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حضانت اطفال از دیدگاه فقه امامیه


احمد مراد خانی ،سیده طوبی هاشمی نژاد

(تاریخ دریافت2331/03/21 :؛ تاریخ پذیرش)2331/03/12 :

چکیده
کودک برای ادامه زندگی خود افزون برشیر مادر نیاز به مراقبتهای دیگری هم دارد .این نوع مراقبتها در شرایط عادی باید ازسوی فرردی
که بیشترین پیوند عاطفی را نسبت به کودک دارد ،انجام گیرد .از این رو جهت تامین این امر بحث حضانت مطرح اسرت .کره در ترریر
آن گفته شده است:حضانت به مرنی سرپرستی امور زندگی و حفاظت و پرورش طفل است تا زمانی که طفل به حفاظت و پرورش محتاج
است .و از آنجا که نقش حضانت و سرپرستی کودکان از دیدگاه مکتب اسالم هم از جهت فردی و هم اجتماعی دارای اهمیت فوق الراده
می باشد و انجام آن توسط افراد شایسته و صالح مورد نظر است .تا کودکان تحت حضانت افراد سالم و شایسته بار آیند .لذا در فقه امامیه
برای متولی امر حضانت شرایطی خاصی در نظر گرفته شده است تا این حق و وظیفه را به گونه ای شایسته به انجام برسد.

کلیدواژگان
اطفال ،حضانت ،فقه امامیه ،وصی ،،والیت.

 نویسنده مسئول :استادیار گروه فقه و مبانی حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهAh _ moradkhani @ yahoo.com :

 دانشجوی کارشناسی ارشد ،فقه و مبانی حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
براساس تعالیم دینی ،مادر موظف است که فرزند خودرا تا دو سال ،حدداق بیسدت ویکمداه شدیر
بدهد .اما این نکته نیز روشن است که کودک برای ادامه زندگی خود افدزون برشدیر مدادر نیداز بده
مراقبتهای دیگری هم دارد .این نوع مراقبتها در شرایط عادی باید ازسوی فردی که بیشترین پیوندد
عاطفی را نسبت به کودک دارد ،انجام گیرد .بحث ازنگهداری کودک و مراقبت از او در متون فقهدا
و حقوقی از آن جهت به حضانت تعبیرمی شود و از دیر باز مورد توجه اندیشمندان و حقوقددانان
اسالمی بوده است و به لحاظ اهمیت و جایگاه خاص این مساله در جوامع بشری و اهمیدت آن در
مکتب اسالم کهانسان را خلیفه خدا در زمین معرفی می کند ،مدورد عنایدت و توجده بدوده اسدت.
بنابراین نخست الزم است که مفهوم حضانت و همچنین مفاهیم مرتبط بطور خالصه مورد بررسدی
قرار گیرد.
مفاهیم
مفاهیم حضانت
حضانت در لغت

حضانت در لغت واژه ای عربی است که به ادبیات فقهی و حقوقی راه یافته اسدت از مداده حضدن
یحضن حضانه بر وزن فع یفع گرفته شده است .امکان دارد مصدر باشد یا اسدم مصددر کده در
معانی متعدد استعمال شده است مانند :سینه ،بازوان ،مدابین بدازوان ،جندب و پهلدو ،زیدر بغد تدا
نشیمنگاه ،چنانکه در لسان العرب آمده:
الحضددن :مااون االبط اایالبلااحالبلقی ا ال ال ا :الهوبلص ا وال البلالن ا اال المااوال ضااوال الین ا البلص ا حالحین ا حالین ا حال
ینونحالجاللحال حالین حالبیال حالج ح (.ابن منظور،۵۰۴۱ ،ج ۵۱ص )۵۱۱
بحلن الابلقسرالمون االبط یالبلحالبلقی ال ...الجونبالبلیحال الانی اح :حضن به کسر حاء همان زیر بغ و
سینه و کنار یک چیز را گویند که به احضدان جمدع بسدتع مدی شدود( .فیدروز ابدادی،۵۱۱۰ ،ج ،۰

ص)۱۵۱
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الینا البلصا حالینا و ...بالکسر اسم مکان یعنی مح پرورش و نگهداری و حضن به فتح حاء به
معنای پرورش دادن است ( .زبیدی ۵۱۴۱ ،ج ) ٩
حضانت در اصطالح

