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چکیده
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری ،حمایت از حقوق و آزادیهـای فـردی اسـت .از
در عصر جدید با سست شـدن بنیـاد نظـام خـانواده گسـترده و پدرسـاالر و رواج روزافـزون
خانواده هستهای ،درباره والیت قهریِ مندرج در قانون مدنی اشکاالت و سئواالتی پدید آمـده
است که مقتضیات عصر حاضر پاسخگویی دقی بـه آنهـا را ایجـاب مـیکنـد .مـواد  1180و
 1181قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور امامیه ،تنها پدر و جدّ پدری را ولیّ قهـری طفـل
میشناسد و هی صحبتی از مادر نمیکند .قانونگذار در سال  1353به این اشکال پـی بـرد
و در ماده  15قانون حمایت خانواده نوعی والیت قانونی بـرای مـادر وضـع کـرد .لـیکن ایـن
مقرره دیر زمانی نپایید و پس از نسخ این قانون ،پـدربزرگ ،مجـدد همپـای فرزنـدش ،ولـیّ
قهری نوهاش شد .قانون حمایت خانواده (مصوب  )1391برای اعطای ح ّ والیـت قهـری بـه
مادر گام تازه ای برداشته است .از این رو بر آن شدیم بـا پاسـخ بـه سـئواالت زیـر بـه اثبـات
فرضیه خود بپردازیم :آیا سِمَت والیت قهری بر مادر قابـلِ جعـل اسـت؟ آیـا ایـن سِـمَت در
فرض برخورد با ح ّ والیی جدّ پدری میتواند تقدم داشته باشد؟ فرضیه ما در ایـن پـژوهش
این است که مادر پس از پدر بر فرزندان صغارِ خود ح ّ والیت دارد و این والیـت بـر والیـت
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جد پدری ارجح است .در تمام مواردی که پدر ،والیت قهری بر صغیر دارد ،مادر هـم والیـت
دارد .این والیت در طول والیت پدر و مقدم بر والیت جد میباشد.
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کلیدواژهها :والیت ،مادر ،پدر ،جد پدری ،تقدم.
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مقدمه

 .1مطهری ،مرتضی ،نظام حقوق زن در اسالم ،چاپ شصتوششم ،تهران ،صدرا ،1392 ،ص.11 .
 .2ادعای اجما به نقل از :نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم ،جلد بیسـتوششـم ،چـاپ
سوم ،قم ،دارالکتب االسالمیه ،بیتا ،ص.101 .
 .3ابن جنید اسکافی ،محمد بن احمد کاتب بغدادی ،مجموعه فتاوی ابن جنید ،تصحیح و تعلی علیپناه اشـتهاردی،
چاپ اول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1416 ،ق ،ص.252 .
 .4شهید اوّل ،شمسالدّین محمد بن مکّی العاملی ،الدروس ،چاپ اول ،قم ،م سسـه النشـر االسـالمی 1414 ،ق،
ص.323 .
 .5عالمه حلی ،جمال الدّین الحسن ،تذکره الفقهاء ،جلد دوم ،بیجا ،منشـورات مکتبـه المرتضـویه الحیـاء اآلثـار
الجعفریه ،بیتا  ،ص.80 .
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مقتضیات عصر ما ایجاب میکند که بسیاری از مسائل مجدداً مـورد ارزیـابی قـرار
گیرد و به ارزیابیهای گذشته بسنده نشود 1.در مورد اینکه والیت و سرپرستی صِـغار از
آن پدر است هی تردیدی وجود ندارد .اما اگر پدر فاقد اهلیت الزم بـرای والیـت شـود،
آیا این والیت به مادر نیز منتقل میشود یا اشخاص دیگـری جانشـین پـدر مـیشـوند؟
قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقه ،برای طفـل صـغیر یـا سـفیه یـا مجنـون (در
صورتیکه سِفَه یا جنون او متصّل به صِغَر باشد) نوعی نماینـدگیِ اجتنـابناپـذیر مقـرر
کرده است .این نمایندگی که با نام «والیت قهری» در ماده  1180ق.م .نـام بـرده شـده
است ،در درجه اول به پدر و جدّ پدری تعل دارد .این والیت از آن رو قهری اسـت کـه
توسط شار برای آن دو جعل شده است و مانند سایر والیتهـا (والیـت ارادی وصـیّ و
والیت قضایی قیّم) در قلمرو حاکمیت اراده نیست .لذا ولیّ قهری ح استعفا از سمتش
را ندارد .در قانون مدنی و فقه امامیه نامی از مادر به عنوان ولیّ برده نشده است .مشهور
در فقه بر این عقیده است که ح ّ والیت پس از پدر ،متعل به جدّ پدری و جـدّ جـدّ و
هرچه باال َروَد ،است و اگر جـ ّد پـدری زنـده نباشـد ،بـه حکـم مـاده  1218ق.م .بـرای
محجور قیّم نصب میشود و والیت به مادر نمیرسـد .در ایـن رابطـه ،مـاده  1181ق.م.
مقرر میدارد« :هریک از پدر و جدّ پدری نسبت به اوالد خود والیت دارند» .حکم فـوق
اجماعی بین فقهای امامیه است 2.گرچه در بین فقهاى امامیّه تنها ابـنجنیـد (سـده 4
3
هجری قمری) پس از پدر و جدّ پدرى براى مادر اگر رشید باشـد ،والیـت قائـل اسـت،
ولى فقها این نظر را نپسندیده اند و شهید اول این نظر اسکافی را شاذّ میداند 4.عالوه بر
ابنجنید ،فقیهی به نامِ ابوسعید اصطخری (سده  4هجری قمری) معتقد است که مـادر
از لحاظ والیت بر مال ،بعد از پدر و جدّ پدری و مقدّم بر وصیّ است و علت حکـم خـود
را «زیادت شفقت مادر» بیان کرده است 5.از میان فقهای معاصر نیز آیـتاهلل صـانعی در
پاسخ به استفتایی در تاریخ  1384/4/14چنین مرقوم داشتند که «در تمام مواردی کـه
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1

پدر ،والیت قهری به اعتبار صغیر بودن و قاصر بودن فرزند دارد مادر هم والیـت دارد».
ایشان همچنین رسالهای دارنـد تحـت عنـوان «قیمومـت مـادر» کـه در آنجـا نیـز بـه
طرفداری از نظریه ولیّ قهریبودن مادر پرداخت.
با اینکه در اکثر طبقات اجتماعی ،پدربزرگ از شـمار اعضـای خـانواده حـذف شـده
است ،ولی قانون هنوز وی را همپای پدر ،ولیّ قهری میداند .ایـن ایـده کـه میـراثِ دورانِ
پدرساالری بود با مقتضیات امروز خانوادهها منطب نیست .لذا این سئوال مطرح مـیشـود
که مادر که ارتباط جسمی ،عاطفی و معنوی او با طفل بیش از هرکس دیگری است ،چـرا
نتواند صالح و فساد طفل خود را تشـخیص دهـد؟ در خـانوادههـای امـروزین کـه شـکل
خانوادهها از عشیرهای به خانوادههای کوچک هستهای بدل شده ،آیا علقـه و ارتبـاطی کـه
بین مادر و صغیر است ،کمتر از علقهای است که بین جدّ پدری و صغیر است؟
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 .1قرن بیستویکم :گذار از خانواده گسترده به سمت خانواده هستهای
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در گذشته شکل خانواده به صورت خانواده گسترده بود .خانواده گسترده بر اساس
مناسبات خونیِ تعداد بـیشـماری از افـراد از جملـه والـدین ،فرزنـدان ،پـدربزرگهـا و
مادربزرگها ،عمهها ،عموها ،خالهها را شامل میشـد .بـه ایـن خـانواده گـاهی خـانواده
همخون هم اطالق میشود .در مقابـلِ خـانواده گسـترده ،خـانواده هسـتهای قـرار دارد.
خانواده هستهای عبارت است از واحد خانوادگی بنیانی که شامل شـوهر ،زن و فرزنـدان
است .نمونه خانوادههای هسـتهای را مـیتـوان در اغلـب کشـورهای صـنعتی و جوامـع
شهرنشینی پیشرفته مالحظه کرد 2.خانواده هستهای اساساً بنیان جوامع صنعتی کنونی
را تشکیل داده و در ارتباط با گسترش شهرنشینی و توسـعه صـنعت در شـهرها شـکل
گرفته است .تفاوتهایی چند خانواده هستهای را از سایر انوا خانواده متمایز مـیسـازد
که اهمّ آنها عبارتند از تفاوت در ابعاد و تفاوت در کارکرد .در ارتبـاط بـا ابعـاد ،خـانواده
هستهای در مقایسه با انوا خانواده گسترده دارای ابعاد کوچکتری اسـت و متشـکل از
زن و شوهر و فرزندان ازدواج نکرده میباشد .تحوّل خانواده از گسـترده بـه هسـتهای و
شکل جدید آن با صنعتیشدن اروپای غربی آغاز شد .سنتهای دیرپا رو به زوال رفت و
بر اساس حقوق اجتماعی تازه ،که نتیجه انقالبهای فکری قرن جدید بـود ،شـکلهـای
جدیدی از خانواده پدید آمد 3.دگرگونی خـانواده ایرانـی در قـرن اخیـر آرام و کُنـد امـا
 .1صانعی ،یوسـف ،استفتائات قضـایی ،جلد دوّم ،چاپ سـوّم (اوّل ناشر) ،قـم ،انتشـارات پرتـو خورشـید،1388 ،
ص.589 .
 .2کوئن ،بروس ،مبانی جامعهشناسی ،ترجمه و اقتباس غالمعباس توسلی و رضا فاضل ،چاپ چهـاردهم ،تهـران،
انتشارات سمت ،1382 ،صص 175 .ـ .174
 .3بهنام ،جمشید ،ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات خوارزمی ،1350 ،ص.4 .

