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 در فقه و حقوق ایران بر فرزند نامشروع یعیمادر طب تیمومیق تییصلاح یبررس
 

 1علی نجاری
 

 چکیده 
یت اطفال اطفال نامشروع، اطفالی هستند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود می آیند. حال پرسش اساسی این است که قیموم

اند که به منظور حمایت نامشروع بر عهده چه کسانی است؟ که مطالعه حاضر، این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. حقوق دانان قیمومت را نوعی ولایت دانسته 

عمومی و قضایی که  از کودکان و محجوران آغاز می شود. این ولایت نه قهری و به حکم قانون ایجاد می شود و نه قرارداد در استقرار آن نقشی دارد؛ سمتی است

قانون مدنی(.  1111که صغیر ولی خاص ندارد )ماده  در آن شایستگی قیم بیش از هر شرط دیگر اهمیت دارد. یکی از موارد نسب قیم مطابق قانون زمانی است

عیین دادگاه تبنابراین می توان به این نتیجه رسید که هر کودکی پس از تولد به خودی خود تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می گیرد؛ ولی شخص قیم توسط 

ت دارا بودن شرایط مطابق قانون بر هر شخصی بر قیمومت کودک ارجحیت دارد. می شود. بنابراین مادر اگر چه هیچ گاه ولی قهری محسوب نمی شود، اما در صور

ی دهد، می تواند از مادر طبیعی طفل نامشروع هم با توجه به اینکه حقوق و فقه امامیه، حق ولایت، حضانت و قیمومت طفل طبیعی را به پدر و مادر عرفی آنها م

 بگیرد.طریق اقدامات دولتی قیمومت فرزند را بر عهده 

 طفل طبیعی، قیمومیت، فرزند نامشروع، مادر، سرپرستی : واژه های کلیدی

 

 مقدمه 
ارتباط جنسی نامشروع به کلی یکی از گناهان و جرایمی است که شارع مقدس به خاطر حفظ و صیانت جامعه و اهمیت مساله کیفر سختی را برای 

تیجه عمل نامشروع بین زن و مرد اجنبی به وجود می آید موضوع بررسی این تحقیق مرتکبین آن مقرر نموده است. حقوق مدنی کودکی که در ن

ر هیچ بنیادی د"است. خانواده به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه از اهمیت به سزایی برخوردار است تا جایی که رسول گرامی اسلام می فرمایند: 

جاد نظم در جامعه و رعایت مصالح عمومی افراد و تامین سعادت فرزندان آینده، اسلام حکم . جهت ای"نزد خداوند محبوب تر از بنیاد خانواده نیست

زدیکی یق نمی کند که باید ازدواج زن و مرد به صورت قانونی و شرعی باشد و ارتباط ها و نزدیکی های نامشروع، محکوم و تولد فرزندان به غیر از طر

 (. 1931رد و مهاجرانی، شرعی و قانونی را حرام می شمارد )ایزدی ف

 جاز وقتی که پیوند زناشویی بین زن و مرد پی ریزی شد و خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی شکل گرفت، عده ای به امر مقدس ازدوا

 ت نهادند که وضعیت متفاوتیکردن گردن نهادند و عده ای از افراد، خارج از نکاح با یکدیگر ارتباط داشتند و در نتیجه کودکانی پا به عرصه حیا

ی فنسبت به یکدیگر ذاشتند که به چنین کودکانی، کودک طبیعی یا نامشروع گفته می شود. این کودکان با والدین خود صرفا یک رابطه خونی و عر

گردد و هیچ رابطه حقوقی با  داشته و فاقد نسب مشروع هستند. بر اساس نظام حقوقی اسلام طفل ناشی از روابط آزاد، منتسب به پدر و مادر نمی

اسلام  یآنان ندارد، زیرا حفظ نسب که یکی از مقاصد کلان شریعت است، با این گونه روابط نامشروع دچار اختلال می گردد. بنابراین در نظام حقوق

ز باب تکون این گونه اطفال مسئول اند. هیچ رابطه ای بین پدر و مادر با طفل نامشروع وجود ندارد، لیکن به خاطر حفظ مصالح کودک، پدر و مادر ا

