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  اهداء
  این اثر را به رسم سپاس و ارج نهادن به مقام

  خ معلمی، به روح پر فتوح استاد گرانمایهـشام
  الی برجستهـنا، اصولی خبیر، رجاقیه توـف ،خود
  هللا سید ا ضرت آیتـلند مرتبه، حبث دو مح

  .دارم یم میدحد ابطحی تقومحمدعلی م
  
  
  

  سپاس و تقدیر
  

نّت نهاد و لباس فاخر بندگى را بر قامتم پوشـاند، هرچنـد کـه هـیچ گـاه      خداوند را سپاسگزارم که بر من م
و سـپس او را  » الهـى مـا عبـدناك حـق عبادتـک     «جا آورم  نتوانسته و نخواهم توانست حق این نعمت را به
کران علم خانـدان عصـمت و طهـارت     جویى را از دریاى بى شکرگزارم که از اوان کودکى، طعم خوش دانش

  .به من چشانیدالسالم  علیهم
همچنین از همه فقهاى پیشین تشکر و براى ایشان طلب آمـرزش دارم، کسـانى کـه بـا همتـى بـاال و       
تالشى طاقت فرسا،  عمـر خـود را در نشـر علـوم و بسـط معـارف الهـى گذاردنـد و بـا کمتـرین امکانـات،            

حاطـه آنـان بـه مسـائل     کنـیم بـه ا   هایى بزرگ از دانش را فراهم ساختند که هرچه در آن سیر مى گنجینه
  .شویم زده مى گوناگون علوم، واقف و از دامنه فهم و درکشان شگفت

ام سپاسـگزارم،   هاى گذشته، افتخـار شـاگردى شـان را داشـته     از تمامى اساتید خود که در خالل سال
خـود از   منت و مزد، هرآنچه را که داشتند، پیش رویم قرار دادند و من نیز به اندازه گنجـایش  کسانى که بى

  .آن بهره جستم
دانم براى درگذشتگان از ایشان، طلب آمرزش و رضوان الهى و براى آنان کـه هنـوز در    بر خود الزم مى

  .السالم هستند، سالمت و توفیق را خواستار باشم این سراى فانى عهده دار نشر علوم اهل البیت علیهم
نیـز مرکـز تحقیـق و توسـعه علـوم انسـانى        سرانجام از مدیر عامل محترم بنیاد پژوهشهاى اسـالمى و 

و بویژه از دوست عزیز . اند، سپاسگزارم و همکاران هر دو نهاد که در نشر این اثر تالش فراوان نموده» سمت«
االسـالم   دار ویرایش ادبى آن و همچنین از فاضل ارجمند حجه و فرهیخته خود جناب آقاى ضیائى که عهده

اند، کمال  برانگیز خود، ویرایش علمى آن را به انجام رسانده جى و دقت تحسینسن آبادى که با نکته ده حاجى
  .امتنان و تشکر را دارم
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  پیش درآمد
  

الحمد للّه رب العالمین، منزل الوحى على المرسلین، و الصالة و السالم علـى خیـر خلقـه خـاتم النّبیـین و آلـه       
  .نا الحجۀ بن الحسن العسکرى عجل اللّه تعالى فرجه الشّریفالطیبین الطّاهرین، السیما موالنا و مقتدا

تا عبرتى  1»والَّذى خَلَقَ األزواج کُلَّها«حمد و سپاس خدایى را سزاست که اساس آفرینش را بر زوجیت نهاد 
  .2»ء خَلَقْنَا زوجینِ لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَ و منْ کُلِّ شَى«باشد 

سایر موجودات از این قانون مستثنا نبوده، از حقیقتـى یکسـان، زن و مـرد وجـود داده     آدمى نیز چون 
تا زمینه آسـایش و آرامـش یکـدیگر را فـراهم سـاخته       3»خَلَقَکُم منْ نَفْسٍ واحدةٍ و خَلَقَ منْها زوجها«شدند 

»یا لهجوا زنْهلَ معج ةٍ وداحنْ نَفْسٍ وم اخَلَقَکُمهکُنَ إلَیخداوند بزرگ به لطف خود، مهربانى و رحمت را 4»س ،
ـ «میان آنها قرار دهد،  محر ةً ودوم نَکُمیلَ بعج ا وهکُـنُوا إلَیتَساجا لوأز کُمنْ أنْفُسم أنْ خَلَقَ لَکُم هاتاینْ ءم ۀً و

  .5»نَإنَّ فى ذلک الَیات لقَومٍ یتَفَکَّرُو
و بـه   6»یا ءادم اسـکُنْ أنْـت و زوجـک الجنَّـۀَ    «زن و مرد همپاى با هم، زندگى را از بهشت آغاز کردند 

واسطه داشتن دشمن مشترك،  خداوند هر دو را از پیروى شیطان پرهیز داد تا از آنجا بیرون رانـده نشـوند   
» و لَک ودإنَّ هذَا ع مادا ءنَّۀِ فَتَشْقىفَقُلْنَا ینَ الْجا منَّکُمخْرِجفَالی جِکزَو7»ل.  

