفت سالگی از آ ِن مادر است؛ اهمیت این دیدگاه از آن روست که بر
خالف دیدگاه مشهور بوده و در عین حال ،منطبق با ظواهر ادله است .شرایط
صاحب حق حضانت و تعیین آن در سایر مقاطع سنی فرزند و هم چنین الزامی

تاریخ تأیید88/3/51 :
 .1تاریخ دریافت89/51/51 :
 .2این مقاله به ّ
همت حجج اسالم میثم جواهری و علی خالقپور از دروس خارج فقه آیتالله شبیری
زنجانی و زیر نظر مرکز فقهی امام محمدباقر استخراج و به تأیید رسیده است.
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یا غیر الزامیبودن حق حضانت نیز در این مقاله پیگیری و تبیین شده است.
واژگان کلیدی :حق حضانت ،رضاع ،طالق ،هفت سالگی ،رشد.

مقدمه

موضوع سرپرستی و پرورش فرزند ،از مسائلی است که تمام جوامع انساانی ،باا هار دیان و

آئین و رسم و رسوماتی ،با آن درگیر بوده و هستند و هر کدام ،بار اسااس فرهنا و مسال
خویش ،به وضع قوانین و احکامی پیرامون آن پرداختهاند .فرهن دینی ما نیز که بر پایۀ فقاه
اهل بیت بنا نهاده شده است ،این نیاز اجتماعی را بی پاسخ نگذاشته و فقها باا تکیاه بار
روایات ،مقررات مربوط به مسألۀ حضانت را استخراج کردهاند.
این مسأله ،مخصوصا در فرض طالق والدین ،اهمیت ویژهای مییابد؛ چراکه اختالف
عقیده ،تفاوت سلیقهها در کیفیت پرورش فرزند ،عواطف مادرانه ،و اقتضائات اقتصادی
حضانت ،جنبه های متعددی هستند که تعیین متولی اصلی و صاحب حق حضانت را
ضرورت میبخشند.
روایاتی که به مقولۀ حضانت پرداختهاند ،چند گروهند و عملکرد فقهای امامیه در
تفاوت عملکرد ،فتاوای متعددی نیز
جمعبندی این روایات متفاوت است .در نتیجۀ این
ِ
شکل گرفته است که این مقاله ،با بررسی فتاوا و مستندات آنها ،به جمعبندی و اختیار ی
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دیدگاه پرداخته است.
موضوعاتی که در حضانت الزم است هر دیدگاه دربارۀ آن اظهار نظر نماید از این قرار
است :حق حضانت در دوران رضاع و پس از رضاع؛ حق حضانت در صورت فوت یا فقد
صالحیت یکی از والدین یا هر دو؛ پایان زمان حق حضانت؛ شرایط استحقاق حق حضانت و
امکان اسقاط حق حضانت.
در سطور پیشرو ،با توجه به اختالف فتاوا ،به دستهبندی فروض گونهگون حضانت
پرداخته و دیدگاه برگزیده با نگاه به ادله تبیین میگردد.
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مفهومشناسی

ِحضن و احتضان طفل ،به معنای در آغوش گرفتن طفل است و حضاانت -باه کسار و فات

حاء -اسم مصدر آن است و در معنای مطلق مراقبتهای مورد نیاز فرزند ،اعم از تغذیه ،تار
و خش کردن ،لباس پوشاندن و محافظت از خطرات و غیره 1استعمال میشود.
حضانت در کتب فقهی به همان معنای لغوی یعنی نگهداری و پرورش فرزند به کار رفته
است2؛ ولی از آنجا که فقها ،در صدد تعیین صاحب حق حضانت بودهاند ،در تعریف آن،
عنصر والیت و سلطنت را نیز داخل کردهاند؛ چنانچه این واژه در کتب متعدد اینگونه تعریف
شده است« :حضانت ،والیت و سلطنت برای پروراندن کودک است»3؛ و گاه گفتهاند:
«حضانت ،والیت و سلطنت بر فرزند ،به خاطر پروراندن و تأمین مصال

او است»4.

همین اختالف غرض موجب شده که عالمه حلی در باب اجاره ،حضانت را به نفس
نگهداری و پرورش تعریف کرده؛ ولی وقتی به باب نکاح و حق حضانت میرسد ،حضانت را
به والیت بر نگهداری و پرورش تعریف میکند5.

بنابر این ،حق حضانت ،به معنای والیت و سلطنت برای نگهداری و پرورش کودک است
و باید دید که این والیت ،از ِآن کیست؛ با این حال باید دانست که حضانت ،والیت خاص و
ّ
مقید است و با والیت بر طفل -به شکل مطلق -تفاوت دارد .وقتی گفته میشود پدرّ ،
ولی
ّ
ّ
طفل است ،این والیت ،تمام شئون طفل را شامل میشود و مسلما به پدر و جد پدری
نگهداری و مراقبت است که ممکن است در مقاطعی مختص مادر باشد.
موضوع حق حضانت فرزند را باید در دو فرض جستجو کرد :فرض حیات والدین و
 .1ف ّیومی ،المصباح المنیر ،ج ،5ص541؛ صاحببن ّعباد ،المحیط ،ج ،5ص.444
ّ
ّ
ّ
 .2عالمه حلی ،تذکرة الفقها (ط .القدیمة) ،ص581؛ همو ،تحریر األحکام ،ج ،3ص83؛ محقق ثانی،
جامع المقاصد ،ج ،7ص.558
ّ
ّ
 .3عالمه حلی ،قواعد األحکام ،ج ،3ص515؛ صیمری ،غایة المرام ،ج ،3ص577؛ فاضل هندی ،کشف
اللثام ،ج ،7ص148؛ نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،35ص.595
 .4شهید ثانی ،مسالك األفهام ،ج ،9ص455؛ شهید ثانی ،الروضة ّ
البهیة ،ج ،1ص419؛ سبزواری ،کفایة
االحکام ،ج 5ص585؛ حائری ،ریاض المسائل ،ج ،55ص.544
ّ
ّ
 .5عالمه حلی ،تحریر األحکام ،ج ،3ص 83و ج ،4ص.55
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اختصاص دارد و مادر از آن بیبهره است؛ ولی حق حضانت ،والیت و سلطنت بر خصوص
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صالحیت آنها برای حضانت و فرض فوت یا عدم صالحیت یکی از والدین یا هر دو.

حق حضانت در فرض حیات و صالحیت پدر و مادر

در دوران حیات والدین و صالحیت آنها برای حضانت ،به لحاظ اختالف فتاوا ،در سه دوره

از زندگی فرزند باید بحث کرد« :دوران رضاع»« ،دوران بعاد از رضااع تاا هفات ساالگی»،
«دوران بعد از هفت سالگی».
 .1دوران رضاع
در اثبات حق حضانت در این مقطع به قرآن ،روایات و اجماع استناد شده است که بایاد میازان و
نحوۀ داللت آنها را سنجید .تمامی این ادله ،حق حضانت در ایام رضاع را از ِآن مادر میدانند.
َ َ
ُ َ
دلیل اول :صاحب جواهر عالوه بر استناد به اخبار ،به فراز التض َّار َو ِالد ٌة ِب َول ِد َها 1برای
اثبات حق حضانت مادر استناد کرده است .2ایشان تقریبی برای استدالل به آیه بیان
نکرده است؛ ولی گویا وجه استدالل این است که :اگر فرزند در این دوران ،علیرغم میل مادر
از او گرفته شده و به فرد دیگری سپرده شود ،به مادر ضرر روحی وارد میشود و مطابق آیه،3
مادر فرزند نباید به سبب نوزاد در تنگنا و ضرر قرار بگیرد.
َ
َ
ُ
این استدالل اشکال روشنی دارد؛ چه آنکه در ادامۀ آیه ،فراز و َال َم ْول ٌ
ود ل ُه ِب َول ِده 4از پدر
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نیز نفی ضرر کرده است و حتی خود صاحب جواهر به این دو فراز برای اثبات انحصار حق

حضانت در مرد و زن استدالل نموده است5.

اشکال دیگر آنکه در روایات معتبر ،6ضرار در آیه بر مطلب دیگر تطبیق شده و جمع این
ُ
َ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ
ود ل ُه ِر ْزق ُه َّن َو ِک ْس َوت ُه َّن
 .1و الوالدات یرضعن أوالدهن حولین کاملین لمن أراد أن یتم الرض
اعة و َعلی المول ِ
ْ َ ْ ُ ِ َ ُ َ َِّ ُ َ ْ ٌ َّ ُ ْ َ َ ِ َ ُ ِ َ َّ ِ َ ِ َ ٌ َ َ َ َ ِ َ َ ْ ُ ٌ َ
ُ
َ
وف ال تکلف نفس ِإال وسعها ال تضار و ِالدة ِبول ِدها و ال مولود له ِبول ِد ِه ....سورۀ بقره ،آیۀ .533
ِبالمعر ِ
 .2نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،35ص.591
 .3اگرچه «ال ّ
تضار» (از باب مفاعله) میتواند صیغۀ معلوم باشد ،و مفعول آن محذوف باشد؛ ولی استدالل
فوق بر پایۀ صیغۀ مجهول است .بدین معنا که :هیچ والدهای نباید به خاطر کودکش مورد فشار و اضرار
واقع شود و هیچ پدری هم نباید به خاطر کودکش مورد فشار و اضرار قرار گیرد.
 .4سورۀ بقره ،آیۀ .533
 .5نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،35ص.583
 .6کلینی ،الکافي ،ج ،6ص513؛ طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،9ص.517

َ ُ َ
مطلب با معنایی که ذکر شد ،مشکل است .طبق این روایات« ،ال تض َّار» یعنی محروم شدن
مادر از جماع ،به بهانۀ وجود طفل؛ به این معنا که مرد از ترس قطع شدن شیر مادر از
َ َ ُْ ٌ َ َ
ود ل ُه ِب َول ِد ِه یعنی محروم شدن مرد از
نزدیکی با او خودداری کند .و بر عکس و ال مول
جماع؛ به اینکه زن از ترس قطع شدن شیر از تمکین خودداری کند .پس قرآن تأکید میکند:
نه مادر از حقوق خود به سبب نوزاد محروم شود و نه پدر .بین این معنای مأثور ،با معنایی
که صاحب جواهر استفاده کرده تغایر وجود دارد و معلوم نیست که جامع عرفی داشته
باشند؛ زیرا یکی مربوط به ضرر به بهانۀ وجود طفل است و دیگری مربوط به ضرری است
که از ناحیۀ عدم وجود طفل وارد میشود.
دلیل دوم :عمده مستند در تعیین صاحب حق حضانت در دورۀ رضاع ،روایات است.
اخباری از فریقین در این موضوع وارد شده که حق ارضاع را برای مادر دانسته است و -
همانگونه که خواهیم گفت -،این حق با حضانت مالزمۀ عرفی دارد؛ بلکه از برخی روایات
میتوان به طور مستقیم ،حق حضانت را استفاده کرد.
ّ
ابوصباح کنانی 1از امام صادق از این قرار است:
گزارش صحی

بر اساس این روایت ،مرد اجرت زن را بعد از وضع حمل باید بدهد و در این استحقاق
اجرت ،حرفی از خصوص رضاع زده نشده است ،بلکه تمام شؤون فرزند اعم از تربیت،
ارضاع و مانند آن که مربوط به مادر است ،موضوع اجرت است و اگر کسی با قیمت ارزانتر
نبود ،مادر نسبت به انجام این امور اولویت دارد؛ بنابر این ،اولویت مادر اختصاصی به حق
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محمدبنیعقوب عن محمدبنیحیی عن أحمدبنمحمد عن محمدبنإسماعیل عن
َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َّ َ َّ ُ َ َ
الر ُجل ْام َرأت ُه َو
محمدبنالفضیل عن أبی الصباح الکنانی عن أبی عب ِد الل ِه قال :إذا طلق
َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ُ َ ُّ َ َّ َْ
ِهی حبلی أنفق علیها حتی تضع حملها و ِإذا وضعته أعطاها أجرها و ال یضارها ِإال أن
ْ َ َ َْ َ َ
َ َ
َ
َ َ ْ
ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ 2
َی ِجد َم ْن ُه َو أ ْرخ ُص ِم ْن َها أ ْجرا ف ِإن ِه َی َر ِض َیت ِبذ ِل اْل ْج ِر ف ِه َی أ َح ُّق ِباب ِنها حتی تف ِطمه.