(. اما بیان احکام آن به عنوان یک رویداد حقوقی و فقهی نیازمند 1911موضوع کودک طبیعی ناشی از رابطه غیر مشروع امر جدیدی نیست )محلاتی، 

واقع برقراری پیوند میان فرد و جامعه و  بهره مندی از سنت فقهی و در عین حال مداقه در دستاوردهای حقوقی و تامل در عرصه فقه و حقوق در

حق ولایت پدر و مادری و همچنین حق حضانت مادر "سنت فقهی و زندگی جدید هر عصری است. همچنین در حقوق مدنی دکتر امامی آمده است: 

د از آنان، رابطه قانونی موجود نیست و و پدر چنانکه از مواد مربوط استنباط می شود از آثار نسب قانونی است و بین پدر و مادر طبیعی طفل متول

 هطفل متولد از زنا ملحق بزانی نمی شود، بنابراین پدر و مادر طبیعی حق ولایت و حضانت بر طفل طبیعی خود ندارند، ولی چون طفل احتیاج ب

در نگهداری از او اولی از دیگران می باشند.  نگهداری دارد و این امر از واجبات کفایی می باشد و پدر و مادر که موجب ایجاد طفل مزبور شده اند،

 یبر فرزند نامشروع، در نوشته ا یعیمادر طب تیمومیق تییصلاح یمطالب و اطلاعات مربوط به موضوع بررس یپژوهش، جمع آور یهدف  اصل

 نیموضوع بپردازد که والده ا نیا نهیدر زم یساختارها و چهار چوب قانون ی. دوم به بررسردیمندان قرار گمجزاست تا بتواند مورد استفاده علاقه

 . فرزند نامشروع خود برخوردارند یبر فرزند برا یاز حقوق جار زانیتا چه م رزندانف

 طفل نامشروع 

                                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد زاهدان، 00111047539990 1
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با توجه به آثار فقهی و حقوقی که بر کودک مترتب می باشد، شناخت لغوی و اصطلاحی کودک نامشروع هم از اهمیت بسیاری برخوردار است. 

ها ندکی که طبق ضوابط شرعی متولد نشده است . ولدالزنا و یا کودک نامشروع نام دارد، مصداق های متفاوتی برای این لغت وجود دارد که همه آکو

و آن  یه نیستفرزندی است که از زنا به وجود می آید. وی قانونا فرزند زانی و زان-ولدزنا-مد نظر ما نیست و تنها نوعی از آن مورد نظر ماست. ولدالزنا

ز ولد زنا دو قانونا پدر و مادر او نیستند، پس آنان از یکدیگر ارث نمی برند و خویشان پدر و مادر از وی و وی از آن خویشان ارث نمی برد، فقط ا

  1امام علیه السلام است. فرزند او و شهر یا زن او ارث می برند و او از آنان ارث می برد و در صورتی که این ورثه وجود نداشته باشد، وارث او

 اکنون موارد مختلف از مصداق های کودک نامشروع را ذکر می کنیم. 

 به کودکی که از زن و شوهر شرعی و قانونی به دنیا بیاید ولی نطفه اش در زمان حیض بسته شده باشد ولد حرام می گویند.  -1

که در غیر فراش پدرش به دنیا آمده باشد و یا کسی است که مادرش او را در زمان از امام صادق )ع( روایت است که گفت: همانا ولد زنا، کسی است 

 9حیضش بادار شده باشد.

کودکی که از زن و شوهر شرعی متولد شود ولی نطفه اش در زمان احرام و محرم بودن و یا اعتکاف هر دو یا یکی از زن و شوهر بسته  -1

 ویند. شده باشد، به این کودک هم کودک نامشروع می گ

کودکی را که در زمان ماه مبارک رمضان در روز و زمانی که یکی از زن و شوهر و یا هر دو روزه هستند، نطفه اش منعقد شود، به او هم  -9

 کودک نامشروع می گویند. 

