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مبانی فقهی حقوقی حق کودک بر بودن با والدین در نظام حقوقی ایران و »

 «کنوانسیون

 1فائزه سادات عظیم زاده اردبیلی

 2لیلی تقربی

 چکیده

زایی دوران کودکی یکی از مقاطع مهم زندگی هر انسانی است که در شکل گیری اساسی شخصیت وی تاثیر بس

رای رسیدن به رشدی بترین نیازهای کودک  از ضروری و در کنار آنها بودن با والدینداشتن  ارتباط  از این رو دارد

با توجه به  .شودینادیده گرفته ماین امر مهم گاه به دالیل مختلفی از سوی والدین اما متاسفانه .همه جانبه است

و از ودشو بررسی همه جانبه آن برای ما ثابت می بودن با والدین  ضرورت شناسایی حق کودک براین مطالب 

خته شده آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و مالقات، به رسمیت شنا

در خالل  .تترین آنها قاعده الضرر و الحرج اسگردد که مهماست؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می

دک بر بودن جایگاه حق کو عبارت اند ازبرای ما مطرح میگرددوترین سواالتی که در زمینه این حق  ث اساسیبح

والدین در  با والدین در نصوص دینی و کنوانسیون چگونه تبیین شده است همچنین قلمرو و مصادیق حق بودن با

ودک بر بودن نین ایران در استیفای حق کنظام حقوقی ایران و کنوانسیون چیست و در نهایت روشهای حمایتی قوا

 و نوع این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد بخانه ایاکت-روش تحقیق در این مقاله اسنادی  .چیستبا والدین 

تباط با کودک تلقی کردن ار« تکلیف»محورهای نیازمند تحول، از یافته های حاصل از این بررسی ها این است که.

ادله حرمت  در فقه امامیه براساس قواعد کار آمدی همچون الضرار و الحرج و نیزهمچنین  . برای والدین است

قانون جهت  در قطع رحم و اصل اباحه مالقات با ذویالحقوقین حق بودن کودک با والدین اثبات می گردد.همچنین

یون کودک سر مواد کنواناستیفای این حق از طریق دونهاد حضانت و مالقات تا سن بلوغ کودک صورت می پذیرد.د

که از  ستاوتنها منافع آن ها مورد توجه قرار گرفته .در مورد حضانت اطفال به طور خاص پرداخته نشده است

عالی کودک  شود منافع مادی و دنیوی است که شامل مصالحآنچه معموالً به ذهن متبادر می« منافع کودک»کلمه 

 .شودبویژه غایات معنوی نمی

                                                           
 azimzadeh@isuw.ac.ir              خواهرانستاديار گروه فقه و حقوق اسالمي دانشگاه امام صادق پرديس ا -1
   gmail.com3343l.tagharobi@           دانش آموخته کارشناسی فقه و حقوق اسالمی دانشگاه امام صادق)ع( پرديس خواهران)نويسنده( - 2
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 عده نفی عسر و حرج،قا قاعده الضرر،حضانت،حق مالقات،حق بودن با هم :کلیدیواژگان 

 مقدمه

 

که  حق برخورداری از همراهی با والدین و بهره مندی همه جانبه از عواطف آنها در  ،یکی از اقسام حقوق کودک

کودکان موجوداتی سرشار از نیاز های مختلف هستند که خود به تنهایی قادر به  .زمینه های مادی و معنوی است

رفع این نیاز ها نمی باشند به همین جهت بیشتر مورد حمایت قرار گرفته و حقوق مختلفی به آن ها اختصاص 

ربیت و یافته است. از جمله حقوقی که در دین مبین اسالم برای کودک تعریف شده است می توان به حق بر ت

 محبت، حق بر احترام ،حق انتخاب نام نیکو و حق بر ارتباط با والدین اشاره نمود.

