
 

  

 حضانت فرزندان طالق، شرایط و احکام آن در فقه امامیه

                                                                 فاطمه حسینعلی پور1

 چکیده

 اخالقه ، الهوم در کهه اسهت موضهواای  از امامیهه، فقه در آن شرایط و احکام طالق، فرزندان حضانت

 شده پرداخته آن به روای  و فقه  رویکرد با پژوهش این در و است بررس  و طرح قابل...  و حقوق  اجتماا ،

 از امهر این. است آنها یربیت و نگهداری منظور به مجنون و کودک بر سلطنت و والیت نوا  «حضانت» .است

 مباحه  از حضانت موضوع که آنجای  از .رود م  شمار به والدین یکالیف و حقوق همچنین و کودکان حقوق

 ایهن بر است؛ مانده ناشناخته آن از مسائل  هنوز فقها، گسترده مطالعات وجود با و است خانواده حقوق پیچیده

 اول  حکم حضانت، ماهیت و فلسفه اناوین یحت امامیه فقه دیدگاه از کودک حضانت حاضر نوشتار در اساس

 قرارگرفتهه و بررسه  بحه  مورد یحلیل  - یوصیف  روش به ؛حضانت برگشت و حاضن شرایط آن، ثانوی و

 مشههور. است مختلف کودک  سنین در حضانت برای مادر و پدر از یک هر داشتن اولویت در فقها آراء .است

 .اسهت یهر شایسهته سهال هفهت یا دختر برای و سال دو یاپسر  فرزند حضانت برای مادر که هستند قائل فقها

 اقل،: جمله از باشد، شرایط  دارای باید حاضن البته .است یکلیف پدر به نسبت و حق مادر به نسبت حضانت

 و مهادر مجهدد ازدواج اهدم مسهری، ههای بیمهاری به ابتالء ادم اخالق ، شایستگ  امانتداری، حریت، اسالم،

 از مهادر و پهدر جهدای  بااه  طهالق و ریهددم  هم به خانواده اساس که زمان  ت.ثاب محل  در وی سکونت

 ههای آمهوزه طبق بر .است فرزندان سرپرست  و حضانت خانواده، روی پیش چالش یرینمهم ،شودم  یکدیگر

                                                           
  1فارغ التحصیل مقطع سطح3،فقه و اصول



 

  

شهرع  حهاکم اههده بر وی سرپرست یعیین آن از بعد و رسد م  پایان به کودک رشد و بلوغ با حضانت دین ،

 .بود خواهد )قاض (

 .حاضن یکلیف، حق، امامیه، فقه سرپرست ، حضانت، :ها واژه کلید

 طرح مسأله

 آینهد، م  حساب به آن اضو پذیریرین آسیب کودکان و است بشری جامعه شالوده و اولیه هسته خانواده

 و فرهنگه  رشهد ههای نشهانه از یکه  یوانهد مه  ها آن صحیح یربیت و نگهداری جهت در یالش رو این از

 و ریهدد مه  ههم در آن بنهای و گرایهد مه  سسهت  به خانواده بنیان گاه  اامّ گردد؛ محسوب جوامع اجتماا 

 و نخسهتین خهانواده، در طهالق وقهوع از بعهد کهه این به یوجه با .دهد م  دست از را خود کارآمدی خانواده،

 جههت همهین بهه اسهت؛ خهانواده فرزنهدان پرسهت  سر و حضانت مسأله آید م  پیش که سؤال  یرین اساس 

 م  برخوردار ای ویژه اهمیت از شارع سوی از فرزندان خصوص به آن افراد حقوق یأمین و خانواده از حمایت

 و نگههداری برای باید بلکه شود، گذاشته مهمل نباید فرزندان وضعیت مادر، و پدر جدای  از بعد که چرا باشد؛

 قهوانین  مقدس شارع راستا این در. شود اندیشیده ای برنامه و یدبیر اجتماع در ثرشانؤم حضور و ها یربیت آن

 جامعهه بهه رسهان   آسهیب و درآینهده کهودک ههای ناهنجهاری و انحراف از ها آن به یوجه که نموده وضع را

 .دهد م  سوق سعادت و اسالم  های آرمان و سالمت سوی به را جامعه و فرد و کند پیشگیری م 

 زمینهه ایهن در کهه اسهت سهواالی  بهه پاسخ پ  در یحلیل  - یوصیف  روش به حاضر پژوهش رو این از

 و اوله  حکهم چیسهت؟ حضهانت فلسهفه یکلیف؟ یا است حق حضانت: از اباریند سواالت این. است مطرح

 برگشت برای راه  حضانت سقوط از بعد آیا باشد؟ داشته شرایط  چه باید حاضن است؟ کدام حضانت ثانوی



 

  

 دوران پایهان از په  کهودک سرپرسهت  است؟ نحوی چه به کودک مالقات حق و نفقه دارد؟ وجود آن دوباره

 .شد خواهند بررس  امامیه فقه مبنای بر روایات و آیات منظر از سواالت این یمام و است؟ کس  چه با حضانت

 مفهوم شناسی

 در ابتدا الزم است یا به بررس  مهمترین مفاهیم کلیدی پرداخته شود.

 ماهیت حضانت -1

 :اند داده نظر گونه سه یا هر دو، یکلیف یا است حق حضانت اینکه در

 حضانت بودن حق  1-1

 شهاید اامّ اند؛ نکرده واضحى نظر اظهار یکلیف، یا است حق حضانت آیا اینکه مورد در فقیهان از بسیارى

؛ 353 ص ،2 ج ،7074 حلهى، ؛737 ص ،5 ج ،7041، طوسهى) «بهودن احهق» به بتوان ها آنبرخ  از  یعابیر از

 ؛730-731 صصه ،5 ج ،7041 طوسى،) دیگر بعضى بر ىعضب «بودن اولى» و( 345 ص ،1 ج ب،7073  حلى،

 دیدگاه از حضانت که کرد استفاده( 343و  341 ص ،1 ج ب، 7073 حلى، ؛350و  357 ص ،2 ج ،7074 حلى،

 .یکلیف نه است حق ،ها آن

 باشهد مى انتقال و اسقاط قابل که است مادر و پدر براى ساده و محض فردىِ حق یک حضانت رو این از

 ملهدم را حضانت حق ی دارنده یوان نم  و (05 ص ،0 ج ،7045 خوانسارى، ؛280 ص ،37 ج ،7040 نجفى،)

 .نباشد ممکن دیگر شخص وسیله به حضانت اینکه مگر ؛نمود فرزند نگهداری به

 کار این زیرا ؛(301ص  ،7388 صفای ،)نماید  اجرت مطالبهحضانت،  ازای در یواند م  مادرنظر،  بنابراین

 اسهت احهق فرزندش به مرد»: پرسیدند)الیه السالم(  صادق امام از که است آمده روایت در. نیست یکلیف او برای



 

  

 ؛(324، ص 3ج  ،7314 طوسه ، ؛745، ص 8، ج7330 طوس ،) «است احق مرد،: ند)سالم اهلل الیه( فرمود امام زن؟ یا

 پهدر و یکلیهف وظیفه حضانت ددنفرمو م )الیه السالم(  امام بود، یکلیف حضانت گرا گفت یوان م  بنابراین

 .است یر شایستهپدر،  دنبفرمای اینکه نه است،

 ظهرف شهکمم کهه است من پسر این گفت: آله و سلم( و الیه اهلل )صلى پیامبر به زنى»: است آمده روایتى در همچنین

)صل  اهلل الیه و آلهه  پیامبر. کند جدا من از را او گرفته یصمیم و داده طالق مرا پدرش او؛ گستردنى دامنم و مشک پستانم بوده، آن

بنها بهر ایهن  ؛(341 ص ،3 ج ،7381طوسى،) «نکردى ازدواج که زمانى یا سداواریرى کودک به یو: ندفرمود وی و سلم( به

بهر  مهادر نهددهلل الیه و آله و سهلم( نمه  فرموپیامبر )صل  ا ،یکلیف بود یا پدر روایت اگر حضانت برای مادر

 .سداواریر است حضانت

 پدر براى آن بودن تکلیف و مادر براى حضانت بودن حق  2-1

 پهدر بهراى و حهق مهادر بهراى حضانت، آنان دیدگاه از که آید برمى چنین فقیهان ازدیگر  برخى گفتار از

 خهودداری صهورت در و است پدر با حضانت نمود، خودداری فرزند نگهداری از مادر اگر یعن  ؛است یکلیف

 به نسبت پدر نماید، امتناع حضانت از مادر اگر: »نویسد مى)قدس سره(  اول شهید .شود م  مجبور آن بر والدین، پدر