 .2تحریر محلّ نزاع
به درازای نظر مشهور در فقه جعفـری ،جـدّ پـدری همپـای پـدر ،شـریک وی در
والیت بر طفل است .لیکن این نظر با واقعیـات امـروز خـانوادههـای هسـتهای منطبـ
 .1عنایت ،حلیمه و مجید موحد« ،زنان و تحوالت ساختاری خانواده در عصر جهانیشدن» ،پژوهش زنـان ،دوره
دوم ،شماره دوم ،تابستان  ،1383صص 166 .ـ .153
 .2کاتوزیان ،امیرناصر ،مقدمه علم حقوق ،چاپ بیستودوّم ،تهران ،شرکت سهامی انتشار ،1375 ،ص.76 .
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مستمر و قاطع بوده است .زمانی دراز ،شکلی از خانواده در ایـن سـرزمین وجـود داشـت کـه
جامعهشناسان آن را به اصطالح کلی خانواده گسترده وصف کردهاند .خانوادهای بود بر اسـاس
شرایع و سنتهای ایرانی و مذهب .این خانواده بر اساس پـدرتباری و اولویـت جـنس مـذکر
استوار بود و سازمان مرتبی داشت که زیر نظر پدر اداره میشد .خانواده واحد تولید و مصـرف
ی زن نـاچیز بـود و بـه فرزنـد آوردن و انجـام کارهـای خـانگی و گـاهی
بود .منزل ت اجتمـاع ِ
کشاورزی و نساجی محدود میشد .فرزندان ،نام و نشان از پـدر مـیبردنـد و سـرایِ خـانواده
نسلهای مختلف را در خود جای میداد و پاسدار سنتها بود .مقررات ازدواج و طـالق و ارث
و نگهداری فرزندان بر اساس فقه اسالمی استوار بود و روابط افراد خانواده بر سلسـله مراتبـی
مبتنی بود که همه قبول داشتند .برخورد با تمدن صنعتی غـرب و نتـایج آن ،کـه عبـارت از
تغییرات ساخت اقتصادی جامعه ،رواج شهرنشینی و دخالت دولـت باشـد ،موجـب تغییـرات
عمده در این شکل از خانواده و خصوصاً شکل شهری آن شده است .نفـوذ تمـدن غـرب کـه
گاهی صورت تقلید بدون قید و شرط به خود میگیرد ،بیش از همـه در روابـط زن و مـرد و
فرزندان به چشم میخورد و زن به عنوان همدم و همکار مرد پذیرفته شده است.
نتایج یک تحقی نشان میدهد که خانواده در عصر جهانیشدن دچار دگرگـونیهـایی
در ساختار خواهد شد .مردم شکلهای جدیدی از روابـط خـانوادگی را تجربـه خواهنـد
کرد .ساخت قدرت در خانواده تغییر میکند و ساختار پدرساالری در معرض تهدید قرار
میگیرد .موقعیت در حال تحول زنان در موازنه قـدرت بـا مـردان و نظـام مردسـاالر از
مهمترین دگرگونیهایی است که در عصر جهانیشدن در سـاختار نهـاد خـانواده تـأثیر
گذاشته است .با جهانیشدن ،مساواتطلبی در روابط دو جنس در همـه جوامـع فزونـی
یافته است .این پدیده به افزایش حقوق و قدرت زنان در حوزههای عمومی و خصوصـی
زندگی منجر شده است 1.حقوق نمیتواند از این تغییر بنیادینی که در سطح جامعه رخ
داده است ،پا پس بکشد و بیتفاوت باشد« .حقوق از علوم اجتماعی است .هـدف حقـوق
2
جستجوی قواعدی است که بر اشخاص از این جهت که عضو جامعهاند حکومت کنـد».
لذا راهی نیست جز اینکه حقوق تحوالت جامعه را رصد کند و از پسِ این رصـد ،قواعـد
حقوقی منطب بر تحوالت را وضع و یا احیاناً قواعد پیشین را تجدیدنظر کند.
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نمیباشد .در عرفِ امروز ،جدّ پدری به خود این اجازه را نمیدهد که بـا وجـود پـدر یـا
مادر در امور طفل ،دخل و تصرّف کند .به خانواده هستهای خود بنگرید :آیا سیطره جـدّ
پدری بیشتر است یا سیطره پدر و مادر؟ با این اوصاف دو سئوال پیشِ روی ماسـت کـه
نیازمند تحلیل با توجه به مقتضیات روز و نیازهای خانواده هستهای است:
سوال نخست :آیا سِمَت والیت قهری بر مادر قابلِ جعل است؟
سوال دوم :آیا این سِمَت در فرض برخورد با ح ّ والیی جدّ پدری میتوانـد تقـدم
داشته باشد یا خیر؟
در راستای پاسخ به سئواالت فوق و اثبات فرضیه مقاله در ابتدا برآن هستیم که با
ادله نقلی و عقلی به اثبات ح ّ والیت قهری برای مادر بپردازیم و بعد از اثبات این ح ،
در بحص بعدی ،موضو تقدم این ح را در فرض برخورد با ح ّ والیی جدّ پدری مـورد
بررسی قرار دهیم.

تقدم ح والیی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز

 .3اثبات حقّ والیی قهری مادر
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فرضیه ما مبنی بر اثبات ح والیت قهری بر مادر بـرخالف نظـر مشـهور فقهـای
متقدّم و غالب متأخرین قرار میگیرد.
صاحب عناوین در عنوان  73چنین میگوید:
«از استقراء در فقه و مسائل فقهی چنین مستنبط است که فقط پدر و جدّ پـدری
نسبت به جان و مال مولّیعلیه ،والیت دارند  ...مادر هی والیتی بر جـان و مـال فرزنـد
ندارد هر چقدر که باالتر برود و این والیت در هی زمینهای برقرار نمیباشـد .همچنـین
1
برادر نسبت به جان و مال برادر یا خواهر در هی زمینهای والیت ندارد».
امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله چنین گوید:
«مسأله  5ـ والیت تصرف در مال طفل و مالحظه مصالح و ش ون او با پدر و جـدّ
پدرى است و با نبود آنها ،قیّمِ یکى از آنها چنین والیتى دارد .و قیّم کسى است که یکى
از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد و با نبود قـیّم ،والیـت او بـا حـاکم
شر است و اما مادر و جدّ مادرى و برادر تا چه رسد بـه سـایر نزدیکـان ،والیتـى بـر او
ندارند .البته در صورت نبود حاکم شر  ،والیت او براى م منین است کـه بنـابر احتیـاط
2
(واجب) باید داراى صفت عدالت باشند».
مشابه این عبارات در کتب و کلمات فقها فراوان و به وفور یافت مـیشـود .شـهیر
فقهای امامیه معتقدند که والیت قهری ،حقی است تنها بر عهده پدر و جد پدری و بعـد
 .1حسینی مراغی ،میرعبدالفتاح ،العناوین الفقهیه ،جلد دوم ،چاپ اول ،قم ،م سسه النشـر االسـالمی 1417 ،ق،
ص.557 .
 .2موسوی خمینی ،روحاهلل ،تحریرالوسیله ،چاپ اول ،قم ،م سسه مطبوعات دارالعلم ،بیتا ،ص.13 .

از آنها و در صورت نبود وصیّ منصوب از جانب ایشان ،والیت به حکومت میرسد .بدین
صورت ،منصب والیت قهری هرگز بیوالی نخواهد بود.
به زعم دیدگاه مشهور در فقه امامیه ،دالیل ذیل برای اثبـات حـ ّ والیـی قهـری
مادر میتواند داللت داشته باشند:

3ـ .1آیات

 .1ترجمۀ آیات قرآن بر اساس ترجمۀ عالمه مشکینی است.
 .2جرجانی ،امیر ابوالفتح ،تفسیر شاهی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات نوید 1404 ،ق ،ص.216 .
 .3حسینی مراغی ،میرعبدالفتاح ،منبع پیشین ،ص.580 .
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از عمومیت و اطالق آیات زیر میتوان ح ّ والیت قهری را بر مادر طفـل یتـیمش
اثبات کرد:
 «وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ ذِالَّ بِالَّتی هِیَ مَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُ َ مَشُدَّهُ وَ مَوْفُوا بِالْعَهْدِ ذِنَّالْعَهْدَ کانَ مَسْ ُالً» (اسراء ،آیه .)34
ترجمه :و به مال یتیم نزدیک نشوید ،مگر به شیوهای که نیکوسـت تـا او بـه حـدّ
1
رشد خود برسد ،و به پیمانتان وفا کنید .همانا پیمان مورد سئوال خواهد بود.
 «وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ ذِالَّ بِالَّتی هِیَ مَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُ َ مَشُدَّهُ» (انعام ،آیه .)152ترجمه :و به مال یتیم جز به شیوهای که بهتر است ،نزدیک نشوید تا به حدّ بلوغ برسد.
هی یک از مفسّران ،آیات فوق را منحصر بـه شـخص خاصـی نکـردهانـد .تصـرّف
احسن (الَّتی هِیَ مَحْسَنُ) با اختالف زمان و مکان و مناسبت ها ،مختلـف مـى شـود .گـاه
تصرّف در یک مرحله حَسَن اسـت و در مرحلـه دیگـر احسـن از آن اسـت و علـت آن،
اختالف مصالح و مفاسدِ عارض بر آن است .این آیات شامل تصرفات پدر نمـیشـود در
غیر این صورت ،توصیف موضو قضیه به وصف یتیم لغو خواهد شد چون کـه یتـیم آن
کسی را مىگویند که پدرش در حال کودکى فوت شده باشد 2.لذا از اطـالق ایـن آیـات
میتوان در اثبات فرضیه استفاده کرد .عمومیت این دو آیه شامل مُحسنین و به طریـ
اولی مادران نیز میشود .چه شخصی محسنتر از مادر به طفلِ یتیمش و چـه شخصـی
بهتر از او خیر و صالح فرزندش را تشخیص میدهد؟ بیتردیـد ،احسـانی کـه مـادر بـه
فرزند خود روا میدارد ،هی شخص دیگری را یـارای مشـابه آن احسـان نیسـت .ظـاهر
استثنایی که در آی ه آمده است ،بیانگر این مطلب است که نزدیکی به اموال یتیم ،هرگاه
نیکو باشد ،جایز است 3و والیت مادر بیتردید جزء تصرفات نیکوست .آیه قـرآن شـخص
خاصی را مورد خطاب قرار نداده است بلکه ظاهر آن خطـاب بـه عمـوم اسـت .یکـی از
حقوقدانان معتقد است که:
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«به نظر میرسد در متونی که متولّی امـور ایتـام ،عُـدول ]و مُحسِـن از مـ منین
1
تعیین شدهاند ،دلیلی بر استثنای زنان از عمومات نداریم».
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3ـ .2عموماتِ والیتِ عدولِ مسلمین
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عموماتی که برای اثبات والیت عدول مومنین مورد استدالل قرار گرفته اسـت ،همگـی
از مصادی قاعده احسان هستند و هر احسانی به حکم عقل جایز اسـت 2.در قاعـده احسـان
فرقی بین افراد وجود ندارد همانگونه که پدر را شامل میشود مادر را نیـز در بـر مـیگیـرد.
م لف کتاب عناوین در عنوان  75و همچنین م لـف مکاسـب برخـی از ایـن عمومـات در
کتاب و سنّت را جمعآوری کردهاند 3.در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
 «وتعاونوا علی البر و التقوی» (مائده ،آیه .)2 «ذِنَّ اللَّـهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (نحل ،آیه .)90 «وَلِکُلّ وِجْهَهٌ هُوَ مُوَلِّیهَا َفاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ» (بقره ،آیه .)148 روایتی وجود دارد که مربوط به وصیت است و درباره شخصـی مـیباشـد کـهفوت میکند و کسی را به عنوان وصیّ تعیین نمیکند .امام ( ) در این روایت
میفرماید« :اگر فردی مطمئن این کار را انجـام دهـد ایـرادی نـدارد» 4.پـس
وقتی اعمال والیت در وصیت جایز باشد در سایر موارد همچون والیت قهـری
برای مادر عادل نیز جایز است.
م لف عناوین معتقد است که:
« اجما فقها بر آن است که والیت م منان عادل بر دیگـران را جـایز مـیداننـد و
هی کس با آن مخالفتی نکرده است .همانگونه که جستجو در آرای فقها ،اجما ایشان
5
را نشان میدهد».
اجما فقها نیز بر این قرار گرفته است که والیت م منان عادل بر دیگران جـایز اسـت.
حتی م لف عناوین معتقد است جواز والیت م منان بـه معنـای وجـوب آن اسـت زیـرا اگـر
اجرای والیت برای م منانِ عادل واجب نباشد ،مستلزم عسر و حرج در نظـام جامعـه و امـور
مردم خواهد شد 6.در مورد والیت قهری بر طفل ،چه کسـی عـادلتـر و شایسـتهتـر از مـادر
 .1روشن ،محمد ،حقوق خانواده ،تهران ،چاپ اول ،انتشارات جنگل جاودانه ،139 ،ص.346 .
 .2حسینی مراغی ،میرعبدالفتاح ،منبع پیشین.
 .3انصاری ،مرتضی ،المکاسب ،جلد سوم ،چاپ اول ،قم ،مجمع الفکر االسالمی 1418 ،ق ،ص.563 .
 . 4کلینی رازی ،ابی جعفر محمد ،الفرو مـن الکـافی ،جلـد اول و پـنجم و هفـتم ،چـاپ سـوم ،قـم ،دارالکتـب
االسالمیه ،1367 ،ص.67 .
 .5حسینی مراغی ،میرعبدالفتاح ،منبع پیشین ،ص.581 .
 .6همان.

وجود دارد؟ ماحصلِ دالیل منقول از کتاب و سنّت این است که اَعمال مـادر در اِعمـال حـ ّ
1
والیی خود بر طفل صغیرش بیتردید جزء «برّ» و «تقوی» و «احسان» و «خیرات» است.

3ـ .3بنای خردمندان

 .1صانعی ،یوسف ،قیمومت مادر ،چاپ سوّم ،قم ،انتشارات میثم تمّار ،1385 ،ص.22 .
 .2صفایی ،حسین و اسداهلل امامی ،مختصر حقوق خانواده ،چاپ بیستم ،تهران ،نشر میزان ،1389 ،ص.364 .
 .3کاتوزیان ،امیرناصر ،دوره حقـوق مـدنی :خـانواده ،جلـد دوم ،چـاپ اول ،تهـران ،شـرکت سـهامی انتشـار ،بـا
تجدیدنظر کامل و اضافات ،1389 ،ص.193 .
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در عصر جدید با سست شدن بنیاد نظام خانواده گسترده پدرساالر و رواج روزافـزون
خانواده هستهای ،در باب والیت قهری مندرج در قانون مدنی اشکاالتی پدید آمـده اسـت،
زیرا جدّ پدری چه بسا با نوه خود در یک خانه و زیر یک سقف زندگی نمیکند و به انـدازه
پدر یا مادر به سرنوشت او عالقمند نیست تا بتواند با پدر در امور اداره محجور برابری کنـد
و یا بعد از پدر والیت منحصراً به او تعل داشته باشد .وانگهی ،با بـاالرفتن سـطح دانـش و
رشد فکری بانوان چهبسا بعد از پدر ،مصلحت طفل در آن باشد که سرپرستی و اداره امـور
شخصی و مالی او به مادر واگذار گردد نه به جدّ پدری ،بـه ویـژه اینکـه مـادر ،دلسـوزتر و
فداکارتر از هر شخص دیگری نسبت به فرزند خود است 2.یکی از حقوقدانان معتقد اسـت
که والیت جدّ پدری در زمان حیات و سالمت پدر تقریباً در زمـره احکـام متـروک اسـت.
والیت پدربزرگ بیشتر جنبه نظری دارد و از نظر اجتماعی و اخالقی ،پدربزرگ در خانواده
فرزند خویش و اداره اموال نوادهها دخالت حقوقی نمیکند و بـه نصـایح و راهنمـاییهـای
پدرانه قناعت میورزد .از سوی دیگر ،والیت اشتراکی چنـد تـن بـر کـودک ممکـن اسـت
مفسدههایی به بار آورد .بر فرض حسن نیت و لیاقت اولیاء قهری ،اخـتالف سـالی باعـص
میشود که منافع مادّی و معنوی کودک به خطر افتد :پدر مایـل اسـت خانـه فرزنـدش را
بفروشد و پدربزرگ اجاره آن را ترجیح میدهـد .پـدر سـعی دارد کـودک را بـه فراگیـری
موسیقی تشوی کند و پدربزرگ موسیقی را حرام میداند .قانونگـذار در سـال  1353در
قانون حمایت خانواده به این دشواریها که گاه باعص کدورتهـایی بـین اعضـای خـانواده
میشد واقف بود و به همین دلیل ،چندی با حذف والیت جدّ پدری در زمان حیـات پـدر،
ترتیبی داد که هی گاه بیش از یک نفر والیت و نمایندگی طفل را بر عهده نداشـته باشـند
(ماده  .)15پس از نسخ برخی مواد قانون حمایت خانواده و احیای دوباره والیت پـدربزرگ،
عرفِ جامعه ،خود به درمان این نقیصه پرداخت .از اختیـارات جـدّ پـدری در حضـور پـدر
کاست چندان که در عمل میتوان گفت تا زمانیکه پـدر زنـده اسـت ،بـه تنهـایی والیـت
فرزند را بر عهده دارد 3.حتی برخی فقها فلسفه جعل والیت بر پدر و عدم جعل والیـت بـر
مادر را با تردید نگریستند و معتقدند که ولیّ ،عـالوه بـر داشـتن قـوه درایـت ،بایـد حـسّ
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عاطفه و عالقه به مولّیعلیه نیز داشته باشـد .آیـتاهلل شـبیری زنجـانی در بحـص تعـارض
والیت مادر و عمو یا برادر گوید:
«هرچند نو ِ مردهـا متعارفـاً بهتـر از بـانوان مصـالح و مفاسـد امـور اجتمـاعى را
تشخیص مىدهند ،ولى معلوم نیست که فلسفه والیت داشتن ولىّ فقط مسأله درایت او
باشد و شاید در این حکم عواطف و عالقه شدیدى که بـراى حفـن مـولّىعلیـه در ولـىّ
هست نیز مورد توجه قرار گرفته باشد و از این جهت مادر بر عمو و بـرادر اولویـت دارد.
یعنى نوعاً از جهت درایت ،عمو و برادر اولویت دارند و از جهـت عواطـف مـادر ،و منـاط
والیت از نظر شار چیست؟ روشن نیست و عقالء نیز در صورت نبودن پدر ،مادر را قیّم
1
فرزند قرار مىدهند نه عمو یا برادر را».
مطالعات نشان میدهد که امروزه قوه درایت و تـدبیر اقتصـادی زنـان نسـبت بـه
مردان بیشتر است 2.از طرف دیگر ،حسّ عاطفه یک مادر قابل قیاس با هـی موجـودی
نیست چون زن مظهر عاطفه است .پس اگر از نظر تدبیر ،برنامهریزی ،قـدرت و عاطفـه
مرد از زن ضعیفتر باشد یا در عمل ،زن مخارج و امور فرزند را بر عهـده دارد ،چـرا زن
نباید ح ّ والیی بر فرزند خود داشته باشد؟
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3ـ .4تأثیر زمان و مکان در تغییر حکم به اعتبار تغییر موضوع
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شکّى نیسـت که زمان یا مکانى که فقیـه در آن به استنباط حکمى مىپـردازد در
تعیین و تشخیص موضو  ،اثر دارد و مثالً سبب مىشود که فقیه به این نتیجه برسد که
بازى با شطرنج حرام نیست ،زیرا در این ظرفِ زمانى یا مکانى جـزء مصـادی قمـار کـه
موضو دقی حکم حرمت است ،قرار نمىگیرد .شـرایط زمـانى و مکـانى ممکـن اسـت
سبب شود که فقیه با نگاه تازهاى به نصـوص شـرعیّه بنگـرد 3.شـرایط زمـانی و مکـانی
ممکن است حتی موجب تغییر حکم شود .مقصود از این تغییر ،جداى از تغییر موضـو
نیست که حالل محمد (ص) تا روز قیامت حالل است و حرام محمد (ص) تا روز قیامت
حرام .بلکه هر تغییر و دگرگونى در حکـم بـا تغییـر و دگرگـونشـدن موضـو صـورت
مى پذیرد .روشن است که هر حکمى بر پایه موضو آن اسـتوار اسـت و بـا آن نسـبتى،
همانند نسبت معلول به علّت ،یا نسبت معروض به عَرَض دارد .به هـر روى ،الزمـه ایـن
وابستگىِ حکم و موضو  ،آن است که اگر موضو تغییر یابد ،حکم نیـز پیـرو آن عـوض
 .1شُبَیری زنجانی ،موسی ،کتاب نکاح ،جلد یازدهم ،چاپ اول ،قم ،م سسه پژوهشی رمیپرداز 1419 ،ق ،ص.3811 .
 .2فروزان ،ستاره« ،زنان سرپرست خانوار :فرصتها و چالشها» ،پژوهش زنـان ،دوره یکـم ،شـماره پـنجم ،بهـار
 ،1382ص.54 .
 .3مکارم شیرازی ،ناصر ،دایرهالمعارف فقه مقارن ،چاپ اول ،قم ،انتشارات مدرسه امام علی ( ) 1427 ،ق ،ص.270 .

