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 چکیده
والیت قهری در امور فرزندان از احکام امضایی بوده و بنا به تصریح ادله ی شرعی این والیت از 
آن پدر و جدپدری است. در آراء برخی معاصرین، به استناد تغییرات موضوع »زن« و »خانواده« 
و بر مبنای اجتهاد در زمان و مکان، والیت قهری مادران نیز مطرح شده است. در تحقیق حاضر، 
ابتــدا مقــررات حاکم بر اجتهــاد در زمان و مکان و انحاء تغییر موضوع، مرور و ســپس تغییرات 
موضوع های زن و ســاختار خانواده مطالعه شده اســت. در بررسی تغییر موضوع در عنوان »زن« 
و »والیــت زن« معلوم شــد، اواًل هیچ یافته ای ثابــت نمی کند که جعل والیت منوط به توان علمی 
و موفقیت های اقتصادی در ولی اســت و ثانیًا این دو عنوان در حیات زنان عصر تشــریع منتفی 
نبــوده و بــرای عموم مردان نیز موجود نبوده اســت. در نتیجه، تغییــر معتنابهی در موضوع زن رخ 
نداده اســت. از ســوی دیگر، برخالف اعتراف به تغییر ساختار خانواده در عصر حاضر، نمی توان 
آســیب های ناشــی از این تغییر را نادیده گرفت و حکم به عدم والیت جدپدری داد. جبران این 
آســیب ها و تقویت نقش های حمایتی خانواده اقتضا می کند، الگوی جدیدی از خانواده ی گسترده 
فرهنگ سازی شود. ضمن آنکه مالک جعل والیت برای پدر و جدپدری قرب مکانی با مولی علیه 
نبوده و بنابراین حتی در فرض ساختار هسته ای خانواده نمی توان به تغییر حدود والیت رأی داد. 
درمجموع، تحقیق حاضر با روش تحلیلی-انتقادی ثابت کرده است که موضوع های زن و ساختار 
خانواده با اجتهاد در زمان و مکان تغییر متناســب نداشــته و حدود والیت قهری تغییر نمی کند و 
الزم است قانون گذار برای مواردی که مصلحت فرزندان از سوی پدر یا جدپدری فوت می شود، 

پیش بینی های الزم را بکند. 
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1. مقدمه و بیان مسئله
والیت قهری بر فرزند موضوع های والیت بر مال، والیت بر نفس و والیت بر حقوق فرزند را 
شامل می شود. والیت بر نکاح، حضانت و تربیت از موارد والیت بر نفس محسوب می شود. ادله ی 
شرعی و آراء فقهی بیشتر درباره ی والیت بر مال، والیت بر نکاح و والیت بر حضانت است. در 
تمام این ادله و آراء والیت پدر و جدپدری اثبات شده است و سخنی از نفی یا اثبات والیت مادر 
مطرح نشده است. تحقیق والیت قهری مادر با در نظر گرفتن تغییرات زمان و مکان و متعاقب آن 
تغییرات در موضوع »والیت مادر« باید در چارچوب همین مستندات انجام شود تا از رخداد هر 

نوع برداشت سلیقه ای اجتناب شده و رأی شارع به درستی کشف شود.
سؤاالت تحقیق در پژوهش حاضر عبارت اند از:

1-تغییرات زمان و مکان در چه صورت می توانند به تغییر حکم استنباطی بیانجامند؟
2-شاخص های موثر در تغییر موضوع »والیت مادر« و در نتیجه اثبات والیت قهری برای مادر 

چیست؟
3-در شرایط کنونی این شاخص ها تا چه حد نقش اثباتی برای والیت قهری مادر یا نفی والیت 

جدپدری دارند؟
فرضیه های موجود نیز عبارت اند از:

1-تغییر زمان و مکان در صورت ایجاد تغییر در موضوع حکم شرعی به یکی از صورت های 
پنج گانه به تغییر در حکم شرعی می انجامد.

2-دو شاخص اصلی »جایگاه زن« و »ساختار خانواده« مالک وقوع تغییر در موضوع والیت 
قهری بر فرزندان است.

3-فقدان تغییر ماهوی در جایگاه زن و وجود آسیب های قابل توجه در تغییر ساختار خانواده، 
مانع از تغییر موضوع در والیت قهری بر فرزندان است.

برای مطالعه درباره ی سؤال ها و فرضیه های فوق به شیوه ی کتابخانه ای و اسنادی، منابع اصولی، 
فقهی و جامعه شناسی خانواده به روش تحلیلی و انتقادی بررسی شده است. هدف در این بررسی ها 
رفع ابهام از حدود والیت قهری بر فرزندان و ایجاد زمینه ی مناسب پژوهشی برای ساماندهی به 
مناقشات پیرامون تعارض والیت جدپدری و حضانت مادر در فرض فقدان پدر  و در نهایت تبیین 

فقهی امکان سنجی توسعه ی والیت قهری برای مادر است. 
پیشینه ی پژوهش موضوع مستقیم  این تحقیق، محدود به مقاالتی است که در نوشتار حاضر 
به آنها اشاره شده و حتی برخی رساله های معاصر به همین مقاالت استناد کرده و براساس آنها 
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طرح بحث کرده اند. محدود بودن منابع کارآمد در این حوزه نیز ناشی از معاصر و مستحدث بودن 
موضوع آن است، زیرا تا قبل از این هم به استناد ادله ی حاصره ی والیت قهری و هم اصل عدم 
والیت اشخاص بر یکدیگر؛ والیت بر فرزندان به پدر و جد محدود بوده و دلیلی برای طرح بحث 
از والیت مادر وجود نداشته است، اما برخی چالش های حقوقی خانواده و بروز تغییرات چشمگیر 
در کارکرد زن در جامعه و خانواده محققین را واداشت به منظور حل این چالش ها از ظرفیت 

تغییرات استفاده کرده و اقدامی در خور نظام و محاکم خانواده انجام دهند.
در فقه امامیه، والیت بر اموال فرزند از آن پدر و جدپدری است و عالوه  بر اجماع و سیره ی 
مستمره ی قطعیه )موسوی خویی، بی تا: ج 5، ص 11( به روایاتی از جمله روایت محبوب بن رئاب 

استناد شده و آمده است: 
از امام )( درباره ی مردی از خویشاوندان سؤال شد که از دنیا رفته است و اوالد صغار 
و ممالیک و غلمان هایی از وی به جا مانده که درباره   ی آنها وصیت نکرده است. بیع و شراء 
ممالیک چه حکمی دارد؟ امام )( فرمودند: »ان کان لهم ولی یقوم بامرهم باع علیهم 

و نظر لهم ..« )حر عاملی، 1409: ج 17، ص 361(. 

بنابراین قدر متیقن ولی صغیر در فرض فوت پدر، جد است. 
والیت پدر در نکاح صغار از قطعیات و ضروریات است و عقال بر آن اجماع دارند )انصاری شیرازی، 
1429: ج 1، ص 535(. اخبار متعدد ازجمله صحیحه حلبی در »لیس لها مع أبیها أمر...« )حر عاملی، 

1409: ج 20، ص 286( این معنا را می رسانند. همچنین جمهور اهل سنت این مطلب را قبول 

دارند )همان، 544(. 
تنها ابن جنید اسکافی با استناد به روایت پیامبر اکرم )( که فرمودند: »أن یستأمر أّم 
ابنته في أمرها، و قال: )فامروهّن في بناتهن(« )حلی، 1413: ج  7، ص 124(، مادر را همچون پدر و 

جدپدری، ولی دختر در امر ازدواج می داند.1
ایشان در واقع لزوم مشورت با مادر در نکاح فرزند را دلیل بر والیت مادر دانسته اند. نظر ابن 

جنید بنا به دالیل زیر مردود است:
الف. اصل بر والیت نداشتن مادر است.