 

 نامشروع طفل نسب 
ل حاصل از این عمل منسوب به آنهاست و دارای نسب هر گاه بین زن و مرد معینی رابطه ازدواج برقرار نشده باشد و مقاربت از روی شبهه نباشد طف

لذا بالا رفتن سن ازدواج و مشکلات عدیده برای تشکیل زندگی خانوادگی بعضا موجب برقراری ارتباط نامشروع شده و به گسترش 4نامشروع است.

 عنوان یک واقعیت در زندگی اجتماعی وجود دارد.  تولدهای خارج از ازدواج دامن می زند. زنا موجب طفل نامشروع و یا طفل طبیعی می شود که به

 درباره ولدالزنا دو نظریه وجود دارد: 

ولدالزنا به زانی و زانیه محلق می شود و تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است؛ و در بقیه، احکان نسب بین آنها محفوظ است،  -1

 برای مثال: اگر مردی با زنی زنا کند و از او پسری متولد شود و سپس با آن ازدواج نماید پسر دیگری با نکاح صحیح از او متولد شود پسر

ناشی از زناست حبوه به او نمی رسد ولی قضای نمازهای فوت شده پدر بر او واجب می شود زیرا که او فرزند عرفی و لغوی بزرگتر چون 

 وی محسوب می شود. 

تنها ازدواج زانی با زانیه در لسان فقها با او استثنا شده است یعنی با اینکه ولدالزنا نسبت 5به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی شود -2

عی با زانی و زانیه ندارد ازدواج آنها با یکدیگر ممنوع اعلام شده است و برای اثبات آن به اجماع و صدق ولد از حیث لغت استثنا شده شر

  "لانه مخلوق من مائه فهوسمی ولدالغه"( در شرایع می فرماید: 1939است. محقق )ره( )

 زنا و طفل نامشروع 

وقتی به حد رشد رسید، در صورت بنیه سالم داشتن، در خود میلی غریزی به طرف دیگر احساس می کند و  هر یک از جنس )نر( و )ماده( نوع بشر

که  مالبته این مساله غریزی منحصر در انسان نیست و در تمامی حیوانات مشاهده می شود اگر در نوع جهاز تناسلی دو طرف مطالعه کنیم، می بینی

ی توالد و تناسل و بقاء نوع است. علاوه بر جهاز تناسلی، جهاز دیگر، از جمله محبت و علاقه به فرزند را در این شهوت غریزی بوده و وسیله ای برا

ت جه همه قرار داده است و دیگر اینکه مجهز بودن ماده هر نوع به جهاز شیر ساز است تا طفل خود را شیر بدهد و از گرسنگی حفظ کند و به همین

ه تاریخ زندگی بشریت و سیره و سنت او را به ما می شناساند، سنت ازدواج را هم که یک نوع رابطه میان زن و شوهر است که می بینیم از روزی ک

 است، به ما سراغ می دهد و جای تردید نیست که ملت های گوناگون بشری در همه دوران به مجتمعات کوچکی به نام خانواده منتهی می شده اند

واج را مدح کرده و آن را سنت حسنه دانسته اند و زنا را نکوهش نموده اند و تمامی اقوام و ملل در همه اعصار عمل زنا را و در همه اعصار نکاح و ازد

                                                           
 . 193(، ص 1131فیض، علیرضا ) 3 

؛ محقق 444، ص 4(، جلد 1139عن الصادق )ع(: قال ان ولد الزنا من ولد علی غیر فراش ابیه، او من حملت به امه فی حیضها )شیخ عباس قمی، سفینه البحار، ) 0 

 . 131، ص 4حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد 

 .412(، ص 1142جعفری لنگرودی، ) 4 

 قانون مدنی: طفل متولد شده از زنا ملحق به زانی نمی شود.  1114ماده  5 
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ا مزشت و فاحشه خوانده اند زیرا زنا باعث فساد انساب و شجره های خانوادگی و قطع نسل و ظهور و بروز مرض های گوناگون تناسلی گشته است ا

 1ی هم به طوری که قرآن به آن اشاره می کند، همه از عمل زشت زنا به شدیدترین وجه نهی می کرده اند.شریعت های آسمان