اما این زن و مرد کم تجربه، مفتون سخنان آن دشمن مشترك قرار گرفته، با گوش سپردن به سخنان 
  .8»فَأخْرَجهما مما کَانَا فیه فَأزلَّهما الشَّیطَانُ عنْها«او، از آن سرزمین زیبا بیرون رانده شدند 

رانده شدن از بهشت، به معناى پایان دشمنى با این زن و مرد نیست، زیرا هستند کسانى که بـا هـدف   
فَیتَعلَّمونَ منْهما ما یفَرِّقُونَ بِه بـینَ  «قرار دادن محبت میان آنها، تالش دارند تا ایشان را از یکدیگر جدا سازند 

جِهوز و رْءها، زن و مرد راه درست را یافته، با حفظ و حراست از پیوند ازلى  مه آن تالش؛ اما به رغم ه9»الْم
میان خود، زمینه به بار نشستن آن را فراهم ساختند، و از اینجا بود که فرزند به عنـوان نتیجـه ایـن پیونـد     

أزواجا و جعلَ لَکُـم مـنْ   واللَّه جعلَ لَکُم منْ أنْفُسکُم «خجسته و روزى پاك الهى پا به عرصه هستى گذاشت 
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اتبنَ الطَّیم قَکُمزر ةً وفَدح ینَ ونب اجِکُمو10»أز.  
زن و مرد با گذر از دنیا، همچنان که روز نخستین با یکدیگر و از بهشت زندگى را آغاز کردند، همپـاى  

ُئونَهم و أزواجهم فى ظاللٍ «گردند  هم دوباره به بهشت بر مى تَّکم کائلَى األر؛ اما نه به تنهـایى بلکـه   11»ع
جنَّات عدنٍ یدخُلُونَها و منْ صلَح «با فرزندانشان، تا نتیجه تالش خود را در دوره کوتاه زندگى دنیوى ببینند 

هِماتیذُر و اجِهِموأز و هِمائابنْ ء12»م.  
وه است پیوندى که آغازش از بهشت و انجامش نیز بهشت است و پس چه زیباست زندگى و چه با شک

شان دوزخ درد و رنج و  صد تأسف براى زنان و مردانى که به جاى بازگشت به آن بهشت برین، انجام زندگى
  .13»احشُرُوا الَّذینَ ظَلَموا و أزواجهم و ما کَانُوا یعبدونَ«محنت است 
ترین واحدى است که بـا   ترین و در عین حال مهم اى اجتماعى، خانواده کوچکدر میان واحده اما بعد؛

  .آید ایجاد پیوند زناشویى میان دو جنس مخالف زن و مرد به وجود مى
گرچه ازدواج، کارکردهاى متفاوتى دارد ولى در میان آنها، تولید مثل که بـا انگیـزه بقـاى نسـل انجـام      

  .استشود از جایگاه ممتازى برخوردار  مى
الزمه تحقق چنین کارکردى، شکل گیرى سه رکن پدر، مادر و فرزند در کنار هم است که نوع روابـط،  
چگونگى تعامل و وظایف متقابل هریک نسبت به دیگرى از دیرباز در نظامهاى حقوقى جوامع متمدن، بلکه 

  .شود در جوامع غیر متمدن نیز مطرح بوده و هم اکنون نیز با جدیت تمام دنبال مى
نظام حقوقى اسالم نیز چون سایر نظامهاى حقوقى از این مطلب مستثنا نبوده، نظر بـه جـامعیتى کـه    

  .دین مبین اسالم دارد، این مسأله را از جوانب گوناگون مورد بررسى قرار داده است
دیگر و جدایى زن و مـرد از یکـ  ) ازدواج(صرف نظر از آیات فراوانى که محور بحث آنها مسایل زناشویى 

است، قرآن کریم در چهار آیه بحث باردارى، شیردهى و مسایل وابسته به آن را مورد بحث و گفتگو ) طالق(
  .قرار داده است

السالم به ما رسیده که عهده دار  در جوامع روایى نیز احادیث زیادى از خاندان عصمت و طهارت علیهم
  .بیان حقوق کودکان است

انـد،   هاى گوناگون مسایل مربوط به کودکان و مادران را مطرح کرده تفقهاى بزرگ شیعه هم به مناسب
  .اند اما بابى مستقل براى این منظور نگشوده

هاى زیر  توانند نظرات فقهى مربوط به شیر دادن، نگهدارى و سرپرستى کودکان را در بخش محققان مى
  :مطالعه و بررسى کنند

کتاب لقطه ) 3کتاب طالق در بحث عده زن باردار، ) 2، کتاب نکاح در دو بحث رضاع و اولیاى عقد) 1
کتاب حدود در بحث اجراى حد بر زن باردار و شیرده و بحث اجراى حد ارتداد بـر  ) 4در بحث لقطه انسان، 

