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و حقوق آنها مورد احترام قرار  قیدارند تا عال یادیز تیبه حما ازیاز آنجا که کودکان ن هدف: و زمینه 

کودک را  یغبطه تیکند و رعایم یشیدر مسائل مختلف مصلحت اند یفقه و حقوق اسالم رد،یگ

مختلف  یهاتیو موقع طیکند که شرایوضع م یارا به گونه نیقوان زیمقنن ن مدنظر قرار داده است. و

غبطه و مصلحت کودک در  تیرعاله تبیین راهکارهایی جهت هدف این مقا در نظر گرفته شود. دککو

 باشد.ی میزمان سرپرست

برداری گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیشاین مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره ها:روش و مواد

 تهیه و تدوین گردیده است.

 تیتوان با رعایاست که م یدرتمندابزار ق یشیمصلحت اند ها حاکی از این است که؛یافته ها:یافته

فقه  یموضوع در سازگار نیا تیاهم به نفع کودک از آن استفاده کرد. یبه درست یو عقل یفقه نیمواز

به حد  دنیو رس یخروج از کودک یبرا یدر کتب فقه است. انیجامعه نما دیجد طیبا شرا عهیش یایپو

شخص  اشدحاصل نشده ب ارهایعالئم و مع نیا یتذکر شده است که تا وق یو عالئم ارهایمع یبزرگسال

غبطه و  تی، رعایخاصه در امور مالی، است و در موارد تیحما ازمندیشود. و نیکودک محسوب م

 .ردیمدنظر قرار گ یمصلحت کودک توسط سرپرستان و

 نیتدو و هیته داریبه اصول صداقت و امانت یبندیمقاله با پا یاز ابتدا تا انتها مالحظات اخالقی:

 است. دهیگرد

اطفال موضوع بسیار مهمی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی فقیهان و  سرپرستی گیری:نتیجه

طفل دو جنبه حق و تکلیف قائل شده تا سهولت سرپرستی حقوقدانان بوده است، قانون مدنی، برای 

به منظور  1391اده مصوب اسقاط این حق را از ابوین سلب نماید؛ در این راستا قانون حمایت خانو

مصلحت رعایت غبطه، حمایت از کودکان، قوانین جدیدی وضع نموده که در جهت حمایت از کودک، 

و نفع وی را مالک و معیار قرار داده است. نگرش جدید قانون موجب شده است کلیه مسائل مربوط به 

نتقال طفل به شهر دیگر و... بر ، اعم از حق مالقات، توافقات راجع به نگهداری، اسرپرستی و حضانت

 .گیری محاکم قرار گیرداساس مصلحت و غبطه کودک مبنای تصمیم
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 مقدمه. 1

 و در باشدخانواده در اسالم، کانون آرامش و تعالی افراد می

باشد، به جامعه بشری، خانواده هسته اولیه و شالوده آن می

همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن از 

گیرد. در این میان، اکز و ادیان مدنظر قرار میسوی تمام مر

واسطه  کودکان به عنوان عضوی از این نهاد مقدس به

های طبیعی و اجتماعی خود، نیاز به حمایت ویژه محدودیت

گذار، والدین و جامعه دارند. وجود فرزند برای خانواده، قانون

تر و نعمتی است از آن باب که زن و مرد را به هم مأنوس

سازد، و خانواده بر اثر وجود فرزندان، گرمی و تر میزدیکن

یابند. وجود فرزند برای تثبیت موقعیت خانواده و نشاط می

که  تداوم حیات آن اثربخش است، چنین تأثیری در زمانی

باشد، اما کنند کامالً مشهود میوالدین کنار یکدیگر زندگی می

آید، یکی از د میوجو ای که بین والدین اختالف بهدر برهه

 و سرپرستی مباحث مطرح در حقوق کودک، مسئله حضانت

توان میباشد که متضمن حقوق مادی و معنوی است و وی می

بین  ما های سلیقه فیگفت به دور از تمام اختالفات و تفاوت

کودکان، . باشدوالدین، مصلحت کودک حائز اهمیت می

م کشور هستند که های عظیفرزندان این آب و خاک و سرمایه

های مختلف آینده سرنوشت بخش حیاتی کشور را در زمینه در

در دست خواهند گرفت. بدون تردید شخصیت آن روز آنان، 

شیوه برخورد آنها با جامعه و نوع رفتارشان با کودکان و 

نوجوانان و بزرگان، برگرفته از تمامی اتفاقات و حوادث تلخ و 

هد بود. بنابراین هنگام جدایی شیرین دوران کودکی آنان خوا

 ها، کودکان بیشتر از هروالدین و در زمان کشمکش خانواده

یک از اعضای خانواده، آسیب خواهند دید. بنابراین در راستای 

های مختلف وضع ها قوانین متفاوتی در سالکاهش این آسیب

شده است که با اِعمال آنان بتوان از حقوق کودکان دفاع نمود. 

 1391واده مصوب ـون حمایت خانـوانین، قانـز این قیکی ا

های بسیار با قوانین گذشته، در راستای باشد و با تفاوتیم

دفاع و حمایت خانواده و کودک، پا به عرصه قوانین گذاشته 

های زیادی از عمر تصویب این است و با توجه به اینکه سال

 ؛باشیممی گذرد، نیازمند بررسی و تحلیل مواد آنقانون نمی

لذا  ؛زیرا کودکان نیز از تأثیرات مفاد مواد قانونی مصون نبوده

 .با بررسی مواد قانون به مصالح و مضرات آن پی خواهیم برد

وری کودک از جمله ام سرپرستیتوان اذعان داشت بنابراین می

 ودهباست که در اعصار متفاوت، مورد توجه فقها و حقوقدانان 

فتاوی و نظرات متعددی مطرح گشته است و در این رابطه 

بل های دینی، به مسئله حقوق و تکالیف متقااست. در آموزه

 والدین و فرزندان توجه ویژه شده است و دستورات و آداب

زرگان دین یافت ـبسیاری در میان آیات، احادیث و سنن ب

 هایگردد. لذا این امر موجب طرح مواد قانونی در سالمی

سعی در حمایت هرچه بیشتر از کودک و  متمادی گردیده و

 سرپرستیبنیان خانواده صورت گرفته است؛ لذا بحث 

 کانگستردگی بسیاری دارد که با توجه به ناتوانی که در کود

 گردد.یهویداست، با فرض مصلحت و غبطه، تحدید و تعدیل م

ی از این رو شارع مقدس در پی تبیین مصالح کودک و غبطه و

در  و اساتید نیز با توجه به اهمیت موضوع، بوده است، فقها

 استاراند، در این کردن خألهای این موضوع بوده تالش برای پر

ه کاشاره نمود  1391توان به قانون حمایت خانواده مصوب می

حضانت، قلمرو و مدت  سرپرستی وبا بررسی مسائلی همچون 

ی، دار، حق مالقات، والیت قهری و وظایف وآن، افراد عهده

مصلحت و غبطه کودک را نیز مالک جَعل قرار داده است. 

نی بنابراین مصلحت و غبطه کودک را مبنای تمامی مفاد قانو

 از لحاظ عملکرد اجرایی نموده است. 

 

 . مالحظات اخالقی2

ا تدا تز ابای پایبند بوده و ااین مقاله به  اصول اخالقی و حرفه

ین داری ااقت و امانتانتهای مقاله با پایبندی به اصول صد

 مقاله تهیه و تدوین گردیده است.

 

 ها. مواد و روش3

 دی وگیری از روش اسنااین مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره

 . دربرداری تهیه و تدوین گردیده استاستفاده از ابزار فیش

ز واقع زمانی که کتابی را بعنوان مرجع مطالعه شده است ا

 اقدام ه گردیده است و به این روشهای الزم فیش تهیقسمت

 ایم.به نگارش و تدوین مقاله نموده
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 ها. یافته4

 واز منظر فقه  با مطالعاتی که در این زمینه صورت پذیرفت

غبطه و مصلحت کودک  تیرعا، الزم است که حقوق موضوعه

 صورت بپذیرد و در همین راستا مقنن با یدر زمان سرپرست

ز ا، در قانون حمایت ویای اسالمیهای فقه پتاسی از یافته

بینی نموده است که قوانینی پیش 1391خانواده مصوب 

 مصلحت و غبطه کودک بیش از پیش در نظر گرفته شود. 

