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 چکیده

 حضانت عنوان با بلوغ زمان به رسیدن تا آنان تربیت بر نظارت و کودکان از سرپرستی
 انجام تحلیلی توصیفی صورت به که حاضر پژوهش در. شودیاد می امامیه فقه در

 حضانت که آمده دست به چنین فقها مختلف هایدیدگاه بررسی و نقد با پذیرفته،
 در خاص زمان و سن ذکر و است کفایی واجب والدین بر اولویت ترتیب به کودک،

 به نیست، او الزام و والدین از یکی به کودک سرپرستی انحصار به ناظر روایات،برخی از 
 در یا ها آن شایستگی و والدین توافق صورت در حضانت جابجایی امکان که ایگونه

افزون .  است واجب این پذیرش در اولویت بیانگر تنها بلکه نباشد؛ رجح و عسر شرایط
 سالگی هفتسن  تا دختر، باشد یا پسر کودک، سرپرستی برای مادر اولویتبر این، 
 .است

 
 سرپرستی  پدر، مادر، کودک، حضانت،:ها کلید واژه

 

                                                                                                                                                                        
 Email:tahghighat@chmail.irشگاه ایالم؛                   دان گروه فقه و مبانی حقوق اسالمیدانشیار. 1
 .کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه ایالم. 2

ی  و   ه  با ی   وق      ال   س ا
 1395بهار و تابستان شمارۀ یکم، ، نهمسال چهل و 

  129ـ145صص 
   

 
 
 
Fiqh va Mabani-ye Hoghugh-e Eslami 
Vol. 49, No. 1, Spring and Summer 2016 



 1395، شمارۀ یکم، بهار و تابستان نهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  130

 مقدمه
 ای جامعه هب دنرسی ساززمینه، ذهنی و روانی عاطفی، لحاظ به فرزند صحیح تربیت
 سرپرستی اعمال به وابسته هدف این به رسیدن. است اسالمی اخالق به متخلق و سالم

 خاص، شرایطیدر اثر  گاه اما است؛ خود کودک رشد و تربیت جریان بر والدین صحیح
     مشکل به کودک سرپرستی موضوع ها، آن از یکی اعتیاد مرگ یا والدین، جدایی مانند
 در بازنگری و فقها هایدیدگاه بررسی با گذارقانون که است آن نیازمند و خوردبرمی
 . کند تعیین متفاوت شرایط در مسئولیت این اعطای برای را گزینه بهترینی، فقه منابع

و  تبیین حکم تکلیفی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته ،در تحقیقات پیرامون حضانت
 در تنها و شده گرفته مسلم خاص زمانی در ککود سرپرستی به والدین از هر یک الزام
 در هم که حالی در است؛ شده بحث شود، واگذار یکی از آن دو به سنّی چه در کهاین
 امکان که ایگونه به والدین از یکی به کودک سرپرستی انحصار در هم و الزام اصل

 حرج و عسر شرایط در یا شرایط بودن دارا و والدین توافق صورت در حضانت جابجایی
 . دارد وجود بحث جای نباشد،
 
 کودک حضانت تکلیفی حکم

و  ]263، 3، ج13[طفل تربیتوالیت و تسلط بر  از است عبارت حضانت کودک و سرپرستی
 رعایت با خارج، با او روابط تنظیم و او مراقبت و مواظبت طفل، داشتن به تعبیر دیگر، نگاه

 .]191، ص5، ج8 [است شده شناخته طفل نزدیک خویشان برای که مالقات حق
عادی، حضانت  شرایط در که آیدبه دست میچنین  حضانت، به مربوط دالیل از
 :دارد ها آن توان و شرایط به بستگی آن میزان است و کفایی واجب والدین بر کودک
اتُ َو «شریفه آیه: یک الِدَ وَ نَ الْ عْ ضِ رْ نَّ یُ هُ وْلَادَ وْلَین أَ لَینْ حَ مِ ادَ نْلِمَ  کاَ ن أَرَ مَّ أَ ضَاعَةَ یُتِ  الرَّ

لىَ وَ ود عَ وْلُ هُ ِالمْ نَّ لَ هُ نَّ وَ رِزْقُ تهُ وَ وفِ کِسْ رُ عْ فُ بِالمْ ا نَفْسٌ لَاتُکلَّ هَا إِلَّ عَ سْ ضَارّ وُ الِدَةُ َلَاتُ ا وَ هَ وَلَدِ  بِ
ودٌ وَ وْلُ هُ لَامَ هِ لَّ وَلَدِ  شیر تمام، سال دو را خود فرزندان مادران،) 233: بقره، 1 (؛... بِ

 آن بر و. کند تکمیل را شیرخوارگى دوران بخواهد که است کسى براى) این. (دهند مى
 طور به را مادر پوشاك و خوراك است الزم ،]پدر[ شده متولّد او براى فرزند که کس

 به مکلف کس هیچ.) باشد گرفته طالق اگر حتى بپردازد، دادن شیر مدت در(شایسته 
 را کودك به زدن ضرر حق) پدر با اختالف خاطر به(مادر  نه! نیست خود توانایى از بیش
 .پدر نه و دارد



  131  یاز منظر فقه امامیه و قانون مدنت کودکان حضان

بدین  است، مادر و پدر عهده بر فرزند نگهداری وظیفه این که در دارد ظهور آیه این
 روزی شبانه شیردادن الزمه(او  نگهداری شیردادن و و پدر عهده بر او نفقه که گونه
 توانایی با توجه به وظایف تقسیم این .مادر است عهده بر )هست نیز او نگهداری فرزند،
فُ« عبارت که است والدین خاص شرایط و ذاتی هَا إِلَّا نَفْسٌ لَاتُکلَّ عَ سْ  آن به مشعر »وُ
ضَارّ «جمله عبارت، این بر افزون. باشد می الِدَةُ َلَاتُ ا وَ هَ وَلَدِ ودٌ وَ بِ وْلُ هُ لَامَ هِ لَّ وَلَدِ  دارد تصریح »بِ
خودداری  قطع، طور به و برسد فرزند بهتا ضرری  شوندسبب  نباید مادر و پدر که این رب