1. جهت مطالعه ی تفصیلی آراء فقها، ر.ک: کلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب، 1407 ق. الکافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران: 
دارالکتب االسالمیه، ج 5، ص 392؛ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، 1407 ق. تهذیب االحکام، تهران: دارالکتب االسالمیه، 
ج 7، صص 393-379؛ همو، 1390 ق. االستبصار فیما اختلف من االحکام، تهران: دارالکتب االسالمیه، ج 3، صص 235-236.
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ب. در ظاهر نصوص، شرط حامل این معنا نیست؛ در صحیح محمدبن مسلم1 شرط به معنی 
والیت در نکاح است و به پدر و جدپدری محدود می شود و در صحیح دیگر2 نیز نکاح دختر از 
جانب مادر، نکاح فضولی دانسته شده و نفی والیت شده است. هرچند عقد فضولی باطل نیست و 
با اجازه ی اصیل نافذ می شود، ولی به هرحال عقد فضولی است، درحالی که عقد پدر و جدپدری 

در نکاح صغار عقد فضولی نیست.
بررسی آراء در حضانت فرزند نشان می دهد، در فرض جدایی والدین، همه ی فقها نسبت به 
استحقاق مادر در دوره ی رضاع کودک )تا دو سالگی( متفق القول اند و روایات نیز به وضوح این 
معنا را به تواتر ثابت می کنند )نجفی، 1404: ج  31، ص 286؛ طوسی، 1387:  ج 6، صص 39 و 40؛ حلی، 
1413: ج 3، صص 101 و 102؛ عاملی، 1413: ج  8، ص 422؛ موسوی الخمینی، 1425: ج 2، صص 312 

و 313(. از این استحقاق نمی توان استنباط والیت کرد و چنان که در عبارات بعدی خواهد آمد، 

استحقاق به معنای صالحیت برای حضانت و نگهداری طفل است.
نظرات فقها درباره ی تعیین حاضن بعد از دو سالگی طفل مختلف است، ولی می توان گفت 
مشهور یا اشهر امامیه معتقدند، در طالق و جدایی زوجین، مادر استحقاق حضانت دختر تا هفت 
سالگی و پسر تا دو سالگی را دارد و پس از آن حق حضانت با پدر است )نجفی، 1404: ج 31، ص 
291(. طبق نظر شماری از فقهای گذشته و برخی از فقهای کنونی برای نگهداری کودک )اعم از 

دختر و پسر( تا هفت سال مادر اولویت دارد )عاملی، 1411: ج 1، ص 468؛ اردبیلی، 1403: ج 8، ص 
259؛ سبزواری، 1423: ج 2، ص 294؛ موسوی خویی، 1410: ج 2، ص 285، م 1388؛ سیستانی، 1411: ج 

3، ص 121، م 401( و قانون جدید حضانت3 نیز براساس این فتاوا تصویب شده است.

برخی مانند ابن فهد حضانت و تربیت را مشترک بین پدر و مادر می دانند؛ این رأی خالف اجماع 
است و عالوه بر ضعف آن می تواند ناشی از این معنا باشد که چون در دوره ی رضاع و با اجتماع 
شرایطی بر مادر رضاع و بر پدر اجرت رضاع واجب شده اینچنین برداشت شده که والدین حق 
مشترک در حضانت دارند، درحالی که این وجوب موجب اشتراک حضانت میان والدین نمی شود 
)نجفی، 1404: ج 31، ص 286(. اولویت مادر برای تربیت دختر و اولویت پدر برای تربیت پسر نیز 

موضوعی است که در خالل همین فروع مطرح شده است )اصفهانی، 1416: ج 7، ص 551(، ولی هم 

َجاُهَما فَنََعْم َجائٌِز...« )طوسی، 1407: ج 7، ص 382(. 1. »قَاَل إَِذا َکاَن أَبََواُهَما اللََّذاِن َزوَّ
ُج قَبَِل َو إِْن َشاَء تََرَك...« )کلینی، 1407: ج 5، صص  َجْتُه أُمُُّه َو ُهَو َغائٌِب قَاَل النَِّكاُح َجائٌِز إِْن َشاَء الُْمتََزوِّ َُّه ُسئَِل َعْن َرُجلٍ  َزوَّ 2. »أَن

401 و 402(.
3. مطابق اصالحیه ی سال 96 در ماده ی 1196 ق.م. پس از طالق حضانت دختر و پسر تا هفت سال با مادر است.
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سیاق کالم فقها و هم بررسی ادله ثابت می کند این سزاواری به معنای حق مستقل مادر برای فرزند 
دختر و بالعکس نیست، بلکه تنها به تناسب ها و لزوم اهتمام های جنسیتی در تصدی و مباشرت 
برای حضانت و تربیت اشاره می کند. بنابراین مادر برای نگهداری دختر و پدر برای نگهداری پسر 
سزاوارتر و مهیاتر دانسته شده است. ناگفته پیداست »مباشرت« با »والیت و حق تصمیم گیری« 
متفاوت است و این را نمی توان با هم مقایسه کرد. مادر استحقاق مباشرت و نگهداری از کودک را 

دارد، درحالی که والیت و استیالی بر اموال و حقوق کودک با پدر و جدپدری است.
واضح است، در هیچ یک از فروع و مسائل مذکور از والیت مادر حین رضاع و حضانت بر کودک 
سخن به میان نیامده است، بلکه تنها حق بر رضاع و حضانت کودک برای مادر مطرح است )نجفی، 
1404: 283 و 284( و ایجاب یا سلب والیت و سلطه برای مادر )عالوه بر پدر و جد( مقوله ای است 

که تحقیق جداگانه می طلبد. در این نوشتار، به استناد رأی مشهور و بلکه اجماعی فقها اصل بر 
والیت نداشتن مادر بنا نهاده شده و تأثیر تغییرات زمان و مکان در این موضوع بررسی می شود. 

2. تعاریف اصطالحی و عملیاتی مفاهیم

2-1. والیت قهری
والیت از ریشه  »و ل ی« که به کسر واو و فتح واو خوانده می شود به معنی سلطان، نصرت )ابن 
منظور، 1414: ج 15، ص 407(، تصدی و صاحب اختیاری یک کار )راغب اصفهانی،  1412: 885( و در 

مجموع، والیت در لغت به معنی تصدی شئون و تدبیر و تصرف در امور غیر است )انصاری شیرازی، 
1429: ج 1، ص 530(. والیت در فقه عبارت است از سلطه ی شرعی که دارنده ی آن حق انشاء 

عقود، تصرفات و تنفیذ تصرفات بر مولی علیه را دارد )زحیلی، 1409: ج 4، ص 139(. به گفته ی محقق 
اصفهانی »قرار گرفتن زمام امور چیزی به دست کسی، والیت بر آن چیز است« )اصفهانی نجفی، 
1427: ج 2، ص 279(. البته ازآنجاکه والیت برای تأمین مصالح کودک تشریع شده، بهتر است به 

تعریف والیت قید »الجل مصلحتهم« اضافه شود )انصاری شیرازی، 1429: ج 1، ص 564(.
والیت پدر و جدپدری مشتمل بر والیت بر مال، بر نفس )حضانت و تربیت-کفالت-تزویج( و 

بر استیفای حقوق صغار است.
در منابع حقوقی والیت به معنای عام، سلطه ای است که شخص بر مال و جان دیگری پیدا 
می کند و شامل والیت پدر و جدپدری و پیامبر )( و حاکم نیز می شود، ولی در روابط خانوادگی 
عبارت از اقتداری است که قانون گذار برای اداره ی امور مالی و گاه تربیت کودک به پدر و جدپدری 
اعطا کرده است )کاتوزیان، 1389: 185(. والیت نمایندگی قهری یا قانونی پاره ای از اشخاص است 
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نسبت به کسانی که به علت ضعف دماغ یا اعسار، امور آنها کاًل یا بعضاً به دست نماینده ی آنها اداره 
می شود؛ مانند پدر، جدپدری، وصی منصوب از طرف آنها، قیم و مدیر تصفیه و... . والیت به معنی 
اخیر را والیت عام گویند، در مقابل والیت خاص که شامل پدر، جدپدری و وصی می شود )جعفری 
لنگرودی، 1378: ج 5، ص 3849(. در اصطالح قانون مدنی، والیت قدرت و اختیاری است که برابر 

قانون به یک شخص صالحیت دار برای اداره ی امور محجور واگذار شده است )بحرالعلوم، 1403: ج 
3، ص 211؛ امامی، 1376: ج 5، ص 202(.

