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 حضانت در پرتو مصلحت کودک در زمان ازدواج مجدد مادر
 

 *2، نیلوفر کامیاب منصوری1سید محمدهادی ساعی

 

 چکیده

طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجددد مدادا از مواندض نتدانز درزنددان اددز و دا اید         
نتدانز   شود. با توجه به دلسدهه و هددف  ها واگذاا میصوات نتانز درزندان مطلقاً به پدا آن
هادز، صدوا نکم مطلق برای جدایی کدود  از مدادا،   کودکان، که نهظ باالتری  مصلحز آن

تواندد بدرف ف مصدلحز    به علز ازدواج مجدد مادا، بدون دا نظر گدردن  جیعدض شدرایم، مدی    
آید لزوم قراا دادن محوایدز  الیللی دا زمعنة نقوق کود  برمیکود  باشد. آنچه از ادناد بع 

هادز. با دلب نتانز از مادا، بده علدز   های مربوط به آنگعریدکان دا کلعة تصیعممنادض کو
شود کده دا اید  صدوات آیدا هددف نتدانز، کده بدرآوادن         ازدواج مجدد، ای  دؤال مطرح می

شود یا دا هر مواد باید با دا نظر داشن  جیعض اوضاع باالتری  مصلحز کود  ادز، تأمع  می
شدویم  تععع  کرد. با برادی ایشة دقهی و هدف نتانز منوجه مدی و انوال نتانز کود  اا 

تری  مععداا دا تععدع  نتدانز    مثابة مهمگعری برای نتانز باید مصلحز کود  بهدا تصیعم
برداا نعسز، باید بداالتری  مصدلحز کدود  اا بده     اعایز شود. با توجه به اینکه مصلحز اط ق

با عوامل دقوط نتانز منهاوت و انکامشدان از  صوات موادی برادی کرد. موانض نق نتانز 
هم جدادز. نظر به اینکه ازدواج مجدد مادا از قسم اول ادز، تحز نکدم اید  دددنه، یعندی     

گعدرد و بدا هددف    برادی موادی با اعیال باالتری  مصلحز کود  دا تععع  نتانز، قدراا مدی  
نز از مدادا اا بده علدز    توان دا ای  زمعنه نکم مطلق دلب نتابرآوادن مصلحز کود  نیی

 ازدواج مجدد صادا کرد.

 
 کلیدواژگان

 ازدواج مجدد، باالتری  مصلحز کود ، نتانز، موانض و عوامل دقوط نتانز.
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 مقدمه
کناا پددا و مددادا    دا کند و ددرزنداندعر طبععی فود اا طی مدی فدانواده تا زمانی که کدانون
 1111طهل نق و تدکلعف مدشنر  آنان اددز )م   و تربعز کنند نگهداایفدویش زنددگی می

 با ای  نال میک  اددز  ق. م.(. 1114 اند )مفانواده مبانی و شوهر مکلف به تشععد ق. م( و زن
شود و بع  زن و مدرد جددایی بعهندد. دا اید  زمدان موضدوع      پاشعده کانون گرم فانواده از هم

 شود.طرح میادامة زندگی کود  با پدا یا مادا فود م
های نقوقی مخنلف، مععااهای منهاوتی مد برای تععع  مسئول نتانز از درزندان، دا نظام

گعرد؛ از قبعل د ، جنس، مصلحز کودکان، یا تلهعقی از هیة ای  مععااها و البنده  نظر قراا می
شرایم پدا و مادا. هدف اصلی و دلسهة نتانز نهظ مصلحز کودکان ادز و هر چه بدرف ف  

اند از انحطاط و شود. طبق قانون، از جیله موانض نتانز عبااتی  هدف باشد مانض نتانز میا
ق. م.(. بدیهی  1111ق. م.( و ازدواج مجدد مادا )م 1111عدم ص نعز اف قی پدا یا مادا )م 

ادز انکام نتانز باید با توجه به مبنا و هددف آن، یعندی نهدظ بداالتری  مصدلحز کدود ،       
ادد که آیا دلب نتانز از مادا مطلقاً به علدز ازدواج  نال ای  دؤال به ذه  می تنظعم شود.
تواندد بداالتری    ق. م.(، بدون دا نظر گدردن  اوضداع و شدرایم کدود ، مدی      1111مجدد او )م 

 مصلحز کود  اا تأمع  کند؟
یابی انکام نتانز باید معان موانض نق نتانز و عوامل ددقوط آن تهکعدق قا دل    با ایشه

شد و انکامشان اا از هم جدا کرد. ازدواج مجدد مادا دا زمرة موانض ندق نتدانز بایدد تحدز     
نکم مربوط به ای  ددنه، یعنی اعطای افنعاا به قاضی جهز تأمع  باالتری  مصلحز کدود ،  

 قراا گعرد.
دا ای  مقاله برآنعم تا ع وه بر برادی دقهی و نقوقی نکدم ددلب نتدانز از مدادا لدزوم      

الیللدی،  موادی دا تععع  نتانز کودکان اا با توجه به اوایات و منابض دقهی، ادناد بع برادی 
های اوانشنادی به اثبات بردانعم. جهز اعایز مصلحز کود  اصل بر نتدانز  قوانع ، و یادنه

مادا ادز؛ مگر مصلحز کود  به نحوی دیگر اقنتا کند که ای  موضوع نعازمند برادی جیعض 
 برداا نعسز.ادد اط قاز دوی قاضی ادز و به نظر می اوضاع و انوال

دا ای  نوشناا، ضی  برادی تهتعلی مواد قانونی مربوط به نتانز کودکان، اوش تحقعدق  
 ای مد نظر قراا گردنه ادز.کنابخانه
 

 مبحث اول. تعریف حضانت
 مدادا )درزنددش  گردن   آغوش دا»گدردنه شدده و به  «نت » از ایشة« نتانز»از نظر لغوی 

داای و تددربعز جددسیی و   کنایده از نددگه   ؛ کده شدود اط ق می« اشو چسباندن او به دعنه اا(
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 «ندداضنه »بر عهدده گردنده    به کسی که نتانز کود  اا دلعل، اونی کود  ادز. به هیع 
عیدل  شدود. جالدب اینکده بده     گهنده مدی  « الحتدانه » کود  دا زبدان عربی به مهد گویند.مدی

: 1319)معلوف،  گویندمی نتانز از آن جوجه برآید نعز تا ای کده اوی تخیش فوابعدهپرندده
193.) 

ااا ده ندداده اددز. از لحداو نقدوقی نتدانز عبداات اددز از         « نتانز»از  تعریهی قانون
« رده اددز. و مادا آنان اعطا کد  پدا داای و تربعز اطهال بهاقدنداای کده قدانون به منظوا نگه»

(. نتانز دا دقه امامعه دلطة والدی  برای تربعز 111: 1911؛ امدامی، 193: 1913)کاتوزیان، 
 (.421ق:  311-311داای طهل و مجنون به منظوا نهظ مصلحز اودز )شهعد ثانی، و نگه
 

 مبحث دوم. تفاوت حضانت و والیت
 از واژة والیدز اددنهاده شدده    یدف نتدانز  ردا تعاایف برفی دقها، از جیله شهعد ثدانی، دا تع 

 و نقددوق ایددران معددان نتددانز و والیددز(. امددا دا دقدده 111ق:  1419)شددهعد ثددانی،  1ادددز
داای و پرواش جسیی و دکری و اونی تهاوت وجود دااد. اوالً، از لحاو موضوع، نتانز به نگه

قوق مالی و که والیز به معنای فاص دقهی به نظاات بر اموال و نکود  مربوط ادز، دانالی
گعرنده، نتدانز امدری اددز کده     عهدهازدواج محجوای  مربوط ادز. ثانعاً، از لحاو اشخاص به

که والیز قهری بر عهددة پددا و جدد پددای )یدا      شود، دانالیاصوالً بر عهدة ابوی  گذاشنه می
 کنندد گعرد. به هیع  دلعل ادز که فود دقها تأکعدد مدی  ها( قراا میوصی منصوب از دوی آن

تدا:  شده دا تعریف نتانز با والیز مردوم دا زبدان دقده ددرق دااد )نجهدی، بدی     والیز ادنهاده
219.) 

تواند نتانز طهل اا بر عهده داشنه باشد، با توجه به تعاایف یادشده، مادا طهل، گرچه می
عنوان وصدی طهدل تععدع     ولیِ قهری طهل نعسز. اما میک  ادز از جانب پدا یا جد پدای به

گعدری و اقددام،   شود. افنعاا پدا و مادا برای تصیعمکه دا ای  صوات ولی فاص طهل میشود 
ها، به دلخواه آنان واگذاشنه شده ادز. اگر پدا و مادای دابااة شعوة تربعز دا بسعاای از زمعنه

و تحصعل و ادااة اموال درزند تصدیعیی بگعرندد، تدا جدایی کده انحطداط اف قدی یدا فعاندز و          
هدا اا نددااد   آنان انراز نشده باشد، هعچ دادگاه یدا مقدام دیگدری ندق بازاددی از آن      لعاقنیبی

اموا نسبی(. اما ای  اقنداا و نق والدی  مطلق نعسدز و هرگداه مصدلحز     19)مسنهاد از مادة 
طوا کده دا مدادة   تواند دابااة نتانز تصیعم دیگری بگعرد؛ هیانکود  ایجاب کند دادگاه می

از فانواده اعایز غبطه و مصلحز کودکدان و نوجواندان دا کلعدة تصدیعیات     قانون نیایز  41

                                                           
م  مصدلحنه مد  نهظده و جعلده      بدها تربعنه و مداینعلّق ةالحتانة بهنح الحاء والیة علی الطهل و الیجنون لها د .1

 .دحو ذلقو ثدعابه و ن فدرقه و ادعه و کحله و دهنه و تنظعهه و غسل دریره دی
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گعدری دا زمعندة   ها و مقامات اجرایی الزامی ادز. اط ق اید  مداده دابرداانددة تصدیعم    دادگاه
 نتانز اطهال هم هسز.

 

 مبحث سوم. حق یا تکلیف بودن حضانت
 ادد م آن اا بدرای اددراد    گدذاا ونو قدان  اند که نتانز ندق ادز نه تکلعدف برفی از دقها برآن
(. برفدی  122ق:  1414داای کنند )طباطبایی، آن کود  اا تربعز و نگه دایة مقرا کرده تا دا

دیگر بر جنبة صرداً تکلعهی و برفی بر نق و تکلعف بودن نتانز نظر دااند. بنابرای ، نتدانز  
و مدادای کده وفعهدة فدود اا دا اید       دا ط ق فلض نخواهد بود  عوض قابل ادقاط یا اننقال یا

ق:  1419االدد م،   شدرایض  شرح اجرت بگعرد )مسالق االدهام دی تواندنیی دهدمی زمعنه انجام
111.) 

 یعندی از طرددی بدرای والددی  ندق اددز      ادد نتدانز مداهعنی دوگانده دااد؛    به نظر می
 هدا تکلعدف اددز   رف دیگدر بدر آن  از طد  تا بنوانند ای  مهم اا دا قبال درزنددان انجدام دهندد و   
 از بدداا مسددئولعز شددانه فددالی نکننددد. تددا مصددلحز و نددق درزنددد فددود اا اعایددز کننددد و   

 تکلعدف بدودن نتدانز    (. و دا ای  زمعنده بایدد گهدز جنبدة ندق یدا      191: 1911)نکعیعان، 
 اددز.  ندی کدود ( ندق   شدونده )یع نسبز به پدا و مادا ادز، اما نتانز نسبز بده نتدانز  

 کندد. ا مشدخ  مدی  گدذا او اا اددرادی به عهده بگعرند کده قدانون  نتانز که ادز نق کود 
 طردددی گددذاا بددده درنوشددز کددود  نسددان ادددز. دا ننعجدده نتددانز از     زیددرا قددانون 

 طدوا مددطلق و  مسدئولعنی آن نعدز بدده   مسئولعز و تکلعف و از طرف دیگدر ندق اددز. جنبدة     
 گدذاا مشدخ  کدرده اددز و یکدی از     نونقدا بددون قعد نعسز، بلکه دااای شرایطی اددز کده   

 کننددده شایسددنگیکننددده اددددز. داننعجدده، اگدددر نتددانز ندددتانز آن شایسددنگی شددرایم
: 1913مقددم،  شود )نسعنینداشنه باشد، ای  مسئولعز از او گردنه و به درد دیگری واگذاا می

91.) 
لعف بودن نتدانز دا  قانون مدنی باید گهز جنبة نق و تک 1112و  1111با توجه به مواد 

 1قانون مدنی اجحان دااد.
 
