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چکیده

در این مقاله سعی شده است تعریف حضانت از لحاظ فقهی روشن ،و زوایای مختلف نن
بررسی شود .این مسئله که حضانت ح است یا تکلیف و اسقاطپذیر اسوت یوا خیور ،از
مباحثی است که در این مقاله درصدد پاسخ به نن بودهایم .بوه زعوم نگارنوده ،حضوانت
برای مادر ح و برای پدر ح توأم با تکلیوف اسوت .بوه هموین دلیول از جانوب موادر
اسقاطپذیر و از جانب پدر اسقاطناپذیر است مد حضانت برای هر یک از پودر و مواد ِر
طفل ،ی کی دیگر از مباحثی است که بیشترین حجم این مقاله را به خود اختصوا داده
و به این نتیجه منتهی شده است که برخالف دیدگاه مشهور فقها ،ح حضانت تا هفت
سال بدون تفکیک میان پسر و دختر به مادر اختصا دارد و بعد از نن بوا پودر اسوت،
مگر اینکه مصالح طفل طور دیگری ایجاب کند .در ضمن ،روشن شده اسوت کوه ایون
فتوای مشهور که ح حضانت مادر بوا ازدواج او از بوین مویرود از پشوتوانه اسوتداللی
محکم و استواری برخوردار نیست.
کلیدواژهها :حضانت ،ح  ،تکلیف ،والیت.
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مقدمه
خانواده کانون گرمی است برای پرور ار الی که قرار است در آیدهه اعضطای م یطه و
سالم اجتماع را قشکیل دهده .به همین دلیل ،دین اسالم بیشترین قال را به خطرج داده
است قا از فروپاشی این نهاد مقه جلوگیری کده ،قا آنجا که رالق و جهایی همسطران
را مبغوضقرین حالل برشمرده است .اگر این کانون مقه متزلزل شود ،آسیبهطای آن
فقط دامن زوجین را نمیگیرد ،بلکه اصلیقرین قربانی آن ار الی هستده که آشیانه گطرم
خود را از دست دادهانه و در معرض انواع آفتهای اجتماعی قطرار مطیگیرنطه .ربیعطی
است که هیچ نهاد یا سازمانی نمیقوانه نقش این نهاد مقه را بطرای ایطن ار طال ای طا
کده؛ اما اگر این نهاد به هر دلیلی فروپاشیه ،الزم است قهابیری در نظر گرفته شود که قا
حه امکان از آسیبهای احتمالی آن برای ار ال و جامعه کاسته شود.
در بسیاری از کشورها نهادهای خاصی بطه مدظطور مشطاوره و ح اظطت از فرزنطهان
رالق وجود دارد که قا رسیهن آنهطا بطه سطن رشطه مطیکوشطده آنهطا را از آسطیبهطای
اجتماعی ح کدده؛ اما نقش این نهادها مقفعی ،غیرالزامی و اغلب ناملمو اسطت .آن
نهادی که به صورت آنی و فوری با سرنوشت فرزنهان رالق سروکار دارد ،نهطاد قطانون
و محاکم است و به همین دلیل ،از اهمیت درجه اول برخوردار است .ربیعی اسطت کطه
قوانین مرقبط با ار ال با این درجه و میزان از حساسیت نیازمده قأمل و قهبر بسیار است
و در وو آن عالوه بر حقوقهانان چیرهدست که سطالهطا بطا مسطائل حقطوقی کودکطان
سروکار داشتهانه ،بایه از دیهگاههای روانشداسان ،جامعطهشداسطان و دانشطمدهان علطوم
قربیتی نیز بهره گرفت .اما برای کشورهای اسالمی عالوه بر ایدها ،الزم است دیهگاه فقه
نیز محل قوجه قرار گیرد و از مداب فقهی به عدوان مدبعی که به علم الیزال االهی متصطل
است است اده شود .این نوشته میکوشه ومن بررسطی جوانطب مختلط ایطن مووطوع
دیهگاههای فقهای شیعه را قبیین کده و مستدهات هر دلیلی را جهاگانه بکاود.
مجموعه مباحثی که این مقاله به آنها میپردازد به قرار زیر است:
 .1قعری حضانت؛
 .2آیا حضانت حق است یا قکلی ؟ حق والهین است یا حق ر ل؟ اسقابپذیر است یا خیر؟
 .3حق حضانت پهر و مادر ،مهت آن ،اقوال در مسئله ،ادله اقوال؛
 .4آیا حق حضانت مادر با ازدواج او از بین میرود؟
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 .1تعریف حضانت
 .0 .0در لغت
حضانت در لغت از ماده «حضن» گرفته شهه و خلیطل فراهیطهی در کتطاب العطین آن را
اینگونه قعری کرده است« :الحضن :مادون االبط الی الکشطح  ...کمطا قحتضطن المطرأ
ولهها فتحمله فی أحه شقیها  ...والحضانة مصهر الحاودة والحاون و هما اللذان یربیان
الصبی؛ حضن محهوده بین زیر بغل و باالی لگن را گویده ،آنگونه که زن بچها را در
آغو می گیرد ،و حضانة مصهر است و حاودة و حاون کسی است که ر ل را قربیت
میکده» (فراهیهی011/8 :0116 ،؛ ابنمدظور .)044/04 :0101 ،در قامو المحطیط هطم وطمن
قکرار آن معانی ،این معدا را اوافه میکده که« :کاحتضانة الفائر بیضه؛ هماندطه زیطر بطال
گرفتن پرنهه قخمش را» (فیروزآبادی ،بیقا .)401/1 :در دیگر کتب لغت هم همطین معدطا یطا
معانی شبیه به آن ذکر شهه است .از قتب در معانی و مشتقات این واژه به دست میآیطه
که ریشه «در پداه گرفتن»« ،قربیتکردن» و «حمایتکردن» در همه آنها مشتر است.
 .1 .0در اصطالح فقها
جام قرین قعری ی که در بسیاری از کتب فقهی با عبارات کمطابیش مشطابه قکطرار شطهه
قعری ی است که در کتاب مسالک االفهام شهیه ثانی آمهه است:
حضانت عبارت است از والیت بر ر ل و مجدون به مدظطور قربیطت او و امطور

مربوب به قربیتش از مصلحت ر طل ،نگهطهاری او ،خوابانطهن و برداشطتدش از

بسططتر ،سططرمهکشططیهن و آرایططشکططردنش و نظافططتکططردنش و شسططتن جامططه و
پارچها  ،و امثال این امور (شهیه ثانی.)140/3 :0109 ،

در این قعری  ،از حضانت به «والیت» قعبیر شهه است .این قعبیر ممکن است ایطن
شبهه را ایجاد کده که والیت حاون از قبیل والیت اولیای قهطری صطغیر و مجدطون بطر
اموال آنها است؛ اما همانگونه که از مصادیقی که در قعری شهیه ثانی آمهه پیطها اسطت
و نیز به اق اق فقها ،والیت بر حضانت ر ل ربفی بطه والیطت بطر امطوال او نطهارد .ایطن
والیت فقط در محهوده امور مربوب به قربیطت جسطمی و اخالقطی ر طل بطوده ،چدطین
نیست که حاون بتوانه بر اموال صبی هم ،مانده اولیای قهری او قصر کده .بطه همطین
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دلیل شهیه ثانی میگویه« :والیت مال ربفی به حضانت نهارد» (همطو .)113/1 :0101 ،واژه
«قربیت» در این قعری هم شامل قربیت جسطمی او مطیشطود و هطم قربیطت روحطی و
اخالقیا  ،هرچده نوع مصادیقی که برای آن بیان شهه از نوع قربیت جسمانی است.
محمهجع ر جع ری لدگرودی حضانت را اینگونه قعری کطرده اسطت« :حضطانت،
پرور است به وسیله پهر و مادر و اقارب او که هم حق اسطت و هطم قکلیط بطرای
ممتد از حضانت ،پرور هم از لحاظ مادی است و هم از لحطاظ معدطوی و اخالقطی»
(جع طری لدگطرودی .)0993-0999/8 :0833 ،هرچدطه ایطن قعریط از لحطاظ مطوازین فقهطی
ایرادهایی دارد ،در بازقابدادن معدای اصفالحی حضانت از قعریط ایطن پطیشنطوی
موفققر است.
 .2ماهیت حق حضانت
فقها برای حق و حکم آثاری را بار کردهانه که آنها را از هم متمایز میکده .اصطلیقطرین
این آثار سه اثر است .0 :جواز اسقاب حق؛  .4جواز انتقال حق؛  .8جواز ارثبردن حطق.
هر حق زمانی مت اوت با حکم است که حهاقل یکطی از ایطن سطه اثطر را داشطته باشطه.
محقق ناییدی معتقه است اساساً قوام حق به این است که اسقابپذیر باشطه .چطون حطق
یعدی سلفدت ،و سلفدت یعدی ایدکه زمام امر آن شیء به دست ذوالسلفدة باشطه .حقطی
که اسقابپذیر نباشه ،ذمام امر به دست ذوالحق نیست (ناییدی .)14/0 :0103 ،محمطهباقر
صهر نیز هر حقی را اسقابپذیر میدانه ،اما وجه آن را ارقکاز عقطال مطیدانطه و معتقطه
است هر نوع حقی نزد عر اسقابپذیر هم هست و صحیحه محمطه ابطن مسطلم (حطر
عاملی )83/43 :0116 ،دلیل است بر ایدکه شارع ایطن ارقکطاز عرفطی را امضطا کطرده اسطت
(حائری.)081-088/0 :0143 ،