 برکودک  حضانت پذیرش بنابراین، خواهد بود؛ بچه حال به مضر او، سرپرستی از دو هر
 در فرزند سرپرستی به نسبت مادر احقیتنیز  آیه این از. استکفایی  واجب ها آن

 سرپرستی، حوزه در پدر وظیفه تنها و شودمی روشن او شیردهی و نگهداری محدوده
 . است ها آن نفقه تأمین
والِداتُ وَ«: آیهمعنای  باره در ع صادق امام از حصین بن داود: دو نَ الْ عْ رْضِ نَّ یُ هُ ْوالدَ  »أَ
 احق فاالب فطم فاذا بالسویه، االبوین بین فهو الرضاع فی الولد مادام«: فرمود امام پرسید،

 تا ؛]104، ص8، ج23؛ 434، ص3، ج5[»العصبه من احق فاالم االب مات فاذا الم،ا من به
 صورت به مادر و پدر سرپرستی تحت است، شیرخوارگی سن در کودک که زمانی
 و است او به نسبت مادر از سزاوارتر پدر شود، گرفته شیر از هرگاه. بود خواهد مساوی
 .است سزاوارتر خویشاوندان سایر از مادر بمیرد، پدر هرگاه
 و پدر عهده بر اول سال دو در را فرزند حضانت السالم علیه امام روایت، اینصدر  در
 بین وظایف تقسیم مراد پیشین، یآیه به توجه با که گذاردمی مساوی صورت به مادر
 که است دانسته مادر از ترمحق را پدر شیرخوارگی، دوران از بعد هم ادامه در. است ها آن
 با ؛است واجب دو هر بر شیرخوارگی دوران از بعد کودک حضانت دهد،می نشان نیز این
افزون بر داللت  ،"احقّ" لفظ؛ زیرا است برخوردار اولویت از آن ادای در پدر که وصف این

 در مادر بر پدر تقدم بر هم ،اند بر وجود خصوصیتی در دو نفر که با هم مقایسه شده
ه مادر فوظی بر هم و ،دارد شیرخوارگی اتمام از کودک بعد سرپرستی وظیفه داری عهده

 به منحصر که فرمودمی پاسخ ایگونه به السالمعلیه امام اگر چنین نبود، ؛کندتأکید می
با رعایت اولویت پدر در یک سن خاص که توضیح آن خواهد  اساس، این بر .بشود پدر

  .بگیرند عهده به را حضانت کودک رگیشیرخوا دوران از بعد که است واجب دو هر برآمد، 
جل«: پرسیدم) ع(گوید از امام صادقمی العباسابی بن فضل: سه حقّ الرّ  أَم بولده أَ
 من تجد بما ابني أرضع أنا: طلّقها الذي لزوجها المرأة قالت فإن الرجل بل ال: قال المرأَة
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 یا فرزندش از هدارینگ به است سزاوارتر مرد ؛]44، ص6، ج28 [»به أحقّ فهي یرضعه،
 من: بگوید داده، طالق را او که شوهرش به زن اگر. است ترمحق  مرد نه،: فرمود زن؟

 دادن شیر به مادر دهد،می شیر را او دیگری که مزدی به دهممی شیر را فرزندت
 . دارد فرزندش اولویت

 بر که رفته کار به "احق" لفظ ،]335، ص2، قسم 10، ج3 ["حسن" روایتِ این در
 حدیث، اینبه ویژه از . کندمی داللتبا رعایت اولویت  والدین بر کودک سرپرستی وجوب
 تنها زیرا شود؛ می فهمیده راوی نظر از والدین برای مسئولیت این داریعهده بودن مسلم

 ظاهر، در البته. است ها آن عهده بر مسئولیت این که اشخاصی از نه کرده سؤال اولویت از
 که قبلی دالیل با داده پدر به را احقیت شیرخوارگی زمان در که حدیث این میان تناقضی
 ها را چنین جمع کرد که توان آنمی که شودمی دیده بودند، داده مادر به را احقیت
 قالت فإن (حدیث ذیل قرینه به بلکه نیست؛ شیرخوارگی زمان در پدر احقیت ،مقصود
 مقصود ،)به أحقّ فهي یرضعه، من تجد بما ابني أرضع أنا: طلّقها الذي لزوجها المرأة
 و دکن طلب اجرت دایه، از بیش مادر که زمانی است، دایه به رضاع سپردن در پدر احقیت
 .ندارد مادر توسط او  حضانتبا منافاتی دایه، توسط فرزند رضاع که است روشن

ن منقريّروایت : چهار ه سئل«: قال ذکره عمّ بوعبداللّ جل عن لسالمعلیه ا أَ ق الرّ  یطلّ
ته هما ولد بینهما و امرأَ یّ حقّ أَ حقّ المرأَة قال بالولد أَ ولد أَ ج لم ما بالْ ، 8، ج23 [»تتزوّ
 طالق را زنش که مردی باره در شد سؤال) ع (صادق امام از؛ ]45، ص6، ج28؛ 105ص
 د؟سزاوارترن کودک سرپرستی به نسبت کدامیک دارند، فرزندی که حالی در دهدمی