                                                             
 .72/  16نحل.   10
 .56/  36یس .   11
 .23/  13رعد.   12
 .22/  37صافات.   13



 حضانت کودکان در فقه اسالمی

4 

کتاب عتق در بحث جـدایى در آزادى کـودك و   ) 5کتاب مکاسب در بحث اجرت بر واجبات، ) 4فرد نابالغ، 
  .کتاب طهارت در بحث تبعیت) 7حث جدایى میان کودك و مادر در فروش، کتاب بیع در ب) 6مادر، 

به هر حال، براى اطالع خوانندگان محترم از چگونگى تحقیق انجام شده درباره مسایل حقوقى کودکان 
  :دانم در فقه اسالمى، بیان توضیحات زیر را الزم مى

  

  روش تحقیق
خوانندگان محترم  ز مباحث حقوقى کودکان پیش روىاز آنجا که مایل بودم اطالعات کامل و جامعى ا

  :اى زیاد به درازاى یک سال تمام، این مراحل را یکى پس از دیگرى پشت سر گذاشتم قرار داده شود، با حوصله
براى این منظور یکایک متون فقهى شیعه از قرن اول هجرى تـا زمـان حاضـر در     :بررسى متون فقهى

ور ضمنى یا مستقل مورد بحث قرار گرفته بـود، بررسـى و مطالـب آنهـا بـه      ابوابى که مباحث کودکان به ط
  .ترتیب موضوعى فیش بردارى و طبقه بندى گردید

چون محور اصلى مباحث این کتاب، جایگاه حقوق کودکان در فقه اسالمى با گرایش فقه شیعه اسـت،  
واسطه اینکه به جامعیـت تحقیـق    از بررسى تفصیلى آراى فقهاى سایر مذاهب اسالمى خوددارى شد؛ اما به

اى گذرا و گزینشى نظرات فقهاى اهـل سـنت از متـون فقهـى اصـلى هریـک از        آسیبى وارد نشود، به گونه
  .الى مباحث مورد نقد و بررسى قرار گرفت هاى متأخر، استخراج و در البه مذاهب و گاه از متون دوره
آیـه بـه طـور مسـتقل، بـاردارى، شـیردهى و        از مجموع آیات قرآنى، در چهار :بررسى متون تفسیرى

  .14مسایل مربوط به آن مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است
بایـد از   براى فهم درست معناى این آیات و در نتیجه به دست آوردن احکام فقهى متناسب از آنها، مـى 

  .نظرات مفسران و آنچه پیرامون آنها در متون تفسیرى آمده است مطلع شویم
و، تمامى متون تفسیرى شیعه صرف نظر از زبان تألیف آنها ـ فارسى یا عربـى ـ و منـابع مهـم      از این ر

  .تفسیرى اهل سنت بدون توجه به نگرش مذهبى آنها مورد مطالعه و بررسى قرار گرفت
هاى تفسیرى از چندان تنوع و کثرتى برخوردار هستند که  پر واضح است که احتماالت موجود در کتاب

به همه آنها اعتماد کرد، به خصوص که بیشتر این احتماالت، بدون داشتن مبناى تاریخى یا روایى  توان نمى
محصول، اندیشه طراحان آنهاست؛ بنابر این، تنها نقل احتماالت مطـرح شـده را کـافى ندانسـته، بـه نقـد و       

و مستنداتى که در متن کتاب  ارزیابى آنها نیز اقدام و از میان احتماالت موجود، یکى از آنها بر اساس دالیل
  .توضیح آن آمده است، برگزیده شده است

ترین کار یافتن روایـات متناسـب بـا آن و     براى ارزیابى فقهى یک مسأله، ضرورى :بررسى متون روایى
  .بررسى اعتبار سندى و معناى آنهاست

السـالمپیرامون   علـیهم  براى این منظور، تمامى روایاتى که در جوامع روایى از خاندان عصمت و طهارت
مسائل مورد بحث در این کتاب وجود دارد، به تناسب موضوع جمـع آورى و بـا توجـه بـه میـزان اعتبـار و       

  .حجیت آنها مورد استفاده قرار گرفته است
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  روش تدوین
  :هاى زیر استفاده شده است براى تدوین مطالب این کتاب، به ترتیب از روش

ابتدا مطالب بر اساس آراى موجود در کتب فقهى و توضیحات فقهـاى   در گام نخست، :بیان آراى فقها
  .پیشین، طرح و بسته به اهمیت آنها، در پاصفحه منابع و مآخذ آنها بیان شده است

پس از طرح مسأله، چنانچه در نظر با آنچه فقهاى بـزرگ ـ پـیش از ایـن ـ مطـرح        :گزینش و انتخاب
  .نظر خود، مطلب با ارجاع به کتب فقهى، بیان شده استاند موافق بودم، بدون اشاره به  کرده