کودک برای اینکه شخصیتی رشد یافته در تمام جهات داشته باشند نیاز به ارتباط با اطرافیان خود به ویژه پدر و 

ن اسالم رابطه محبت آمیز با کودکان مادر دارد و تاکید دین اسالم بر صله رحم خود دلیلی بر این مدعا است.در دی

از سوی والدین بسیار حائز اهمیت بوده و روایات بسیاری در این زمینه نقل شده است بنابراین ارتباط موثر با 

نوع این پژوهش کودکان جز تکالیف والدین است که به خاطر این تکلیف، خداوند از آن ها باز خواست خواهد کرد.

  بوده رویکردی تلفیقی با کار همچنین در آن از روش کتابخانه ای استفاده شده است بنیادی کاربردی بوده و

فقهی و  کتب و مقاالت در زمینه هایومداقه ای که دربا ارزیابی  باشد. داشته جامعه برای کاربرد شده وسعی

نوعی بررسی در ....سعی حقوقی پیرامون موضوع  حق کودک در بودن و ارتباط داشتن با والدین صورت گرفته

تابتوانیم به سواالت ایجاد شده در جهت رسیدن به هدف این موضوع پاسخ های نسبتا جامعی  شده تطبیقی 

مواد قانونی  ت و با توجه بهبدهیم.در این مقاله بر آنیم که با بررسی نظام اسالمی که برگرفته از آیات و روایات اس

حق کودک در مورد مسئله مهم یون کودک و قانون حمایت از خانواده و اسناد و مدارک بین المللی از جمله کنوانس

.همچنین بر اساس منابع فقهی و نیمحقیق کدر بودن با والدین و بهره مندی مادی و معنوی از هر دوی آنها ت
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مشخص نموده تا حقی از ایشان ضایع نگردد و پشتوانه در این زمینه را به طور کامل   کودکحقوقی  حقوق 

 اشد.افع و ارزش های انسانی آنها ببرای حفظ من محکمی

 

 بیان مسئله

 

ارتباط با والدین از ضروری ترین نیاز های کودک برای رسیدن به  رشدی همه جانبه است که گاه به دالیل مختلفی 

می  از سوی والدین وی نادیده گرفته می شود.این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین را ثابت

البته منظور ما از ارتباط در این پژوهش، ارتباط فیزیکی است و انواع دیگر ارتباط نظیر ارتباط های تلفنی،  کند.و

مکاتبه ای و ... مورد نظر نمی باشد؛ گرچه به فتوای فقها، ارتباط به صورت تلفنی نیز، مصداق پیدا می کند. لیکن 

ودن با والدین، تامین منافع روحی و عاطفی کودک است واین به دلیل اینکه هدف از شناسایی حق کودک بر ب

از  ومیسر نمی شود مگر با ارتباط فیزیکی وی با والیدن؛ مراد ما در اینجا صرفا رابطه ی فیزیکی و حضوری است. 

آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و مالقات،به رسمیت شناخته شده 

است لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گرددکه مهمترین آنها قاعده الضرر و الحرج است.که درضمن 

حق برخورداری از همراهی با والدین  ی زمینهدر این پژوهش بر آنیم تا در مقاله به این دو قاعده خواهیم پرداخت 

اساسی ترین سواالت  برای کودک بپردازیم.در زمینه های مادی و معنوی و بهره مندی همه جانبه از عواطف آنها 

جایگاه حق کودک بر بودن با والدین در نصوص دینی چگونه تبیین شده  مطرح در این زمینه اینگونه است که

حق بودن با والدین در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون چیست؟ و همچنین روشهای است؟ قلمرو و مصادیق 

از طرح این پژوهش و پاسخ  هدف حمایتی قوانین ایران در استیفای حق کودک بر بودن با والدین چیست؟در واقع 

کانی که از این حق بتوانیم در زمینه مشکالتی که میتواند بر سر راه زندگی کودبه این قبیل سواالت این است که 
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از جهات گوناگون صورت پذیرد تا و آسیب شناسی درستی  اطالعاتی به دست آورده، به هر دلیلی بی بهره هستند