 . باشد نکرده ازدواج که مادامی است، کودک نگهداری به سزاوارتر زن: فرمود
یت" لفظ از نیز روایت این در  آن داللت چگونگی توضیح که استاستفاده شده  "احقّ

 مادر به را احقیت به صراحت که حدیث این. گذشت مادر و پدر بر وظیفه این وجوب بر
 در زمان مادر احقیت بر دالّ روایاتِ با آیه، با افقتمو وجود با داده، ازدواج  پیش ازتا

 و مرسله حدیث این :گفت توانمی تعارض این رفع برای .تعارض دارد شیرخوارگی،
 سند، ضعف از پوشی چشم فرض برو  ندارد را ها آن با معارضه یارای و است ضعیف
 اجازه مادر و رپد به که مذکور آیه قرینه به است، کرده اشاره طوسی شیخ که چنان

، 23[ است رضاع داریعهده در او احقیتمنظور  داده،را  فرزندشان گرفتن دایه برای
 رضاع زمان در فرزند نگهداریو  شیردادن به نسبت مادر که معنا این به ؛]105، ص8ج
 . باشد نکرده ازدواج که دارد احقیت زمانی تا
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توان از تفاوت  دالیل یادشده، میافزون بر استنباط وجوب کفایی حضانت بر والدین از
 و برخی  والدین گذاشتهها که برخی حضانت در دوره شیرخوارگی را بر عهده مضمون آن

اند، به این مالک کلی رسید که هم اصل وجوب  دانسته"ترمحق"پدر و بعضی مادر را 
حضانت و هم زمان و کیفیت آن در راستای رعایت مصلحت کودک، تربیت صحیح و 

 . ها وجود دارد از این رو، امکان سلب حضانت از یکی از آن. مین نیازهای عاطفی او استتأ
 

 کودک حضانت در فقها اقول
 شیرخوارگی زمان در ـأ
 است، مادر و پدر از یک کدام عهده بر شیرخوارگی دوره در کودک سرپرستی که این در

 مادر عهده بر دختر، چه و رپس چه کودک؛ نگهداری -1: دارد وجود نظریه دو فقها میان
 بر مشترک صورت به کودک نگهداری -2؛ ]395، ص1، ج26 ؛271، ص3، ج20 [است
 ]426، ص3، ج7 [.است مادر و پدر عهده
 اول دیدگاه کهچنین به دست آمد  گذشت، حضانت تکلیفی حکم دربارهچه  آن از
رگی و با تأمین  و این موضوع با دلبستگی کودک به مادر در دوره شیرخوااست صحیح

 این ادعا، البته برای اثبات .نیازهای روحی روانی و جسمی کودک تناسب بیشتری دارد
به ] 271، ص3، ج20 [خالف عدم ادعای  و]153، ص12، ج22 [اجماعافزون بر ادعای 

 :]557ـ556 و 550ـ29،549؛474ـ473، ص4ج،1:    نکـ[ است شده استناد  زیراحادیث
 :است شده نقل  علیه السالمصادق امام از] 473، ص4، ج15 [حلبی صحیح در ـ1

 تقبله بما ترضعه حتّى بولدها أحقّ هي و حملها تضع حتّى علیها ینفق المطلّقة الحبلى«
 نفقه شده، جدا شوهرش از که بارداری زن به ؛]472، ص21، ج10[ » ...أخرى امرأة

 مقابل در است، خود سزاوارتر دفرزن به شیردادن برای او. کند زایمان تا شودمی پرداخت
 .گیردمی دیگر زن که دستمزدی

 شیرخوار، فرزند دارای مطلّقه زن باره در که شده نقل  علیه السالمعلی امام از ـ2
ها«: است فرموده نّ ت إن ولدها برضاع أولى أَ خذ و ذلک أحبّ ، 33 [المرضعة تعطى الّذي تأْ

 مزدی همان و دارد تمایل اگر کودکش، دندا شیر به است تر سزاوار او ؛]159، ص15ج
 .شودمی داده دایه به که گیرد می را

ق إذا« :کندمی نقل علیه السالم صادق امام از کنانی ـ3 جل طلّ  حبلى هي و المرأة الرّ
ها ال و أجرها أعطاها وضعته فإذا حملها تضع حتّى علیها أنفق ن إلّا یضارّ  هو من یجد أَ
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حقّ فهي األجر بذلک رضیت هي فإن منها أجراً أرخص ، 6، ج28[»تفطمه حتّى بابنها أَ
 زایمان که زمانی تا بایستمی دهد، طالق را خودباردار  همسر مردی اگر؛ ]103ص
 گیردنمی سخت او بر داده، را او دستمزد زایمان، از پس .بپردازد را او هایهزینه کند، می
 به راضی مادر اگر صورت این در گیردب او از کمتری مزد که شود پیدا کسی که این مگر
 .شود گرفته شیر اززمانی که  تا فرزندش به نسبت است مقدم باشد،دستمزد  همان
 .شد نقل  علیه السالمصادق امام از که العباسابی بن فضل روایت ـ4

دار شدن آید که مادر در شرایط مساوی، در عهده از مجموع این روایات بدست می
 با تالزم بچه شیردادن کهجا  همچنین، از آن. ر دایه اولویت داردرضاع کودک خود ب

  حرج و عسر موجب یا نیست ممکن یا این دو مسئولیت  میان جدایی و دارد او نگهداری
 در کودک سرپرستی که آن هستند بیانگر التزام، داللت به روایات از گروه این است،
 .است مادر عهده بر شیردهی دوره