 یها، بى ،اامل ) «شود مى مجبور حضانت بر پدر که است این ظاهر نمایند، امتناع حضانت از هم با دو هر اگر و دارد اولویت آن

 .(313 ص ،7 ج

 اسهقاط و بهردارد خهود دوش از را کودک ییمارداری حق م  یواند که مادر دارد ااتقاد نید جواهر صاحب

  ،37ج  ،7187 )نجفه ، شهود مه  اجبهار آن بر و ندارد اختیاری چنین پدر ول  مطالبه نماید، اجرت یا و نماید

 .(280ص 



 

  

 .(283 ص ،2 ج ،7074 خوئى،) اند پذیرفته را نظر همین نید معاصر فقیهان از برخى

 حضانت بودن تکلیف و حق  3-1

 وجود شکى که بدان: »گوید مى ایشان. یکلیف هم و است حق هم حضانت )قدس سره( ثانى شهید اقیده به

 اسهقاط قابهل و) سهته ههم واجب آنان بر بودن حق بر االوه آیا ولى شد؛ ذکر که کسانى براى است حق حضانت اینکه در ندارد

)قهدس  اول شههید کهه اسهت چیهدى همهان این و دارد را اسقاط اقتضاى اولى قااده کنند؟ اسقاط را آن یوانند مى اینکه یا( نیست

 اگهر و دارد اولویهت آن بهه نسبت پدر ورزد، امتناع حضانت از مادر اگر": است گفته و کرده یصریح آن به قواادش کتاب در سره(

 نیکهو قهولى آن و اسهت شهده نقهل حضانت وجوب فقها برخى از "شود مى مجبور پدر که است این ظاهر کنند، خوددارى دو هر

 افهراد سهایر مثهل صهورت ایهن در کهودک حضهانت اینکه بر االوه شود؛ کودک حق رفتن بین از مستلدم حضانت یرک اگر است،

 غیهر بهر کهه نهدارد وجهود چیدى روایات در و است نظر حق صاحب به کفایى وجوب اختصاص، در و است کفایى واجب مضطر

 .(310و  313 ص ،3 ج ،7312 ،اامل ) «کند داللت استحقاق اصل ثبوت

 بهه اسهت، پدر و مادر براى حقى اینکه بر االوه حضانت شود، مى معلوم )قدس سره( ثانى شهید کالم از

 یعهابیر ایشهان از همچنهین. اسهت آمده فقیهان بیان در که یرییبى به البته ؛هست نید آنان یکلیف کفایى، وجوب

 حضهانت،: »مانند ؛هستند اقیده همین بر هم انشکتاب های سایر در دهد مى نشان که است شده وارد نید دیگرى

 از سهبدوارى همچنین .(027 ص ، 8 ج ،7073 ،اامل ) «ندارد اجرت اخذ حق حضانت مقابل در مادر» و «است والیت

 و دارد طبیعهى منشهأ کهه دانهد مهى حقوقى جمله از را حضانت که رود مى شمار به دسته این از معاصر فقیهان

 بهودن واجهب اثبات براى ادامه در ایشان. است داده قرار فرزند براى را آن خود، نعمت ایمام منظور به خداوند

 .(213 ص ،25 ج ،7073 سبدوارى،) است جسته یمسک اقل و اجماع سنت، قرآن، به حضانت، اصل



 

  

 ؛بهردارد خهود دوش از یوانهد م  مادر را حضانت و نگهداری حق که معتقدند شیعه فقهای اکثربنابر این 

 بنابراین حضانت برای مادر حق و برای پدر یکلیف است.

 حضانت فلسفه -2

 مصهلحت و غبطهه راایت کودک، دارینگه فلسفه مهمترین که شود م  استنباط گونه این فقها کلمات از

 رو ایهن از اسهت، بوده نیکو یربیت و نگهداری شفقت، مهربان ، اامال ؛حضانت مالک از آنجای  که است. وی

 .(054، ص 7113)زیدان،  ندا دانسته سداواریر را مادر

 آیهه اطالق به حضانت وجوب اصل پیرامون( 213ص  ،25ج  ،7071سبدواری، ) فقها از برخ  استدالل از

 پرمههر دامن از طفل کردن دور که کرد استنباط را معن  این یوان م  نید ؛(233 ،بقره) «بولدها والده الیضار» کریمه

 . گیرد م  بر در را آن آیه اطالق و است کودک به ضرر مادر،

 زن ؛باالصل لذلک المعد خلقها و شفقتها لمدید بالرجل منها الیق باالنث  ه  و». . . : فرماید ثان  )قدس سره( م  شهید

 آمهاده کهه اسهت ای گونهه به زن اصل  خلقت نید و است بیشتر زن مهربان  که آن جهت به است یر شایسته مرد از حضانت، برای

 (.314ص  ،3ج ،7312 اامل ،« )است داری نگه و پرورش

 و سال 2 یا ذکور فرزندان نگهداری حضانت اولویت بر مبن  مشهور فتوای الت مورد در جواهر، صاحب

 و االنثه  بتربیة انسب الوالدة ان کما یادیبه و الذکر بتربیة انسب الوالد اذا: »نویسد م  مادر، سوی از سال 1 یا ناثاُ فرزندان

 سهداواریر دختهر، یربیهت بهرای مهادر و پسر یربیت به نسبت پدر زیرا ؛(217ص ، 37ج ، 7187نجف ، ) «یادیبها

 . است



 

  

 مصهلحت داریحضهانت، نگهه از اصل  هدف که گفت یوان م  مطالب، این مجمواه به یوجه با بنابراین

 اسهت گرفتهه صهورت طبیعهت بها همهاهنگ  ای گونه به حضانت در شرا  نظر از حقیقت در و است کودک

 .(213ص  ،25ج  ،7071سبدواری، )

 فرزندان طالق حضانت درحکم اولیه  -3

 بایهد طبیعى طور به که کسى رسیم مى نتیجه این به( 03و  05ص  ،3 ج ،7041 کلینى،) روایات بررسى از

 دیگهرى شهخص به زمان، از اى برهه در وظیفه این گرچها ،اوست پدر باشد، کودک نگهدارى وظیفه دار اهده

 یأکیهد نکتهه ایهن بر است، مطرح مادر بودن سداوار موضوع که روایایى همه در زیرا شود؛ مى منتقل مادر مانند

 جایگهاه بیهانگر کهه روایایى همچنین. رسد مى پایان به معین مدیى در و است موقتى امرى اولویت این که شده

 .اند گفته سخن او بودن سداوار و اولویت از، زمانى محدودیت هیچ بدون است، پدر

 از یهک کدام که شد سؤال دارد، کودکى و داده طالق را زنش که مردى درباره (السالم الیه) صادق امام از

 کهودک از نگههدارى به سداواریر زن ؛یَتَدَوَّجْ لَمْ مَا بِالْوَلَدِ أَحَقُّ الْمَرْأَةُ: »دفرمودن سداواریرند؟ او سرپرستى به نسبت والدین

 یسهار بن فضیل نید. (745ص  ،8 ج ،7330 طوسى، ؛ 031، ص 77، ج 7034کلین ،)« نکنهد ازدواج که مادامى است

 مِنْهُ بِوُلْدِهَا أَحَقُّ فَهِى أَوْلَادا مِنْهُ فَوَلَدَتْ اَبْدا یَدَوَّجَتْ حُرَّةٍ امْرَأَةٍ أَیمَا: »فرمودند که کند مى نقل( السالم الیه) صادق امام از

 دنیها بهه ههایى بچهه او از و کنهد ازدواج اى برده با که آزادى هرزنِ؛ الْأَبِ لِمَوْضِعِ مِنْهَا بِوُلْدِهِ أَحَقُّ فَهُوَ الرَّجُلُ أُاْتِقَ فَإِذَا أَحْرَارٌ هُمْ وَ

 سهداواریر یابهد، رههایى بردگهى قیهد از مهرد هرگاه ،هستند آزاد فرزندان آن و کودکانش نگهدارى به است سداواریر مرد از بیاورد،

 ،1ج ،7073 اصهفهانى، ؛051ص ،27 ج ،7041 حراهاملى،) «پهدر جایگاه واسطه به زن، آن از کودکش نگهدارى به است

 .(55ص



 

  

 مِنْهَها بِوُلْهدِهِ أَحَهقُّ فَهُهوَ» و «بِالوُلْدِ أَحَقُّ المرأه» هاى ابارت که سازد مى روشن خوبى به روایت دو این در دقت

 خهاطر بهه اینکهه مگهر اسهت؛ پهدر یکالیف و حقوق جمله از کودک حضانتاین است که  بیانگر ،«الْأَبِ لِمَوْضِعِ