 .0 .1حضانت؛ حق یا حکم؟
جع ر سبحانی در مقام قوجیه حقبودن حضانت کود میگویه:

ظاهر آن است که حضانت از مقوله حق برای مادر و پهر است .چون ایطن کطار
هرچده مادر و بعه پهر را به کارها و قکالی

همراه با احسا

شاق و دشوار وامیدارد ،اما چون

خوشی و شادمانی والهین از حضور کود اسطت بطهان حطق
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گ ته شهه است .اما اگر از این وجه چشمپوشی کدیم ،در واق ذوالحطق کطود

است و هر یک از پهر و مادر «من علیه الحق» هستده (سبحانی.)481/4 :0103 ،

این سخن در واق به یک دغهغه دیریده فقهی پاسخ مطیگویطه و آن ایدکطه عطر بطرای
اعتباراقش قاب قعبه نیست ،بلکه مالکات خاص خود را دارد .اگطر مطا مطیگطوییم پطهر و
مادر «حق الحضانة» دارنه ،بایه ثابت کدیم که این کار امتیازی برای آنها بطه حسطاب مطیآیطه؛
چون حق عرفی از نوعی از امتیاز خالی نیست .از آنجا که بهرهمده اصلی در این میان کطود
است ،بهتر است کود ذوالحق باشه ،نه پهر و مادر .این امتیاز چیزی جز بهرهمدهی والطهین
از احسا لذت حضور در کدار ر لشان نیست .بدابراین حقبودن حضانت نسبت به پطهر و
مادر در حه بهرهمدهی آنها از همین احسا است .بدابراین عقال ،هم حقطی بطرای ر طل بطر
عههه پهر و مادر قائلانه و هم حقی به ن پهر و مادر .اما حق پهر و مادر «من علیطه الحطق»
نهارد ،بلکه فقط در حه مجازنبودن ممانعت از سوی دیگران است.
فقها میان حقالحضانه پهر و حطقالحضطانه مطادر ق کیطک قائطل شطههانطه و گ تطهانطه
حقالحضانه پهر در واق مرقبهای از والیت او بر ر ل است و چون والیت او اسقابپطذیر
نیست معلوم میشود که یا «حکم» خالص است یا حق آمیخته با حکم است .در حالی کطه
حقالحضانه مادر اسقابپذیر است و چون هیچ حکمی اسقابپذیر نیست ،معلوم میشطود
که حکم نیست .خویی ،از فقهای معاصر ،حطقالحضطانه مطادر را اسطقابپطذیر مطیدانطه و
حقالحضانه پهر را اسقابناپذیر (خویی)439/4 :0101 ،؛ اما سیستانی معتقه است هطر یطک از
پهر و مادر می قوانده از حق خود قدازل کددطه ،یعدطی بطه ن ط دیگطری واگطذار کددطه ،امطا
نمیقوانده به ن دیگران آن را اسقاب کدده (سیستانی .)044/8 :0140 ،فیطاض نیطز مطیگویطه:
«حقالحضانه مادر با اسقاب او ساقط میشود ،به خال حقالحضطانه پطهر» (فیطاض ،بطیقطا:
مسئله  .)063مدتظری اسقاب حق از سوی پهر را هم جایز میدانه و میگویه« :پطهر و مطادر
میقوانده از حق حضانت خود صر نظر کدده ولطی نمطیقواندطه نسطبت بطه نگهطهاری و
قربیت فرزنه کوقاهی نمایده» (مدتظری ،بیقطا :مسطئله  .)4111حکطیم و محمطهباقر صطهر هطم
نظرشان همان نظر خویی اسطت (رباربطایی حکطیم :0101 ،احکطام االوالد ،مسطئله  .)6خطویی در
مدهاج الصالحین قصریح میکده که حق حضانت مادر با اسقاب ساقط مطیشطود ،بطرخال
حق حضانت پهر یا جه که با اسقاب ساقط نمیشود (خویی.)431/4 :0101 ،
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از فقهای متقهم ،نج ی در اشکال بر شهیه ثانی میگویه:

اگر مدظور این است که حقالحضانة والیتی است ماندطه سطایر والیطتهطا کطه بطا

اسقاب قابل ساقطشهن نیست و مراعات آن بر مادر واجب است ،به گونطهای کطه
مادر برای انجام آن مستحق اجرت نباشه طط آنگونه که مسالک قصریح میکدهططط

اشکال ما آن است که در ادله ما چیزی نهیهیم که چدطین اقتضطایی داشطته باشطه،

بلکه چیزهایی وجطود دارد کطه خطال آن را اقتضطا دارد ،ماندطه ایدکطه حضطانت

مشروب به خواست مادر شهه و قعبیر به «أحق»بودن (نج ی.)431/80 :0111 ،

از رباربایی ،نویسدهه ریاض المسائل ،و شهیه اول در قواعه هم نقل میکده که اگطر
مادر از حضانت امتداع کرد ،حقالحضانة به پطهر مدتقطل مطیشطود و اگطر هطر دو امتدطاع
کردنه ،پهر مجبور میشود ،اما این اجبار به دلیل جلطوگیری از قضطیی حطق ر طل و از
باب وجوب ک ایی است .اما ایدکه این وجوب مختص به ذوالحطق باشطه محطل قردیطه
است؛ یعدی این احتمال وجود دارد که بر همه مسلمانان واجب باشطه .سطس بطر آن دو
اشکال میکده که ایدکه میگویده پهر مجبور نمیشود واوحالضع است (همان).
نتیجهای که از مجموع ادله و شواهه به دست می آیه آن است که حق حضانت پطهر
ویژگیهای حق را نهارد و از اینرو به نظر میرسه قکلی است ،اما حق حضانت مادر
را میقوان گ ت حق است.
 .3مدت حق حضانت
برای روشنشهن مهّت حق حضانت هر یک از پهر و مادر الزم است ابتها اقوال فقهطا و
سس ادله آنها بیان شود:
الف) آرای فقها
از قتب در کتب فقهای متقهم است اده میشود که آنها حضانت را از لحاظ زمانی بطه سطه
دوره ققسیم کردهانه :قبل از اقمام دو سال (دوره رواع) ،بعه از اقمام دو سال الی ه طت
سال و بعه از اقمام ه ت سال قا رسیهن به سن بلوغ.
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دوره اول :قبل از اتمام دو سال

راج به قبل از اقمام دو سال دو نظریه اصلی به چشم میخورد:
 .0برخی از فقها گ تهانه حقالحضانة مفلقاً متعلق به مادر است ،چه پسر باشطه چطه
دختر؛ از جمله شهیه ثانی (شهیه ثطانی )140/3 :0109 ،و نج طی (نج طی )431/80 :0111 ،کطه
گ تهانه در مسئله اولویت مادر بر حضانت کود در دو سال اول قوله بین فقها اختالفی
نیست .سیه علی رباربایی نیز بر آن ادعطای اجمطاع مطیکدطه (رباربطایی )411/3 :0104 ،و
خوانساری که میگویه بدا بر مشهور بین اصحاب ،مادر در دوران روطاع ،سطزاوارقر بطه
کود است؛ پسر باشه یا دختر (خوانساری .)134/1 :0811 ،بسیاری دیگطر از فقهطا همطین
نظر را برگزیههانه.
 .4ابنفهه حلی ادعای اجماع کرده است که در این مهت پهر و مادر هر دو بالسویه
در خصوص ر ل حق حضانت دارنه (عاملی .)191/0 :0108 ،مستده ابنفهه موثقه داود بن
الحصین از امام صادق (ع) است که میفرمایه« :مَا دَامَ الْوَلَهُ فِی الرَّوَاعِ فَهُوَ بَینَ الْطأَبَوَینِ
بِالسَّوِیةِ؛ مادام که ر ل در حال شیرخوارگی است بین پهر و مطادر مسطاوی اسطت» (حطر
عاملی .)83/43 :0116 ،الزم اسطت قطذکر داده شطود کطه فطرض ابطنفهطه حلطی مبدطی بطر
مساویبودن پهر و مادر در مهت دو سال فقط در صورقی معقول است که پهر و مادر با
هم زنهگی کدده ،اما در صورت جهایی میان پهر و مادر که محل اصلی بحث اسطت ،بطا
این نظر نزاع میان پهر و مادر حلشهنی نیست .بطه همطین دلیطل ،برخطی از بزرگطان در
قوجیه آن گ تهانه معدای بالسویهبودن آن است که در رواع ،مادر مقهم است و در ن قطه
و مخارج ،پهر .ولی این قوجیه هم صورت معقول نهارد؛ چون این حکطم همطان حکطم
اولی است که پهر و مادر در خصوص ر ل دارنه.
دوره دوم :بعد از دو سال تا هفت سال