 روایت توان به می ،]426، ص3، ج7[اجماع  برافزون  دوم، قول اثبات ایدر برابر، بر
 صادق امام .]559ـ558، ص29؛ 155، ص12، ج22: ـ کن[کرد  استناد حصین بن داود
الْوَالِدَاتُ« آیه بارهدر السالم علیه نَ وَ رْضِعْ نَّ یُ  که زمانی تا«: فرمود »کَامِلَیْنِ حَوْلَیْنِ أَوْلَادَهُ

 از هرگاه و دارد قرار مساوی نسبتی با مادر و پدر بین است، شیرخوارگی رهدو در کودک
 از مادر بمیرد، پدر هرگاه. کودک به نسبتاست  مادر از سزاوارتر پدر شد، بازگرفته شیر

 درهم چهار با را کودک که بیابد را کسی پدر اگر و است سزاوارتر کودک به خویشاوندان
 مادر از را کودک تواندمی پدر دهم،نمی شیر را او درهم پنج با جز بگوید مادر و دهد شیر
 .]434، ص3، ج5[ »بسپرد مادرش به را کودک که است بهتر  برایش هرچند کند، جدا

 به ادعایی اجماع اوالً، :زیرا نیست، اثبات قابل قول این گذشت،گونه که پیشتر  آن
 حدیث مضمون فقها از برخی ،ثانیاً است؛ نشده محقق آن، با فقها اکثر مخالفت خاطر
 ضعف نشانبه واسطه تعارض صدر و ذیلش،  را السالمصادق علیه امام از حصین بن داود
 مشترک مادر و پدر که است آمده آن صدر در چون ؛]154، ص12، ج22[اند دانسته آن
 افزون صورت در که شده داده اجازه پدر به پایان، در ولی ند، هستکودک حضانت در
 مقصود است ممکن این،بر  افزون. کند جدا مادر از را کودک دایه، از مادر دستمزد نبود
 ؛273، ص3، ج20 [است پدر عهده بر آن اجرت و مادر عهده بر شیردادن که باشد این
 .است والدین دوش بر مشترکبه صورت  کودک حضانت که این نه] 155، ص12، ج22

 در مادر اولویت که این در: ضاعر در مباشرت و مادر حضانت میان ارتباط
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 در مادر که است این به مشروط زندگیش، نخست سال دو خالل در خود کودک حضانت
 وجود شرطی چنین که این یا باشد داشته عهده بر نیز را کودک شیردهی مدت، آن

 :است شده مطرح دیدگاه دو ندارد؟
 به دادن شیر به روطمش مادر حضانت: مادر حضانت حق نرفتن بین از، اول دیدگاه

 به عمل از مادر یا شود گرفته شیر از سال دو از پیش کودک اگر بنابراین، نیست؛ کودک
 کودکش نگهداری در او اولویت زند، باز سر کودکش، به دادن شیر در خود وظیفه

 خود، کودک به دادن شیر در مادر که همچنان دیگر، عبارت به. است باقی همچنان
 دهد شیر را کودکش خود، چه دارد، را اولویت همین نیز او از حضانت در دارد، اولویت

 بنابراین،. ]285، ص31، ج32 ؛378، ص1، ج21 [گیرد عهده بر را وظیفه این دیگری یا
 از موجب این، و است کودک  رضاعمنظور به تنها و موقتی امری دایه به کودک سپردن
 شیرخوارگی، ساله دو دوره لخال در کودکش با همراهی در مادر حق رفتن بین
 را کودک برود و مادر سکونت محل بهتواند می دایه ؛ زیرا]263، ص3، ج13 [شود نمی
که  این یا] 43، ص2، ج13 ؛436، ص8، ج9 [پاردسب مادرش به را او سپس ،داده شیر

 شود برگردانده مادر نزد به خوردن، شیر از پس و شود برده دایه سکونت محل به کودک
 .]652، ص2 ج،4[

 :است شده استناد دلیل چند به نظر این اثبات برای
او  برای این از پیش که مادر حضانت حق شیردهی، ترک با که کنیم شک اگر ـ1
 .]290، ص31، ج32 [است آن بقای اصل نه، یا است باقی بود، ثابت
 شده، داده قرار مادر اولویت پایان شیر، از کودک گرفتن روایات، ایپاره در گرچه ـ2
 شیر از کودک گرفتن موارد، بیشتر در که چرا است، غالب مورد به ناظر غایت، این ولی
 .]290، ص31، ج32[کند  پیدا می تحققدوم  سال انتهای در

 تالزم نبود واسطه به که هستند مادر برای جداگانه حق دو شیردهی و نگهداری ـ3
 البته. ]457، ص5، ج9 [ندارد لدنبا به را دیگری سقوط یکی، سقوط ها، آن میان
 با به کودک تالزم شیردادن دارد، یعنی وجود طرف یک از تالزم گذشت، که چنان

 .ندارد شیردادن با ایمالزمه فرزند سرپرستی و نگهداری ولی دارد، او نگهداری
 شیردر صورت  که باورند این بر گروهی: مادر حضانت حق رفتن بین از دوم، دیدگاه

 تواندمی پدر و رودمی بین از نیز کودکش نگهداری او در حق کودک،ر به ماد دادنن
 :؛ زیرا]290، ص2، ج14؛ 651، ص2، ج4 [کند جدا مادرش از را کودک
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 دهد، شیر خود کودک به نباشد حاضر مادر اگر :حرج و عسر آمدن وجود به ـ1
 برای کودک نزد دایه مداوم آمد و رفت که است معلوم و سپاردب دایه به را او بایست می

، 6، ج27 [است دایه حرج و عسر موجب مادر، نزد با وجود ماندن کودک رضاع،
 در هم با ها آن همراهی و رضاع هنگام در مادر از کودک جدایی که همچنان ؛]605ص