 عوامل پیدایش اطفال نامشروع 
همچنان که می دانیم تولد طفل نامشروع در نتیجه یک عمل غیر شرعی و خلاف عرف اجتماعی و قانون است و عوامل متعددی در ایجاد مساله 

که می توان در دو عنوان کلی فردی و اجتماعی بررسی کرد البته باید اذعان نمود که دانستن عوامل پیدایش اطفال نامشروع و افزایش دخالت دارند 

یدایش پ آن مطالعه و سببی را ایجاد می نماید و می تواند موضوع یک بحث مستقل باشد و آنچه را که مسلم و غیر قابل انکار است رابطه نزدیکی بین

گونه اطفال و عوامل محیطی وجود دارد و تاثیر هر یک از این عوامل نسبت به وضعیت زندگی اجتماعی افراد مختلف است. چنانکه در بعضی از این

 مناطق عوامل اجتماعی در پیدایش اینگونه اطفال موثر تر است و در بعضی مناطق عوامل شخصی اثر دارد.

 ولایت بر فرزند نامشروع 
ق. م. به پیروی از نظر مشهور  1113ه شده یکی از آثار نسب ولایت قهری است که باید در حقوق خانواده مورد بحث قرار گیرد. ماده همانطور که گفت

و ولایت از آثار حقوقی نسب مشروع می باشد و از ظاهر این ماده چنین  3فقهای امامیه مقرر می دارد که طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.

یت امی آید که بین فرزند طبیعی و پدر و مادر زناکارش رابطه قانونی و شرعی برقرار نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از آن، مانند توارث، ولبر 

ولد زنا نفی  زاقهری، حضانت و ... پدید نمی آید البته با استفتائی که از آیت الله فاضل لنکرانی به عمل آمده است ایشان به طور صریح ولایت زانی را 

تی رپرسنکرده است به این صورت که از ایشان سوال شده که آیا ولایت ولد زنا با پدر عرفی است؟ که ایشان در جواب فرموده اند: ظاهرا ولایت و س

 1ولد زنا با پدر عرفی است.

ق.م. به پیروی از نظر مشهور  1113رار گیرد. ماده همان طور که بیان شد یکی از آثار نسب ولایت قهری است که باید در حقوق خانواده مورد بحث ق

و ولایت از آثار حقوقی نسب مشروع می باشد و از ظاهر این ماده چنین 3فقهای امامیه مقرر می دارد که طفل متولد از زنا، محلق به زانی نمی شود.

نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از آن، مانند توارث، ولایت قهری، برمی آید که بین فرزند طبیعی و پدر و مادر زناکارش رابطه قانونی و شرعی برقرار 

نا نفی نکرده ز حضانت و ... پدید نمی آید البته با استفتائی که از آیت الله فاضل لنکرانی به عمل آمده است ایشان به طور صریح ولایت زانی را از ولد

نا با پدر عرفی است؟ که ایشان در جواب فرموده اند: ظاهرا ولایت و سرپرستی ولد زنا است به این صورت که از ایشان سوال شده که آیا ولایت ولد ز

 10با پدر عرفی است.

 

 ولایت مادر بر طفل طبیعی 

ق.م. اولیای قهری صغیر، پدر و جد پدری هستند، این حکم از فقه امامیه اخذ شده که در آن ولایت قهری و شرعی صرفا مخصوص  1110مطابق ماده 

 یتحماپدر و جد پدری است. اما تحولات جامعه ایرانی اجرای این قانون را به چالش کشاند. همین امر موجب شد قانونگذار ایران در تصویب قانون 

 ق.ح.خ. مقرر نماید:  15امکان واگذاری حق ولایت را به مادر مورد تایید قرار دهد و در ماده  1959خانواده مصوب 

طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد. در صورت ثبوت حجر با خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر، به  "

دادگاه شهرستان، حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد، مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که  تقاضای دادستان و تصویب

ر تحت در این صورت حسب مقررات، اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضاء، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا ماد