 .1تمام راویان حدیث ،امامی ثقهاند .البته شیخ طوسی در کتاب رجال خود محمدبنفضیل را از باب غلو ضعیف
ّ
الطوسي ،ص 343و ص)361؛ اما تضعیف از باب غلو مبتنی بر متنشناسی و نامعتبر
میداند(طوسی ،رجال
است؛ عالوه بر اینکه طبق گزارش نجاشی ،جماعتی از محدثان بزرگ از جمله محمدبنحسینبنابیخطاب،
ّ
النجاشي ،ص )367که نمایانگر وثاقت اوست.
راوی کتاب او هستند (نجاشی ،رجال
 .2کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.41
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َ
َ
َ
ََ
ََ
ارضاع ندارد؛ وگرنه به جای تعابیر «أ ْج َر َها» و «أح ُّق ِب ْاب ِن َها» باید «أ ْج َر ِإرض ِاع َها» و «أح ُّق
َ
ِب ِإرضاع ِابن َها» جایگزین میشد؛ در نتیجه حق حضانت در دوران رضاع از ِآن مادر است .شبیه
ِ
این تعبیر در صحی ابوعباس بقباق 1و صحی حلبی 2هم آمده است و مادر را به شرط باالتر
نبودن اجرتش ،در همۀ شؤون احق میداند.
حتی اگر این عبارات را در حق ارضاع منحصر بدانیم ،با توجه به مالزمۀ عرفی بین ارضاع
و حضانت -که توضی آن خواهد آمد -،باز هم حق حضانت ثابت میشود .بنابر این از ذیل
صحی داودبنحصین 3که تنها در مورد حق ارضاع مادر سخن میگوید ،4نیز میتوان حق
ْ َُ
حضانت را نتیجه گرفت .به همین دلیل است که فراز صدر این روایتَ « :ما َد َام ال َولد ِفي
َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ
اْلَب َو ْین ب َّ
الس ِو َّی ِة» ،بر این معنا حمل شده است که مادر مسئولیت تربیت و
الرضاع فهو بین
ِ ِ
ِ
حضانت فرزند را بر عهده داشته باشد و پدر مخارج او را بپردازد.
َ َ
َ َ
َّ َ ْ َ
عالوه بر این ،میتوان با تأکید بر تعبیر «ال ُیض ُّار َها ِإال أن َی ِجد َم ْن ُه َو أ ْرخ ُص» در صحی
ّ
ابوصباح اینگونه گفت که مالک استحقاق مادر ،جنبۀ عاطفی است که با جدایی فرزند از او،
آسیب دیده و ضرر محقق میشود؛ البته از سوی دیگر ،پدر نیز نباید به جهت مسائل اقتصادی
متضرر شود و در فرض تزاحم این دو مالک ،حق پدر ترجی داده شده است؛ ولی در صورت
عدم تزاحم ،مادر نسبت به فرزند احق است و باید نیاز عاطفی او تأمین شود که این مالک ،در
رضاع و حضانت مشترک است.
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398
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ّ
َ َ ُْ ُ
عن الحسنبنعلی الوشاء عن أبان َعن فضل أبیالعباس ق َال ُ :قلت
محمد
بن
ی
معل
َ« .1الحسینبنمحمد عن
َ ْ َّ
الر ُج ُل َفإ ْن َق َالت ْال َم ْرأ ُة ل َز ْوج َها َّالذی َط َّل َق َها أ َنا أ ْرضعُ
الر ُج ُل َأ َح ُّق ب َو َلده َأم ْال َم ْر َأ ُة َق َال َال َبل َّ
اللهَّ 
ْلبی عبد
ِ
ُ ِ َِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ِ
ِْ ِ ِْ َ َ ُ
َ
ُّ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
اب ِنی ِب ِمثل ما ت ِجد من تر ِضعه ف ِهی أحق ِب ِه( ».کلینی ،الکافي ،ج ،6ص )44رجال سند ،ثقۀ امامیاند؛
ِ
ّ
اگرچه در وثاقت معلیبنمحمد بصری و امامی بودن أبانبنعثمان مناقشه شده است؛ اما وثاقت
معلیبنمحمد با توجه به اکثار روایت حسینبنمحمد اشعری احراز میشود و امامیبودن ابانبنعثمان نیز
با توجه به دالیلی از جمله روایت ابن ابیعمیر از او مسلم است.
َ َ ْ َّ
اللهَ ق َالْ :ال ُح ْب َلی ْال ُم َط َّل َق ُة ُی ْن َف ُق َع َل ْیهاَ
« .2علي عن أبیه عن ابن أبيعمیر عن حماد عن الحلبي
ي ْعب ِد ِ
عن َأ ِ َب ٌ ُ
َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ ْ َ ُ
ُ
ْ
َ
حتی تضع حملها و ِهي أحق ِبول ِدها ِإن تر ِضعه ِبما تقبله امرأة أخری ».کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.513
 .3کلینی ،الکافي ،ج ،6ص .41این روایت در همۀ کتب اربعه و در تفسیر عیاشی با اختالف اندکی نقل شده
و تمام رجال آن امامی ثقهاند .البته داودبنحصین از واقفه به شمار میرود؛ اما در جای خود توضی داده
شده است که نقل بزرگان اصحاب از واقفه در هنگام استقامت آنها بوده است.
َ ْ َ َْ
ارضاع داللت میکند« :ف ِإن َو َجد اْل ُب َم ْن
 .4مفهوم این عبارت در صحی داودبنحصین ،بر وجود حق
ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُّ َ ُ ْ ُ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ ْ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
یر ِضعه ِبأربع ِة در ِاهم و قال ِت اْلم ال أر ِضعه ِإال ِبخمس ِة در ِاهم ف ِإن له أن ین ِزعه ِمنها».

روایات دیگری نیز از عامه و خاصه ،گزارش شده که حضانت را تا قبل از ازدواج مادر،
حق او میدانند که اطالق آن ،شامل دوران رضاع نیز میشود؛ صحی ّایوببننوح ،1روایت
منقری ،2روایت ابوهریره 3و روایت عبداللهبنعمر 4از این دستهاند.
همانگونه که اشاره شد ،حق ارضاع اگرچه عقال مالزمهای با حق حضانت ندارد؛ ولی
عادتا مالزم یکدیگرند .اینکه حاضنه غیر از مرضعه باشد ،امر غیر متعارفی است و کسی که
ارضاع میکند باید متولی حضانت نیز باشد؛ نوزاد در شبانه روز به دفعات و در زمانهای
متفاوت شیر میخورد و به طور متعارف ،امکان تردد او بین متولی حضانت و مرضعه وجود
ندارد و اگر چنین چیزی مقصود بود ،حتما باید مورد اشارۀ ائمه واقع میشد؛ چون نوع
مردم از این مطلب غفلت میکنند .لذا این روایات با سکوت نسبت به این امر ،مالزمۀ مذکور
را تأیید میکنند .به دلیل همین مالزمۀ عرفی است که اصحاب ،به پاسخ امام اکتفا کرده و در
هیچ روایتی در خصوص حضانت سؤالی نکردهاند.
در نتیجه ،از اثبات حق ارضاع ،اثبات حق حضانت نیز فهمیده میشود؛ چنانکه از نفی
حق ارضاع ،نفی حق حضانت فهمیده میشود 5.از اینجا روشن میشود که -برخالف دیدگاه
برخی از فقها -6اگر مادر به خاطر مطالبۀ اجرت زیاد ،حق ارضاع را از دست داد ،حق
حضانتش نیز ساقط میشود؛ چون تفکی بین ارضاع و حضانت امری غیر متعارف است و
بیان صری میطلبد که در روایات موجود نیست؛ بلکه تعابیری همچون «نزع الولد» و «یترکه
حق حضانت فرزند ،از شیرخوارگی تا رشد

َ
ُ َ
َ َ َ َ
َ َّ َ َ ْ
« .1و روی عبداللهبنجعفر الحمیری عن أیوببننوح قال ک َت َب ِإل ْی ِه َب ْعض أ ْص َح ِاب ِه أن ُه کانت ِل َی ْام َرأ ٌة َو ِلی ِم ْن َها
َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َُ
ْ َ َ
َ ٌ َ َّ ُ َ َ َ
ْ َ َ َْ َُ
َولد َو خل ْیت َس ِبیل َها فک َت َب ال َم ْرأ ُة أ َح ُّق ِبال َول ِد ِإلی أن َی ْبلغ َس ْب َع ِس ِنین ِإال أن تشاء المرأة ».صدوق ،الفقیه ،ج،3
ّ
ّ
الحمیري فقد رویته عن
ص431؛ طریق صدوق به حمیری صحی است« :ما کان فیه عن عبد اللهبنجعفر
ّ
ّ
محمدبنالحسن؛ و ّ
أبي؛ و ّ
محمدبنموسیبنالمتوکل عن عبد اللهبنجعفر( ».همان ،ج ،4ص)151
َ
َ َ ُ َ ُ َ ْ َّ
َ
« .2علیبنابراهیم عن علیبنمحمد القاساني عن القاسمبنمحمد عن المنقري عمن ذکره قال :س ِئل أبو عب ِدالل ِه عن
ِ
ْ َ َ َ ْ َ َ
َ
َ ِّ
ْ َ َ َ
ََ
ٌَ
َّالر ُجل ُیطل ُق ْام َرأت ُه َو َب ْی َن ُه َما َولد ُأ ُّی ُه َما أ َح ُّق ِبال َول ِد قال ال َم ْرأ ُة أ َح ُّق ِبال َول ِد َما ل ْم ت َت َز َّو ْج ».کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.41
ِ
َ َ ْ َ
َ َ
َ َ
َ َّ
« .3روی أبو هریرة أن َّالن ِب َّی قال اْل ُّم أ َح ُّق ِب َحضان ِة ْاب ِن َها َما ل ْم ت َت َز َّو ْج ».دارقطنی ،سنن الدارقطني ،ج ،3ص.314
َ َ َ ْ ْ َ
َْ َ َ
َ َّ َ َ َ ْ
َ َّ َّ
« .4روی عبداللهبنعمر أن ْام َرأة قالت َیا َر ُسول الل ِه ِإن ْاب ِنی َهذا کانت َبط ِنی ل ُه ِو َعاء َو ثد ِیی ل ُه ِسقاء َو َح ْج ِری
َ
َ
َ
َّ َ َ َّ َ
ََ َ
َ َ
ْ
َ َْ
ل ُه ِح َواء َو ِإن أ َب ُاه طلق ِنی َو أ َر َاد أن َی ْن َت ِز َع ُه ِم ِّنی فقال َّالن ِب ُّی أن ِت أ َح ُق ِب ِه َما ل ْم ت ْن ِک ِحی ».همان ،ص.311
ّ
ّ
 .5ر.ک :محقق حلی ،شرائع اإلسالم ،ج ،5ص581؛ عاملی ،نهایة المرام ،ج ،5ص464؛ حائری ،ریاض
المسائل ،ج ،55ص.514
 .6ابن ادریس ،السرائر ،ج ،5ص615؛ حلبی ،الکافي في الفقه ،ص.356
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مع أ ّمه» در روایات ،شاهد سلب حق حضانت است.

1

با این حال ،برخی فقها 2بر اساس تغایر این دو عمل ،اصرار دارند که سلب حق ارضاع
مستلزم سلب حق حضانت نیست .بر اساس این مبنا ،جز در صورت حرج ،طفل برای ارضاع
به مرضعه داده شده و سپس برگردانده میشود.
دلیل سوم :فقها با اینکه در صاحب حق حضانت بعد از دورۀ رضاع اختالف دارند؛ ولی
در اینکه مادر در دوران رضاع- ،به شرط عدم مطالبۀ اجرت بیش از دیگران  -حق ارضاع و
حضانت دارد ،اختالف ندارند 3و همانطور که ابن ادریس و شهید ثانی 4تصری میکنند،
این مسأله اجماعی است و دستکم ،آنگونه که شیخ طوسی ادعا میکند ،مخالفی در این
مسأله وجود ندارد5.

البته در برخی از کتب فقهی 6فتوای ابن فهد حلی (م141ق) ،مخالف با دیگران قلمداد
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 .1کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.41
ّ
ّ
 .2ابن ادریس ،السرائر ،ج ،5ص615؛ حلبی ،الکافي في الفقه ،ص356؛ عالمه حلی ،تحریر األحکام،
ج ،4ص55؛ شهید ثانی ،الروضة ّ
البهیة ،ج ،1ص417؛ همو ،حاشیة اإلرشاد ،ج ،3ص.559
 .3شیخ مفید ،المقنعة ،ص ،135ابن جنید ،مجموعة فتاوى ابن جنید ،ص563؛ حلبی ،الکافي في الفقه،
ّ
ص356؛ سالر ،المراسم ،ص564؛ طوسی ،النهایة ،ص113؛ همو ،الخالف ،ج ،1ص535؛ همو،
المبسوط ،ج ،6ص38؛ ابن ّبراج ،المهذب ،ج ،5صص 565و  ،315ابن حمزه ،الوسیلة ،ص599؛
ّ
ّ
راوندی ،فقه القرآن ،ج ،5ص551؛ ابن زهره ،غنیة النزوع ،ص397؛ محقق حلی ،شرائع اإلسالم ،ج،5
ّ
ّ
ص598؛ محقق حلی ،النهایة و نکتها ،ج ،5ص418؛ فاضل آبی ،کشف الرموز ،ج ،5ص511؛ کیدری،
ّ
ّ
ّ
إصباح الشیعة ،ص445؛ قمی سبزواری ،جامع الخالف ،ص151؛ عالمه حلی ،تبصرة المتعلمین،
ص543؛ همو ،تحریر األحکام ،ج ،4ص55؛ همو ،مختلف الشیعة ،ج ،7ص311؛ همو ،قواعد
ّ
األحکام ،ج ،3ص515؛ فخر المحققین ،إیضاح الفوائد ،ج ،3ص563؛ شهید ّاول ،القواعد و الفوائد،
ّ
الفقهیة ،ص433؛ ابن شهید ثانی،
ج ،5ص381؛ همو ،اللمعة ،ص598؛ فاضل مقداد ،نضد القواعد
ّ
معالم الدین ،ج ،5ص81؛ ابن ط ّیّ ،
الدر المنضود ،ص514؛ شهید ثانی ،الروضة البهیة ،ج ،1ص419؛
ّ
دمحمد عاملی ،نهایة المرام ،ج ،5ص466؛ فاضل مقداد ،التنقیح ،ج ،3ص575؛ صیمری ،غایة
س ّی
المرام ،ج ،3ص ،577سبزواری ،کفایة االحکام ،ج ،5ص585؛ فیض کاشانی ،مفاتیح الشرائع ،ج،5
ص375؛ فاضل هندی ،کشف اللثام ،ج ،7ص148؛ حسین آل عصفور ،األنوار اللوامع ،ج ،51قسم،5
ص334؛ بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،51ص96؛ میرزای قمی ،جامع الشتات ،ج ،4ص.315
 .4ابن ادریس ،السرائر ،ج ،5ص613؛ شهید ثانی ،مسالك األفهام ،ج ،9ص.455
 .5طوسی ،الخالف ،ج ،1ص.535
ّ
دمحمد عاملی ،نهایة المرام ،ج ،5ص461؛ سبزواری ،کفایة االحکام ،ج ،5ص ،585بحرانی،
 .6س ّی
الحدائق الناضرة ،ج ،51ص.96

شده است؛ چرا که وی قائل به اشتراک والدین در حق حضانت شده است؛ ولی قرائن موجود
در کالم ابن فهد اثبات می کند که وی موافق دیگران است و حکم به اشتراک که در عبارت
اوست و آن را اجماعی میداند ،چیزی در مقابل فتوای دیگران نیست .ابن فهد مینویسد:
وقع اإلجماع علی اشتراك الحضانة بین اْلبوین مدة الرضاع في الذکر و اْلنثی ،و علی
سقوطه عنهما بعد البلوغ .... ،و الخالف فیما بینهما .فذهب الشیخ في الخالف الی أن
اْلم أحق بالصبي إلی سبع سنین ،و بالبنت الی أن تتزوج یعني االم ،و قال القاضي في
المهذب اْلم أحق بالذکر مدة الحولین ،و باْلنثی مدة سبع سنین ... ،و اختاره
المصنف و العالمة ،و هو قوی.