 توسط او رضاع گرفتن عهده به و مادر دست در بچه بودن یعنی زمان، این از خارج
 سپس و ببرد دایه نزد را کودک بخواهد اگر دارد، دنبال به ار پدر حرج و عسر دیگری،
، 15، ج9 [است تکلیف از بین برنده روایات، و قرآن نظر از که حرجی و عسر برگرداند؛

 .]300، ص31، ج32؛ 457ص
 هاییسختی با است ممکن دایه آمد و رفت هرچند زیرا درست نیست؛ دلیل این
 هایسختی ایحرفه هر کهچرا  داشت؛ نخواهد دنبال به را حرج و عسر اما باشد؛ همراه
 کردن جداافزون بر این، . حرج باشد و مصادیق عسراز  دارد، بدون این که را خود خاص
 او به اضرار موجب هم و است دایه آمد و رفت از ترسخت هم مراتب، به مادر از کودک
 دوره در مادر، منزل در دایه یدائم استقرار با که دارد وجود امکان اینسرانجام، . شودمی

 .شود رفع یا کاهش مشکل این متناوب، صورت به یا رضاع
 خاصی پیوستگی یک از کودک دادن شیر و نگهداری: رضاع و حضانت میان تالزم ـ2

 شیر هرگاه بنابراین، انداخت؛ جدایی عادتا ها آن میان تواننمی که طوری به برخوردارند،
 خواهد بین از نیز کودکش سرپرستی در او حق شود، تفیمن مادر، توسط کودک دادن
 .]300، ص31، ج32[رفت 

 .شد داده وجود دارد، قبالً تالزم این ادعا که میان حضانت و رضاع از پاسخ
 در ظهور که است کرده استفاده "نزع" واژه از امام ،حصین بن داود روایت در ـ3
 .دارد مادرش از کودک جدایی
 از بچه جداکردن مراد حدیث، سیاق به توجه با زیرا است؛ خدوشم نیز استدالل این
 فرزند و مادر کامل جدایی در ظهور که این نه است دایه توسطاو  رضاع و مادر سینه
 مادر از کودک جدایی در حداقل نشود، پذیرفته قرائنی و سیاق چنین اگر. باشد داشته
 .ندارد ظهور
 که است کرده این به مشروط را مادر بودن حقا امام ها،روایت این از برخی در ـ4
 اگراست که  اینآن،  مفهومراضی باشد؛  گیرند،می دیگر زنان که دستمزدی به مادر
 پس نیست، ترمحق خود کودک به نسبت دیگر نباشد،دستمزد  آن به راضی مادر
  .]466، ص1، ج31 [کرد جدا کودکش از را او توان می
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 احقیت مراد که شودمی فهمیده احادیث همان از زیرا ست؛نی پذیرفتنی نیز دلیل این
 او از دایه، با مساوی دستمزدی به مادر رضایت عدم علت به که است رضاع در مادر
چرا که  ببرد؛ بین از نیز کودک نگهداری در را او احقیت این که نه شود،می گرفته
 برای کودک سرپرستی حق درسمی نظر به بنابراین. نیست احقیت دو این بین ایمالزمه
 .  نیست اوتوسط  شیردهی پذیرش به محدود مادر

 
 شیرخوارگی از پس  ـب
 :دارد وجود مختلفی های دیدگاه خصوص این در

، 10، ج3[ دخترباشد یا  پسر سالگی؛ هفت خود تا کودک حضانت به مادر اولویت ـ1
 ارائه دالیلی قول ایناثبات  برای .]131، ص5، ج24؛ 285، ص2، ج16؛ 336، 2قسم
 :از عبارتند ها آن از برخی که شده

: نوشت حضرت آن به) ع(صادقامام  اصحاب از یکیکه  کندمی نقل نوح بن أَیّوب :یک
، چه کسی بچه را نگهداری کند؟ امام پاسخ دادم طالق را او فرزندی، او از و داشتم زنی
لُغَ أَنْ إِلَى بِالْوَلَدِ أَحَقُّ الْمَرْأَةُ«: دادند  ؛]435، ص3، ج5 [»الْمَرْأَةُ تَشَاءَ أَنْ إِلَّا سِنِینَ سَبْعَ یَبْ
  .بخواهد این جز خودش که این مگر سال، هفت تا خود کودک به است سزاوارتر زن

، 2، ج19؛ 335، ص2، قسم10، ج3[است صحیحاز نظر سندی  که روایت این در
 سزاوارتر سالگی هفت تا مطلق، طور به خود کودک سرپرستی به نسبت مادر ،]294ص

 .باشد داشته فرزند جنسیت به ایاشاره که این بدون است، شده دانسته
 هفت سن تا که اندکرده سفارش کودکان، صحیح تربیت راستای در که احادیثی: دو
 الصبي یربّى«: السالمعلیه علی امام از منقول حدیث مثل شوند؛ گذاشته آزاد سالگی
 هفت، تربیت سال هفت ،کودک ؛]493، ص3، ج5[»سبعا یستخدم و عاسب یؤدّب و سبعا
 صادق امام از منقول شود؛ همچنین حدیثمی گرفته کار به سال هفت و تأدیب سال
 فإن سبعا نفسک ألزمه و سنین سبع یؤدب و سنین سبع یلعب ابنک دع«: السالمعلیه
ا و أفلح  که کن رها سال هفت تا را خود کودک ]492، ص3، ج5[»فیه خیر ال فإنه إلّ
 رستگار اگر بده، قرار او مالزم را خودت سال هفت و شود تأدیب سال هفت و کند بازی
 .نیست او در خیرى گرنه و شد که شد