 پیش بینی نمود.راهکارهای حقوقی و فقهی متناسب نسبت به آن را  گرفته و بتوان مورد بررسی قرار

 

 مفهوم شناسی مصطلحات

 

« آغوش»معنای فاصله ی زیر بغل تا پهلو است. که این معنا را می توان در واژه ی  از ریشه ی حضن، بهحضانت -1

خالصه کرد. زیر بال و پر گرفتن تخم و جوجه توسط مرغ، معنای حضانت است که در مورد انسان می توان آن را 

 1و در بغل گرفتن کودک.  چنین معنا کرد: در کنار گرفتن، پرورش دادن

 2ر تربیت کودک را نیز آورده اند. ی ومحافظت دافزون بر این، دایگ

الحِضنُ و الحِضانَهُ:مصدر الحاضِنِ و الحاضِنَهِ؛و هما »این گونه معنا شده است که: 3قاموس المحیطهمچنین حضانت 

حضن و حضانت :مصدر حاضن و حاضنه بوده و این دو موکل هایی برای صبی )کودک( « الموکالن بالصبی

الحضانه بالفتح والکسر:اسم منه و هی والیه علی الطفل والمجنون »نیز چنین آمده:4در مجمع البحرین هستند.

لفائده تربیه،ومایتعلق بها من مصلحه وحفظه،وجعله فی سریره،وغسل ثیابه وبدنه،ومشطه،وجمیع 

ای فائده تربیتی که حضانه با فتح و کسره:اسم است و آن والیت بر طفل و مجنون است بر«مصالحح،غیرالرضاعه.

این فائده متعلق به مصلحت و حفظ آنها،و قرار دادن در تخت و شستن لباس و بدنشان و جمیع مصالح است بدون 

 رضاع.

در قانون مدنی با اینکه کلمه ی حضانت به کار رفته است اما  همچنین در مورد مفهوم اصالحی حضانت باید گفت

تعریفی از آن ارائه نشده، لیکن در اصطالح حقوقی، حضانت، سلطه و قدرتی است قانونی که به منظور نگهداری و 

در فقه 6از لحاظ معنوی.این پرورش هم از لحاظ مادی است، هم 5به پدر و مادر اعطاء گردیده است.تربیت اطفال 

                                                           
 1360، ص 1، ج1،تهران،انتشارات امیر کبیر،چ1363معین،فرهنگ معین، محمد-1

 .8009، ص  6،ج 1، تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چ1373علی اکبردهخدا،لغت نامه دهخدا،  - 2
لبنان،)محقق/مصحح(محمد حسن آل ياسين(،عالم -،بيروت1414الکفاه،اسماعيل بن عباد،المحيط فی اللغه،صاحب بن عباد،کافی - 3

 .444،ص2،ج1الکتاب،چ
 .237،ص6،ج3ايران،محقق/مصحح:سيد احمد حسينی،کتابفروشی مرتضوی،چ-،تهران1416فخر الدين طريحی،مجمع البحرين،- 4
 .139، ص 2،ج 3تهران شرکت انتشار برنا،چ،1372ناصرکاتوزیان،حقوق خانواده)اوالد(،  - 5
 .1667، ص 3،ج 1،تهران،گنج دانش،چ1387محمدجعفر جعفری لنگرودی،مبسوط در ترمینولوژی حقوق، - 6
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برخی از فقها نیز برای تعریف حضانت از باین 1امامیه نیز والیت بر نگهداری و تربیت طفل را حضانت می گویند. 