بین فقها است ،چدین برمطیآیطه کطه

بعه از اقمام دو سال که محل اصلی ابتال و اختال
پدج نظریه قابل شداسایی است:
 .0مشهور فقها میان دختر و پسر فرق گذاشته و گ تهانه قا ه ت سال مادر بطه دختطر
و پهر به پسر احق است .این نظر از نهایهشیخ روسی (بیقا ،)111-118 :المهطذب قاوطی
ابنالبراج ( ،)494/4 :0119سرائر ابنادریط حلطی ( )910/4 :0100و شطرائ محقطق حلطی
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( )193/4 :0116قابل است اده است .عبارت نج ی چدین است« :و امطا هطر گطاه ر طل را از
شیر بگیرنه و مهت شیردهی پایان یابه ،پهر احق است به پسر ،و مطادر احطق اسطت بطه
دختر قا ه ت سال از حین والدت ،بدا بر نظری که مشهورقر است ،بلکه مشطهور اسطت.
بلکه از غدیه نقل اجماع شهه است» (نج ی.)461/80 :0111 ،
 .4شیخ روسی در مبسوب بر آن است که وله قا رسیهن به سن قمیطز (کطه آن را بطه
ه ت الی هشت سال ق سیر میکده) در اختیار مادر است ،پسر باشه یا دختر .بعطه از آن
قا رسیهن به سن بلوغ ،دختر در اختیار مادر است مگر شوهر کده و پسر در اختیار پطهر
(روسی .)86/9 :0833 ،قاوی ابنالبراج در المهذب همین نظر را قأییه کرده است ،بطا ایطن
ق اوت که ق صیل داده بین ر لی که بین خوب و به قمیز میدهه و غیرممیز .اگطر ممیطز
نباشه مادر احق است و اگر ممیز باشه و بال نشهه باشه ،دختر قا ه ت سال در اختیطار
مادر ،و پسر در اختیار پهر قرار دارد (ابنالبراج.)814/4 :0119 ،
 .8حلی در مختل الشیعة به صهوق نسبت میدهه که گ ته است مادر قا زمانی کطه
ازدواج نکرده مفلقاً احق است نسبت به پهر (الحلّی.)813/3 :0101 ،
 .1ابنجدیه اسکافی بدا بر نقل حلی در مختل معتقه است قا ه ت سال مفلقاً مطادر
احق است .بعه از ه ت سال اگر معتوه (کودن) باشه ،حکم ر طل را دارد و مطادر احطق
است ،اما به دختر؛ مادر احق است مادام که ازدواج نکرده است (همان.)819 :
 .1شیخ م یه در کتاب مقدعه بر آن است که قا نه سال پطهر نسطبت بطه پسطر و مطادر
نسبت به دختر اولی است (م یه.)180 :0101 ،
آنچه ما از آرای فقها به دست آوردیم همین پدج قول بود ،هرچدطه میطرزای قمطی در
جام الشتات معتقه است در مسئله متجاوز از ه ت قول وجود دارد (قمی.)113/1 :0830 ،
دوره سوم :بعد از هفتسالگی تا سن بلوغ

از دیهگاههای پیشین روشن شه که در میان نوع فقها سه نظریه اصلی دربطاره ایطن دوره
وجود دارد:
 .0نظریه اکثر فقها که معتقهنه بعه از ه تسطالگی قطا سطن بلطوغ و رشطه فکطری و
جسمی حضانت با پهر است ،دختر باشه یا پسر.
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 .4فقهایی که معتقهنه دختر و پسر قا سن قمیز در اختیار مادرنه.
 .8فقهایی که مع تقهنه دختران حتی بعه از سن قمیطز قطا زمطان ازدواج در حضطانت
مادرنه .مستدهات این نظریات همان مستدهات فوق است و نیاز به قکرار نهارد.
در میان فقهای معاصر ،آنان که متعرض این بحث شههانه ،کمتطر کسطی را مطیقطوان
دیه که از نظر مشهور عهول کرده باشه ،هرچده استقصای کامل رسطائل عملیطه و کتطب
فقهی ایشان کار دشواری است ،به چده نمونه اشاره میکدیم:
 .0خویی میگویه« :مادر قا دو سال به حضانت فرزنطه سطزاوارقر اسطت؛ اگطر خطود
بخواهه ،مشروب بر ایدکه آزاد ،مسلمان ،عاقل ،امین بر وله باشه ،بهتر آن است که ر طل
قا ه ت سال در حضانت مادر قرار داده شود ،هرچدطه پسطر باشطه (خطویی :0101 ،مسطئله
.)0833

 .4محمهققی بهجت معتقه است حق سرپرستی ر ل ،پسر باشه یا دختر ،بدا بر اظهر
قا دو سال برای مادر است؛ اما بعه از دو سال پهر هم حق سرپرستی دارد ،و در این پدج
سال احوب آن است که حق سرپرستی پسر با پهر و دختر بطا مطادر اسطت ،ولطی بعطه از
ه ت سال حق سرپرستی فقط از آن پهر است (بهجت :0143 ،مسئله  .)0631نکتطه درخطور
قوجه در فتوای بهجت آن است که اوالً برخال مشهور ،حق سرپرستی مطادر بطر ر طل
بعه از دو سال را ن ی نمیکده ،بلکه میگویه «پهر هم حق سرپرستی دارد»؛ ثانیاً باز هطم
برخال مشهور ،فرقی میان دختر و پسر قائل نشهه اسطت؛ ثالثطاً بطه نظطر مشطهور فتطوا
نهاده ،بلکه فقط آن را احوب دانسته است.
 .8فیاض ومن قأییه نظر خویی ،حضانت مطادر بطر ولطه قطا ه طتسطالگی را اولطی
میدانه ،چه پسر باشه چه دختر (فیاض ،بیقا ،8 :مسئله  .)064حکیم هم وطمن قأییطه ایطن
نظر ،اشکال در فرزنهان پسر را وعی میدانه (رباربایی حکیم :0101 ،مسئله .)6
دیهگاههای فتوایی دیگر فقها هم از همین سه نظریه خارج نیست و چدانکطه روشطن
شه ،حکم دو سال اول ،قا ه تسالگی و بعه از آن هم از این نظریات معلوم گردیه.
مستندات و ادله اقوال

روایاقی که در کلمات فقها بر آنها استهالل شهه در مجموع به نُه روایت میرسه که اکثر
آنها در باب  30از ابواب احکام االوالد وسائل الشیعة آمهه است .این روایطات مجموعطاً
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به سه دسته کلی ققسیم میشود که در ادامه ومن اشاره به هر یطک از آن اقسطام قطذکر
داده خواهه شه که کهام دسته مستده کهام یک از اقوال پیشین است.
دسته اول :روایاقی که مادر را قا دو سال احق میدانه و بعه از آن حق حضانت را از
آنِ پهر میدانه.
روایت اول :صحیحه ابی الصباح الکنانی
عن أبی عبهاهلل (ع) قال :إذا رلق الرجل المرأ و هی حبلطی أن طق علیهطا حتطی
قض حملها ،و إذا ووطعته أعفاهطا أجرهطا و ال یضطارها إال أن یجطه مطن هطو
أرخص أجرا مدها ،فان هی رویت بذلک االجر فهی أحق بابدها حتی ق فمه؛

هر گاه مردی زنش را رالق دهه در حالی که زن حامله است ،بر او واجطب اسطت
که ن قه زنش را مطادام کطه ووط حمطل کدطه بسطردازد ،بعطه از ووط حمطل اجطر

[شیردادنش] را بههه و به او زیان نرسانه ،مگر ایدکه کسی یافت شود که بطا اجطرت
پایینقر از او شیر میدهه .اگر مادر به آن اجرت پایین روطایت دهطه ،او سطزاوارقر
است به فرزنه

قا ر ل از شیر گرفته شود (حر عاملی.)061/01 :0116 ،

این روایت از لحاظ سدهی مشکلی نطهارد و صطحیحه اسطت؛ امطا از لحطاظ داللطت
موووعش شیردادن است .کسانی که از این روایت است اده کردهانه به ذیل این حطهیث،
یعدی جمله «فهی احق بابدها حتی ق فمه» ،استداد کردهانه؛ اما واژه «احق» در این حهیث
با قوجه به جمالت قبلش و نیز به قریده پرسش سطائل بطه معدطای «احطق در شطیردادن»
است و نمیقوان از آن «احق در حضانت» را است اده کرد ،مگر ایدکه آن را در کدار دیگر
روایات باب مفالعه کدیم و مضمون دیگر روایات را قریده بر عمومیطت ل ط «احطق» در
این روایت بهانیم.
روایت دوم :روایت فضل ابوالعباس
قال :قلت البی عبهاهلل علیه السالم :الرجطل أحطق بولطهه أم المطرأ ؟ قطال :ال بطل
الرجل فان قالت المرأ لزوجها الذی رلقها أنا أرو ابدطی بمثطل مطا قجطه مطن

یروعه فهی أحق به؛
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از امام صادق (ع) پرسیهم آیا مرد سزاوارقر است به فرزنه

یا زن؟ فرمود :نه،

بلکه مرد سزاوارقر است ،اگر زن به شوهری که رالقش داده است بگویه ،مطن
فرزنهم را به همان اجرقی که مروعه دیگر شیر میدهه ،شیر مطیدهطم او احطق

است (همان).