 مربی او زیرا است؛ مادر نزد کودک بازی، و تربیت سال هفت در که است روشن
  .]337، ص2، قسم10، ج3[نیست دختر و پسر بین فرقی جهت، این در و بوده کودک
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 :دارند داللت قول این بر روایاتچند  .ازدواج زمان تا کودک حضانت به مادر اولویت ـ2
 همسر از که مردی باره در علیه السالم صادق امام از دیگری یا غیاث بن حفص: یک
 هستند؟ سزاوارتر فرزند آن به کدامیک کرد سؤال بود،  فرزند دارای و شده جدا خود
رْأَةُا« : فرمود مْ مَا لْمَ ج لَ وَّ زَ  .نکند ازدواج که مادامی زن، ؛]492، ص3، ج5 [»تَتَ
 فرزندی او از که حالی در را خود زن که مردی باره در علیه السالم صادق امام از: دو
 أَحَقُّ الْمَرْأَةُ«: فرمود هستند؟ فرزند آن به سزاوارتر کدامیک شد سؤال دهد،می طالق دارد،
 .نکند ازدواج که مادامی است کودک به سزاوارتر زن ؛]105، ص8، ج23 [»تَتَزَوَّجْ لَمْ مَا بِالْوَلَدِ
ه: سه  او ظرف شکم من پسر، این: به پیامبر عرض کرد زنی: گویدمی عمر بن عبداللّ
 قصد و داده طالق مرا پدرش او است؛ گسترنده دامنم و مشک برایش امسینه وبوده 
تِ«: آن حضرت فرمود. کند جدایش من از دارد نْ قُّ أَ حَ هِ أَ مْ مَا بِ حِي لَ نْکِ ، 15، ج33 [»تَ
 .نکنی ازدواج که زمانی تا سزاوارتری او به نسبت تو ؛]164ص

 ازدواج که زمانی تا مادر سرپرستی حق که دارند داللت این بر روایات این هرچند
 کهاز آن جهت  میدو و اولی ضعیف هستند؛از نظر سندی  سه هر اما است، نکرده باقی

 مثبت هم مضموناز نظر . است عامی که علتاین  به سومی مجهول است؛ ها آن راوی
 کودک حضانت که آیدبرمی سوم حدیث خصوصبه  ها آن ظاهر از زیرا نیستند؛ ادعا

و عدم ازدواج مادر،  فرزند بلوغ زمان تا که این نهاست  شده ازدواج عدم به مشروط
  .ستاو عهده به حضانت

 مفید شیخ .سالگی نه تا دختر و سالگی دو تا پسر حضانت به مادر اولویت ـ3
 و پسر داریعهده برای مادر به نسبت پدر شد، گرفته شیر از کودک هرگاه«: گوید می
، 30[»کند ازدواج مگر است، سزاوارتر سالگی نه تا دختر سرپرستی به نسبت مادر
 اما دختر؛ یا است پسر یا شود گرفته شیر از کودک هرگاه«: گویدمی نیز سالر ].531ص
 نه سنبه  تا کفالتش به مادر دختر، است؛ اما سزاوارتر مادر از او کفالت برای پدر پسر،

 به پدر ازدواج، صورت در. باشد نکرده ازدواج که مادامی است، ترشایسته برسد، سالگی
  ].164، ص17[»بود خواهد ترمحق دختر

 :عبارتند از شده، گفته نظریه این برای هایی که توجیه
 وقت بیشتر پدر او، خالف بر و دارد حضور کمتر اجتماع در دختر که جا آن از: یک
 تا یعنی بلوغ؛ سن به رسیدن زمان تا باید ناگزیر برد،می سر به خانه از خارج در را خود
 .]291، ص31، ج32[باشد او تربیت دارعهده نفر یک سالگی، نه
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 دختر، ازدواج زمان تا بایستمی باشد، چنین اگر زیرا نیست؛ قبول ابلق توجیه این
 خانه خارج در را زمانش بیشترین پدرچرا که  باشد؛ داشته عهده به را او سرپرستی مادر
 دارعهده کسی دارد این به نیاز و بود خواهد کم اجتماع در دختر حضور و بردمی سر به

 .بود نخواهدهم  بلوغ به دمحدو زمان این و باشد او سرپرستی
 با است؛ ترمناسب دختر تربیت برای مادر و پسر تربیت برای پدر جا که از آن: دو
 و پسر سرپرستی بر دانندمی مادر سرپرستی نهایت را سال هفت سن که روایاتی حمل

 که گفت خواهیم است، سالگی نه سن که دختر بلوغ زمان تا دختر بر او استصحاب
 .]291، ص31، ج32[دارد  ادامه سالگی نه تا دختر بر رماد سرپرستی
 تربیت برای پدر هدلیلی وجود ندارد ک زیرا آید؛نمی نظر به صحیح نیز توجیه این
 هفت بر دال همچنان که حمل روایات. باشد ترمناسب دختر تربیت برای مادر و پسر
بدون  بلوغ، مانز تا ختراب سرپرستی دحاستص و پسر کفالت بر مادر سرپرستی سال

این به هر حال، . داد انجامهم  پسر باره در را استصحابدلیل است، زیرا می توان این 
 . ]295، ص2، ج19[ قول فاقد دلیل است

، 4؛ 651، ص2، ج4[سال هفت تا دختر و دو تا پسر حضانت به مادر اولویت ـ4
 : عبارت است از دالیل این قول؛ ]288ص

دارای  مسأله، در موجود روایات به توجه بان اجماع ای .]387، ص6[ اجماع: یک
که با توجه به  معتبر نیست؛ ضمن این دلیل، همین به ویا محتمل المدرک است  مدرک