. در این ماده، مادر در ردیف جد پدری قرار داشت و پس از فوت پدر، انتخاب یکی از این دو به اختیار دادستان "خواهد داد ... نظارت دادستان قرار

... در صورتی که مادر صغیر، شوهر اختیار کند، "گذاسته شد. این ماده در خصوص ازدواج مادری که سمت ولایت بر صغیر را دارد مقرر می داشت: 

و ساقط نمی شود در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان حق ولایت ا

                                                           
، ص 2003متی، شنیده اید که گفته شده زنا مکن، اما من به شما می گویم، هر که با شهوت به زنی بنگرد همان دم در دل خود با او زنا کرده است )انجیل  - 6 

11 .) 

 . 111(، ص 1190روشن، ) 7 

 . 1199(، مساله 1143) فاضل لنکرانی 1 

 . 111(، ص 1190روشن ) 1 

 . 1199(، مساله 1143فاضل لنکرانی، ) 90 
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ن، احسب مورد، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظارت دادست

 . "غیر را اداره خواهد کردامور ص

 

 حضانت طفل نامشروع 

حضانت را هم حق و هم تکلیف اوبین دانسته است یعنی نمی توانند آن را اسقاط کنند یا آن را منتقل نمایند چون  1111قانون مدنی ایران در ماده 

هده دار حضانت در حقوق ایران در درجه اول پدر و مادر می وظیفه خود را انجام می دهند و نمی توانند در ازای آن مطالبه اجرت نمایند. اشخاص ع

ت اختلاف ران اسباشد که طفل را به دنیا آورده اند ولی در مورد اینکه پدر و کادر با هم برابرند یا نه بین فقهای امامیه که منبع اصلی قانون مدنی ای

ا دو سالگی در مورد حضانت پسر و هفت سالگی در مورد حضانت دختر مقدم بر می باشد و قانون مدنی به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه مادر ت

توسط مجمع  1/3/1911توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب آن در تاریخ  1/5/1911قانون مدنی در تاریخ  1113که با اصلاح ماده  11پدر می داند

شده است و مطابق تبصره این ماده پس از آن هم حضانت طفل با رعایت تشخیص مصلحت نظام این مدت برای پسر و دختر هفت سال در نظر گرفته 

مصلحت کودک به تشخیص دادگاه تعیین می شود، ولی قول دیگری حضانت طفل را درباره پدر و مادر به صورت مشترک بیان نموده و آن را تکلیف 

 11مشترک زوجین می دانند.

عهده پدر و مادر آنهاست؟ در جواب می توان گفت بله، زیرا هر چند که بین طفل نامشروع و  حال سوال این است که آیا حضانت اطفال نامشروع بر

را  وپدر و مادر عرفی اش رابطه شرعی و قانونی نسب وجود ندارد ولی چون آنان باعث ایجاد این طفل شده اند از باب تسبیب مسئولیت دارند که ا

که پدر و مادر را ملزم به نگهداری و حضانت این طفل بدانیم زیرا هر کسی مسئول اعمال خویش نگهداری نمایند و همچنین عدالت اقتضا می کند 

اگر کسی به هر نحوی ضرری به دیگری برساند باید آن "بیان گردیده است که:  1993قانون مسئولیت مدنی سال  1است و این مساله نیز در ماده 

 باعث ایجاد ضرر به او می گردد و باید توسط پدر و مادرش جبران گردد. و در اینجا نیز عدم نگهداری طفل "را جبران کند

نیز این  1931قانون خانواده مصوب  54، برای سرباز زدن از حضانت، کیفر تعیین شده و نیز ماده 191959همچنین در قانون حمایت خانواده مصوب 

تکلیفی بودن حضانت وجود دارد ولی چون لزوما اثبات یک چیز، به معنای نفی  امر وجود دارد که نشانگر آن است که در این قانون، اعتماد راسخ به

 14چیز دیگر نیست، نمی توان بر آن بود که در این قانون، جنبه حق بودن حضانت، رد شده است.