1

وی با اینکه مدعی اجماع فقها بر اشتراک والدین است؛ ولی پس از اندکی فتوای معروف
را از ابن براج و ابن حمزه و ابن ادریس و محقق حلی و عالمه حلی نقل میکند و حتی آن فتوا
را قوی میداند .این نحوه بیان نشان میدهد که اشتراکی که او مطرح میکند در مقابل احقیت
مادر در دوران رضاع نیست؛ بلکه اشتراک یا به این معناست که طفل نزد مادر نگهداری شود و
پدر هزینۀ مالی آن را تأمین کند ،و یا به این معناست که مادر در صورت ّ
تبرع یا مطالبۀ اجرتی
مساوی یا کمتر از دیگران ،احق است و در غیر این صورت پدر احق است .کالم ابن فهد
همانند صحی داودبنحصین 2است که در صدر آن ،تساوی والدین آمده است و در ذیل آن،
از حق مادر سخن میگوید و عالمه مجلسی در این روایت ،هر دو احتمالی که در کالم ابن
ممکن است اجماع به این بیان مورد مناقشه قرار بگیرد که با وجود روایات معتبری که ذکر
آن گذشتَ ،مدرک و مستند مجمعین ،معلوم یا دستکم محتمل است و اجماع مدرکی یا
محتمل المدرک ،نمیتواند دلیل مستقلی به شمار آید.
در پاسخ به این مناقشه باید گفت اجماع دو حالت دارد؛ اگر در زمان معصوم حاصل
باشد ،میتواند به عنوان دلیل مستقل ،به حکم شرعی رهنمون شود ،گرچه که مستند یا

حق حضانت فرزند ،از شیرخوارگی تا رشد

فهد بیان شد ،ذکر کرده است3.

استدالل مجمعین در نظر ما مخدوش باشد؛ زیرا حجیت این اجماع بر پایۀ تقریر معصوم
ّ
 .1ابن فهد حلی ،المقتصر من شرح المختصر ،صص 567و .569
 .2کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.41
ّ
 .3عالمه مجلسی ،مرآة العقول ،ج ،58ص.78

13

است .اما اگر اتصال اجماع به عصر معصوم احراز نشود ،نمیتوان آن را کاشف از رأی معصوم
دانست ،حتی اگر مدرک اجماع برای ما ناشناخته باشد .پس مهم تحقق شرایط تقریر است ،نه
مجهولیت و معلومیت مدرک.
در بحث حضانت مادر در مدت رضاع ،که امر رایجی بوده ،اتصال اجماع به عصر
معصوم بعید نیست و در نتیجه میتوان به اجماع به عنوان ی دلیل توجه کرد.
 .1/1موضوعیت فطام يا دو سالگی

بعد از اثبات اولویت حضانت مادر در مدت رضاع ،این مسأله مطرح میشود که آیا رضااع
و شیرخوردن موضوعیت دارد یا اینکه گذشت دو سال مالک است؟
اکثر فقها برای پایان مدت ،از تعبیر «فطام» و «فصال» استفاده کردهاند 1.در مقابل،

برخی از فقها تعبیر «حولین» را آوردهاند2؛ چنانکه برخی نیز «مدت رضاع» را عنوان
کردهاند؛ ولی آن را به حولین تفسیر نمودهاند.

3

مستفاد از روایات و مقتضای تناسب حکم و موضوع ،موضوعیت داشتن رضاع است؛
چون در روایات آنچه محور اولویت مادر قرار گرفته ،ارضاع اوست؛ مخصوصا اینکه عرف،
حق حضانت را با توجه به متعارف نبودن تفکی بین ارضاع و حضانت میفهمد و مادران از
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398
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آن جهت که در شیردادن مقدم هستند در حضانت مقدم شدهاند .صحی کنانی نیز که
َ َ
غایت احقیت را فطام عنوان کرده است ،میتواند شاهد بر همین مطلب باشد« :ف ِه َي أ َح ُّق
ب ْابن َها َ
ح َّتی َت ْفط َم ُه»4.
ِ
ِ ِ
مادر فرزند حق ارضاع طفل را دارد و تا وقتی
با توجه به آنچه گفته شد ،در دوران رضاعِ ،
 .1شیخ مفید ،المقنعة ،ص135؛ ابن ّبراج ،المهذب ،ج ،5ص565؛ طوسی ،النهایة ،ص113؛ راوندی ،فقه
ّ
ّ
القرآن ،ج ،5ص551؛ ابن زهرة ،غنیة النزوع ،ص397؛ ابن حمزة ،الوسیلة ،ص599؛ عالمه حلی ،تحریر
ّ
البهیة ،ج ،1ص419؛
األحکام ،ج ،4ص55؛ شهید ا ّول ،اللمعة ،ص598؛ شهید ثانی ،الروضة
ّ
الفقهیة ،ص433؛ ابن شهید ثانی،
سبزواری ،کفایة االحکام ،ج ،5ص585؛ فاضل مقداد ،نضد القواعد
معالم الدین ،ج ،5ص81؛ ابن ط ّیّ ،
الدر المنضود ،ص514؛ صیمری ،غایة المرام ،ج ،3ص577؛
میرزای قمی ،جامع الشتات ،ج ،4ص.315
ّ
 .2ابن سعید حلی ،الجامع للشرائع ،ص 418و 461؛ ابن ادریس ،السرائر ،ج ،5ص.613
ّ
ّ
ّ
ّ
 .3محقق حلی ،شرائع اإلسالم ،ج ،5ص598؛ عالمه حلی ،قواعد األحکام ،ج ،3ص.515
 .4کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.41

که به او شیر میدهد ،حق حضانت نیز دارد .البته حضانت مادر دارای شرایطی است که در
صورت فقدان آنها ،حق نیز سلب خواهد شد .تبیین این شروط در انتهای مقاله آمده است.
شایان توجه است که اگرچه شمول کالم فقها در مورد حق حضانت مادر تا قبل از دو سال،
نسبت به فرض عدم طالق روشن نیست؛ اما مدلول برخی روایات ،حق حضانت مادر را هم
در فرض طالق و هم در فرض عدم طالق ثابت مینماید 1.این نکته از آن رو مهم است که
برخی تفاصیل پیشرو در مورد حضانت فرزند ،تنها مربوط به فرض طالق است.
 .2دوران بعد از رضاع تا هفت سالگی
دربارۀ حضانت فرزند بعد از دوران رضاع تا هفت سالگی دیادگاههای مختلفای میاان فقهاا
مشاهده میشود که ناشی از نحاوۀ مواجهاۀ ایشاان باا اخباار متعادد و باه ظااهر متعاارض
حضانت است .البته تا قبل از طالق که زن در حبالۀ شوهر است ،اولویات حضاانت فرزناد
با پدر است2؛ اما در صورت طالق زوجین ،دیدگاههای متعدد خودنمایی میکند.
به برخی روایات همچون صحی کنانی ،3صحی داودبنحصین ،4صحی فضیل
بنیسار 5و صحی داود رقی 6برای استحقاق پدر استناد شده و از برخی دیگر از روایات

حق حضانت فرزند ،از شیرخوارگی تا رشد

 .1روایاتی که استحقاق مادر را ثابت میکنند ،برخی مربوط به فرض وجود علقۀ زوجیتاند ،مانند صحی
حصین ،و برخی مربوط ُ به فرض طالقاند ،مانند صحی حلبی.
داودبن
َ َ ُ َ ََْ ُ َ
َ ْ
َ
ُّ
ِّ
« .2ف ِإذا ف ِطم فاْلب أحق ِب ِه ِمن اْلم»( .کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.)41
 .3همان.
 .4همان.
َ َ ْ َّ
اللهَ أ َّن ُه َق َال َأ ُّی َما ْام َر َأة ُحرةَّ
« .5و روی الحسنبنمحبوب عن ابی ایوب عن الفضیلبنیسار عن أبی عب ِد ِ
الر ُج ُل َف ُه َو َأ َح ُّق ب ُو ْلده م ْنهاَ
َت َز َّو َج ْت َع ْبدا َف َو َل َد ْت م ْن ُه َأ ْو َالدا َفه َی َأ َح ُّق ب ُو ْلد َها م ْن ُه َو ُه ْم َأ ْح َر ٌار َِفإ َذا ُأ ْعت َق َّ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
ِل َم ْو ِضع اْل ِب»( .صدوق ،الفقیه ،ج ،3ص.)431
َ
َ َ َْ ُ َ
َّ
ِ
« .6محمدبنیحیی عن أحمدبنمحمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قالَ :سألت أ َبا َع ْب ِد الل ِهَ عن ْام َرأة ُح َّرة
ْ َِ َْ ْ ُ َ
ْ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َّ َ َ َ ُ
ْ ََ َ َ ْ َ
ََ ْ
نک َحت َع ْبدا فأ ْولد َها أ ْوالدا ث َّم ِإن ُه طلق َها فل ْم ت ِق ْم َم َع ُول ِد َها َو ت َز َّو َجت فل َّما َبلغ ال َع ْبد آنها ت َز َّو َجت أ َر َاد أن َیأخذ
ْ
َ
َ
َ
ْ ُ َ
ََ َ َ
ْ
ْ َ
ْ َ
ْ
َْ
َْ
َ َ َ
ُولد ُه ِم ْن َها َو قال أنا أ َح ُّق ِب ِه ْم ِم ْن ِ ِإن ت َز َّو ْج ِت فقال ل ْی َس ِلل َع ْب ِد أن َیأخذ ِم ْن َها ُولد َها َو ِإن ت َز َّو َجت َح َّتی ُی ْع َت َق ِه َی
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
أ َح ُّق ِب ُول ِد َها ِم ْن ُه َما َد َام َم ْملوکا ف ِإذا أ ْع ِت َق ف ُه َو أ َح ُّق ِب ِه ْم ِم ْن َها»( .کلینی ،الکافي ،ج ،6ص .)41در این سند ،تنها
نسبت به داود رقی شبهۀ واقفی بودن وجود دارد؛ اما با توجه به اینکه امثال حسنبنمحبوب حتما قبل از واقفی
شدن از داود رقی اخذ حدیث نمودهاند ،این روایت صحی خواهد بود.
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همچون صحی ایوببننوح 1و روایت منقری ،2استحقاق مادر نتیجه گرفته شده که در پی آن،
چند دیدگاه شکل گرفته است:
ديدگاه اول :تفصیل میان صورت نزاع و غیر آن

یکی از وجوهی که برای جمع بین اخبار و تعیین صااحب حاق حضاانت از دو ساالگی تاا

هفت سالگی ارائه شده ،این است که بین فارض نازاع والادین بار سار حضاانت و عادم آن
تفصیل داده شود؛ به این صورت که اخبار اولویت پدر مربوط به فرض طالق و نزاع والادین
دانسته شده و اخبار اولویت مادر مربوط به فرض طالق و عدم نزاع قلمداد گردد.
فیض کاشانی و صاحب حدائق 3این جمع را برگزیدهاند .عالمه مجلسی نیز آن را نقل کرده
و ظاهرا میپذیرد 4.از سیاق کالم شهید اول نیز همین دیدگاه برداشت میشود5.

اینان از ی

سو ،روایاتی را که بر اولویت پدر داللت میکنند غیر قابل چشمپوشی

میدانند-؛ چراکه از نظر سند و داللت بدون اشکالاند -و از سوی دیگر ،روایات اولویت
مادر را نیز قبول دارند؛ مخصوصا اینکه این روایات ،با روایاتی که هفت سال اول را مربوط به
تربیت فرزند و هفت سال دوم را مربوط به تأدیب او میدانند ،6همخوانی دارند .این فقها
معتقدند که تربیت از ِآن مادر است و تأدیب از ِآن پدر و بر اساس این روایات تا هفت سالگی،

مادر به عنوان مربی ،متولی حضانت است.
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398
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بنابر این هیچ کدام از دو دسته روایت را نمیتوان کنار گذاشت و با تفصیلی که ارائه
کردهاند ،بین هر دو دستۀ اخبار جمع شده است.
ارزیابی دیدگاه :این جمع ّ
تبرعی است و شاهدی در روایات ندارد .هر دو دستۀ اخبار،
مطلقاند و شامل فرض نزاع و غیر آن میشوند7.

 .1صدوق ،الفقیه ،ج ،3ص.431
 .2کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.41
 .3فیض کاشانی ،الوافي ،ج ،53ص5371؛ بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،51ص.98
ّ
.4عالمه مجلسی ،مرآة العقول ،ج ،55ص.78
 .5شهید ّاول ،القواعد و الفوائد ،ج ،5ص 381و .386
 .6کلینی ،الکافي ،ج ،6ص46؛ طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،9ص.555
 .7حتی شاید بتوان گفت که قدر متیقن هر دو دسته روایت ،فرض نزاع است و نمیتوان دستهای را به غیر

ديدگاه دوم :تفصیل بین حضانت دختر و پسر

بعد از دوران شیرخوارگی تا هفت سالگی ،باا طاالق والادین ،حاق حضاانت پسار باه پادر

میرسد و حق حضانت دختر با مادر است .این دیدگاه مشهورترین فتوا در میان فقهاست.
ّ
شیخ مفید ،سالر ،یحییبنسعید ،شیخ طوسی در نهایه ،ابن ادریس ،محقق حلی ،عالمه
حلی 1و بسیاری دیگر از فقها 2این دیدگاه را اختیار کردهاند؛ در غنیه ادعای اجماع بر این
مطلب شده است 3و سرائر تنها در مورد حضانت مادر نسبت به دختر ،ادعای اجماع کرده
است 4 .میرزای قمی نیز شهرت و اجماع منقول را برای این فتوا کافی دانسته است.