مصادیق آن کمک گرفته اند و رسیدگی به کارهای کودک از قبیل، نگهداری، نظافت، تغذیه، تربیت، گزاردن در 

در اصطالحات  2نیز سوادآموزی داخل در حضانت است. امروزه حتی آموزش زبان را سته اند. تر و ... را حضانت دانبس

مدنی پرورش اطفال است به وسیله ابوین و اقارب او. هم حق است و هم تکلیف برای ممتنع از حضانت)ماده 

 3ق.م(1174-1173ق.م( پرورش هم از لحاظ مادی است و هم معنوی و اخالقی)ماده1168

شتن، یعنی باهم بودن و ارتباط داشتن.بودن در لغت به معنای وجود داشتن، هستی دا مفهوم لغوی بودن )با(-2

 5کون و هستی   4بدن و باشیدن هم گفته اند. 

 

ه رحم( میباشد؛ والدین در این پژوهش هم ارتباط دائم )حضانت( و هم موقت )مالقات یا صل منظور از بودن با-3

در و مادر قات و صله رحم صورت می گیرد. در زمان زندگی مشترک پیعنی بودن با والدین از طریق حضانت، مال

ودک به با یکدیگر، بودن کودک با آنها، تحت عنوان حضانت می باشد، ولی به محض جدایی والدین، حضانت ک

ائم عرفی است دیکی از آنها سپرده می شود و دیگری حق مالقات خواهد داشت. منظور از دائمی بودن ارتباط نیز، 

 ه لزوما ارتباط تا پایان عمر و یا ارتباط بدون لحظه ای جدایی. ن

به معنای ضیق در تنگنا قرار گرفتن،دشواری و گناه ،و)عسر( به « حرج»، در لغت 6قاعده نفی عسر و حرج-4

به « عسر»و«حرج»به معنای آسانی و راحتی است.در این که دو اصطالح« یسر»معنای سختی و مشقت در مقابل 

معنا هستند یا تفاوتی در معنای آن ها دو وجود دارد دو نظر وجود دارد:برخی آن دو را به یک معنا دانسته اند یک 

را ضیق شدید دانسته اند و با وجود این « حرج»را مطلق ضیق و در تنگنا قرار گرفتن،و « عسر»ولی برخی دیگر

حرج را در اصطالح به معنای نفی هر حکمی می معنایی خاص دارد. برخی نفی عسر و « حرج»معنایی عام و« عسر»

و به قول برخی دیگر عسر و حرج وصف افعالی است که احکام به آنها تعلق می  7دانند که موجب عسر و حرج شود

گیرد؛یعنی حکم مانند وجوب حرجی نیست بلکه خود عمل حرجی است،پس فعل حرجی نفی شده است نه حکم 

                                                           
،قمریالدفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه 1413حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی)عالمه(،قواعد االحکام فی معرفه الحالل و الحرام،  1

 .101، ص 3، ج 1ین حوزه علمیه قم ،چمدرس
 150، ص 7ج  2االمام علی بن ابیطالب،چ ،قم،المدرسه1387ناصرمکارم شیرازی،استفتائات جدید، - 2
 .1667،ص3،ج1،نهران،گنج دانش،چ1378محمد جعفر جعفری لنگرودی،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،- 3
 384،ص1،ج5امیرکبیر،چ،تهران،انتشارات  1363حسن عمید،فرهنگ عمید ، - 4
 .126،ص1،ج15،تهران،انتشارات امیرکبیر،چ1379محمد معین،فرهنگ فارسی، - 5
 .463،ص3،ج2،تهران،امير کبير،چ1368عباسعلی عميد زنجانی،فقه سياسی،- 6
؛سيد حسن موسوی 173ص1،قم،انتشارات دفتر تبليغات اسالمی،چ1375مال احمد نراقی،عوائدااليام،- 7

 .160،ص1؛ناصر مکارم شيرازی،القواعدوالفوائد،ج209،ص1ه.ق،نجف،مطبعه اآلداب،ج1389بجنوردی،القواعدالفقهيه،
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اعده این گونه بیان شده است که در اسالم هیچ گونه حکمی که انسان را به به طور کلی معنای این ق 1حرجی.

به تعبیر دیگر عمل به احکام اسالم سهل و دشواری و تنگنا وادارد به طوری که او را از آن گریزی نباشد وجود ندارد.