 دین طبیعی والدین )قیمومت( به فرزندان نامشروع  

ا به میل خویش پرداخت نماید، نمی تواند آن را دوباره تقاضا کند. مبنای اصلی چنین دین طبیعی، دینی است غیر قابل مطالبه، لکن اگر مدیون آن ر

حقی، اخلاق عمومی و تکالیف وجدانی مدیون است. پس تعهد طبیعی پس از اجرا قابل استرداد نیست و به دین حقوقی تبدیل می گردد. زیرا در 

دارد که به او وعده داده شده است که زندگی او و فرزندش را تامین کند و گاهی  غالب موارد دختر فریب خورده ای نامه ای از معشوق در دست

 هطرفین با هم مدتی زندگی کرده و متعهد به اجرای تعهد طبیعی خود شده است و دادگاه می تواند بر اساس این تعهد صریح یا ضمنی، مرد را ب

ین نظریه این است که تعهد مربوط به نگهداری از فرزند نامشروع، گذشته از آنکه الزام اجرای آن و پرداخت هزینه نگهداری کودک ملزم سازد. فایده ا

رستان پبه انفاق را محدود به تقصیر پدر نمی کند، برای فرزند نامشروع نیز امکان دارد و به مانند مسئولیت مدنی ویژه مادر نیست. در نتیجه سر

رف کودک، الزام متعهد را از دادگاه بخواهند. بدون شک کودک طبیعی، حقی را بر والدین خویش کودک و دادستان نیز می تواند به نمایندگی از ط

گمان  دارد و اخلاق عمومی و وجدان انسانی این حق را تایید می نماید. ولی اثبات وجود چنین تعهدی دشوار و در پاره ای موارد غیر ممکن است و

ازتر از نظریه پیشین باشد. در کشورهایی که روابط آزاد بین زن و مرد تقصیر محسوب نمی شود و در نمی رود که توسل به این نظریه در عمل کارس

                                                           
در ا پق.م. : قانون مدنی قدیم ایران: برای نگاهداری طفل مادر تا دوسال از تاریخ تولد او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت ب 1119ماده  99 

 ه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. است مگر نسبت به اطفال اناث ک

 (. 1409طباطبایی، محمدکاظم ) 93 

 اولقانون جدید حمایت خانواده: هر گاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل یا اشخاص ذیحق شود. برای بار  34ماده  90 

 به پرداخت نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. 

: هر گاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط 14ده شمسی ما 1131قانون حمایت خانواده مصوب  94 

ار ل و در صورت تکربه حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریا

 محکوم خواهد کرد.  به حداکثر مبلغ مذکور
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اشد بدعوای مسئولیت مدنی نمی توان تقصیر خوانده را اثبات کرد، استناد به حق طبیعی و تلاش در تبدیل آن به تعهدی حقوقی بهترین راه حل می 

  15و مرد جرم و تقصیر به حساب می آید، دعاوی مسئولیت مدنی امکان پذیر می باشد.ولی در حقوق ایران چون روابط آزاد زن 

 نتیجه گیری 
آثار حقوقی را اطفال ناشی از زنا با پدر و مادر خود رابطه خونی دارند و شرع مقدس هرگز این رابطه را از نظر دور نمی دارد. با وجود اینکه بعضی از 

زمینه ازدواج و محرمیت، ولدالزنا را مانند فرزند مشروع اعلام کرده است. و لذا دختر حاصل از زنا نمی تواند با پدر و برای ولدالزنا نشناخته است؛ در 

عی خود طبی یا برادران طبیعی خود ازدواج کند و به عبارت دیگر دختر ناشی از زنا بر پدر و برادران خود حرام است. یعنی پدر و مادر نسبت به فرزند

 قی مانند حق قیمومیت می باشند. دارای حقو

ابت ث همان طوری که قبلا نیز گفتیم: اصل سلطه فردی بر فرد دیگر، مانع قیمومیت است و فرقی بین صغیر و کبیر ندارد. ولایت پدر با ادله خاصه

هت بحث این است که آیا مادر بودن موجب شده و از شمول اصل اولی خارج گردیده، بنابراین بحث در اینجا بعد از ثبوت ولایت پدر است. حیثیت و ج