سده این روایت محل مداقشه است ،هرچده درست این است که صحیحه اسطت؛ امطا
از لحاظ داللتی به قریده ذیلش ،همانده روایت اول ،مربوب به رواع است .چون هرچدطه
که در صهر حهیث به صورت کلی پرسیهه میشود که آیا مرد احق است به ولطه یطا
زن ،اما با ق سیری که امام عروه میکده که اگر مروعهای دیگر پیها شطه و  ...مطیقطوان
حه زد که در کالم قریده مقامیهای وجود داشته که امام از پرسش سائل احقبطودن در
رواع را فهمیهه و آن قریده برای ما نقل نشهه است .بدابراین است اده از این روایطت نیطز
برای احقبودن در حضانت دشوار است.
روایت سوم :صحیحه حلبی
عن أبی عبهاهلل علیه السالم قال :الحبلی المفلقة ید ق علیها حتی قض حملهطا و
هی أحق بولهها حتی قروعه بما ققبله امرأ اخری ،إن اهلل یقول :ال قضار والطه

بولهها و ال مولود له بولهه؛

ن قهٔ زن حاملهٔ مفلقه قا زمان وو حمل را بایه شوهر

شایسته قر است نسبت به فرزنه

قأمین کدطه ،و آن زن

قا زمانی که به اجرت زن دیگر شیر میدهه.

چون خهاونه فرموده است :به مادران به وسیله فرزنهانشان زیان نرسانیه ،و نیطز
به پهران به وسیله فرزنهانشان زیان نرسانیه (همان).

این روایت برخال دو روایت قبلی ،واجه ل عامی است کطه شطامل اولویطت در
حضانت هم می شود .دو موو از این روایت بر این نکته داللت دارد :نخست جمله «و
هی احق بولهها حتی قروعه» ،با ایدکه در ایدجا هم صحبت از رواع است ،احطقبطودن
اختصاص به رواع نهارد و مفلق آورده شهه است .جمله «حتطی قروطعه» مبطین مطهت
زمان أحقبودن است ،نه ایدکه موووع احقبودن را معلوم کده .دوم ایدکه به آیطه اسطتداد
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شهه و در آن آیه قعلیلی است که م یه عموم است .آیه میفرمایه نبایه به مادران از ایطن
جهت که فرزنه را از او جها میکدیه زیان وارد کدیطه .ایطن قعلیطل بطیش از آنکطه بطر
رواع صادق باشه ،بر حضانت صادق اسطت .چطون شطیرنهادن مطادران بطرای فرزنطهان
ممکن است حتی از لحاظ ایدکه از حیث بهنی عوارض ناشی از شیردادن را نمطیبیددطه،
م یه هم باشه .آن جهت که به حال مادران مضطر اسطت ،جطهاییافکدطهن میطان مطادر و
فرزنه است.
روایت چهارم :موثقه داود بن الحصین
والوالهات یروعن أوالدهن« ،قال :ما دام الولطه فطی الروطاع فهطو بطین االبطوین
بالسویة ،فإذا ففم فاالب أحق به من االم فطإذا مطات االب فطاالم أحطق بطه مطن

العصبة ،و إن وجه االب من یروعه بأربعطة دراهطم و قالطت االم :ال أروطعه إال
بخمسة دراهم فإن له أن یدزعه مدها إال أن ذلک خیر له و أرفق به أن یتطر مط

امه؛

درباره آیه «والوالهات یروعن اوالدهن» از امام پرسیهنه .امام فرمطود مطادام کطه
فرزنه در رواع است بین والهین مساوی است .هر گاه از شیر گرفته شطه پطهر

سزاوارقر است از مادر .اگر پهر مرد مادر از خویشان و اقربطای پطهر سطزاوارقر
است ،و اگر پهر کسی را یافت که با چهار درهم بطه او شطیر مطیدهطه و مطادر

گ ت من جز به پدج درهم شیر نخطواهم داد ،پطهر مطیقوانطه ر طل را از مطادر

بستانه؛ اما بهتر و به مروت نزدیکقطر آن اسطت کطه او را بطه مطادر
(همان).

بسطسارد

این حهیث از لحاظ مضمون ،هم شامل رواع مطیشطود و هطم شطامل حضطانت .از
حیث حضانت بعه از دو سال مفلقاً پهر را احق میدانطه؛ امطا از لحطاظ روطاع ق صطیل
میدهه بین صورت قوافقکردن با مادر در اجرت شیردادن و قوافقنکطردن .در صطورت
قوافقنکردن ،پهر حق دارد رواع ر ل را به ک دیگر بسسارد ،هرچده ارفق ایطن اسطت
که با مادر باشه.
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نکته مشتر در همه این چهار روایت آن است که میان دختر و پسطر ق صطیلی داده
نشهه است .بدابراین از این حیث مخال نظریه مشهور است.
دسته دوم :روایاقی که داللت دارنه بر ایدکه قا ه ت سال حطق حضطانت متعلطق بطه
مادر است و همانده دسته اول ،بین دختر و پسر ق صیل نهادهانه:
روایت اول :صحیحه ایوب بن نوح
قال :کتب إلیه بعض أصحابه :کانت لی امرأ و لطی مدهطا ولطه و خلیطت سطبیلها

فکتب علیه السالم :المرأ أحق بالوله إلی أن یبل سب سدین إال أن قشاء المرأ ؛
بعضی از اصحاب امام (ع) به او نوشت که من زنی داشتم و از او فرزنهی .بعه
او را رالق دادم .امام در جواب نوشت زن سزاوارقر است به فرزنه

قا ایدکطه

به ه تسالگی برسه ،مگر ایدکطه زن خطود بخواهطه [فرزنطه را بطه قطو بههطه]
(همان).

روایت دوم؛ صحیحه دوم ایوب بن نوح
کتبت إلیه م بشر بن بشار :جعلت فها رجطل قطزوج امطرأ فولطهت مدطه ثطم
فارقها متی یجب له أن یأخذ ولهه؟ فکتب :إذا صار له سب سدین فان أخذه فله،

و إن قرکه فله؛

من با بشر بن بشار به امام (ع) نوشتیم :فهایت شوم .مردی با زنطی ازدواج کطرد
و از او فرزنهی به دنیا آورد .سس

از او جها شه .چه زمان میقوانطه فرزنطه

را از او بگیرد؟ امام (ع) نوشت« :هر گاه به ه تسالگی رسیه ،اگر بگیطرد ایطن

کار برایش جایز است ،اگر هم بخواهه نزد مادر

بگذارد جایز است» (همان).

دسته سوم :روایاقی که داللت دارد بر ایدکه مادر قا زمان ازدواج احق است.
روایت اول :روایت مرسله منقری
قال :سئل أبو عبهاهلل (ع) عن الرجل یفلق امرأقه و بیدهما وله أیهما أحق بالوله؟
قال :المرأ أحق بالوله ما لم قتزوج؛

 / 011مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده ،سال اول ،شماره یکم

از امام صادق (ع) از مردی پرسیهه شهه که زنش را رالق داده است و بطین آن

دو فرزنهی باقی مانهه است ،کهام یطک بطه آن ر طل سطزاوار اسطت؟ امطام (ع)
فرمود :زن مادام که ازدواج نکرده سزاوارقر است به فرزنه» (همان).

این روایت دو سده دارد که هر دو سده

وعی

است؛ وطمن ایدکطه مرسطله

هم هست .در مضمون نیز قریب به مضمون این حطهیث روایطت داریطم کطه از

لحاظ سدهی محل اخطتال

اسطت و بسطیاری آن را صطحیحه دانسطتهانطه و آن

روایت داود رقی است که در ومن بحث به آن هم اشاره خواهه شه.