فقیهان هم حضانت را از معنای لغوی آن چندان دور نساختهاند بلکه برابر همان معنای لغوی معندا
کردهاند .اکثر فقیهان امامیه این چنین تعریف کردهاند :بحلنونحال فت البحلوءال طیاحالللاحالبللفا ال البن اوااللفو ا ال
تر تحال الموالیتاللقالهبوالم المصلححالم الیفظحال الجاللاحال احالیاریر ال الو الاحال ال حلاحال النه احال الی ظ فاحال البسا الحن و احال ال اوال
ذلا ( .شهید ثانی،۵۰۵۱،ص ،٩۵۵ج )۵حضانت عبارت است از والیت وسلطه بدر تربیدت طفد و
امور متعلق به آن مانند نگهداری ،خوابانیدن ،سرمه به چشم او کشدیدن ،نظافدت ،شسدتن لبداس و
غیره در تعریف دیگر ،عالوه بر موارد قب آمده است « :المج ا المصاوحلحالبالالبلرهاولح» (میرفخدر الددین،
 )۵۴٨۱یعنی به سرپرستی امور زندگی او غیر از شیر خوارگی حضانت گفتده مدیشدود .و در یدک
تعریف دیگر آمده است :البملربنالهبوال حالبطصل حال طیحالللحالبللفا اللب تاح» (عالمده حلدی،۵۰۵۱،ج ،۱ص
۵۴۵و )۵۴۱در قانون مدنی افغانستان که بیانگر دستورات فقهی حنفی است ،حضانت چنین تعریف
شده است« :حضانت عبارت است از حفاظت و پرورش در مدتی که طف به حضدانت و پدرورش
زن محتاج باشد».
با توجه به مطالب مذکور در متون فقهی راجع به حقیقدت شدرعیه داشدتن حضدانت دو نظریده
وجود دارد.
 .۵گروهی از دانشمندان معتقدند که برای واژه حضانت حقیقت شرعیه وجود نددارد در متدون
فقهی هم به معنی لغوی بکار رفته است .اکثر فقیهان شیعه امامیده و حنفدیهدا ایدن نظدر را
پذیرفتهاند چنانچه درکتب فقهی حضانت به انجام این گونه اعمال خدمات معنا شده است:
محافظت از کودک ،شستشو ،نظافت بدن و لباسها ،خواباندن کودک در بستر و ...با توجده
به اینکه این مورد که بیان شد نمونههایی است از مصادیق حضانت این نظریده بیدانگر ایدن
است که حضانت دارای حقیقت شرعیه نمیباشد و در همان معنای لغدوی خدود اسدتعمال
شده است و شارع مقدس آن را امضا فرموده است نه این که یک حکم تاسیسی باشد.
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 .۱عده ای از فقها بر خالف گروه اول قاﺋل به حقیقت شرعیه برای حضانت شدده اندد و گفتده
اند که حضانت در اصطالح فقهی به معنای والیت و سلطنت است .امدا در تویدیح اینکده
والیت و سلطنت چگونه و بر چه چیزی است ،آراء مختلدف اراﺋه داده اندد ولدی روی هدم
رفته در یک مسئله با هم مشترکند ،که همه حضانت را والیت بر تربیت کودک دانسته اند.
مفهوم طفل
مفهوم طفل در لغت

در مفهوم لغوی طف آمده است الطف  :بلول الموالنبمالانلموال ال الیق الللحالبجلم ( .راغب اصفهانی ،بی تدا،
ج  ،٨ص  )۱۱۵راغب گوید :طف تا وقتی گفته می شود که فرزندد بددنن ندرم باشدد .در مجمدع
البحرین آمده است« :بللف ال بی البططفاو الهاوالماوال ا الباالیولا البلاحالباالحیاتل » ( طریحدی ،بدی تدا ،ج  ،۱ص
 ) ۰۵۵طف واحد اطفال است از زمان تولد تا زمان هنگام احتالم به او طف گفتده مدی شدود .بلولا ال
بلصغلالبطنسواال البل ببال و الب البطن وویال الیقواال(بللف )ال لفظال بی الللماک رال البملوناوال البجلما ال ال او اللقاولحال«ب ال
بللف ا البلااکی التالیظتضاار بالللااحاللااوو البل سااوء» ( نددور آیدده ) ۱۵ال الحیااو البمللو قااحال ااحالبلتث ااحال البجلم ا ال البلتون ااو..ال
قو (طفلح)ال ال(بطفاو )ال ال(طفا

) .طف به بچه صغیر انسان و چهارپایان گفته می شود .ابدن دنبداری

می گوید لفظ واحد برای مذکر و مونث و جمع استعمال می شود .چنانکه در قرآن آمدده اسدت و
امکان استعمال هم بر جمع دارد و هم بر مذکر و مونث مث  :طفله ،اطفال و طفالت .در جای دیگر
آمده است بللفلح:البحل یثحالبلس ،البملک رالبللفا ،البللفا ال بیا البططفاو ال الهاوالماوال ا الباالیولا البلاحالباالحیاتل .البللفا :ال
بلص حالیق الللاحالبلاک رال البطنثاح ( .ابن منظور ،بی تا ،ج  ،۵۵ص  ۰۴۰و ابدن منظدور ،بدی تدا ،ج  ،۱ص
 ۰۵۵و ابن منظور ،بی تا ،ج  ،۱ص  )۵۱طف به ابتدای سن بچه گفته می شود .در و در مذکر طف
گفته می شود .طف واحد اطفال است از زمان تولد تا بلوغ.
طفل در اصطالح

تعریف صریحی از طف بعم نیامده است .لکن از البالی کلمات علما چنین بدست مدی آیدد کده
به فرزند آدم از بدو تولد تا زمان بلوغ طف گفته می شدود .مدرادف ایدن واژه (صدبی) در عربدی و
(کودک ) در فارسی است که از معنی لغوی خود چندان دور نشدده اسدت .بعندوان نمونده :دربداره
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غس دادن میت در صورتی که از جنس او موجود نباشد می تواند جنس مخالف اورا غس بدهدد،
چنین می خوانیم :اگر صبی در سن پنج سالگی از دنیا برود و مردی نیست اورا غسد بدهدد زنهدا
اورا باید غس دهند (.مفید ،بی تا ،ص  .)٨8اینجا می بینیم به پسر  ۱ساله صبی گفته اند .صبی کده
به سن  8سال رسید باید امر به نماز و روزه شود ( البته مستحب است) در روایات هم واژه طف و
صبی شام بچه انسان از زمان تولد تا زمان بلوغ می گدردد .همانندد و ا البلقلا اللا البلث حناحاللا البللفا 6ال
(صدوق ،بی تا ،ج  ،۵ص  )8۱در سراسر ابواب فقه شیعه و عامه این استعمال به چشم می خدورد
که دو کلمه طف و صبی در عربی و کودک در فارسی به جای هم استعمال می شود.
مفاهیم مرتبط با حضانت
کفالت