 قیمومیت است یا خیر؟ 

مادر و پدر مادر جای پدر قرار می گیرند. ممکن است استدلال  "ان الام و اباها یقومان مقام الاب"می گوید:  "ابن جنید"در طول تاریخ فقه، فقط 

ف و لغت هم گویای همین مطلب است. ولی در جواب می توان گفت: شود که بعضی نصوص، عام است و واژه جد، شامل جد مادری هم می شود و عر

ین زمینه اولا راجع به مادر اصلا اشاره ای در روایات نشد و از طرفی راجع به جد مادری گفته می شود نصوص. جد را اختصاص داده به اب الاب. در ا

 روایت های زیر اثبات کننده مطلب فوق می باشد: 

 محمد بن مسلم از امام صادق )ع( یا از امام باقر )ع( نقل می کند، امام )ع( فرمود: اگر مردی دختر پسرش را به ازدواج کسی درآورد جائز -1

است و پسر نیز می تواند او را به ازدواج کسی درآورد. از امام پرسیدم اگر پدر بخواهد دخترش را به ازدواج کسی درآورد و جد، نظرش 

 ت کدام مقدم است؟ امام )ع( فرمود: جد، اولی است. دیگری اس

فضل بن عبدالملک می گوید: امام صادق )ع( فرمود برای جد جایز است دختر پسرش را به ازدواج کسی درآورد در حالی که پدرش زنده  -1

است. از امام )ع( سوال کردیم اگر پدر دختر نظرش به دیگری است و جد، تمایل به دیگری دارد و هر دو در رعایت و رضایت، مساوی اند 

 م )ع( فرمود: بهتر است دختر به خواسته جد، راضی شود. کدام مقدم است؟ اما

ورت ی در صبا توجه به روایات بالا، ولایت و قیمومیت فرزند با پدر و جد پدری می باشد، هر چند مادر دلسوز ترانه تر برای فرزندان عمل می کند ول

عرف وجود یک مرد در کنار مادر را برای تربیت فرزندان لازم می داند،  نبود پدر، فرزندان مشکلات زیادی را برای مادر به وجود می آورند که شرع و

 که می تواند جد پدری باشد. 

اد ن ایجحقوق دانان قیمومت را نوعی ولایت دانسته اند که به منظور حمایت از کودکان و محجوران آغاز می شود. این ولایت نه قهری و به حکم قانو

آن نقشی دارد؛ سمتی است عمومی و قضایی که در آن شایستگی قیم بیش از هر شرط دیگر اهمیت دارد. یکی از  می شود و نه قرارداد در استقرار

قانون مدنی(. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که هر کودکی  1111موارد نصب قیم مطابق قانون زمانی است که صغیر ولی خاص ندارد )ماده 

یت پدر و جد پدری قرار می گیرد؛ ولی شخص قیم توسط دادگاه تعیین می شود. بنابراین مادر اگر چه هیچ گاه پس از تولد به خودی خود تحت ولا

 ولی قهری محسوب نمی شود، اما در صورت دارا بودن شرایط مطابق قانون بر هر شخصی بر قیمومت کودک ارجحیت دارد. 

مادر در بر فرزند ولایت ندارد ولی اخلاق عمومی به حق او را شایسته ترین و دلسوزترین  در نهایت نتایج نشان داد که در حقوق ایران و فقه امامیه؛

د سمت اچار بایفرد می داند. پس از مرگ پدر، یا اینکه زمانی که پدر نامشخص باشد، برای اینکه مادر بتواند اداره دارایی فرزندان را بر عهده بگیرد ن

است تا جبران حرمان او از ولایت باشد. مادر طبیعی  3شود. قانونگذار این حق تقدم طبیعی را محترم شمردهدولتی بیابد و به عنوان قیم برگزیده 

د از وانطفل نامشروع هم با توجه به اینکه حقوق و فقه امامیه، حق ولایت، حضانت و قیمومت طفل طبیعی را به پدر و مادر عرفی آنها می دهد، می ت

 فرزند را بر عهده بگیرد. طریق اقدامات دولتی قیمومت 
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