به دشواری و تنگنا آسان و راه آن هموار و باز است و هر حکمی که فاقد این خصوصیت باشد و در عمل مکلف را 

 2اندازد از اسالم نیست.

در معنای این قاعده ابتدا باید مفاد آن بررسی گردد.در بررسی مفاد این جمله ی پیلمبر)الضرر 3قاعده الضرر-5

 والضرار(که شکل قاعده را به خود گرفته است ابتدا به بررسی کلمات آن می پردازیم .

الضرّ،ضد نفع،ضرُّه یَضُر،ضرّاً و »فرد است،چنانچه که ابن اثیر می گویدضرر،ضرر به معنای نقصان چیزی از حق 

می «خالف نفع»جوهری در صحاح ضرر را 4«ضراراً.فمعنی قوله الضرر،ّای الیضُرّ الرجل اخاه فینقصه شیئاً من حقه

صه اینکه با توجه به در خال6،و دیگر لغویین نیز معناهایی شبیه به این معنا را برای کلمه ضرر ذکر کرده اند.5داند

اظهار نظر لغویین برخی از فقها معتقدند که معنای عرفی ضرر عبارت است از :نقص در اموال و انفس،هم چنان 

 7که در مقابل،نفع چنین است.

کلمه ضرار را بسیاری از لغویین به معنای ضرر دانسته اند.ابن اثیر در توضیح این کلمه در روایت مزبور می ضرار،

،الضرار یعنی فرد به واسطه ی وارد آوردن ضرر مجازات نمی شود؛ضرر کار «ضرّ»ضرار بر وزن فعال از مصدر»گوید:

یک نفر،و ضرار کار دو نفر است؛ضرر آغاز عمل،و ضرار مجازات برآن است؛گفته شده که ضرر آنچه علیه دیگری و 

است و گفته شده که این دو به یک معنا به نفع خود انسان است می باشد و ضرار،ضرر به دیگری بدون نفع خود 

معنا کرده می « مضاره»جوهری نیز ضرار را به معنای8«هستند و تکرار آن در حدیث مزبور برای تاکید است

                                                           
 .184مال احمد نراقی،عوائدااليام،ص- 1
 .74،ص1،تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها،چ1386عباسعلی عميد زنجانی،قواعد فقه،- 2
؛سيدحسن موسوی 141،ص1؛محمدبن مکی عاملی)شهيد اول(،القواعدوالفوائد،ج303،ص1عناوين،جميرفتاح مراغی،ال- 3

؛امام 43؛شيخ الشريعه اصفهانی،رساله فی قاعده الضرر؛مالاحمد نراقی،عوائدااليام،ص176،ص1بجنوردی،القواعدالفقهيه،ج
،مصطفی محقق داماد،قواعد 85،ص1نی،القواعدالفقهيه،ج؛باقر ايروا28،ص1؛ناصر مکارم شيرازی،القواعدالفقهيه،ج5،ص1خمينی،الرسائل،ج

 .253؛عيسی واليی،فرهنگ تشريحی اصطالحات اصول،ص254؛اسدهللا بيات،سيری در مبانی انديشه سياسی اسالم،ص169فقه،ص
امی ،مکتبه مبارک بن محمد )ابن اثير(جزری،النهايه فی غريب الحديث،بيتا،بيروت،تحقيق از طاهر احمد الزاوی و محمود الطن- 4

 .81،ص3العلميه،ج
 .719،ص3،ج2،بيروت،دارالعلم للماليين،چ1399اسماعيل بن حماد جوهری،الصحاح،- 5
،بيروت، 1408؛ابن منظور،لسان العرب،373،ص3،ج2هوق،بيروت،داراحياء التراث العربی،چ1403فخر الدين طريحی،مجمع البحرين،- 6