خوب است بدانیم در قرآن کریم دو جا از ماده کف استفاده شدده اسدت یکدی در مدورد حضدرت
موسی علیه السالم و دیگری درباره حضرت مریم سالم اهلل علیها .قرآن کریم در دو سوره بده بیدان
ماجرای حضرت موسی می پردازد .در آیه  ۰سوره طه میقرماید«:ها البنلقا الللاحالما ال فلاحال رجال او البلاحال
بم ال حالتقارالل او ال الطالنا ا» (آن هنگام که خواهر تو از آنجا می گذشت و می گفت) آیدا میخواهیدد
شمارا به کسی راهنمایی کنم که اورا نگهداری کند ؟ بدین ترتیب تو را به مدادرت برگردانیددم تدا
دیده اش روشن شود و اندوهگین نباشد .در آیه  ۵۱سوره قصص می فرماید « الیرم واللل حالبملربها الما ال
ال قولتاله البنلق الللحالبه ال تالیقفونحاللق ال الها اللاحالانصاحوا» و از پین شدیر دایگدان را بدر او حدرام
کردیم پس (خواهرش به ایشان) گفت آیا کنم شما را به خانواده ای که برای شدما از او نگهدداری
کنند و خیر خواه او باشند ؟ نخوردن شیر دایگان داللت دارد ،که موسی از خوردن شدیر هدر زندی
جز مادرش خودداری میکرد ،این یک خواست الهی و انگیزه بازگرداندن موسی به خانواده اش بود
و بر عهده گرفتن کفالت اوست .منتها این کفالت در جمله نخست به یک نفر اسناد شدده اسدت و
در جمله دوم به یک مجموعه نسبت داده شده است یعنی خانواده حضرت موسی علیه و علی نبینا
و اله السالم.
در متون تفسیری برای مفهوم کفالت به انجام دادن کارهایی از ایدن دسدت اشداره رفتده اسدت
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 .۵پرورش ( تربیت ) و شیر دادن  .۱نگهداری ( حضانت )  .۱زیر پر و بال گرفتن کودک  .۰متعهد
شدن به شیر دادن کودک و انجام کارهدای او ( طباطبدایی ،بدی تدا ،ج  ،۵1ص  / ۵۱۵طبدری ابدن
جریر،بی تا ،ص  ) ۱۵۴در سوره مبارکه آل عمران بحث به کفالدت گدرفتن از سدوی زکریدا علیده
السالم مطرح گردیده است .خداوند پس از بیان چگونگی نذر همسر عمران و تولد حضرت مدریم
(س)براین مطلب تاکید می کند که حضرت زکریدا ،متکفد اداره زنددگی او شدد « .تق لضاوالوهباوال قاو ال
یس ال البن تضوالن واتالیس وال ال فلضوال رای»( .آل عمران آیه )۱1
خداوند او را به نیکی پذیرفت و نهال وجود او را به نیکی پروراند و زکریدا نگهدداری اورا بده
عهده گرفت .سپس یادآور میشود که تعیین او به عنوان کفی  ،براساس قرعه بوده است« :ذلا الما ال
ب وءالبلغ بالنوی حالبل ال الموال تالل یض البذالیلقواالبم ه البل ض الیقف المرمیال الموال اتاللا یض البذالصتصاموا» .ایدن از
خبرهای غیبی است که به تو وحی میکنم وگرنه آنان وقتی که قلمهای خود را برای قرعده کشدی
به آب میافکندند تا کدام یک سرپرستی مریم را به عهده گیرد ،و با یکدیگر کشدمکن مدیکردندد
نزدشان نبودی 2.بخوبی روشن می شود که کفالت دسدت کدم در کداربرد قرآندی خدود بده معندایی
فراگیرتر از حضانت و نگهداری کودک بکار میرود چدرا کده کفالدت در برگیرندده تمدامی شدئون
زندگی یک انسان از شیردادن تا تامین هزینههای زندگی و انجام کارهای او میشدود .بددون اینکده
هیچ محدودیت زمانی داشته باشد ولی حضدانت از چندین گسدتردگی برخدوردار نیسدت .بندابراین
تعریف حضانت به کفالت اعم خواهد بود مگر اینکه حضانت را یکی از مصادیق کفالت بدانیم بده
هر حال آنچه از استعمال قرآن به دست میآید این است که کفالت راجع به نفس شخص است.
والیت

یکی از مفاهیم مرتبط با حضانت مفهدوم والیدت اسدت ،کده بسدیاری از فقیهدان شدیعه و سدنی از
حضانت تعبیر به والیت کرده اند چنانکه در تعریف حضانت بیان شد.
 .۵شیخ مفید ،سدور و ابوالصالح حلبی که نزدیک به عصر اﺋمه علیه السالم می زیسته اند در کتابهای فقهی خود برای افاده
مفهوم حضانت واژه کفالت را بکار برده اند
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الف) والیت در لغت

والیت در لغت با فتح واو مصدر مواالت با کسر واو مصدر والی می باشد ،که به معنای نصدرت و
یاری و هم به معنای سرپرستی امور مسلمین آمده است .از تعاریف لغوی والیت همان سرپرسدتی
و تصرف در امور مالی و نفسی بدست می آید .والیت بر مال :تصرف و اشدراف بدر امدور مدالی و
حقوقی شخص است .والیت بر نفس :اشراف بر امور شخصی چون ازدواج ،تادیدب ،مدداوا ،آشدنا
ساختن به مساﺋ اجتماعی و ...می باشد.
ب) والیت در اصطالح