 .نباشد خود وظیفه انجام به قادر مانعى،

 احکام ثانوی در حضانت فرزندان طالق -4

م  یابد، در ادامه  گوناگون نگهداری و حضانت فرزندان طالق در زمان ها و موقعیت های مختلف احکام 

 :خواهد شدبررس   مختلفحضانت فرزند در مراحل 

 سالگى دو از پیش کودك حضانت 1-4

 امهام از. دارنهد اشهاره شهیرخوارگى زمان در مادر و پدر میان حضانت اشتراک به که دارند وجود احادیثى

 کهودک که زمانى یا: فرمودند «کَامِلَیْنِ حَوْلَیْنِ أَوْالَدَهُنَّ یُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ» آیه مورد در» :است شده نقل (السالم الیه) صادق

 مهادر از سهداواریر پهدر شد، بازگرفته شیر از هرگاه و دارد قرار مساوى نسبتى با مادر و پدر بین کودک است، شیرخوارگى دوره در

 (.741 ص ،8 ج ،7330 طوسى، ؛033 ص ،3 ج ،7073 صدوق،) است کودک به نسبت

 سالگى دو از پس کودك حضانت 2-4

 سالگى، با دو فرض قابل بررس  است: دو سن به رسیدن از پ  کودک از حضانت بح 

 دختر و پسر میان تفاوت عدم  1-2-4

 دار اههده مهادر و پهدر از یهک کهدام اینکهه در کهودک جنسهیت که باورند این بر نظریه این داران طرف

 (.285 ص ،2 ج ،7074 خوئى، ؛737 ص ،5 ج ،7041 طوسى،) ندارد یأثیرى باشند، او نگهدارى



 

  

 :اند کرده مطرح را احتمال دو اساس این بر

 سالگى هفت تا خود کودك حضانت به مادر اولویت  1-1-2-4

 و داشهتم زنى: نوشت )سالم اهلل الیه( حضرت آن )الیه السالم( به امام یاران از یکى»: است شده نقل نوح بن ایوب از

 خهودش اینکهه مگهر سال؛ هفت یا خود کودک به است سداواریر زن: ندنوشت)الیه السالم(  حضرت. کردم رها را او فرزندى، او از

 (.035 ص ،3 ج ،7073 صدوق،) «بخواهد این جد

 و اسهت کهودک یربیت براى زمان بهترین زندگى، نخست سال هفت که باشد این مادر اولویت دلیل شاید

 (.035 ص ،3 ج ،7073 صدوق،) است سداواریر کار این به مادر

 ازدواج زمان تا کودك حضانت به مادر اولویت  2-1-2-4

 دارند: داللت قول این بر روایات برخى

 همسهر از کهه مهردى: »اسهت کرده سؤال گونه این (السالم الیه) صادق امام از دیگرى یا غیاث بن فص. ح7

 صهدوق،) «نکند ازدواج که مادامى زن،: ددنفرمو فرزند؟ آن به هستند سداواریر یک کدام د،باش مى فرزند داراى و شده جدا خود

 (.035 ص ،3 ج ،7073

 کهه حهالى در را خود زن که مردى از شد سؤال( السالم الیه) صادق امام از»: کند مى نقل مرسل صورت به منقرى .2

 خهود کهودک از نگههدارى بهه سهداواریر زن: ددنهفرمو هستند؟ فرزند آن به سداواریر یک کدام دهد، مى طالق دارد فرزندى او از

 (.745 ص ،8 ج ،7330 طوسى،)« نکند ازدواج که مادامى است،



 

  

 شهکمم شهخص، همین پسرم،! )صل  اهلل الیه و آله و سلم( خدا رسول اى گفت زنى»: کند مى نقل امر بن ابداللّه .3

 اهلل صهلى) پیامبر. کند جدایش من از دارد قصد و داده طالق مرا پدرش او؛ گستردنى دامنم و مشک برایش ام سینه و است او ظرف

 (.730 ص ،75 ج ،7048 نورى،) «نکردى ازدواج که زمانى یا سداواریرى او به نسبت یو: فرمودندو سلم(   آله و الیه

 بهاقى باشهد، نکهرده ازدواج کهه زمانى یا خود کودکِ بر مادر حضانت که دارند داللت این بر روایات این

 اامى سوم روایت و مجهول، دوم و اول روایت راوى اند؛ ضعیف روایت سه هر که اینجاست مشکل اامّ است؛

 حضهانت مهراد کهه آید برمى سوم حدی  ویژه به ،آن ها  ظاهر از زیرا ؛از لحاظ داللت هم مشکل دارند. است

 کهه باشهد این مقصود اینکه نه است؛ شده مشروط نکردن ازدواج به کودک حضانت یعنى است؛ شیرخوار طفل

 باشد. مادر اهده به حضانت نید ،فرزند بلوغِ زمان یا حتى نکردن، ازدواج صورت در

 دختر و پسر میان تفاوت 2-2-4

 متفهاویى ههاى دیهدگاه داننهد، مى مادر حضانت زمان یفاوت در ااملى را کودک جنسیت که نید فقیهانى 

 :اند کرده مطرح

 سالگى نه تا دختر و سالگى دو تا پسر حضانت به مادر اولویت 1-2-2-4

 ،7074 حلهى، ؛288 ص ،7048 طوسهى، ؛537 ص ،7073 مفید،) اند پذیرفته را نظر این فقیهان از اى اده

 مهادر از پهدر شد، گرفته شیر از پسر هرگاه: »گوید مى باره این در فقیهان از یکى .(730 ص ،7040 دیلمى، ؛371 ص

 ازدواج آنکهه مگهر بهود؛ خواههد سهداواریر سالگى هفت سن یا دختر حضانت به نسبت مادر و است سداواریر او دارى اهده براى

 (.537 ص ،7073 مفید،) «کند



 

  

 پهدر پسهر، اامّ دختر؛ یا است پسر یا اینکه از نیست خالى مسئله شود، گرفته شیر از کودک هرگاه: »گوید مى دیگرى فقیه

 کهه مهادامى باشهد، مهى یهر شایسته برسد سالگى هفت سن به یا کفالتش به مادر دختر، اامّ و است سداواریر مادر از او کفالت براى

 (.730 ص ،7040 دیلمى،) «بود خواهد یر محق دختر به پدر ازدواج، صورت در. باشد نکرده ازدواج مادر

 :است ذکر کرده اند به شرح ذیل نظریه این براى که الیلىد

  خانهه از خهارج در را خهود وقت بیشتر پدر او برخالف و دارد حضور کمتر اجتماع در دختر ازآنجاکه. 7

 نجفى،) باشد او یربیت دار اهده سالگى نه یا یعنى بلوغ، سن به رسیدن زمان یا شخصى باید ناگدیر گذراند، مى

 (. 217 ص ،37 ج ،7040

 اههده بهر را او حضانت مادر دختر، ازدواج زمان یا باید باشد چنین اگر زیرا نیست؛ قبول قابل یوجیه این

 خواههد کم اجتماع در دختر حضور و گذراند مى خانه خارج در را زمانش بیشتر پدر همچنان زیرا باشد؛ داشته

 .بود نخواهد محدود بلوغ به زمان این و باشد او سرپرستى دار اهده کسى دارد این به نیاز و بود

 کهه روایهایى حمل با است، یر مناسبت دختر یربیت براى مادر و پسر یربیت براى پدر اینکه به یوجه با. 2

 که دختر بلوغ زمان یا دختر بر او استصحاب و پسر حضانت بر ندندا م  مادر حضانت نهایت را سال هفت سن

  ،37 ج ،7040 نجفهى،) دارد ادامهه سهالگى نهه یها دختر بر مادر حضانت که گفت خواهیم است، سالگى نه سن

 (.217 ص

 بهراى مهادر و پسهر یربیهت بهراى پهدر که معلوم کجا از :اوالً زیرا آید؛ نمى صحیح نظر به نید یوجیه این 

 پسهر نگههداری بهر را مادر حضانت سال هفت بر مبنى روایات دلیلى چه به :ثانیا باشد؛ یر مناسب دختر یربیت



 

  

 پسهر دربهاره را استصحاب و حمل این چرا کنید؟ مى حضانت استصحاب بلوغ زمان یا دختر مورد در و حمل،

 دهید؟ نمى انجام

 سال هفت تا دختر و سال دو تا پسر حضانت به مادر اولویت  2-2-2-4

 :است، چنین دیدگاه این به معتقدان دالیل

 حلبى،) است حضانت مسئله در پسر و دختر میان یفصیل بر شیعه فقیهان ایفاق مداى زهره ابن: اجماع. 7

 (.  381 ص ،7071

 .ندارد ااتبارى دلیل همین به و است مدرکى اداایى، اجماع مسئله، در موجود روایات به یوجه با