 

                                                           
ندق نددااد    ابوی  یق ازهعچ 1112و هم تکلعف ابوی  ادز و دا مادة  نق هم داای اطهالنگاه 1111دا مدادة . 1

امنناع یکی از ابدوی  نداکم باید بده   صوات داای او امنناع کند. داهادز از نگاهدا مدتی که طهل به عهدة آن
 داای طهل اا بده هدر یدق از   العیوم نگاهمدعی تقاضای از اقربا و یا به یا یکی قعم تقاضای دیگری یا به تقاضای

 که نتانز به عهدة او ادز الزام کند. ابوی 
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 مبحث چهارم. مبنای فقهی حضانت
 بند اول. آیة قرآن

گردنه ادز. ای  آیه بده شدعر دادن مدادا     قراا 1دواة بقره مسنند دقها دا باب نتانز 299آیة 
کند و اگر نق نتانز نعز از آن دهیعدده شدود، بده جهدز     کود  اا به مدت دو دال اشااه می

شدود  زمة عردی و طبععی بع  آن دو ادز. بنابرای ، شاید بنوان گهز از فاهر آیه دهیعده میم 
اود که شعر دادن به کود  تا دو دال ندق مدادا اددز و از مصدادیق نتدانز بده شدیاا مدی        

(. به تبض ای  تهسعر ادز که دقها به نق نتانز مادا تا دو دال قایل 129: 1919نعا، )طاهری
 اند.از آن نق اا به پدا داده اند و پسشده

دا زمعنة اصل وجوب نتدانز، بده اطد ق آیددة کددرییة       2هیچنع  از ادندالل برفی دقها
طهدل   کردن که دوا توان ای  معنی اا ادننباط کرد( نعز می299)بقره/ « التدتاا والدة بولدها.»

گعرد. نظریات مطرونده دا  یاز دام  پرمدهر مدادا به ضرا کود  ادز و اط ق آیه آن اا دابرم
توان به دو ددنه تقسعم کرد. یکی نظدر مشدهوا   باب نتانز بر ادان ای  آیه اا دا مجیوع می

دابق قانون مدنی نعز مطابق آن بود؛ بدی  ترتعب که نتانز پسدر بعدد از    1113دقها کده مادة 
دیگدر قدول صدانب     گردز. نظدر قراا می دو دال و نتانز دفنر بعد از ههز دال به عهدة پدا

 درزند اعم از پسر و دفنر نتانز اگر ندزاع بع  پدا و مادا نباشد،»درماید: ادز که مدی ندا ق
)البحراندی،  « به عهدة مادا ادز و اگر نزاع باشد، بعد از دو دال نتدانز بده عهددة پددا اددز.     

 نظر وجود ندااد. ای  (. با توجه به اوایات شاهد قوی بر13ق:  1299
قدانون   1113گذاا بدان توجده دااد. هرچندد مدادة    ای منق  ادز و قانونر مشهوا نظریهنظ

 بدده  مدنی دابق، که بر ادان نظر مشهوا امامعه وضض شده بود، با ت ش دراکسدعون زندان، کده   
دانسنند، با تصویب مجیض تشخع  مصلحز نظدام، تغععدر   نهض دا موضوع میندوعی فود اا ذی

هدف اصدلی ندتانز نهظ مصلحز کود  اددز. دا نقعقدز، از    گهز توانیبنابرای  م 9کرد.
 4(.211ق:  1411نتانز با دطرت بشری هیاهنگ ادز )الیودوی السبزواای،  نظر شرعی

                                                           
ینم الرّضداعة و علدی الیولدود لده ازقدده  و کددسوته         ان الوالدات یرضع  اوالدهد  ندولع  کداملع  لی  اااد .1

 بولدها و ال مولود له بولده و علدی الدواام مثدل ذلدق دد ن      والدة ااتت بدالیعروف ال تدکلف ندهس اال وددعها ال
مدا   ددلینم  اذا ع  تراض منهیا و تشاوا د  جناح علعهیا ان تسنرضعوا اوالدکم دد  جنداح علدعکم    دصاال ااادا

 (299اتعنم بالیعروف و اتقو اللّه و اعلیوا ان اللّه بدیا تعلیون بصعر. )بقره/ 
 .211و  21ق، ص  1411، 21، ج 4العلی الیودوی السبزواای، مهذب االنکام، قم، مؤدسة الیناا، چ عبد السعد. 2
تدا دد     مدادا  کنندد دیگر زندگی میداای طدهلی که ابوی  او جدا از یقق. م.: برای ندتانز و ندگه1113مادة . 9

ز ددالگی، دا صدوات نددوم افدن ف،    از هده ادز. تبصره: بدعد ههز دالگی اولویز دااد و پس از آن با پدا
 باشد.می دادگاه نتانز طهل با اعایز مصلحز کود  به تشخع 

د بدع  االم و     تعالی الحدتانة هی نیایة الطهل و اعاینه و انها دی الجدیلة مد  االمدوا الطبععة النی جعلها اهلل» .4
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 بند دوم. نظریة فقها
اند. نظر شعخ طودی اید  اددز کده کدود ،    دا زمعنة نتانز، دقها نظرات منعددی ااا ه داده

نر، تا زمانی که به د ّ تیععز، که نددود ههدز یدا هشدز ددالگی اددز،       چه پسر باشد چه دف
افنعاا مادا فواهد بود و وی دا ای  مواد مقدم بدر پدا ادددز. دابدااة پسددر،     دا نردعده باشد،

 گهدز  اما دابااة دفنر باید فواهد بود. پس از ادعدن به د  تیععز، تا زمان بلوغ دا افنعاا پدا
ادا دوبااه ازدواج نکرده اددز ندق نتدانز وی ادامده فواهدد داشدز )شددعخ        تدا موقعی که م

نلی ای  ادز که ندق ندتانز مدادا دابدااة پسدر تدا     (. ولی نظر محقق93ق:  1911طودی، 
(. 231د    231: 91تدا، ج  دالگی ادز )نجهی، بیدودالگی )مدت اضاع( و دابااة دفنر تا ههز

و دقهای معاصر نعز غالبداً از   1مدنی ما آن اا پذیردنه بود هیع  عدقعدة مدشهوا اددز که قانون
ق، ج  1421اند )فیعندی،  مدعان اوایدات وااده دانسنه جیض اند و آن اا مقنتایآن پعروی کرده

 (.11، مسئلة 213: 2
بعنعم که دا هیة اوایات به جنبة عاطهی مادا توجه کامل شده با دقز دا نظرات مذکوا می

اندد.  مذاهب اد می نق نتانز اا تا دو و هددهز دددالگی از آن مدادا دانسدنه     ادز و دا هیة
: 1911درزند کام ً توجه کرده ادز )مشایخی،  به مصلحز اد م، دا عع  توجه به عاطهة مادا،

231.) 
 

 المللیمبحث پنجم. اهمیت رعایت مصلحت کودک طبق اسناد بین
اند. قوق کود  از دیرباز به نقوق کود  توجه کردهبسعاای از نامعان و طرددااان نیایز از ن

هدای  اوز گدزااش  . هدر پدذیر اددز  کود ، با توجه به شرایم فاص جسدیی و اونددی، آددعب   
شدود. توجده بده    ها مننشدر مدی  کشی از آننقوق کودکان و بهره به توجهیای از بیدهندهتکان

بوده ادز و ادیدان الهدی نعدز     مطرح گدذشنه نقوق کود  موضوع جددیدی ندعسز و دا ادواا
اش، دا مدوااد بسدعاا بده    به دبب جامععدز و گسدنردگی   اند. دی  مبع  اد م،بدان توجه کرده

اند کود  اا برشیرده دقهی نقوق مخنلف نقوق کدود  اشااه کرده و دقهای بزاگ دا مبانث
 (.24: 1913اند )نسعنی مقدم، و مبانی آن اا تدجزیه و تحلعل کرده

الیللی مربوط به نقوق بشر و نقوق کود  بر محوایز اعایز باالتری  مصدلحز  ادناد بع 
گعدری دابدااة نتدانز، تأکعدد     های مربوط به وی، از جیله تصیعمگعریکود  دا هیة تصیعم

 اند از:الیللی دا ای  زمعنه عبااتتری  ادناد بع دااد. مهم

                                                                                                                                        
 «به.اوالدهدا لحدیاینها د دی الحعوان دت ً ع  االنسان کلٌ بحس

ق. م. اص ح و نتانز کودکان، اعم از دفنر و پسر، تا ههز ددال بده مدادا     1113طوا که گهنه شد، مادة هیان. 1
 واگذاا شد.
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 1بند اول. کنوانسیون حقوق کودک
مؤدسدات ادداه    اقددامات  کلعدة  کنوانسدعون، بدر تدأمع  مندادض کودکدان دا      9از مادة  1 دا بند

های نقوقی تأکعدد شدده و بدا    اجدرایی، و ااگان مقامات ها،اجنیاعی عیومی یا فصوصی، دادگاه
گعری دا زمعندة مراقبدز و   ای  اقدامات شامل تصیعم« کلعة اقدامات»توجه به عیومعز عباات 

گعدری دافصدوص   کنوانسعون، تصیعم 2مادة  9هم هسز. هیچنع ، طبق بند نتانز کود  
 2مراقبز از کودکان باید با محوایز منادض کودکان باشد.

اند به مسئلة ندتانز تدوجه داشنه باشدند و  ها موففآمده ادز: نکومز 3 مادة 1دا بند 
ه جددایی کودکدان پددا و    اطیعنان بدهند که والدی  اا از کود  جدا نکنند، مگر دا مواادی کد 

 ادنهادة والدی  قراا گعرد.آنکه مواد دوء باشد؛ مثل مادا به نهض کود 
ای ادز که بده موضدوع نتدانز و درپرددنی     کنوانسعون نقوق کود  اولع  ماده 3مادة 

نق جدا نشدن کود  از »کنوانسعون با عنوان  3کودکان پردافنه ادز. برفی مهسران از مادة 
کنوانسعون نقوق کود ، باالتری  مصلحز کود  بودن دا  3طبق مادة  9کنند.می یاد« والدی 

تواندد موجبدات اد نکدم    نهض میهادز و اثبات ف ف آن از دوی ذیکناا والدی  یا یکی از آن
اولع  ادنثنا اا بر نق کود  بر عدم جددایی از   3یادشده اا دراهم کند. فود پاااگراف اول مادة 

کنوانسدعون نقدوق    3کند. شرایم اعیال ای  ادنثنا با توجه به دحوای مدادة  میوالدینش ایجاد 
کود  ای  ادز که اوالً جدایی برای تأمع  باالتری  مصلحز کود  الزم باشد، ثانعداً اددعدگی   

داا صوات بگعرد، ثالثاً هیة اشخاص داگعر دا امر نتانز کود  قتایی از دوی مقام ص نعز
داشنه باشند، اابعاً امکان ااتباط منظم و مسنقعم کود  بدا والددی     دا ادعدگی قتایی شرکز

داای درد غایدب از محدعم فدانواده، کده از     دراهم باشد، و فامساً کود  یا اقربای او از محل نگه
(. دا 111: 1913اند، دا اولع  درصز میک  مطلض شوند )ناطق ندوای،  دوی دولز زندانی شده

                                                           
( به نقوق کود  توجهی ویژه کرد و با تکعه بر اصدل اعایدز مصدلحز    1313کنوانسعون نقوق کود  )مصوب . 1

از هجدده   کیندر  ز نظر ای  کنوانسعون، ادراد انسانیکود  به موضوع مراقبز و نتانز کودکان هم پردافز. ا
 (1شوند. )مادة دال کود  محسوب مدی

 بده  ، بدا توجده  کودکدان  ادداه  اا برای الزمه هایها و مراقبزشوند نیایزمی منقبل کنوانسعون طرف کشواهای. 2
 کنندد و دا اید    هسدنند، تتدیع    آندان  مسدئول  قانوناً که یا دایر ادرادی ها یا قعمآن والدی  و وفایف نقوق

 فواهد شد. معیول منادب و قانونی اجرایی زمعنه اقدامات
3. Section 1 of article 9 of the crc: 1. States Parties shall ensure that a child shall not be 

separated from his or her parents against their will, except when competent authorities 

subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, 

that such separation is necessary for the best interests of the child. Such determination 

may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child 

by the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made 

as to the child's place of residence. 
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از والددی    دواان جددایی  هانی کود ، موضوع نیایز کود  داکنوانسعون نقوق ج 211مادة 
هدا اا مکلدف کدرده اددز دا اید  دواه بدده کدود  کیدق کنندد.          مطرح شده ادز و نکومز