این نمایندگی اجتناب ناپذیر برای طفل صغیر یا سفیه یا مجنون والیت قهری نامیده می شود، 
زیرا شارع آن را جعل کرده و مانند سایر والیت ها )والیت ارادی وصی و والیت قضایی قیم( تابع 
اراده ی افراد نیست و قابلیت استعفا ندارد. این معنا برای والیت پدر و جد در عبارات فقها مطرح 
است.1 )بدون آنکه تعبیر قهری بودن را به کار برده باشند(، اما در قانون و به تبع آن در منابع 

حقوقی تصریح »والیت قهری« وجود دارد.2

2-2. تأثیر زمان و مکان در اجتهاد
مراد از تأثیر زمان و مکان در امر اجتهاد تبدل در شرایط و قیود و مختصات موضوع )حسینی 
تهرانی، 1425: 32( و در نتیجه تعیین حکم جدید برای موضوع جدید است. نه اینکه اساس و 

شیوه ی اجتهاد در گذر زمان و تحوالت موقعیت های مکانی تغییر کند؛ چراکه اجتهاد چیزی 
جز تبیین موضوع و تطبیق آن بر اصول کلیه ی احکام و کیفیت ادراک اقرب به واقع نیست. 
درواقع، کاری که یک مجتهد انجام می دهد در مرحله ی اول، تشخیص صحیح موضوع و سپس 
ادراک شایسته ی مفاد و َمْغزای منابع ادله ی احکام و در نتیجه انطباق حکم وضعی یا تکلیفی بر 
موضوع های آنهاست )همان، 33(. چگونگی تأثیرگذاری تغییرات زمان و مکان در اجتهاد را به چند 
شکل می توان تبیین کرد. آیت اهلل انصاری شیرازی معتقد است، برای تأثیرگذاری زمان و مکان در 

اجتهاد می توان سه تفسیر داشت:
بنابر تفسیر اول، فقیه باید تابع زمان و مکان باشد؛ برای مثال هر زمان بانک های رباخوار رواج 
پیدا کرد، فقیه باید هماهنگ با زمان این نوع رباخواری را حالل بشمرد یا چنانچه فقیه در محیطی 

1. در منابع متعدد ذکر شده است ازآنجا که حضانت )از موارد والیت( حق است و قابلیت اسقاط دارد، هرگاه والدین هر دو از 
قبول آن امتناع کنند حاکم می تواند »پدر« را اجبار نماید. این رأی با فرض والیت قهری پدر و نه مادر مطابقت دارد )عاملی، 
بی تا: ج 1، ص 396؛ حلی، 1403: 433؛ عاملی، 1410: ج 5، ص 464؛ حائری طباطبایی، 1418: ج 12، ص 162؛ وجدانی فخر، 

1426: ج 12، ص 310؛ موحدی لنکرانی، 1421: 566؛ لنکرانی، 1374: 397؛ سبحانی تبریزی، بی تا: ج 2، ص 33(.
2. ماده ی 1180ق.م. مقرر می دارد: »طفل صغیر تحت والیت قهری پدر و جدپدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر 

رشید یا مجنون درصورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد«.
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زندگی کند که بی حجابی زنان مرسوم و متداول باشد، بر او الزم است به تبع آن مکان حکم به 
حلّیت این امور دهد. بنابراین فقیه تابع زمان و مکان است و زمان و مکان بدین شکل در اجتهاد 

و استنباط تأثیرگذارند و به تعبیر دیگر باید به عرفی شدن احکام اندیشید.
این تفسیر سخن نادرستی است که هیچ فقیهی آن را نمی پذیرد؛ هرچند در کلمات بعضی 

از نویسندگان دیده می شود.
مطابق تفسیر دوم، فقیه باید متوجه تغییرات موضوع باشد. بدین معناکه هر موضوع حکم 
معین شرعی ناشی از مصالح و مفاسد خود دارد و می دانیم »حالل محمد تا روز قیامت حالل و 
آنچه را آن حضرت تحریم کرده تا قیامت حرام است« )کلینی، 1407: ج 1، ص 58( و تغییر و تبدل 

حکم، زمانی رخ می دهد که موضع تغییر کند.
براساس تفسیر سوم، فقیه باید متوجه مسائل نوپدید جامعه باشد. تغییرات زمان و مکان گاه 
موجب تنّبه فقیه به سوی مسائل تازه و هدایت فکر و ذهن وی به آن سمت و سو می شود، در نتیجه 

وی متوجه اموری می شود که در گذشته به آنها توجهی نداشت )همان، 475(.
این معنا پس از تشکیل حکومت اسالمی در ایران بروز و ظهور خاصی داشت و فقها متوجه 
نیازها و مصالح نظام و امت اسالمی شده و احکام موضوعات ضروری و به روز را کشف کردند؛ برای 
مثال فقیهی توجه پیدا می کند که تحصیل علم و دانش - اعم از علوم دینی یا دنیوی - که در 
سابق آن را از واجبات کفایی می شمرد، اکنون از واجبات عینی است، زیرا مالحظه می کند که 
مسلمانان سخت نیاز به مدیران دانا و متعّهدی دارند که امور دینی و دنیایی آنها را رهبری کنند؛ 
لذا به وجوب عینی تحصیل علم و دانش فتوا داده و حکم جهاد با لشکر جهل را صادر می کند تا 

هر مسلمانی به حسب استعدادش خبرگی الزم را کسب کند )همان(.1

2-3. تغییرات موضوع 
بررسی انواع تغییرات موضوع می تواند از منظرهای متفاوت انجام شود؛ در یکی از پژوهش های 
معاصر، این تغییرات در 5 قسم معرفی شده است )برجی، 1374: ج 4، ص 88( که بررسی آنها می تواند 

برای تحقیق حاضر مفید واقع شود؛
قسم اول: دگرگونی ماهیت موضوع به گونه ای  که تمام خصوصیات شیء تغییر می کند؛ مانند 

وقتی که عذره متنجس )فضوالت نجس( بسوزد و خاکستر شود و می دانیم که با زوال موضوع 

1. در بحث حاضر باید دید موضوع در والیت قهری چه تغییری کرده و یا چه شرایط اجتماعی بر آن عارض شده که ضرورت 
توسعه ی آن برای مادر را به دنبال داشته باشد.
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محمول زائل شده و تمسک به استصحاب بقای حکم، معقول نیست )انصاری دزفولی، 1415: ج 5، 
ص 292(. بدیهی است در این قسم تغییر موضوع به تغییر حکم منجر می شود.