 .44،ص8،ج1داراحياء التراث العربی ،چ
 .28،قم ،موسسه ی اسماعيليان ،ص1385هللا موسوی خمينی ،الرسائل،روح - 7
مبارک بن محمد )ابن اثير(جزری،النهايه فی غريب الحديث،بيتا،بيروت،تحقيق از طاهر احمد الزاوی و محمود الطنامی ،مکتبه  - 8

 .81،ص3العلميه،ج
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در نهایت ابن منظور مانند برخی دیگر معنای باب مفاعله را به ضرار داده و «.مکان ذو ضرار ای:ضَیّق»گوید:

 1«زدو نفر به یکدیگر ضرر نزنند.الضرار،یعنی هر یک ا»میگوید:

 اما در معنای قاعده الضرر اقوالی مطرح است که در زیر به آنها می پردازیم .

ت یعنی مفاد نهی از ایجاد ضرر:الضرر یعنی نباید کسی به دیگری ضرر بزند چنان که الضرار نیز بدین معنا اس

 جمله نهی از ضرر و ضرار است نه چیز دیگر.

راین ضرری:هر حکمی از شارع که موجب ضرر به یکی از بندگان شود،آن حکم رفع شده است،بنابنفی احکام 

فع در معنای اصلی خود که نفی حقیقی جنس است استعمال شده است یعنی در این قاعده ر«ال»معنای حرف

 ست.ر نیحکم ضرری از طرف شارع رفعی حقیقی است؛چون در این صورت دیگر وجودی برا ی آن حکم قابل تصو

هو نفی الحکم الضرری فی الشریعه المقدسه،و ذلک امتنانا علی العباد،فعلیه کل عباده او معلمله کان مستلزما للضرر 

ینتفی امتنانا للمکلف،کما اذا کان الوضو او البیع مثال موجبا للضرر فعندئذ یرتفع وجوب الوضو و ینفسخ لبیع؛لعدم 

که باعث امتنان  ده الضرر نفی حکم ضرری در شریعت مقدس اسالم استقاع 2«جعل الحکم الضرری فی االسالم.

برای بنده ها است.پس هر عبادت و معامله ای را که مستلزم ضرری برای مکلف باشد منتفی می کند.مثل زمانی 

که وضو یا بیع سبب ضرر شودپس وجوب وضو برداشته شده و بیع منفسخ می شود،به علت عدم جعل حکم ضرری 

 م.در اسال

در کتاب آقای لنگرودی در معنای زیان رسانیدن،ضرر زدن،گزند کردن بوده وقاعده اضرار و قاعده الضرر اضرار

الیکون ظهار فی »یکی است به تبع استعمال ضرر و اضرار در متن احادیث مربوطه مانند حدیث حسن حمدان 

 دیل شده است.به عدم جواز تب« ال»واین یعنی حکم جواز عبور با 3«یمین و الضرار

نفی حکم به لسان موضوع:بدین معنا که موضوع ضرر نفی شده،نه حکم ضرری،یعنی پیامبر در این حدیث موضوع 

ضرر را نفی کرده در حالی که مقصود آن حضرت نفی حکم چنین موضوعی است.بنابراین معنای حدیث این است 

 4ا تشریع نکرده است.که شارع حکم جواز اضرار به غیر یا وجوب تحمل ضرر از غیر ر

                                                           
 .44،ص8ابن منظور،لسان العرب،ج- 1
 .243،ص1،قم،موسسه النشر االسالمی،الرابعه المنقحه،ج1421د،سيد محمد کاظم المصطفوی،القواع- 2
 .454تهران گنج دانش چاپ اول.،ص 1387جعفری لنگرودی محمد جعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق  -3

 .36،سيد روح هللا موسوی الخمينٍی،،الرسائل،ص181،ص1سيد حسن بجنوردی،قواعدالفقهيه،ج-4
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نهی حکومتی،نه الهی:این مورد طبق نظر امام خمینی است با بررسی جریان سمره  در مورد اصرار به ضرررساندن 