داا اشدخاص صد نعز   اددراد یدا   طرف هیچنع  به کهالز یدا درزندفواندگی چنع  کودکانی از
مطلدوب بدرای کدود      تددأمع  شددرایم  کنوانسعون نددعز   212مادة  2توجه شده ادز. دا بند 

 نخسنع  وفعهة والدی  و درپردز اودز.
 1اددز کده کنوانسدعون نقدوق کدود  اا دا       کشدواهایی  جیهوای اد می ایدران نعدز از  

( تصویب کرده اددز. اوندد مصدوبات    1912)ادهند  1334 اگدودز امدتا و دا 1331دپنامبر 
  بعانگر مطابقز اوزادزون قوانع  دافلی با اددناد  قانونی پس از تصویب کنوانسعون نقوق کود

از جدیله تجدیدنظر دا قانون مدنی دابدااة دد  نکداح     الیللی دا زمعنة نقوق کود  ادز؛بع 
ق. م.(،  1141مدددادة  )اصدد نعة 1911مصددوب مجیددض تشددخع  مصددلحز نظددام دا دددال   

مجیض تشدخع  مصدلحز   قانون مدنی دابااة نتانز اطهال مصوب  1113تدجدیدنظر دا مادة 
دالگی بدا مدادا   و دفنر تا ههز مدبننی بر اینکه د  نتانز اعم از پسر 1912نظام دا آذامداه 

فاص ویژة کودکدان بزهکداا زیدر هجدده ددال دا قدانون آیدع          دادادی بعنی آیع ادز، پعش
 مصدوب « نیایز کودکدان و نوجواندان  »، و قدانون مدهم 1911داداددی کدعهری مدصوب دال 

اشدخاص زیدر هجدده     آن، 1که از نُه ماده تشکعل شدده اددز. طبق مدادة   1911مردادماه  23
شوند. دا اید  قدانون، هر گونه اذیز و آزاا مند میهای ای  قانون بهرهددال شدیسی از نیایز

آنان اا به مدخاطره بدعندازد، مینوع اددز. طبدق    اوان کودکان و نوجوانان، که د مز جسم یا
گدردن    و نادیدده  ، هدر گونه صدمه و اذیز و آزاا و شکنجة جدسیی و اونددی کودکدان  4مادة 

و میانعز از تحصعل آنان مینوع اددز. دا ضدی ،    عیدی دد مز و بدهداشز اوانی و جسیی
 1شدداکی فددصوصی ندددااد )مدادة      به شود و نعازآزاای از جدرایم عدیومی محسوب میکود 

داای و درپرددنی  و مراکزی هم که بده ندحوی مسدئولعز نگداه   و مدؤدسات قانون( و اشدخاص
آزاای بدده مددقامات صدالح قتدایی     کود  مشاهدة اند به محضکودکان اا بر عهده دااند مکلف

 (.19: 1919تپه، جهز پعگرد اط ع دهند )پواقهرمانی گل

                                                           
 :21. مادة 1

فدودش بایدد فدانواده اا    طوا موقز یا دا م از آغوش فانواده محروم شده یا به دلعدل نهدض   . یق کود  که به1
 ها و نیایز ویژة نکومنی اا دااد.تر  کند نق ادنهاده از کیق

ها برپایة نقوق جاای و قوانع  دافلی فود اشدکال مخنلدف کیدق بده چندع  کدودکی اا بده کداا         . نکومز2
 گعرند.می
موافبدز از  . قبول کهالز یا درزندفواندگی کود  از طرف اشخاص دااای صد نعز شدکلی از درپرددنی و    9

هدا و نعازهدای درهنگدی، مدذهبی، و قدومی کدود  توجده و تربعدز و         کود  ادز. دا ای  اابطه باید به ایشه
 پرواش بدون انقطاع کود  تأمع  شود.

 : تأمع  شرایم مطلوب برای کود ، دا مرتبة نخسز، وفعهة والدی  یا درپردز اودز.21مادة  2بند  .2
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گدذاا از  دهنددة دا  قدانون  الیللدی نشدان  اوند تطابق قوانع  دافلی با مقدراات اددناد بدع    
های نقوقی و کعهدری اددز و دا صدواتی کده     گعریمحوایز مصلحز کود  دا کلعة تصیعم

 مواد قانونی ای  مهم اا به نحو انس  تأمع  نکنند باید بازبعنی و اص ح شوند.
 

 1حقوق کودکبند دوم. اعالمیة جهانی 
ود  توجه و بر آن تأکعدد کدرده   اع معة جهانی نقوق کود  به درپردنی و نتانز ک 1اصل 
داای از کود  دا مدرنلة نخسز به عهدة پدا و مددادا، بدا اعایدز مصدلحز     نگه وفعهةو  ادز

 کود ، ادز.
 دااد به محبز و تهاهم شخصعنش نعاز کامل و تعادل پرواش جهز کود »طبق ای  اصل 

دا  دا دتایی پرمحبدز  هر صوات د و بهفو والدی  و درپردنی توجه تحز االمکانو باید ننی
نبایدد از مدادا    اا به جز دا موااد ادنثنایی فرددال یابد. کود  پرواش و مادیاف قی  امنعز

 بتداعز بدی  و کودکدان  فدانواده  بدون کودکان اند بهموفف اجنیاعی و مقامات جدا کرد. جامعه
 درزنددان  داایو نگده  تدأمع   جهدز  یگدر تسدهع ت  و د دولدز  نقددی  هدای کنند. کیدق  توجه

 «شود.می توصعه پرجیععز هایفانواده
بنابرای ، مراقبز از کود  دا وهلة اول بر عهدة پدا و مادا طهل ادز؛ بدا تأکعدد بدر اینکده     

دهنددة اهیعدز   جدایی مادا و درزند مینوع اددز، مگدر دا مدوااد اددنثنایی. اید  فدود نشدان       
ا بر درزند و تأکعد بر نعاز کود  به محبز مادای ادز. هرچند تصیعیات مجیض درپردنی ماد

عیومی دازمان ملل منحد مادام که به تصویب مجالس مقننة دافلی نردعده باشد برای میالق 
کند و صرداً جنبة توصعه دااد، از جهنی دیگر عتو ایجاد تعهد و مسئولعز دعادی و قانونی نیی

ای دا جلسة مجیدض عیدومی کشدوای اأی مواددق داده     و تصویب اع معهگعری اگر هنگام اأی
کندد و  الیللی برای او مسئولعز اف قی جهز اجرای آن اع معه ایجاد میباشد از نظر عرف بع 

بدی  ترتعب مصوبة مجیض عیومی دازمان ملل منحد به طوا غعرمسدنقعم جدزء مندابض نقدوق     
تب دوق و با عنایز به اینکه نیایندة دولز ایران دا جلسدة  دافلی ادز. بنابرای ، با توجه به مرا

مجیض عیومی نتوا داشنه ادز و به اع معة نقوق کود  اأی موادق  1313نوامبر  21مواخ 
از منابض غعرمسنقعم نقوق دافلی « اع معة جهانی نقوق کود »توان ادعا کرد داده ادز، می
 گذااد.ی دافلی مربوط به نتانز تأثعر می( و دا مصوبات قانون211: 1911ادز )عبادی، 

 

                                                           
 declaration of the rightsاع معة جهانی نقوق کود  ) 1313دا اج ن مجیض عیومی دازمان ملل منحد . 1

of child 20 november 1959    اا تصویب کرد. کلعة اصول اع معة جهانی نقوق کود  بدر اولویدز مندادض )
 کند.ها تأکعد میگعریکود  دا تصیعم
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 1بند سوم. اعالمیة جهانی حقوق بشر
از آنجا که دا ای  اع معة جهانی نق هیة اددراد از ندعث برفواداای از نقدوق مندداج دا آن   

توان گهدز کلعدة کودکدان    اط ق دااد، می شنادایی شده و به دیگر ددخ  مدهاد اع معه نالز
(. دا 123: 1911اندد )بدرادای،   الیللدی مقراات مدصرح دا اید  دند بع  بدون تبععض مشیول

دواة مدادای و  »اع معه توجه به نقوق کود  تصریح شده ادز. طبق ای  بندد   21مادة  2بند 
دواة کودکی دزاواا توجه و مراقبز ویژه ادز. هیة کودکان، اعم از آنکه با پعوندد زناشدویی یدا    

« بایسز از نیایز اجنیاعی یکسان برفدواداا شدوند.  دنعا بعایند، می فااج از پعوند زناشویی به
آنچه اهیعز دااد اعایز نقوق اجنیاعی کود  دا جامعه و نیایز قانون از او دا برابدر ددایر   

گذاا نددااد و عددم توجده بده     ادراد ادز. زیرا کود  امکان دداع از فود اا بدون پشنعبانی قانون
تواندد  یة انکام مربوط به او، از جیله نتدانز و درپرددنی، مدی   باالتری  مصلحز کود  دا ه

 ناپذیر به او بزند.های جبرانآدعب
 

 2المللی حقوق مدنی و سیاسیبند چهارم. میثاق بین
و هیچندع  توجده بده     9دا ای  معثاق مواد مرتبم با لزوم اعایز تساوی نقدوق زندان و مدردان   

اید    24مدادة   1ها وضض شده ادز. طبدق بندد   گعری مربوط به آنمصلحز کودکان دا تصیعم
و  ، اصدل ، زبدان، مدذهب  نژاد، اندگ، جدنس   از نعث تبععض گونههعچ بدون هر کودکی»معثاق 

 صغعر بدودنش  وضض اقنتای به که ، یا نسب باید از تدابعر نیاینییا اجنیاعی، مکنز منشأ ملی
 «آید برفواداا گردد. عیل وا او باید بهکش و نکومز فانوادة او و جامعه از طرف

الیللی نقوق بشری نعز به نقوق کودکان و اهیعز منادض آنان توجه شدده  دا ای  دند بع 
 ادز.

                                                           
از تأددعس ددازمان    پدس  ددال  ده universal declaration of human rights (1948)))اع معة نقوق بشر . 1

الیللدی نقدوق   )اوز بدع   1341دددامبر   11تداایخ   دا مداده دی بدا عیومی ای  دازمان ملل منحد دا مجیض
 دددنجش  بدشر( با چهل و هشز اأی مثبز، از جیله اأی دولز ایران، به تصویب ادعد. ای  اع معه، که برای

هدای  الیللی اددز و هددف آن ایدجاد تتیع  نقدوق و آزادی  بدع  د، یق پعدیاناوکاا می به کشواها اددناا
 (123: 1913برابر برای هدیة مردم اددز. )دبعری اصههانی، 

الیللدی نقدوق مددنی و    های دازمان ملل منحد، بر پایة اع معة جهانی نقوق بشدر، معثداق بدع    یکی از عهدنامه. 2
مجیض عیومی دازمان   1311مصوب  (International covenant on Civil and Political Rights)دعادی 

از تصدویب گذااندد و بده     1311ای  معثاق اا امتا کرد و دا ددال   1311ملل منحد ادز. دولز ایران دا دال 
 ای  ترتعب به آن اعنباا قانونی بخشعد و فود اا به آن منعهد دافز.

 از نقوق اا دا ادنهاده و مردان زنان نقوق شوند تساویمنعهد می معثاق ای  طرف های، دولز9 . بر ادان مادة9
 کنند. تأمع  معثاق دا ای  شدهبعنیپعش و دعادی مدنی
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 1المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگیبند پنجم. میثاق بین
بعندعم  می 11ة ماد 9گعرد. دا بند ای  معثاق دا زمعنة نقوق بشر نقوق کودکان اا نعز دابرمی

 گونده هدعچ  غعرمیعدز و میعدز بددون    کلعدة اطهدال   نهض به و مساعدت دا نیایز تدابعر فاص»
 غعرمیعدز و میعدز بایدد دا مقابدل     دیگر باید اتخداذ بشدود. اطهدال    یا علل نسب علز به تبععض

 اف قدی  جهات برای که کااهایی به اطهال شوند. واداشن  نیایز و اجنیاعی ادنثیاا اقنصادی
 آندان  اشدد طبععدی   اندازد یا مانضمی مخاطره ها اا بهآن یا زندگی آوا ادزها زیانآن یا د مز

 «باشد. مجازات قابل قانون موجب گردد باید بهمی
آنچه اهیعز دااد نهظ د مز جسیانی و اوانی کود  ادز و هر آنچه بخواهد اید  مهدم   

اطره بعندازد مینوع ادز؛ فواه ادناا اطرادعان و جامعه باشدد فدواه قدانونی کده بددون      اا به مخ
توجه به باالتری  مصلحز کود  وضض شده باشد. با جیعدض مدوااد مدذکوا، بایدد بده محوایدز       

الیللی نقوق کود  هم قابل ادننباط اددز.  مصلحز کود  توجه شود و ای  امر از ادناد بع 
اعایز باالتری  مصلحز کود  باشد، اص ح قوانع  نعز محدود به ندذف  بدی  ترتعب، اگر اصل 

شود؛ بلکه دا زمعنة وضععز مالی کودکان پس از طد ق،  نیی 1113امااة دنی موجود دا مادة 
 دوت، یا عدم ص نعز یکی از والدی  بر نتانز نعز قابل اعیال ادز.