در کتب فقهی آمده است که نزدیک به به اتفاق علماء والیت را به معنای لغوی آن معنا کدرده اندد،
که همان تنفیذ قول بر دیگری یعنی مولی علیه است ،چه مولی علیه بخواهد یدا نخواهدد در نتیجده
شام امامت عظمای جامعه اسالمی خواهد شد ،که حرف اول را می زند کده همده شدئون را مدی
گویند .مانند قضاوت ،ارتن ،امور حسبیه و ..که این نوع از والیت را والیت عام نیز می گویندد .و
یک نوع والیت خاصه است که عبارت است از سلطه و تمکدن صداحب آن بدرای انجدام عقدود و
نتیجه وآثار آن که والیت قاصره نیز گفته می شود که به تدبیر امور عمومی ارتباطی نددارد و منشدا
والیت پدر و مادر برای تربیت فرزندان از این قبی است .والیت دارای اقسدام مختلدف اسدت.۵ :
والیت تکوینی .۱ ،والیت بر تشریع .۱ ،والیت در تشریع.
 .۱والیت تکوینی :که به تکوین و تشکی موجودات مربوط می شود .رابطه حقیقدی و علدی و
معلولی بین دو طرف والیت وجود دارد که والیت در این صورت حقیقی است.
 .۱والیت بر تشریع و در تشریع :کده هدردو قسدم ویدعی و قدراردادی هسدتند ،یعندی رابطده
سرپرستی با مولی علیه رابطه علی و معلولی نیست که قاب انفکاک و جدایی نباشد .والیت
بر تشریع یعنی والیت بر قانون گذاری ،تشریع احکام ،جع قدانون ،ویدع اصدول و مدواد
قانونی می باشد که در حیطه قوانین است
نه در دایره موجودات واقعی و حقیقی.
 .۱والیت در تشریع :یعنی نوعی از سرپرستی که نه والیت تکوینی است و نه والیت بر جعد
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احکام بلکه والیتی است که در محدوده تشریع و احکام مجعوله از طرف شارع مقدس کده
باز بر دو قسم است :والیت بر محجورین ،والیت بر خردمندان جامعه.
مفهوم وصیت

یکی از مفاهیم مرتبط با حضانت مفهوم وصایت است .و با توجه به این نکتده کده وصدیت بدر دو
قسم تملکی و عهدی است ووصیت ارتباط محکم با مویوع دارد ،لذا مفهوم آن را از نظر لغدت و
اصطالح بیان می کنیم.
الف) وصیت در لغت

وصیت در لغت به معنای وص از باب ثالثی مجرد وصی یصی گرفته شده است.
ب) وصیت در اصطالح

وصی به کسی گفته می شود که از جانب دیگری مامور به ایصدال یدا وصدول حدق ،یدا مدامور بده
نگهداری مولی علیه موصی (صغیر یا مجندون) و ترکده میدت و ادای دیدن و انجدام دادن تبرعدات
موصی و تقسیم ترکه بوده باشد( .محقق داماد ،بی تا  ،ص .)۵۱۱شیخ در مبسوط ،عالمه در تذکره،
ابن اوریس در سه اثر می گویند :این که این گونه تصرفات را وصیت گفته اند به خاطر آن اسدت،
که شخص موصی با این عم تصرفات در زمان حیاتن را به بعد از مرگ متص نموده است.
در قانون مدنی ایران ماده  ٨۱۱وصیت این گونه تعریف شده است« :وصیت بر دو قسم اسدت:
تملیکی و عهدی» ماده  ٨۱1می نویسد :وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا قسدمتی
از مال خود را برای زمان بعد از فوتن به دیگری مجانا تملیک کند.
وصیت عهدی عبارت است از :اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امدر یدا امدوری یدا
تصرفات دیگری مامور می نماید .در ماده  ۱۵۴۰قانون مدنی افغانستان وصیت این گونه بیان شدده
است :وصیت عبارت است از :تصرف در ترکه به نحوی که اثر آن به مدت بعد از وفدات وصدیت
کننده منصوب باشد .در وصیت عهدی که به موجب آن ولی بر ثلث یا صغیر قرار داده میشدود از
این جهت ارتباط به مساله حضانت دارد که پدر ،کسی را بعد از مرگ خدود بدرای فرزنددان خدود
سرپرست قرار میدهد.
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حضانت و سرپرستی کودکان از دیدگاه مکتب اسالم دارای اهمیت فوق العداده ای مدی باشدد،
اصوال نهاد خانواده از قداست ویژه ای برخوردار است و تاکید فراوانی در جهت تشکی خانواده و
استقرار ارکان این نهاد مقدس در بیان آیات و روایات وجود دارد ،به گونه ای که پیامبر اسالم ص
اهلل علیه و اله و سلم نکاح را سنت خود تلقی نموده ،استنکاف کننده این عم را از خود طرد مدی
کند ( .النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی ) .هدف از ایجاد این کدانون مقددس نیدز امدر
ارزشمندی است و آن به وجود آمدن فرزندانی است که در پرتو تعالیم حیات بخدن اسدالم بایدد
افراد شایسته و صالح بار آیند.
سرپرستی اطفال از نظر اسالم جایگاه بس رفیع دارد و از نظر قدرآن اوالد زیندت دنیدا بحسداب
آمده است آنجا که می فرماید «بملو ال البل واال ی حالبحل و البلا ن و» یعنی زینت زندگی دنیا مدال و اوالدندد.
(کهف آیه  )۰1و در فراز دیگری اوالد را در شمار خواستنی های درجه اول به حساب می آورد.
در زمینه جنسیت فرزند هم فرقی بین جنس پسر و دختر قاﺋ نمی شدود و در بیدان پیشدوایان
این مکتب از فرزند پسر به نعمت و از دختر به حسنه تعبیر شده است ،تا با این عناوین مهر بطالن
بر گونه فرهنگ منحط جاهلی زده باشد و هرگونه تبعیض را محکوم و طدرد نمایدد و چهدره زهدر
آگین غربیها را که با شعارهای فریبنده ارزشهای بشری را نابود کرده اند هویدا نماید.
در تعالیم اسالمی آداب و دستوراتی در باب نکاح و مراح تشکی و رشدد جندین تدا تولدد و
مقاطع بعدی رشد آن وجود دارد که همه اینها مبین میزان توجه و عنایت این مکتب به مقدام ویدژه
ی فرزند است.
در اسالم برای تشکی خانواده دستورات اکید برای انتخاب همسر داده شده است کده چنانچده
پیامبر اکرم فرمود «فعلیکم بذات الدین» ( عاملی ،بی تا ،ج ،۵۰ص ) ۱۵
در اینجا به دو حدیث اشاره می کنیم:
 .۵امام صادق علیه السالم فرمود« :بمنوالبملرأ ال اونظرالبلاحالماوالتقلا » همانا زن مانند گردنبند اسدت پدس
متوجه باش که چگونه گردنبندی به گردنت می آویزی!
 .۱حدیث معروف پیامبر که می فرماید« :بای ال الخنربءالبلا ی ال ا الایالویاو ال ال الماوالخناربءالبلا ی ال او ال