5

در مجموع ،چهار بیان برای جمع بین اخبار و دستیابی به تفصیل میتوان ارائه کرد:
 .5جمع بین اخبار به قرینۀ اجماع منقول غنیه :صاحب جواهر اجماع منقول ابن زهره را
شاهد جمع بین دو دستۀ روایات دانسته است و بر مبنای آن ،روایات احقیت پدر را مربوط به
پسر و روایات احقیت مادر را مربوط به دختر قلمداد کرده است .وی این جمع را موافق اعتبار
میداند؛ چراکه برای پسر ،پدر مناسبتر و برای دختر ،مادر مناسبتر است6.

 .5انقالب نسبت اخبار ،به استناد اجماع منقول سرائر :این بیان ،اجماع منقول ابن ادریس را
به عنوان شاهد جمع مطرح میکند؛ به این صورت که بر اساس نقل ابن ادریس ،بر حضانت
مادر برای دختر ،اجماع وجود دارد .این اجماع ،روایات حضانت پدر را تخصیص میزند و آن را
به پسر مختص میکند .در نتیجه ،انقالب نسبت رخ میدهد و روایات حضانت پدر که نسبت
حق حضانت فرزند ،از شیرخوارگی تا رشد

فرض نزاع حمل نمود و شاید به همین دلیل ،در کلمات برخی از فقها اساسا مسألۀ حضانت در فرض نزاع
مطرح شده است؛ به عنوان نمونه ر.ک :طوسی ،المبسوط ،ج ،6ص36؛ صیمری ،غایة المرام ،ج،3
ّ
ّ
ص577؛ عالمه حلی ،تحریر األحکام ،ج ،4ص55؛ فاضل مقداد ،التنقیح ،ج ،3ص[ .575مقرر]
ّ
ّ
 .1شیخ مفید ،المقنعة ،ص135؛ سالر ،المراسم ،ص564؛ ابن سعید حلی ،الجامع للشرائع ،ص418؛
طوسی ،النهایة في مجرد الفقه و الفتاوى ،ص114؛ ابن ادریس ،السرائر ،ج ،5ص615؛ محقق حلی،
ّ
ّ
شرائع اإلسالم ،ج ،5ص581؛ عالمه حلی ،تحریر األحکام ،ج ،4ص.55
 .2فاضل آبی ،کشف الرموز ،ج ،5ص515؛ صیمری ،غایة المرام ،ج ،3ص577؛ نجفی ،جواهر الکالم،ج
 ،35ص.584
 .3ابن زهرة ،غنیة النزوع ،ص.397
 .4ابن ادریس ،السرائر ،ج ،5ص.613
 .5میرزای قمی ،جامع الشتات ،ج ،4صص 315و .315
 .6نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،35صص 581و .585
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به روایات حضانت مادر متباین بود ،اخص از آن شده و آن را به دختر اختصاص میدهد.
 .3جمع بر اساس حمل بر قدر متیقن :فقها گاه در مقام رفع تنافی بین دو دسته از اخبار،
هر دسته را بر مقدار متیقن آن حمل میکنند و به استناد نصوصیت ی

دسته ،ظاهر دستۀ

دیگر را کنار میگذارند.
در روایات حضانت نیز بنابر تناسبات حکم و موضوع ،میتوان قدر متیقن هر دسته را اخذ
کرد؛ زیرا در جهت تربیت و تأدیب ،پدر با پسر و مادر با دختر ،سنخیت دارد؛ لذا فرزند پسر،
قدر متیقن از موضوع روایات حضانت پدر ،و فرزند دختر ،قدر متیقن از موضوع روایات
حضانت مادر است؛ در نتیجه از ظهور هر کدام در فرد غیر قدرمتیقن ،دست برداشته میشود
و روایات حضانت مادر ،مختص دختر و روایات حضانت پدر ،مختص پسر خواهد بود.
 .4تقیید روایات «ولد» با روایات «ابن» :در روایاتی که بر حضانت مادر داللت دارند از
تعبیر «ولد» استفاده شده که اعم از دختر و پسر است1؛ در مقابل ،در برخی از روایات
حضانت پدر ،تعبیر «ابن» به کار رفته است 2.بر این اساس ،میتوان حمل مطلق بر مقید کرد
و روایات حضانت مادر را مربوط به دختر دانست3.

ارزیابی دیدگاه :اشکال هر چهار بیان آن است که حمل «ولد» بر خصوص دختر غیر
عرفی است و نمیتوان تعبیر «ولد» در سؤال ایوببننوح که کتبی هم بوده 4و همچنین تعبیر
«ولد» در روایت منقری را بر خصوص دختر حمل کرد.
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398
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در زبان عرب« ،ولد» گرچه به معنای مطلق فرزند است؛ ولی طبق استقرا ،این کلمه یا در
خصوص پسر استعمال میشود و یا در معنای جامع بین پسر و دختر5؛ در نتیجه ،قدر متیقن از
اطالق ولد ،پسر است و اینکه در مقام جمع ،فرد ظاهر خارج و ولد به دختر مختص شود ،به
هیچ وجه عرفی نیست.
 .1ر.ک :صدوق ،الفقیه ،ج ،3ص 431و کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.41
 .2ر.ک :کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.41
 .3میرزای قمی ،جامع الشتات ،ج ،4ص.315
 .4خصوصیت سؤال کتبی این است که نسبت به نقل به معنا یا تحریف مصونیت بیشتری دارد و لذا میتوان بر
الفاظ آن تکیۀ بیشتری کرد.
 .5به عنوان نمونه ،برخی روایات« ،اوالد» را در خصوص پسر استعمال کردهاند (ر.ک :کلینی ،الکافي ،ج ،6صص 3و
58؛ ابن ابیجمهور ،عوالي اللئالي ،ج ،5ص)595؛ اما استعمال «ولد» در خصوص دختر معهود نیست.

در کالم فقها نیز استعمال رایج ولد برای پسر است و در حکم «حبوه و قضای نماز پدر
مربوط به ولد اکبر است» ،جز فرزند پسر اراده نمیکنند 1.در زبان فارسی نیز کلمۀ «آقازاده» به
همین شکل است و اگرچه دختر همانند پسر ،زادهای منتسب به پدر است؛ اما این واژه فقط
در مورد پسر استعمال میشود.
فارغ از این اشکال ،استشهاد به اجماع منقول نیز قابل قبول نیست و در حجیت آن تردید
وجود دارد .حتی با پذیرش حجیت اجماع منقول ،اجماعات منقول در غنیه مورد اعتماد
نیستند؛ چه آنکه عموما ابن زهره وقتی نظرات خود را منطبق با قواعد کلی اجماعی میبیند،
دیدگاه خود را به اجماع نسبت میدهد؛ حال آنکه در مورد اکثر اجماعات ادعایی او ،فتوای
مخالف در میان فقها وجود دارد.
ديدگاه سوم :اولويت مطلق مادر

دیدگاه سوم که دیدگاه برگزیده نیز هست ،حق حضانت را در فرض طالق ،تا هفات ساالگی
مختص مادر دانسته و استحقاق پدر نسبت به حضانت فرزندان را مربوط به غیر فرض طالق
می داند .این دیدگاه ،روایات احقیت مادر را مربوط به فرض طالق میداند و روایات احقیت
پدر را بر غیر فرض طالق حمل میکند.

از طرف دیگر ،روایات اولویت پدر ،بر حق حضانت او در ایام طالق داللتی ندارند.
برخی از این روایات مجملاند و شمولشان نسبت به دوران بعد از شیرخوارگی تا هفت سال
محل تردید است و برخی دیگر نیز که مربوط به این دوراناند ،داللتی بر استحقاق پدر در

حق حضانت فرزند ،از شیرخوارگی تا رشد

توضی آنکه در روایاتی که بر حق حضانت مادر داللت دارند ،تصری به فرض طالق
َ ِّ
َ
َ َّ ُ
شده است؛ در صحی ایوببننوح تعبیر «خل ْیت َس ِبیل َها» 2و در روایت منقری تعبیر « ُیطل ُق
ََ
ْام َرأت ُه» 3آمده است 4.این روایات ،حق حضانت مادر را بیش از فرض طالق ثابت نمیکنند.

« .1و المراد به الولد اْلکبر ،فال یجب علی البنت و إن لم یکن هناك ولد ذکر»( .س ّید یزدی ،العروة الوثقی،
ج ،3ص.)515 :
 .2صدوق ،الفقیه ،ج ،3ص.431
 .3همان.
ّ
 .4از میان روایات عامه نیز روایت عبد اللهبنعمر در فرض طالق است و تعبیر «ان أباه طلقنی» در آن آمده
است( .دارقطنی ،سنن الدارقطني ،ج ،3ص.)311
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فرض طالق ندارند .در صحاح فضیلبنیسار 1و داودبنحصین 2فرض طالق نشده است و
ظاهر آن صورت عدم طالق است .صحی ابوعباس بقباق ،3اگرچه در صدرش به طور مطلق
اولویت پدر را بیان می کند؛ اما با توجه به ذیل که مربوط به دوران رضاع است ،اجمال دارد و
نمیتوان برای دوران بعد از رضاع به آن استدالل کرد .صحی ابوالصباح کنانی 4نیز تنها ناظر
به مسألۀ استحقاق اجرت است و نمیتوان از ذیل آن نسبت به حضانت بعد از فطام
مفهومگیری کرد 5.صحی داود رقی نیز مربوط به فرض ازدواج مجدد مادر است و در ادامه
خواهد آمد که اساسا شرط استحقاق مادر برای حضانت ،عدم ازدواج مجدد اوست .لذا این
روایت نیز با دیدگاه اولویت مادر در فرض طالق منافاتی ندارد.
در مجموع ،با توجه به آنچه در جمع میان روایات حضانت پدر و مادر بیان شد ،میتوان
گفت در فرض طالق ،حق حضانت از ِآن مادر و استحقاق پدر ،مربوط به غیر فرض طالق
است .البته تعلق این حق به مادر ،دارای شرایطی است که بعدا مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

این دیدگاه ،موافق اعتبار نیز هست چه آنکه به لحاظ عاطفی ،برای زنی که طالق گرفته و
مجددا ازدواج نکرده است ،بسیار سخت است که هم از همسرش جدا شده باشد و هم
فرزندش را از او بگیرند .عالوه بر اینکه ابن جنید ،شیخ طوسی در خالف و مبسوط ،ابنبراج و
کیدری 6که حضانت فرزند را -اعم از دختر و پسر -در دوران بعد از رضاع تا هفت سالگی ،از
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398
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ِآن مادر دانستهاند ،همه در فرض طالق و مفارقت سخن گفتهاند.

صاحب مدارک و سبزواری 7نیز با توجه به اینکه تنها روایت ایوببننوح را تصحی

 .1صدوق ،الفقیه ،ج ،3ص.431
 .2کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.41
 .3همان ،ص.44
 .4همان ،ص.41
 .5توضی بیشتر آنکه :در روایت ابوالصباح کنانی ،حضرت میفرمایند که بعد از وضع حمل ،اجرت زن باید
پرداخت شود ،مگر اینکه کسی ارزانتر پیدا شود و غایت این استحقاق را فطام قرار دادهاند؛ لذا «حتی
تفطمه» در ذیل روایت ،قید استحقاق حضانت نیست ،بلکه قید استحقاق اجرت است.
 .6ابن جنید ،مجموعة فتاوى ابن جنید ،ص563؛ طوسی ،الخالف ،ج ،1ص535؛ همو ،المبسوط ،ج،6
ص38؛ ابن ّبراج ،المهذب ،ج ،5ص315؛ بر خالف ص565؛ کیدری ،إصباح الشیعة ،ص.445
ّ
دمحمد عاملی ،نهایة المرام ،ج ،5ص467؛ سبزواری ،کفایة االحکام ،ج ،5ص.584
 .7س ّی

میکنند ،این دیدگاه را اختیار کردهاند .البته نسبت به استدالل ایشان این اشکال وجود دارد که
روایات احقیت پدر نیز صحی هستند و باید برای رسیدن به نتیجه ،رفع تعارض کنند؛ اما در
عین حال ،ایشان از طرفداران این دیدگاه به شمار میآیند.
 .3دوران بعد از هفت سالگی
سومین دورهای که باید صاحب حق حضانت فرزند مورد توجه قرار گیرد ،دوران بعد از هفت
سالگی است .سه دیدگاه در تعیین صاحب حق در این دوره وجود دارد:
ديدگاه اول :تفصیل میان دختر و پسر

ّ
ابن جنید ،شیخ مفید ،شایخ طوسای در خالالف و مبسالوط ،ساالر ،ابان باراج ،کیادری ،و
یحییبنسعید 1بر این باورند که حق حضانت بعد از هفت سال بر اسااس تناساب جنسایتی
شکل میگیرد؛ یعنی حق حضانت دختر با مادر و حق حضانت پسر با پدر است.
ارزیابی دیدگاه :شیخ طوسی در خالف با عبارت «دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم» 2و در
مبسوط با عبارت «فالذی رواه أصحابنا» 3به مستند سازی این دیدگاه پرداخته است؛ ولی با
توجه به اینکه این تفصیل در هیچ روایتی -هرچند ضعیف -حتی در تهذیب و استبصار خود

در نتیجه ،تفصیل بر اساس تناسب جنسیتی ،وجه شرعی نداشته و ممنوع است.
ديدگاه دوم :اولويت مادر