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

 لوفرین ،یمنصور ابی؛ کامیمحمد هاد دیس ،یساع -1

 حضانت در پرتوای با عنوان: ( در مقاله1395)

: که در مجله ازدواج مجدد مادر زمان در کودک مصلحت

به چاپ رسیده است به این  4ی شماره مطالعات حقوق عموم

صرف  ران،یا یقانون مدن طبق»نتیجه دست یافته است که: 

 نیازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در ا

. با شودیها واگذار مصورت حضانت فرزندان مطلقاً به پدر آن

 نیسفه و هدف حضانت کودکان، که حفظ باالترتوجه به فل

کودک از  ییجدا یبرا هاست، صدور حکم مطلقمصلحت آن

 عیمادر، بدون در نظر گرفتن جم ددمادر، به علت ازدواج مج

اد برخالف مصلحت کودک باشد. آنچه از اسن تواندیم ط،یشرا

لزوم قرار دادن  دیآیحقوق کودک برم نةیدر زم یالمللنیب

مربوط به  یهایریگمیتصم ةیمنافع کودکان در کل تیمحور

 نیهاست. با سلب حضانت از مادر، به علت ازدواج مجدد، اآن

هدف حضانت، که  ایصورت آ نیکه در ا شودیسؤال مطرح م

در  ای شودیم نیمصلحت کودک است، تأم نیبرآوردن باالتر

 نتاوضاع و احوال حضا عیبا در نظر داشتن جم دیهر مورد با

و هدف حضانت  یفقه شةیر یکرد. با بررس نییکودک را تع

مصلحت  دیحضانت با یبرا یریگمیدر تصم میشویمتوجه م

شود.  تیحضانت رعا نییدر تع اریمع نیترمهم ثابةمکودک به

 نیباالتر دیبا ست،یبردار نمصلحت اطالق نکهیبا توجه به ا

  «.کرد یبررس یموردمصلحت کودک را به صورت 

ای تحت عنوان: ( در مقاله1389) اطق نوری، سودهن -2

حضانت در فقه و  تیوضع یمصلحت کودک بررس نیباالتر

های فقه پژوهشکه در مجله:  1989حقوق کودک  ونیکنوانس

به چاپ رسیده است، به این  21به شماره  و حقوق اسالمی

 کودکان به دلیل ناتوان بودن در»نتیجه دست یافته است که: 

مالی خود نیازمند حمایت  روانی و یازهای جسمی،مین نأت

جامعه نیز بر اساس این اماره که والدین  باشند.جامعه می

ترین افراد برای نگهداری و پرورش آنها کودکان، مناسب

 نماید. این بحث که درهستند، این وظیفه را متوجه والدین می

به یا عدم صالحیت آنها، حضانت کودکان  صورت جدایی، فوت

 هایشود، موضوع بحثکسانی گمارده می عهده چه کس یا

اسالمی  گرفته است. فتاوی و منابع فقه سنتی زیادی قرار

کودکانی که  صورت نوعی برای همه را به معیارهای خاصی

 حالی گیرد، درنظر می باشند در خاصی جنس یا دارای سن و

باالترین حقوق کودک با تمرکز بر رعایت  که کنوانسیون

های مرتبط با کودک، گیریهمه تصمیم کودک در مصلحت

نظر  را به سمت بررسی موردی هر پرونده و در عضو کشورهای

ی عوامل موثر در رعایت باالترین مصلحت کودک گرفتن همه

 «.شوداز جمله سن رهنمون می

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

در  ی که ذکر گردید با توجه به اینکهابا عنایت به پیشینه

ه به رعایت غبطه کودک پرداخت تحقیقات انجام گرفته صرفاً 

 شده است و در این مقاله سعی شده است با مسائل سرپرستی

مین راستا در فقه و حقوق موضوعه تطبیق داده شود. در ه

 ری به نسبت تحقیقات انجام شدهآومقاله پیش رو دارای نو

 باشد. می

 

 اهمیت و ضرورت  .5-3

امروزه کودکان و فرزندان به کانون خانواده نیازمند هستند و 

تربیت و آموزش آنها در فضای خانواده همراه والدین باید 

اما متأسفانه غفلت والدین در نگهداری کودکان  ؛صورت گیرد

ها و از هم خورد و کودکان، قربانی لجاجتبسیار به چشم می

شوند و پس از این انوادگی میهای روابط خگسیختگی

ها و مجادالت، تکلیف کودکان چیست؟ و باید چگونه کشمکش

های روحی بسیاری فرزندان طالق، دچار آسیب زندگی کنند؟
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ها در برخی موارد گردند و این آسیبدر دوران کودکی می

شود. موجب تغییر نگرش و رفتار آنان در دوران بزرگسالی می

باشد، یک کشور، جامعه و مردم آن می بدیهی است زیرساخت

های والدین کشمکش و هابنابراین کودکان دور از آسیب

باشند؛ در آینده نیز موجب آسیب نه تنها به خویش، نمی

بنابراین برای . خویش، بلکه به جامعه نیز خواهند بود

، باید در زمان سرپرستی پدر و به کودکان جلوگیری از لطمات

ی در نظر گرفته شود تا آسیبی حت و غبطهیا مادر حفظ مصل

 به آنان وارد نگردد.

 

 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

ین ارو بودیم هایی که ما در این تحقیق با آن روبهمحدودیت

دسته اول دسترسی بود که جهت نگارش مقاله به منابع 

 .نداشتیم

 

 عاریف و مفاهیم . ت5-5

تخصصی از  در این قسمت سعی شده است اصالحات فنی و

 منظر فقه و حقوق موضوعه، تعریف گردند.

 

  حضانت و سرپرستی . 1-5-5

عبارت است از نگهداری مادی و معنوی  و سرپرستی، حضانت

که قانون مقرر داشته است و حضانت  طفل توسط کسانی

طبقات  رعایتمختص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا 

و تربیت  (جسم)دی شود و عبارت است از حفظ ماارث نمی

 .(1) باشدطفل می اخالقی و معنوی طفل مناسب با شئون

ری اقتداری است که قانون به منظور نگهدا در واقع سرپرستی

 .(2) نموده است و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده

 اند:چنین گفته حضانتعضی از فقهای امامیه در تعریف ب

 حضانت عبارت است از والیت و سلطنت بر تربیت و متعلقات

آن از قبیل نگاهداری کودک، گذاردن او در بستر، سرمه 

 .(3) های او و مانند آنکشیدن، پاکیزه کردن، شستن جامه

ن الدیگذار درمورد والیت بر فرزندان بر عهده وحقی که قانون

 .(2) شودآنها قرار داده است تکالیفی را هم شامل می

 

 . کودک2-5-5

 مقرر شده است که: یمجازات اسالم 49قانون  کیتبصره  در

 باشد. دهینرس یاست که به حد بلوغ شرع یمنظور از طفل کس

 یبرا یقانون مدن 1210ماده  کیبر اساس تبصره  یبلوغ شرع

 یسال تمام قمر 9دختر  یو برا یسال تمام قمر 15پسر 

 .(4) است

 

 صلحت. م3-5-5

 جلب نفع و دفع ضرر در نظر اهل عرف، مصلحت به معنای

 متعددی مفاهیم مصلحت اسالم علمای نظراز  .(1) باشدمی

 نزیا کردن دفع و نفع جذب معنای به واژه این قاعدتا دارد

 ینا آن مبنای مصلحت این که باورند این بر ایعده. (5) است

 تآخر دنیای یعنی دیگر دنیای و دنیا این در انسان که است

 کردن دفع و سود جلب اهداف آن و دارد اهدافی نحوی به

 در را آن نیز  ایعده .(6) است مصلحت همان این و است زیان

 همان مصلحت گویندمی یعنی نمایدمی بررسی حکمت قلب

 ظاهر در شود مریض انسان که است این حکمت است. حکمت

 باورهای است انسان مصلحت به باطن در ولی نباشد؛ خوب

 از که غزالی محمد امام کند.می تقویت را او ایمانی و قلبی

 را نفع جلب و زیان دفع تاس سنت اهل مشهور دانشمندان

 ایبر که دین پنجگانه ارکان وی عقیده به و داندنمی مصلحت

 مفید آن غیر و شده محسوب مصلحت شود تالش هاآن به نیل

 و نیست دین معروف ارکان منظور گانهپنج ارکان البته است

 یاعده .(7) است فرزندان و عقل ،مال ،جان ،دین خود شامل

 همان و ندارد خاصی معنای و مفهوم مصلحت دارند باور هم

است  مدنظر نیکی و خیر و صالح و مصلحت یعنی آن لغوی

و  نـید یجلب منفعت برا ایع ضرر ـبرخی مصلحت را دف .(8)