مىشود .از ایـن زاویـه روشـن اسـت کـه زمـان و مکـان مـىتوانـد در دگرگـون شـدن
موضو هاى بیرونى ،اثر و دخالت داشته باشد.
فاضل مقداد ضمن تصریح به تغییرات و تأثیرات زمان و مکان مىنویسد:
1
«یجوز تغییر األحکام بتغیّر العادات».
ترجمه :تغییر احکام با تغییر عادت و عرف جامعه امکانپذیر است.
طب نظر فاضل مقداد ،دگرگونى عرف و عادت ،موجب دگرگونىِ موضوعات شـده
و به تَبَع تغییرِ موضوعات ،احکام نیز دچار تحوّل مىگردد .همچنان که کاشف الغطـا در
تحریرالمجله ذیل ماده  39به این نکته اذعان داشته و میگوید:
«قد عرفـت من مِـن مصـول المـذهب اإلمامیّـه ،عـدم تغییـر األحکـام ذلّـا بتغییـر
الموضوعات اما بالزّمان و المکان مو األشخاص ،فـال یتغیّـر الحکـم و دیـن اهلل واحـد فـى
2
الجمیع ال تجد لسنّه اهلل تبدیلًا».
ترجمه :از اصـول مـذهب امامیّـه ایـن اسـت کـه احکـام اسـالم دچـار دگرگـونی

 .1فاضل مقداد ،ابوعبداهلل مقداد بن عبداهلل ،نضد القواعد الفقهیه علـی مـذهب االمامیـه ،چـاپ اول ،قـم ،مکتبـه
آیتاهلل العظمی المرعشی ،1403 ،ص.90 .
 .2کاشف الغطاء ،محمدحسین ،تحریر المجله ،جلد اول ،چاپ اول ،نجف ،المکتبه المرتضویه 1359 ،ق ،ص.34 .
 .3اردبیلی ،احمد ،مجمع الفائده و البرهان فی شرح ذرشاد األذهان ،جلـد سـوم ،چـاپ اول ،قـم ،م سسـه النشـر
االسالمی التابعه لجامعه المدرسین 1404 ،ق ،ص.436 .
 .4منظور موضوعات غیرمستنبطه است.
 .5فیض ،علیرضا ،مبادی فقه و اصول ،چـاپ بیسـتودوم ،تهـران ،انتشـارات دانشـگاه تهـران ،1391 ،ص108 .
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نمیشوند ،مگر به تغییر موضوعات و یا این تغییر موضوعات ناشى از زمان و مکان اسـت

و یا از اشخاص ،بنابراین هی گاه حکم تغییر نمىکند و دین خداوند در هر زمان و مکان
یکى است و هرگز سنّت الهى دگرگون نمىشود.
فقیه نواندیش دیگری چنین اشعار میدارد:
«و ال یمکن القول بکلیّه شىء بل تختلف األحکام باعتبار الخصوصیّات و األحوال و
األزمان و األمکنه و األشخاص و هو ظاهر ،و باستخراج هذه االختالفات و االنطبـاق علـى
3
الجزئیّات المأخوذه من الشر الشریف امتاز مهل العلم و الفقهاء».
ترجمه :نمى توان به ثابتبودن و کلیّت چیزى حکـم داد ،بلکـه احکـام بـه اعتبـار
خصوصیات و احوال و زمانها و مکانها و اشخاص مختلف اسـت و ایـن مسـأله روشـن
است و با در نظر گرفتن این اختالفات و انطبـاق بـر جزئیـات مـأخوذه از شـر اسـالم،
اهمیّت اهل علم و فقهاء نمایان مىگردد.
شناخت «موضو » وظیفه فقه و فقاهت نیست ،فقه کارش «بیان حکم» بـا فـرض
موضو است .وقتی فقه علم به احکام است ،علم به ذوات و اشخاص و موضوعات 4و علم
به صفات آنها از تعریف فقه خارج میشود 5.فقه گاهی علـم بـه موضـوعات را بـه «فهـم
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عرفی» محوّل میکند و مالکِ موضو شناسی را فهم عرفی قرار میدهد 1.عـرفِ جامعـه
امروز به خوبی قضاوت خواهد کرد که در قرن حاضر ساخت قدرت در خـانواده در حـال
تغییر است و ساختار پدرساالری نسبت به گذشته کمرنگ شده است .موقعیتِ در حـالِ
تحوّل زنان در موازنه قدرت با مردان و نظام مردساالر از مهمترین تحوالتی است کـه در
ساختار نهاد خانواده تأثیر عمیقی گذاشته است .این پدیده به افـزایش حقـوق و قـدرت
زنان در حوزههای عمومی و خصوصی زندگی منجر شده است .ویژگـیهـایی را کـه زنِ
امروز ،داراست غیر از ویژگیهایی است که زن زمانهای گذشـته دارا بـوده اسـت .پـس
حکم عدم والیت قهری که بر زنان آن زمان ،مترتّب بوده از موضو خودش که زنِ فاقدِ
کمال و آگاهی بود ،متحوّل شده و این حکم ثبوت والیت قهری بـرای موضـو دوم (زن
واجد کمال و آگاهی) میباشد که بر اثر تحوّل زمان و شرایط آن پدید آمده است.