حضانت ،همانطور که تا هفت سالگی حق مادر است ،بعد از هفت سالگی نیز از ِآن ماادر

است .این دیدگاه از اطالق عبارت منسوب باه شایخ صادوق فهمیاده میشاود؛ بناابر نقال

حق حضانت فرزند ،از شیرخوارگی تا رشد

شیخ -نیامده است ،این گمان به وجود میآید که مراد ایشان جمع بین روایات است؛ اما -
همانطور که گذشت -،این جمع ّ
تبرعی است و شاهد عرفی و یا شرعی برای آن وجود ندارد؛

 .1ابن جنید ،مجموعة فتاوى ابن جنید ،ص563؛ شیخ مفید ،المقنعة ،ص135؛ طوسی ،الخالف ،ج،1
ّ
ص535؛ همو ،المبسوط ،ج ،6ص38؛ سالر ،المراسم ،ص564؛ ابن ّبراج ،المهذب ،ج ،5ص315؛ بر
ّ
خالف ص565؛ کیدری ،إصباح الشیعة ،ص445؛ ابن سعید حلی ،الجامع للشرائع ،صص 461ا .418
 .2طوسی ،الخالف ،ج ،1صص 535و .535
 .3همو ،المبسوط ،ج ،6ص.38
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ّ
عالمه ،شیخ صدوق در مقنع اینگونه میگوید« :إذا طلق الرجل امرأته و بینهما ولد ،فاالمرأة
ّ
أحق بالولد ما لم ّ
1
تتزوج».
ارزیابی دیدگاه :مستند این دیدگاه میتواند اطالق روایت منقری باشد که در آن احقیت
ٌَ َ
َ َّ
ََ
ََ
َ
َ
مادر بدون تقیید به سن و سال آمده است« :ع ْن َر ُجل طل َق ْام َرأت ُه َو َب ْین ُه َما َولد أ ُّی ُه َما أح ُّق ِب ِه؟
َ
َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ 2
قال المرأة ما لم تتزوج».
َ َْ َُ
َ 3
اما اوال اطالق روایت منقری با مفهوم غایت در صحی ایوب « ِإلی أن َی ْبلغ َس ْب َع ِس ِنین»
تنافی دارد و لذا حق حضانت مادر به هفت سال باید مقید شود؛ ثانیا اساسا وجود این دیدگاه
در میان فقها معلوم نیست؛ زیرا اگرچه عالمه ضمن نقل دیدگاهها میگوید« :و قال الصدوق
في المقنع»؛ ولی این جمله در مقنع نیامده است .البته این احتمال ضعیف وجود دارد که
عالمه نسخهای متفاوت داشته است؛ ولی با توجه به یکسانی متن فتوا با متن روایت منقری و
اینکه صدوق در مقدمۀ فقیه ،ملتزم به بیان فتاوایش شده است ،4بعید نیست که عالمه ،دیدگاه
صدوق را از کتاب فقیه اخذ کرده و به اشتباه به مقنع نسبت داده باشد.
در این صورت ،شایسته است نظر صدوق را نه فقط از روایت منقری ،بلکه از
مجموع روایات موجود در فقیه به دست آورد .صدوق در همان باب ،روایت ایوب را نیز
نقل کرده است که به هفت سال مقید است و در نتیجه ،انتساب این دیدگاه به صدوق،
قابل قبول نخواهد بود.
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ديدگاه سوم :اولويت پدر
اکثر فقها حضانت را بعد از هفت سالگی ،متعلق باه پادر میدانناد؛ کساانی کاه پادر را در
دوران بعد از رضاع تا بلوغ صاحب حاق دانساتهاند؛ مانناد فایض کاشاانی ،مجلسای اول و
بحرانی5؛ کسانی که به تبع شیخ طوسی در نهایه ،حضانت دختر را تا  7سالگی برای ماادر و
ّ
ّ
 .1عالمه حلی ،مختلف الشیعة ،ج ،7ص.316
 .2صدوق ،الفقیه ،ج ،3ص.431
 .3همان.
 .4همان ،ج ،5ص.3
ّ
 .5فیض کاشانی ،الوافي ،ج ،53ص5371؛ عالمه مجلسی ،مرآة العقول ،ج ،55ص78؛ بحرانی ،الحدائق
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حضانت پسر را از دو سالگی برای پدر دانستهاند و کسانی که به استناد روایت ایوب ،مادر را
تنها تا هفت سالگی صاحب حق دانستهاند؛ مانند صاحب مادارک و سابزواری ،1همگای از
این گروه به شمار میآیند.
با توجه به بطالن دو دیدگاه قبل و تصری روایت ایوببننوح که حق حضانت مادر را
تا هفت سالگی میداند ،این دیدگاه صحی خواهد بود.
نتیجه اینکه در فرض حیات والدین ،حق حضانت تا دو سالگی از آن مادر است و بعد از
آن تا هفتسالگی در صورت طالق ،حق حضانت از ِآن مادر و در صورت عدم طالق ،از ِآن
پدر است و بعد از آن نیز مطلقا پدر صاحب حق است .در این تفصیل ،پسر یا دختر بودن
فرزند دخالتی ندارد.

حق حضانت در فرض وفات يا فقد صالحیت والدين

حضانت در فرض وفات والدین دارای سه فرض است .5 :وفات مادر؛  .5وفاات پادر؛  .3وفاات
پدر و مادر .فقدان صالحیت الزم برای حضانت نیز به منزلۀ فاوت اسات؛ از ایان رو در تعاابیر از
عنوان فوت استفاده میشود و در سایۀ آن ،حکم صورت فقد صالحیت نیز آشکار میگردد.
 .1وفات مادر
حق حضانت از ِآن پدر است2؛ چارا کاه ادلاۀ حضاانت ماادر ،در واقاع ،والیات پادر را در
برههای خاص محدود کرده اسات و باا وفاات ماادر ،ایان محادودیت منتفای شاده و حاق

حضانت در پدر منحصر

میگردد3.

حق حضانت فرزند ،از شیرخوارگی تا رشد

در این مسأله اختالفی نیست که با وفات مادر ،چه در دوران رضاع فرزناد و چاه بعاد از آن،

الناضرة ،ج ،51ص.98
ّ
دمحمد عاملی ،نهایة المرام ،ج ،5ص467؛ سبزواری ،کفایة االحکام ،ج ،5ص.584
 .1س ّی
ّ
 .2این فتوا را میتوان در این کتب مشاهده نمود :نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،35ص583؛ ابن سعید حلی،
ّ
ّ
الجامع للشرائع ،ص461؛ عالمه حلی ،تحریر األحکام ،ج ،4ص.53
 .3فاضل آبی ،کشف الرموز ،ج ،5ص.515

23

 .2وفات پدر
الزم به ذکر است در مورد اولویت مادر در فرض وفات پادر ،کسای ادعاای خاالف نکارده
است و چه بسا بتوان از ظاهر کلمات فقها ،اجماع بر این مطلب را استفاده کرد1؛ اما فارغ از
اجماع فقها  ،چند دلیل برای اثبات اولویت مادر در فرض وفات پدر ارائه شاده اسات کاه در
ادامه ارزیابی میشود:
دلیل اول :عمده دلیل بر اولویت مادر در صورت فوت پدر ،دو روایت صحی است که در
این مطلب صراحت دارند:
الف .روی محمدبنیعقوب عن أبیعلياْلشعري عن الحسنبنعلي عن العباسبنعامر
َ َ َ َ ُ ََْ َ
َ
ُْ َ َ
َّ
عن داودبنالحصین عن أ ِبی َع ْب ِدالل ِه  قال ...ف ِإذا ف ِط َم فاْل ُب أ َح ُّق ِب ِه ِم َن اْل ِّم ف ِإذا
َ َْ َُْ َ
َ ْ َ َ َ 2
َمات اْل ُب فاْل ُّم أ َح ُّق ِب ِه ِمن العصب ِة.
َ
ب .محمدبنیحیی عن أحمدبنمحمد عن الحسنبنمحبوب عن ابنسنان عن أ ِبي
َ َ َ َ
َّ
َ ٌ َ ََْ َ َ َ َ َ َ ُ
َع ْب ِدالل ِهِ في َر ُجل َمات َو ت َرك ْام َرأة َو َم َع َها ِم ْن ُه َولد فألق ْت ُه َعلی خ ِادم ل َها فأ ْرض َع ْت ُه ث َّم
ََ َ َ َ
َ
ْ
ْ
ْ َْ ُ
َْ ْ
ْ
َ َ َُْ
َج َاءت تطل ُب َرضاع الغال ِم ِم َن ال َو ِص ِّي فقال ل َها أ ْج ُر ِمث ِل َها َو ل ْی َس ِلل َو ِص ِّي أن ُیخ ِر َج ُه
ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ 3
ِمن حج ِرها حتی ید ِرك و یدفع ِإلی ِه ماله.

در صحی داودبنحصین ،مادر ،در فرض فوت پدر ،بر عصبه که شامل جد ،عمو ،برادر و
سایر مردان فامیل است ،مقدم شده است و به روشنی بر اولویت مادر داللت دارد و در
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صحی عبداللهبنسنان نیز برای مادر تا زمان رشد و بلوغ فرزند ،حق حضانت قرار داده شده
است .گزارش تصری می کند که وصی حق ندارد فرزند را تا آن زمان از تحت کفالت مادر
خارج نماید؛ در نتیجه ،مادر هم بر عصبه و هم بر وصی اولویت دارد.
دلیل دوم :در کتاب جواهر و ریاض برای اثبات اولویت مادر ،به اشفقیت او استناد شده
است4؛ به این معنا که با فقدان پدر ،کسی که نسبت به فرزند شفقت بیشتری دارد مادر است و
به این مالک ،در حضانت و سرپرستی فرزند نیز اولویت خواهد داشت.
 .1ر.ک :بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،51ص84؛ نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،35ص.583
 .2کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.41
 .3همان ،ص.45
 .4نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،35ص584؛ حائری ،ریاض المسائل ،ج ،55ص.518
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در اشکال به این استدالل میتوان گفت که اگرچه اشفقیت مادر قابل انکار نیست؛ اما در
مقابل اشفقیت مادر ،اعقلیت پدر مطرح است؛ اگر پدر در زمان حیات خود ،شخص
معتمدی را در امر حضانت فرزندش به عنوان وصی قرار داد ،هنگام فوت پدر ،نمیتوان به
مالک اشفقیت ،تدبیر پدر را بی اثر قلمداد نمود.
َ
َ
ُ
ُ ُ َْ َ
دلیل سوم :طبق فراز َ و أولوا اْل ْرح ِام َب ْعض ُه ْم أ ْولی ِب َب ْعض 1اولویت حضانت با مادر

است؛ چه آنکه بعد از پدر ،کسی اقرب از مادر به فرزند نیست و مادر ،عرفا از سایرین اولی
است؛ این اولویت توسط فراز مزبور مورد امضا قرار گرفته است و در نتیجه ،در نبود پدر،
حضانت حق مادر است.

2

استدالل به این آیه درست نیست؛ چون آیه اساسا تقدم بعض ارحام بر دیگر ارحام را بیان
نمیکند؛ لذا به «بعضهم أولی من بعض» تعبیر نکرده است؛ بلکه تقدم برخی از أولوا اْلرحام
را بر دیگران بیان میکند و میفرماید« :برخی از ذو رحم ،نسبت به میت ،از دیگران اولی
هستند»؛ در نتیجه نمیتوان از آن برای اولویت برخی از ذو رحم نسبت به برخی دیگر از ذو
رحم استفاده نمود3.

عالوه آنکه اگر مقصود اولویت ارحام بر یکدیگر باشد ،باز هم اجمال دارد؛ زیرا آیه تنها به
اصل وجود اولویت اشاره دارد و در مقام بیان تفصیل طبقات نیست؛ لذا در بحث ارث،
علیرغم اینکه مثال میان برادر و جد از نظر عرف تقدم و تأخر وجود دارد؛ اما از نظر شرعی در
دلیل چهارم :یکی دیگر از وجوه استدالل ،استفاده از استصحاب به ضمیمۀ عدم قول به
فصل است 4.توضی آنکه وفات پدر گاهی در دوران حق حضانت قطعی مادر اتفاق میافتد و
 .1سورۀ احزاب ،آیۀ .6
 .2نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،35ص583؛ ابن ادریس ،السرائر ،ج ،5ص.615
َ
ُ ُ
َُْ
ُ ُ
 .3در سورۀ احزاب ،آیۀ  ،6اینگونه آمده استَّ  :النب ُّي َأ ْو َلی ب ْال ُم ْؤمن َ
ین ِم ْن أنف ِس ِه ْم َو أ ْز َو ُاج ُه أ َّم َهات ُه ْم َو أولو
ِِ
َّ
َ
ْ َْ َ َ ْ ُ ُ ْ َْ َ َ ْ
ین َ ِو ْال ُم َهاجر َ
الله م َن ْ ِال ُم ْؤمن َ
ین؛ بر این اساس روشن است که
ِِ
اب ِ ِ
اْلرح ِام بعضهم أولی ِببعض ِفي ِکت ِ
ِ ِ
اولویت بعضی از ذو رحم در مقایسه با مهاجران و انصار مد نظر است؛ همانطور که در صدر آیه ،طرف
مقایسه با حرف «من» مشخص شده است .بنابر این ،بعض ذو رحم در «ببعض» طرف مقایسه نیستند و
لذا این فراز در آیۀ  71سورۀ انفال نیز به همین صورت باید معنی شود.
 .4نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،35ص.583
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ی طبقهاند .بنابر این نمیتوان با استناد به آیه ،اولویتی را که عرف میفهمد به شرع نسبت داد.
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گاهی در دوران حق حضانت پدر .در صورت اول ،بعد از اتمام دوران حق حضانت مادر-
مثال هفت سالگی -ش

میکنیم که آیا حق حضانت مادر ادامه دارد یا به دیگران میرسد؟

مقتضای استصحاب ،بقای حق مادر است .از آنجا که هیچ فقیهی بین این دو صورت تفصیل
نداده است ،پس در فرض دوم نیز حق حضانت با مادر است.
این استدالل از چند جهت دچار اشکال است؛ زیرا اوال استصحاب ،بنابر تحقیق ،در
شبهات حکمیه جاری نیست1؛ ثانیا بسیاری از فقها اصال این فروع را متعرض نشدهاند و
نمیتوان عدم قول به فصل را احراز کرد .اساسا آنچه ممکن است کاشف از رأی معصوم باشد
قول به عدم فصل است ،نه عدم قول به فصل؛ به عبارت دیگر ،میزان ،اجماع بسیط است و
اجماع مرکب که عدم قول به فصل است ،اعتباری ندارد2؛ ثالثا کسی که بخواهد اولویت
وصی یا جد را اثبات کند ،میتواند به عمومات وصیت و والیت جد استناد کند و لذا نزد او،
نوبت به جریان اصل عملی نمیرسد.
دلیل پنجم :حضانت پدر در صحاح داودبنحصین ،فضیلبنیسار ،داود رقی و بقباق با
َ
تعبیر « ُه َو أ َح ُّق منها» بیان شده است .ظاهر افعل تفضیل ،استحقاق دو طرف است ،اگرچه
حق پدر رجحان دارد ،ولی در فرض فوت پدر حق حضانت را برای مادر اثبات میکند3.