 .اختالفات موجود در مسأله، چنین اجماعی محقق نشده است
 را مزبور روایت روایات، سایر با جمع خاطر به فقها از گروهی .روایات میان جمع: دو
 رعایت جمعی، چنین مستند .]308، ص7، ج12[ اندکرده دختر سرپرستی بر حمل
 .است مادر و پدر از یکی با کودک میان تناسب

 وجود آن بر دلیلی و است عقلی استحسان یک تنها ادعا مورد تناسب جا که از آن
 راه از فقهی حکم یک استفاده هک این ضمن. باشد درست تواندنمی مذکور جمع ندارد،

 .نیست برخوردار قطعیت و کلیت از وجود، فرض بر هایی،مناسبت نینچ
 تفاوت به اعتقاد که باورند این بر فقها از برخی .سال هفت بر دال روایات ترجیح: سه
 نتیجه است، روایات میان جمع از ناشی که این بر افزون حضانت مسأله در دختر و پسر میان
 نظر از هم که چرا کنند؛می محدود سال هفت به را مادر حضانت که است احادیثی ترجیح
 .]422، ص8، ج9[مشهورتر هستند مضمون، نظر از هم و هستند روایات سایر از بیشتر تعداد
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به  و کثرت سال، هفت بر دالِّ روایات اگر :گفت توانمی استدالل این به جواب در
 و پسر میان دم تفاوتع اول، یعنی در آن صورت، قول داشته باشند؛ ترجیحهمین دلیل، 

 بین جمع برهم  ثابت خواهد شد و دلیلی سال، هفت تا مادر حضانتاولویت  و دختر
چنان  هم بنابراین،. شودمی خارج استدالل چرخه از روایت یک ؛ بلکهبود نخواهد روایات

 که ای گونه به پسر و دختر میان تفصیل) 454، ص4، ج15 (اندگفته فقها برخی که
 یدلیل هیچ باشد، سال هفت تا دختر به نسبت و سال دو تا پسر به نسبت مادر حضانت

 میان تناسب و اجماع اگر«: نویسدمی باره این در طباطبایی .ندارد وجود آن اثبات بر
و  دشوار کاری است، مشهور اگرچه تفصیل، نظریه قبول نبود، دختر و مادر و پدر و پسر

 » نیکو بودسال، چه در پسر و چه در دختر هفت تانسبت به پدر  قول به اولویت مادر
  ].158، ص12، ج22[

 اصالحی (1169 ماده در مدنی قانون ندارد، محکمی دلیل مشهور قول که جا آن از
 برای«: است پذیرفته سالگی هفت سن تا دختر و پسر برای را مادر سرپرستی) 1382
 هفت سن تا مادر کنند،می یزندگ یکدیگر از جدا او ابوین که طفلی نگهداری و حضانت
نیز همین حکم فهمیده  روایات ظاهر از .]2[»است پدر با آن از پس و دارد اولویت سالگی
 و سالگی هفت تا دختر حضانت بر ها آن حمل و دارند اطالق روایات شود؛ زیرامی

 .دبو خواهد دلیل بدون کاری پدر، به آن بعد و سالگی دو تا مادر به پسر حضانت اختصاص
 
 حضانت حق اولویت یا الزام
 و سن ذکر آید،برمی والدین سرپرستی زمان باره در فقها هایدیدگاه ظاهر از که چنان
 به آنان الزام و والدین از یکی به کودک سرپرستی انحصار به ناظر روایات، در خاص زمانی
 و والدین قتواف صورت در حضانت جابجایی امکان که ایگونه به است، عینی وجوب نحو

 و رسدنمی نظر به چنین که حالی در نیست؛ حرج و عسر شرایط در یا ها آن شایستگی
 کودک سرپرستی به نسبت والدین از یکی رجحان و اولویت بیانگر تنها احادیث ظاهر
 بر دالِّ روایات تمامی در که است "احق" لفظ رساندمی نتیجه این به را ما که چه آن. است

ق بر واژه، این شد، گفته نیز پیشتر که چنان زیرا است؛ رفته کار به حضانت موضوع  مُحِ
 کودک، زندگی از خاصی سن در که تفاوت این با کندمی داللت ها آن دوی هر بودن
 هر اگر .باشد کار در الزامی که این بدون هاست آن از یکی با مسئولیت این پذیرش اولویت
 شد ونمی "احق" به تعبیر بودند، آن عینی وجوب به ملزم خاص، زمانی در والدین از کدام
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 احقیت که کرد استنباط تواناین مطلب می از .بشود "حق" به تعبیر که بوداین  مناسب
 هر شایستگی وجود با حضانت پذیرش در والدین اختالف فرض به مربوط یا والدین از یکی
 را حضانت که این در است یاسالم حاکم یوظیفه تعیین برای یا است سرپرستی برای دو
 با ها آن از یکی به حضانت حق سپردن رو، این از .بسپارد کسی چه به عادی شرایط در

 حضانت برای احق فرد الزام موجب نه و است دیگری مسئولیت نافی نه اولویت، رعایت
 کودک حضانت به نتواند دارد، اولویت اول نگاه در که فردی اگر بلکه شد؛ خواهد کودک

 تفاوتی مسئولیت، انتقال این در و شودمی منتقل دیگری به سرپرستی حق کند، قداما
 و شایستگی که این یا دکن خالی شانه آن بار زیر از عمداً سرپرست شخص که کندنمی

 . بدهد دست از را حضانت شرایط
 داشته  حضانتاولویت کودک، زندگی از ایمرحله در پدر فرض، بر اگر اساس، این بر

 قابل غیر مشکالت دو، هر یا کودک و مادر از یکی برای مادر از کودک جداکردن و اشدب
 حق ادامه بایستمی و رودمی بین از پدر اولویت حق باشد، داشته دنبال به را تحملی