 مصلحت شامل اهداف گرید فیدر تعر. (5) انددانسته ایدن

فع داست و هدف جلب سود و  گرید یایو دن ایدن نیانسان در ا

 .(6) است انیکردن ز
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 قیم. 4-5-5

 لجهومین حاکم بر محجورین یا بر غایب از بلد و یا اموال ما

 طرف در زمان ما امین بر محجورین از ،المالک و مانند اینها

 .(1) حاکم است

 

 غبطه و مصلحت . 5-5-5

 لیهمولی عصالح و مصلحت، ولّی باید در مورد تصرف در اموال 

ه در در نگاه فقه منظور از غبط .(1) او رعایت غبطه را بکند

ه کعلیه این است که ولیّ، عملی نکند  نگهداری اموال مولی

 اما رساندن نفع به مولی ؛موجب فساد مال مولی علیه شود

 .(5) کند، ضرورت نداردعلیه در تصرفاتی که ولیّ می

تباه مصلحت با مسئله منفعت نباید اش غبطه ومسئله در واقع، 

شود، مصلحت دائر مدار حقیقت است. مصلحت و حقیقت دو 

و غبطه شوند. مصلحت برادر هستند که از یکدیگر جدا نمی

ه یعنی رعایت حقیقت را کردن نه رعایت سود خود را کردن ک

در حقوق غبطه و مصلحت به شرح ذیل . (9) این منفعت است

غبطه به معنای صالح و مصلحت است. و مصلحت : آمده است

 .(1) باشدجلب نفع و دفع ضرر در نظر اهل عرف می

 

 مصلحت کودک  .6-5-5

در مورد تربیت و پرورش کودک، نظرهای بسیاری مطرح 

گشته است و از آنجا که کودک در سنین مختلف نیاز به 

باشد، مصلحت کودک چنین های مختلفی میرفتارها و محیط

ن است و والدین باید ضم هایی را مقتضیها یا آموزشمحیط

. رعایت آنها، زمینه پرورش و تعالی کودک را فراهم آورند

 :(9) باشندنیازهای انسان شامل موارد ذیل می

نیازهای زیستی و جسمانی: غذا، خواب و استراحت،  -1

پوشاک، بازی و حرکت، بهداشت و نظافت، مسکن، تجربه و 

 .مهارت

یر و نیازهای عاطفی: پذیرش، محبت، احترام و توجه، تقد -2

 تأثر، تحسین، همدردی و مالطفت، کنترل و مراقبت، گریه و

 .شادابی و نشاط

دادها، موفقیت، بروز استعنیازهای روانی: حمایت، امنیت،  -3

 .نفس، کنجکاوی، بهداشت روانی نفس، اعتماد بهعزت

ر دنیازهای اجتماعی: تعلق، معاشرت و رفاقت، مشارکت  -4

 ق.خالامور اجتماعی، تقلید و همانندی، نظم و ترتیب، ادب و ا

یش و داری، نیاهای عالی رشد: آگاهی، هدفنیاز به جنبه -5

 .(10) استقالل، رشد و کمال ستایش، عدالت، آزادی و

 مصلحت کودک از دیدگاه آیات و روایات 

به « لدهبِوا دٌ لَهوَ ال ُمولوال تُضّار والده بِوَلَدِها » بقره 233آیه 

ایز  جاین نکته اشاره دارد که ضرر وارد کردن به فرزند مطلقاً 

وص نیست چه از ناحیه پدر و چه از ناحیه مادر، خواه در خص

 ت طفل، منجر بهزیرا ترک حضان ؛حضانت باشد و یا غیر آن

عدم حفظ او شده و این ضرر بر طفل است، به مقتضای آیه 

 شود حضانت واجبشریفه این امر جایز نیست، پس نتیجه می

-بنابر یک تفسیر، پدر و مادری که از همدیگر جدا می است

بنابراین  .(11) اندشوند، از ضرر زدن به کودک نهى شده

باشد، منتفى میکه واردکننده ضرر به کودک  حضانت کسی

 وازخواهد بود و همین قاعده و معیار کلى در جواز یا عدم ج

-میجهت نگهدارى خواهد شد. سرپرست کودک در صورتى 

 واین امر شود که نگهدارى او در بُعد مادى تواند متعهد 

 .معنوى براى کودک مضر نباشد

در ما هایضرر مادر به فرزند: مفسران احتماالتی را برای آسیب

وی راز  توانداند از قبیل: شیر ندادن که میبه فرزند نام برده

خشم بر پدر باشد، کوتاهی در نگهداری کودک و عدم کوشش 

 غذیه و لباسـودک نظیر نظافت، تـک رآوردن نیازهایـدر ب

 .(11) باشدمی

در پهای ضرر پدر به فرزند: مفسران احتماالتی را برای آسیب

 داختخیر در پرأکوتاهی یا ت اند از قبیل:به فرزند نام برده

ن از مادر، سپرددلیل کودک  هزینه زندگی او، جدا کردن بی

 .(11) کودک به شخص دیگر

دارد: مادر نباید شیردادن فرزند خود را بیان میاحدی از فقها 

و در هر حال باید از روی قهر و غضب بر پدر طفل ترک کند، 

چون اگر غبطه را در . غبطه و مصلحت کودک را در نظر بگیرد

رساند و به علت طفل ضرر میبه سبب این کار به نظر نگیرد، 

تر از دیگران است و اینکه مادر نسبت به فرزندش مهربان

نباید  «و ال مولود له بولده»آیه ا استناد به همچنین پدر ب

کودک را از مادرش بگیرد به دلیل انتقام و ضرر زدن به مادر، 
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که در ادامه این  امر نیز به ضرر کودک است، مضارچون این 

باشد و نتیجه این به معنای اضرار می ده است،آیه اشاره ش

شود که نه پدر و نه مادر حق ندارند به کودکشان ضرر می

د رعایت غبطه و مصلحت کودک را و در هر حال بای بزنند

بنابر قاعده فقهی الضرر در دین  .(11) نظر داشته باشندمد

توان گفت اَعمال و رفتاری که توسط والدین مبین اسالم، می

گیرد، اگر مالک ضرر برای کودک و خالف مصلحت صورت می

شوند و از سرپرستی آنان وی باشد مشمول قاعده الضرر می

 .توان جلوگیری کردمی

 

 و نقش مصلحت در فقه گاهیجا یبررس .6-5

 دارد فقه در مصلحت که جایگاهی و مصلحت بحث خصوص در

 بودن دائمی و بودن جامع بحث است اهمیت قابل که آنچه

 و نیست تغییر قابل اسالم احکام یعنی است؛ اسالم مبین دین

 طرفبر را انسان نیازهای هازمان همه در و هازمینه همه در

 هک است مسائلی بحث است مطرح اینجا که سوالی اام کند.می

 که آیدمی وجود به شده روز به و آینده در و زمان گذشت با

 از که مسائلی آیا اینکه و نه یا هست هم آن پاسخگوی آیا

 فرض این با باید چگونه را است نشده حل و است بوده قدیم

 معتقد بودن دائمی و بودن جامع این به ما اگر کرد  حل

 پیشرفته جوامع مانند گویدمی ما به عقل که آنچه نباشیم

 که زمانی هر سکوالر جوامع همان معروف قول به یا امروزی

 .(12) کنیممی عمل آن طبق دادیم تشخیص را خود مصلحت

 نـای در حتی که نیست وضوعـم این نافی این که البته

 و باشد عمومی خواست وقتی هم باز سکوالر هایجامعه

 عالمه دارد وجود مسائل و مشکالت سری یک باشد مصلحت

 خالصه طور به که دارد مطلبی خود کتاب در الدینشرف

 سالما دین دستورات و هاحکم و احکام است این آن مفهوم

 مامیت به عدالت گسترش با هاانسان دنیای آن و دنیا این برای

 به کاری خصوص دهدمی پوشش مصلحت و رحمت با هاانسان

 ندارد. زبانی دینی قومی هایاقلیت

 