در نقد این استدالل باید گفت :اوال تعبیر احق بودن پدر بر مادر ،بر انحصار حق بین آنها
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

داللت نمیکند و ممکن است افراد دیگری نیز صاحب حق باشند که پدر بر آنها احق است؛
ولی نسبت به مادر اولو یت دارند؛ ثانیا تعبیر «أ ّ
حق» ،به این معنا نیست که این حق در هر دو
طرف فعلیت دارد؛ بلکه به این معناست که اقتضای این حق در هر دو طرف وجود دارد و چه
بسا ی

طرف مبتال به مانعی باشد؛ مثال ممکن است وجود وصی ،مانع از فعلیت حق

حضانت برای مادر باشد؛ چنانکه در مورد اولویت مسلم بر کافر و حر بر عبد نیز اینگونه
احق از کافر است و حر ّ
تعبیر شده است که مسلمانّ ،
احق از مملوک است4؛ با اینکه کافر و
مملوک مبتال به مانع هستند.
 .1فاضل نراقی ،مستند الشیعة ،ج ،5ص481 :؛ خو یی ،مصباح األصول ،ج ،5ص.36
 .2شهید ثانی ،مسالك األفهام ،ج ،7ص531؛ شیخ الشریعۀ اصفهانی ،إفاضة القدیر في أحکام العصیر ،ص.554
 .3نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،35ص.583
ّ
ّ
 .4محقق حلی ،شرائع اإلسالم ،ج ،5ص.581
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از آنچه گذشت روشن شد که دلیل اصلی برای اثبات حق حضانت مادر در فرض وفات
پدر روایاتی است که بر تقدم مادر بر عصبه و سایر اقارب و همچنین تقدم مادر بر وصی
داللت دارند و این تقدم را تا زمان رشد فرزند ثابت میکنند.
 .3وفات والدين
در روایت ضعیفی حق حضانت پس از وفات والدین به خاله داده شده و او را در حکم ماادر قارار
داده است .1ضعف سندی قوام استدالل را مخدوش میسازد .جز این روایت ،روایت دیگاری کاه
ُ ُ ْ َ َ َْ ُ ُ َ َ
ْ
2
به این موضوع بپردازد گزارش نشده است .استدالل به آیۀ َ و أولوا اْلْرح ِام بعضه ْم أ ْولی ِب َابعض
نیز پیشتر نقد و رد گردید .عبارات فقها نیز اختالف زیادی دارد .عدهای غیار از والادین شاخص
ّ
دیگری را ذکر نکردهاند؛ بعضی مثل ابن ادریس و صاحب مدارک 3جد ابی را اضاافه کاردهاناد و
ّ
ّ
بعضی هم مثل شیخ مفید 4بعد از جد ابی ،جد امی را ملحق کردهاند؛ صااحب جاواهر نیاز جاد
ابی و سپس ّ
وصی را مقدم بر اقارب میداند 5.در فرض انتقال حق باه ارحاام نیاز ،ایان اخاتالف
وجود دارد که آیا طبقات ارحام مطابق با ارث است یا خیر 6.بدین روی اجماعی در میان نیست.
بر این اساس ،در فرض وفات والدین دلیلی بر اختصاص حق حضانت به کسی وجود
ندارد و باید به مقتضای قاعده عمل نمود .مقتضای قاعده این است که کسی غیر از والدین
حق حضانت نداشته باشد و لذا در صورت فقدان آنها ،بعید نیست که تعیین متولی حضانت
روشن است که در نبود حاکم ،نوبت به عدول مؤمنین میرسد.

« .1أخبرنا ابن الصلت ،قال :أخبرنا ابن عقدة ،قال :أخبرني عبیداللهبنعلي ،قال :هذا کتاب جدي
َ
َ ْ َ َ َ ُّ ُ َ َ ْ
َ
ِّ
ََ ْ ُ
وسی أ ُبو ال َح َسنَ ،ع ْن أ ِب ِیهَ ،ع ْن َجد ِه َج ْعف ِربن ُم َح َّمدَ ،ع ْن َآب ِائ ِه،
عبیداللهبنعلي ،فق َرأت ِف ِیه :أخبر ِني ع ِليبنم
َ َ
َ َ
َ َ ِْ َ َُ َ
َ َّ
َع ْن َع ِلي :أن َّالن ِب َّي قضی ِب ْاب َن ِة َح ْم َز َة ِلخال ِت َها َو قال :الخالة َو ِالد ٌة»( .طوسی ،األمالي ،ص.)345
 .2سورۀ احزاب ،آیۀ .6
ّ
ّ
 .3ابن ادریس ،السرائر ،ج ،5صص614 -613؛ سیدمحمد عاملی ،نهایة المرام ،ج ،5ص.475
 .4شیخ مفید ،المقنعة ،ص.135
 .5نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،35ص.587
 .6کیدری ،إصباح الشیعة ،ص445؛ شهید ثانی ،مسالك األفهام ،ج ،9ص431؛ حائری ،ریاض المسائل،
ج ،55ص.565
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به عهدۀ حاکم باشد و او هر کسی که بهتر از عهدۀ تربیت برآید ،برای این کار تعیین میکند؛
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پايان زمان حق حضانت

برخی انتهای دورۀ حق حضانت را بلوغ و رشد 1و برخی ،تنها رشد فرزند دانستهاند 2.به نظار

میرسد با توجه به صحی عبداللهبنسنان 3کاه انتهاای حضاانت را رشاد قارار داده اسات،
مالک سقوط حق حضانت ،رشد فرزند باشد.

شرايط متولی حضانت

عهدهداری حضانت فرزند شرایطی دارد که از آن باه شارایط عاام حضاانت تعبیار مایکنیم.
عالوه بر این شرایط ،تعلق حق حضانت به مادر دارای شرایط اختصاصی است کاه اولویات
او نسبت به دیگران ،متوقف بر حصول این شرایط است .در ادامه ،شرایط عاام حضاانت کاه
مربوط به صالحیت برای اصل عهدهداری حضانت است و همچنین شرایط اختصاصی مادر
که مربوط به تحقق اولویت او برای تصدی حضانت است ،بررسی شده است:
 .1شرايط عام حضانت
شرایط عام حضانت عبارتند از :حریت ،عقل ،وثاقت و اسالم.
دلیل بر اشتراط حریت ،صحاح فضیلبنیسار 4و داود رقی 5است که در آنها به مانع بودن
رقیت تصری شده است 6.کاربست تناسب حکم و موضوع نیز اقتضا میکند که مجنون حق
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398
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حضانت نداشته باشد و چه بسا به دلیل وضوح اشتراط عقل ،قدما به آن نپرداختهاند .البته مجنون
ادواری در دوران افاقه ،منعی از حضانت ندارد؛ چنانکه بیعش نیز در آن دوران صحی است.
در کالم شیخ طوسی و ابن براج عدالت به عنوان یکی از شروط آمده است7؛ ّاما بسیاری
ّ
ّ
 .1ابن فهد حلی ،المهذب البارع ،ج ،3ص456؛ ابن فهد حلی ،المقتصر من شرح المختصر ،ص.567
ّ
ّ
ّ
ّ
 .2عالمه حلی ،إرشاد األذهان ،ج ،5ص41؛ محقق حلی ،شرائع اإلسالم ،ج ،5ص.581
 .3کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.45
 .4صدوق ،الفقیه ،ج ،3ص.431
 .5کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.41
 . 6البته این احتمال وجود دارد که رقیت ،تنها اولویت زوجین نسبت به هم را از بین ببرد و این اولویت ،نسبت
به دیگران باقی باشد؛ البته تعبیر «و هم احرار» در صحی فضیلبنیسار ،این احتمال را تقویت میکند که
اصل حضانت عبد یا امه بر فرزند حر ،ممنوع باشد[ .مقرر]
 .7ابن ّبراج ،المهذب ،ج ،5ص314؛ طوسی ،المبسوط ،ج ،6ص.41

از فقهای بعد از ایشان ،آن را ذکر نکرده و یا رد نمودهاند 1و دیدگاه برگزیده هم همین است؛
چون نهایت چیزی که میتوان گفت ،لزوم وثاقت در امر حضانت است؛ ولی اشتراط عدالت
به معنایی که در نماز جماعت گفتهاند ،دلیلی ندارد؛ چنانچه مسافر بودن نیز مانع شرعی
حضانت نیست؛ گرچه برخی 2به آن قائل شدهاند.
شیخ طوسی مسلمان بودن را نیز به عنوان شرط حضانت مطرح کرده است .3این در حالی
است که روایاتی 4بر جواز کراهتی استرضاع مسیحی و یهودی و حتی مشرک داللت دارد و بر
اساس آن فتوا نیز داده شده است 5.بنابر این با توجه به مالزمۀ رضاع و حضانت ،در این دوره،
اسالم شرط حضانت نیست.
بله ،از سن هفت سالگی به بعد که دوران تربیت فرزند است ،از مذاق شرع میتوان استفاده
کرد که نباید تربیت را در اختیار کفار گذاشت و اسالم شرط استحقاق حضانت است؛ شاید
بتوان گفت که در دوران بعد از رضاع تا هفت سال نیز که زمینههای شکلگیری شخصیت فرزند
و تأثیرپذیریهای تربیتی وجود دارد سپردن سرپرستی فرزند به کفار جایز نیست.
 .2شرايط حضانت مادر
همانگونه که گفته شد ،مادر تا دو سالگی مطلقا و تا هفت ساالگی در فارض طاالق ،حاق
حضانت فرزند خود را دارد که به معنای اولویت او نسبت به دیگران برای تصادی حضاانت
پرداخته شده است:
 .5عدم مطالبۀ اجرتی بیش از دیگران :مادر میتواند تا قبل از فطام ،برای حضانت ،طلب
ّ
ابوصباح کنانی ،6مادر بعد از وضع حمل تا پایان دوران
اجرت کند .بر اساس صحی

حق حضانت فرزند ،از شیرخوارگی تا رشد

است؛ اما این اولویت مشروط به دو چیز است که در ادامه به توضی این دو شرط و ادلۀ آنها

ّ
ّ
 .1عالمه حلی ،قواعد األحکام ،ج ،3ص515؛ عمیدی ،کنز الفوائد ،ج ،5ص.135
 .2طوسی ،المبسوط ،ج ،6ص.41
 .3همان.
 .4کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.43
 .5شیخ مفید ،أحکام النساء ،ص11؛ شهید ثانی ،الروضة ّ
البهیة ،ج ،1ص.566
 .6کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.41
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شیرخوارگی ،مستحق اجرت است و این اجر با توجه به اطالق روایت ،به اجرت رضاع
منحصر نیست ،بلکه در قبال تربیت و حضانت نیز هست1؛ اما اگر مادر ،اجرتی بیش از آنچه
دیگران مطالبه میکنند درخواست کند ،پدر میتواند امتناع کرده و حضانت را به دیگری
بسپارد .به تعبیر دیگر ،اولویت مادر نسبت به حضانت در این دوران ،در صورتی است که
اجرتی بیش از دیگران مطالبه نکند .این مطلب ،در روایات متعددی ذکر شده است 2و مورد
اختالف فقها نیز نیست.
 .5عدم ازدواج مجدد :تقریبا همۀ فقها اتفاق دارند 3که مادر ،تنها در صورتی حق حضانت
دارد که مجددا ازدواج نکند 4.شهید ثانی این مسأله را اجماعی میداند 5و ابن فهد ادعای
الخالف کرده است 6.در بین فقها ،تنها ابوالصالح حلبی این شرط را مطرح نکرده 7که او نیز
در صدد بحث از شروط حضانت نبوده است.
صحی داود رقی 8و روایت منقری 9که در کتب اربعه گزارش شده نیز بر این شرط
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 .1بر خالف نظر شهید ثانی و محقق سبزواری که اجرت را تنها برای ارضاع ثابت میدانند( .شهید ثانی،
مسالك األفهام ،ج ،9ص 455و سبزواری ،کفایة االحکام ،ج ،5ص.)585
 .2به عنوان نمونه :صحی ابوالعباس بقباق و صحی داودبنحصین (کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.)41
 .3ابن جنید ،مجموعة فتاوى ابن جنید ،ص563؛ شیخ مفید ،المقنعة ،ص135؛ طوسی ،النهایة ،ص113؛
ّ
طوسی ،المبسوط ،ج ،6ص38؛ سالر ،المراسم ،ص564؛ ابن زهرة ،غنیة النزوع ،ص397؛ کیدری،
ّ
إصباح الشیعة ،ص445؛ راوندی ،فقه القرآن ،ج ،5ص ،551ابن ادریس ،السرائر ،ج ،5ص615؛ محقق
ّ
ّ
ّ
حلی ،شرائع اإلسالم ،ج ،5ص581؛ قمی سبزواری ،جامع الخالف ،ص151؛ عالمه حلی ،تبصرة
ّ
المتعلمین ،ص543؛ همو ،تحریر األحکام ،ج ،4ص55؛ همو ،قواعد األحکام ،ج ،3ص515؛ شهید
ّاول ،اللمعة ،ص598؛ شهید ثانی ،مسالك األفهام ،ج ،9ص ،456صیمری ،غایة المرام ،ج ،3ص577؛
سبزواری ،کفایة االحکام ،ج ،5ص581؛ فیض کاشانی ،مفاتیح الشرائع ،ج ،5ص375؛ حائری ،ریاض
المسائل ،ج ،55ص516؛ فاضل مقداد ،التنقیح ،ج ،3ص.573
 . 4با توجه به ظاهر روایت داود رقی ،به نظر میرسد که مانعیت ازدواج ،تنها برای نفی اولویت مادر نسبت به
پدر است و اولویت مادر نسبت به سایرین ،به قوت خود باقی است[ .مقرر]
 .5شهید ثانی ،الروضة ّ
البهیة ،ج ،1ص.463
 .6فاضل مقداد ،التنقیح ،ج ،3ص.571
 .7حلبی ،الکافي في الفقه ،ص.356
 .1کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.41
 .9این روایت در کافی ،تهذیب و استبصار به صورت مرسل نقل شده است اما در فقیه ،مسند است( .کلینی،
الکافي ،ج ،6ص41؛ صدوق ،الفقیه ،ج ،3ص431؛ طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،9ص511؛ همو،

َْ
داللت دارند .مؤ ید این روایات ،روایتی از عامه است که حاوی همین مضمون است« :أن ِت
َ َْ
ََ
أح ُّق ِب ِه َما ل ْم تن ِک ِحي».1
عالمه حلی و به تبع ایشان کاشف اللثام ،به درستی ،وجه این شرط را تعارض شوهرداری
با حضانت طفل دانستهاند؛ چرا که بعد از ازدواج ،شوهر مال
پرداختن به فرزند ،با حق شوهر تزاحم دارد.