3ـ .5تحـوالت جهانی و تأثیر این تحوالت در قـانون حمایـت خـانواده
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قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،تحوالتی در عرصه بـینالمللـی 2در حـوزه حقـوق
زنان رخ داده بود که همین امر سبب شده بود تا مقنن ایرانی در قانون حمایت خـانواده
مصوب  1353تحت شرایطی والیت قهری را برای مادر به رسـمیت بشناسـد .در زمـان
حکومت قانون حمایت خانواده (مصوب  )1353یـک والیـت قهـری خـاصّ بـرای مـادر
پیشبین ی شده بود .این والیـت ،تمـام رنـگ و لعـاب والیـت قهـری مرسـوم در فقـه را
نداشت .فیالواقع ،این والیت توسط مقام قضایی برای مادر جعل میشـد .مـاده  15ایـن
قانون مقرر میداشت:
«طفل صغیر تحت والیت قهری پدر خود میباشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت
یا عدم لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادسـتان و تصـویب دادگـاه
شهرستان ح ّ والیت به هریک از جدّ پدری یا مادر تعلّ میگیرد مگـر ایـن کـه عـدم
صالحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات ،اقدام به نصب قـیّم یـا ضـمّ
 شهابی ،محمود ،قواعد فقه ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،1390 ،ص.9 .
 .1موسوی خمینی ،روحاهلل ،االجتهاد و التقلید ،چاپ اول ،تهران ،م سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینـی،1376 ،
ص 15 .خویی ،ابوالقاسم ،محاضرات فی اصول الفقه ،جلـد دوم ،چـاپ اول ،قـم ،م سسـه النشـر االسـالمی،
 ،1378ص.242 .
« .2کنوانسیون بینالمللی حذف تمام اشکال تبعیض نسبت به زنان» مصوب  1979سازمان ملل متحـد در مـاده
 16به دولتها توصیه کرده که موارد زیر را تضمین کنند:
«(د) حقوق و مسئولیت یکسان به عنوان والدین ،صرفنظر از وضع روابط زناشویی در مسائلی که به فرزندان
آنان مربوط میشود .در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود( .و) حقوق و مسئولیتهای
یکسان در مورد سرپرستی ،قیمومت ،حضانت و به فرزند گرفتن کودکان».

3ـ .6قانون حقّ حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها
در سال  1364ماده واحدهای به تصویب رسید که به موجب آن:
« حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام واالی شهادت رسیده و
یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهـد بـود و هزینـه متعـارف زنـدگی ایـن فرزنـدان
چنانچه از طری بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت میشـود در اختیـار مادرانشـان
قرار می گیرد ،مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صالحیت مادر حکم بـه عـدمِ
صالحیت بکند».
مالحظه میشود که قانونگذار در بخش انتهایی این قانون برای مـادر بـه داللـتِ
التزام ،ح ّ اداره اموال طفلش را به رسمیت شناخته است .این در حـالی اسـت کـه بـه
موجب ماده  1183ق.م« .در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مـولّیعلیـه ،ولـیّ
نماینده قانونی او میباشد» .علیرغم ایـن مـاده ،طبـ مـاده واحـده سـال  1364مـادر
همچون ولیّ قهری ح اداره اموال طفل محجورش را داراست.
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امین خواهد شد .دادگاه در صورت اقتضاء اداره امور صغیر را از طرف جدّ پدری یا مـادر
تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد .در صورتیکه مادر صغیر ،شوهر اختیار کند ،ح ّ
والیت او ساقط خواهد شد ،در این صورت اگر صغیر ،جدّ پدری نداشـته یـا جـدّ پـدری
صالح برای اداره امور صغیر نباشد ،دادگاه به پیشنهاد دادستان ،حسب مورد مادر صـغیر
یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیّم تعیین خواهد کرد .امـین بـه تشـخیص
دادگاه مستقالً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد».
این ماده در زمان حکومت خود ابهامات و سئواالت مهمی را برانگیخت .ماده فـوق
درباره والیت قهری ،حکم تازهای را وارد نظام حقوق موضوعه کرده بـود کـه صـریحاً بـا
ماده  1180ق.م .در تعارض بود .تحوالتی که این ماده در حقوق ایران ایجاد کرد عبارت
بود از:
الف ـ تقدم والیت پدر بر جدّ پدری
ب ـ اعطای والیت قهری به مادر بعد از سلب اهلیت یا صالحیت پدر
ج ـ همطرازی مادر با جدّ پدری از لحاظ والیت قهری.
لیکن ،بعد از پیروزی انقالب شورای انقـالب در سـال  1358مـاده واحـده الیحـه
قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به والیت و قیمومیت را بـه شـرح ذیـل
تصویب کرد:
«قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به والیت و قیمومیت در مورد اطفال صغار بـه
قوّت و اعتبار خود باقی است و مقررات مخالف با آن ملغی میگردد».
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قانون حمایت خانواده مصوب  1391/12/1در مورد اینکه اولیاء قهری چه کسـانی
هستند ،اتخاذ موضع نکرده است .لیکن از ماده  6این قانون میتـوان اسـتفاده کـرد کـه
مادر در حالت ضرورت میتواند ولیّ قهری طفل یا محجور باشد .در این ماده آمده:
«مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شـخص محجـور را بـه اقتضـاء
ضرورت بر عهده دارد ،ح ّ اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد .در
این صورت ،دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند».
ممکن است گفته شود که این ماده در قالب حضانتِ مادر قابل توجیه اسـت .ایـن
نظر قابل پذیرش نیست ،به چند دلیل:
نخست اینکه ،قانونگذار با استفاده از کلمه «یا» بین «مادر» و «هر شخصـی کـه
حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را  ...بر عهده دارد» بـین ایـن دو تمـایز قائـل
شده وگرنه میتوانست از عبارت «هر شخصی که حضـانت طفـل یـا نگهـداری شـخص
محجور را  ...به عهده دارد» استفاده میکرد.
دوم اینکه ،حضانت ناظر به نگاهداری و تربیت کودک و والیت ناظر به اداره امـوال
است .عالمه بحرالعلوم در تعریف والیت چنین گوید:
«هی سلطنـ ه على الغیر عقلیه مو شرعیه ،نفسـ اً کان مو ماالً مو کلیهمـا باألصـل،
1
مو بالعارض».
ب ا توجه به این عبارت ،والیت مختص مدیریت اموال نمی شود و شـامل حضـانت
نیز می شود .به هر تقدیر ،به استناد ح ّ حضانت نمی توان هـی عمـل حقـوقی را بـه
نمایندگی از طرف کودک و بـه حسـاب او انجـام داد ،در حـالیکـه ولـیّ ،نماینـدگی
مولّی علیه را در تمام امـوال و حقـوق مـالی بـه عهـده دارد (مـاده  1183ق.م .).ولـیّ
می تواند به نمایندگی قانونی از طرف کودک تصمیم بگیرد ،امـوال او را اداره کنـد ،در
دادرسی شرکت جوید و قرارداد ببندد 2.در ماده  44قانون جدید حمایت خانواده نیـز،
مقنن اشعار میدارد که« :در صورتیکه دستگاههـای اجرایـی موضـو مـاده  5قـانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب  1386/7/8ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر
یا سایر محجوران باشند ،این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینـههـای
متعارف زندگی باید در اخت یار شخصی قرار گیرد که حضـانت و نگهـداری محجـور را
عهدهدار است».
 .1بحرالعلوم ،محمد بن محمدتقی ،بلغه الفقیه ،جلد سوم ،چاپ چهارم ،تهران ،منشورات مکتبـه الصـادق1403 ،
ق ،ص.210 .
 .2کاتوزیان ،امیرناصر ،دورۀ حقوق مدنی :خانواده ،جلد  ،2منبع پیشین ،ص.187 .

حقّی که قانونگذارِ قانون حمایت خانواده به مادر در اقامـه دعـوی مطالبـه نفقـه
(ماده  )6و اداره اموال محجور (ماده  )44به مادر داده ،شعبهای از اختیارات ولیّ قهـری
است که قانونگذار ،خواسته یا ناخواسته ،این ح را به مادر اعطا کرده است.

3ـ .8قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرسـت و بدسرپرسـت
مصوب 1392

 .1ماده  1مقرر میدارد« :هر زن و شوهر مقیم ایران میتوانند با تواف یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبـ
مقررات این قانون سرپرستی نمایند».
 .2دکتر کاتوزیان در نقد ماده  11قانون مذکور ،والیت همزمان چند تن بر کودک را همراه با مفسـده مـیدانـد.
ایشان معتقد است بر فرضِ حسن نیت کامل و لیاقت اولیاء (پدرخوانده و مادرخوانده) اختالف سـالی باعـص
میشود که منافع مادی و معنوی کودک به خطر افتد :پدرخوانده مایل است پسانداز کـودک را در شـرکتی
سرمایهگذاری کند و مادرخوانده خرید جهیز او را مقدّم میداند .از این گذشته ،تبصره ماده  11بـه درسـتی
معلوم نمی کند که والیتِ پدرخوانده و مادرخوانده به نحو اجتما است یا به نحـو اسـتقالل؟ البتـه از مـالک
مواد  669و  854ق.م .استفاده میشود که در این قبیل موارد نمایندگان باید به اجتما عمل کنند (بنگریـد
به :همان ،ص.)353 .
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در سال  1353قانونی به نام قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست بـه تصـویب
رسید .در ماده  11آن قانون چنین میخوانیم:
«وظایف و تکالیف سرپرسـت و طفـل تحـت سرپرسـتی او از لحـاظ نگاهـداری و
تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اوالد و پدر و مادر است.
تبصره ـ اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود،
مگر آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید».
در تبصره ماده  11والیت به عهده سرپرسـت نهـاده شـده و چـون سرپرسـتی را زن و
شوهر به تواف و اشتراک درخواست میکننـد ،1معنـی قـانون ایـن مـیشـود کـه والیـت و
نمایندگی نیز به زن و شوهرِ سرپرست داده خواهـد شـد و پدرخوانـده بـر مادرخوانـده هـی
امتیازی ندارد .دکتر کاتوزیان این اقدامِ قانونگذار را نخستین گام در راه الغای ریاست شـوهر
2
بر خانواده میداند.
در سال  1392قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست بـه
تصویب رسید .مشابه ماده فوق در قانون جدید تکرار شده است .در ماده  17این قـانون
چنین آمده است:
«تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری ،تربیت و نفقه بـا
رعایت تبصره ماده  15و احترام نظیر تکالیف والدین نسبت به اوالد است».
اکنون این پرسش فراروی ماست که چرا راهحلی که برای فرزندی که از پوسـت و
خون پدر و مادر حقیقیاش است ،مردود شناخته شده ولـی بـرای فرزندخوانـده تجـویز
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شده است؟ چرا مادرخوانده ،ولیّ قهری فرزندخواندهاش باشد ولی نتوانـد والیـت قهـری
فرزند حقیقیاش را بر عهده بگیرد؟ این دو گانگی بر چه منطقی استوار است؟
اکنون که فرضیه نخست مقاله اثبات شد ،در قسمت بعدی چگونگی تقدم والیـت
مادر بر جدّ پدری مورد بررسی قرار میگیرد .برای اثبات فرضیه دوم ،باید نگاهی به ادله
مشهور در اثبات ح ّ والیی قهری برای جدّ پدری بیندازیم.