 

 یو سرپرست تیر والدمصلحت  یشرع لیدال. 1-6-5

 کودکان 

 عقل لیدل. 1-1-6-5

لطه نداشته س یگریبر د یاست که کس نیچه اصل بر ا اگر

را در  شیکه صالح و مصلحت خو یکودک یبرا یباشد، ول

 دهد، قرار دادن صیتواند تشخینم یو اجتماع یفرد یزندگ

 کوین یاز منظر عقل، کار یو یبرا تیصالح یشخص دارا کی

 بر کودک گرانیعقل سلطه د گریاست؛ به عبارت د دهیو پسند

 تیرعا ت،یوال و یسرپرست ایکه آن سلطه  ردیپذیم یرا زمان

منافع و مصالح کودک را کرده باشد؛ نظر شیخ طوسی هم 

 .(13) تموید همین امر اس

 

 اجماع لیدل. 2-1-6-5

 تیدر کتاب العناوین اجماع بین فقها، درباره رعا احدی از فقها

. به 1اندکودک را مطرح کرده یپرستخصوص سر در مصلحت

استخراج احکام  یبرا یشرع یها هر حال اجماع فقها جز ادله

 .(14) ردیقرار گ توجه مورد دیگردد و بایمحسوب م یفقه

 

 قرآن لیدال. 3-1-6-5

ل ربوا ما: و التقدیفرمایاز سوره مبارکه انعام م 152 فهیشر هیآ

 نیکوتریالیتیم اال بالتی هی احسن؛ و به مال یتیم جز به ن

را « احسن» می. مفسران قرآن کردینشو کیصورت نزد

 کویمصلحت همراه است و عقل آن را ن تیکه با رعا یامداخله

وره بقره وظیفه س 220یه آ اند.کرده ریشمارد، تفسیم

سرپرست یـسرپرستان را حفظ منافع و مصلحت کودکان ب

 .(13) داندمی

 

 ییروا لیدال. 4-1-6-5

کودکان  یپرستمصلحت در سر تیرعا نهیدر زم یفراوان اتیروا

کاظم )ع( روایت داریم.  یحضرت امام موس وارد شده است. از

اسالم در جهت  غدغهروشنگر د نهیزم نیدر ا اتیعموم روا

                                                           
 کودک مصلحت به مشروط فقها اجماع و ادله اساس بر دککو امور در ولی تصرف 1

 است. والیت ادله از متیقن قدر زیرا است،
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کودکان است. از جمله امام صادق  یبرا یشیاندریمصلحت و خ

 یتصرف در اموال کودکان فقط در صورت»: ندیرمافی)ع( م

 .(13) «کودکان داشته باشد یبرا یو منفعت ریاست که خ زیجا

 

 و تیمصلحت در اعمال وال ریثأو ت گاهیجا. 7-5

 کودکان یسرپرست

 ردبگی قرار توجه مورد بیشتر باید قطعاً که مسائلی از یکی

 اب است آن اختیارات دایره و والیت همان یا ولی نفوذ بحث

 ییتوانا صغیرها همان معروف قول به و اطفال اینکه به توجه

 سلطه و بودن یول این باید پس ندارند را خود امور اداره

 مسائل جملهمن هازمینه تمام شامل داشتن والیت و داشتن

 صغیر فرزند بر والیت و  سلطه که چون پدر باشد آموزشی

 طور ره تواندمی غیرمالی امور و مالی امور تمام در دارد خود

 زمانی در حتی و نموده عمل باشد طفل و صغیر مصلحت که

 جازدوا  امر او برای حتی و کندمی را وی مصلحت تشخیص که

 تمام دارد را او سرپرستی و والیت ونـچ نماید حاصل را

 باشد الزم و باشد مصلحت وی زندگی برای که هاییبرنامه

 وی سلطه که نیست مفهوم بدان این کند ریزیبرنامه و طرح

 تواندمی بخواهد دلش که کاری هر و است مطلق صورت به

 صغیر مصلحت که رود پیش یجای تا باید بلکه دهد انجام

 .باشد

 

وسط ولی قهری از منظر تلزوم رعایت غبطه . 1-7-5

 فقهای متقدم و متاخر امامیه 

 تیرعا دیبا شیهادر تصرف یقهر یول ایآ نکهیدر مورد ا

صرف نبود مفسده در  نکهیا ایودک را بکند ـمصلحت ک

 وجود دارد. یمختلف یهادگاهیکند؛ دیم تیکفا شیهاتصرف

و شهید اول و دوم،  ،یعالمه حل س،یابن ادر ،یطوس خیش

ی اند. نظر مرحوم فاضلی اصفهانمصلحت را شرط کرده تیرعا

 که وظیفه اصلی ندبر این است که فقیهان پیشین هم معتقد

دیدگاه مکارم شیرازی هم بر . سرپرستان حفظ مصلحت است

 .(15) رعایت مصلحت است

اما بزرگانی چون صاحب جواهر، شیخ انصاری، مرحوم نایینی، 

مرحوم خویی و امام خمینی )ره( و برخی دیگر معتقدند شرط 

صحت تصرفات ولی این است که فسادی وجود نداشته باشد و 

بزرگان در  نیبه گفته ا .(16) حفظ مصلحت نیستو نیازی به 

شده است. امام باقر  یتنها از فساد و اسراف در اموال نه اتیروا

از  شیپدر از مال فرزندش ب ستیسزاوار ن»: دیفرمای)ع( م

در  .(17)« خود بردارد، خداوند فساد را دوست ندارد ازیمقدار ن

از اسراف توسط پدر در  یاز امام صادق )ع( نه گرید یتیروا

تواند از یمرد م»مورد اموال فرزند شده است. امام )ع( فرمود: 

 .(17) «زمان اضطرار، بدون اسراف برداردمال فرزند خود در 

 یکسری خود صغیر فرزند مال از پدر استقراض خصوص در

 فسادی و مفسد یک که همین البته دارد وجود دالیل و ادله

 حال هر به کندمی کفایت باشد نداشته وجود خصوص این در

 مالعلو بحر نظر این ندارد صغیر برای سودی هیچ موضوع این

 مورد در تصرفات یکسری نباید شرایطی هیچ تحت .(18) است

 شود، مصلحتمی وی ضربه باعث که باشد داشته وجود صغیر

 تعیین ولی یا شودمی تعیین سرپرست شخص یک برای اینکه

 و الیم امور که است این باشد اشتهد سلطه او بر که شودمی

 ناب اگر و باشد داشته مصلحت و نموده مدیریت را او غیرمالی

 لیلد چه اصالً بیانجامد او تباهی و ضرر به که باشد این بر

 و عاقل هایانسان همه دارد وجود سرپرست تعیین برای

 همین اسالم دین نظر پذیرفتند را موضوع این نیز خردمند

 ار است آمده دین در که دالیلی و شرعی ادله اگر حتی و است

 و عاقل انسان. (16) است احتیاط بحث و باشیم نداشته قبول

 این آن و دارد وجود شک داندنمی صالح به را تصرف محتاط

 است؛ صغیر مصلحت به کار این کندمی احساس ولی که است

 یکل طور به نیست او مصلحت به و کرده اشتباه واقع در اما

 تصرفی چنین نباشد یا باشد مطرح اشتباه بحث گویندمی

 را صغیر مصلحت یدبا صورت هر در و ندارد حق و است باطل

 یک شدبا او زیان  به که دهد انجام کاری نباید و نموده رعایت

 جهت را خود تالش تمام باید اوست امانت در یکی که امین

 احدی نظر طبق .(19) بنماید دیگری امین هر مانند آن حفظ

 است وسیله به مورد این در قهری ولی تعهد از حقوقدانان،

(2). 