 ................................................ .644فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال چهارم ،شماره  ،63بهار 6312

ص ال اللل حال آلحالبملرأ البخلساوءال احال اتالبلساوء» از خضراء الدین بپرهیزید سوال شد خضراء دین کیست یا
رسول اهلل حضرت فرمودند زنان زیبایی که در خاندان پست و پلید رشد کرده اند.
شرایط حضانت از دیدگاه فقه امامیه و فقه اهل سنت
بد نیست در اینجا شرایط حضانت را از دو دیدگاه فقه امامیه و فقه اه سنت بطور مختصر از نظر
بگذرانیم.
شرایط حضانت از دیدگاه فقه امامیه

از دیدگاه فقه امامیه شرایطی عمومی که برای زن و مرد قرار داده است:
 .۵اسالم :در صورتی که طف مسلمان باشد اگر یکی از والددین طفد مسدلمان باشدد در فقده
شیعه و اغلب فقیهان اه سنت او نسبت به حضانت کودک احق است و دو دلید بدر ایدن
مطلب اراﺋه شده است.
الف) تاثیر گذاری بر کودک :مادر غیر مسلمان می تواند با تاثیر گذاشتن بدر کدودک زمینده
انحراف اورا از اسالم فراهم کند و ایجاد افکار انحرافی خود را در او تزریق نموده او را
از حق منحرف کند ولی برخی از فقیهان بر این شرط نقد زده اند می گویند بده واسدطه
این گونه مطالب نمی توان از اطالق روایاتی که داللت بدر اولویدت مدادر بدر حضدانت
کودک دارد دست برداشت.
ب) عدم والیت کافر بر مسلمان بده دالیدت آیده مبارکده « اللا العالا ال الللقاو ری الللاحالبملاوم ال
یا » خداوند هرگز برای کافران نسبت به مومنان راه تسلطی قرار نداده است و روایت
«بطی مالیاللاوال طالیاللاحاللل اح» در حالیکه این استدالل به آیه نیز درست نیست زیرا منظور از
نفی سبی در آیه حجت است نه تسلط زیرا کارفرمای غیر مسلمان بدر کدارگر مسدلمان
تسلط دارد به گونه ای که وی می باید در ازای دست مزد که می گیرد وظیفده خدود را
انجام بدهد بنابراین حرف علو مستلزم عدم ثبوت والیت کافر بر مسلمان نیست.
 .۱آزاد بودن :کنیز و غالم کنیز و غالم حق حضانت ندارند ،همانگونده کده در نهایده و سدراﺋر
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آمده است راجع به این شرط نیز بین فقها اتفاق نظر است .زیدرا کده آنهدا اوال :خودشدان و
همه سرمایه و زندگی شان متعلق بده مدوالی آنهاسدت ،و لدذا وقدت فراغدت بدرای انجدام
حضانت و تربیت دیگران را ندارند .ثانیا :حضانت نوعی والیت است ،برده والیتی نددارد و
نیز به دلی روایت صحیحه داوود از امام صادق علیه السدالم کده در پاسدخ فرمودندد« :لا ال
بلال الباالایخکالم ضوال ل هوال الباالت جاتالیتاحالیالتاق،الهاحالبیاقال ولا هوالم احالماونبمالولو او،ال اوذبالبلتاقال ضاوالبیاقال
م ضاو» عبد و غالم حق گرفتن فرزندی که از مادر آزاد متولد شده است را ندارد اگرچه مدادر
ازدواج کرده باشد مگر زمانی که آزاد شده باشد.
 .۱عاقله باشد :مجنون حق حضانت ندارد زیرا او خود نیازمند بده صدیانت و حضدانت اسدت،
فرق نمی کند که این جنون اطباقی باشد یا ادواری که هر دو هم دلید عقلدی و هدم دلید
نقلی دارد که بخاطر جلوگیری از اطاله کالم از آن صرفنظر می کنیم.
 .۰غیر مزدوجه باشد :شرطی که اختصاص به زن دارد این است کده غیدر مزدوجده باشدد .بده
تعبیر صاحب جواهر این شرط از جمله شرایط مورد اتفاق و اجماع می باشد .دلید بدراین
شرط اوال :اخبار و روایات است ( عاملی،بی تا  ،باب  ۵از احکام االوالد ) و اجماع منقدول
و ثانیا وقتی ازدواج کند باید در خدمت شوهر باشد ،و لذا وقت کافی بدرای انجدام وظیفده
حضانت ندارد ،مضافا در چنین مواردی چه بسا شوهر به حضانت مادر رایی نباشد خدواه
شوهر از اقارب کودک باشد یا نباشد ازدواج مادر موجب از بین رفتن حق او در نگهدداری
کودکن می شود ،چه پدر کودک زنده باشد یا نباشد ،زیدرا ازدواج کدردن موجدب از بدین
رفتن صالحیت مادر می شود ،براساس روایات ازدواج مادر مدانع از زنددگی او بدا کدودک
است ،حال این سوال مطرح می گردد :اگر مادر از شوهر دوم خود جدا شود آیا مدی تواندد
دوباره نگهداری کودک خود را بر عهده بگیرد یا نه؟ دو نظریه در بین فقیهان اسدالمی اعدم
از شیعه و سنی مطرح است :نظریه اول :بازگشت حق حضانت بر اساس ایدن نظریده ،اگدر
مادر از شوهر دوم جدا شود حق او در به عهده گرفتن حضانت کدودکن برمیگدردد .البتده
این مساله در صورتی مطرح می شود که مدت قانونی مادر برای حضانت باقی باشد و اگدر