روایت دوم :حهیثی که از رریق عامه از پیامبر اسالم (ص) نقل شه« :االم احق بحضطانة
ابدها ما لم قتزوج؛ مادر به حضانت فرزنه سزاوارقر است مطادام کطه ازدواج نکطرده اسطت»
(نوری .)091/01 :0113 ،حهیثی با این مضمون از رریق شیعه از امطام صطادق (ع) هطم روایطت
شهه که نوری آن را در مستهر الوسائل آورده است ،اما آن حطهیث هطم از لحطاظ سطدهی
وعی است .به این حهیث هم در بحثهای آیدهه اشاره خواهه شه.
بررسی و نقد ادله اقوال

اکدون در روشدایی آشدایی که با مجموعه اقوال و روایات پیها کردیم ،هر یک از ادلطه را
بررسی میکدیم.
دالیل قول مشهور  :مشهور فقها درباره دوره اول ( دو سال اول که مطهت روطاع
هم به حساب می آیه) اق اق نظر دارنه که مادر ا حطق اسطت و اگطر از اجمطاعی کطه
ابنفهه حل ی ادعا کرده است بگذریم ( که به دلیل محتمل المهر بطودن و مخال طت
اکثر قریب به اق اق علما با آن از اعتبار ساقط است) ،دلیل معتبطر دیگطری بطرای آن
وجود نهارد ،مگر موثقه داود بن الحصین که قبالً ذکطر رفطت و آیطه «و ال قضطار
واله بولهها» (بقره .)488 :نج ی راج به این روایت می گویه « :اوالً صهر ایطن خبطر
با ذیلش معارض است .عالوه بر ایدکه مقصود از قسویه واوح نیست؛ چون ممکطن
است مقصود این باشه که شیردادن ر ل بر عههه مادر و اجطرت آن بطر عهطهه پطهر
است ،و قربیت ر ل از این حیث بین آن دو مساوی است و به هر حال قردیهی در
وططع ایططن وجططه نیسططت» (نج ططی . )431/80 :0111 ،بططر ایططن بیططان بایططه افططزود کططه
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مساوی بودن در مقام مدازعه حالل مدازعه نیست .بدابراین ما در دو سال اول ققریباً با
اق اق بر استحقاق مادر مواجهیم.
مشهور فقها گ تهانه بعه از دو سال ،سرپرستی دختر با مادر و سرپرستی پسر با پطهر
است .مهر این حکم دو چیز است:
 .0جم بین روایات دسته اول و روایات دسته دوم؛ چون مضمون روایات دسطته اول ایطن
است که بعه از دو سال رواع ،مفلقاً حق حضانت از آن پطهر اسطت ،ماندطه صطحیحه کدطانی و
موثقه داود بن الحصین که میگ تده هر گاه ر ل از شطیر گرفتطه شطه پطهر سطزاوارقر اسطت ،و
مضمون روایات دسته دوم (صحیحه اول و دوم ایوب ابن نوح) این بود که قا ه ت سال مفلقطاً
حق حضانت با مادر است ،و بعه از آن با پهر است .فقها بطین ایطن دو دسطته روایطت بطه ایطن
صورت جم کردهانه که روایات دسته دوم که میگویه مفلقاً حطق حضطانت بطا مطادر اسطت،
احتماالً مدظورشان این است که در خصوص دختر حق حضانت با مادر اسطت ،امطا راجط بطه
فرزنهان ذکور به ارالق روایات دسته اول قمسک میکدیم و حق را از آن پهر مطیدانطیم .مؤیطه
این جم اجماعی است که ابنزهره در غدیة الدزوع ادعا کرده است.
 .4نج ی ،به قب دیگر فقها ،وجه عقلی را هم به آن افزوده است ،مبدی بر ایدکه مطادر
برای قربیت دختران شایستگی بیشتری دارد؛ لذا دختطر بایطه قطا ه طت سطال در اختیطار
مادر باشه ،اما پهر برای قربیت فرزنهان ذکور شایستهقر است .لذا بایه حق حضطانت
به او سسرده شود (همان.)460 :
نقد استدالل

بسیاری از فقهای معاصر بر این استهالل اشکال کطردهانطه؛ امطا اجمطاع ابطنزهطره در کدطار

محتملالمهر بودن و مخال ت فقهای بسیاری نظیر صهوق ،م یه ،قاوی ابنبرّاج و سالر
اعتباری نهارد .وجه دوم استحسانی عقلی بطیش نیسطت و در فقطه شطیعه بطرای ایطنگونطه
استحسانات اعتباری نیست .قدها مهر معتبر جم بین روایات است که این جم هم بطه

اعترا

از عر

خود صاحبان این فتوا ،از جمله نج ی ،جمعی قبرعی است و هیچ شطاهه جمعطی
بر آن وجود نهارد و اگر اینگونه جم هطا اعتبطار داشطته باشطه ،مطا در فقطه هطیچ

روایت متعاروی نخواهیم داشت .بزرگان بسیاری بر بیاعتباری این جم نظطر دادهانطه ،از

جمله میرزای قمی ( ،)814/1 :0149سبزواری ( )068 :0148و سبحانی (.)481/4 :0103
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قانون در روایات متعارض این است که اگر قعارض به حه اسطتقرار رسطیه و جمط
عرفی میان آنها ممکن نشه ،بایه دیه کهام دسته از روایات مرجح دارنه و مرجحاقی کطه
در باب قعارض معموالً بیان میشود نظیر موافقت کتاب ،مخال ت با عامطه و احطهثیت و
مشهوربودن روایت در ایدجا وجود نهارد ،اما مشهوربودن که به معدطای شطهرت روایطی
است در ایدجا م قود است .عالوه بر ایدکه در اصول ثابت شهه است که ایطن مطرجح در
واق  ،در مقام قمیز حجت از الحجت است و جزء مرجحات نیست .موافقطت کتطاب و
مخال ت عامه هم وجود نهارد؛ چون ما حکم کتابی نهاریم که یکی از دو رائ ه را قأییطه
کده .فقهای عامه هم به مضمون این دو رائ ه فتوا نهادهانه .فقط احهثیت بطا دو روایطت
ایوب بن نوح است .چون او از اصحاب امام روا (ع) است ،در حالی که روایات قبلطی
از امام صادق (ع) است ،اما این مرجح هم در اصول محل اختال اسطت .بعضطی آن را
قبول دارنه و بعضی قبول نهارنه .به هر حال ،اگر این مرجح را قبول کدطیم خطال قطول
مشهور ثابت می شود .چون این دو روایت حق حضانت را قا ه تسالگی مفلقاً با مطادر
میدانستده؛ اما اگر این مرجح را مردود بهانیم ،علیالقاعهه (اصلی اولی در قعارض ادله)
نوبت به قساقط میرسه و بایه به اصول مراجعه کدیم.
با مراجعه به اصول در قهم اول استصحاب ،بقا استحقاق مادر را داریطم .چطون یقطین
داشتیم که قا دو سال مادر هم بر فرزنه اناث و هم بر فرزنه ذکور حق حضانت داشطت،
دلیل یقیدی که این استحقاق را ن ی کده پیها نکردیم ،لذا به بقای آن حق حکم میکدیم.
ممکن است اشکال شود که این استصحاب فقطط در صطورقی جطاری مطیشطود کطه
جهایی زن و مرد قبل از دو سال اق اق افتاده باشه ،اما اگر بعه از دو سال باشه ،به دلیطل
ایدکه استحقاق مادر قفعاً مدت ی و به پهر مدتقل شهه ،جای استصحاب نیست.
جواب ای ن است که اوالً حتی اگر جهایی زن و مرد بعه از دو سال باشه هم ما قفط
به مدت یشهن حق حضانت مادر نهاریم .چون این قف فقط از رریق روایات بطه دسطت
میآیه که آنها هم متعارضانه .ثانیاً از عبارت نج ی است اده میشود که بعطه از دو سطال
هم هرچده حق حضانت به پهر مدتقل میشود ،چدین نیست که حق حضانت مادر کامالً
مدت ی شود ،بلکه پهر فقط «احق» یعدی شایستهقر است و مادر هم «حق» دارد .به همطین
دلیل است که بعه از فوت پهر حق حضانت بار دیگر به مادر مدتقطل مطیشطود (همطان).
بدابراین باز هم مشمول قاعهه استصحاب است.
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از میان کسانی که به این استهالل اعتراض کردهانطه عبطارت لجدطه اسطتخراج مبطانی
مدهاج الصالحین خویی را میآورم که به نظرم در عین اختصار گویا هم هست:
انصا

این است که از روایات است اده میشود که مادر بطرای شطیردادن فرزنطه

سزاوارقر است ،اما شایستگی مفلق او که محل کالم است ،نصوص دربطارها

متعارض است .از حهیث داود بن الحصین با صطراحت اسطت اده مطیشطود کطه
فرزنه در مهت شیرخوارگی بین پهر و مادر مساوی است .از دو روایت ایطوب

ابن نوح است اده میشود که مادر قا ه تسالگی شایستهقر است .بدطابراین ،بطین
دو رائ ه قعارض میشود و چون مرجحی برای یکی از رطرفین نیسطت ،نطه از

جهت موافقت کتاب و نه از جهت مخال ت بطا عامطه ،عطالوه بطر ایدکطه مطا در

خاقمه جزء هشتم کتاب گ تیم که دلیلطی بطر مطرجحبطودن موافقطت کتطاب یطا
موافقت عامه وجود نهارد ،بدابراین نوبت میرسه به مرجح سطوم کطه احطهثیت

باشه ،و مرجحیت از این حیث با حهیث ایوب بن نوح است .چطون ایشطان از
اصحاب امام روا (ع) است .نتیجه ایدکه حق حضانت قا ه طت سطال بطا مطادر

است (رباربایی قمی.)431/01 :0149 ،

فقهایی که حضانت مادر بر کود قا ه تسالگی را بهون ق اوت میان دختر و پسطر
پذیرفته انه در میان قهما عبارتانه از :سیه محمه عاملی ( ،)193/0 :0108سبزواری (:0148
 )061و جمعی دیگر از فقها.
ممکن است بر این نظریه اشکال شود که خال مشهور است و لذا اعتبار نهارد .پاسخ
آن است که اوالً همانگونه که گذشت این نظریه خال مشهور نیسطت ،بلکطه فقطط نطزد
فقها بعه از محقق حلی اشهر است .ثانیاً آنگونه که انصاری گ ته اسطت« :ارطالع از فسطاد
مهر مشهور موجب وهن در آن و سقورش از حجیت میشود» (انصاری )11 :0101 ،و مطا
با بررسی ادله به این نتیجه رسیهیم که فتوای مشهور هم هیچ مهر معتبری نهارد.
استدالل قول دوم