 

 



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  انو همکار شریفی

 

 296 

 

 مصلحت در امور کودکان بودن ریو متغ ینسب. 2-7-5

 است ایگونه به مصلحت و سرپرستی و والیت صغار امور در

 دبای که نیست این و است تغییر و شدن عوض قابل کامالً که

 که زمان هر است دین احکام اجرای نوع از و باشد ثابت

 ایدب و داد تغییر را آن باید نمود تغییر صغیر و طفل مصلحت

 امر این و اوست مصلحت چیزی چه رسید نتیجه نای به

 حلی عالمه نظر نیست. حصری عنوان هیچ به و است تمثیلی

 عیتتب و است تابع که آنچه و کرد تغییر باید که است این هم

 این طعاًق .(6) کند تغییر باید هم آن تغییر این از کنندمی

 هب را آنها و باشد اطفال تعالی راستای در باید هامصلحت

 تا بردب پیش را آنها جایی تا و برساند انسانی واالی هایارزش

 و خبرگان و فن اهل از مشورت البته برسند مقامی چنین به

 مصلحت حال هر به باشد باید خصوص این در نیز کارشناسان

 اصخ اقدامات به نیاز مصلحتی نوع هر و دارد را خود جایگاه

 یرصغ سرمایه که باشد طوری باید مالی امور مثالً دارد خود

 و روح تعالی و رشد به باید هم غیرمالی امور در و شود حفظ

 ردیگ صغیر با صغیر هر شرایط البته و گردد کمک کودک روان

 چیزی ستا ممکن موارد بعضی است کند. بدیهیمی فرق نیز

 بارزترین از نباشد. موارد بعضی در و باشد کودک صالح به

 جد و پدر یعنی است ازدواج بحث زد مثال توانمی که نمونه

 .(2) نمایند دخالت خود فرزند ازدواج امر در توانندمی پدری

 شریک برای شخص یک انتخاب که معتقدند ایعده چند هر

 در نباید و است شخص هر اولیه حقوق ترینبدیهی از زندگی

 از سنگینی ضربه که شودمی باعث این و نمود دخالت آن

 .(6) شود وارد شخص  این به روانی  و  روحی  لحاظ

 پدر یعنی بود پدر عهده بر فرزندان ازدواج قدیم هایزمان در

 شریک او برای داشت را فرزند سرپرستی که پدری جد یا

 را ازدواج امر وی برای معروف قول به و نموده پیدا زندگی

 و هامصلحت بهترین رعایت با را امر این و نمودندمی حاصل

 بدان این البته نمودندمی فراهم یو برای هاانتخاب بهترین

 خانوادگی پیوندهای سرییک شودمی باعث این که بود معنا

 شدمی جلوگیری جوامع پارگی و گسستگی از و آمده وجود به

 طفلی هر اینکه و آوردمی عمل به جلوگیری هم نظمیبی از

 وابسته همسر نام به شخصی یک به خود جوانی ابتدای در که

 نرود فسادآمیز اقدامات دنبال بعداً که شدمی عثبا گردیدمی

 وجود به خانواده یک تشکیل برای هاآمادگی و جوانب تمام

 افراد و است متفاوت کامالً شرایط حاضر حال در اما آمد؛می

 با کنندمی عمل خود نظر بر بنا و بوده مستقل کامالً ازدواج در

 سالیق و دکنمی فرق توقعاتشان هاانسان سن رفتن باال

 تفاهم به کلمه واقعی معنای به باید و آمده وجود به متفاوت

 و کودکان ازدواج سابق مثل دیگر حاضر شرایط در یعنی برسد

 فساد باعث است ممکن حتی بلکه نیست؛ صالح به نوجوانان

 کامل آشنایی و بوده متفاوت سالیق است ممکن که چرا شود؛

 نفر دو آن برای زیادی مشکالت به منجر آینده در و نباشد

 این از استفاده سوء هرگونه از جلوگیری جهت بنابراین گردد

 یا حاکم ییدتأ کودکان هنگام زود ازدواج از جلوگیری و موضوع

 سر سرپرستان و هاخانواده وظایف .است الزم قاضی همان

 هر به را نوجوانان و کودکان باید آنها و است باقی خود جای

 هایمهارت و نموده آماده باشند استقالل دارای چند هر حال

 زندگی ادامه برای و خانواده تشکیل برای ازدواج برای را الزم

 نموده تغییر هامصلحت پس خصوص این در بیاموزند ایشان به

 باید لکن شده حفظ ازدواج در اشخاص استقالل یعنی است

 شود داده آنها به سرپرستان توسط آن از قبل الزم هایآموزش

(7). 

 

 مصلحت در حقوق کودکان ریثأت .8-5

آن و به خصوص  یاعضا یمکان رشد و پرورش تمام خانواده

 ییشکوفا یکودکان است. کودکان برا تیشخص یدهندهشکل

 فاهمشاد و سرشار از محبت، عشق و ت یاخانواده ازمندیخود ن

 یفردا یبرا دیخانواده است که کودکان را با نیهستند و ا

 تیعاز وض ی. کودک به لحاظ ضعف ادراکدیکشور آماده نما

ها و منافع خود، درک مصلحت ییخود و اطرافش توانا

 نیحقوق خود را ندارد، از ا یفایقدرت دفاع و است نیهمچن

ها و جامعه کوچک خانواده حافظ منافع، مصلحت دیبا یرو

ع مناف کپارچهیبصورت  دیبا زین یحقوقش باشد و جامعه جهان

 کند. نیمأها تحکومت قیرکودکان را از ط

یالدی و پیمان رعایت حقوق م 1942ل پیمان ژنو در سا

نوامبر  20مجمع عمومی سازمان ملل متحد در در  کودکان



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  انو همکار شریفی

 

 297 

 

هایی هستند که به نفع کودکان میالدی از جمله تشکل 1959

ای کودکانی ها برکشورهای عضو این قرارداد .کنندفعالیت می

ند بدون تبعیض مکلف به ها هستکه در قلمرو این کشور

 .(7) اندرعایت حقوقی که در این پیمان هستند شده

ودک ک به یکه به نوع یدارند که در انجام هر اقدام دهیعق آنها

نفع  تیو... رعا یخصوص ،یشود چه در بخش عمومیمربوط م

 مسائل تقدم دارد. ریسالمت کودک بر سا نیمأتو مصلحت و 

قوق و ـح ف،ـیه وظاـب مانیپ نیعضو ا یهاکومتـح

م کودک توجه الز یسرپرست قانون ایو  نیوالد یهاتیولمسئ

در  تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج ندینمایمرا 

 نشود. ینامه کوتاهمانیپ نیا

 

از  بعد نیوالد فیوظا رامونیپ یشیمصلحت اند. 9-5

 دوران تولد

در قبال کودک پس از تولد در  نیوالد فیعمده وظا قسمت

 1199ه ماد آورده شده است. یقانون مدن 1179تا  1168مواد 

ه عنوان یک حق مادی ـانون مدنی حق نفقه فرزندان را بق

ر د 1168ماده . کندداند و وظایفی به والدین آنها محول میمی

انون مدنی درباره تربیت از جمله ق 1178مورد حضانت و 

 هحقوق معنوی فرزندان است که به والدین آنها سپرده شد

بخش  نیدر مورد حقوق کودکان در ا یاتیاز ذکر کلاست پس 

ر خواهد بود که د یلیبه طور تفص حقوق نیا ینوبت به بررس

 .دیارائه خواهد گرد لیذ

 