 .4ارزیابی و نقد ادلّه نافیه والیت مادر
مشهور فقها برای اثبات والیت جدّ پدری و عـدم والیـت مـادر بـه دو دلیـل مهـم
استناد میکنند که در ذیل طرح و نقد میشود.
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مهمترین روایاتی که برای اثبات والیت جدّ پدری و عدم والیت مادر مورد اسـتناد
مشهور قرار گرفته ،بررسی میکنیم:
 «عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَه قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ ( ) الْجَارِیَه یُرِیدُ مَبُوهَـا مَنْ یُزَوججَهَـامِنْ رَجُل وَ یُرِیدُ جَدُّهَا مَنْ یُزَوججَهَا مِنْ رَجُل آخَرَ قَالَ الْجَدُّ مَوْلَى بِـذَلِکَ مَـا لَـمْ
1
یَکُنْ مُضَارّاً».
ترجمه :از عبید بن زراره نقل است کـه گفـت :بـه امـام صـادق ( ) گفـتم پـدری
میخواهد دخترش را به عقد مردی درآورد در حالیکه جدّ دختر هم میخواهد او را بـه
عقد مرد دیگری درآورد .امام ( ) فرمودند :جدّ بر انجام این عقد اولی است تا زمـانیکـه
ضرر و مفسدهای نداشته باشد.
مشابه مضمون این روایات زیاد است .در کافی بابی است به نام «بَابُ الرَّجُلُ یُرِیـدُ
مَنْ یُزَوججَ ابْنَتَهُ وَ یُرِیدُ مَبُوهُ مَنْ یُزَوججَهَا رَجُلًا آخَرَ» که شش روایت با این مضمون آنجا نقل
2
شده است.
به هر حال ،مشهور به این روایات استناد میکنند تا ارجحیّت والیت جدّ پـدری را
ثابت کنند .لیکن در پاسخ باید گفت که این روایت و امثالهم به مانحنفیه ارتبـاط پیـدا
نمیکند .موضو حکم دو چیز متفاوت است :موضو ما پیرامون والیت قهری بـر صـغیر
یا محجوری است که حجرش متصّل به صِغَر باشد ،لیکن موضو ایـن روایـات پیرامـون
3
والیت در نکاح دختر بالغه رشیده است.
 . 1شیخ طوسی ،ابوجعفر محمد بن الحسن ،تهذیب االحکام ،جلد هفتم ،چاپ چهارم ،تهران ،دارالکتب االسالمیه،
 1407ق ،ص.390 .
 .2کلینی رازی ،ابی جعفر محمد ،منبع پیشین ،جلد  ،5صص 397 .ـ .395
 .3صانعی ،یوسف ،قیمومت مادر ،منبع پیشین ،ص .41 .والیت پدر و جد پدری در باب نکاح باکره بالغـه رشـیده ،والیـت

 دیگری است که با ما نحن فیه که والیت بر صغار از باب حمایت از محجـورین اسـت ،متفـاوت مـیباشـد .والیـت در
نکاح مختص پدر و جد پدری است حتی وصیّ و حاکم آن والیت را ندارد (ر.ک :کاتوزیان ،امیرناصـر ،حقـوق مـدنی:
خانواده ،جلد اول ،تهران :شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا ،چاپ ششم ،1382 ،ص.)79 .
 .1حسینی مراغی ،منبع پیشین ،جلد  ،2صص 559 .ـ .558
 .2شیخ طوسی ،ابوجعفر محمد بن الحسن ،اإلستبصار فیما اختلف مـن االخبـار ،جلـد سـوم ،چـاپ اول ،تهـران،
دارالکتب االسالمیه ،1390 ،ص.236 .
 .3همان.
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صاحب عناوین معتقد است که اگر عقد جدّ با عقد پدر تعارض پیدا کند ،عقد جدّ بر
پدر مقدّم است .زیرا این حکم در روایتهای شرعی بیان شده است لـذا ایـن حکـم جنبـه
تعبدی دارد وگرنه قواعد فقهی و حقوقی اقتضا میکند که هر دو عقـد باطـل باشـد زیـرا
نمیتوان میان آنها جمع کرد و دلیلی بر ترجیح یـک عقـد بـر دیگـری نیسـت و تعـارض
اَعمال اولیاء در همه موارد بر اساس همین قاعده است یعنی هر کجا که دو ولـیّ همزمـان
1
اقدامی را نسبت به یک مولّیعلیه انجام دهند اصل و قاعده بر بطالن اقدامات است.
صدوق در جلد سوم کتاب استبصار بابی گشوده تحـت عنـوان «بَـابُ مَنَّ الْـأَبَ ذِذَا
عَقَدَ عَلَى ابْنَتِهِ الصَّغِیرَه قَبْلَ مَنْ تَبْلُ َ لَمْ یَکُنْ لَهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ خِیَارٌ» .در این بـاب روایـاتی
را نقل کرده با این مض مون که تزویج صبیّه توسط پدر نافذ است و دختر پس از بلوغ بـا
وجود پدر ح ّ فسخ ندارد .به این دو روایت توجه کنید:
 عَبْدِاللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ :سَأَلْتُ مَبَا الْحَسَنِ ( ) عَنِ الْجَارِیَه الصَّغِیرَه یُزَوججُهَا مَبُوهَامَ لَهَا مَمْرٌ ذِذَا بَلَغَتْ؟ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ ذِذَا بَلَغَـتْ مَبْلَـ َ النِّسَـاءِ مَ لَهَـا مَـعَ
2
مَبِیهَا مَمْرٌ؟ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ مَبِیهَا مَمْرٌ مَا لَمْ تُثَیَّبْ
ترجمه :از عبداهلل بن صلت نقل اسـت کـه از امـام صـادق ( ) پرسـیدم در مـورد
کودک صغیرهای که پدرش او را به ازدواج درآورده ،آیا این کودک بعـد از بلـوغ اختیـار
فسخ دارد یا خیر؟ امام فرمودند :خیر ،اختیاری ندارد .در ادامه پرسـیدم در مـورد بـاکره
هنگامیکه به سن بلوغ می رسد ،آیا با وجود پدرش اختیار فسخ دارد؟ امام فرمودند :وی
نیز تا زمانیکه ثیّبه نباشد با وجود پدر ح فسخ نکاح ندارد.
استدالل قائالن به والیت جدّ پدری و عدم والیت مادر به این روایت قابل پـذیرش
نیست زیرا این روایت جز این نمیگوید که پدری فرزند صغیرش را به نکاح درمـیآورد.
آیا این میتواند نفی والیت بر مادر کند؟ موضو سئوال راوی ،پدر بـوده و امـام نیـز در
مقام پاسخ به صورت مسئله ،پاسخ داده است .لذا ایـن روایـت مفهـوم مخـالف نـدارد و
اثبات شیء نفیِ ما عدا نمیکند.
 عَلِیج بْنِ یَقْطِین قَالَ :سَأَلْتُ مَبَا الْحَسَنِ ( ) مَتَزَوَّجُ الْجَارِیَه وَ هِیَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِـنِینَ مَوْمُزَوججُ الْغُلَامَ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِینَ وَ مَا مَدْنَى حَدج ذَلِکَ الَّذِی یُزَوَّجَانِ فِیهِ فَـإِذَا بَلَغَـتِ
3
الْجَارِیَه فَلَمْ تَرْضَ بِهِ فَمَا حَالُهَا؟ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ ذِذَا رَضِیَ مَبُوهَا مَوْ وَلِیُّهَا
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ترجمه :علی بن یقطین میگوید :از امام کاظم ( ) پرسیدم آیا اگـر بـا دختـر سـه
سالهای ازدواج کنم یا به پسر سه سالهای زن بدهم ،حداقل سنّ معتبر برای صحّت نکاح
آنها چقدر است؟ حال اگر دختر به سن بلوغ برسد و بگوید به این ازدواج راضی نیسـتم،
نکاح چه وضعی پیدا میکند؟ حضرت فرمودند :در صورتىکه آن ازدواج زیر نظر پدر یـا
ولىّ او انجام گرفته باشد مانعى ندارد و صحیح است.
این روایت بر لزوم عقد صبیّه و عدم خیار براى او داللت مىکند .استدالل به ایـن
روایت نیز نه تنها قاصر است بلکه با توجه به لغت «وَلِیُّهَا» و عمومیت و اطالق آن که بر
«مَبُوهَا» افزوده شده ،مُثبِت والیت مادر نیز میشود.
تا اینجا دلیل اول ،یعنی روایات ،برای اثبات والیت جدّ پدری و عدم والیـت مـادر
کارساز نبود.
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گروهی از فقها برای اثبات والیت برای جدّ پدری بـه اجمـا متمسـک شـدهانـد.
عالمه حلی م لف تذکره الفقهاء گوید:
«والیت در مال مجنون و طفل از آنِ پدر و جدّ پدری است و والیتـی بـرای مـادر
وجود ندارد .اجما فقهاء حاکی بر این امر است ،مگر برخی از شافعیها کـه بـرای مـادر
1
والیت قائل شدهاند».
3
2
پس از عالمه حلی ،م لف مسالک االفهام  ،م لف کفایه االحکام و همچنین م لف
حدائ الناظره 4نیز بر این امر ادعای «عدم مشاهده خالف» کردهاند .اما اجمـا از نظـر
شیعه بر محور وجود امام معصوم یا قول یا نظر او در میان اجما کنندگان دور میزنـد و
همین برای ما بس که اجما به خودیِ خود در میان شیعه بـه چیـزی گرفتـه نشـده و
مبنای درستی ندارد 5.بنابراین به چنین اجما منقولی که ظاهراً عالمه حلی در تـذکره
ادعای آن را کرده نمیتوان اعتماد کرد .فقهای قبل عالمه حلی همچون صـدوق ،مفیـد،
شیخ طوسی ،ابن براج ،ابن زهره و ابن حمزه هی یک مدعی ایـن اجمـا نشـدهانـد .از
فقهای متقدّم ،تنها شیخ طوسی در النهایه متعـرّض مسـئله والیـت و تصـرف در امـوال
محجورین شده است .ایشان در این کتاب برای نخستین بـار بـابی تحـت عنـوان «بـاب
التصرّف فی اموال الیتامی» را در فقه گشودند .عبارت ایشان در این باب چنین است:
 .1عالمه حلی ،جمال الدّین الحسن ،منبع پیشین ،ص.80 .
 . 2شهید ثانی ،زین الدّین بن علی ،مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم ،جلد چهارم ،چاپ اول ،قم ،م سسـه
المعارف االسالمیه 1414 ،ق ،ص.161 .
 .3سبزواری ،محمد باقر ،کفایه االحکام ،اصفهان ،مدرسه صدر مهدوی ،طبع حجریه ،بیتا ،ص.113 .
 .4بَحرانی ،یوسف بن احمد ،الحدائ الناضره فی احکام العتره الطاهره ،قم ،م سسه النشر االسالمی ،بیتا ،ص.372 .
 .5فیض ،علیرضا ،منبع پیشین ،ص.35 .