قسم دوم: دگرگونی قیود موضوع بدون تغییر ذات موضوع؛ مانند آب انگوری که بجوشد و 

دوسوم آن کم نشود نجس است. برخی فقها معتقدند موضوع های احکام مفاهیم کلی اند و با 
دگرگونی قیود و تبادل حاالت، مفهومی که موضوع قرار گرفته دگرگون می شود )عراقی، 1417: 
ج 4، ص 10(. بسیاری از مواقع شک در این حکم به این دلیل است که روشن نیست موضوع امر 

زائلی است، ولو به دلیل زوال قیود مأخوذ در آن، تا حکم هم مرتفع شده باشد یا موضوع زوال 
نیافته و شک در حکم از ناحیه ی دیگر است )اعتمادی، 1387: ج 3، ص 248(؛ برای مثال در حکم 
به نجاست آب متغیر موضوع خود آب است و تغیر آن علت محدثه ی حکم به نجاست آن است، 
حال اگر شک شود که آیا تغیر علت بقا حکم به نجاست هم هست طوری که با زوال تغیر حکم به 
نجاست هم زائل شود؟ در این قسم در واقع تغییر موضوع از تغییر قیود آن مانند قید کم نشدن 

دوسوم عصاره ی انگور ناشی می شود.
قسم سوم: دگرگونی مصادیق موضوع؛ احکام شرعی قضایای حقیقیه اند و مصادیق موجود 

در زمان خطاب را دربرمی گیرند. وقتی با تغییر زمان مصداق تغییر می کند، حکم هم متحول 
می شود. امام خمینی )( در حرمت فروش سالح به اعدا، مراد را سالح روز دانسته است. پس 
اگر دشمن سالح قدیم را برای حفظ و عتیقه بخواهد مصداق بیع سالح به دشمن نیست )موسوی 
الخمینی، 1415: ج 1، ص 226(. درواقع، موضوع سالح در قدیم و جدید همان حکم ثابت حرمت بیع 

به دشمنان را دارد و این مصادیق اند که دستخوش تغییر حکم می شوند و چیزی که در گذشته 
سالح بوده حکمی داشته و اینک عتیقه محسوب می شود و حکم دیگری دارد.

قسم چهارم: دگرگونی اسم و عنوان موضوع؛ احکام تابع موضوعات خود بوده و موضوع ها با 

عناوین خود تعیین می شوند. مرحوم شیخ انصاری می فرماید: »در شخص کافر، نجاست معلق بر 
موضوع کفر شده و بعد از توبه، عنوان کافر بر او صادق نیست و استصحاب کفر یقینی نیز مردود 
است« )انصاری دزفولی، 1415: ج 5، ص 322(؛ لذا عنوان جدید اسالم بعد از توبه شکل گرفته و 
استصحاب کفر نیز منتفی ا ست. شخصی که قباًل کافر بود و به رأی برخی فقها نجس محسوب 

می شد بعد از توبه و مسلمان شدن حکم طهارت می یابد.
قسم پنجم: دگرگونی اضافات و نسبت های موضوع؛ در این قسم مراد از تغییر، دگرگونی در 

نسبت ها و اعراض یک شیء با سایر امور خارج از خود است. مرحوم خویی می فرماید: »براساس 
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تأثیر تبعیت، موی بدن، ناخن و چرک بدن کافر به تبع مسلمان شدنش پاک می شود« )موسوی خویی، 
1418: ج 4، ص 238( و یا در انتقال، خون در بدن انسان نجس است و با انتقال به بدن حیوان بدون 

خون جهنده حکمش عوض می شود )همان، ص 216(. با فرض اینکه موضوع با تغییر اضافات خود 
تغییر می کند، تغییر موضوع صدق کرده و تغییر حکم هم رخ می دهد. 

حال باید دید تغییرات موضوع »زن« و »خانواده« از قبیل کدام یک از حاالت فوق است تا 
به دنبال آن معلوم شود حدود حکم والیت قهری تا چه حد می تواند تغییر کند؟

3. تغییر موضوع در جایگاه زن 
آنچه برخی صاحب نظران را به طرح بحث درباره ی »والیت قهری مادران« سوق داده است، 
رخداد تغییر در جایگاه اجتماعی و خانوادگی مادران و در نتیجه تغییر در موضوع مادر در ادله ی 
والیت قهری و به دنبال آن تغییر در حکم والیت ایشان است. در تبیین این تغییر گفته می شود:  

زن در جوامع امروزی عالوه بر امور خانه داری به کار و تجارت و امور فرهنگی در خارج 
از منزل مشغول است و چه بسا در بسیاری از موارد نسبت به مرد تبحر بیشتری داشته 
باشد. بنابراین نمی توان با تمسک به اینکه زن در معامالت فریفته می شود و در امور خارج 
از منزل چندان تبحری ندارد، وی را از اداره ی امور مالی فرزند خود منع کرد )ترکمان و 

موسوی بجنوردی ،139:1385(

 و یا گفته می شود: »ویژگی های زن امروز با ویژگی های زن زمان های گذشته متفاوت است.« 
پس حکم عدم والیت قهری -که بر زنان آن زمان مترتب بوده- از موضوع خودش که زن فاقد 
کمال و آگاهی بود متحول شده و این حکم ثبوت والیت قهری برای موضوع دوم )زن واجد کمال 
و آگاهی( است که در اثر تحول زمان و شرایط آن پدید آمده است )محمدی، کاویار و ابراهیمی، 

.)186 :1396

در واقع، تفاوت زن امروز از زن در عصر تشریع »تبحر« و »آگاهی« ایشان اعالم شده است، 
اما آیا زن در گذشته تبحر و حضور اقتصادی و دانش و آگاهی درخور نداشته است؟ و اساساً 
بنای شارع در قبول یا رد والیت قهری چیست؟ در یک مالحظه ی اولیه می توان سه حالت را 

فرض کرد:
- در حالت اول، باید گفت تحقق والیت قهری برای افراد جنسیتی نبوده و ناظر بر انسانیت 
ایشان است. مالک برتری انسان ها تقوی بوده و مادامی که فسق کسی ثابت نشده می توان 
والیت قهری وی بر فرزند و یا هر فرد ضعیف دیگری را فرض کرد. بطالن این نظر به وضوح 
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آشکار است، حداقل به این دلیل که در همان عصر تشریع با وجود استضعاف زن در جامعه 
الزم بود شارع والیت برای مادران را ایجاد کند.

- در حالت دوم، باید گفت تحقق والیت قهری مشروط به رشد ذهنی، توان علمی و قدرت فهم 
و تحلیل امور اطراف است و چون زن در گذشته چنین توانمندی ای نداشته، والیت فرزندان 
به وی داده نشده است، درحالی که امروزه زنان همچون مردان توانایی های ادراکی الزم را 
به دست آورده اند، اما آیا تعلق والیت به پدران نیز بر همین اساس بوده و همه ی پدران چنین 
توانمندی هایی داشته اند؟ آیا جاهلیت فراگیر شامل مردان نبوده است؟ مسلماً چنین نیست. 
از سوی دیگر آیا زنان در آن زمان از هر نوع فرهیختگی و توان دانشی بی بهره بوده اند؟ یا اگر 
توانمندی ای داشته اند آنچنان نادر بوده که باید اصل در حیات زن را بر جاهلیت دانست؟ این 
درحالی است که منابع متعدد از فرهیختگی زنان صدر اسالم و توانمندی های دانشی و فکری 

آنها بسیار سخن گفته اند. 
سؤال این است، با وجود اینکه از عصر تشریع تاکنون همیشه زنانی بوده اند که فرهیختگی 
زبانزدی داشته اند و زمینه برای رشد نسبی همه ی بانوان وجود داشته و در مجموع فضای دانشی 
و ادراکی در میان ایشان منتفی نبوده است، چرا در هیچ یک از روایات والیت ایشان بیان نشده 
است؟ و یا چگونه می توان ادعای تغییر موضوع در موضوع زن در خانواده و جامعه را مطرح کرد؟ 
سؤال دیگر اینکه آیا در عصر تشریع و پس از آن تنها مردان صاحبان علم و فضیلت بوده اند و 
زنان از علم و فضیلت بهره مند نبوده اند که شارع والیت را فقط برای مردان امضا فرمود؟! ممکن 
است گفته شود احکام ناظر به اعم اغلب اند و چون در عصر تشریع مردان بیشتر از فضل و دانش 
بهره مند بوده اند، والیت قهری به ایشان داده شده است، ولی اینک که این فراوانی در نزد زنان هم 

وجود دارد والیت ایشان هم صحیح خواهد بود. در پاسخ الزم است گفته شود:
قاعده ی غلبه )الظن یلحق الشییء باالعم االغلب( درجایی اجرا می شود که اغلب افراد یک 
کلی در حکم یا صفتی مشارکت دارند و ما در فردی شک داریم آیا او هم مشمول این حکم یا 
صفت است یا نه؟ طبق قاعده ی غلبه این فرد نیز مشمول است )مشکینی، 1416: 178(. متقدمین 
اصولی تا زمان مرحوم شیخ انصاری به این قاعده عمل می کردند، اما پس از آن و در نزد معاصرین 
این قاعده اعتباری نداشته )همان، 179( و تنها یک استحسان عقلی دانسته شده است )محمدی، 1369: 

ج 3، ص 84(.