تأمع  و نهظ بداالتری  مصدلحز   های مرتبم با اموا کود  اگر هدف نهایی دا هیة تصیعم
او باشد، دا ای  صوات هیة مواد قانونی منتی  تععع  نتانز بر ادان دد  کدود ، جدنس    
کود ، از بع  ادن  نق نتانز مدادا دا صدوات ازدواج، عددم امکدان نتدانز پددا یدا مدادا         

مدا   کند کده محداکم  غعرمسلیان از کود ، و مسا ل مشابه آن قابلعز تهسعری منهاوت پعدا می
وجه با آن آشنا نعسنند. چنع  تهسعری دا مواد هدر کدود  و هدر پرونددة نتداننی بده       هعچبه

ادد که آیا بدا توجده بده اوضداع و اندوال      شود. ای  دؤال به ذه  میصوات موادی برادی می
تر اددز یدا فعدر؟    موجود دابااة نتانز تکعه بر د  کود  به اعایز مصلحز کودکان نزدیق

کم مطلق دلب نتانز از مادا به علز ازدواج مجدد او بدون برادی اوضداع و  دا ای  صوات، ن
شود، بلکه تععع  وضععز کنندة نتانز طهل دا نظر گردنه نییتنها عامل تععع انوال دیگر نه

تواند ف ف اصل اولعة اعایز باالتری  مصلحز کدود   نتانز کود  دقم بر ادان د  او می
شدود گروهدی از   کننده به مدوااد نتدانز موفدف مدی    ادعدگی باشد. دا چنع  شرایطی قاضی

هدا، ندوع   عوامل، از جیله د  کود ، وضععز اونی و ادنداای و مدالی والددی  و تیدای ت آن    

                                                           
 International covenant on Economic Socialالیللی نقوق اقنصادی و اجنیاعی و درهنگدی ) معثاق بع . 1

and Cultural Rights1311الیللی نقوق مدنی و دعاددی و پروتکدل افنعداای آن دا    عثاق بع ( به هیراه م 
ها مهنوح ماند. معثاق مذکوا به دنبال تودیض ددی و پنجیدع  ددند    مع دی تصویب شد و جهز امتای دولز

اید  ددند اا امتدا     1311(. دولز ایران دا ددال  111: 1911االجرا شد. )شریهعان، مع دی الزم 1311آن دا 
 بدان پایبند شد. 1311از تصویب آن دا دال  کرد و پس
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ااتباط کود  با هر یق از والدی ، و اط عاتی اا که اعتای فانواده یا اوانشنادان یدا مشداواان   
ها نتانز کود  اا تععدع   اا دهد و با اازیابی هیة آندهند دا کناا هم قردا افنعاا او قراا می
 (.111: 1913کند ) ناطق نوای، 

 

مبحث ششم. رعایت مصلحت کودک در قانون مدنی و قاانون حمایات   
 از خانواده

گذاا دا مصوبات و مواد قانونی منعددی به نقوق کود  پردافنه ادز. تا زمانی که پدا و قانون
داای کودکان هم نق و هم تکلعف آنان ادز ااند، درپردنی و نگهمادا با هم زندگی مشنر  د

ق. م.(. اما زمانی که پدا و مادا به هر دلعلدی، از جیلده طد ق یدا ددوت، از هدم جددا         1111)م 
شدند، کودکان نعز به تبض با پدا یا مادا فود زندگی فواهند کرد. برای تععع  مسدئول نتدانز   

جیله د  کود  و اعایز مصلحز وی، مواد نظدر اددز. بدا    بر کودکان مععااهای منعددی، از 
توان گهز بایدد بدر   اند نعز میالیللی دا ای  زمعنه دا پعش گردنهای که ادناد بع توجه به اویه

 ادان منابض غنی دقهی برفی قوانع  اص ح شوند.
 

 قانون مدنی 1111و  1111بند اول. مادة 
یز مصلحز کود  بدرای تععدع  نتدانز اددز. دا     قانون مدنی مصداق بااز محوا 1119مادة 

صواتی کده دادگاه به ای  تدشخع  بدردد که ماندن طهل کناا فدانواده بده دد مز و تربعدز   
بگعدرد. دا   دیگدری  دا مواد نتانز او تصیعم تواندمی نعسز، زند و به مصلحنشوی لطیه می

هرگاه دا اثددر  »ون مدنی مقرا داشز: قان 1119گذاا دا مدادة جهز تأمع  هیع  هدف، قدانون
 جسیانی یدا مادای که طهل تحز نتانز اودز صحز پدا افد قی عددم موافبز یا انحطاط

تواند به تقاضای اقربای طدهل یدا بده  یا تربعز اف قی طهل دا معرض فدطر بداشد، محکیه می
مقنتی بداند  ا که برای نتانز طهلالعدیوم هر تصیعم اتقاضای مدعی به یدا تدقاضای قدعم او

 «اتخاذ کند.
قانون مدنی ذکر شده ادز جنبة تهسدعری دااد و   1119مصادیقی که دا قسیز دوم مادة 

نصری نعسز. داواقض، میک  ادز قاضی بنا بر مواد ادنااهای دیگری اا مشیول عدم موافبز 
(. آنچه دا اینجدا بده نظدر    912 :1931و انحطاط اف قی دااندة نتانز بداند )صهایی و امامی، 

 1111دا تعااض ادز. بدی  ترتعب کده مدادة    11111با مادة  1119ادد ای  ادز که مادة می

                                                           
اگر مادا دا مدتی که نتانز طهل با اودز مبن  به جنون شود یا به دیگدری شدوهر   »قانون مدنی:  1111مادة . 1

 «کند، نق نتانز با پدا فواهد بود.
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هدم از   1119کندد و مدادة   قانون مدنی از مادای که ازدواج مجدد کرده ادز دلب نتانز می
ل ازدواج کندد. ندال اگدر مدادا طهد     پدا یا مادای که ص نعز اف قی ندااد دلب نتانز مدی 

تدوان دا پاددخ   مجدد کند و پدا طهل داقد ص نعز اف قی باشد، تکلعف کود  چعسز؟ مدی 
قاضدی اا دا اید     1119به صوات مطلق دلب نتدانز کدرده اددز و مدادة      1111گهز مادة 

گونده  آیدد. از مجیدوع اید  مدواد اید      تصیعم مخناا گذاشنه ادز. بنابرای ، تعااضی پعش نیدی 
دا صوات جیض دروض باال )ازدواج مجدد مدادا و عددم شایسدنگی پددا( از      شود کهبرداشز می

اگر یکی از اقربا یا قعم یا ا عس نوزة قتایی بده   1119شود و طبق مادة مادا دلب نتانز می
کند. امدا  علز عدم شایسنگی پدا تقاضای تغععر نتانز کند، قاضی به ای  موضوع ادعدگی می

کنندة باالتری  مصلحز کود  ادز یا اینکه صرداً فود اا با بدازی  آیا به واقض ای  تصیعم تأمع 
ایم. مدتی اا درض کنعم کده از  با کلیات قانون بدون توجه به هدف اصلی نتانز داگعر دافنه

مادای، که امکان درپرددنی شایسدنة درزندد فدود اا داشدنه، ددلب نتدانز شدده و او تدا دا          
د شایسنگی فود و عدم شایسنگی پدا کود  اا ثابدز  وتاب پروندة نتانز دا دادگاه بخواهپعچ

ناپدذیر بدر زنددگی کدود  بگدذااد.      تواندد آثداای جبدران   گدذاد و مدی  کند مدتی قابل توجه می
که اگر دا ابندا با جیعض اوضاع و انوال درپرددنی کدود  تععدع  شدود، از وقدوع اید        دانالی

رداً از نق قانونی فود به عنوان یدق  جریانات هم جلوگعری فواهد شد. نکنة دیگر اینکه مادا ص
انسان ادنهاده کرده ادز و ای  مسئله نباید به قعیز از دددز دادن درپرددنی کدود  فدود     

 بدون توجه به شرایم و آثاا آن تیام شود.
 1119نیاید برادی مجیوع اوضاع و انوال و شرایم ادز. زیرا طبدق مدادة   آنچه معقول می

بدا  « ر تصیعیی اا که برای نتانز طهل مقنتی بداند اتخاذ کندد. محکیه ... ه»... قانون مدنی 
داای او با درض باالتری  مصلحز او بود، نتانز به برادی شرایم، اگر مادا کود  محق به نگه

وی واگذاا شود و اگر غعر از ای  بود، نتانز به پدا یا شخ  دیگری واگذاا شود. زیرا دا اینجا 
تانز به والدی  نشده ادز و ای  نکم موادق با اعایز بداالتری   برای قاضی تکلعف به اعطای ن

مصلحز کود  ادز که ننی میک  ادز دا مواادی منجر به اعطای نتانز به شخصی غعدر  
 از پدا و مادا کود  شود.
نکومز دااد؛ به ای  صوات  1111قانون مدنی بر مادة  1119ادد مادة دا اننها به نظر می

ون مدنی با درض شایسنگی پدا اددز و دا صدوات عددم شایسدنگی او     قان 1111که نکم مادة 
شود و قاضی با جیعدض اوضداع و اندوال آن اا تععدع      قانون مدنی می 1119مواد مشیول مادة 

 کند.می
 

 قانون مدنی 1111بند دوم. مادة 
داای اطهدالی کده ابدوی  او جددا از     بدرای نتدانز و نگده   »قانون مدنی ایدران   1113طبق مادة 
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بعنعم کده  می« کنند مادا تا ههز دال اولویز دااد و پس از آن با پدا ادز.دیگر زندگی میقی
دا ای  مداده مد  ت تععدعِ  نتدانز ددِ  کدود  اددز. طبدق تبصدرة هیدع  مداده، بعدد از             

مصلحز او به تشخع  دادگاه دالگی، دا صوات ندوم افن ف، نتانز کود  با اعایز ههز
انز اا به صوات مشروط اعایز مصلحز کود  دا نظر گردنه اددز.  ادز که م   تععع  نت

به ای  ماده اضداده شدده اددز. اصد نات مدواد نتدانز        1113ای  تبصره طی اص نات مادة 
قدانون نیایدز از فدانواده(، بدا لحداو محوایدز جهدانی         41کودکان و وضض مواد جدید )مدادة  

الیللدی  ن قوانع  ایران با توادقدات بدع   دو شدمصلحز کودکان دا تععع  نتانز، ناکی از هم
 ادز.

قانون مدنی نظر به لزوم توجه به مصلحز کود  اید  مداده    1113جلسة مادة طبق صوات
با توجه به لزوم توجه عاطهی به اطهال و اقنتای تربعز درزنددان زیدر ههدز ددال     »تغععر کرد. 

 م و هدم از لحداو شدرعی    تودم ماداان، که هم از لحاو پزشکی و اوانشنادی ضروات آن اعد 
منعی بر آن منرتب نشده ادز، لذا جهز اعایز غبطه اطهال زیر ههز دال طدرح زیدر تقددیم    

دیگر داای طهلی که ابوی  او جدا از یققانون مدنی: برای نتانز و نگه 1113گردد ... مادة می
بصدره: بعدد از   ددالگی اولویدز دااد و پدس از آن بدا پددا اددز. ت      کنند مادا تا ههدز زندگی می

دالگی، دا صوات ندوم افن ف، نتانز طهل با اعایز مصدلحز کدود  بده تشدخع      ههز
 «دادگاه ادز.
قانون مدنی دا مجیض تشخع  مصدلحز نظدام علدز     1113جلسة اص نی مادة دا صوات

اص ح ماده اعایز غبطه و توجه به مصلحز کود  اع م شدده اددز. بندابرای  محدوا تععدع       
   ماده، با نهظ مععاا د ، باالتری  مصلحز کود  ادز.نتانز دا ای

 

 قانون مدنی 1111بند سوم. مادة 
دا صوات دوت یکی از ابوی  نتانز با آن که زنده ادز فواهد »قانون مدنی  1111طبق مادة 

بددنا بده نظدر برفدی مندض      « بود؛ هرچند منودی پدا طهل بوده و برای او قعم معع  کرده باشدد. 
که ای  مادا به لحاو ازدواج وی جهز اعایز مصالح کود  ادز؛ دانالی م نتانزتداو قانونی

نظریه اگر مطلقاً دادز بود، با توجه به اینکه والیز بر عهدة جد پددای کدود  اددز، امکدان     
اعطای نتانز بدو هم بود، ولی با تعریهی که از نتانز داشدنعم آن اا از والیدز جددا کدردیم.     