کلیۀ استمتاعات میشود و

2

بر اساس همین نکتۀ عقالیی و با توجه به تناسب حکم و موضوع ،مانعیت ازدواج مربوط
به دوران پس از عروسی است و از بازۀ بین عقد و عروسی که ارتباطی بین زن و شوهر برقرار
نیست ،منصرف است3؛ چرا که مجرد عقد نکاح ،مستلزم تعارض با حضانت نیست .از آنجا
که در گذشته فاصلهای بین عقد و عروسی نبوده است ،تعبیر روایات مطلق است و اصل
زوجیت را مانع معرفی می کند؛ اما این موضوع از مستحدثات شرع نیست که جمود بر الفاظ
آن الزم باشد؛ بلکه عرف ،مالک را تزاحم حقوق مییابد و در زمان حاضر که بعد از تحقق
زوجیت هم ممکن است تزاحم رخ ندهد ،صرف زوجیت مانع نخواهد بود .به همین بیان ،به
نظر میرسد که در صورت غیبت طوالنی شوهر دوم ،تناسب حکم و موضوع اقتضا میکند که
حق حضانت به مادر بازگردد.
باید توجه کرد که مانعیت ازدواج برای حضانت ،تنها مربوط به دوران بعد از رضاع
نیست ،بلکه همانطور که برخی به این نکته تصری نمودهاند ،4در دوران رضاع نیز ازدواج
مطلقاند 5و از سوی دیگر ،تناسب حکم و موضوع اقتضا میکند که دوران رضاع نیز مشمول

االستبصار ،ج ،3ص.)351
 .1دارقطنی ،سنن الدارقطنی ،ج ،3ص.311
 .2عالمه حلی ،مختلف الشیعة ،ج ،7ص ،318ابن ّبراج ،المهذب ،ج ،3ص431؛ فاضل هندی ،کشف
اللثام ،ج ،7ص.115
 .3بر خالف شهید ثانی در مسال (شهید ثانی ،مسالك األفهام ،ج ،9ص )456و صاحب جواهر (محمد
حسن نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،35ص.)581
 .4شهید ّاول ،القواعد و الفوائد ،ج ،5ص 381و 386؛ ابن الشهید الثانی ،معالم الدین ،ج ،5ص81؛
ّ
دمحمد عاملی ،نهایة المرام ،ج ،5ص464؛ حائری ،ریاض المسائل ،ج ،55ص.541
س ّی
 .5کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.41

حق حضانت فرزند ،از شیرخوارگی تا رشد

مسقط حضانت است؛ زیرا از ی

روایات اشتراط ،نسبت به دوران رضاع و بعد از آن
سو،
ِ

31

این حکم باشد؛ چون مالک سلب حضانت که تزاحم حقوق بود ،در دوران رضاع نیز وجود
دارد و در نتیجه ،روایات احقیت مادر در دوران رضاع ،مقید به فرض عدم ازدواج خواهند
شد؛ نتیجه اینکه ،پدر میتواند طفل شیرخوار خود را بعد از ازدواج مجدد مادر ،از او بگیرد
و به مرضعهای دیگر بسپارد.
مانعیت ازدواج ،حتی در صورت وفات پدر نیز باقی است و با ازدواج مادر ،حق اولویت
مادر منتفی است .توضی آنکه ،روایت ابن سنان که مادر را در فرض وفات پدر به عنوان
صاحب حق حضانت معرفی میکند مربوط به فرض ازدواج نیست؛ چراکه به ازدواج اشارهای
نکرده است؛ حال آنکه معموال سؤالکنندگان اتفاقاتی را که ممکن است در حکم دخالت
داشته باشد ،در سؤال خود درج میکنند .در نتیجه ،جواب امام نیز ناظر به فرض عدم ازدواج
مجدد مادر است .عالوه بر این ،با توجه به تناسب حکم و موضوع و تزاحم بین شوهرداری و
حضانت ،این حق ،حتی در صورت فوت پدر نیز مشروط به عدم ازدواج مادر است و روایات،
حتی در صورت وجود اطالق ،از فرض ازدواج منصرفاند.
بنابر این گرچه بسیاری از فقها معتقدند در فرض فوت پدر ،حق حضانت مطلقا به مادر
میرسد1؛ ولی این اطالق دلیلی ندارد و با ازدواج مادر ،حکم صورت وفات ابوین جاری است.
نکتۀ دیگری که اکثر فقها با نگاه عرفی به مسأله ،بدان تصری کردهاند ،بازگشت حق
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حضانت به مادر بعد از مفارقت بائن از همسر دوم است 2.هنگامی که زوجیت را مانع حضانت
معرفی میکنیم ،عرف ،این مطلب را به صورت قضیۀ ّ
حینیه مییابد؛ به این معنا که سلب حق
حضانت ،تا زمانی است که زوجیت وجود دارد؛ در نتیجه تا وقتی که علقۀ زوجیت باقی است،
حق حضانت منتفی است؛ ولی بعد از مفارقت ،بدون اینکه نوبت به استصحاب عدم حضانت
ّ
ّ
 .1عالمه حلی ،إرشاد األذهان ،ج ،5ص41؛ همو ،تلخیص المرام ،ص551؛ فاضل مقداد ،التنقیح ،ج،3
ص571؛ ابن الشهید الثانی ،معالم الدین ،ج ،5ص86؛ شهیدثانی ،مسالك األفهام ،ج ،9ص457؛
ّ
همو ،الروضة ّ
دمحمد عاملی ،نهایة المرام ،ج ،5ص471؛ فیض کاشانی،
البهیة ،ج ،1ص463؛ س ّی
مفاتیح الشرائع ،ج 5ص375؛ فاضل هندی ،کشف اللثام ،ج ،7ص.115
ّ
 .2طوسی ،المبسوط ،ج ،6ص45؛ عالمه حلی ،مختلف الشیعة ،ج ،7ص318؛ سبزواری ،کفایة االحکام،
ج ،5ص ،581ابن الشهید الثانی ،معالم الدین ،ج ،5ص81؛ ابن ّبراج ،المهذب ،ج ،3ص458؛
بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،51ص83؛ عالوه بر این ،شهید ثانی این نظر را نظر اکثر فقها میداند
(شهید ثانی ،مسالك األفهام ،ج ،9ص.)437

برسد ،حق حضانت باز میگردد .البته این حکم از طالق رجعی انصراف دارد؛ چرا که در فرض
طالق رجعی ،زن همچنان در خانۀ شوهر است ،گویا که زوجیت باقی است.
شایان توجه است که اقتضای اطالق روایات داود رقی ،منقری و روایت عامی و کلمات فقها آن
است که حتی در فرض ازدواج زن با شوهر سابقش که پدر طفل است ،حق حضانت ساقط شود.
البته برخی فقها ازدواج زن با شوهر سابق را مانع ادامۀ حق حضانت مادر نمیدانند1؛ اما شهید ثانی
به استناد همین اطالق روایات و کلمات فقها ،احتمال سقوط داده است.

2

این دیدگاه در بازۀ دو سالگی تا هفتسالگی با دیدگاه برگزیده که در فرض عدم جدایی،
پدر را صاحب حق حضانت میداند ،هماهن است؛ چرا که طبق این دیدگاه ،زمانی که زن
در حبالۀ پدر فرزند است ،حق حضانت فرزند آنها از ِآن پدر است و حق حضانت مادر ،تنها

در فرض جدایی آنها قابل طرح است؛ اما در دوران شیرخوارگی طبق دیدگاه برگزیده ،در
صورت طالق و ازدواج مجدد با شوهر سابق ،حق حضانت مادر باقی است.

3

امکان واگذاری حق حضانت

در مورد حق حضانت ،دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول اینکه حق حضانت از حقوق

الزامی باشد و والدین ملزم به ِاعمال آن باشند؛ و احتمال دوم اینکه این حق ،تنها اولویت آنها
را به دنبال آورد و در عین حال ،بتوانند عهدهدار آن نشوند.

حق حضانت فرزند ،از شیرخوارگی تا رشد

ّ
ّ
 .1شیخ مفید ،المقنعة ،ص135؛ سالر ،المراسم ،ص564؛ ابن سعید حلی ،الجامع للشرائع ،صص 461ا
418؛ ّ
عالمه حلی ،تحریر األحکام ،ج ،4ص.55
 .2شهید ثانی ،مسالك األفهام ،ج ،9ص.456
ْ َ ْ َ ُ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ ْ َ
َ
َ
ْ
َّ
 .3توضی بیشتر :ظاهر روایت منقری« :المرأة أحق ِبالول ِد ما لم تتزوج» این است که ازدواج ،مانع حضانت
مادر است؛ لذا حتی در دوران شیرخوارگی نیز با ازدواج مجدد مادر با دیگری ،حق حضانت او منتفی
میشود؛ اما در فرضی که مادر با همسر سابق خود ازدواج کند ،بین تقریب شهید ثانی و استاد ،فارقی در
نتیجه حاصل میشود؛ زیرا طبق نظر شهید ثانی حکم حضانت ،بر حدوث بینونت بار شده است و ازدواج
مانع این حکم است و لذا با فرض اطالق «ما لم تتزوج» ،در فرض ازدواج با شوهر سابق نیز حدوث
بینونت به عنوان مقتضی و همچنین ازدواج به عنوان مانع وجود دارد و به مقتضای صناعت ،حضانت برای
پدر خواهد بود؛ در حالی که در نظر معظم له ،ازدواج غایت قضیۀ حینیه است ،یعنی گفته شده است« :ای
کسی که از زوج سابق خود بائن هستی ،حضانت برای توست ،مادامی که ازدواج نکنی»؛ در این صورت با
ازدواج با شوهر سابق ،موضوع منتفی میشود و این زن ،دیگر مخاطب به این خطاب نخواهد بود و در
نتیجه ،مانعی برای حضانت وی وجود ندارد[ .مقرر]

33

شهید ثانی 1و به تبع او صاحب ریاض و میرزای قمی 2به عدم وجوب حضانت بر صاحبان
حق متمایل شدهاند .از ظاهر روایات نیز الزامی نبودن حق حضانت برداشت میشود؛ صحی
ّ َ ََ َ َ َ
المرأة» 3به مادر این اختیار را داده است که
ایوببننوح ،طبق نقل فقیه ،با تعبیر «إال أن تشاء
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
حضانت را قبول نکند؛ در گزارش سرائر نیز آمده استِ « :إذا َص َار ل ُه َس ْب ُع ِس ِن َین ف ِإن أخذ ُه فل ُه َو
ْ َ َ ََ
ِإن ت َرک ُه فل ُه» 4که از آن عدم الزام فهمیده میشود .مطابق گزارش صحی داودبنحصین 5مادر
میتواند اجرتی بیش از دیگران مطالبه کند و در این صورت ،پدر حق دارد طفل را از او بگیرد.
اگر حق حضانت الزامی بود ،باید درخواست اجرت بیشتر را خالف شرع معرفی و مادر را به
پذیرش قیمتی که دیگران قبول میکنند ،موظف نماید؛ چه آنکه در غیر این صورت با وظیفۀ
الزامی مخالفت کرده است.
اساسا اینکه حق حضانت ،الزامی باشد نیاز به دلیل دارد و الزامی نبودن آن مطابق قاعده
است .اینکه والدین نسبت به حضانت احق بر دیگران هستند به این معناست که کسی
نمیتواند با آنها تزاحم کند؛ اما دلیلی وجود ندارد که اگر پدر و مادر حضانت را انجام
ندادند ،خالف شرع کرده باشند.
بله ،ممکن است والیت پدر و یا لزوم پرداخت نفقه به فرزند توسط پدر و مادر ،مانع این
شود که ایشان نسبت به امور فرزند خود به کلی اهمال ورزند و در فرضی که فرزند رها شده
است وظیفهای نداشته باشند؛ اما این مسأله ،ارتباطی به حضانت ندارد و باید در جای خود
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تبیین شود .در هر صورت ،مسألۀ حفظ جان فرزند و امثال آن ،به صورت واجب کفایی بر همۀ
مسلمانان واجب است.
 .1شهید ثانی ،الروضة ّ
البهیة ،ج ،1ص.464
 .2حائری ،ریاض المسائل ،ج ،55ص541؛ میرزای قمی ،جامع الشتات ،ج ،4ص.311
 .3صدوق ،الفقیه ،ج ،3ص.431
 .4ابن ادریس ،السرائر ،ج ،3ص.195
عن داودبنالحصی ن
« .5روی محمدبنیعقوب عن أبیعلی اْلشعری عن الحسنبنعلی عن العباسبن
عامر ْ َ
َ َ َ ْ
َ َ َّ
َّ َّ َ َ
ُ ُ ْ ْ َ َْ َ َ َ
َّ َ َ
ْ َُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
الرضا ف ُهو بی َن اْلبو ین ِبالس ِو ی ِة ف ِإذا
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جمعبندی و نتیجهگیری

بنابر آنچه گذشت ،پدر و مادر کودک ،نسبت به حضانت او ،بر دیگران حق اولو یات دارناد.
حق حضانت تا دو سالگی از ِآن مادر است و بعد از آن ،تا هفتسالگی ،تا زمانی کاه زن در

حبالۀ شوهرش است ،از ِآن شوهر است؛ اما در صورت طالق ،حق حضانت تا هفتسالگی
از آن مادر بوده و بعد از آن ،تا زمان رشیدشدن کودک ،پدر صاحب ّ
حق حضانت خواهد بود
ِ
که در این تفصیل ،پسر یا دختر بودن کودک ،تأثیری ندارد.