به هرحال، صرف نظر از بی اعتباری استناد به اعم اغلب، نمی توان این قاعده را در این بحث 
اجرا کرد، زیرا نسبت به والیت پدر و جد و عدم والیت مادر در عصر تشریع قطع وجود دارد و 
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نسبت به اینکه مالک جعل والیت فضل و دانش صاحبان والیت است هیچ مستندی وجود ندارد.
آیا چنین نیست که قبول و امضای والیت قهری نمی تواند دائرمدار فقر و غنای علمی صاحبان 
والیت باشد؟ درواقع، توانمندی های متناسب با امور مولی علیه و مسئولیت یافتن برای تأمین 
نیازمندی های متنوع و متعدد وی مدنظر شارع بوده است و این توانایی ها فرازمانی و ناظر به 

صالحیت های ذاتی است.
برای اتمام دو فرض گذشته )ذات انسانی و توانایی های علمی و فرهیختگی( فرض قدرت 
فعالیت های اقتصادی و در نتیجه فریب ناپذیری از مراودات عرصه ی کار و بازار مطرح می شود، 
زیرا وقتی زن معاصر قدرت بر مدیریت اقتصادی داشته باشد می تواند مانند مردان مسئولیت 

اداره ی امور طفل و والیت وی را برعهده بگیرد.
وقتی بتوان نقد صغروی به این دیدگاه وارد کرد1 خودبه خود نقد کبروی آن نیز به وجود 
خواهد آمد، زیرا وقتی معلوم شود بعضی زنان در عصر تشریع فعالیت اقتصادی و گاهی موفقیت 
چشمگیر هم داشته اند، باید سؤال کرد چرا در عین حال والیت فرزندان به ایشان داده نشده 
است؟ مگر مالک در وضع والیت قهری فریفته نشدن در صحنه ی کار و اشتغال و قدرت بر 

درآمدزایی نیست؟
شواهدی که این توانمندی را در سالیان گذشته ثابت می کند عبارت اند از:

با  آورده،  اسالم  که  است  مسعود  عبداهلل بن  زوجه ی  ثقفیه  معاویه  عبداهلل بن  دختر  زینب 
رسول اهلل )( بیعت کرد و از ایشان روایت نقل کرده است. وی زنی صنعتگر بود که به دلیل 
تمکن مالی نداشتن شوهرش به تنهایی خانواده را اداره می کرد و آنچه به دست می آورد برای 
شوهر و فرزندانش خرج می کرد. در روایتی زینب از پیامبر )( می پرسد: »ای رسول خدا من 
زنی صنعتگرم و آنچه می سازم می فروشم، درحالی که من، همسر و فرزندم مالی نداریم آیا من به 
ایشان انفاق کنم؟« حضرت )( فرمودند: »هرچه به آنها کمک کنی پاداش و اجر دارد« )غروی 

نایینی، 1375: 182 و 183(.

از ظاهر این حدیث رواج اشتغال و درآمدزایی زنان در عصر پیامبر )(، جواز شرعی این 
فعالیت ها و همچنین حضور اجتماعی زنان فهمیده می شود.

1. ممکن است گفته شود عدد زنان توانمند علمی و اقتصادی در عصر تشریع و سالیان گذشته به قدری کم بوده که خودبه خود 
مشمول سلطه و والیت قهری نمی شده اند، اما هم نمی توان این فرض را ثابت کرد و هم قلت عددی زنان در این عرصه ها 
به نسبت جنسیت و وظایف جنسیتی شان برابری با کثرت عددی مردان می کند طوری که باید معتقد بود زنان نیز به نسبت 
خودشان سرآمدی علمی و اقتصادی داشته اند. از سوی دیگر، نمی توان معتقد بود این سرآمدی در میان همه ی مردان فراوانی 
داشته و به همین دلیل این والیت به همه ی پدران و اجداد داده شده است. به هر حال بحث آماری در این موارد راه گشا نیست. 
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همچنین زینب بنت جحش زوجه ی رسول خدا )( نمونه ی یک زن مسلمان و مؤمن است 
که پوست دباغی می کرد و می فروخت و پول آن را صدقه می داد )همان، 189(.

این رویه در زمان ائمه -- هم وجود داشته است. مانند اینکه ام حسن نخیعه می گوید: 
»حضرت علی )( در راه به من برخورد کردند و فرمودند: به چه کاری مشغولی؟ عرض کردم 

بافندگی می کنم. فرمودند: بدان که حالل ترین کسب است« )کلینی، 1407: ج 5، ص 151(.
حنان بن سدیر می گوید: 

در محله ی ما زنی بود که کنیزی نوحه خوان داشت و از طریق نوحه خوانی کنیز زندگی اش را 
اداره می کرد. زن نزد پدرم آمد و خواست که از امام صادق )( بپرسد اگر این کار حالل 
است ادامه دهد. امام )( فرمودند: »شرط نکن و هر چه دادند قبول کن« )همان، 86(.

همچنین حسین بن زید هاشمی از امام صادق )( روایت کرده، زنی به نام زینب عطاره نزد 
زنان پیامبر )( آمد. پیامبر )( وارد شدند و فرمودند: »منزل ما را خوشبو کردی«. زینب 
عرض کرد منزل به بوی شما معطرتر است. پیامبر )( در آنجا برخی آداب و احکام خرید و 

فروش را بیان کردند )همان، 151(.
این شواهد عالوه بر وجود فعالیت اقتصادی زنان و تأیید شارع نسبت به آن، رواج این قبیل 
فعالیت ها را نیز می رساند، زیرا هیچ قرینه ای دال بر اختصاص و ندرت در این گزارش ها به چشم 
برای  مقالی  قرینه ی   )( معصوم  جانب  از  کسب  احکام  تبیین  به عکس  بلکه  نمی خورد، 
فراجنسیتی بودن و شیوع آن نزد زنان مانند مردان است. در نتیجه دلیلی برای تغییر موضوع »زن 
در عرصه ی اقتصاد« وجود نداشته تا بتوان به دنبال آن از تحقق والیت قهری برای ایشان سخن گفت. 
درواقع، موضوع زن از جهت علمی و اقتصادی هیچ یک از تغییرات پنج گانه ی پیش گفته را 
ندارد، زیرا نه تغییر ماهیت داشته و نه می توان گفت قیود آن تغییر کرده )یعنی زن جاهلی گذشته 
والیت نداشته است و زن فرهیخته ی امروز والیت دارد( و یا بنابر نوع سوم از تغییرات، قباًل مصداق 
ناصالح برای والیت بوده و اینک مصداق صالح و مناسب برای والیت است و یا مشمول تغییر نوع 
چهارم شده و عنوان ویژه ای که صالحیت والیت قهری را یافته باشد، به دست آورده و یا به نسبت 
زمان و شاخص های این زمانی سزاوار تصدی والیت قهری شده است، زیرا تغییرات زنان و مردان 

در طول ازمنه با اندکی تفاوت به یک اندازه رخ داده است. 