بیان کردم، ولى بـاز اگـر در میـان    » نقد و بررسى«اما اگر با مطلبى موافق نبودم، نظر خود را با عنوان 
  .ام اى بیان کرده است، در پا صفحه، به آن اشاره کرده یافتم که چنین نظرى را به گونه فقها کسى را مى

میان ین مطلب ضرورى است که در انتخاب یک نظر فقهى، مشهور بودن یا نبودن آن در البته توجه به ا
  .فقها مالك نبوده است، به همین جهت گاه نظرى انتخاب شده که در متون فقهى چندان طرفدارى ندارد

به عنوان مثال، به نظر ما شیر دادن براى مادر در خالل بیست و یک ماه نخست زندگى کـودك امـرى   
؛همچنین به نظر نگارنده، مـادامى کـه   15اند واجب، با اینکه مشهور بر استحباب یا فضیلت آن فتوا دادهاست 

تواند بـراى شـیر دادن بـه کـودك خـود از شـوهرش        است، زن نمى پیوند زناشویى میان زن و شوهر پابرجا
با طالق از یکـدیگر   تقاضاى دستمزد کند، چرا که گرفتن اجرت تنها به جایى اختصاص دارد که پدر و مادر

  .اند، با اینکه مشهور میان فقها جواز این کار است جدا شده
از آنجا که بیشتر مستندات فقهى، آیات قرآنى و احادیث خاندان عصمت و طهارت  :ترجمه متون عربى

آورده السالم است، براى اطالع خوانندگان محترم از معناى آنها، پس از ذکر متن عربى، ترجمه آن نیز  علیهم
  .شده است

هاى مذکور، برگردان فارسـى آن متـون بنـا بـه نظـر و       اما توجه به این مطلب ضرورى است که ترجمه
  .انتخاب نگارنده است و به همین جهت در ترجمه آیات قرآنى نیز به یک ترجمه خاص توجه نشده است

  .در داخل پرانتز آورده شود البته در هنگام برگردان اصطالحات فقهى تالش شده است که مترادف عربى آن
بدون تردید استناد به روایات، بدون بررسى میزان اعتبار آنها ممکن نیست، از این  :نقد و بررسى رجالى

  .رو در آخر کتاب، تک تک این روایات  مورد ارزیابى رجالى و نقد و بررسى سندى قرار گرفته است
ها تنها توثیق یا تضعیف مشایخ رجالى نبوده  بررسى باید به این نکته نیز توجه داشت که مبناى این مى

  .است، بلکه نگارنده بر اساس مبانى خود در علم رجال، صحت و اعتبار این روایات را ارزیابى کرده است
اما از آنجا که تحقیقات رجالى، هماهنگى چندانى با فصول این کتاب نداشت، تمامى روایات به کار رفته 

  .گذارى و در بخش چهارم به تفصیل درباره میزان اعتبار سندى آنها گفتگو شده استدر این پژوهش، شماره 
یا مـواد   مادهبراى اطالع خوانندگان محترم، سعى شده است در هر بحثى، به  :مقایسه با قانون مدنى

  .قانون حقوق مدنى نیز اشاره شود
 
 

                                                             
 .70ـ61ص : ك.در فصل سوم به تفصیل درباره این نظریه و دالیل مخالفان و موافقان آن توضیح داده شده است؛ براى اطالع بیشتر، ر.  15
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  محتوا
قالـب چهـار    نظر محتوایى طبقه بنـدى و در بنا به توضیحاتى که داده شد، اطالعات به دست آمده، از 

  :بخش تدوین گردیده است
در بخش نخست در خالل هشت فصل، این مطالب  ):رضاع(بررسى مسایل حقوقى شیردهى کودکان 

جایگاه شیر مادر در متون دینى، زمان شیردهى مادر، وظـایف مـادر در دوره شـیردهى،    : بررسى خواهد شد
ظایف متقابل پدر و مادر در دوره شیردهى، وظایف جانشینان پـدر در دوره  وظایف پدر در دوره شیردهى، و

  .شیردهى، چگونگى گرفتن کودك از شیر، چگونگى گرفتن دایه براى کودك
بخـش دوم بـا یـک پیشـگفتار دربـاره جایگـاه        ):حضـانت (بررسى مسایل حقوقى نگهدارى کودکان 

ن شش فصل این مطالب مورد بحث قرار گرفتـه  نگهدارى کودکان در قرآن کریم آغاز شده و سپس در ضم
مباحث مقدماتى، مراحل نگهدارى کودکان، شرایط نگهـدارى کودکـان، روابـط پـدر و مـادر در دوره      : است

  .نگهدارى کودکان، نگهدارى از سایر افراد، نگهدارى کودکان در نظام برده دارى
مباحث : برگیرنده این مطالب است بخش سوم نیز در ):لقیط(بررسى مسایل حقوقى کودکان سرراهى 