 یفاویى اینکه بدون دارد، اولویت سالگى هفت یا خود کودک به نسبت مادر شک بى: روایات میان جمع. 2

 مدبور روایت روایات، سایر با جمع دلیل به گروهى اامّ ؛(88 ص ،25 ج ،7045 بحرانى،) باشد پسر و دختر میان

 کهودک میان یناسب جمعى، چنین مستند(. 348 ص ،1 ج ب، 7073 حلى،) اند کرده حمل دختر حضانت بر را

 .است والدین از یکى با

 داشهته درسهتى مبنهاى یواند نمى مذکور جمع ندارد، وجود دلیلى اداا مورد یناسببرای  اینکه به یوجه با

 .باشد

 میهان یفاوت به ااتقاد که باورند این بر یفصیل نظریه پیروان از برخى: سال هفت بر دال روایات یرجیح .3

 اسهت احهادیثى یرجیح نتیجه است، روایات میان جمع از ناشى اینکه بر افدون حضانت، مسئله در دختر و پسر

 از ههم و هستند روایات سایر از بیشتر یعداد نظر از هم زیرا کنند؛ مى محدود سال هفت به را مادر حضانت که

 (.8022 ص ،7073 ،اامل ) مشهوریرند مضمون، نظر



 

  

 هفهت یها دختهر مهورد در و سال دو یا پسر به نسبت مادر حضانت که شکلى به پسر و دختر میان یفصیل

 ؛050 ص ،0 ج ،7045 خوانسهارى،) ندارد وجود آن اثبات براى خاصى دلیل هیچ که است یفصیلى باشد، سال

 و مهادر و پهدر و پسر میان یناسب و اجماع نبود اگر: »نویسد مى باره این در طباطبایى(. 88 ص ،25 ج ،7045 بحرانى،

 نگههدارى در سهال هفهت یها مهادر کهه پذیرفت باید بلکه دشوار؛ ب  است کارى ،است مشهور اگرچه یفصیل، نظریه قبول دختر،

 (.732 ص ،2 ج یا، بى طباطبایى،) «دارد اولویت پدر به نسبت خود، کودک

بنابراین بنا بر نظر مشهور فقها مادر یا دو سالگ  نسبت به پسر و یا هفت سالگ  نسبت به دختر خود حق 

 حضانت دارد.

 حضانت دوران پایان از پستعیین سرپرست  3-4

 حضانت، سن از پ  که است باور این بر مغنیه. است قاض  اهده به حضانت سن از پ  سرپرست یعیین

 المهرأه کتهاب در نید باجوری جمال(. 370 ص یا، ب  مغنیه،) شود م  ملحق والدین به کودک قاض ، رأی طبق

 دارند یخییر بر داللت که هم روایای (. 15 ص ،7021 باجوری،) است برگدیده را نظر همین االسالم  الفکر ف 

 از جهدا یخییر که نیست چنین ،است حاکم نظر اامال انوان به یخییر این امّا شده؛ مطرح یخییر ها آن در گرچه

 .گیرد صورت قاض  رأی

 اضنح شرایط -5

 صهورت، ایهن غیهر در. باشهد داشته شرایطى باید است، دیگران از احق کودک حضانت براى که شخصى

 :از اند ابارت شرایط این نیست؛ خود حضانت اامال به مجاز

 اسالم 1-5



 

  

 اسهت مسهلمان براههده ی مسهلمان دارد، پهدر کهه کودک  یعن  مسلمان، کودک حضانت فقها نظر بر بنا

 هنهدی، فاضهل ؛211ص  ،25ج  ،7071 سبدواری، ؛022، ص 8، ج7073، اامل  ؛038، ص 7، ج7077 )اامل 

 .روایت  است که در ادامه م  آیدو دلیل اصل  آن آیه و ( 743، ص 2، ج7045

 آیه، این براساس ؛(707، نساء) «سَبِیالً الْمُؤْمِنِینَ اَلَى لِلْکَافِرِینَ اللّهُ یَجْعَلَ وَلَن»خداوند متعال در قرآن م  فرماید: 

 مسلمان باید کند، سرپرستى را مسلمان محضون بخواهد که حاضنى بنابراین. ندارد والیتى هیچ مسلمان بر کافر

  پیهدا بریهری اسهالم الیهه؛ یعنه  والیعل  یعلو االسالم»آمده است:  روایت و در( 283 ص ،37 ج ،7040 نجفى،) باشد

 (.211، ص 0، ج7073 بابویه، )ابن «کند نم  پیدا بریری او بر چیدی و کند م 

 خیرى هیچ زیرا شود؛ مى ساقط محضون به نسبت او حضانت حق باشد، کافر والدین از بنابراین اگر یکى

 بینهدازد؛ فتنهه به دینش در را طفل کافر، حاضنِ بسا چه و ندارد وجود کافر فرد نظر زیر کودک شدن یربیت در

 اسهت این از یرس زیرا است؛ سداواریر مسلمان کودک نگهداری برای کافر از مسلمان»... : نویسد م  صاحب جواهر صاحب

 نجفه ،) «کنهد رشد( کافر) او ملکات و اخالق برابر و شود وی اقیده در انحراف سبب که آید وجود به ای روحیه کودک، در که

 (.281 ص ،37ج  ،7187

 :زیرا ؛رسد نم  نظر به صحیح استدالل این ول 

 مسهلمان کهارگر بهر مسلمان غیر فرمای کار زیرا یسلط، نه است حجت آیه، در «سبیل نف » از منظور: اوالً

 بنهابر دهد؛ انجام را خود وظیفه گیرد، م  که دستمددی ازای در ستبای م  وی که ای گونه به دارد یسلط خود

 (.372 ، ص2 ج ،7040 خوئ ،) نیست مسلمان بر کافر والیت ثبوت ادم مستلدم اسالم الوِ این،



 

  

 شهود؛ مسلمان بر کافر والیت موجب مسلمان، غیر مادرِ سوی از آن انجام یا نیست والیت حضانت،: ثانیا

 گرفتن است. اهده بر را کودک نگهداری به معنای حضانت بلکه

 ؛باشد کودک ااتقاداتِ برحاضن  یأثیر حضانت، در  معیار اگر: ثالثا

 .برسد آسیب  ها آن به حاضن وسیله به یا ندارد ااتقادیممید،  غیر کودک یا خوار شیر کودک: اوالً 

 یصهوّر قابهل باشهد،ههم  مسهلمان در صوری  که وی  کودک حت دین  مبان  براضن ح منف  یأثیر: ثانیا 

 مسلمان، غیر فرد از تربیش منحرف، یا فاسد اقاید داشتن با ول  باشد مسلمان ظاهر به فردی بسا چه زیرا ؛است

 .بکشاند انحراف به را کودک

 حضانت به یر شایسته  جهت این از مسلمان شخص ،ندارد بریری اسالم بر چیدی چون بگوییم آنکه مگر

 .است

 عقل 2-5

 ؛038 ص ،7 ج ،7073 اهاملى،) اسهت حاضهن بودن ااقل کودک، نگهدارى شرایط یرین اساسى جمله از

 اههده بهر را کودک حضانت یواند نمى باشد، نداشته اقلى سالمت حاضن اگر(. 022 ص ،8 ج ،7073 ،اامل 

 یحهت را او خهودِ ،کسهى که است آن نیازمند نیست، خود کودک از حراست و حفظ به قادر ینها نه زیرا گیرد؛

 (.201 ص ،2 ج ،7023 سبدوارى،) دهد قرار حضانت و حمایت

 از کهودک بایهد کهه مهادری و پهدر برای اقل لدوم بر و خوانده اند حضانت مانع را جنون نید فقها اغلب

 .(747، ص 3 ج الف، 7073 نموده اند )حل ، یصریح کند، نگهداری



 

  

بهر  را دیگهری سرپرسهت  دنهیوان نم  ،ندسته محضون خود که سالمت اقل  و مجنون فاقد فردبنابراین 

 اهده بگیرند.