کودکان برآواده ددافن  نعازهدای عداطهی و اوندی آندان اددز کده        بخش عظعیی از نتانز 
 توانند آن اا برآواده دازند.کس به اندازة والدی  او نییهعچ

توان ادننباط کرد که دلب نتانز از مادا به علدز ازدواج مجددد او بده    می 1111از مادة 
تدانز کدود  دا   کنندة مصلحز او نعسز؛ وگرنه دا ای  مداده هدم بایدد ن   صوات مطلق تأمع 

شد که مصلحز کود  اا تأمع  صوات ازدواج مادا او به جد پدای یا شخ  دیگری واگذاا می
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کس چون مادا دلسوز کدود  نعسدز و مصدلحز او اا    کرد. اما ای  امر بدیهی ادز که هعچمی
ا تواند تأمع  کند. با اینکه ای  ماده با درض دوت پدا مقرا شده ادز، دلب نتانز از مداد نیی

بدون توجه به انحطاط اف قی پدا یا اوضاع و انوال متر به نال کود  نعز بر ادان محوایدز  
 مصلحز کود  دا تععع  نتانز نعسز.

قانون مدنی دابرگعرندة وضععز ازدواج مجدد مادا هم هسدز.   1111هیچنع  اط ق مادة 
، قددانونی  واندةماده 2یعنی ننی دا صوات ازدواج مادا نتانز کود  با مادا ادز. دا تبصرة 

اند بده ماداانشدان واگدذاا شدده     ، نتانز کودکانی که پداانشان شهعد شده12/1/1914مصوب 
نتانز درزندان صغعر یا محجوای کده پداانشدان بده مقدام واالی     »ادز. طبق ای  مادة وانده 

 اید   اف زنددگی ها فواهد بود و هزینة منعدا و یدا دوت شده باشند با ماداان آن شهادت اددعده
گعرد؛ مگر آنکه دادگداه  چنانچه از اموال فدودشان بداشد، دا افدنعاا ماداانشان قراا می درزندان
موااد ادعای عدم ص نعز مدادا ندکم بده عدم ص نعز کند. تبصرة یق. مقصدود از   دا صالح

. تبصدرة دو.  قانون مجنون یا دهعهی ادز که نجرش منصدل بدده صددغر باشدد     ای  دا محجوا
شدود. تبصدرة   ها نیدی وانده ذکر شده ادز مانض از نق نتانز آن مادة ازدواج مداداانی که دا

دادگداه معع  و به مادا یا نیایندة قدانونی او پردافدز فواهدد     تدودم منعااف ده. ندود هزینة
ز مادا به درزندد  هدزینة مدنعااف یا عدم ص نع نددود تععع  شد. تبصرة چهاا. دا مواادی که

بنعاد شهعد موفف اددز کددااشنان فدود اا بده دادگداه معرددی       باشد، شهدا دا دادگاه مطرح
 «کند.

قانون مددنی اددز و    1111تبصرة دوی ای  مادة واندة قانونی دا واقض مهر تأیعدی بر مادة 
و تدر  توان چنع  برداشز کرد کده دا درپرددنی بدر کدود  مدادا از هدر شخصدی شایسدنه        می

گذاا ازدواج مادا اا دا ناق واقدض و  دلسوزتر به نال درزند ادز. ای  دا نالی ادز که اگر قانون
توانسز نتانز طهل اا به ولی قهری او، اعم از جدد  دید، میبه صوات مطلق به ضرا کود  می

بعنعم ابوی  کدود  از هدر کسدی بده     که میپدای یا وصی منصوب از جانب او، بسپااد؛ دانالی
تر و دلسوزترند. ندال آیدا داددز نعسدز کده دا زمدان تععدع         انز و درپردنی او منادبنت

مسئول نتانز برای کود ، ننی با ازدواج مجدد مادا دا زمان نعات پدا، بداالتری  مصدلحز   
کود  اا دا نظر گردز و دید که از بع  پدا و مادا چه کسی به نتانز دزاوااتر اددز؟ درضداً   

ازدواج کرده و پدا طهل هیسر دیگری برگزیده ادز. اگر بخدواهعم طبدق   مادا کود  با دیگری 
قانون دعلی نتانز کود  اا تععع  کنعم، اولویز با پدا ادز. اما آیدا اید  تصدیعم بدر مبندای      
باالتری  مصلحز کود  ادز؟ چه تتیعنی برای اینکه کود  نزد پدا فود از آاامش بعشدنری  

ه کودکان بعشنر داعات اوز فود اا دا کناا مدادا هسدنند   کبرفواداا ادز وجود دااد؟ دانالی
 واقض ای  باالتری  مصلحز کود  ادز؟کند؟ آیا بهاگر مادا نباشد، چه کسی جای او اا پر می

فواهعم به ای  ننعجه بردعم کده بدرای تتدیع  بداالتری  مصدلحز      با طرح ای  دؤاالت می
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یا دلب نتانز کدرد؛ بلکده بایدد بداالتری      توان نکم مطلق صادا کرد و صرداً وضض کود  نیی
مصلحز کود  بنا بر شرایم و دالیل موجود تودم قاضی تععع  و بر ادان آن نکدم نتدانز   

شود، امدا آیدا زنددگی و آینددة یدق      تری طی میصادا شود. دادز ادز پرودة قتایی طوالنی
هدا و دادددراها   دادگاهدازی اا ندااد؟ تأدعس کود  و دا پی آن آیندة یق جامعه اازش ای  به

هدای آیندده   نظییتوان از بیبرای ایجاد نظم دا جامعه بوده ادز. نال با تصیعیات بنعادی  می
 جلوگعری کرد.

 

 1111قانون حمایت از خانواده، مصوب  11بند چهارم. مادة 
 هرگاه دادگاه تشخع  دهد توادقات ااجض بده م قدات،  »قانون نیایز از فانواده  41طبق مادة 
داای، و دایر اموا مربوط به طهدل بدرف ف مصدلحز او اددز یدا دا صدواتی کده        نتانز، نگه

مسئول نتانز از انجام تکالعف مقرا فودداای کند و یا مانض م قات طهدل تحدز نتدانز بدا     
تواند دافصوص اموای از قبعل واگذاای امر نتدانز بده دیگدری یدا     نق شود، میاشخاص ذی

بعنی ندود نظاات وی با اعایز مصلحز طهل تصیعم مقنتی اتخاذ تععع  شخ  نافر با پعش
م   تععع  نتانز، از دوی دادگاه، مصلحز کود  ادز. ای  دا نالی ادز که طبدق  « کند.

گعدری بدرای درپرددنی    الیللدی نعدز تصدیعم   و نظام نقوقی بع  1اع معة جهانی نقوق کود 
قانون نیایدز   41لحز کود  باشد. مادة کود  باید با توجه به نعازهای اونی و جسیی و مص

گدذاا مبندای تععدع  نتدانز اا     ، فود دلعلی اددز بدر اینکده قدانون    1931از فانواده، دا دال 
مصلحز کود  قراا داده ادز و بر مبنای آن برای قاضی دا تععع  نافر بر پددا و مدادا طهدل،    

هندة اولویز مصلحز کود  داند، افنعاا قا ل شده ادز و ای  نشانکه درپردز قانونی کود 
 ادز تا بدانجا که دیگر نق پدا و مادا دا نتانز مطلق نعسز.

 

 1111قانون حمایت از خانواده، مصوب  14بند پنجم. مادة 
قانون نیایز از فانواده نکم مطلق اا به اعایز مصلحز کود  داده ادز. طبق اید    41مادة 
ها و مقامات اجرایی دا کلعة تصیعیات دادگاهاعایز غبطه و مصلحز کودکان و نوجوانان »ماده 

 اط ق ای  ماده دابردااندة تصیعیات مربوط به نتانز کودکان هم هسز.« الزامی ادز.
قانون نیایز از فانواده معااض مواد نتانز دا قدانون مددنی    41دا نگاه اول، اط ق مادة 

انون عدام باشدد. بدا اید  ندال، بدا       تواند نادخ قادز. از نظر اصولی مادة قانونی قانون فاص نیی

                                                           
 تهاهم نعداز  دااد  به محبز و شخصعز کامل و تعادل پرواش جهز جهانی نقوق کود : کود  اع معة 1اصل . 1

 و دا امنعدز  پرمحبدز  دا دتدایی  هدر صدوات   فود و بده  والدی  و درپردنی توجه تحز و باید تا جای میک 
 یابد. پرواش و مادی اف قی
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الیللی دا زمعنة نقوق کود  نکدم  گام با ادناد بع هم 41یابعم که مادة تر دامینگاهی عیعق
مطلق اا صرداً بر ادان مصلحز کود  و نه چعز دیگری داده ادز و مصلحز اا هم با توجه به 

ن مصدلحز کدود  و نده چعدز     جیعض اوضاع و انوال باید دنجعد. اط ق ای  ماده صرداً بر ادا
قانون مددنی ددلب نتدانز از مدادا بده علدز        1111که دا مادة دیگر بعان شده ادز؛ دانالی

ازدواج مجدد او آمده ادز. از آنجا که قانون نیایز از فانواده تدازه تصدویب شدده و بدا اددناد      
کود  تهسعر ادد اگر ای  اط ق اا به نهض نهظ مصلحز الیللی هیاهنگ ادز، به نظر میبع 

 شویم.تر میکنعم، به اعایز باالتری  مصلحز کود  نزدیق
 

 مبحث هفتم. موانع حضانت
هرگاه عاملی نق نتانز پدا یا مادا اا دا نال تعلعق نگاه دااد، به ای  معندا کده تدا آن عامدل     
وجود دااد ننوان نتانز اا به صانب نق واگذاا کرد، ولی پس از زوال عامل دوبدااه وضدض بده    

داای و ای ندق نگده  نال عادی بازگردد، آن اا مانض اجرای نتانز نامند. لعک ، چنانچه نادثده 
کننده یدا کدود  تحدز نتدانز،     تربعز درزند اا برای هیعشه از بع  ببرد، مانند مرگ نتانز
 (.111: 1913باید آن اا از عوامل دقوط نق نتانز شیرد )کاتوزیان، 

دیگرند؛ به نحوی که اگدر یکدی از   ال آن الزم و ملزوم یقموانض اعیال نتانز با شرایم اعی
والدی  داقد شرایم اعیال نتانز باشد، از نتانز کودکدان فدود محدروم و اید  دقددان مدانض       

(، ادد م، شایسدنگی   211: 91تدا، ج  شود. عقل، بلوغ، آزاد بودن )نجهدی، بدی  اعیال نتانز می
 شدعخ (، ددکنی دا مددحل ثابدز )  121زنعلی: داای و درپردنی )وهبة الاف قی، قدات بر نگه

(، و عدم ازدواج مادا، که موضوع ای  مقاله ادز، از شرایطی هسدنند کده   41ق:  1911طودی، 
اند و به تبض آن جنون، صغر، دسق، عددم صد نعز اف قدی،    برای اعیال نق نتانز برشیرده

اند. اهدم مواندض اعیدال ندق     تانزداای کود ، و ازدواج مادا از موانض نق نعدم توانایی بر نگه
 شود.نتانز دا ادامه برادی می

 

 گفتار اول. موانع حق حضانت
تواند نتانز کود  اا بدر عهدده   مشهوا دقهای امامعه بر ای  باواند که کادر نیی بند اول. کفر:

کندد   داشنه باشد؛ هرچند مادا او باشد. بنابرای ، چنانچه مرد مسلیان با زن غعر مسلیان ازدواج
دیگر ط ق بگعرند یا یکی از زوجدع  کدادر ادد م آواد یدا یکدی از      داا شدن از یقو پس از بچه

که کودکانی دا نتانز فود دااند، نتانز پدا یدا  زوجع  مسلیان کادر یا منادق شود، دانالی
کنندده  (. از دالیدل اشدنراط ادد م دا نتدانز    111: 1913شود )کاتوزیان، مادا کادر داقم می

 اند از:بااتع



 5931 زمستان، 6، شمارۀ 64فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    711

 

 (111ق:  1411. تأثعرگذاای بر کود  و ایجاد زمعنة انحراف او از اد م )داضل هندی، 1
 م؛ یعندی شدخ  غعرمسدلیان بدر مسدلیان     . آیة نهی دبعل دا نهی والیز کدادر بدر مسدل   2

 ( والیدز 141)نسدا/  « لد  یجعدل اهلل للکدادری  علدی الیدؤمنع  ددبع       »به اقنتای آیة شریهة 
 ندااد.