مقدماتى، شرایط نگهدارى از کودکان سرراهى، مسایل حقوقى کودکان سرراهى، مسـایل کیفـرى کودکـان    
بى با کودك بى سرپرسـت،   سرراهى، اختالف در یافتن و نگهدارى کودکان سرراهى، ادعاى داشتن رابطه نَس

  .خویشاوندى مجازى، دین و آئین کودکان سرراهى
در این بخش روایات به کار رفته در کتاب ابتدا بر اساس سه بخش پیشـین،   :د و بررسى اسناد روایاتنق

  .طبقه بندى و سپس به ترتیب شماره گذارى انجام شده، از نظر سندى مورد ارزیابى قرار گرفته است
  
  نتایج

اسـت، بـراى اطـالع     از آنجا که تحقیقات انجام شـده در بحـث کودکـان از اهمیـت فراوانـى برخـوردار      
خوانندگان محترم از نتایج به دست آمده در این پژوهش، چکیده مطالب هر فصل، در قالب موادى بـه ایـن   

  :شود ترتیب بیان مى
  )رضاع(شیردهى و شیرخوارگى 

  .شیر مادر، بهترین شیر براى کودك استـ 1ماده
  .دماه طول بکش 30مجموع دوره باردارى و شیردهى کودك باید  ـ2ماده
مـاه کامـل    24ماه شیر دهد؛ اما بهتر آن است که این مدت تـا   21مادر موظف است کودك خود را  ـ3ماده

  .ادامه یابد
  .ماه ندارد 21اى براى شیر دادن کودك پس از  مادر در شرایط عادى وظیفه ـ4ماده
  .شود ماهگى، باعث ایجاد محرمیت نمى 21شیر دادن به کودك پس از  ـ5ماده
  .توان مادر را مجبور به آن کرد ر دادن عملى است واجب، ولى نمىشی ـ6ماده
ماه کامل شـیر   24پس از جدایى زن و شوهر، اگر مرد از همسر سابق خود بخواهد که کودکش را تا  ـ7ماده

  .دهد، مادر موظف به تکمیل دوره شیردهى است
توانـد در   خود سر باز زنـد، ولـى مـى   تواند از شیر دادن به کودك  زن پس از جدایى از شوهرش، نمى ـ8ماده
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  .برابر آن دستمزد بگیرد
  .تواند درخواست دستمزد کند مادر از زمان شروع به شیردهى و به میزان آن مى ـ9ماده
  .منظور از دستمزد، تأمین خوراك و پوشاك مادر در دوره شیردهى است ـ10ماده
  .پرداخت هزینه شیردهى کودك بر عهده پدر اوست ـ11ماده
  .تأمین خوراك و پوشاك زن در زمان شیردهى، متناسب با توان مالى مرد است ـ12دهما

  .تعیین میزان دستمزد با توافق زن و شوهر است ـ13ماده
  .ماه نیست21پدر در شرایط عادى موظف به تأمین هزینه شیردهى کودك پس از  ـ14ماده
د در مقابل شـیر دادن بـه فرزنـدش دسـتمزد     تواند در زمان برقرارى زناشویى به همسر خو مرد مى ـ15ماده

لزم به این کار کرد دهد، ولى نمى توان او را م.  
اوست، و گرفتن دسـتمزد بـراى شـیر دادن،    ) حضانت(غیر از نگهدارى ) رضاع(شیر دادن به کودك  ـ16ماده

  .شود شامل نگهدارى از او نمى
د است، مجاز نیست بـه جـاى شـیر دادن، از    اى که مادر موظف به شیر دادن به کودك خو در دوره ـ17ماده

  .غذاهاى کمکى یا شیر حیوانى استفاده کند
  .یابد که مادر از پستان خود به کودکش شیر دهد ، هنگامى تحقق مى»شیر دادن به فرزند«عنوان  ـ18ماده
ادر حاضـر  طلبد، به کودك شیر دهد و م اگر زنى حاضر باشد در مقابل مزدى کمتر از آنچه مادر مى ـ19ماده

  .تواند کودك را از مادر گرفته به آن زن بسپارد ، پدر مى)تعاسر(به آن میزان دستمزد نشود 
تواند بدون اجازه شوهر خود براى کودکان دیگران دایگى کند، مشروط به اینکه مانع حقـوق   زن مى ـ20ماده

  .شوهرش نباشد
  .کودك به یکدیگر آسیب بزنند زن و شوهر پس از جدایى نباید با طُعمه قرار دادن ـ21ماده
اى را نسبت به کودك و مادر او دارند که اگر پـدر کـودك    وارثان پدر پس از مرگ وى همان وظیفه ـ22ماده

  .بود، عهده دار انجام آن بود زنده مى
توانـد   تواند از مادر بخواهد کودك را شیر دهد، مى پدر براى تکمیل دوره شیر دهى همچنان که مى ـ23ماده

  .یه بگیرددا
  .گیرى درباره از شیر گرفتن کودك بر عهده پدر و مادر است تصمیم ـ24ماده
مادر با خوددارى از شیر دادن به کـودك خـود، حقـش در نگهـدارى از او در خـالل دو سـال اول        ـ25ماده