 بودن آزاد 3-5

 والیهت داشتن منافات دلیل بر افدون ندارد، وجود مصداقى آن براى دیگر امروزه که شرط این اثبات براى

 بهر(. 242 ص ،3 ج ،7314 طوسهى،) کرد استناد نید روایایى به یوان مى ملکیت، با حضانت منافات و بردگى با

 بنهابراین ؛شهود خهود کهودک از نگهدارى دار اهده یواند نمى است ،برده پدر که زمانى یا ،ذیل احادی  اساس

 .است حضانت از مانع بردگى

 شده منجر طالق به که برده یک با آزاد زن ازدواج درباره (السالم الیه) صادق ازامام: گوید مى رقّى ودودا

 آن هرچنهد بگیهرد؛ آزاد زن از را کهودک ندارد حق ابد» :فرمودندامام )الیه السالم( . کردم سؤال داشتند، فرزندى و بود

 په . باشهد مهى سهداواریر اسهت، برده که زمانى یا برده از کودکش به نسبت زن آن. شود آزاد برده آن که زمانى یا کند ازدواج زن

 (.151ص ،25ج ،7071 زنجانى،) «است یر شایسته کودک به نسبت زن از او شد، آزاد هرگاه

 نداشهتن سرپرسهت  حق درباره( 782و  787، ص 75، ج 7041اامل ، ) شده است وارد که روایای  ولکن

 نشهده باشهد، آزاد غیهر که صوری  در مادر، به ای اشاره روایات، این در و نباشد آزاد که صوری  در ،است پدر

 ایهن آن مضهمون است و شده نقل( الیه السالم)امام کدام از نیست معلوم که دارد وجود روایت یک ینها. است

 ، 75ج ،7041 اهامل ،« )منهمها الحهر اله  یهذهب قهال والمملوکهة الحهر مهن الولهد ف  ،جمیعا بکیر ابن و جمیل ان» :است

 (.782ص 



 

  

 بهر کهودک مصهالح نگهداشهت ؛بیان کردیم سرپرست  و نگهداری حق مورد در که این به یوجه با بنابراین

بود؛  خواهد باق  او نگهداری و سرپرست  حق بگوییم که نیست بعید باشد، کنید مادر اگر ،است مقدم چید همه

 وجهود بهه نگههداری و یربیت در نقص  باشد، کنید چه اگر است، مطرح مادر مهرورزی و نگهداری جنبه چون

 .آید نم 

 دارى امانت 4-5

 .اوست بودن امین ،است شده دانسته معتبر حاضن در که شرایطى جمله از

 :است ذیل معناى دو از یکى دارى امانت از منظور

 حهق شهدن، فاسهق بها باشهد، او نبودن فاسق مادر بودن امین معناى اگر: فسق هاى نشانه نشدن آشکار. 7

 (.288 ص ،7048 طوسى،) داد خواهد دست از را خود کودک حضانت

 خیانهت بهه را مهادر بهودن امهین فقیهان از برخى: کودک به مربوط مسائل در نکردن کویاهى و خیانت .2

 کنهد خیانهت خهود کهودک حفظ در بسا چه نیست، امانتدار که انسانى معتقدند آن ها اند؛ نکرده معنا او نکردن

 (.013 ص ،2 ج ،7077 ااملى،)

  :دارى امانت اعتبار دلیل

 :است شده استناد مطلب چند به کودک، نگهدارى جواز در دارى امانت ااتبار اثبات براى

 ندارد؛ والیت فاسق و اوست بر والیت کودک، حضانت: والیت با ینافى. 7

 در او نکهردن خیانت از اطمینان غیرامین، شخص به کودک سپردن با :نکردن خیانت از نداشتن اطمینان. 2

 ندارد؛ وجود کودک امور



 

  

 دیهن از انحهرافش زمینه بسا چه پذیرد، مى یأثیر خود اطرافیان از کودک ازآنجاکه :بدآموزى زمینه ایجاد .3

 شود؛ فراهم

 موجهب نیسهت، امهین کهه دیگهرى فهرد ههر یا مادر به کودک سپردن به یکلیف: حرج و اسر پیدایش. 0

 ،8 ج ،7073 ،اهامل  ؛033 ص ،7 ج یها، بى ،اامل  ؛04 ص ،3 ج ،7381 طوسى،) است حرج و اسر پیدایش

 (.13و  12 ص ،28 ج ،7045 بحرانى، ؛023 ص ،7 ج ،7073 حلى، ؛020 ص

 قابهل نهه و اسهقاط قابل نه بود، والیت حضانت اگر زیرا نیست؛ پذیرفتنى دلیل، چهار این از اول دلیل     

 بگیهرد؛ بهرایش یصمیمى هرگونه بتواند باید قاادیا شود، محسوب والیت اگر آنکه ضمن ؛بود دیگرى به انتقال

 .نیست چنین که حالى در

 اخالقی شایستگی 5-5

 نگهدارنده، و سرپرست اگر بنابراین به معنای یربیت کودک نید هست؛ ،حضانت االوه بر معنای نگهداری

 .گیرد م  قرار خطر معرض در کودک یربیت باشد، نداشته اخالق  سالمت

 فقیههان، از گروهه . اسهت شده یاد ادالت، نبودن یا بودن شرط: انوان با مورد، این از فقیهان، سخنان در

، ص 7، ج7077اهامل ،  ؛04، ص 3 ، ج7381)طوسه ،  انهد دانسته الزم نگهدارنده، و سرپرست در را ادالت

 .و...( 13،ص 25، ج7045بحران ،  ؛031

 نگههداری و ییمهارداری: اسهت ایهن آنهان مهم دلیل دانند نم  الزم را ادالت نید، فقیهان از دیگر شماری

، 7381حله ، ؛ 733ص  الف، 7073حل ، ) ندارد تالاد به ربط  و گیرد م  سرچشمه مادر مهربان  از کودک

 (....و 281، ص 37،ج 7187نجف ،  ؛235، ص 3ج 



 

  

 (.582، ص 7 ، ج7073، اامل ) را ادالت نه اند، دانسته شرط را نبودن فاسق فقیهان، از شماری

 یها روایت، به مستند آن، نبودن شرط یا ادالت بودن شرط شود م  روشن شد، نقل که سخنان  مجموع از

 مسهاله در بنهابراین ؛دارنهد نظهر حضانت فلسفه به نپذیرفتن، و پذیرفتن در فقها و نیست لهئمس در خاص  نص

 اثهر او یربیهت در کهه شهود مرااات نگهدارنده و سرپرست در اخالق  نظر از نکای  باید نگهداری و سرپرست 

 و سرپرسهت  شایسهتگ  گمهان به  باشهد،... و گناه مجال  اهل یا معتاد، پدری یا مادر اگر لثَمَ در. است گذار

 یربیهت در که نیست ای گونه به دهد، م  انجام که گناه  یا او زشت صفت اگر ول . ندارد را کودک نگهداری

 شهناختالبتهه  کنهد محهروم نگهداری حق از را وی گناه ، چنین نیست معلوم کند، بازی اساس  نقش کودک

 .بود خواهد قضای  محاکم با آن کننده اجرا و ،ارف اهده به ها ویژگ  این چگونگ 

 واگیردار مرض به ابتال عدم 6-5

  بهاره ایهن در )قهدس سهره( ثهانى شههید. باشد مبتال کهنه و واگیردار هاى بیمارى به نباید حاضن شخص

. 7: دارد وجهود احتمهال دو خیهر؟ یها اند، نگهدارى از بازدارنده یعنى است؟ جنون مانند کهنه و واگیردار بیمارى آیا: »نویسد مى

 خهالف بهه دارد، وجهود هها بیمهارى این بهبود احتمال چون. 2 شوند؛ مى حضانت در مباشرت از مانع دو هر زیرا است؛ بازدارنده

 (.022 ص ،8 ج ،7073 ،اامل ) «است والیت و نگهدارى حق نرفتن بین از اصل، پ  جنون،

 صهدوق،) «شهیر از فهرارت مثهل کهن فرار جدامى ؛ ازاالسد من فرارک المجذوم من فر» نبوى حدی  استناد به برخى

 یها، بى ،اامل ) شود منتقل والد دیگر به حضانت وضعیتى، چنین در که اند داده احتمال( 551 ص ،3 ج ،7073

 (.311و  313 ص ،74 ج



 

  

(. 17 ص ،25 ج ،7045 بحرانهى،) پذیرد نمى را شرط این قوااد، ابارت نقل از پ  حدائق، صاحب البته

 (.288 ص ،37 ج ،7041 نجفى،) پذیرد نمى را شرط این فقیهان، ابارات نقل از پ  نید جواهر صاحب

 امراض به مبتال حاضنِ و ندارد خاصى شرط حی  این از حضانت ادله، اطالق به یوجه با رسد مى نظر به

 همچنهان او حضهانت حق بگیرد، کمک دیگرى فرد از خود کنار در حضانتش براى بتواند که صوریى در مدمن،

  ضهرر کهودک بهه یا کند امل خود وظیفه به نتواند حاضن که باشد اى گونه به بیمارى این اگر البته ؛است باقى

  اقهل، دلیهل بهه و «االسالم فى الضرار و الضرر» مثل اند، کرده منع غیر به اضرار از که نصوصى دلیل به رساند، مى