به همسایه برای عبور از ملک او  وآبیاری درختش،و عدم متقاعد شدن او با گفته ها و پیشنهادات حضرت رسول 

.وفرمودند در حیطه حکومت من هیچ 1او را با فرمان قطع درخت دادند ،پیامبر با استناد به این قاعده جلوی کار

فردی حق ضرر زدن به فرد دیگر را ندارد واین جمله را به عنوان قانونی کلی برای حکومت خود اعالم داشتند.و 

و این نهی نهی الهی نیست بلکه نهی پیامبر است آن هم نه از جنبه رسالتی ایشان بلکه از جنبه ی حکومتی 

 ریاست آن حضرت بر امت.

شریعه اصفهانی با با این همه هر کدام از این نظرات دارای ایراداتی است اما در مجموع به نظر می رسد که شیخ ال

نظر امام خمینی  وانتخاب معنای اول یعنی نهی از ایجاد ضرر راه بهتری را پیموده وبا اشکاالت کمتری مواجه است 

 بر می گردد و این دو نظر بهتر از نظر های دیگر است. نیز تا حدودی به آن نظریه

این واژه ماخوذ از تازی )عربی(است،به معنای دیدن و دیدار کردن، رویارویی و باهم روبه رو شده، مالقات -6

 2بله و به هم برخورد کردن و تماس.مقا

ا از سوی اقربا یعنی دیدار فرزند از سوی یکی از والدینی که حضانت با او نیست و ی وقیقمالقات در اصطالح ح

در فقه امامیه مبخثی که به طور مجزا به مالقات طفل پرداخته باشد وجود ندارد اما برخی از 3و خویشاوندان وی.

گرفته اند و آن را مستند  حت عنوان زیارت چنین حقی را برای کودک و مادر در نظرتفقها در انتهای بحث حضانت 

 4به حرمت قطع رحم کرده اند.

 

 ماهیت حق کودک بر بودن با والدین

 ینحق کودک بر بودن با والدین در نصوص دی-1

را ادلع عقلی و اجماع  آیات و روایات سپس  پرداخته و مبانی فقهی در این قسمت ابتدا به بررسی حق مزبور در

ق کودک به چه کنوانسیون حقو نظام حقوقی ایران وکه این حق درنیز در مورد این و در پایان   بررسی مینماییم 

مبانی حق کودک بر بودن با والدین در ابتدا باید به این مسئله پرداخت که نحوی آورده شده استبحث خواهیم کرد.

                                                           
 .169،ص18ج5،تهران،مکتبه االسالميه،چ1398عه،محمد بن حسن العاملی،وسائل الشي-1
 18935-18934،،ص1، تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چ1373علی اکبردهخدا،لغت نامه دهخدا،  - 2
 .205،ص5،ج15،تهران،انتشارات اسالمیه چاپ 1386سید حسن امامی،حقوق مدنی،- 3
جواهر الکالم فی شرح شرایع 1380)محمد حسن نجفی،-428،ص8،ج1،قم،چ1419الشریعه،محمد بن مکی عاملی،ذکری الشیعه فی احکام - 4

 (292،ص31،ج7لبنان،داراالحیاءالتراث العربی،چ-االسالم،بی تا،بیروت
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ارتباط کودک با والدین ترین مبانی حق شامل  قواعدی هستند که این حق بر پایه ی آنها شکل می گیرد. از مهم

 ی نفی عسر و حرج و نیزنظم عمومی اشاره کرد که یک به یک بررسی خواهند شد. ی الضرر، قاعدهباید به قاعد

 ی الضرر و حق کودک بر بودن با والدین(قاعده1-1

مبنای این قاعده توان بر گشا خواهد بود و میی الضرر بسیار راهدر بحث حق کودک بر بودن با والدین نیز، قاعده

ها نیز مکلف حکم به تکلیف و الزام والدین به مالقات با کودک و ارتباط مستمر با وی نمود. از سوی دیگر دادگاه