  .اش از بین خواهد رفت زندگى
  )حضانت(نگهدارى از کودك 

شود موکـول   ك است و تعیین مواردى که نگهدارى محسوب مىمنظور از حضانت، نگهدارى از کود ـ26ماده
  .به فهم عرفى است

حضانت پدر و مادر از کودك خود، حقّى طبیعى ـ تکوینى است که به محض تحقق رابطه فرزنـدى    ـ27ماده
  .آید به وجود مى

  .و غیر قابل اسقاطحق پدر و مادر در نگهدارى از فرزند خود، حقّى است غیر قابل انتقال به دیگرى  ـ28ماده
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همچنان که پدر و مادر حق دارند از کودك خود نگهدارى کنند، کودك نیز حق دارد که در دامـن   ـ29ماده
  .پدر و مادرش بزرگ شود

  .شود نگهدارى از کودك وظیفه ذاتى پدر است که در مدت زمانى محدود به مادر منتقل مى ـ30ماده
اش مشروط به این است  دارى از کودك خود در دو سال اول زندگىاولویت مادر در شیر دادن و نگه ـ31ماده

  .گیرند، نخواهد که براى این کار دستمزد نگیرد یا دستمزد بیشترى از آنچه دیگران مى
زن پس از جدایى از شوهرش حق دارد، از کودك خود چه پسر باشد و چه دختر، تا هفت سـالگى   ـ32ماده

  .نگهدارى کند
تواند  تواند دستمزد بگیرد، ولى براى نگهدارى از او نمى براى شیر دادن به کودك خود مىمادر تنها  ـ33ماده

  .دستمزد بگیرد
در صورت مرگ مادر در زمانى که حضانت کودك بر عهده اوست، این وظیفه بـه پـدر کـودك     ـ34ماده

  .شود منتقل مى
برود، ایـن وظیفـه بـه جانشـین وى     هرگاه پدر در زمانى که حضانت کودك بر عهده اوست از دنیا  ـ35ماده

  .شود یعنى پدر بزرگ پدرى یا وصى او منتقل مى
سرپرستى کودك غیر از نگهدارى اوست، این وظیفه به ترتیب بر عهده پدر، پدر بزرگ پدرى، وصى  ـ36ماده

  .هریک از آنها و حاکم اسالمى است
ـ  ـ37ماده زرگ پـدرى او، وصـى خـاص آنهـا و     نگهدارى از کودك پس از مرگ پدر و مادرش بر عهده پدر ب

  .سپس حاکم اسالمى است
  .مادر غیر مسلمان حق دارد از کودك خود نگهدارى کند ـ38ماده
  .جنون فراگیر مادر مانع نگهدارى کودك توسط اوست ـ39ماده
جنون ادوارى مادر در صورتى که قادر به انجام وظایف خود در نگهدارى از کـودك بـوده و دفعـات     ـ40ماده

  .وز حالت جنون در او، بسیار بسیار کم و از نظر زمانى نیز طوالنى نباشد، مانع حضانت او نیستبر
ازدواج مادر در خالل هفت سال نخست زندگى کـودك، باعـث از بـین رفـتن حـق او در نگهـدارى        ـ41ماده

شوهر سابقش  شود، چه با شوهر دوم خود نزدیکى بکند یا نکند؛ چه ازدواج مادر در زمان حیات کودکش مى
  .باشد یا پس از مرگ وى و چه شوهر دوم راضى به نگهدارى کودك باشد یا نباشد

  .شود جدایى مادر از شوهر دوم خود، باعث بازگشت حق حضانت او نمى ـ47ماده
  .مادر براى نگهدارى از کودك خود، باید امین باشد ـ48ماده
  .ت و کوتاهى در مسایل مربوط به زندگى کودك استقبل، عدم خیان مادهمنظور از امین بودن در  ـ49ماده
  .احراز صالحیت اخالقى مادر، شرط نگهدارى از کودك خود است ـ50ماده
تغییر محل اقامت کودك اگر تأثیر منفى بر روند زندگى، سالمت جسمى ـ روحى، آموزش و ادب او   ـ51ماده

  .نداشته باشد، جایز است
مارى مسرى شود، تا هنگامى که سالمت خود را به دسـت نیـاورده اسـت،    چنانچه مادر مبتال به بی ـ52ماده
  .تواند حضانت کودك را بر عهده بگیرد نمى
چنانچه مادر مبتال به بیمارى مزمنى باشد که مانع از نگهدارى کودك ـ هرچند با کمـک دیگـرى     ـ53ماده
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ن نگهدارى کودك را نداشته باشـد،  نباشد ـ حضانت مادر باقى است، ولى در جایى که مادر به هیچ وجه امکا 
  .شود حضانت او ساقط مى