شیخ روسی در مبسوب و نیز قاوی ابنبرّاج در یک رأیش بطر آن شطهنه کطه حضطانت
ر ل قا زمان قمیز در اختیار مادر است .مستده اصلی ایشان روایات دسته سوم است کطه
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هر دو روایت از لحاظ سدهی وعی انه .ابنادری
در مبسوب حمله شهیهاللحدی میکده و میگویه:

در سرائر بر این قول شطیخ روسطی

آنچه را شیخ ما در مسائل خالفش گ ته قول بعضی از مخال ان ما است و آنچطه

را ما اختیار کردیم درست است .چون اختالفی نیسطت کطه پطهر در همطه حطال
نسبت به فرزنه

اولویت دارد ،و همو است که مستولی است بر امور فرزنه و

قیم او است  ...و قعجب این است که در آخر میگویه دلیل ما اجمطاع فرقطه و
اخبار است؛ و این چیزی است که زن فرزنهمرده هم بر آن میخدهد (ابنادری

حلی.)914/4 :0100 ،

به هر حال ،با ایدکه بعضی از علمای بعه از ابنادری از این کالم شیخ روسی دفاع
کرده و مهعی شههانه که شایه آن اجماعی که شیخ روسی ادعا کرده ،واقعطاً در زمطانش
وجود داشته (الحلّی ،)816/3 :0101 ،چون فاقه پشتوانه استهاللی محکطم اسطت پطذیرفتدی
نیست .البته ایدکه میگوییم فاقه پشتوانه قوی است بر اسا موازین سطدتی فقطه شطیعه
است ،اما اگر به نکتهای که در آخر همین بحث به آن اشاره کطردیم قوجطه کدطیم ،شطایه
خالی از وجه نباشه.
استدالل قول سوم

نظر صهوق در مقدعه که حق حضانت مادر را محهود به ازدواج میکده یک عقه سطلبی
دارد و یک عقه ایجابی .عقه سلبی این است که بعطه از ازدواج ،حطق حضطانت از بطین
می رود و عقه ایجابی این است که قا زمان ازدواج حق حضطانت مطادر بطاقی اسطت .دو
دلیل بر این قول وجود دارد:
دلیل اول روایات رائ ه سوم است که در آنها گ ته شهه بود قا زمطانی کطه زن ازدواج
نکرده ،حق حضانت با او است .این دو روایت چون وع سدهی دارد از لحاظ فدی از
حجیت ساقط است .اما در مستهر الوسائل روایتی از عبهاهلل بن عمر وجطود دارد کطه
زنی خهمت رسول خها (ص) آمه و گ ت فرزنهی دارم که  ...و پهر مطرا رطالق داده
است و می خواهه او را از من بگیرد .پیامبر (ص) فرمود« :قو أحق هستی به آن فرزنه قا
زمانی که ازدواج نکردهای» (نوری .)091/01 :0113 ،اما این روایت هطم .0 :سطده محطل
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اشکال است .چون از جام االخبار نقل شطهه اسطت و عطامی اسطت؛  .4در معاروطه بطا
روایات دیگر قرار دارد؛  .8جز صهوق کسی به مضمون آن فتوا نطهاده و از ایطن حیطث
معرض عده عده االصحاب است ،و اعراض اصحاب ،مخصوصاً خاصطان اصطحاب ائمطه
(ص) بهون شک موهن است.
دلیل دوم ،استحسانی عقلی است ،مبدی بر ایدکه زن مادام که ازدواج نکرده میقوانطه
به امور ر ل خود رسیهگی کده؛ اما با ازدواج به دلیل ایدکطه مجبطور اسطت بطه وظطای
خود در قبال همسر رسیهگی کده ،از رسیهگی به امور ر ل باز میمانه و لذا حطق
حضانتش ساقط میشود .بسیاری از فقها این دلیل را رد کرده و گ تهانه اگر قطرار باشطه
قیام به واجبات شوهر مان حضانت ر ل شود ،این امر با وجود شوهر اول هطم صطادق
است (نج ی.)431/80 :0111 ،
استدالل قول چهارم

قول ابنجدیه ،که میان معتوه و غیرمعتوه ق صیل داده ،هم مبتدی بر استحسانی عقلی اسطت؛
چون خود بدا بر نقل عالمه حلی گ ته است که معتوه در حکم ر ل است و حق حضطانت
ر ل با مادر است ،پ حق حضانت بر معتوه هم با مادر است .اما ق صیل او میان پسر که
قا ه ت سال در اختیار مادر قرار دارد و دختر کطه قطا زمطان ازدواج مطادر حطق حضطانتش
متعلق به مادر است ،ظاهراً مبتدی بر جم میان دو روایت ایوب ابن نوح و روایطات رائ طه
سوم است که این جم هم جمعی قبرعی است و دلیلی بر اعتبار وجود نهارد.
استدالل قول پنجم

نظریه شیخ م یه مبدی بر ق صیل میان دختر و پسر به این صورت که بعه از رواع مطادر
قا نُهسالگی احق است به ک الت دختر ،مگر ایدکه ازدواج کده .در خود کتاب مقدعه هیچ
استهاللی بر این نظریه نشهه ،اما ظاهراً مهر نُه سال این مسئله است که نُطه سطال سطن
بلوغ دختران گ ته شهه و بعه از بلوغ کسی بر ر ل والیطت نطهارد .اگطر ایطن باشطه ،در
واق مثل این است که گ ته باشه قا زمان بلوغ حق حضانت دختطر بطا مطادر اسطت ،امطا
ایدکه ازدواج مسقط این حق است ،مستده روایات دسته سوم است که گذشطت .ایطن
قول هم با مبانی اصولی و فقهی اثباتشهنی نیست.
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مباحثی که قاکدون مفرح شه ما را به این نتایج میرسانه:
ال ) اگر بخواهیم به مبانی اصولی و فقهی اسطتدباب احکطام بطه همطان شطیوه سطدتی
وفادار بمانیم ،بایه قول ششم را بسذیریم و آن ایدکه حق حضانت مادر قا ه طتسطالگی،
بهون در نظر داشتن ذکورت و انوثت ر ل با مادر است .چون هیچ یطک از اقطوالی کطه
قاکدون مفرح شه دلیل محکمی برای اثبات نهاشت .شایه به همین دلیل است که برخی
از فقهای معاصر حکم به اولویت (مانده خویی و فیاض) 8یا احوببودن (مانده بهجطت)
آن دادهانه.
ب) بعه از ه تسالگی ،هطم بطه دلیطل ارطالق روایطات رائ طه اول و هطم بطه دلیطل
والیتداشتن پهر بر فرزنه ،حق حضانت از آنِ پهر است قا زمان بلوغ؛ اما بعطه از بلطوغ
و رشه به اق اق فقهای فرقه ،کسی بر ر ل والیت و حق حضانت نهارد و او در گزیدش
هر یک از پهر و مادر یا زنهگی بهقدهایی مخیّر است .بدابراین پایان مطهت حضطانت بطر
ر ل به اق اق فقهطا رسطیهن بطه سطن بلطوغ و رشطه اسطت و از ایدجطا وطع قعریط
پیشنوی این قانون که پایان حقالحضانة را ه تسالگی میدانه نیز روشن میشود.
جایگاه این حکم در قانون مدنی
ماده  0096قانون مهنی قبل از اصالحات و بر اسا نظر مشطهور فقهطا ایطنگونطه بطود:
«برای نگاهداری ر ل ،مادر قا دو سال از قاریخ والدت اولویت خواهطه داشطت .پط از
انقضای این مهت حضانت با پهر است ،مگر نسبت به ار طال انطاث کطه قطا سطال ه طتم
حضانت آنها با مادر خواهه بود».
این ماده به پیشدهاد فراکسیون زنان مجل به این صورت اصالح شطه کطه حضطانت
فرزنه بهون ق اوت میان دختر و پسر قا ه ت سال متعلق به مادر است .فقهطای شطورای
نگهبان این اصالحیه را با این استهالل که مخطال رأی و نظطر مشطهور فقهطا اسطت ،رد
کرد ،اما با اصرار مجل بر موو خود و ایدکه ماده قبلی بعضاً برخال عهالت اسطت،
به مجم قشخیص مصلحت نظام فرستاده شه و آن مجم در نهایطت مطاده  0096را بطه
این صورت اصالح کرد:
برای حضانت و نگههاری ر لی که ابوین او جها از یکهیگر زنهگی مطیکددطه،

مادر قا سن ه تسالگی اولویت دارد؛ پ

از آن با پهر است.
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قبصره :بعه از ه تسالگی در صورت حهوث اختال