 ه در قانونحق حضانت مطرح شد. 1-9-5

از لحاظ لغوی مفهوم حضانت یعنی پرورش دادن و در اصطالح 

 حقوقی نگهداری و سرپرستی طفل توسط کسانی که قانون

این وظیفه را بر عهده آنها گذاشته است بر اساس قانون چند 

دسته از اشخاص حق حضانت دارند پدر و مادر فرزند و اقوام و 

مطلب دیگری که قانون در نظر گرفته این . (2) نزدیکان او

کند این حق برای است که کسی که از حق حضانت امتناع می

 به نسبت و دهد انجام را آن است مکلف  او تکلیف است و

باشد کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد می حق دیگران

باید از حق تمامیت جسمانی او دفاع کرده و آن را حفظ کند و 

الی آن را تع ثیر گذاشته وأمعنای واقعی در روح و روان او ت به

نفقه وی نیز بر عهده پدر و پدربزرگ و به ترتیب به . بخشد

باشد و اگر چند نفر رود از ناحیه پدر و مادر میآنچه که باال می

در این دسته وجود داشته باشند و همگی در یک ردیف 

مساوی باشند آنگاه کسی که توانایی پرداخت دارد و تمکن 

حضانت در خصوص پرورش  دارد باید نفقه را پرداخت کند

 تعلیم و تربیت کودک است یعنی اینکه کسی که حضانت را بر

مین پوشاک خوراک مسکن آموزش أعهده دارد باید وظیفه ت

بهداشت و سایر مواردی را که یک انسان به آن نیازمند است 

قانون مدنی حضانت را هم حق و هم  1168ماده  .فراهم نماید

داند و حقوقدانان اعتقاد دارند می تکلیف پدر و مادر و ابوین

حق که در این ماده آمده است در بعضی جاهای قانون به 

دهد و گذار به شخص میمعنای قدرت و سلطه است که قانون

دکتر کاتوزیان در این خصوص به  .معنای آن متفاوت است

گوید این که در این ماده در خصوص حق و صورت خالصه می

عنی این نیست که اظهارات حقوقدانان تکلیف سخن رفته به م

بلکه درست است که تکلیف و حق  ؛با هم در تعارض است

برای پدر و مادر در حضانت وجود دارد اما هر وقت یک تکلیف 

شود این حق برای او هست که بر عهده کسی قرار داده می

  بتواند آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهد و اجازه ندهند

 .(2) شوند کار این مانع ودکک حتی کسانی

 مشخص قانون توسط تکالیف و حقوق سری یک والدین برای

  نمایند اعالم گذاشته کنار را آنها توانندنمی آنها که است شده

 مفهومی همان این گردانند روی تکالیف و حقوق این از که

 حقوق بعضی از توانمی جزئی طور به گویدمی که است

 و حق از ترکیبی امکان کلی صورت در ولی کرد؛ اعراض

 تکلیف یک بیشتر را نآ گذارقانون اینکه وجود ندارد و تکلیف

 آنها برای امتیاز و حق یک والدین برای برتری یک تا داده قرار

 سالگی 7 تا 1169 ماده در و دنیم قانون در شود ایجاد

  همین که ایاصالحیه در اما است؛ مادر عهده بر حضانت

 حضانت و شد غالب مادران احساسات خورد 82 سال در قانون

 اینکه یا بمیرد یا شود دیوانه که شرایطی در مگر است؛ مادر با

 صالحیت سلب یعنی شود گرفته وی از نوعی به وی صالحیت

 یعنی دارد وجود تردیدها سرییک هم باز ااینج اما گردد؛
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 عهده به را حضانت من که گفت و کرد امتناع پدر اگر اینکه

 نحوی به داده قرار آن برای قانون که حقی این از یا گیرمنمی

 1172 ماده در چیست تکلیف آنگاه کرد نامطلوب استفاده آمد

 هایهزینه مادر و پدر اگر که صورت این به مدنی قانون

 مقرر اجرای ضمانت نکنند پرداخت را خود کودک حضانت

 تعارض در واقعاً طفل حقوق با این که است ابهام دارای و نشده

 که است این تکلیف حضانت خصوص در دارد تناقض و است

 ممکن نیست و برسد خود آخرت و نهایی حد به فرزند تربیت

 فاقات این اگر نمود اکتفا هم قدرمتیقن و کم موارد به که

 اطالع قضایی مرجع و دادگستری رئیس به نوعی به باید بیفتد

 . دهیم

 

 طفل  تیق تربح. 2-9-5

 به را وی که است این دارد حضانت بحث در طفل که حقی

 در هم اجتماعی روابط و معاشرت آداب و تربیت کمال حد

 بحث در هم و روانی هایزمینه در هم و روحی هایزمینه

 ایوسیله بتواند یعنی برساند تعالی به را وی جسمانی سالمت

 وی با ارتباط در که کسانی بقیه و خودش سعادت که باشد

 یماده بیاورد وجود به را اشهمنوعان کلی طور به و هستند

 نوعی چه به باید تربیت اینکه خصوص در مدنی قانون 1178

  طور هب معیارهایی چه دقیقاً گفت تواننمی و دارد ابهام باشد

 طرفی زا نمایند تالش توانندمی که جایی تا است گفته لیک

 به آیا توانایی این و شود ظلم کودک حق در است ممکن

 ودننم بیشتر برای دیگری ابزارهای باید یا است کافی تنهایی

 در درما و پدر برای که توانایی و حدود برد کار به تربیت این

 اینها و ستا نسبی و نیست قطعی صورت به شده گرفته نظر

 است مالز که آنچه هر تا ببرند کار به را خود تالش تمام باید

 .(7) دهند پرورش را وی و بیاموزند وی به

  نتوانستند نوعی به و کرده کوتاهی آنها اگر است این مسئله اما

 مورد را آنها توانمی آیا کنند تربیت را طفل باید که گونهآن

 نمود هتنبی یا نمود مجازات را آنها شودمی قرارداد بازخواست

 معیار تواندنمی است نسبی امر این شد ذکر قبالً  که گونههمان

 آنها بود کمتر حد این در اگر که گفت و نمود تعیین مشخصی

 مقصر اگر اینجا در کیفری قوانین بعضی در کردند کوتاهی

 تا حتی نکنند مواظبت خوب نوع به وی از که این یا و باشند

 در گرفته نظر در مادر و درپ برای نقدی جزای که رفته جایی

 تا دهیم قرار هم کنار در را حقوق و اخالق باید ما خصوص این

 کمک کودک تعالی و رشد به بتواند که شود مدون قوانینی

 شود. مشخص هم مادر و پدر تکالیف و نموده

 

 رزندان نسبت به ف حق نفقه. 3-9-5

 ای باید نفقه توسط پدر پرداخت شود در خصوص نفقه فرزندان

 رد هستند. طفل نزدیکان که افرادی نباشند اگر یا پدربزرگ

 صغیر یا باشد بالغ فرزند یا کودک که نشده شرط خصوص این

 رد مالی لحاظ از که همین باشد غیرسالم یا باشد سالم باشد

 حق پرداخت نفقهدارای  ه برای ویک کسی آن و باشد مضیقه

و  را پرداخت کندو تکلیف است دارای تمکن باشد باید نفقه 

 مورد یناما در ا ؛اگر نکند باید از اموال وی این نفقه را گرفت

باشد یک موضوع مطرح است که خالی از که نفقه فرزند می

رزند ـه بر عکس همسر فـن است کـاشکال نیست و آن ای

او  تواند نفقه دوران گذشته خود را از کسی که نفقه برنمی

البه کند و فقط نفقه زمان تکلیف است که پرداخت کند مط

 مطالبه کند. تواندحال را می

 

 ودکانحق اداره اموال ک. 4-9-5

البته در قانون  وبر عهده پدر و مادر است  ی کهیکی از تکالیف

تحت عنوان ولی قهری آمده اداره اموال طفل است یعنی 

لی قهری است کودک اموالش در اختیار سرپرست و یا همان و

اداره نماید و جوری باشد که به اموال  احسنو باید به نحو 

صغیر ضرر وارد نشود البته در این خصوص باز هم مشخص 

 چگونه و باشد داشته وجود اجراضمانت  نشد تا چه حد باید

 ممکن ضمن در سرمایه پایداری و اموال نگهداری در است

دیگران و پنهانی اقداماتی بر  اطالعبدون است که ولی قهری 

  ال کودک انجام دهد که موجب ضرر رساندن به ویروی امو

 البته ندارد. خاصی مقرره گذارقانون خصوص این  در و شود

 صورت کودک مال با که معامالت این که معتقدند حقوقدانان

ما است ا باطل شودمی ضرر باعث اگر صورت هر در گیردمی

 شدنافذ است و وقتی طفل بالغ گویند اینها غیرای هم میعده
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خشد اما ـه آنها اعتبار بـواند آنها را تنفیذ نموده و بـتمی