 .شود سپرده مادر به سرپرستی
 
 ازدواج به اقدام صورت در مادر حضانت حق
 از را او سرپرستی حق تردید بدون مادر ازدواج د،باش نداشته مانع و باشد زنده پدر اگر
، 5، ج9؛ 651، ص2، ج4[ است اجماعی شیعه فقهای بین حکم این. بردمی بین
 قانون در. ]531، ص30؛ 41، ص6، ج25؛ 291، ص2، ج14؛ 102، ص3، ج11؛ 463ص

 هم متعددی روایات اجماع، بر افزون .]2[است شده پذیرفته قول این 1170 ماده مدنی
 :است قول این بر دلیل

 ای برده با که آزادی زن باره در علیه السالم صادق امام از گویدمی رقی اودد :اول روایت
 با ازدواج و شوهر از طالق صورت در که کردم سؤال شده، فرزند چند صاحب و کرده ازدواج
 یأخذ أن للعبد لیس«: فرمود امام است؟ سزاوارتر فرزندان سرپرستی برای کسی چه دیگری،
 أحقّ فهو أعتق فإذا مملوکاً مادام منه بولدها أحقّ هي یعتق حتّى تزوّجت إن و ولدها منها
 از را خود فرزندان ندارد حق است، نشده آزاد که زمانی تا برده ؛]45، ص6، ج28[»منها بهم

 ردهب پدر که مادامی است، خود فرزندان به سزاوارتر شوهر به نسبت مادر. کند جدا مادرشان
 .است سزاوارتر مادرشان از خود فرزندان به او شد، آزاد پدر هرگاه. است

 همسر از فرزند داشتن با مردی اگر :شد سؤال  علیه السالمصادق امام از: دوم روایت
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ج لم ما المرأة«: فرمود امام هستند؟ فرزند آن به سزاوارتر کدامیک شود، جدا خود  »تتزوّ
 .نکند ازدواج هک مادامی زن ؛]435، ص3، ج5[

 امسینه ظرف، چون او برای شکمم پسرم این: کرد عرض پیامبر به زنی :سوم روایت
 از را خواهد او می و داده طالق را من پدرش بود؛ او حریم چون دامنم و آشامیدنجایگاه 

 سزاوارتر تو ؛]164، ص15، ج31[»تنکحىلم ما به احق انت«: فرمود پیامبر ؛کن جدا من
 .اینکرده ازدواج که مادامی هستی ودخ کودک به

ج لم ما ابنها بحضانه أحقّ األم«: است شده نقل پیامبر از :چهارم روایت ، 24[ »تتزوّ
 خود فرزند نگهداری به مادر ؛]289، ص31، ج32؛ 289، ص25، ج18؛ 133، ص5ج

 .است سزاوارتر نکند، ازدواج که مادامی
 است موظف مادر دیگر، مردی و مادر میان زناشویی رابطه برقراری باافزون بر این، 

 صورت، این در است طبیعی. کند او حقوق برآوردن و شوهر صرف را خود وقت تمام
     .کند عمل کودکش از نگهداری در خود مادری وظایف به که بود نخواهد قادر دیگر
، 19[رود نمی بین از مادر حضانت حق فقها از برخی نظر به باشد، رفته دنیا از پدر اگر
 وجود با پدر بر مادر ترجیح برای تنها مادر نکردن ازدواج دیگر، عبارت به. ]295، ص2ج

 .]295، ص31، ج32[است معتبر شرایط، سایر
 

  گیری نتیجه
 :آیدمی دست به نتایج این گذشته، مباحث مجموع از

 ریخوددا آن از اگر که ایگونه به است، واجب مادر و پدر بر کودک حضانت: یک
 فرزند به ضرر موجب ها آن از یکی سوی از حضانت قبول عدم اگر .اند گناه کرده کنند،
 در ها آن از کدام هر البته. است عینی واجب گرنهو، کفایی واجب صورت، آن در نباشد،

 و دارند اولویت مسئولیت، این پذیرش به اقدام در کودک زندگی و سن از مرحله یک
 .  شوند آن پذیرش در دیگری مانع حق، این اعمال با ی،عاد شرایط در مجاز هستند

 عهده بر سالگی دو خالل در دختر چه و پسر چه کودک؛و حضانت  سرپرستی: دو
یعنی  نیست؛ رضاع به مشروط مادر این، حضانتافزون بر . نکند ازدواجاگر  است، مادر
 شیر در خود یفهوظ به عمل از مادر یا شود گرفته شیر از سال دو از پیش کودک اگر
 .است باقی همچنان کودکش نگهداری در او اولویت زند، باز سر کودکش، به دادن

 عهده بر سالگی هفت تا کودک حضانت پذیرش اولویت والدین، حیات صورت در: سه
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. نیست دختر و پسر میان تفاوتی موضوع، این در و است پدر عهده بر آن از بعد و مادر
 . است پذیرفته را به درستی رنظ همین نیز مدنی قانون

حِق فرد الزام به ناظر روایات، در خاص زمان و سن ذکر: چهار  عینی وجوب نحو به مُ
 انحصار بر و است کفایی واجب نحو به الزام مفید ،"احق" واژه به توجه با بلکه نیست؛

 انتحض جابجایی امکان که ایگونه به ندارد داللتی منتخب نیز فرد در کودک سرپرستی
 شرایط در بلکه نباشد؛ حرج و عسر شرایط در یا ها آن شایستگی و والدین توافق صورت در

 .دارد وجود بعدی نفر به کودک سرپرستی سپردن امکان توافقی، صورت به یا اضطراری
    .شودمی ساقط ازدواجبه واسطه  مادر حضانت: پنج
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