حضانت ر ل با رعایت

مصلحت کود به قشخیص دادگاه میباشه (بدهرچی.)084/83 :0838 ،

نکته درخور قوجه در این اصالحیه آن است که مجمط قشطخیص مصطلحت همطان
اصالحیه را قأییطه کطرده اسطت ،هرچدطه در مقالطه بدطهرچی ذکطری از اسطتهالل مجمط
قشخیص مصلحت به میان نیامهه ،از صهر مقاله چدان برمیآیه که حالطت سطابقه قطانون
در بسیاری از مواق با عهالت ،یا دستکم احسا عرفی عهالت ناسازگار بطوده اسطت.
چون بدهرچی مینویسه که من در سالهای متمادی شاهه بطودم کطه اِعمطال آن مطاده از
قانون با اعتراض مواجه بود و چدین پدهاشته میشطه کطه عطهالت رعایطت نشطهه اسطت.
بدابراین الزم بود مجم این نکته را در نظر بگیرد .عدصر دیگری که مجم به آن افزوده
مسئله رعایت مصلحت ر ل است .این قبصره به مادر این امکان را میدهه که حتی بعه
از ه تسالگی هم در موقعیتهایی که دادگاه قشخیص بههه به مصلحت ر طل اسطت،
حضانت ر ل را عهههدار شود .در واق  ،در این اصالحیه میان حطق هطر یطک از پطهر و
مادر ،حق ر ل و رعایت عهالت جم شهه است.
آخرین نکته که خوب است به آن اشطاره شطود ایطن اسطت کطه حضطانت از احکطام
قأسیسی اسالم نیست؛ چون قبل از اسالم هم این مسئله در میان مردم وجطود داشطت ،و
در احکام امضایی جای مفرحکردن این مسئله وجود دارد که مدابهای احکام در اختیار
عقال و عر است و روایات هم با قوجه به همین مدطابهطا وارد شطههانطه .بطه عبطارت
دیگر ،در احکام عُقالیی قعبه یا نیست یا نادر است .بدابراین اگر قشخیص دهطیم کطه در
عصری مدابهای عقالیی قغییر کرده است ،به گونهای که عُقال حکم برخال آن حکطم
قبلی دارنه ،ممکن است بگوییم دیگر آن حکم وجود نهارد ،البته مشروب به ایدکه قفط
پیها کدیم که مداب حکم همان مداب عقالیی بوده و اکدون آن مداب قغییر پیها کرده است.
رسیهن به چدین قفعی آسان نیسطت و همطین موجطب شطهه اسطت بسطیاری از احکطام
علی رغم قحوالت بسیاری که در مداراقشان به وقوع پیوسته همچدان به حال سابق خطود
باقی بمانده.
در مسئله محل بحث ما رگههطایی از ایطن قدقطیح مدطاب در کلمطات فقهطا بطه چشطم
میخورد؛ مثالً در بحث شرایط و موان حضانت ،مثل ایدکه حطق حضطانت هطر یطک از
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پهر و مادر مشروب به این است که صالحیت عقلی ،جسمی و روحی این کار را داشطته
باشده .ما دلیلی روایی و نصی برای اینگونه شروب در اختیار نهاریم .نوع استهاللهطایی
که فقها کردهانه همگی از قبیل رجحانهای عقلی و عُقالیی است؛ مثالً گ تهانه حاوطن
نبایه عبه یا امه باشطه ،چطون او سطربار مطوالیش هسطت و چگونطه مطیقوانطه از ر طل
سرپرستی کده؛ یا ایدکه حاون بایه مسلمان باشه ،چون در غیر این صورت عقایه ر طل
را فاسه میکده؛ یا ایدکه نبایه مجدون باشه ،چون مجدون قوانایی حضطانت نطهارد (نطک:.
نج ی .)439/80 :0111 ،البته درباره امه و عبه روایت هم داریم ،اما درباره کافر و مجدون و
 ...روایتی نیست ،فقط رجحانهای عقالیی است در کدار آیاقی از قرآن کطه قمسطک بطه
آنها هم خالی از اشکال نیست .بعیه نیست بگوییم که حکم به دو سال ،ه طت سطال ،نطه
سال ،و  ...که در کلمات فقهای سابق آمهه است نیز به نحوی متأثر از همین رجحطانهطا
بوده است .در این صورت ،مسئله صورت بسیار مت اوقی به خود میگیرد.
می قوان بر این مسئله مؤیهاقی از روایات نیز آورد .از آن میان روایتی است که شطیخ
روسی در امالی نقل کرده و حر عاملی آن را در وسائل نیز آورده است و آن ایدکه پیامبر
اکرم (ص) درباره دختر حمزه حکم کرد که به خالها داده شود و فرمود که خاله مادر
است (حر عاملی .)034/01 :0116 ،این روایت هرچده از لحاظ سدهی مشطکل دارد ،امطا در
حه مؤیه میقوانه کارایی داشته باشه .اگر این حهیث از پیامبر صادر شهه باشطه ،پیطامبر
کامالً حکمی عُقالی ی کرده است .چون با قوجه بطه ووط جامعطه عطرب آن روز و نیطز
اوواع و احوال اجتماعی مهیده و همچدین مصلحت دختر حمطزه ،دادن او بطه خالطها
فقط بایه با این قوجیطه صطورت پذیرفتطه باشطه کطه از ر طل نگهطهاری شطود و چطون
مداسبقرین فردی که از عههه این کار برمیآمهه خالها بطوده اسطت ،حضطانت را بطه
خاله داده است.
 .4تأثیر ازدواج مادر در سقوط حقالحضانة
ازدواج مادر بعه از رالق از همسر اولش دو صطورت دارد :در صطورقی کطه پطهر زنطهه
باشه ،مشهور ،بلکه همه فقها گ تهانه حق حضطانتش از بطین مطیرود و بطه پطهر مدتقطل
میشود؛ مثالً شیخ روسی در مبسوب می گویطه« :اذا قزوجطت المطرأ سطقط حقهطا مطن
الحضانة؛ هر گاه زن شوهر کدطه حطق حضطانتش از بطین مطیرود» (روسطی.)10/9 :0833 ،
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حلطی (:0100

قاوی ابنالبراج ( ،)811/4 :0119ابنحمزه روسی ( )433 :0113و ابنادریط
 )914/4نیز همین نظر را دارنه .محقق حلی می گویه حق حضانت مادر با شطوهرکردنش
ساقط میشود ،مگر ایدکه پهر فوت کده (حلی .)061 :0103 ،در میان متأخران میرزای قمی
( ،)113/1 :0830مدتظری (بیقا ،136 :مسئله  ،)4318گلسایگانی (بیقا )033/4 :و بسطیاری دیگطر
از فقها همین نظر را دارنه .فقط بهجطت در مسطئله قأمطل دارد و مطیگویطه« :اگطر مطادر
ازدواج کده در حق سرپرستی او قأمل است» (بهجت)816 :0143 ،؛ اما در صورقی که پطهر
فوت کرده باشه ،اکثر قریب به اق اق فقها گ تطهانطه حطق حضطانت مطادر حتطی بعطه از
ازدواج او باقی است.
این مسئله هم با این شهرت عظیمی کطه دارد ظطاهراً دلیطل اسطتواری از آن حمایطت
نمیکده .استهاللهای اصلی در این زمیده چده چیز است:
 .0ادعای عهم الخال نج ی و ادعای اجماع شهیه ثانی در رووه؛
 .4مرسله مدقری؛
 .8م هوم روایت داود رقی؛
 .1روایت عامی از پیامبر اکرم (ص)« :االم أحق بحضانة ابدها ما لم قتزوج»؛
 .1روایت عامی دیگر از پیامبر اکرم (ص)« :إن امرأ قالت یطا رسطول اهلل إن ابدطی هطذا
کان بفدی له وعاء و ثهییی له سقاء و حجری له حطواء و إنّ أبطاه رلقدطی و أراد أن یدتزعطه
مدّی ،فقال لها الدبی صلی اهلل علیه و آله :أنت أحق به ما لم قدحکی» (نوری)091/01 :0113 ،؛
 .9ایدکه او بطا ازدواج بطه حقطوق زوجطش مشطغول مطیشطود و از حضطانت ر طل
بازمیمانه.
بررسی و نقد ادله