گذاا به شرط اد م برای داانددة نتدانز اشدااه نکدرده اددز. لدعک        دا نقوق ایران قانون
 1132دانان با توجه به مدادة  ای از نقوقاند عدهدانان دابااة شرط بودن آن افن ف کردهنقوق

( و 911: 1931قانون مدنی قا ل به شرطعز اد م دا ناض  و ناضنه ادز )صدهایی و امدامی،   
ای دیگر دا قانون مدنی فاهرًا بنا بده م نظداتی بده عیدد کهدر دا زمدرة مواندض        عده بنا بر نظر

نل به اویة قتایی واگذاا شده ادز. با وجود ای ، دا هر مدوادی کده   نتانز نعامده ادز و ااه
به دلعل انحطاط اف قی پدا و مادا د مز جسیی یا اونی درزندان دا فطر باشد دادگاه بایدد  

و اا به دیگری بسپااد. هیچنع ، دا محادبة مصالح و مهاددی که دپردن طهل بده  داای از انگه
گعدرد  پدا یا مادا دااد، دادان اعنقادات مذهبی آنان اا یکی از عوامل مهم اف قی دا نظدر مدی  

توان گهز داواقدض بدا عددم ذکدر ادد م دا شدرایم       (. بنا بر نظر دوم می111: 1913)کاتوزیان، 
ز یا دلب آن باید با دا نظر گردن  باالتری  مصدلحز کدود  بده صدوات     نتانز اعطای نتان

 موادی از دوی قاضی تععع  شود.
گعدری بدر اعطدای    توان ننعجه گردز دا صدوات پدذیرش نظدر دوم تصدیعم    جا میاز هیع 

نتانز به پدا یا مادا کادر بنا بر اعایز مصلحز کود  به نظر قاضی واگذاا شده و دافصوص 
صادا نشده ادز. بنابرای ، دا دایر مدوااد، از جیلده ازدواج مجددد مدادا، بده       آن نکیی مطلق

طریق اولی باید اعایز مصلحز کود  دا اولویز قراا بگعرد. بعددتر بده اید  موضدوع پردافنده      
 شود.می

: دا ای  مواد باید گهدز الزمدة درپرددنی از کدود  عاقدل بدودن اددز.        بند دوم. جنون
شد، فود نعازمند اید  اددز کده تحدز درپرددنی دیگدری باشدد.        داواقض اگر شخصی عاقل نبا

ادندد و  وگدرنه مصالح کود  بده فطدر مدی    تواند نتانز کود  اا بر عهده بگعرد؛بنابرای ، نیی
اود. جنون پدا نعز دا نکم جنون مادا و دبب دقوط ندق نتدانز   نتانز از بع  می دلسهة
و دا ای  صوات نتانز طهل تا دد  بلدوغ بده    ( 412و  411: شیااة 1913شود )کاتوزیان، می

عهدة مادا ادز. دا ای  مواد باید گهز درقی معان جنون ادواای و جنون دا یی وجود نددااد و  
شود. ای  دا نالی ادز که دافصوص والیدز  از اط ق مادة قانون مدنی هم هیع  برداشز می

 گذااند.بع  جنون ادواای و دا یی درق می
یکی دیگر از شرایم نتانز شایسنگی اف قی اددز   انحطاط اخالقی:بند سوم. فسق و 

اند. بنابرای ، دسق از موانض نتانز اددز.  که دقها آن اا با صهز امانز برای پدا و مادا شنافنه
 اند از:توان برشیرد عبااتدالیلی که برای اشنراط امانز می
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دانندد؛ چده   ند آن اا منادی دسق مدی ا. تنادی با والیز: کسانی که نتانز اا والیز فوانده1
 اینکه دادق والیز ندااد.

 . عدم اطیعنان و ترن از فعانز شخ  دادق دا اموا کود .2
 (.424ق:  1419. ایجاد زمعنة بدآموزی و انحراف طهل )شهعد ثانی، 9
. پعدایش عسر و نرج: تکلعف به تسلعم کود  به شخ  غعراَمع  مسدنلزم عسدر و ندرج    4

 (.413: 1411عاملی، ادز )مودوی 
طدوا  دانند. هیانع وه بر صهز امانز، برفی دقها صهز عدالز اا هم برای نتانز الزم می

ق:  1911دااد عادل بر دادق برتری دااد )شعخ طودی، اذعان می الیبسوطکه شعخ طودی دا 
41.) 

ز صدرف  توان گهدا نهایز، دا مقام جیض معان عدم اشنراط عدالز و اشنراط عدم دسق می
؛ شهعد 213ق:  144اینکه عدم دسق فاهر باشد کادی ادز و اثبات عدالز الزم نعسز )نجهی، 

هرگداه دا  »قانون نیایز از فانواده  1119(. دا هیع  زمعنه، مطابق مادة 424ق:  1419ثانی، 
 یدا مادای که طهدل تحدز نتدانز اوددز صدحز      پدا افد قی اثدر عددم موافبز یا انحطاط

تواندد بده تقاضدای اقربدای     یا تربعز اف قی طهل دا معرض فدطر بداشد، محکیه مدی  جسیانی
 العدیوم هر تصیعم اا که برای نتانز طهدل تقاضای مدعی به یدا طدهل یدا به تدقاضای قدعم او

بنابرای ، دسق و عدم ص نعز اف قی پدا و مادا از موااد دلب نق « مقنتی بداند اتخاذ کند.
گعرد. زیرا به مصدلحز کدود    ز و ای  نکم باالتری  مصلحز کود  اا دا نظر مینتانز اد

نعسز تحز درپردنی شخصی باشد که دااای انحطاط اف قدی اددز و میکد  اددز موجدب      
 انحراف کود  هم بشود.

یکی از شرایم دااندة نق نتانز بلوغ ادز. با توجده بده آیدات    بند چهارم. صغیر بودن: 
وغ دا اد م به معنای ادعدن کود  به دنی ادز که دا آن قوای جسیی و و اوایات، بل 1قرآن

(. دقهای شدععه اید    11: 1911غریزة جنسی او نیو یادنه و آمادة توالد و تنادل ادز )مرعشی، 
 ر بده تعریدف  اند، شاید بدی  دلعدل کده نظد   مواد اا دا زمرة شرایم دااندة نتانز مطرح نکرده

 ید  مدواد، یعندی والددی  صدغعر دااای     دنی ایران مصدداقی بدرای ا  بلوغ دا دقه شععه و قانون م
قانون مدنی ایران و با توجه به تعریدف   1211شود؛ هرچند پعش از اص ح مادة درزند یادز نیی

: 1939بلوغ و تععع  د  هجده برای آن اید  شدرط موضدوععز داشدز )کرییدی و محسدنی،       
911.) 

انز بلوغ ادز. به کسی که به د  بلوغ نردعده با ای  نال، یکی از شرایم مذکوا برای نت
: مدفل صغعر(. هرچندد بلدوغ از شدرایم عامدة     1914گویند )جعهری لنگرودی، ادز صغعر می

                                                           
 .112؛ انعام/ 1؛ نسا/ 13و  11نوا/ . 1
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شدود، از شدرایم اجیداعی    تکلعف ادز، دا مواد نتانز، که نوعی دلطه و والیز محسوب مدی 
 (.212: 1913ادز )لطهی، 

قدانون مددنی اگدر مدادا دا مددتی کده        1111: طبق مدادة  بند پنجم. ازدواج مجدد مادر
نتانز کود  با اودز مبن  به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، نق نتانز با پدا فواهد 

 اند از:بود. دالیل ای  مدعا عباات
. اوایات. از دیدگاه برفی دقها، مادا تا وقنی ازدواج نکرده ادز نتدانز اا بدر عهدده دااد    1

مسدندا   دا  یابدد. ( و با ازدواج مدادا پددا دا نتدانز اولویدز مدی     12ق:  1411)شعخ مهعد، 
پعدامبر  »( نعز به نقل از داّ ال لی آمده اددز:  114: 21ق، ج  1411)النوای الطبردی،  الودا ل
و نددعز آن   تا زمانی که شوهر ندکرده اندقّ بدر نتدانز طهدل ادددز.    مدادا ددرمودند: )ص(اکرم

 اا از وی بگعدرد  فواددز کدودکش  ش او اا طد ق داده بدود و مدی   کدده شددوهر   زنی نترت به
)ع( طبق اوایات از امام صدادق « ای تو انقّ بر ندتانز هسنی.زمانی که ازدواج نکرده تا درمودند:

داای کدود  ددزاوااتر   یدق بده نگده   کدام دااند. مردی زنش اا ط ق داده و درزندی»پردعدند: 
(. بندا  4: ح 21/411)الحر العداملی، « تا زمانی که شوهر نکرده بداشد.مادا، »امام درمود: « ادز؟

بر اوایات مذکوا و دایر اوایات وااده، یکی از شروطی کده دقهدای ادد م بدرای نتدانز مدادا       
اند دراغز از زوجعز ادز. به ای  بعان که چنانچه مدادا دا مددتی کده بدرای نتدانز      برشیرده

شدود. بدا   ، نق او داقم و نتانز کود  به پددا مننقدل مدی   اولویز دااد به دیگری شوهر کند
 ب  شود که هر یق به دلعلی معنبر نعسنند. مث ً اوایز دلعیاندقز دا ای  اوایات مدعلوم مدی

از نظدر دددندی    1ب  غعام و دردی دیگر داوود منقری به دبب مردد بودن ااوی آن بع  نه 
منقدری نعدز بده     بد  داوود دلعیان  مردلة (. اوایز411: 1، ج 1414اعدنباا ندااد )الحرعاملی، 

(. باید گهز اید  ددلب نتدانز دا نظدر     11: 1931دلعل اادال ضععف ادز )اهبر و دعادت، 
دقها نعز اط ق ندااد و برای مانععز ازدواج مادا دا نتانز شرایطی وجود دااد؛ از جیله اینکده  

)اق، کادر، یا مجنون نباشد( شدوهر کندد. دا غعدر    به غعر پدا و دا زمان نعات و کامل بودن او 
؛ موددوی عداملی،   411: 1911ای  صوات ازدواج مادا مانض نتانز نخواهد بود )شدهعد ثدانی،   

1411 :411.) 
گونه مانعی برای نتانز کود  نداشدنه باشدد، ازدواج مجددد    پس، دا صواتی که پدا هعچ

توان دایادز دا صواتی که مخالف آن می مادا موجب دلب نتانز از او فواهد شد و از مههوم
پدا ص نعز و شایسنگی برای درپردنی نداشنه باشد، صرف ازدواج مجدد مادا موجب ددلب  

 شود.نتانز نیی
. بازماندن از وفایف مادای. بدا بدرقراای اابدطة زناشویی معان مادا و مدردی دیگدر، مدادا    2

                                                           
 ب  غعام او غعره. ب  داوود الینقری ع  نه دلعیان . 1
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ن نقدوق او کندد و بدالطبض دیگدر قدادا      موفف ادز هیة وقز فدود اا صدرف شوهر و بدرآواد 
: 2، ج 1411داای از کدودکش عددیل کددند )داضدل،    به وفایف مادای فود دا نگه نخواهد بود

اندد.  (. از نظر برفی، نق نتانز و نق زوجعز دو نق مندزانم 424: 1419؛ شهعد ثانی، 111
کده پعیدان زناشدویی ددبب     ها جدیض کددند. توضدعح آن  آن معان عیل تواند دابنابرای ، زن نیی

 اش ثابدز نقوقی پعدا کدند کده زن دا مدقابل آن نقوق تکالعهی بر عهدده  زن بر شود شوهرمی
 (.113: 1919نعا، شود )طاهریمی

شدوهر بده    نقدوق  تواند مانض بر عهده گردن  ندتانز کددود  بدداشد. زیدرا   ای  دلعل نیی
فدصوص دا مدواادی کده مدادا بدا   ایف زن باشد؛ بهای نعسز که مانض انجام دادن دایر وفگونه