گذار ساکت است و گونه که گفتیم در این خصوص قانونهمان

اگر در معامالت پنهانی ضرری به طفل وارد شود و اموالی از 

گونه که در بین برود مقرره خاصی نیست پس بهتر است همان

ی ایشان مقرره خصوص جان اطفال و سالمت روحی و روان

گذار به نحو احسن اتخاذ هست در خصوص اموال هم قانون

 .(20) تصمیم نماید

 

 حق مالقات. 5-9-5

 بتواند همواره خود زندگی طول در کودک و طفل یک که این

 حقوق ترینبدیهی و اولین از یکی ببیند را خود مادر و پدر

 زـنی الزم و است یـکاف هم او روان سالمت رایـب که است

 یا بگیرد صورت طالق است ممکن موارد بعضی در اما باشدمی

 خصوص این در شود صالحیت سلب والدین از یکی از اینکه

 مادر و پدر با کودک که داشته مقرر را ترتیباتی گذارقانون نیز

 هر در که آورد وجود به را مقرراتی قانون نماید مالقات خود

 و پدر بتواند کودک افتاد که اتفاقی هر و ترتیب هر به صورت

 زیانی و ضرر بیشترین وسط این در که چرا ببیند را خود مادر

 و روانی لحاظ از چه که است کودک خود به شودمی وارد که

 بر ناپذیریجبران ضررهای است ممکن جسمی لحاظ از چه

 نظر در طفل برای که دیگری حقوق از یکی شود. وارد وی

 نفقه مباحث زیر در هرچند و شیردهی حق است شده گرفته

 قرار باالیی بسیار جایگاه در مدنی قانون در اما است بحث قابل

 با رسدمی نظر به حاضر حال در مدنی قانون 1176 ادهم دارد

 شودنمی اصالً باشد مصلحت دارای آن فقهی مبنای به توجه

 در آن برای که غذایی بهترین و نعمت بهترین از را کودک یک

 نمود محروم نوعی به است مادر شیر همان که شده گرفته نظر

 مقرر وجود صورت در قطف 1175 ماده در و مدنی قانون در

 گرفت وی مادر و پدر از را کودک و طفل که توانمی قانونی

 است شده داده تشخیص الزم وی برای بسیار مادر شیر که چرا

 مادر که بپذیریم انصافی و عقلی لحاظ از توانیممی حاال و

 قانون ندهد شیر کودک به خواست اگر و باشد اختیار دارای

 تغذیه ترویج قانون نام به موضوع همین خصوص در هست. هم

 در که شیردهی دوران در مادران حمایت و مادر شیر با

 دارد حمایتی جنبه نوعی به و است موضوع همین خصوص

 نظر در هاحمایت یکسری وی برای آمد دنیا به کودک وقتی

 .(20) است گرفته

 

 میق .10-5

 میازپردیم میق یمختصر به بررس اریبس قسمت از مقاله نیا در

و رعایت  ییهایشیمصلحت اند انیب ،یبررس نیو هدف از ا

کودک، گذار در خصوص که قانونباشد غبطه توسط قیم می

گفته  یخصـبه ش قیماست.  مودهـبینی نپیش میوسط قـت

از  ،یوص ای یجد پدر ایشود که در صورت نبودن پدر یم

 نییاداره امور محجوران تع یبرا ییطرف مقامات صالح قضا

از  یکیاست که دچار  یشود. منظور از شخص محجور کسیم

صغر باشد. دادگاه ممکن است  ایجنون، سفه  یهاعارضه

 شود. رتنظا یو یکند تا بر کارها نییهم تع یناظر

 

 میق نییتع. 1-10-5

 : شودیم نییتع میق ریموارد ز در

( یوص ای یخاص )پدر، جد پدر یکه ول ی( در مورد کودکانالف

 ندارند.

عدم  ایکه جنون  یدیررشیغ و اشخاص نی( در مورد مجانب

 د.خاص نداشته باشن یو ول بوده رشد آنها به زمان صغر

عدم رشد  ایکه جنون  دیررشیو اشخاص غ نیمجان یج( برا

 دندشبالغ  نکهیبعد از ا یعنیآنها متصل به زمان صغر نباشد. 

 نییدادگاه تع لهیبوس میعدم رشد شوند، ق ایمبتال به جنون 

شده  نییکند که شخص تعیدقت م ییشود و مقام قضایم

 انت دریخ نباشد که به خاطر سرقت، یاز کسان مومتیق یبرا

 عفت، اتیمناف ایاختالس، هتک ناموس  ،یامانت، کالهبردار

 .(21) محکوم شده باشد یورشکستگ ایجرم نسبت به اطفال 

 یشوند: کسان نییتع میتوانند به عنوان قینم زین ریافراد ز اما

دار بدون اجازه هستند، زن شوهر یکه معروف به فساد اخالق

بر  ییطبقه اول آنها دعوا شانیخو ایکه خود  یشوهر، کسان

و  تیکه خود تحت وال یص محجور دارند و کسانعلیه شخ

 شاوندانیو خو بستگان نییهستند. در مقابل تع مومتیق

 تیاولو میمحجور به عنوان ت نیشخص محجور بخصوص والد
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همه موارد ذیل در جهت رعایت غبطه و مصلحت کودک  دارد.

و  یرود که ولیبه کار م یدرباره کودک زمان قیم باشد.می

که درباره  ینیقوان گریبرود. به عبارت د ایدن از یسرپرست و

در  زیمنافع کودک را نغبطه و  ،مصلحت دیوجود دارد، با میق

 .(21) ردینظر بگ

 

 میق فیوظا. 2-10-5

رف تواند در اموال منقول دخل و تصیم میقانون، فرد ق طبق

 با اجازه دیمنقول بارینسبت به اموال غ یداشته باشد، ول

 ریصغکه فرد  یدادستان در آن دخل و تصرف کند. در صورت

 به منقولریمنقول و غ لیاموال از قب یبلوغ برسد تمام سن به

 یتیخود شکا میعملکرد ت به و اگر راجع ردیگیخود او تعلق م

توانند به مراجع ینکرده م تیمصلحت را رعا یدارد که و

ه صورت فرد قیم هم با ارائ نیدر ا یکند ول تیشکای قانون

و  اموال مصلحت ازی رتواند ادعا کند که در نگهدایمدارک م

ر محجو یانونـق ندهیرا نما میرده است. قـک تیرا رعا غبطه

ه و مراقبت و اصالح محجور و حفظ و ادار تیدانند. تربیم

 .ردیگیقرار م میق فیاموال او در زمره وظا

 

 مینظارت بر ق. 3-10-5

 توانیممی قیم برای ما که است کرده بینیپیش گذارقانون

 تعیین کند نظارت وی اعمال بر که ناظر نعنوا به شخصی

 تواننمی نگیرد صورت صحیح نظارت اگر که چرا کنیم؛

 وی قیمومت مورد که کسی به نسبت و سنجید را قیم عملکرد

 قانون در بگیرد صورت اجحاف است ممکن است گرفته قرار

 العموم دعیـم که است شده عنوان 1247 ماده در و مدنی

 در که اموری تمام جزئی صورت به یا لیک صورت به تواندمی

 یک به را است گرفته قرار قیمومت مورد که شخصی مورد

 در اگر و بسپارد ناظر عنوان به موسسه یا هیئت یک یا شخص

 جبران باید و است مسئول شود خیانت مرتکب ناظر بیان این

 قیمومت مورد که شخصی حال رعایت برای گذارقانون کند.