 ................................................ .641فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال چهارم ،شماره  ،63بهار 6312

فرزند از سن فرزند از سنی که باید با مادر باشد گذشته باشد دیگر این بحث جا نددارد .بدا
توجه به اینکه جدایی زن و مرد به دونوع طالق رجعی و باﺋن در فقه مطرح است ،لذا بدین
فقها مورد بحث است که حق حضانت به محض اجرای طالق عود می کند چه باﺋن و چده
رجعی ،یا در صورت رجعی بودن طالق باید عده تمام شود .برخی از فقهدا گفتده اندد کده
مادر تا زمانی که در عده طالق رجعی است حق حضانت ندارد زیرا هنوز رابطده زناشدویی
کامال قطع نشده است.
 .۱امانت :شرط مهم دیگر داشتن صفت امانت است که از شرایط مهدم درحضدانت مدیباشدد.
امانت داری حاین در مقاب فسق میباشد .داشتن صفت عدالت در امانت داری الزم است
زیرا فاسق حق حضانت ندارد به سرنوشت طف خیانت می کند و به او یرر میرساند.
 .1مقیم بودن :شرط مهم دیگر مقیم بودن است که حاین یا حاینه باید مقیم باشد اگدر یکدی
از والدین مقیم و دیگری مسافر بود و مسافت سفر به حدی باشد که نمداز قصدر گدردد در
این صورت اگر مادر مسافر باشد حق انتقال کودک را همراه خود ندارد و اگر کمتدر باشدد
میتواند کودک را به خودش ببرد چون در حکم مقیم است .نتیجه :از مجموع اقوال مذکور
به این نتیجه می رسیم که شرایطی مث  :اسالم ،آزاد بودن ،عق  ،امدین بدودن بدرای والددین
الزم است و هم چنین عدم ازدواج مادر از شرایط مورد اتفاق مذاهب اسالمی است.
شرایطی مث عدالت داشتن و قادر بودن در بعضی از کتب فقهی امامیه نیامده است که این هدم
دلی بر عدم قبول این شرایط نمی باشد.
شرایط حضانت از دیدگاه فقه اهل سنت

شرایط حضانت در فقه اه سنت بطور اختصار بیان می گردد .علمای اه سدنت هدم شدرایطی را
مطرح نموده اند که در برخی از شرایط با هم اختالف نظر دارند  ،از جمله حنفیها و مالکیده تقریبدا
بصورت اتفاقی مساله مسلمان بودن حاینه را شرط ندانسته اند چنانکه در رد المختار معروف بده
حاشیه ابن عابدین آمده است  .کسیکه از کودک نگهداری می کند بایدد دارای شدرایطی باشدد کده
عبارتند از  :آزادگی  ،بلوغ  ،عق  ،امانت داری  ،قدرت و ازدواج نکردن با بیگانه که شرط مختص
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به زن است .بعد خودش چند شرط دیگر ایافه می کند مانندد  :ذی رحدم باشدد  ،مرتدد نباشدد و
کودک را در منزلی که مورد بغض واقع می گردد نگهداری نکند .در رد المختار فاجره نبودن را نیز
شرط دانسته است.
شاعری در شعری هشت شرط را برای حاین گفته است (زیدی ،بی تا  ،ج  ،۱ص :)۱۱۵
الیک شروط للحضانه عددت