  .شرایط حضانت، مشترك میان پدر و مادر است بجز ازدواج ـ54ماده
از بین رفتن شرایط حضانت در دوره شیرخوارگى، موجب زوال حق حضانت مادر، و انتقال کـودك   ـ55ماده

  .به پدر است
ط حضانت را از دست دهد، نگهدارى از کودك به پدر بزرگ غیر از بردگى، در صورتى که پدر شرای ـ56ماده

  .شود پدرى و سپس وصى آنها منتقل مى
اگر پدر شرایط الزم براى نگهدارى کودك خود را دوباره به دست آورد، حضانت کودك به او سپرده  ـ57ماده
  .شود مى
ورد، حضانت کودك در خـالل  اگر مادر شرایط الزم براى نگهدارى کودك خود را دوباره به دست آ ـ58ماده

  .شود بجز در مسأله ازدواج هفت سال نخست زندگى او به وى منتقل مى
کند، نباید مانع دیدار مادر با کودك شده و اگر کودك بیمار  اى که کودك با او زندگى مى پدر در دوره ـ59ماده

د از پرسـتارى کـودك از او جلـوگیرى    شود نباید از پرستارى مادر جلوگیرى کند و نیز اگر مادر بیمار شود، نبای
  .کند و چنانچه هریک از کودك یا مادر از دنیا بروند، نباید مانع از شرکت در مراسم سوگوارى او شود

  .اند)سفیه(از جمله افراد نیازمند به حضانت، افراد سبک مغز  ـ60ماده
گیرى کنـد،   زندگى خود تصمیم تواند براى شود و مى با رسیدن به بلوغ، شخص از حضانت خارج مى ـ61ماده

  .در این حکم تفاوتى وجود داشته باشد) باکره و غیر باکره(بدون آنکه میان پسر و دختر 
  نگهدارى کودکان سرراهى

منظور از کودکان سر راهى، پسران یا دخترانى هستند که دست کم در زمان پیدا شدن، سرپرسـت   ـ62ماده
  .شیرخوار، مشروط به اینکه نزدیک به سن بلوغ نباشندمشخصى ندارند، شیرخوار باشند یا غیر 

برداشتن و نگهدارى از کودکان سر راهى، عملى است مستحب که با احتمال به خطر افتادن جـان   ـ63ماده
  .تواند عینى یا کفایى باشد آنها واجب خواهد بود، وجوبى که بسته به شرایط کودك مى

به کسب اجازه از هیچ مقامى نیست، گرچه براى نگهـدارى از او  براى برداشتن کودك سرراهى نیاز  ـ64ماده
  .باید شرایط خاصى وجود داشته باشد

  .گرفتن شاهد براى یافتن کودك الزم نیست، گرچه بهتر است انجام شود ـ65ماده
  .خواهد از او نگهدارى کند، باید داراى شرایط خاصى باشد یابد و مى کسى که کودکى را مى ـ66ماده
  .گونه والیتى بر او ندارد گیرد و هیچ یابنده کودك تنها نگهدارى از او را بر عهده مى ـ67ماده
تواننـد نگهـدارى از کـودك     افراد نابالغ ، دیوانه یا سفیه که خود نیازمند به حضـانت هسـتند نمـى    ـ68ماده
به مراکز مربوطه تحویل توانند کودکى را از اماکن عمومى برداشته و  سرپرست را بر عهده بگیرند، گرچه مى بى

  .دهند
  .کند یافتن کودك سرراهى، هیچ حقى براى یابنده او ایجاد نمى ـ69ماده
گیرى براى واگذارى نگهدارى کودك سرراهى به یک فرد، بر عهده سازمان خاصى است کـه   تصمیم ـ70ماده
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  .پذیرد هاى الزم براى این کار، صورت مى با بررسى صالحیت
الزم نیست، اما ) ترك گناه ملَکه(سرپرست، عدالت به معناى اصطالحى  ى از کودکان بىبراى نگهدار ـ71ماده

  .هاى اخالقى فرد الزم است احراز صالحیت
اسالم شرط نگهدارى از کودك است، چه کودك مسلمان باشد و چـه غیـر مسـلمان، بلکـه اعتبـار       ـ72ماده

  .ایمان نیز خالى از صحت نیست
  .توانند از کودك مسلمان نگهدارى کنند ن و مسلمان با عقاید فاسد، نمىافراد غیر مسلما ـ73ماده
بـه فـرد   ) پیدا شـده در شـهرهاى غیـر مسـلمان نشـین     (نگهدارى از کودك سرراهى غیر مسلمان  ـ74ماده

  .شود مسلمان سپرده مى
یط سرپرست نیسـت، گرچـه میـان چنـد نفـر بـا شـرا        توانمندى مالى، شرط نگهدارى از کودك بى ـ75ماده