 که کندمی تعیین ناظر همین برای و است سحسا بسیار است

 البته نگردد وارد ضرری شخص آن برای که باشد جوری یک

 شودمی صورت هر به که بکند دستمزد تقاضای تواندمی قیم

 دستمزد این گرفت نظر در دستمزد برای او نیز متعارف حد به

 است گرفته قرار قیمومت مورد که شخصی اموال از تواندمی

 این برای گذارقانون گردد برداشت العموممدعی اذن با البته

 نوعی به را قیم اختیارات که گرفت نظر در را ناظر و امین

 ممکن که چرا کند کم را آن شمول دایره و بخشد محدودیت

 از بهتر پس بشود تخلفاتی مرتکب صورت هر در قیم این است

 بدون دتواننمی شخص آن اینجا در کند نظارت وی بر نفر یک

 یا صغیر اموال بر اقدامات یکسری ناظر و امین اجازه و مشورت

 .(22) دهد انجام مجنون با سفیه

 

  میعزل ق هبمنتهی  طیشرا. 4-10-5

 نیمصلحت شخص محجور است، بنابرا تیرعا یبرا میق نییتع

مصلحت خارج شد، دادگاه  رهیعملکرد قیم از دا نکهیبه محض ا

 به شود. به عنوان مثالیم یو رییو تغ ضیدست بکار تعو

 نیا ایفاقد صفت امانت بوده  میمعلوم شود ق نکهیمحض ا

عزل  مومتیسلب شده است، از ق یاز و یول ؛صفت را داشته

در  انتیسرقت، خ میاز جرا یکیمرتکب  میشود. هرگاه قیم

عفت، جرم نسبت به  اتیامانت، اختالس، هتک ناموس، مناف

به  ممحکو میق لیاگر به هر دل ایشود  یورشکستگ ایکودکان 

 اقتیاگر عدم ل ایحبس شود و نتواند امور محجور را اداره کند، 

 یزن ایقم در اداره امور اموال محجور معلوم شود  ییو توانا

زل ـع یشده باشد، و نییتع مومتیبدون اجازه شوهر به ق

مرتبه حساب  کی یالاقل سال دیبا میت نیبر ا عالوه شود.یم

دهد. اگر این  هیارا یو ندهینما ایخود را به دادستان  یتصد

بل از شود. البته اگر متولی قوظیفه را انجام ندهد اخراج می

  ، صورت حساب را ارسالتعیین شخص دیگری به جای وی

 عذر به صورتحساب ارسال در تأخیر که شودمی معلوم یا کند

 برای مجدداً شخص همان است ممکن ،است بوده موجه

است که  یمورد م،یموارد عزل ق گرید از .شود تعیین قیمومت

از اموال محجور را  یبعض تیسوءن یو از رو یبه طور عمد یو

از  کیدر صورت اموال تنظیم شده ذکر نکند. انجام هر 

برخی از  خواهد شد. یمنته میق عزل اقدامات فوق حتما به

 الیتاند و در باب وقهری اشاره کرده حقوقدانان، به انعزال ولی

یت قهری به یک الدانند که وقهری منظور از انعزال را این می
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احتیاج به حکم دادگاه ساقط  و بدون (مانند حجر)علت قانونی 

یت الدر مورد انعزال ولی، برکناری ولی از سمت و شود.

شود، هرچند یت ساقط میالشروط به حکم دادگاه نیست و وم

 می صادر کندالکه ممکن است دادگاه آن را احراز و حکمی اع

(3). 

 

 یریگجهینت .6

داده  صیتشخ سکان را شارع مقداز کود تیو حما یسرپرست

کودک دستورات  لحتمص لزوم غبطه و و با توجه به منافع و

 طیدر شرا یکس و پس از تولد کودک داده است. مثالً شیدر پ

نفقه کودک بر  نکهیا ایرا ندارد و  نیحق سقط جن یعاد

در  یاسالم دستورات نیمب نیواجب است، اگر د یو نیوالد

و در حقوق کرد، یکودکان صادر نمبا  رتباطنحوه ا نهیزم

 یهاظلم خیچه بسا در طول تارکرد موضوعه نمود پیدا نمی

چون  زین رانیا حقوق رفت.یدر حق کودکان روا م یفراوان

 زیها نیمصلحت سنجغبطه و است، لذا  یبرگرفته از فقه اسالم

مربوط به کودک،  نینظر است. در حوزه احکام و قواندر آن مد

فکر ـدر ت ییبسزا ریثأودک تـمنفعت ک طه و، غبمصلحت

را به  یو دوران کودک طیگذار شراقانون یعنیگذار دارد، قانون

حس کرده و همه تالش خود را در جهت سعادت  یخوب

 یمربوط به قانون مدن یهاهیدهد. اصالحیکودک به خرج م

 اتیآ نیمهم است. همچ نیآمده گواه ا، ین موضوعهقوان درکه 

 یو سرپرست یدگیرس تیمختلف، اهم یهاانیبا ب تایو روا

از جمله  نماید.می میترس یرا به خوب یکودک با حفظ منافع و

تأمین مخارج حضانت و  در امور مربوط به سرپرستیوظایف 

باشد، بنابراین نگهداری در جهت تربیت و آموزش طفل می

 سرپرستیای، موجب خلل در روند خودداری از چنین وظیفه

دارد: قانون حمایت خانواده مقرر می 41باشد که ماده می

توافقات راجع به مالقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط 

یا در  ی وی باشدو غبطه برخالف مصلحتچنانچه به طفل 

که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری  صورتی

 حقکند و یا مانع مالقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی

تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت شود، می

بینی حدود نظارت وی به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش

بنابر روایات  .با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند

ذکر شده، حضانت مادر نیز در دین مبین اسالم مورد پذیرش 

 یت خانواده مقررقانون حما 41 که ماده لذا هنگامی ؛باشدمی

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها »دارد: می

است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولیّ قهری یا دادسـتان، 

اعطای حضـانت به مادر را خالف مصلحت فرزند تشخیص 

قانون حمایت خانواده ؛ بر اساس توان بیان کرد کهمی «دهد.

 یوجوانان در کلیهرعایت غبطه و مصلحت کودکان و ن

نیز پدر  .است ها و مقامات اجرائی الزامیتصمیمات دادگاه

باشد، بنابراین پدر های مادر و کودک میمکلف به تأمین هزینه

را  و سرپرستی کودک یا مادر حق امتناع از تکلیف حضانت

به معنای ضرر رساندن به طفل نخواهند داشت زیرا امتناع 

 آیهحمایت خانواده و انون ق 54ماده  باشد که با استناد بهمی

توان بیان کرد والدین جهت مراقبت از می «اَتمِروا بَینَکم»

کودک و جلوگیری از ضرر و زیان به وی باید در تعامل با 

کودک را در هر امری مدنظر  یو غبطه یکدیگر باشند و مصالح

 .قرار دهند

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  تدوین این مقاله مساعدتاز تمام عزیزانی که در تهیه و 

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان .8

ن نواعنویسنده دوم بعنوان نویسنده مسئول و بقیه مولفین، به 

 اند.همکار در تدوین مقاله ایفای نقش نموده

 

 تضاد منافع. 9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Since children need a lot of support to respect their 

interests and rights, Islamic jurisprudence and law is expedient in various 

issues and has considered the envy of children. And the legislature sets the 

rules to take into account the different circumstances and situations of the 

child. The purpose of this article is to explain the strategies for observing the 

envy and interest of the child during custody. 
 

Materials and Methods: This descriptive-analytical article has been 

prepared by using documentary method and filing tool. 
 

Results: The findings indicate that; Expediency is a powerful tool that can be 

used to the benefit of the child by observing jurisprudential and intellectual 

standards. The importance of this issue is evident in the adaptation of 

dynamic Shiite jurisprudence to the new conditions of society. Adulthood has 

criteria and symptoms that are considered a child until these symptoms and 

criteria are met. And needs support, and in some cases, especially in 

finances, the jealousy and best interests of the child should be considered by 

his or her guardians. 
 

Ethical considerations: From the beginning to the end of the article, it has 

been prepared and compiled with adherence to the principles of honesty and 

trustworthiness. 
 

Conclusion: Guardianship of children is a very important issue that has long 

been discussed and studied by jurists and jurists. In this regard, the Family 

Protection Law approved in 2012 in order to protect children, has enacted 

new laws that in order to protect the child, the observance of envy, 

expediency and benefit is the criterion. The new attitude of the law has 

caused all issues related to custody and custody, including the right to visit, 

agreements on custody, transfer of the child to another city, etc., to be the 

basis for court decisions based on the best interests of the child. 
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