41

 امکان سنجی تغییر موضوع در والیت قهری فرزندان

4. تغییر موضوع در ساختار خانواده 
تغییر ساختار خانواده از گسترده به هسته ای موجب تغییر نقش ها شده و ادعا می شود باید در 
حدود اختیارات اعضا به ویژه والدین اثرگذار باشد. خانواده ی گسترده1 خانواده ای است که در آن 
بیش از دو نسل از خویشان نزدیک در کنار یکدیگر و در یک خانوار زندگی می کنند؛ بدین ترتیب، 
یک خانواده ی گسترده می تواند شامل فرزندان مجرد یا متأهل، پدرها و مادرها و پدربزرگ ها 
و مادربزرگ های آنها باشد )ساروخانی، 1370: 257(. خانواده ی هسته ای2 خانواده ای است تشکیل 
شده از والدین یا یکی از آن دو و فرزندان وابسته به آنها که جدا از دیگر بستگان با یکدیگر زندگی 
می کنند )همان(. در تعریف های پیشین خانواده ی هسته ای، قید زن و شوهر را درج می کردند، اما 
به سبب تغییرات چشمگیری که در دهه های اخیر در ساختار خانواده محقق شده، این تعریف ها 
منسوخ شدند؛ برای مثال در سال 1995 تنها در حدود 25 درصد از کل خانوارهای آمریکایی از 
 .(Kendall, 1999: 419) یک زن و شوهر ازدواج کرده با فرزندان زیر هیجده سال تشکیل شده بودند
الگوی خانواده ی هسته ای -که اکنون الگوی مسلط خانواده را در جوامع پیشرفته و در حال 
توسعه تشکیل می دهد-در گذشته نیز یافت می شد، ولی جنبه ی غالبی نداشت و افزون بر آن، 
فاقد برخی ویژگی های خانواده ی هسته ای معاصر مانند تعداد کمتر فرزندان و »نو مکانی«3 بود.

قائلین به والیت قهری مادر )در زمان فوت پدر یا جدایی والدین( معتقدند:
 در عصر جدید سست شدن بنیاد نظام خانواده ی پدرساالری و رواج روزافزون خانواده ی 
هسته ای برای نظام قانون مدنی اشکاالتی پدید آورده است، زیرا جدپدری با نوه ی خود 
چه بسا در یک خانه و زیر یک سقف زندگی نمی کند و به اندازه ی پدر یا مادر به سرنوشت 
او عالقه مند نیست تا بتواند با پدر در اداره ی امور محجور برابری کند یا بعد از پدر والیت 

منحصراً به او تعلق داشته باشد )ترکمان و بجنوردی، 1385: 139(.

درباره ی این نظر دو سؤال مطرح است: 
اوالً، آیا تشریع والیت مستلزم مجاورت مکانی و سکونت مشترک ولی قهری با مولی علیه است؟ 
اگر چنین است باید والیت پدرانی که به دالیل متعدد دور از فرزندان هستند، سلب شود و یا نباید 
والیت حاکم را به دلیل بُعد مکانی با آحاد جامعه پذیرفت و نیز والیت وصی یا والیت عدول مؤمنین 
بر همین منوال معیوب خواهد بود. درحالی که این معنا در هیچ یک از ادله و آرا به چشم نمی خورد. 

1. Extended family
2. Nuclear family

3. سکونت در مکانی جدا از محل زندگی خانواده زن و خانواده شوهر.
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ثانیاً، اساس و مبنای والیت قهری برپایه ی چه اموری قرار داده شده است؟ آیا مسئولیت پذیری 
ولی مبتنی بر عالقه مندی وی به امور مولی علیه است؟ آن هم عالقه مندی از نوع عالقه و عواطف 
پدر و مادر به فرزند؟ چه مستندی برای این ادعا وجود دارد؟ آیا این عالقه مندی منوط به سکونت 
مشترک است؟ در این صورت والیت قهری وصی، حاکم و عدول مؤمنین چگونه توجیه خواهد 
شد؟ و یا پدری که به دالیل شغلی و یا فرض طالق و تعلق حضانت به مادر، دور از فرزندان است 

عالقه مندی و در نتیجه والیت نخواهد داشت؟
صرف  نظر از این ابهامات، تحلیل و بازاندیشی در تغییرات ساختار خانواده محل تأمل و توجه 
است. در این تحلیل برخی آسیب های ساختار خانواده ی هسته ای مطرح شده و سپس شواهدی 
بررسی می شود که روی آوردن برخی جوامع به سوی سطوحی از خانواده ی گسترده را به دنبال 

داشته است.

4-1. آسیب های حاصل از ساختار هسته ای در نهاد خانواده
تغییر از ساختار گسترده به ساختار هسته ای معلول انقالب صنعتی و گذر از معیشت کشاورزی 
و به دنبال آن پدیده ی مهاجرت و تضعیف تعلق افراد به نهاد خانواده بوده و هم اینک آنچه وجود 
دارد سرنوشت محتوم خانواده های هسته ای در مقابل گسترده است. مطالبی که در ادامه خواهد 
آمد، نتایج اجتناب ناپذیر این تغییر است و الزم است کنش گران عرصه ی خانواده و جامعه راه های 
نیل به الگویی از خانواده ی گسترده در ابعادی منطقی و ممکن را طراحی و تبیین کنند و به جای 
تن دادن به آثار ناشی از این پدیده، درصدد اصالح جزئی و کلی خود پدیده باشند. نتیجه ی این 

اصالحات برقراری و رونق روابطی همچون روابط پدربزرگ و نوه خواهد بود. 
مطالعه ی بسیاری از منابع جامعه شناختی ثابت می کند، این تغییر یک آسیب محسوب می شود 

و برخی موارد این آسیب شدید به اختصار عبارت اند از:
الف - بحران در جایگاه خانوادگی مادران: اعتقاد رایج آن است که در خانواده ی هسته ای  

نیروی کار زنان در کنار کار مردان هم باعث استقالل این خانواده از سایر بستگان شده و هم به 
کارآمدی و اقتدار زنان در خانواده می انجامد. درحالی که برخی صاحب نظران این عرصه معتقدند: 

اینکه این دگرگونی الزاماً باعث بهبود موقعیت آنها )زنان( در خانواده یا افزایش اقتدارشان 
شده، مشکوک و مردد است. عامل مهم دگرگونی نقش زن در خانواده، گذشته از عواملی 
که در قبل نام بردیم جدایی محل کار و زندگی و ایجاد دو نقش مادری و کار است که 

گویا در برابر یکدیگر قرار می گیرند )اعزازی، 1385: 138(. 
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در این میان، زنان بیشتر از مردان صدمه می بینند، زیرا نه تنها باید خود را با نقش نان آور 
در جهان مردان منطبق کنند، بلکه به ارائه ی نقش های سنتی زن خانه دار نیز مجبور هستند 
(Horkheimer, 1977: 82). بالد می گوید: »به عقیده من وضع آنها هیچ گاه به اندازه ی امروز که 

فرمانروای خانه و نیز رقیب اداری مردان اند، رقت بار نبوده است« ) بالد، 1333: 87(.   
ماری روژه و پل هانری شومباردلو در کتابشان آورده اند: 

در پس تصویر زن، تصویر زوجین دیده می شود. هماهنگی و وفاق زوجین به صورت یک 
احتیاج اساسی جلوه می کند. این وفاق مدت ها به تعادل نقش های سنتی وابسته بود که 
خود به پایگاه های متفاوت و شرایط خاص هر جنس بستگی داشت. زن شاغل به جای 
آنکه در خانه باشد، کارهایی می کند که گاه مردانه خوانده می شوند. آیا چنین زنی می تواند 
امکانات تازه ای برای گفت وگوی عاشقانه با شوهر یابد؟ یا آنکه با آزادی ای که از این رهگذر 

به دست می آورد، از طریق دیگر شادی زندگی را از دست می دهد؟ )همان، 43(.

ب - بحران روابط زوجین: بالد از همین دیدگاه و در جهت متبلور ساختن مسائل ناشی از 

اشتغال زن در خارج خانه و به خصوص در مراحل اولیه ی آن چنین می نویسد: 
وقتی اشتغال روزافزون زنان را به کارهای خارج از خانه در نظر می گیریم، توجه ما معموالً 
متوجه زیان هایی می شود که از این راه به کودکان می رسد، ولی به آثار ناگوار این وضع در 

روحیه ی مردان توجه نمی کنیم )همان، 7(.