 .گذاشت او ندد را کودک یوان نمى

 مادر نکردن ازدواج 7-5

  دارد: حالت چند مادر ازدواج

 است؛ منتف  خود به خود حضانت صورت این در که شوهر سابق )پدر کودک( با مادر ازدواج: اول حالت

 در مهادر حهق حضهانت شدن ساقط بر که ای ادله و است مطرح مادر و پدر طالق فرض با حضانت بح  زیرا

 حهق راایهت برای مادر ازدواج مانعیت زیرا هستند؛ ساقط مورد این در دارند، داللت ازدواج کردن وی صورت

 . است دیگری مرد دامان به  نرفتن و کودک

 یا ازدواج شرط ااتبار که معتقدند برخ . باشد شده فوت کودک پدر که زمان  در مادر ازدواج: دوم حالت

 ول  م  دهد، دست از کودک نگهداری برای را خود صالحیت مادر زیرا باشد؛ زنده کودک پدر که است زمان 

 که ندارد فرق  دیگر دارد، منافات دوم شوهر حقوق با حضانت که بپذیریم اگر زیرا است؛ معن  ب  یفصیل این

 .نباشد یا باشد زنده کودک پدر



 

  

 .بررس  خواهد شد حالت در ذیل این که کودک پدر حیات زمان در مادر ازدواج: سوم حالت

 سرپرسهتى حق باشد، زنده پدر و کند ازدواج مادر اگر باشد، مادر اهده بر کودک نگهدارى که صوریى در

 الّامهه حلهى، محقهق طوسهى، شیخ مفید، شیخ است؛ اجمااى ،شیعه فقیهان بین حکم این. رود مى بین از مادر

 ص ،7073 مفیهد،) کهرده انهد اشهاره مطلهب این به روشنى به جواهر، صاحب و ثانى، شهید ادری ، ابن حلى،

 ج ،7074 حلى، ؛742 ص ،3 ج ،7073 حلى، ؛710 ص ،7 ج ،7078 حلى، ؛07 ص ،3 ج ،7381 طوسى، ؛537

 (.313 ص ،3 ج ،7312 ،اامل  ؛357 ص ،2

 :شود م  بررس  زیر شرح به یک هر که اند کرده استناد زیر یلالد به موضوع این اثبات برای

 روایات -الف

 بهه نکهرده، ازدواج کهه مادام  مادر که دآن هستن نمبیّ ،دختر و پسر بین یفریق و یفصیل بدون که اخباری

 بهه؟ احهق ولد، أیّهمها بینهما و امرایه طلّق رجل ان» :غیاث حفص بن روایت مثال برای است؛ سداواریر طفل حضانت

 کهه مهادام  زن: فرمهود سهداواریرند؟ فرزند آن به یک کدام شد، جدا خود همسر از فرزند داشتن با مردی؛ یتدوج لم ماالمراة : قال

 (.035، ص 3، ج 7040 ،قم ) «نکند ازدواج

 ازدواج کهه مهادام  اسهت خهود فرزنهد نگههداری به سداواریرمادر  یتدوج؛ مالم ابنها بحضانه احق االم»: ابوهریره روایت

 مضامین همین با که دیگری روایات و (331 ص ، 3ج، 7040 ، احسائ ؛730، ص 75، ج 7048، طبرس ) «نکند

 (.5ص ، 8ج، 7352 ،بیهق ؛738 ص ، 1ج، 7113 ، شوکان) ندا گرفته قرار گروه این استناد مورد

 بهن سهلیمان روایهت مثهال برای نیستند؛ معتبر دلیل  به کدام هر که ودم  ش معلوم روایات این در دقت با

 اهن المنقهری داوود بن سلیمان) دیگری فرد و غیاث بن حفص بین آن راوی بودن مردد خاطر به منقری داوود



 

  

 سهند نیهد ابوهریره روایت .(014 ص ، 7ج، 7073  ،اامل) ندارد ااتبار سندی نظر از( غیره او غیاث بن حفص

 (.217، ص 7385یوکل ،  نظری) داشت نخواهد حجیت که است اامه نقل فقط آن مستند و نداشته

 فقها اجماع -ب

 هسهتند خهود کودک حضانت گرفتن اهده بر از مادر ازدواج بودن مانع بر شیعه فقهای ایفاق مدا  برخ 

 (.031، ص 7ج، 7073 ،اامل ؛214،ص 37ج، 7187 ،نجف )

 چنهین دلیهل اسهت ممکهن زیراکرد؛  استناد مستقل دلیل انوان به اجماع این به بتوان که رسد نم  نظر به

 .ندارد ااتبار اجماا  چنین و است المدرک محتمل اجماع این بنابراین. باشد مسئله در وارده روایات اداای 

 مادری وظایف از ماندن باز -ج

 شهوهر صرف را خود وقت یمام است موظف مادر دیگر، مردی و مادر میان زناشوی  ی رابطه برقراری با

 از نگههداری در خهود مهادری وظهایف بهه کهه بهود خواهدن قادر دیگر بالطبع و کند او حقوق ه کردنبرآورد و

 (.020 ص ، 8 ج، 7073، اامل  ؛743، ص 2ج، 7045 ،فاضل) کند امل کودکش

 کهه نیسهت ای گونهه به شوهر حقوق زیرا؛ باشد کودک حضانت گرفتن اهده بر مانع یواند نم  دلیل این

 کهار این دوم شوهر رضایت و اجازه با مادر که مواردی در خصوص به باشد، زن وظایف سایر دادن انجام مانع

 (.214ص  ، 37 ج ،7187 ،جف )ن دهد انجام را

 حضهانت در زن ازدواج بهودن مهانع ی نظریهه به قائلین استنادیِ لالید طرف یک از شد حظهمال کهچنان

 بهه استناد با یا نپذیرفته را ادله این پاسخ کس  چنانچه دیگر طرف از و است مشکل و مخدوش نوا  به کودک

 مهانع را ازدواج مطلهق است بهتر که شد خواهد متقااد دلیل چند یبیین با باشد، آن اثبات درصدد دیگری یلالد



 

  

 ایهن. شود سلب مددوج، یا مجرد خواه مرد، و زن از هرکدام حضانت حق دیگری شرایط احراز با بلکه ندانسته

  :است زیر شرح به یلالد

 :آیات -الف

  رسهانده ضهرر فرزنهدش ی واسهطه بهه زن به؛ بولده لهو المولود  بولدها والده التضار» ی آیه نظر این بر دلیل مهمترین

داللت دارد بر اینکهه یحهت  آیه این. است (233 ،بقره« )شود نم  رسانده ضرر فرزندش ی واسطه به مرد به و شود نم 

 فشهار یحت را ها آن فرزند ی بهانه به نباید یعن  باشد، م  حرام ،طفل ی وسیله به پدر یا مادر دادن قرار فشار

 حهرام ،آیهه حکهم بهه و آن ها  آزار و اذیت نوا  حقشان، از والدین از یک هر کردن محروم واقع در. داد قرار

 صهحیح آیهه ایهن بهه یوجه با فرزندش، حضانت دلیل به شوهر یا زن از هریک دادن قرار فشار یحت لذا است؛

 .نیست

 : الضررقاعده ی   و الحرج ی قاعده -ب

 بنابراین دارد، حکومت اولیه احکام ادله بر و بوده ثانویه احکام از الضرر و حرج و اسر نف  دلیل شک ب 

  شهرایط کهه اسهت الزم آنان به و اسر و حرج ضرر ورود جواز ادم و کودک و رماد مصلحت و غبطهبه الت 

 و خهانواده یشهکیل یهرک به مجبور فرزند، یرک از ناش  روح  فشارهای دلیل به مادر که شود مهیا ای گونه به

 .نشود خود به زدن ضرر

 ثابت یمحلّ در سکونت 8-5

 یها اول شهر مانند شهری به یا نددیک شهری به کنندهحضانت مادر وسیله به را کودک انتقال ،هامامی فقهای

 شههری به یا -است شهر از کمتر آن امکانات معموالً که- روستا به شهر از انتقال اامّ ؛اندشمرده جاید آن از بهتر



 

  

 موجب سفر این و باشد داشته سکونت جاآن در کودک پدر کهاین مگر ،اندندانسته جاید را زیاد مکان ِ فاصله با

 ، 7073، اهامل ؛ 04، ص 3، ج7381)طوسه ،  دههد اجازه کودک پدر کهاین یا شود کودک به پدر بیشترِ محبت

بلکهه  ،نیسهت روسهتا و انهد، شههر کرده نقل را دیدگاه این که دیگران و شیخ منظور گمان ؛ ب (025، ص 8ج 

 .است باالیر و یر پایین اجتماا ، نظر از که است جای  منظور

 و اسهت جهاید پهدر همهراه بهه کودک مسافرت همچنین: است نوشته طوس  شیخ نید، قبل جمله چند در