«الیجوز التصرّف فی اموال الیتامی الّا لمَن کان ولیاً لهم مو وصـیاً قـد مذن لـه فـی
1
التصرّف فی مموالهم .فمن کان ولیاً یقوم بأمرهم و بجمع مموالهم».
ترجمه :تصرف در اموال یتیمان مجاز نیست مگر برای کسی که ولیّ آنها باشد یـا
برای وصیّ که مأذون در تصرّف است .پس ،هرکس کـه والیـت دارد ،بـه امـور یتیمـان
رسیدگی کند.
شیخ طوسی ،ولیّ را منحصر به پدر یا جدّ پدری نکرده است .اطالق عبـارت شـیخ
طوسی در «لِمَن کان ولیّاً» شامل هر ولیّای که والیتش اثبـات شـده باشـد مـیشـود و
منحصر به پدر یا جدّ پدری نیست .حتی از «اطالق» گفته شیخ میتوان بر اثبات والیت
مادر استفاده کرد.
عبارات شهید ثانی ،محق سبزواری و محق بحرانی نیز داللت بـر اجمـا نـدارد.
آنها گویند که «قول خالف در مسئله ندیدیم» .با آنکه اگر به اجماعی دست مییافتنـد،
باید از مصدر «اجما » استفاده میکردند.
بنابراین ،استناد قائلین به اجما برای اثبات والیت جدّ پدری مخدوش است.

بالشک ،در خانوادههای هستهای امروزین ،هی شخصی امینتر و دلسوزتر از مادر
به امور اوالدش نیست .دلبستگی و خیرخواهی مادر ،قرابت و نزدیکی او به فرزند از همه
طبقات خویشان ،به جز پدر ،به فرزند بیشتر است .اگر مادر و جدّ پـدری در رتبـه برابـر
قرار گیرند ،بدون تردید ،خردمندان و عرف جامعه ،مادر را الیـ تـر و شایسـتهتـر بـرای
والیت میداند .امروزه افزایش سطح تحصیالت ،بهبود وضع سالمت ،برخورداری از حـ ّ
مالکیت قـانونی ،رفـع تبعیضـات و حـذف باورهـای سـنتی در افـزایش بـیش از پـیش
توانمندی زنان و مادران نقش م ثر دارد 2.این توانمندیِ زنانِ امـروزین نقـش و جایگـاه
جدیدی را برای زنان در جامعه تعریف میکند .دید عرفِ عام به زنان و مـادران امـروزی
با مادران سالیان پیش یکسان نیست .حکمی که مشهور ،سلسلهوار صادر کردند و مـادر
را از والیت قهری محروم کردند ،چه بسا با تغییـر موضـو  ،کـه همانـا مـادران توانمنـد
امروزین هستند ،قابل تغییر باشد .یکی از فقهاء معتقد است:
«شاید وجه و علت والیت پدر و جدّ پدری این باشد که والیـت ایـن دو بـه حـال
مولّی علیه اَقرب به صالح باشد به اعتبار قُرب این دو به صـغیر و اطالعشـان از احـواالت
 .1شیخ طوسی ،ابوجعفر محمد بن الحسن ،النهایه ،منبع پیشین ،ص.361 .
 .2کتابی ،محمود« ،توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه» ،پژوهش زنان ،دوره یـک ،سـال سـوم ،شـماره
هفتم ،پاییز  ،1382ص.27 .
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وی ،و تردیدی نیست که اطال سایرین به احواالت صغیر ،بـه مقتضـی ظـواهر ،از روی
1
واسطه است».
فقیه دیگر نیز گوید:
«زوال علّت در مواردی که حکم منصوصالعلّه باشد از اسباب زوال حکم میباشـد.
رمز تغییر حکم در این قسم آن است که علّت حکم همان موضو اصلی آن مـیباشـد و
با زوال آن ،موضو ِ حکم ،زائل یا متغیر شده است .بنـابراین ،تغییـر حکـم بـا توجـه بـه
مقتضیات زمان و مکان هی منافاتی با روایات دالّ بر اینکه "حالل محمد حالل الی یوم
القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه" ندارد زیرا مفادّ این روایات بقـاء احکـام حـالل و
حرام نسبت به موضوعات خود میباشد و در موارد ذکر شـده ،موضـوعات احکـام تغییـر
2
یافته است».
امام خمینی ،پایهگذار نظریه فقه پویا ،نیز چنین گوید:
«زمان و مکان دو عنصر تعیینکننده در اجتهادند .مسـأله اى کـه در قـدیم داراى
حکمى بوده است به ظاهر همان مسأله در روابطِ حاکم ممکن است حکمِ جدیدى پیـدا
کند ،بدان معنا که با شناخت دقی روابط ،همان موضو اول که از نظر ظـاهر بـا قـدیم
3
فرقى نکرده است واقعاً موضو جدیدى شده است که قهراً حکم جدیدى مىطلبد».
از گفتههای فوق میتوان استفاده کـرد کـه اگـر بنـابر مقتضـیاتِ روز و تحـوالت
کارکرد خانواده در عصر حاضر ،چنین باشد کـه مـادر ،صـالح فرزنـدش را بهتـر از جـدّ
پدری تشخیص دهد و به امور و احوال فرزندش ،وقوف بیشتری داشـته باشـد ،چـرا وی
نتواند بر جدّ پدری پیشی گیرد؟ اکنون که علّت والیت جدّ پـدری ،کـه همانـا وقـوف و
قُرب بیشتر به مولیعلیه است ،در مادر قویتر است ،چرا قائل به حکـمِ والیـت مـادر در
فرض فِقد پدر نشویم؟
نکته دیگر اینکه در سالهای اخیر شاهد افـزایش پدیـده زنـان سرپرسـت خـانوار
بودیم .زن سرپرست خانوار به فردی اطالق میشود که مسئولیت تـأمین معـاش مـادّی
خود و اعضای خانواده خود را به طور دائم یا موقت عهدهدار است .زنان سرپرست خانوار
به چند گروه عمده تقسیم میشوند :گروه اول خانوارهایی هستند که زنان به دلیل فوت
همسر ،بیوه شدهاند .طیّ سرشماری عمومی سال  1385از مجمو  17352686خانوار،
در این سال تعداد  90/5( 15711642درصد) به صورت خانوارِ مرد سرپرسـت و تعـداد
 9/5( 1641044درصد) به صورت خانوارِ زن سرپرست بودهاند .به عبارت دیگر در سال
 .1اشتهاردی ،علیپناه ،مدارک العروه ،جلد سیام ،چاپ اول ،تهران ،داراألسوه للطباعه والنشر 1417 ،ق ،ص.121 .
 .2منتظری ،حسینعلی ،مجازاتهای اسالمی و حقوق بشر ،چاپ اول ،قم ،نشر ارغوان دانش ،1387 ،ص.100 .
 .3موسوی خمینی ،روحاهلل ،صحیفه امام ،منبع پیشین ،ص.289 .