درنهایت، به نظر می رسد، گویی دست کم در مرحله ای خاص از تکوین جامعه، آثار اشتغال زن 
در تئوری های فونکسیونالیست پارسونز به گونه ای دیگر متجلی می شود که جامعه شناس معروف 

آمریکایی به چنین نتیجه ای می رسد: 
شوهر - پدر با داشتن شغل و درآمد، وظیفه یا یک دسته از وظایف را برعهده دارد که از 
نظر نظام خانواده اش اساسی است. برحسب اهمیت زندگی شغلی او در خانواده است که 
در نظام جامعه شوهر- پدر را رهبر اصلی خانواده می دانیم. اگر زن ازدواج کرده، شغل 
نان آور را برعهده گیرد خطر رقابت با شوهرش به میان می آید. مسئله ای که برای وحدت و 

هماهنگی خانواده زیان آور است )میشل، 1354: 122(.

شاید تصور شود، نقد اشتغال زنان محدود به خانواده ی هسته ای نیست، اما با توجه به ماهیت 
خانواده ی گسترده اشتغال زنان در خانواده متمرکز بوده و خانواده خودگردان شده و اشتغال زن 
مستقل از فضای خانواده و روابط اعضای خانواده  نیست و موارد اشتغال خارج از منزل محوریت بخشی 

برای زن را به دنبال ندارد. 
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انتقال از سیستم خانواده ی گسترده به خانواده ی هسته ای در افزایش میزان طالق نیز نقش 
عمده ای ایفا کرده است. در الگوی نخست، طالق امری ناپسند و احیاناً ممنوع است، زیرا با توجه 
به نمایش  را  اقتصادی  اتحاد سیاسی و منافع  ارتباط خویشاوندی،  از  ازدواج واحدی  اینکه  به 
می گذارد، طالق مستلزم انحالل چندین رابطه ی پیچیده و ارزشمند اجتماعی خواهد بود، اما در 
سیستم خانواده ی هسته ای، طالق تنها به روابط دو شخص پایان می دهد و تأثیر مستقیمی در 
روابط خویشاوندی ندارد؛ در نتیجه، انحالل ازدواج با محدودیت کمتری روبه رو است و به ویژه گروه 
خویشاوندی فشار چندانی بر فرد خواهان طالق اعمال نمی کند. از این گذشته، خانواده ی هسته ای 
از جهات دیگری نیز آسیب پذیرتر است. استقالل و انزوای خانواده ی هسته ای باعث می شود که در 
مواقع بحرانی، منابع حمایتی اندکی در خارج از خود داشته باشد و این امر می تواند به فشارهای 

.(Curry & et al, 1994: 267) عاطفی و مالی بیانجامد
ج - بحران مشکالت فرزندان: تأثیر در فرزندان بُعد مهم دیگر اشتغال زن است. طبق آمار 

موجود در آمریکا، از هر پنج خانواده ی آمریکایی که کودکان دبستانی یا حتی خردسال تر دارند، 
مادر روزها را در خارج از خانه به سر می برد )بالد، 1333: 7(. البته این معنا در جوامع شرقی و 
اسالمی هم نمود دارد. غیبت مادر از خانه و خأل ناشی از آن نمی تواند از نظر جامعه دور بماند. 
بنابراین ایجاد سازمان های مکمل از جانب دولت و حتی بخش خصوصی آغاز می شود. سؤال مهم 
این است که آیا این تدابیر و این سازمان های مکمل می توانند جانشین مادر شوند؟ بالد بهتر از 

همه می تواند این دلواپسی را مشخص می کند: 
برای توجه و مواظبت از کودکان هنگامی که والدین در خارج از خانه به سر می برند، اقدامات 
فراوانی شده است. در بسیاری از موارد از وجود مادربزرگ یا یکی از خویشان استفاده 
می شود، ولی این کار برای اغلب خانواده ها میسر نیست، زیرا در بیشتر موارد مادربزرگ یا 
خویشان دیگر در دسترس نیستند و در نقاط دوردست زندگی می کنند. پراکندگی اقوام 
از نتایج تمدن صنعتی است. بعضی خانواده ها کودکانشان را در اوقات غیبت مادر از خانه و 
در قبال پرداخت مزد به دست اشخاص غیر می سپارند. بعضی آنها را در پرورشگاه ها جای 
می دهند و برخی هم در خانه می گذارند که خودسر به بار می آیند. معلوم است قریب 20 
درصد کودکانی که مادرانشان کار می کنند در ساعات قبل و بعد از مدرسه سرپرستی 
ندارند. صدها نفر از کودکان در خانواده های آمریکایی به علت غیبت مادر ناگزیرند عصرانه و 
شامشان را خود تهیه کنند و قسمتی از شب را تنها به سر برند، در میان این قبیل کودکان، 

حتی کودکان هشت ساله نیز دیده می شود )همان، 8(.
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البته رقابت شغلی زنان در برابر شوهران، اشتغال و خستگی ناشی از آن و اثر کاهنده در روابط 
با شوهران و نیز حضور نداشتن مادران در کنار فرزندان را می توان از زاویه ی دید توانمندی زنان، 
تأثیر عاطفی حس مشارکت و نیز استقالل و خودکارآمدی فرزندان نگریست و ارزیابی مثبت داشت. 
حتی می توان ادعا کرد، وقتی امکانات امروزی انجام دادن امور منزل را آسان می کند، خودبه خود 
فرهنگی خواهد  آثار سوء  و  ایشان هزینه ساز  نداشتن  اشتغال  و  آزاد می شود  زنان  نیروی کار 
داشت. اما حق آن است که احتمال عقالیی و تجربی آسیب های  گفته شده از جانب متخصصان 
جامعه شناسی خانواده نباید نادیده گرفته شود و الزم است در ارزش گذاری نسبت به ساخت و 
کارکردهای خانواده ی معاصر جانب اعتدال حفظ شود و تغییر موجود مثبت مطلق ارزیابی نشود 
و خواستار آن نشویم عالوه بر اشتغال، والیت قهری نیز بر مادران تحمیل شود. همچنین اشتغال 
زنان باید متأثر از الگوی شایسته ساالری در نظام اجتماعی بوده و اولویت رونق بخشی به مدیریت 
عاطفی نهاد خانواده به وسیله ی مادر مبنای سیاست های حقوقی و اخالقی نهاد خانواده قرار گیرد. 

4-2. تمایل به خانواده ی گسترده
در بسیاری جوامع به ویژه در آسیا، آفریقا، آمریکای التین و بخش هایی از اروپای شرقی و 
جنوبی، الگوی خانواده ی گسترده همچنان متداول است (Kendall, 1999: 418) و حتی برخی 

کشورهای صنعتی درصدد تجدید حیات و انطباق یافتن آن با اوضاع و شرایط جدید هستند. 
بنا به نقل گیدنز: 

در بعضی مناطق لهستان، تجدید حیات خانواده ی گسترده  مستند نشان داده شده است. 
بسیاری از کارگران صنعتی در لهستان مزارعی دارند که به طور نیمه وقت به آنها رسیدگی 
می کنند. پدربزرگ ها و مادربزرگ ها با خانواده ی فرزندانشان زندگی کرده و به اداره ی خانه 
و پرورش کودکان کمک می کنند، درحالی که نسل جوان تر به  کار خارج از خانه اشتغال 

دارند )گیدنز، 1374: 422(.