(. ع وه بر آن ایدرادی  231، 91تا، ج ، بیاجازه و اضایز شوهر دوم ای  کاا اا انجام دهد )نجهی
توان وااد کرد ای  ادز که اگر مادا باید دا م دا فدمز شوهر فود باشد و که به ای  نظریه می

ی دادد هیع  مسئله دابااة پدا و مادای که با هدم زنددگی   شود، تالای  مانض وفایف مادای می
کنند نعز وجود فواهد داشز. داواقض، با دقز دا دالیلی که برای دلب نتدانز از مدادا بده    می

بعنعم که دا ای  نکم مصلحز کدود  اا مهدروض دانسدنه    علز ازدواج بعدی او آمده ادز می
ی با مادا و شوهر جدید او به مصلحز اوددز؛  ادز. بدی  ترتعب که زندگی با پدا به جای زندگ

که اشااه فواهد شدد، بدا اددنثنا مواجده شدده      که هیع  اوایات تودم معصومع ، چناندانالی
ادز. صدوا نکم مطلق دلب نتانز از مادا به علز ازدواج او با توجه بده محوایدز بداالتری     

 ادد.مصلحز کود  دا تععع  نتانز قابل تأمل به نظر می
 

 بندی موانع حق حضانتار دوم. دستهگفت
گذاا نکم قطعی دافصوص نتانز کود  صدادا کدرده اددز )م    با دقز دا مواادی که قانون

. یکدی از  2. یکی از والددی  ددوت کندد؛    1توان دا نظر گردز: ( ده نالز اا می1111و  1111
 . مادا به دیگری شوهر کند.9والدی  مجنون شود؛ 

ز مدوااد ددقوط نتدانز اددز، دیگدر عید ً امکدان درپرددنی و         دا درض اول و دوم، که ا
تواند درپردنی کسی اا بر نتانز وجود ندااد. بدی  معنا که شخ  مجنون یا منودا عی ً نیی

گذاا دا ای  مواد قانونی نق نتانز اا به شخ  دیگدری  عهده داشنه باشد و به ای  علز قانون
گذاا ما برای آن دا کناا جندون مدادا نکدم ندوعی     نوناعطا کرده ادز. اما دا مواد دوم، که قا

گذاا با درض مصلحز تععع  کرده ادز، عی ً امکان درپردنی از جانب مادا وجود دااد و قانون
کود  دا دلب نتانز از مادای که ازدواج مجدد کرده ادز ای  نکدم اا داده اددز. اید  دا    

گذاا مخناا ادز تصیعیی بگعدرد کده   قانون نالی ادز که دا موااد انحطاط اف قی پدا و مادا
 به مصلحز کود  ادز.
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توان دا نظر گردز. نالز اول اینکه عی ً دیگر امکدان  بندی مطالب دو نالز اا میدا ددنه
نتانز وجود ندااد و نالز دوم امکان نتانز وجود دااد، اما میک  ادز مصلحز کود  بده  

به قاضی داد تا با مبنای بداالتری  مصدلحز کدود      فطر بعهند و باید دا ای  فصوص افنعاا اا
 تصیعم بگعرد.

کندد، دا دددنة دوم   ازدواج مجدد مادا، با توجه به اینکه عی ً امکان نتانز اا ددلب نیدی  
گعرد و با اینکه مصلحز کود  با دلب نتانز از مادا مهروض اددز بایدد بدا دا نظدر     قراا می

که امروزه مهروض بودن ددلب نتدانز از   دانالی داشن  باالتری  مصلحز کود  برادی شود؛
 مادا به علز ازدواج مجدد او نعز قابل فدشه ادز.

دا گذشنه، با توجه به وابسنگی اقنصادی زن به مرد، درض بر ای  بود که اگر زنی از شدوهر  
اول فود جدا شود، دیگر واجد ادنطاعز مالی برای پرواش کودکان نعسز. و اگر با دیگری هدم  

تنها فود زن از نظر اقنصادی به مرد وابسنه ادز، بلکه هیسر جدیدد زن میکد    اج کند، نهازدو
ادز درپردنی کودکان زن از هیسر دابقش اا نپذیرد یا اگر بپذیرد، با کود  بددادناای کندد.   
پس بهنر ادز درپردنی اا به پدا کود  داد تا هم مادا بنواند دوبااه ازدواج کند و هم کدود   

وغ غریبه نجات یابد. ای  دا نالی ادز که امروزه چهل داصد نعروی کاا جهان اا زندان  از زیر ی
بسدا  اندد. چده  پای مردان دا اجنیاع نتوا دااندد و دااای اددنق ل مدالی   دهند و همتشکعل می

ها نه به علز نعاز مالی، بلکه برای ادزایش دطح کعهی و ااضای نعازهای اوندی  ازدواج بعدی آن
هدا شدود، از اید  نعداز کده      اشد که اگر بخواهدد موجدب ددلب نتدانز درزنددان آن     و عاطهی ب

 ها اا هم پوشش عاطهی بدهد چشم بپوشند.توانسز کودکان آنمی

 

مبحث هشتم. دالیل مثبته بر لزوم رعایت باالترین مصالحت کاودک و   
 تأمین آن با تداوم حضانت مادر حسب مورد

هظ باالتری  مصلحز کدود  اددز، ددلب نتدانز از     با توجه به هدف و مبنای نتانز، که ن
تواند برف ف ای  هدف باشد. مادا به صوات مطلق بدون دا نظر گردن  اوضاع و انوال فود می

تر ادز؛ مگر دلسوزتری  ادراد به کود  مادا ادز و او از هر شخصی به درپردنی کود  محق
ی نتانز، نتانز اا به شخصی که ف دش ثابز شود. و دا صوات اثبات ف ف، بر ادان مبنا

کنعم. اوایات و دالیل منعددی دا ای  مدعا کند واگذاا میباالتری  مصلحز کود  اا تأمع  می
 وجود دااد.
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 هابند اول. آیات و روایت
دابااة اصل وجوب نتدانز بده اطد ق آیددة      1دواة بقره. با ادندالل برفی از دقها 299. آیة 1

کده مصدلحز کدود  بایدد      توان ای  معنی اا ادننباط کردمی 2«ة بولدهاالتدتاا والد»کدرییة 
طهل از دام  پرمدهر مدادا ضرا به کود  ادز و اطد ق   کردن ای  بعان که دوا اعایز شود. با

 گعرد.آیه آن اا دابرمی
جدایی بعندازد فداوندد بدع  او و دوددنانش     ندیث نبوی. کسی که بع  درزند و ماداش. 2
 (.114: 1924اندازد )محید ب  عبداله، جدایی می عامزاوز ق
 ددلب الطهدل قدوّة النهدوض و النغدذّی     و مد  انینده انّده لیدا     »درماید: می )ع(امام عدلی. 9

 نده و نتداننه ددان قسدا قددلب ام دقده      جعل تلق القوة ددی امّده و اقددّقها عددلعه النقدوم بنربع     
 )ع مدده.« ننه عدددلی ددددا ر الیددؤمنع الوجدددب تدددربعة هدددذا الطهددل و نتددا  مدد  االمدددهات

 ز فداونددد ایدد  ادددز کدده چددون تواندداییهددای انیدد(. از نشددانه241: 32، ج 1419مجلسددی، 
 داده و او اا بدده کدود  مهربدان    نرکز و تغذیه اا از کود  گردنه ای  توان اا دا مدادا قددراا  

 ای ددددنگدل بددود ورد. پددس اگدددر مدددادداای او اا بددده عدددهده بدددگعتربعددز و نگدده تددا کددرده
بر دیگر مؤمنان واجب ادز. چون مد     کود  داای و تربعزمصالح کود  به فطر ادناد، نگه

 دانسدنه  داای، و تدربعز ندعکو بدوده ادز مدادا اا ددزاوااتر  نتانز اعیال مهربانی، شهقز، نگه
 ادز.
زن آزادی »و گهدز:  ادعد  )ع(داود اقی از امام صادق. داود اقی فدمز امام صادق. اوایز 4
و پس از آنکه از وی درزندی آواد از هم جدا شدند. زن، پس از جددایی از   ای ازدواج کردبا برده

شدد نزد او ادز  آگاه وی، با مرد دیگری ازدواج کرد. هنگامی که عبد از ازدواج هدیسر ددابقش
ی درزندش اددندالل کدرد و از   دااو با ادنناد به ازدواج دوبااة وی بر عدم شایسنگی او برای نگه

تا زمانی که آن مدرد )شددوهر   »درمود:  )ع(امام« بدهد. وی فوادز کده نتانز درزندش اا به او
؛ شدعخ  41: 1، ج 1911)کلعندی،  « داای درزندد ددزاوااتر اددز.   ددابق( بدرده باشد زن به نگده 

 (.113: 1ق، ج  1911طدودی، 
دا صواتی که پدا کود  برده و مادا طهدل آزاد   ،)ع(دا ای  اوایز، طبق درمایش امام صادق

باشد، دا صوات جدایی پدا و مادا، مادا به نتانز دزاوااتر ادز. زیرا ای  به مصلحز کدود   
تر ادز. دلب نتانز از مادا به علز ازدواج مجدد او با درض اعایدز مصدلحز کدود     نزدیق

شود. از مادا دلب نتانز نییادز؛ بدی  صوات که اگر مصلحز کود  به نحوی دیگر باشد، 
جا وندت م   گردز بر مصادیق دیگر؛ از جیله دسق و انحطداط اف قدی   توان هیع نال می

                                                           
 .211ق:  1411ی، الیودوی السبزواا. 1

 .299بقره/ . 2
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العد ج مانندد ایددز یدا     های صعبپدا، دقدان ادنطاعز مالی پدا و توانایی مادا، ابن  به بعیاای
 اعنعاد پدا.

 

 بند دوم. نظرات علمای اسالمی
تر ادز، به جهز آنکده مهربدانی زن   زن برای نتانز از مرد شایسنه»ید: درماثانی می . شهعد1

 1«اددز.  داایای اددز کده آمدادة پدرواش و نگده     بدعشنر اددز و نعز فلقز اصلی زن به گونه
داشدز  طوا کده گهنده شدد، هددف اصدلی نددتانز نددگه       (. هیان421ق:  1419)شهعد ثانی، 

نتدانز هیداهنگی بدا طددبععز صددوات       امصلحز کود  ادز. دا نقعقز، از نظر شدرعی د 
 (.211ق:  1411)الیودوی السبزواای،  2گردنه ادز

اند دزاوااتری  مدردم بده نتدانز مدادا اددز؛ چده دا ندال       مذهب گدهنهننهی. علیای 2
و  نال ط ق. دپس، بعد از او، مادا و مدادا مدادا او. علیدای مدالکی   دا یا ازدواج با هیسر باشد

(. ننهعدان  121: 4اند )الجزیری، ج نبلی مشابه هیع  اا با مخنصر تهاوتی بعان کردهو ن شادعی
اند که نتانز از بچه نق فویشان مادای کود  ادز و دزاوااتری  ادراد دا امر نتدانز  برآن

 (.111و  433: 4مادا ادز؛ فواه دا نکاح پدا کود  باشد یا نباشد )الجزیری، ج 
دانندد.  تدر مدی  طوا کلی نق مادا دانسدنه و او اا شایسدنه  ا بهدقهای اهل دنز نتانز ا .9

مادا به کود  بعشنر  گویند مهربانی و دلسوزیمسنند نظر ایشان ادز، می ع وه بر اوایاتی که
 (.131و  134: 4ادز ) الجزیری، ج 

به  مادا، پس از جدایی پدا و مادا،»نویسد: دکنر وهبة الزنعلی، از علیای اهل دنز، می .4
مهربدانی و   داای کود  بدعشندر دزاواا ادز. زیدرا اتهاق علیا، دا تربعز و نگه به ودات، ط ق یا

دادق باشد که نق درزند  ایگونه تر ادز. مگر اینکه مرتد باشد یا بهدودنی او از هیگان ادزون
یده، یدا اینکده دا کنداا او     دا مجدالس تعز  فدوانندگی دزدی، فوانی،از بع  برود؛ مانند زنا، آوازه

 (111د  111: 1)وهبة الزنعلی، ج  9...«و  کود  گذاادن امنعز نداشنه باشد، مانند تنها
داای تدری  دددلسهة نگداه   شود که مدهمگونه ادننباط میدانان ای و نقوق دقها از کلیات .1

کدود  از زمددان   »گویدد:  می داناناز نقوق یکی و مصلحز وی ادز. مث ً کود  اعایز غبطه
داای، و انجام دادن کااهایش اقدام کندد  تولد به کسی اننعاج دااد تا دا زمعنة تربعز، اشد، نگه

نعاز شدود و ددزاوااتری  مردم برای نتانز مداداش اددز. بدرای اینکده وی از     تا زمانی که بدی

                                                           
 «الیعد لذلق باالصل. و هی باألنثی ألعدق مدنها بدالرجل لیزید شهقنها و فلقها»...  .1
د بدع  االم و     تعالی الحدتانة هی نیایة الطهل و اعاینه و انها دی الجدیلة مد  االمدوا الطبععة اللنی جعلها اهلل. »2

 «دت ً ع  االنسان کلٌ بحسبه. اوالدهدا لحدنانها د دی الحعوان

االم انق بحتانة الولد بعد الهرقة بط ق او وداة باالجیاع لودوا شهقنها اال ان تکون مرتده او داجرة دجواا یتدعض  . »9
 «الولد به کزنا و غنا و درقة و نعانة او غعرمامونة بان تخرج کل وقز و تنر  الولد ضا نا.
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ق نتانز برای مدادا ثابدز   تر ادز و از هیه تواناتر. پس، دا داجة اول نهیه با کود  مهربان
تدر طبعداً مقددم فواهندد بدود. چدون       مادا زنان مدحاام کدود  و فدویش نزدیق از ادز و بعد

 ای  او مادا اا ددزاوااتر  از داای، و تدربعز ندعکودز.م   نتانز اعیال مهربانی، شهقز، نگه
 (.411: 1311)زیدان، « ادز.
 