ثمانیه قد نص فیها دوالنظر

بلوغ و عقل راجح و امائه

و حریه و الدین فما ذاک معتبر

فراغ و بعد من نشوز شینها

و صحه جسم من عیوب و من ضرر

مسلمان بودن حاینه و حاین در فقه امامیه ،شافعیه ،حنابله ،زیدیه و بعضی از علمای مالکیده
از شرایط مهم و مسلم است .ولی از نظر علمای حنفی و بعضی مالکیه شرط معتبر نیست.
 .۵از محارم محضون باشد مانند مادر ،خواهر و جدات.
 .۱آزاد باشد کنیز و ام ولد نباشد.
 .۱بالغه باشد ،طف و کسیکه به حد بلوغ نرسیده است خودش نیاز بده کمدک و حفاظدت دارد
نمی تواند شخص دیگر را محافظت کند.
 .۰امانت داری در این جا هم در مقاب فسق آمده است لذا باید نسبت به سرنوشت طف امدین
باشد.
 .۱عق به این شرط که مجنون حق حضانت ندارد.
 .1قدرت حاین باید قدرت بر انجام اعمال حضانت را داشته باشد لذا کسی که عاجز از امدور
حضانت باشد همانند زیادی سن ،امراض العالج و ...از حق حضانت برخوردار نیست.
 .8عدم ازدواج مادر با اجنبی که حق حضانتن ساقط می گردد .در اینجا به دو حددیث اشداره
می کنیم:
 از طریق عمرو بن شعیب که حضرت فرمود انت احق به مالم تنکحی ،این حددیث دلیداست براینکه مادر تا زمانی که ازدواج نکرده مسدتحق حضدانت مدی باشدد لدذا بعدد از
ازدواج حق وی ساقط می گردد مگر با اقارب ازدواج کند.
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 اجماع صحابه در قضیه عاصم بن عمر :یعنی وقتی عمر همسرش ام عاصدم را طدالق دادراجع به حضانت فرزندشان با هم اختالف پیدا کردند و قضدیه بده محضدر خلیفده اول
رسید و او عاصم را به مادرش تحوی داد .این کار در حضور صحابه انجدام شد،کسدی
هم مخالفت نکرد.
 .٨مقیم بودن که مسافرت از شهری به شهر دیگر موجب سقوط حق حضانت میگردد مگدر در
صورتی به شهری برود که وطن مادر محسوب می شود و عقد نیز در آن شهر منعقدد شدده
باشد .زیرا بنظر ابوحنیفه و پیروانن عقد در هر شهری که صورت بگیرد مرد شدرعا وعرفدا
ملزم است در آنجا مقیم گردد به دلی حدیث رسول خدا «م الاتها ال لا ال ضاوالما ض » یعنی هدر
کسی در شهری ازدواج کند او اه همان شهر است .عدم یرر:یعنی الزم است کده در اثدر
حضانت بر طف یرری وارد نگردد و لذا هرکدام از والدین حضانت او موجدب یدرر بده
طف گردد حقن ساقط می گردد و به همین جهدت نبایدد طفد در جدایی نگهدداری کده
موجب ورود یرر به او باشد و یا موجب بغض و حسادت به او گردد.
الزم بذکر است تمام شرایطی را که فقهای امامیه به اتفاق ذکر کدرده اندد در حقدوق مویدوعه
بکار گرفته شده است.
در قانون احوال شخصیه اه تشیع افغانستان ماده  ۵8٩مواندع حضدانت را چندین بیدان نمدوده
است:
 .۵جنون حاین
 .۱کفر یا ارتداد حاین در صورت محکوم بودن طف به اسالم
 .۱ازدواج مادر با غیر پدر طف مگر اینکه مصلحت طف رعایت شود یا پدر فوت نماید
 .۰فساد اخالقی و اعتیاد حاین به طوری که حضانت به صورت صحیح انجام نگیرد
 .۱ابتالی به بیماریهای مسری که سالمت جسمی طف به مخداطره افتدد و یدا حایدن فلدج و
عاجز از حضانت باشد .در قانون مدنی سوریه ماده  ۵۱8می خدوانیم :ییار الطهل احالبحلناونت:ال
بل لاو ال البلالقا ال البلقا و الللااحالصا ونحالبلولا الصاحتوال الخلقااو :یعنددی در اهلیددت حضددانت بلددوغ ،عقد ،
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قدرت بر محافظت طف از نظر صحت جسمانی و روحی شرط است ( .زحیلی الفقه ،بی تا
ج  ،۵۴ص ) 8۱۵۱
دالیل و مستندات حضانت در فقه امامیه و فقه اهل سنت
دالیل و مستندات حضانت در فقه امامیه

دالی و مستندات حضانت در فقه امامیه به دالی اربعه استناد کرده اند که عبارت است از  .۵کتاب
(قرآن)  .۱سنت  .۱عق  .۰اجماع که هرکدام بطدور مفصد در مدورد حضدانت بده بحدث و نظدر
پرداخته است .در اینجا بطور اختصار بیان می گردد.
 .۵ابتدا کتاب خدا قرآن کریم به آیاتی اشاره شده از جمله در سوره بقره آمده اسدت :قدال اهلل
تعالی «طالتنووال بل ال ول هوال الطالمولوناللاحال ولا » ( بقره  ) ۱۱۱از این آیه چنین استفاده می شدود
که یرر رساندن به فرزند چه از ناحیه پدر و مادر مطلقا جایز نیسدت .خدواه در خصدوص
حضانت باشد و یا غیر آن .چه اینکه ترک حضانت طف منجر به عدم حفظ او شده و ایدن
یرر بر طف است و نتیجه این می شود که حضانت واجب است.
مرحوم طبرسی در تفسیر آیه می فرماید :مادر نباید شیر دادن فرزند خدود را از روی قهدر و
غضب بر پدر طف ترک کند چون به سبب این کار بر طف یدرر مدی رسداند و بده علدت
اینکه مادر نسبت به فرزندش مهربان تر از دیگران هست و هم چنین پددر بده دسدتور آیده
مبارکه « طالمولاوناللاحال ولا » نباید کودکن را از مادرش بگیدرد بده خداطر انتقدام و یدرر زدن
بمادر چون این کار به یرر کودک هست و مضار در اینجا بمعنای ایرار می باشدد .نتیجده
این می شود نه پدر و نه مادر نباید به کودک یرر بزنند.
 .۱از جمله آیه ای که بر وجوب حضانت بر آن استدالل شده است آیه  1سوره طالق است که
خداوند می فرماید « :الباال الب ط المح ...ال البمتر ال ق المبالار » وجه استدالل ایدن اسدت کده
خداوند دستور داده است به مشاوره با یکدیگر درباره سرنوشت فرزندان که مبادا اخدتالف
دو همسر یربه بر منافع کودکان وارد سازد تا از نظر جسمی و عاطفی گرفتار خسران شود