در فرض وفات پدر یا عدم صالحیت او ،اولو یت حضانت با مادر و در فرض وفات مادر
یا عدم صالحیت او ،اولو یت حضانت با پدر است .در صورتی که پدر و مادر هر دو وفات
یابند یا هیچکدام صالحیت حضانت نداشته باشند ،کسی نسبت به حضانت کودک حق
اولو یت ندارد و بر عهدۀ حاکم یا عدول مؤمنان است که حضانت را بر عهده بگیرند و یا
متولی آن را تعیین نمایند.
عالوه بر حر یت ،عقل ،وثاقت و اسالم به عنوان شرایط عام حضانت ،اولو یت مادر برای
حضانت در صورتی پابرجاست که ازدواج مجدد نکند و برای حضانت ،اجرتی بیش از
دیگران مطالبه نکند.
حق حضانت ،یکی از حقوق غیر الزامی است و پدر و مادر میتوانند آن را ترک کنند.

* قرآن کریم
ّ
 .5ابن ادریس حلی ،السرائر الحاوي لتحر یر الفتاوي ،قمّ :
ّ
اإلسالمي5451 ،ق.
مؤسسة النشر
ّ
 .5ابن ّبراج ،قاضی عبدالعزیز ،المهذب ،قم :دفتر انتشارات اسالمی5416 ،ق.
 .3ابن زهره،حمزةبنعلی،غنیةالنزوعإلیعلمي األصول و الفروع ،قمّ :
مؤسسۀ امام صادق5457 ،ق.
الدر المنضود في معرفة صیغ ّ
 .4ابن ط ّی فقعانی ،علیّ ،
النیات و اإلیقاعات و العقود ،قم :مکتبة إمام
ّ
العلمیة 5459ق.
العصر

حق حضانت فرزند ،از شیرخوارگی تا رشد

منابع و مآخذ

 .1احسائی ،ابنابیجمهور،عوالياللئاليالعز یز ّیةفياألحادیثالدین ّیة،قم:دارس ّیدالشهداء5411 ،ق.
 .6اسکافی ،ابن جنید ،مجموعة فتاوى ابن جنید ،قم :دفتر انتشارات اسالمی5456 ،ق.
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 .7اصفهانی حائری ،فاضل هندیّ ،
محمدبنحسن ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام ،قم:
ّ
ّ
اإلسالمي5456 ،ق.
مؤسسة النشر
 .9اعرجحسینی،س ّیدعمیدالدین،کنزالفوائدفيحلمشکالتالقواعد،قم:دفترانتشاراتاسالمی5456،ق
.

ّ
 .8بحرانی،حسینبن ّ
العلمیة[ ،بیتا].
محمد،األنواراللوامع في شرحمفاتیحالشرائع ،قم :مجمع البحوث
 .51بحرانی ،یوسفبناحمد ،الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة ،قمّ :
ّ
اإلسالمي،
مؤسسة النشر
5411ق.
ّ
ّ
 .55حائری طباطبایی ،سیدعلی ،ر یاض المسائل في تحقیق األحکام بالدالئل ،قم :مؤسسة آل
البیت إلحیاء التراث5459 ،ق.
 .55حلبی ،تقیالدین ،ابوالصالح ،الکافي في الفقه ،اصفهان :کتابخانۀ عمومی امام امیرالمؤمنین،
5413ق.
ّ
حلی ،ابن فهد ،احمدبن ّ
محمد ،المقتصر من شرح المختصر ،مشهد :مجمع البحوث
.53
اإلسالمیة5451،ق.

ّ
 ،_______ .54المهذب البارع في شرح المختصر النافع ،قم :دفتر انتشارات اسالمی5417 ،ق.

ّ
حلی ،عالمه،حسنبنیوسف،إرشاداألذهانإلیأحکاماإلیمان،قمّ :
ّ
اإلسالمي5451 ،ق.
مؤسسةالنشر
.51
ّ

 ،_______ .56تبصرة المتعلمین في أحکام الدین ،تهران :نشر وزارت فرهن اسالمی5455 ،ق.
 ،_______ .57تحر یر األحکام الشرع ّیة علی مذهب اإلمام ّیة ،قمّ :
مؤسسة اإلمام الصادق ،قم،
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

5451ق.

 ،_______ .59تذکرة الفقهاء (ط .القدیمة) ،قمّ :
مؤسسة آل البیت5454 ،ق.
 ،_______ .58تلخیص المرام في معرفة األحکام ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی5455 ،ق.
 ،_______ .51قواعد األحکام في معرفة الحالل و الحرام ،قم :دفتر انتشارات اسالمی5453 ،ق.
 ،_______ .55مختلف الشیعة في أحکام الشر یعة ،قم :دفتر انتشارات اسالمی5453 ،ق.
ّ
ّ
ّ
المحققینّ ،
محمدبنحسن ،إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد ،قم :مؤسسۀ
 .55حلی ،فخر
اسماعیلیان5397 ،ق.
ّ
ّ
 .53حلی ،محقق حلی ،جعفربنحسن ،النهایة و نکتها ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمي5455 ،ق.
 ،_______ .54شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام قمّ :
مؤسسۀ اسماعیلیان5419 ،ق.
ّ
حلی ،یحییبنسعید ،الجامع للشرائع ،قمّ :
مؤسسۀ س ّیدالشهداء5411 ،ق.
.51
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ّ
الداوري5455 ،ق.
 .56خو یی ،س ّیدابوالقاسم ،مصباح األصول ،قم :منشورات مکتبة
 .57دارقطنی ،علیبنعمر ،سنن الدارقطنی ،بیروت :مؤسسة الرسالة5454 ،ق.
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلمامي ،قم :منشورات
النبویة في الفقه
العلویة و األحکام
 .59دیلمی ،سالربنعبدالعزیز ،المراسم
الحرمین5414 ،ق.
 .58راوندی ،سعیدبنعبدالله ،فقه القرآن ،قم :انتشارات کتابخانۀ آیتالله مرعشی نجفی5411 ،ق.
محمدباقر ،کفایة األحکام ،قمّ :
 .31سبزواریّ ،
ّ
اإلسالمي5453 ،ق.
مؤسسة النشر
 .35سیوری ،مقدادبنعبدالله ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،قم:کتابخانۀ آیتالله مرعشی5414 ،ق.

ّ
ّ
اإلمامیة ،قم :انتشارات کتابخانۀ
الفقهیة علی مذهب
 .35سیوری ،مقدادبنعبدالله ،نضد القواعد

آیتالله مرعشی نجفی5413 ،ق.
 .33شریعت اصفهانی ،شیخ الشریعة ،فت الله ،إفاضة القدیر في أحکام العصیر ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی5451 ،ق.

 .34صاحب ،اسماعیلبن ّعباد ،المحیط في اللغة ،بیروت :عالم الکتاب5454 ،ق.
محمدبنعلی ،کتاب من ال یحضره الفقیه ،قمّ :
 .31صدوقّ ،
ّ
اإلسالمي5453 ،ق.
مؤسسة النشر
 .36صیمری ،مفل بنحسن ،غایة المرام في شرح شرائع اإلسالم ،بیروت :دار الهادي5451 ،ق.
 .37طوسیّ ،
محمدبنحسن ،األمالي ،قم :دار الثقافة5454 ،ق.
 ،_______ .39االستبصار فیما اختلف من األخبار ،تهران :دار الکتب اإلسالم ّیة5381 ،ق.
 ،_______ .38الخالف ،قمّ :
مؤسسة النشر اإلسالمي5417 ،ق.

 .44طوسیّ ،
محمدبنعلی ،الوسیلة إلی نیل الفضیلة ،قم :کتابخانۀ آیتالله مرعشی5419 ،ق.
 .41عاملی ،حسنبنزینالدین ،ابن شهید ثانی ،معالم الدین و مالذ المجتهدین (قسم الفقه) ،قم:
ّ
مؤسسة الفقه للطباعة و النشر5459 ،ق.
ّ
 .46عاملی ،شهید اولّ ،
ّ
ّ
اإلمامیة ،بیروت :دار التراث  -الدار
الدمشقیة في فقه
محمد ابن مکی ،اللمعة
ّ
اإلسالمیة5451 ،ق.

حق حضانت فرزند ،از شیرخوارگی تا رشد

 ،_______ .41المبسوط في فقه اإلمام ّیة ،تهران :منشورات المکتبة المرتضو ّیة5397 ،ق.
 ،_______ .45النهایة في ّ
ّ
العربي5411 ،ق.
مجرد الفقه و الفتاوى ،بیروت :دار الکتاب
 ،_______ .45تهذیب األحکام في شرح المقنعة ،تهران :دار الکتب اإلسالم ّیة5417 ،ق.
الطوسي ،قمّ :
ّ
ّ
اإلسالمي ،قم.5373 ،
مؤسسة النشر
 ،_______ .43رجال

 ،_______ .47القواعد و الفوائد ،قم :مکتبة مفید[ ،بیتا].
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 .49عاملی ،شهید ثانی ،زینالدینبنعلی ،الروضة البه ّیة في شرح اللمعة الدمشق ّیة ،قم :منشورات
ّ
الداوري5451 ،ق.
مکتبة
 ،_______ .48حاشیة اإلرشاد ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی5454 ،ق.
 ،_______ .11مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ،قمّ :
مؤسسة المعارف اإلسالم ّیة5453 ،ق.
 .15فیض کاشانیّ ،
محمدمحسن ،الوافي ،اصفهان :کتابخانۀ امام امیرالمؤمنین علي5416 ،ق.
 ،_______ .15مفاتیح الشرائع ،قم :انتشارات کتابخانۀ آیتالله مرعشی نجفی[ ،بیتا].
محمد ،المصباحالمنیرفيغر یبالشرحالکبیر ،قمّ :
 .13ف ّیومی ،احمدبن ّ
مؤسسة دار الهجرة[ ،بیتا].
 .14قمی سبزواری ،علیبن ّ
ّ
اإلمامیة و بین أئمة الحجاز و العراق،
محمد ،جامع الخالف و الوفاق بین
قم :زمینه سازان ظهور امام عصر5455 ،ق.
ّ
 .11قمی ،میرزای قمی ،جامع الشتات في أجوبة السؤاالت ،تهران :مؤسسۀ کیهان5453 ،ق.
 .16کرکی ،محقق ثانی ،علیبنحسین ،جامع المقاصد في شرح القواعد ،قمّ :
مؤسسة آل البیت
إلحیاء التراث5454 ،ق.
ّ
 .17کلینیّ ،
محمدبنیعقوب ،الکافي ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة5417 ،ق.
محمدبنحسین ،إصباح الشیعة بمصباح الشریعة ،قمّ :
 .19کیدریّ ،
مؤسسۀ امام صادق5456 ،ق.
 .18مجلسیّ ،
محمدباقر،مرآةالعقولفي شرح أخبار آل الرسول ،تهران :دار الکتب اإلسالم ّیة5414 ،ق.
محمدبن ّ
 .61مفیدّ ،
محمدبننعمان ،أحکام النساء ،قم :کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید5453 ،ق.
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 ،_______ .65المقنعة ،قم :کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید5453 ،ق.
دمحمدبنعلی ،نهایة المرام في شرح مختصر شرائع اإلسالم ،قمّ :
 .65موسوی عاملی ،س ّی ّ
مؤسسة
النشر اإلسالمي5455 ،ق.

 .63نجاشی ،احمدبنعلی ،فهرست أسماء ّ
النجاشي)؛ قمّ :
ّ
مؤسسة النشر
مصنفي الشیعة (رجال
ّ
اإلسالمي5417 ،ق.
 .64نجفیّ ،
محمدحسن،جواهرالکالمفيشرحشرائعاإلسالم ،بیروت:دار إحیاءالتراث ّ
العربي5414 ،ق.
 .61نراقی ،احمد ،مستند الشیعة في أحکام الشر یعة ،قمّ :
مؤسسة آل البیت5451 ،ق.

 .66یوسفی ،فاضل آبی ،حسنبنابیطالب ،کشف الرموز في شرح المختصر النافع ،قمّ :
مؤسسة النشر
اإلسالمي5457 ،ق.

ّ
 .67یزدی طباطبایی ،س ّید محمدکاظم ،العروة الوثقی فیما تعم به البلوى (محشی) ،قم :دفتر انتشارات

اسالمی ،قم 5458ق.
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