 های روانشناسیبند سوم. یافته
هدا  کده نتدانز آن های اوانشنادی، نعازهای عاطهی و شنافنی و اجنیاعی کودکانی ادنهطبق ی

شود و میک  ادز تأثعر نداگواا بدر   پس از ط ق از مادا دلب شده به گدونة مدؤثر بدرآواده نیی
فصوص هنگامی که کود  دفنر ها بگذااد. دا صواتی که با دلب نتانز از پداان، بهآیندة آن
  تأثعر مشهود نعسز. گسسنه شددن اوابم بدع  درزنددان و مددادا پعددامدهای منهدی      باشد، ای

فواهد داشز. بالبی بر آن ادز که کنش منقابل بع  مدادا و درزندد ندوعی دلبسدنگی عداطهی      
شود کود  به دنبال آدایش ناصل از وجود مادا ای  ااتباط عاطهی باعث می که کندایجاد می

د    111: 1911گدذااد )مادد ،   ها دا اابطة وی با دیگران تأثعر مدی تعاملباشد و دا آیدنده ای  
119.) 

کند که نوزادان هنگدام اضدطراب و   ( دا ننعجة تحقعقات فود افهاا می1311) المپ معشل
 دا دهند. اما هنگامی که چنع  وضععنی نددااند و پدا و مددادا هعجان مادا اا بر پدا ترجعح می

ماهده  کند که نوزادان هجدده او گزااش می شوند.نیی قا ل گونه ترجعحیهعچها هسنند کناا آن
دهند می نشان وابسنگی دا برابر پدا ادناای اجنیاعی و ادیی و دا برابر مادا ادناای ناکی از

 (.1913)باقری، 
ن ها بده عهددة ماداانشدا   بع  د مز اوانی درزندانی که نتانز آن که یادنة دیگر ای  ادز

شده تهداوتی معنداداا وجدود دااد. نندای       ددلب از مداداانشان ادز و درزندانی که نتانز آنان
ها دلب شده بدعش از گروهدی   که نتانز مادا از آن درزندانی دا دهد افن ل ادنااینشان می

لدی  هدای مطالعدات قب  ماداشان اددز. ای  یدادنه با هیدة یادنده   عهدة به هاادز که نتانز آن
فدوانی  درزندان پس از ط ق و ددلب نتدانز از مدادا هدم     اوان دابااة به فطر ادنادن د مز

( 2111داید و بددکر ) (، وایز1331(، گاتی  و الزاا )1311) 2شع  (،1311) 1دااد. مث ً چپی 
 ددلب  ها از ماداکنند کودکانی کده پس از طد ق نتانز آنتدحقعقات فود فاطرنشان می دا

 شدود و ای مدؤثر بدرآواده نیدی   هدا بده گونده   نعازهدای عداطهی و شدنافنی و اجنیداعی آن     شده
 ربدده کننددد؛ دا صدددواتی کددده ایدد  امددرو ندداگواا اا دا آینددده تج جدددی میکدد  ادددز ننددایجی

فصوصاً هنگامی که درزند موادنظر دفندر باشدد، صدادق نعسدز. گسسدنه       پداان بدرای چندان

                                                           
1. chapman 
2. shinn 
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: 1912فواهدد داشدز )نسدعنعان، ددعیع ،      منهی آمدهایپی و مادا شدن اوابم بع  درزندان
111.) 

کندد کدده   ایجاد مدی عاطهی به اعنقاد بالبی، کنش منقابل بع  مادا و درزند نوعی وابسنگی
و دا آیندده،   باشدد  شود طهل به دنبال آدایش ناصل از وجود ماداای  ااتباط عاطهی باعث می

 (.1911 گران تأثعر گذااد )ماد ،وی با دی ها دا اابطةای  تعامل
 

 گیری بر اساس باالترین مصلحت کودک. وحدت مالک در تصمیمچهارمبند 
درزنددان کهدر والددی      دا مبحث موانض نق نتانز گهنه شد که از موانض درپردنی و نتدانز 

اگدذاای  عدم ذکر کهر دا زمرة موانض نق نتانز به جهز و 1دانانادز. طبق نظر برفی نقوق
گعری دا زمعنة نتانز با توجه به باالتری  مصدلحز کدود    آن به اویة قتایی ادز تا تصیعم

توان برای ازدواج مادا هم با دا نظر گدردن  بداالتری    باشد. نال اگر ای  نظر اا بپذیریم، آیا نیی
ی مصلحز کود  به طریق اولی تصیعم اا به اویة قتایی دپرد؟ بدا توجده بده اینکده درپرددن     

کود  از دوی مادای که ازدواج کرده ادز مصلحز بعشدنری دااد تدا پددا یدا مدادا کدادر، بدا        
پذیرش ای  نظر، قاضی، با دا نظر گردن  شرایم هر پرونده، برای اعطای نتدانز بدا محوایدز    

 مصلحز کود  افنعاا دااد.
 

 . ایجاد عسر و حرجپنجمبند 
ای صادا کرده بود که دا صواتی بخشنامه 11/3/1912 گوی شواای عالی قتایی دا تاایخدخ 
درددا  دواان نتانز مادا پایان یادنه، ولی جدایی مادا از درزند باعث عسر و ندرج و طاقدز   که

پردعده شد کده   )قدن ددره( کاا گردنه شود. دؤالی نعز دا ای  باب از نترت امام باشد، جلوی ای 
صوات پسر بودن کود ، و پس از ههدز ددال،   ، دا اگر جدا کردن درزند از مادا پس از دو دال

هدم   ناپذیر برای او شود، آیدا دا اید  نالدز   مشقز تحیل دا صوات دفنر بودن کود ، موجب
کند یا نه؟ نترت امام دا پادخ درمودندد:  می دادگاه مادا اا به تحویل دادن کود  به پدا ملزم

تواندد مثبدز محوایدز    اید  مطلدب مدی    2«صوات پدا نباید درزند اا از مادا جدا کند. دا ای »
مصلحز باشد. زیرا باید کود  اا تا ند میک  از مشقز ناشی از جدایی پددا و مدادا و تععدع     

 نتانز دوا داشز و ای  فود منطبق با اعایز باالتری  مصلحز نسب مواد ادز.
 

                                                           
 .111: 1913ن، کاتوزیا. 1

 ابوذا افگر.« نتانز و م قات طهل»، 1911آذاماه  21اوزنامة اط عات،  .2
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 المللی. اسناد بینششمبند 
اهیعز مصدلحز کدود  طبدق    »ث ع وه بر آنچه دافصوص کنوانسعون نقوق کود  دا مبح

الیللدی آمدده اددز محوایدز مصدلحز      اشااه شد، از آنچه دا ای  ادناد بدع  « الیللیادناد بع 
شود، بلکده اگدر   یابعم. دا ای  ادناد ازدواج مجدد مادا موجب دلب نتانز نییکود  اا دامی

فواهدد کدرد.    باالتری  مصلحز کود  ایجاب کند، کود  با تصیعم قاضی با مادا فود زنددگی 
برداا نعسز و باید دا هر مواد با جیعض نکم مصلحز کود  مطلق ادز و فود مصلحز اط ق

اوضاع و انوال برادی شود. مطابق کنوانسعون نقدوق کدود ، جددا کدردن کدود  از پددا یدا        
ماداش غعرقانونی ادز؛ مگر اینکه به نهض او باشد یا مواد دوءاددنهاده والددی  قدراا بگعدرد. دا     

جا مهروض نعسدز، بلکده دا هدر    نجا مصلحز کود  با جدا کردن او از پدا و ماداش دا هعچای
 موادی باید برادی شود.

 

 گیرینتیجه
 ه دلسدهة تععدع  نتدانز تدأمع  مصدلحز     اددعم کد  از مجیوع آنچه گهنه شد بدی  ننعجه می

 ا و مدادا ز. بدا توجده بده اولویدز پدد     داای اودد تدری  ددرد بدرای نگده    کود  با تععع  شایسنه
 دا زنددگی کنندد، بایدد درپرددز کدود      دا درپردنی کود ، دا صواتی که ای  دو از هم جد 

 بددا جیعددض اوضدداع و انددوال موجددود دا هددر مددواد مشددخ  شددود. الهددز و نزدیکددی مددادا بدده 
 ناپدذیر داشدنه باشدد؛ تدا    اای جبدران تواندد آثد  درزند موضوعی بدیهی ادز و جدایی ای  دو مدی 

 مدادا و درزندد شدود لعندز کدرده اددز.      کسی اا کده موجدب جددایی     ص()آنجا که پعامبر اکرم
 شدود، الً بدا مدادا طهدل بدرآواده مدی     ها به بداالتری  مصدلحز کدود ، کده اصدو     ایشة هیة ای 

 گدردد و اگدر دا جدایی دقددان مصدلحز کدود  مهدروض اددز، مانندد عددم صد نعز           برمی
 هندری  تصدیعم اا بده قاضدی محکیده     ذ بگذاا افنعاا براددی و اتخدا  اف قی مادا یا پدا، قانون

 بده هیدع  صدوات قاضدی بدا براددی جیعدض       داده ادز. دافصوص ازدواج مجدد مادا هم باید 
 الیللدیِ نقدوق کدود ،   اوضاع و انوال نتدانز طهدل اا مشدخ  کندد. دا هیدة اددناد بدع        

هدای قتدایی و غعرقتدایی امدری     گعرینهظ باالتری  مصلحز کود  دا کلعة انکام و تصیعم
 دی ادز.ادا

توان اوش  شد دافصوص دقوط نتانز دا مواادی مانند مرگ یا جنون یکی از ابوی  می
نکم نوعی بر نتانز پدا یا مادا باقی و دالم صادا کرد. اما دا موااد دیگدر کده مدانض نتدانز     

کند. شود، مانند عدم ص نعز اف قی پدا یا مادا، قاضی با برادی موادی نکم اا صادا میمی
توان برایش نکدم کلدی صدادا کدرد و نعازمندد      اج مجدد مادا هم از ددنة افعر ادز و نییازدو

دهدد آثداا مخدرب و    های اوانشنادان نشان میبرادی موادی ادز. ای  دا نالی ادز که یادنه
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هایی ادز که تحز مشک ت اونی درزندانی که تحز درپردنی مادا فود نعسنند بعشنر از آن
 سنند.درپردنی مادا فود ه

قانون نیایز از فانواده نعز به صوات مطلق اعایدز مصدلحز کدود  اا دا هیدة      41مادة 
 1111تصیعیات مربوط به نتانز او الزم دانسنه ادز؛ به نحوی که دا نگاه اول گویی با مدادة  

توان قا دل بده نسدخ    قانون مدنی منعااض ادز. اما، با توجه به اینکه ای  قانون فاص ادز، نیی
قانون مدنی و فااج کردن آن از نالز اط ق و وضض آن بدا دا   1111ابرای ، اص ح مادة شد. بن

 نیاید.نظر داشن  باالتری  مصلحز کود  منادب می
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