  .مساوى، داشتن ثروت امتیاز است
  .کند، نیست سرپرست، بر عهده کسى که از او نگهدارى مى تأمین هزینه زندگى کودك بى ـ76ماده
  .سرپرست، تابع مصلحت جسمى و روحى کودك است نقل مکان کودك بى ـ77ماده
  .نشودسرپرست از شهر به روستا و از روستا به صحرا برده  بهتر است کودك بى ـ78ماده
  .زن یا مرد بودن، تأثیرى در جواز نگهدارى از کودك سرراهى ندارد ـ79ماده
  .اموال مورد استفاده یا همراه کودك، متعلق به خود اوست ـ80ماده
اشیایى که پیرامون کودك سرراهى قرار دارند، متعلق به او نیست، مگر اینکـه دالیـل معتبـرى بـر      ـ81ماده

  .یا در جایى قرار گرفته باشند که اختصاص به کودك داردمالکیت او وجود داشته باشد 
هـاى   تواند از امـوال کـودك بـراى تـأمین هزینـه      کند، مى کسى که از کودك سرراهى نگهدارى مى ـ82ماده

  .زندگى او استفاده کند، بدون اینکه نیازى به کسب اجازه از حاکم اسالمى باشد
  .وجود ناظر ضرورى است براى دقت در مصرف درست اموال کودك، ـ83ماده
یابنده کودك، اگر تنها به انگیزه حفظ جان وى او را از سطح خیابان بردارد، تأمین هزینـه زنـدگى    ـ84ماده

  .کودك بر عهده دولت اسالمى است
سـطح معـابر عمـومى     یابنده کودك، اگر با انگیزه نگهدارى کودك و با مسؤولیت نامحـدود، او را از  ـ85ماده

  .هاى کودك سرراهى بر عهده اوست ، تأمین هزینهجمع آورى کند
یابنده کودك، اگر با انگیزه نگهدارى کودك و با مسـؤولیت محـدود، او را از سـطح معـابر عمـومى       ـ86ماده
هاى کودك منوط به نوع تعهد اوست، یعنى نگهدارى رایگـان یـا نگهـدارى بـه      آورى کند، تأمین هزینه جمع

  .کودك پس از بلوغها از  گیرى هزینه شرط بازپس
هاى زنـدگى او شـود بـه شـرط آنکـه بعـدا آن        در صورتى که یابنده کودك عهده دار تأمین هزینه ـ87ماده

ها با او اختالف پیدا کنـد، اگـر نـاظر،     ها را پس بگیرد و پس از رسیدن کودك به بلوغ، در مقدار هزینه هزینه
چه از اموال کودك هزینه کند یا از اموال خـود؛ در غیـر   شود،  کند، ادعایش پذیرفته مى ادعاى او را تأیید مى

  .ها مدرك ارائه کند این صورت باید براى اثبات ادعاى خود در مقدار هزینه
در جنایت عمدى و خطایى بر کودکـان سـرراهى، اعـم از آنکـه منجـر بـه مـرگ یـا جـرح شـود،            ـ88ماده

  .است) دولت اسالمى(السالم عصوم علیهتصمیمگیرى درباره قصاص، عفو یا اخذ دیه بر عهده امام م
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عاقلـه  ) دولت اسالمى(السالم  در جرایم کودکان سرراهى اعم از خطایى یا عمدى، امام معصوم علیه ـ89ماده
  .کند او به حساب آمده، تأمین خسارت مى

ه بـراى  تنها با ادعا ممکن نیست، بلکـ ) سرپرست بى(اثبات رابطه پدرى یا مادرى با کودك سرراهى  ـ90ماده
  .بایست به سوابق سجلى آنها مراجعه کرد اثبات آن مى

بایـد از   چنانچه نتوان با سوابق سجلى رابطه خویشـاوندى بـا کـودك سـرراهى را اثبـات کـرد، مـى        ـ91ماده
  .هاى علمى ـ پزشکى بهره جست روش
  .یى اثرى نداردقبول یا انکار رابطه خویشاوندى با یک نفر توسط کودك پس از بلوغ، به تنها ـ92ماده
  .دین ادعا کننده رابطه خویشاوندى با کودك سرراهى، هیچ اثرى در قبول یا رد ادعاى او ندارد ـ93ماده
کند، هیچ والء قهرى بر او ندارد، گرچـه بهتـر    یابنده کودك سرراهى یا کسى که  از او نگهدارى مى ـ94ماده

  .است که فرد بى سرپرست والء خود را براى او قرار دهد
  .اسالم و ایمان کودك نابالغ صحیح است ـ95ماده
  .شود حکم ارتداد براى کودکان پیش از بلوغ جارى نمى ـ96ماده
  .شود تبعیت ظاهرى از پدر یا مادر، باعث اجراى حکم ارتداد بر کودك پس از بلوغ نمى ـ97ماده
مى، امکان انتساب کـودك  هاى اسالمى و غیر اسال مالك دین ظاهرى کودکان سرراهى در سرزمین ـ98ماده

  .به فرد مسلمان است
  

  سعید نظرى توکلى
  10/7/1383مشهد مقدس ـ 

  