با توجه به کارکردهای مثبت خانواده ی گسترده، به ویژه در زمینه های حمایتی و مراقبتی که 
حتی فردگراترین جوامع نیز به اهمیت آنها اذعان دارند و با نظر به اینکه بسیاری از پدربزرگ ها و 
مادربزرگ های نسل آتی همین کودکان و نوجوانانی اند که با هنجارهای دموکراتیک رشد می کنند، 
می توان انتظار داشت که با فرزندان خود سازگاری بیشتری داشته باشند. به تعبیر دیگر، ازآنجاکه 
پدربزرگ ها و مادربزرگ های نسل آتی برخالف نسل های پیشین، به اعمال سلطه و اقتدار چندان 
تمایلی ندارند، احتمال بیشتری دارد که از سوی فرزندان خود پذیرفته شوند و به این ترتیب، 
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می توان رواج شکل محدودتری از خانواده ی گسترده را -که از یک خانواده ی هسته ای به ضمیمه ی 
پدربزرگ و مادربزرگ تشکیل شده است - برای دهه های آینده پیش بینی کرد. این پیش بینی در 
مورد جوامع اسالمی در حال توسعه قوت بیشتری دارد، چون تأکید فراوان اسالم بر نیکی به والدین 

به ویژه والدین سالمند، بستر فرهنگی مناسب برای گسترش این نوع خانواده را فراهم می کند. 

4-3. ضرورت توجه به کارکرد حمایتی خانواده
اسالم با توصیه ی مجموعه ای از دستورالعمل های وجوبی و استحبابی، زمینه ی تحقق کارکرد 
حمایتی خانواده را فراهم کرده است. از یک سو، والدین و فرزندان افراد واجب النفقه ی یکدیگر 
معرفی شده اند، به این معنا که تأمین هزینه های زندگی فرزندان در صورت نیازمندی بر عهده ی 
پدر )یا جدپدری( و با فقدان پدر بر عهده ی مادر و تأمین هزینه های زندگی والدین در صورت 
نیازمندی بر عهده ی فرزندان است و حتی اجبار و الزام قانونی در این باره پیش بینی شده است 
)حرعاملی، 1409: ج 15، ص 237؛ موسوی خویی، 1410: ج 2، ص 288(. از سوی دیگر، تأکید فراوان 

بر ارزش هایی مانند احسان، تعاون در کارهای نیک و صله ی ارحام در معنای وسیع آن شامل 
کمک های مالی هم می شود و تدبیرهای ویژه ای مانند قراردادن دیه ی جنایات غیرعمدی بر عهده ی 
خویشان پدری )حرعاملی، 1409: 301؛ موسوی الخمینی، 1425: ج 4، ص 351( ابعاد دیگر عنایت اسالم 
به کارکرد حمایتی خانواده را به نمایش می گذارد. تحکیم هنجارهای اسالمی یاد شده می تواند آثار 

منفی زندگی شهری جدید در کارکرد حمایتی خانواده را تا حدودی خنثی کند.
با مرور تمام این مالحظات می توان ادعا کرد، اگرچه در ساختار خانواده و کارکردهای آن تغییر 
موضوع رخ داده است و موضوع خانواده در قیود موضوع تغییر داشته، اما با توجه به آثار منفی 
بسیار آن، به جای انفعال نسبت به این تغییر باید درصدد ایجاد تغییرات الزم برای ترویج الگویی 

از خانواده ی گسترده متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی بود. 
مناسب است، به جای آنکه الگوی نان آوری مادر توسعه یابد و جدپدری در انزوای از چارچوب 
خانواده باشد، نقش های خانوادگی مادران را تقویت و حمایت متقابل اجداد - فرزندی را بسترسازی 
کرد تا بدین ترتیب خأل مدیریت عاطفی نهاد خانواده به وسیله ی مادر رفع شده و پدر با مدیریت 
مالی و قوامیت، مسئولیت مالی، تربیتی و حقوقی فرزندان را عهده دار شود و این مسئولیت در 
فرض فقدان پدر یا صالحیت نداشتن وی به جدپدری -که در انزوای از خانواده نبوده و احاطه ی 

کافی به مصالح اوالد دارد- سپرده شود.
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از سوی دیگر، احتماالت سوء تدبیر جدپدری را می توان مدیریت قانونی کرد؛ همانند موضوع 
عضل )مانع شدن پدر و جدپدری از ازدواج  با کفو( که با دخالت قانون اسالمی مدیریت شده و 
به سقوط والیت ولی قهری منجر می شود. به طور کلی، هرجا ثابت شود که اقدامات ولی قهری 
)اعم از پدر و جدپدری( مخالف مصالح کودک است، می توان در مورد آن دخالت قانونی کرده و 
اقدام قانونی مناسب اعمال کرد؛ برای مثال مواردی که پدر فوت کرده و جدپدری بسیار سالمند 
)به خصوص در شرایط افزایش سن ازدواج دختران و پسران( یا تحت نفوذ سایر اشخاص و بستگان 
است و خواسته یا ناخواسته نمی تواند مصالح ملزمه ی طفل را تأمین کند و مادر نیز برای اقدامات 
ضروری مربوط به طفل استقالل قانونی ندارد، مشکل آفرین بوده و مقتضای والیت که تأمین مصالح 
مولی علیه است را از بین می برد، اما این موارد شمولیت نداشته و به گونه ای نیست که موضوع والیت 
جدپدری را تا آنجا تغییر دهد که گفته شود تصمیمات جدپدری در زمان ما در تزاحم با مصالح 
کودک است و یا اساساً جدپدری ها توان اقتصادی و دانشی برای والیت بر فرزندان را ندارند . از 
سوی دیگر، نقش های حمایتی خانواده )به خصوص مادران( و حاکمیت )بستر تقنین برای مداخله ی 
در نابسامانی های عملکردی جدپدری( می تواند در وقت بروز موانع و آسیب های پیش گفته بدون 

آنکه تغییری در اصل والیت پدر و جدپدری رخ دهد، مشکل را رفع کند. 

جمع بندی و نتیجه گیری

والیت قهری بر فرزند شامل موضوع های والیت بر مال، والیت بر نفس و والیت بر حقوق 
فرزند است. در والیت بر نفس موارد سه گانه ی والیت بر نکاح، حضانت و تربیت وجود دارد. بیشتر 
ادله ی شرعی و آرای فقهی درباره ی موضوع های والیت بر مال، والیت بر نکاح و والیت بر حضانت 
است. در تمام این ادله و آراء والیت پدر و جدپدری اثبات شده و سخنی از نفی یا اثبات والیت 

مادر مطرح نشده است.
مراد از تأثیر زمان و مکان در امر اجتهاد تبدل در شرایط، قیود و مختصات موضوع و در نتیجه 

تعیین حکم جدید برای موضوع جدید است.
تغییر موضوع می تواند به پنج شکل محقق شود که عبارت اند از: 1. تغییر در ماهیت و زوال 
موضوع سابق؛ 2. تغییر در قیود موضوع؛ 3. تغییر در مصادیق موضوع؛ 4. تغییر در عنوان موضوع؛ 

5. تغییر در اضافات و نسبت های موضوع.
در واقع موضوع زن از بعد علمی و اقتصادی هیچ یک از تغییرات پنج گانه را ندارد، زیرا نه 
تغییر ماهیت داشته و نه می توان گفت قیود آن تغییر کرده است )یعنی زن جاهلی گذشته والیت 
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نداشته است و زن فرهیخته ی امروز والیت دارد( یا بنابر نوع سوم از تغییرات، قباًل مصداق ناصالح 
برای والیت بوده و اینک مصداق صالح و مناسب برای والیت است و یا مشمول تغییر نوع چهارم 
شده و عنوان ویژه ای که صالحیت والیت قهری را یافته باشد، به دست آورده و یا به نسبت زمان و 
شاخص های این زمانی سزاوار تصدی والیت قهری شده است، زیرا اساساً تغییرات زنان و مردان 

در طول ازمنه با اندکی تفاوت به یک اندازه رخ داده است.
در مورد تغییر در ساختار کنونی خانواده نیز می توان گفت، اگرچه تغییر موضوع در ساختار 
خانواده و کارکردهای آن رخ داده است و موضوع خانواده تغییر در قیود موضوع داشته، اما با توجه 
به آثار منفی بسیار آن به جای انفعال نسبت به این تغییر باید درصدد ایجاد تغییرات الزم برای 

ترویج الگویی از خانواده ی گسترده متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی بود.
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