 بها را بچهه دارد حق او زیرا ؛(025 ص ،8ج ؛313 ص ،7ج یا، ب  ،اامل ) شودم  مادر حضانت سقوط موجب

 .ببرد خود

  دور حضهانت فلسهفه محهور بهر مخهالف، چهه و موافق چه هم، فقها استدالل و ندرد روشن  دلیل مسئله

 .زند م 

 وی نگهداری زمان در کودك نفقه -6

 نفقهه مبح  در است، نیاز کودک روح و جسم سالمت برای که مخارج  و حضانت هدینه ی درباره فقها

 غیر در. شودم  پرداخت او مال از حضانت، هدینه و او نفقه باشد، داشته اموال  کودک اگر. اندکرده بح  اوالد

 یکلیهف ایهن او، فقهر یها پهدر فقهدان با و است پدر براهده کودک، پوشاک و خوراک هدینه یأمین صورت،این

 نجف ، ؛353 ص ،2ج ،7074 حل ، ؛37 ص ،3ج ،7381 طوس ،) است مادر براهده سپ  و پدری جد براهده

  نصّ  نبودن. انددانسته منتف  را آن و ندانسته نفقه ءجد را حضانت اجرت فقیهان برخ ( 387 ص ،37 ج ،7187

 ،8 ج ،7073،اهامل ) اسهت نظر این ادله جمله از ارف، در آن نبودن مرسوم و کند داللت اجرت وجوب بر که

 برخه  نظر به هرچند ،(021 ص ،0 ج ،7045 خوانساری، ؛331 و 333 ص ،2 ج ،7041 اابدین، ابن ؛027 ص



 

  

 حکهیم، ؛283 ص ،2 ج ،7074 خهوی ،) کنهد اجهرت درخواست حضانت برای یواندم  مادر معاصر، فقهایاز 

 (.343 ص ،2 ج ،7074

 حضانت زمان در مالقات حق -7

 سهکونت محهل از سرپرسهت اجهازه بدون یواند نمى طفل گرچها که است آن حضانت مهم نتایج از یکى

 به ،سازد محروم خود نددیکان دید از را کودک یواند نمى حاضنامّا  ؛کند مالقات دیگران با و شود خارج خود

. بماند جدا ها آن از خود میل برخالف است ناچار کودک و شوند مى جدا هم از مادر و پدر که موردى در ویژه

 طفهل کهه صهوریى در. باشهد پدر با حضانت که است شده اشاره موردى در مالقات حق فقط ،فقها سخنان در

 از بهتهر کهودک بهراى زیهرا شهود؛ نمى منع خود، کودک ندد ماندن و پرستارى و مراقبت از مادر باشد، مریض

 ص ،3 ج ،7040 حلهى، ؛213 ص ،37 ج ،7040 نجفهى،) اسهت صهادق نید قضیه این اک . باشد مى دیگران

210.) 

 حضانت برگشت -8

 محقهق وى در شهروطى که شود مى حضانت مستحق صوریى در شخص شد، بیان یر پیش که گونه همان

 دارد حهق دوبهارهشهخص  آیها ،؛ حال این سوال پیش م  آید که اگر شرایط سقوط حضانت مریفع گهرددشود

 خیر؟ یا کند حضانت یقاضاى

 پدر به حضانت بازگشت 1-8



 

  

 از نگههداری بهرای زمال شهرایط وی کهه است زمان  در پدربدرگ یا مادر به پدر از کودک حضانتِ انتقال

 او بهه کهودک سرپرسهت  د،آورَ دست به را خود حیتالص دوباره پدر، اگر بنابراین. باشد نداشته را خود کودک

 وضهعلم منهها بولهده أحهق فههو» اینکه بر مبن  یسار بن فضیل روایت ذیل در موجود یعلیل زیرا شد؛ خواهد سپرده

 این از حکایت ؛(035، ص 3ج ،7073 بابویه، ابن) «پدری جایگاه واسطه به مادر از خود فرزند به است سداواریر او ب؛األ

 آن رفتن بین از با پ . است پدر اولویت مقتض  که است پدری جایگاه یأثیر از مانع موانع، سایر که دارد مطلب

 .(215 ص، 37ج  ،7187 نجف ،) آورد خواهد دست به را خود اثرگذاری بودن پدر دوباره انع،وم

 مادر به حضانت بازگشت 2-8

 :مثال برای ؛آورد دست به را زمال شرایط اوست، اهده بر کودک نگهداری که زمان  در بتواند نید مادر اگر

 سهاقط که حضانت حق ،...و نماید یرک را ااتیادش شود، درمان او مسری بیماری برود، بین از او در جنون آثار

 مهانع، زوال از په  و است مادر آن از معین  مدت در و طبیع  حقوق از حق، این زیرا گردد؛ م  باز بود، شده

 وجود او در حضانت مقتض  که چرا؛ (713، ص 7303 امام ،) نماید اامال را خود حضانت حق یواند م  مادر

 داشهت خواههد را خهود اثهر مقتضه  آن، رفهتن بین از با که است گرفته را آن یأثیر جلوی مانع  وجود و دارد

 (.347، ص 7385یوکل ،  نظری)

 ازدواج کهه صوری  در) قالط با حضانت حق بازگشت در جواهر صاحب مثل نویسندگان از ای اده البته

 (؛215، ص 7385 یوکل ، نظری) اند کرده یردید ،(است بوده او حضانت مانع مادر، مجدد

 : اند داده ارائه نظریه دو باره این در فقیهان



 

  

 کهه صهوریى در دومش، شوهر از گرفتن طالق با زن است، امامیه فقیهان اکثر قول که اول نظریه اساس بر

 طهالق دومش شوهر از مادر گرفتن طالق که شرطى به البته گردد؛ بازمى حضانتش حق باشد، حضانت مستحق

 در رجعى، طالق اده هنگام در زن زیرا گردد؛ برنمى او حق اده، پایان یا باشد رجعى طالق اگر اامّ باشد؛ بائن

 (.11 و 13 ص ،7303 ؛ امام ،07 ص ،3 ج ،7381 طوسى،) است زوجه حکم

 او حهق ااهاده بهر دلیلهى زیهرا شهود؛ نمى داده برگشت حضانت مطلق صورت به که است این دوم نظریه

   (.283 ص ،2 ج ،7074 خوئى، ؛357 ص ،2 ج ،7074 حل ،) نیست

 ، 3ج الهف، 7073 حل ،اند ) مانع زوال صورت در حضانت بازگشت به لئقا فقها مشهور اینکه به یوجه با

 .شود م  طالق مادر از شوهر دوم نید مورد شامل ؛ بنابراین(743ص 

 .اند مانع بلکه ؛نیستند حضانت حق مسقط مذکور، موارد گفت یوان م یفاسیر  این با

 حضانت دوره پایان -9

 ؛است کودک والدت حضانت، شروع ضمن در. م  پردازیم فقه  های دیدگاه و آراء نقل به مسئله این در

 .م  رود سخن آن پایان از ینها حضانت بح  در لذا

 و مه  رسهد به پایان رشد و بلوغ با ،(حضانت) سرپرست  و نگهداری دوران که آن هستند بر فقها مشهور

 زیهرا ؛(347 ص، 37ج  ،7187 نجفه ،) برگدینهد را خهود زندگ  سرپرست یا دارد اختیار بلوغ، از پ  کودک

 اشهخاص نداشتن والیت اصل، و است بوده خودش نگهداری در کودک نایوان  خاطر به سرپرست  و نگهداری

 (.280 ص ،37ج  ،7187نجف ، ) نیست مطرح چیدی چنین رشد، و بلوغ از پ  و است یکدیگر بر



 

  

 یها کودکهان اسهت معتقد الشیعه اصباح در صهرشت . دارد وجود هم دیگر آراء برخ  مشهور، رأی به جد

  ،7073 مرواریهد،) مه  مانهد مادر ندد دختر و م  گیرد یعلق پدر به پسر آن از پ  و مادر اختیار در سال هفت

 از پ  و است مادر اختیار در سال دو یا کودک است معتقد شیعه بدرگ فقهای از مغنیه محمّد جواد (.354 ص

  به  یها، مغنیهه،) مه  گدینهد بهر حضهانت برای دید مناسب را مادر و پدر از کدام هر و دهد م  نظر قاض  آن

 (.370 ص

 نتیجه

 ای وظیفهه و بوده کودک امور به مربوط زیرا است؛ خانواده فقه در پیچیده و اصل  موضواات از حضانت

 مختلف  احکام و است گرفته قرار مقدس شارع یوجه مورد جهت این از و رود م  شمار به او مقابل در سنگین