 ................................................ .611فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال چهارم ،شماره  ،63بهار 6312

و از نظر عاطفی از محبت و شفقت محروم گردد .جمله اتمروا از ماده اتیمار گاه به معندای
پذیرا شدن دستور و گاهی به معنی مشاوره می آید در این جا معنای دوم آمده است .قدرآن
کریم در دو سوره لقمان و احقاف مقام مادر و هم چنین زحمات اورا یکی پس از دیگدری
خاطر نشان می کند و یمن گوشزد زحمات او در ایام بارداری ،وقت شیر دادن و بیدداری
برای پرستاری کودک ،توایع و سر افکندگی در مقاب او را سفارش می کند.
از نیازهای بسیار مهم بلکه مهم ترین نیاز روحی – روانی کودک نیاز عاطفی یعنی نیداز بده
محبت و محبوب واقع شدن است .چرا که زندگی فاقد محبت یک زندگی بی روح و سدرد
و خسته کننده است .تبادل محبت از سنین کودکی پایه گذاری می شود و بهترین معمداران
این نیاز در کودک والدین او و در درجه اول مادر می باشد.
دالیل و مستندات حضانت در فقه اهل سنت

نصوص دال بر اص استحقاق حضانت زیاد است چنانکه شهید ثانی ( ره ) در این باره می گویدد:
« الل البطخ ووالموالی الللحالبلالحن او البصا البطیاتحقو » در اخبار رسیده در این باب جدز ادلده ی اثبدات
اص استحقاق حضانت ،دلی دیگری که داللت کند بر غیر از ثبوت استحقاق نیست و اخباری کده
بر اص ثابت بودن حق حضانت داللت مطابقی و بر وجوب آن داللت التزامدی داشدته باشدد زیداد
است .در ذی به دو نمونه اشاره می گردد:
 .۵صحیحه ایوب ابن نوح :یکی از اصحاب امدام بده حضدرت نامده نوشدته و سدوال کدرد کده
همسرش طالق داده از او فرزندی دارد ،حضانت او با کیست .حضرت در جدواب نوشدت
مادر احق است تا  8سال مگر خودش بخواهد که به پدر تحوی بدهد.
 .۱صحیحه داوود درقی :از امام صادق علیه السالم سوال کردم زندی آزاده بدا بدرده ای ازدواج
کرده از او صاحب فرزند شده لیکن میان زوجین بواسطه طدالق جددایی حاصد گردیدده.
پس از جدایی آن زن ازدواج کرده و فرزند نیز پین مادر ماندده .وقتدی بدرده بدا خبدر شدد
خواست کودک خود را از مادرش بگیرد و به زن گفت من نسبت به فرزندد خدود سدزاوار
ترم چون تو ازدواج کرده ای حضدرت فرمودندد« :لا الللال ا الباالایخاکال لا هوال الباالت جاتالیتاحال
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لالت قالهحالبیقال ول هوالم حالمونبمالولو وال وذبالبلتاقالبیاقالهباوالم ضاو» ( عاملی ،بی تا ،ج  ،۵۱ص  ۵٨۵باب
 ۵۱از ابواب احکام اوالد ) حضرت فرمود :پدر عبد حق ندارد بچه را از مادرش بگیرد مگر
اینکه آزاد شود هروقت آزاد شد آن وقت سزاوار است که فرزند خود را در اختیار بگیرد.
عقل :عق حکم میکند بر اینکه کودک در این برهه از زندگی خود نسبت به دیگر زمانها نیاز
مبرم به حضانت دیگران دارد لذا رعایت حال او در این زمان برای پددر و مدادر کده رﺋدوفتدرین
کسان برای فرزند هستند الزم و یروری است بویژه مادر که یرب المث عطوفدت خداص وعدام
است .عالوه بر این سیره متشرعه بر این است حفظ کودک بر پدر و مدادر الزم اسدت در صدورت
نبودن پدر و مادر بر سایر ذواالرحام یکی پس از دیگری یعنی االقرب فدی االقدرب واجدب اسدت
کودکان را سرپرستی و حضانت نماید کسیکه در این شرایط به وظدایف خدود عمد نکندد مدورد
مذمت و نکوهن قرار میگیرد و این ترک وظیفه از نظر عقالی عالم زشت و قبیح بحساب میآید.
اجماع :با تبتع و تدبر در کلمات فقها و دانشمندان اسالمی بدست می آید که حضدانت اطفدال
یک امر مسلم در نزد آنها بوده است بر همین اساس اکثریت علما متعرض حکم حضانت نشدده و
آنرا مسلم دانسته اند و بحث راجع به « م الهاوالمساتحقالللحناونح » و شدرایط آن نمدوده اندد .چنانکده
شهید ثانی در رویه به نق از فواﺋدد مدی گویدد « :ل البم تالاتالبطمالما البحلناونحالصاووالبطبالب لاحال احال اللاوال
بمت الوالمالوال ولظوهرالبج اووالبطب » اگر مادر از حضانت امتناع ورزد پدر مجبور بده حضدانت مدی شدود و
خالصه اینکه اخبار و روایات در این باب از متواتر است.
نتیجه
انسان خلیفه اهلل است ،نماینده خدای تعالی بر روی زمین و این دردانه خلقت باید در هر شدرایطی
به بهترین وجه رشد کند و تربیت شود تا همگان را همچون خود به رشد و تکام برساند .اینسدت
که خداوند رحمان برنامه سیر سعودی وی را با علم خود تدوین نموده و راههای نداهموار همدوار
میسازد و همگان را در جهت رشد و صالحن بسیج می نماید.
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