 1385از  12خانوار کشور یک خانواده توسط زنان اداره شده اسـت 1.مطالعـات موجـود
نشان میدهد که مشارکت زنان سرپرست خانوار در امور زندگی به میزان قابـل تـوجّهی
بیش از زنان غیرسرپرست خانوار است .از این گذشته ،زنانِ سرپرسـت خـانوار بـرخالف
مردان ،تمام درآمدشان را صرف بهبود وضعیت خـانواده و ارتقـای سـطح کیفیـت اوالد
خود میکنند .از طرف دیگر ،زنان در مقایسـه بـا مـردان ،تـوان بیشـتری در تخصـیص
مناسبِ منابع دارند .در واقع ،زنان سرپرست خانوار بهتر مـیتواننـد درآمـد خـود را بـه
2
صورت بهینه مصرف کنند.
با چنین نگرشی نسبت به توانایی بالقوه زنـان و شایسـتگی آنـان نسـبت بـه اداره
امورات محجورین خود ،میتوان انتظار تقویت رویکرد توانمندسازی را در قوانین مربوط
به این گروه داشت برای مثال ،ایشان را در مقابل جـدّ پـدری در سِـمَت والیـت قهـری
مقدّم بداریم .رویه قضایی نیز میتواند در تکمیل قانون ،ایـن نقیصـه را مرتفـع سـازد و
زنان را نیز ولیّ قهری بشناسد.
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اصوالً بسیاری از مشکالتی که در خصوص مسائل حقوقی زنان مطرح میشـود بـه
دلیل تغییر خصوصیات و شرایطی است که زنان در دوران خاصی از تاریخ دارا بودهاند و
براساس آن از یافتن برخی حقوق قانونی ،محروم ماندهاند .با تحول زمـان ،زنـان از نظـر
ویژگیها متحول شدهاند زیرا تاریخ نمایانگر این است که اغلب آنان در آن زمـان دارای
آگاهی و علم و دانش و کمال نبودهاند تا بتوانند از حقوق الزم بهرهمند گردند ،لذا از آن
منع شدهاند ،ولی امروز دارای همه آن ویژگیهای الزم میباشند .بر ایـن اسـاس مـانعی
نیست که قائل به تحول در موضوعات حقوقی زنان بشویم زیـرا ایـن حکمـی نـو بـرای
موضوعی جدید است ،نه برای موضو ساب  .دیدیم که موضوعات جدیـد احکـام جدیـد
می طلبد .اگرچه در ظاهر ،موضو ِ حکم امروز ،همان موضو حکم در زمانهای گذشـته
است ،ولی در واقع بر اثر تحولی که در آن از نظر ویژگیهـای داخـل و خـارجی پیـدا
شده ،غیر ا ز آن موضو ِ ساب به شمار می رود .چـون ویژگـی هـایی را کـه زن امـروز،
داراست غیر از ویژگی هایی است که زنِ زمان های گذشته دارا بوده است.
پس حکم اولی که بر زنان آن زمان ،مترتّب بوده از موضو خـودش کـه زنِ فاقـدِ
کمال و آگاهی بود ،متحول شده و برای همیشه درباره او ثابت است و این حکـم دومـی
برای موضو دوم (زن واجد کمال و آگاهی) میباشد که بر اثر تحول زمان و شـرایط آن
پدید آمده است .پس زمانی حکم دوم برای موضو  ،با حکم اول منافات دارد که موضو
با همه خصوصیات خودش باقی باشد ،اما اگر چنین نباشد ،منافات با آن ندارد.
بنابراین ،باید گفت که حکم مشهور با توجه به فضای فرهنگی ،اجتماعی ،تربیتـی
و عرفی زنان در زمانهای متفاوت از زمان حاضر میباشد و بـا دگرگـونشـدن اوضـا و
اقتضائات و احوال زنان ،میتوان از مدلولهای آن و احکام مترتّب بر آن عدول کرد.
به نظر میرسد که دادن اختیار بیشتر به مادر در اداره اموال و تربیـت و مواظبـت
صغیر یک ضرورت اجتماعی است که تحوالت جامعه و ساختار خانوادههای ایـران آن را
ایجاب میکند و از این رو به جاست مقنّن و رویه قضایی تدبیری را در این خصـوص بـا
توجه به مصالح خانوادههای هستهای امروزین بیاندیشد.
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.1389
 طباطبایی ،محمدحسین ،بررسیهای اسالمی (مجموعه مقاالت عالمه طباطبایی) ،چـاپ
سوم ،قم ،بوستان کتاب.1387 ،
 عالمه حلی ،جمال الدّین الحسن ،تـذکره الفقهـاء ،جلـد دوم ،بـیجـا ،منشـورات مکتبـه
المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه ،بیتا.
 عالیی رحمانی ،فاطمه« ،میزان گستره والیت پـدر از نگـاه دیـن» ،مجلـه علـوم انسـانی
دانشگاه الزهرا ،سال دهم ،شماره بیستودوم ،بهار .1379
 عنایت ،حلیمه و مجید موحد« ،زنان و تحوالت ساختاری خانواده در عصر جهانیشدن»،
پژوهش زنان ،دوره دوم ،شماره دوم ،تابستان .1383
 فاضل مقداد ،ابوعبداهلل مقداد بن عبداهلل ،نضد القواعد الفقهیه علی مذهب االمامیه ،چاپ
اول ،قم ،مکتبه آیتاهلل العظمی المرعشی.1403 ،
 فروزان ،ستاره« ،زنان سرپرست خانوار :فرصتها و چالشها» ،پژوهش زنـان ،دوره یکـم،
شماره پنجم ،بهار .1382

 فیض ،علیرضا ،مبادی فقه و اصول ،چاپ بیستودوم ،تهران ،انتشـارات دانشـگاه تهـران،
.1391
 کاتوزیان ،امیرناصر ،مقدمه علم حقوق ،چاپ بیستودوّم ،تهران ،شرکت سـهامی انتشـار،
.1375
 ـــــــــــــــــ  ،حقوق مدنی :خانواده ،جلد اول ،چاپ ششم ،تهران ،شـرکت سـهامی
انتشار با همکاری بهمن برنا.1382 ،
 ـــــــــــــــــ  ،دوره حقوق مـدنی :خـانواده ،جلـد دوم ،چـاپ اول ،تهـران ،شـرکت
سهامی انتشار ،با تجدیدنظر کامل و اضافات.1389 ،
 کاشف الغطاء ،محمدحسین ،تحریر المجله ،جلد اول ،چاپ اول ،نجف ،المکتبه المرتضویه،
 1359ق.
 کتابی ،محمود« ،توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه» ،پژوهش زنان ،دوره یـک،
سال سوم ،شماره هفتم ،پاییز .1382
 کلینی رازی ،ابی جعفر محمد ،الفرو من الکافی ،جلد اول و پنجم و هفتم ،چـاپ سـوم،
قم ،دارالکتب االسالمیه.1367 ،

 مطهری ،مرتضی ،نظام حقوق زن در اسالم ،چاپ شصتوششم ،تهران ،صدرا.1392 ،
 مکارم شیرازی ،ناصر« ،پرسشهای نوپیدای فقهی ( ،»)2مجله فقه اهـل بیـت (فارسـی)،
شماره هشتم ،زمستان .1375
 ــــــــــــــــــــ  ،دایره المعارف فقه مقارن ،چاپ اول ،قم ،انتشارات مدرسه امام علی
( ) 1427 ،ق.
 منتظری ،حسینعلی ،مجازاتهای اسالمی و حقوق بشر ،چاپ اول ،قم ،نشر ارغوان دانش،
.1387
 موسوی خمینی ،روحاهلل ،صحیفه امام ،جلد بیستویکم ،چاپ اول ،تهران ،م سسه تنظیم
و نشر آثار امام خمینی.1378 ،
 ـــــــــــــــــــــــ  ،تحریرالوسیله ،چاپ اول ،قم ،م سسه مطبوعات دارالعلم ،بیتا.
 ـــــــــــــــــــــــ  ،االجتهاد و التقلید ،چاپ اول ،تهران ،م سسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی.1376 ،
 نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم ،جلد بیستوششم ،چاپ سوم،
قم ،دارالکتب االسالمیه ،بیتا.

مجله حقوقی دادگستری ،سال هشتاد و یکم ،شماره نود و هشتم ،تابستان 1396

 کوئن ،بروس ،مبانی جامعهشناسی ،ترجمه و اقتباس غالمعبـاس توسـلی و رضـا فاضـل،
چاپ چهاردهم ،تهران ،انتشارات سمت.1382 ،
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