 :که شد دریافت حضانت به مربوط روایاتِ و آیات بررس  و مطالعه با. است شده صادر آن برای

 نیست انتقال و اسقاط قابل پدر سمت از طرف  از خاطر همین به و است پدر یکلیف و مادر حق حضانت

 .نماید اجرت طلب یواند م  وی نیست، مادر یکلیف چون طرف  از و

 با آن از بعد و مادر با سالگ  دو یا پسر حضانت و سالگ  هفت یا دختر حضانت فقها، مشهور نظر مطابق

 کهودک مصلحت باشد، مالک و مهم باید طالق از پ  کودک حضانت در آنچه و بود خواهد پدر آن از اولویت

 اقهل، اسالم،: از اام حضانت شرایط مادر یا پدر از یک هر که زمان  هر که ای گونه به است؛ والدین شرایط و

 اهدم و ثابت محل  در حاضنه سکونت مسری، بیماری به ابتالء ادم و داری امانت حریت، اخالق ، شایستگ 

 در آخهر مهورد سهه در البتهه شهد؛ خواهد ساقط ها آن مورد در حضانت بدهند دست از را مادر، مجدد ازدواج



 

  

 موانهع کهه صهوری  در داشهت یوجهه بایهد. شود م  ساقط حضانت بیفتد، خطر به فرزند مصلحت که صوری 

 .بود خواهد برگشت قابل حضانت شوند برطرف حضانت

 نفقهه باشد داشته اموال  طفل اگر که است کودک نفقه حضانت، و سرپرست  دوران در مهم مسائل از یک 

 اهده بر وی، فقر و نایوان  صورت در و پدرش اهده به اش نفقه وگرنه شود؛ م  برداشته خودش اموال از اش

 .است مادرش اهده به آن از بعد و پدری جد

 ندنیوا نم  حاضنه و حاضن و داشته را خود خویشان و نددیکان و مادر با مالقات حق طفل دوران این در

 .دنشو مادر یا پدر با خصوص به ها آن با وی دیدار مانع

 بهر وی، سرپرسهت یعیین زمان این در و است رشد و بلوغ به کودک رسیدن حضانت، غایتِدر نهایت  و

 .بود خواهد )قاض ( شرع حاکم اهده

 و مأخذ منابع

 قرآن کریم 

 انتشهارات دفتهر قهم: دوم(. لتحریرالفتهاوى )چها  السرائرالحاوى .(7074) منصور محمد بن حلى، ادری  ابن

 .اسالمى

 .نجفى مراشى اللّه آیت مکتبة قم: الفضیله. نیل الى الوسیلة .(7048) الى محمد بن طوسى، حمده ابن

 افست. المختار. بیروت: چا  الدّر ال  المحتار ردّ (.7041اابدین، محمد امین ) ابن



 

  

قم: مؤسسه سید الشههداء  .مجتب  اراق  اللئال . یحقیق اوال . (7040)جمهور  اب  ابن ال  محمد بن احسائ ،

 )الیه السالم(.

 .اسالمى انتشارات دفتر قم: قوااداالحکام. ان االبهام و اللثام کشف .(7073) حسن محمد بن اصفهانى،

 . اسالمیه کتاب فروش : یهران. مدن  (. حقوق7303) حسن امام ،

 الهادی. دار: بیروت المعاصر. االسالم  الفکر ف  المرأه .(7021) جمال باجوری،

 انتشارات دفتر قم: مقرم. ابدالرزاق سید و ایروانى محمد یقى یرجمه الناضره. الحدائق .(7045) یوسف بحرانى،

 .اسالمى

 بیروت: دار الفکر. الکبری. السنن. (7352) حسین احمد بن بیهق ،

 المعهارف مؤسسهة: قهم. االسهالم شهرائع ینقهیح الى االفهام مسالک(. 7073)جبع ، اامل ، زین الدین بن ال  

 .االسالمیه

 .العرب  التراث اإلحیاء دار: بیروت. اللمعه الشرح ف  البهیه الروضه(. 7073........................... )

 .السالم الیهم البیت آل مؤسسة قم: الشیعه. وسائل .(7041) حسن محمد بن حر ااملى،

 : دار التعارف للمطبواات.یروت. بالصالحین (. منهاج7074) محسنحکیم، 

 .السالم الیه صادق امام الندوع. قم: مؤسسه غنیه .(7071)زهره  ابن حلبى،

 اسالمى. انتشارات دفتر قم: الحرام. و الحالل معرفة فى قوااداالحکام .(الف 7073) یوسف بن حسن حلى،

 .اسالمى انتشارات دفتر: قم(. دوم چا ) الشرایه احکام فى الشیعه مختلف(. ب 7073........................... )



 

  

 موسهوى سهید حسهین یرجمهه القوااد. مشکالت شرح فى الفوائد ایضاح .(7381) محمد فخر المحققین حلى،

 اسماایلیان. قم: دیگران. و کرمانى

 کهوه حسهینى ابهد اللطیهف یرجمهه االمامیه. مذهب الى الفقهیه نضد القوااد .(7073) ابداللّه مقداد بن حلى،

 .نجفى مراشى اهلل آیه کتابخانه قم: کمرى.

 (. مبان  العروة الوثق  کتاب النکاح )چا  دوم(. نجف اشرف: مدرسة دار العلم.7040) ابوالقاسم خوئى،

 .العلم مدینه: قم(. وهشتم بیست چا ) الصالحین منهاج(. 7074) ........................... 

 .الحرمین قم: منشورات العلویه. المراسم .(7040) سالر دیلمى،

 بغداد. االسالم )چا  دوم(. بغداد: جامعة دار ف  المستامنین و الذمیین احکام (.7113) زیدان، ابدالکریم

 .دار التفسیر قم:الحرام.  و الحالل بیان فى االحکام مهذب .(7071) ابد االالى سبدوارى،

 اسالمى. انتشارات دفتر قم: االحکام. کفایه .(7023) محمد باقر سبدوارى،

 پرداز. راى قم: نکاح. کتاب .(7071) موسى زنجانى، شبیرى،

 .الجبل دار: بیروت االوطار، نیل(. 7113) ال  بن محمد شوکان ،

 .اسالمى انتشارات قم: دوم(. الفقیه )چا  الیحضره من .(7073) الى محمد بن صدوق،

 .میدان: یهران. خانواده حقوق مختصر (.7388اسد اهلل ) امام ، حسین؛ صفای ،

 .البیت آل مؤسسه قم: المسائل. ریاض .(یا بى) محمد بن الى طباطبایى،



 

  

یههران:  محمهد یقهى کشهفى. یرجمهه االمامیه )چا  سوم(. فقه فى المبسوط .(7381) حسن محمد بن طوسى،

 المریضویه. المکتبه

 دارالکتهب: یههران. خرسهان موسهوی حسهن یحقیهق (.سهوم چا ) األحکام (. یهذیب7330) ...........................

 .اإلسالمیة

 .اإلسالمیّة الکتب دار: یهران. خرسان موسوی حسن یحقیق. (. االستبصار7314........................... )

 .اسالمى انتشارات: قم. دیگران و خراسانى الى یرجمه. الخالف(. 7041........................... )

 .اسالمى انتشارات دفتر قم: االسالم. شرائع مختصر شرح فى المرام نهایه .(7077) الى محمد بن ااملى،

  .مراش  سید قم: اللثام. کشف (.7045) حسن محمد بن هندی، فاضل

 .مدرسین قم: الفقیه. ال یحضره من (.7040) بابویه ابن قم ،

 الکافى )چا  اول(. دار الحدی . .(7034) یعقوب محمد بن کلینى،

  الشیعه. فقه مؤسسه: بیروت الفقهیه. الینابیع .(7073) اصغر ال  مروارید،

 دارالتعارف.: بیروت .(الیه السالم) الصادق االمام فقه .(ب  یا)محمّد جواد  مغنیه،

 .مفید شیخ هداره جهانى کنگره قم: المقنعة. .(7073) نعمان محمد محمد بن مفید،

کتهاب : قهم. حکهیم ابهد الههادی یصحیح. الفوائد و القوااد اول( )ب  یا(. جمال )شهید محمد بن اامل ، مک ،

 .اسالمیه فروش 



 

  

محمهود  یحقیهقاالسهالم )چها  هفهتم(.  شهرائع شرح ف  الکالم جواهر (.7187) باقر بننجف ، محمد حسن 

 قوچان . بیروت: دار اإلحیاء التراث العرب .

 .سمت: یهران. اسالم  فقه در کودکان حضانت(. 7385) سعید یوکل ، نظری،

 .السالم عليهم البيت آل موسسه بيروت: الوسائل. مستدرك .(8041) حسين طبرسى، نورى،