هرچده به نظر میرسه ادعای عهم خال نج ی که از نوع عهم خطال محصّطل باشطه،
ادعای اجماع رووه مدقول است .عبارت شهیه ثانی اینگونه اسطت« :ولطو قزوجطت االم
بغیر األب م وجوده کامالً سقفت حضانتها للدص واالجمطاع؛ اگطر مطادر بطا غیطر پطهر
ازدواج کده و پهر هم موجود باشه ،کامالً حق حضانتش ساقط میشطود؛ هطم بطه دلیطل
نص و هم به دلیل اجماع» (شهیه ثطانی .)198/1 :0101 ،اجمطاعی کطه در کدطار نطص و بطه
قصریح نقلکددهه اجماع بیان شهه باشه ،یا قفعاً مهرکی است یطا حطهاقل احتمطال قطوی
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مهرکیبودن می رود .با وجود این بعیه است این اجماع ،نوعی اجماع قعبهی کاشط از
رأی معصوم باشه ،بلکه اگر در کلمات فقهطای قبطل از شطهیه ثطانی قأمطل شطود معلطوم
میگردد که همگی به نصوصی اشاره کردهانه که شهیه ثانی در ایدجا از آن نام میبرد.
اما مرسله مدقری ،چدانکه گذشت ،از امام صادق (ع) پرسطیهنه کطه مطردی زنطش را
رالق داده و بین آن دو فرزنهی باقی مانهه است .کهام یک به آن ر ل سزاوارقر اسطت؟
امام (ع) فرمود زن مادام که ازدواج نکرده به فرزنه سزاوارقر است (همان) .ایطن روایطت،
مرسله و سده وعی است .به دلیل همین وع سدهی به مدفوق ایطن روایطت کطه
حق حضانت را قا زمان ازدواج با مادر میدانه عمل نشه .چگونه میقطوان پطذیرفت کطه
روایتی به دلیل وع سده در یک موو معطرض عدطه اصطحاب باشطه و در مووطعی
دیگر محل اق اق اصحاب؟
اما روایت داود رقی چدین است:
سألت أبا عبهاهلل علیه السالم عن امرأ حرّ نکحت عبهاً فاولهها أوالداً ثطم إنّطه
رلقها ،فلم ققم م ولهها و قزوجت ،فلما بل العبه أنها قزوجت أراد أن یأخطذه

ولهه مدها و قال :أنا أحق بهم مدک أن قزوجت ،فقال لی

للعبطه أن یأخطذ مدهطا

ولهها و إن قزوجت حتی یعتق ،هی أحق بولهها مده ما دام مملوکطا ،فطإذا اعتطق

فهو أحق بهم مدها؛

از امام صادق (ع) درباره زن آزادی پرسیهم که با بدطههای ازدواج کطرده و از او
فرزنهانی به دنیا آورده است .سس

فرزنه

آن زن را رالق داده و آن زن هطم در کدطار

نمانهه و ازدواج کرده است .چون خبر ازدواج آن زن بطه عبطه رسطیه

خواست فرزنه

را از او بستانه و گ طت« :مطن سطزاوارقرم بطه او از قطو اگطر

ازدواج کدی» .امام (ع) فرمود« :عبه نمیقوانه فرزنه را از آن زن بگیرد ،هرچدطه
ازدواج کده .قا زمطان آزادی شطوهر او شایسطتهقطر اسطت .هطر گطاه آزاد شطه او

شایستهقر است» (حر عاملی.)030/01 :0116 ،

ایططن روایططت از لحططاظ سططدهی محططل اخططتال اسططت .چططون داود رقططی در رجططال
ابنغضائری (خویی )081/3 :0104 ،و رجال نجاشی (نجاشطی )019 :0109 ،قضطعی شطهه و
خویی نیز او را وعی

میدانه (خویی ،)081/3 :0104 ،اما جمعطی دیگطر ،از جملطه کشطی
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(همان) و شیخ روسی ( )889 :0143او را ثقه میدانده .به هرحال ،بر فرض صحت سده ،از
لحاظ عمل به یک بخش و قر بخش دیگر ،با سرنوشت مرسله مدقری مواجطه اسطت.
چون این روایت دو م هوم دارد :یکی ایدکه زن مادام که ازدواج نکرده نسبت به شطوهر
اولی است .دوم ایدکه اگر زن با وجود شوهر قبلی ازدواج کده و شوهر هطم آزاد باشطه،
حق حضانت به پهر مدتقل میشود .همه فقها به م هوم اول این روایت عمل نکطردهانطه؛
اما به م هوم دوم آن عمل کردهانه و قبعیض در حجیت روایت اگر قوجیه کافی نهاشطته
باشه ،جایز نیست .عالوه بر ایدکه ،م هوم دوم روایت ،م هوم صریحی نیسطت .چطون از
جمله «اگر آزاد شه از او سزاوارقر است» فقط در این حه قابل است اده است که اگر مرد
آزاد باشه از زن در سرپرستی ار الش سزاوارقر است .امطا ایدکطه آیطا ایطن سطزاواری در
فرض ازدواج زن است یا مفلقاً ،حهیث مجمل است؛ لذا این احتمال وجود دارد که این
روایت هم مانده روایات رائ ه اولی از روایات باب حضانت باشه که مطیگ طت بعطه از
مهت رواع ،پهر مفلقاً شایسته قر است .اگر چدین باشه ،این روایت بطا روایطات رائ طه
دوم معاروه خواهه کرد.
دو روایت عامی از پیامبر اکرم (ص) نقل شهه است .نیز علطیرغطم وطع سطدهی،
نسبت به مهت حق حضانت مادر معرض عده اصحابانه .وجطه پطدجم هطم استحسطانی
عقلی است که به قصریح نج ی اعتمادی به آن نیست (نج طی .)461/80 :0111 ،بر این همه
بایه افزود که ق کیک بین وجود پهر و فوت پطهر هطم وجهطی نطهارد .اگطر دلیطل فتطوا
همینها باشه که ما در ایدجا نقل کردیم ،از هیچ یک ق کیک است اده نمیشطود .اگطر بطه
مضمون روایت مدقری یا داود رقی عمل کدیم ،مفلقاً بایه حکم کدیم که با ازدواج مطادر
حق حضانتش ساقط میشود ،اعم از ایدکه پهر زنهه باشه یطا مطرده .احتمطاالً دلیطل ایطن
ق کیک هم استحسانی عقلی است و آن ایدکه با فوت پهر حق حضطانت فقطط بطه مطادر
اختصاص دارد ،و چون مهعی نهارد ساقط نمیشود.
علیرغم وع مستده این فتوا به دلیل ایدکه هطیچ یطک از فقهطا بطرخال آن فتطوا
نهادهانه نمیقوان پیشدهاد قغییر این ماده را داد؛ چون در آن صورت این مطاده از مطوادی
خواهه شه که معرض عده اصحاب است و عمطالً بطرای کسطی الطزامآور نخواهطه بطود.
عالوه بر ایدکه قیه «رعایت مصلحت ر ل» در پیشنوی قانون احوال شخصیه میقوانه
قا حهودی مان اجحا های محتمل شود.
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نتیجه
از مجموع مباحثی که در این مقاله بهانها پرداخته شه به این جمط بدطهی رسطیهیم کطه
حضانت را نمیقوان حق خالصی به حساب آورد ،بلکه درست این اسطت کطه اوالً بطین
پهر و مادر ق صیل داده شود :برای مادر حق محض است اما برای پهر حطق آمیختطه بطا
حکم .به همین دلیل حق حضانت مادر اسقابپذیر و حق حضطانت پطهر اسطقابناپطذیر
است؛ هرچده حق حضانت پهر قابل واگذاری به مادر هست .در ومن معلطوم شطه کطه
حق حضانت فقط به والهین مربوب نیست ،بلکه ر ل هم یکی از کسطانی اسطت کطه در
این بحث ذیحق به حساب میآیه.
بهق صیل بحث شه که در مهتزمان حق حضطانت بطرای هطر یطک از پطهر و مطادر
اختال نظر میان فقها بسیار است .با بررسی ق صیلی ادله به این نتیجه رسیهیم کطه رأی
درست این است که بگوییم حق حضانت قا ه ت سال مفلقطاً در اختیطار مطادر اسطت و
بعه از آن در اختیار پهر؛ اما چون روایطات بعضطاً ازدواج مطادر را زمطان سطرآمهن حطق
حضانت مادر قعیین کرده بود ،از باب احتیاب مستحب ،خوب است بعطه از ه طت سطال
هم با نظر محکمه مصالح ر ل رعایت شود.
ایدکه با ازدواج مادر و با وجود پهر حق حضانت مادر ساقط میشود هم نظری بطود
که ققریباً قاربه فقها بهان فتوا دادهانه ،اما معلوم شه که این فتوا هم از پشتوانه اسطتهاللی
محکمی برخوردار نیست .یکی از مهمقرین نقضهطای آن ایطن اسطت کطه عطین همطان
دالیلی را که در این فتوا مهر و مستده قرار گرفته مشهور فقها در مسئله قبلطی ،یعدطی
مهت حضانت ،مردود شداختهانه؛ اما چون در حال حاور کسی برخال آن فتطوا نطهاده
شایه قغییر آن مشکلآفرین باشه.
پینوشت

 .1البته این احتمال وجود دارد که اولویتی که خویی و فیاض مفرح کردهانه به دلیل احتمطال حمطل دو
روایت ایوب بن نوح بر استحباب باشه .این احتمال در کالم حائری مفرح شهه و بطر آن ایطنگونطه
استهالل شهه است که هیچ یک از دو روایت ایوب بن نوح نص در قحریم جهاسازی فرزنه از مادر
قا ه ت سالگی نیست .بدابراین احتمال دارد که داللت بر کراهت داشته باشه (نک :.آشطتیانی ،بطیقطا،
کتاب نکاح .)831-834 :این احتمال هم با ظاهر روایات سازگار نیست؛ چون ظطاهراً امطام در مقطام
قعیین حکم است و هیچ کلمهای که دال بر استحباب باشه در آن وجود نهارد.
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