ی خود، به مالقات مستمر کودک با والدین و ذوی الحقوقین هم اشاره نمود و حاضن را شوند،در حکم صادرهمی

رای اینکه شخصیتی رشد یافته در تمام جهات، داشته باشند، نیاز به مکلف به همکاری نمایند؛ چراکه، کودکان ب

ارتباط با اطرافیان خود، به ویژه پدر و مادر دارند. برخی پژوهشگران معتقدند، تماس جسمانی مادر با نوزاد بالفاصله 

برای نوزاد آرامش پس از تولد و بوسیدن و نوازش و پرستاری و، بخشی اساسی و مهم از پیوند عاطفی اولیه است و 

های دیگر عمر نیز وجود کند. البته این دلبستگی به والدین، محدود به دوره نوزادی نبوده و در سالفراهم می

 .1ساز است گیری شخصیت کودک در آینده سرنوشتداشته و تاثیرات آن در شکل

 مفهوم ضرر و ضرار و صدق عنوان ضرر بر نبودن کودک باوالدینالف( 

 

شیخ انصاری، مشخص کردن معنی ضرر و ضرار، از مسائل مهم در بحث از الضرر است ومعنای ضرر در از نظر 

 2عرف روشن است.

ای نقص ، عده3داننددرخصوص معنای ضرر، نظرات مختلفی در میان لغویون وجود دارد. برخی آن را ضد نفع می

آور نسبت به دیگران و یا نقص در اعیان، پسند و زیانرا به نقص در اموال، انجام عمل نا، بعضی، آن4انددر حق گفته

 اند.حال تعریف کردهوءو نیز س

ی را به قوه ی اسالمی است و ایشان، امر قضاوتپس باید گفت به دلیل اینکه در عصر ما ولی فقیه حاکم جامعه

ی مردم به از ضرر رسانی حکم حاکم است که باید ها به منزلهاند، پس حکم قضات دادگاهقضاییه تفویض کرده

 یکدیگر جلوگیری نمایند.

                                                           
 .425-424،ص1، ،تهران، ترجمه هادی بحیرایی و همکاران،نشر ارسباران،ج1384کارل، هافمن و همکاران،روان شناسی عمومی،- 1
 .112،ص1،قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری،چ1414نصاری،رسائل فقهیه،مرتضی ا- 2
 .482،ص3،بیروت،دارالفکر للطباعه و انشر و التوزیع،چ1414ابوالفضل ابن منظور،لسان العرب،- 3
 .373،ص3،ج1ابن اثیرجزری،النهایه فی غریب الحدیث و االثر،بی تا، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،چ- 4
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های ها، که بعضا )به خصوص در طالقبنابراین شاید بتوان این شبهه را مطرح کرد؛ صدور مجوز طالق توسط دادگاه

ی شود، برای زوجینی که دارای فرزند زیر سن بلوغ هستند، خالف قاعدهتوافقی( به سرعت و سهولت، انجام می

 است.های جدایی والدین بر کودک، ثابت شدهراکه ضررالضرر است؛ چ

شوند شرایط چنین زوج هایی را بررسی کرده و تا جایی که ممکن است از طالق ها موظف میبراین اساس، دادگاه

 و تغییر نقش مشاوره، های نهاد مشاوره در دادگاهها، جلوگیری نمایند. برای این منظور، استفاده از تمام ظرفیت آن

 نماید.از حالت نمایشی به یک نقش بنیادی و اساسی در صدور حکم، ضروری می

شوند ضمن ها مکلف میبه عالوه در مواردی که به تشخیص قاضی، راهی جز طالق و جدایی وجود ندارد، دادگاه

والد ، روابطی صدور حکم، با دقت نظر بسیار، شرایطی را فراهم آورند، تا کودک همانند گذشته، بتواند با هر دو 

 مستمر و مستحکم داشته باشند و از جدایی والدینش کمترین ضرر روحی و روانی را متحمل شود.

چه قاضی تشخیص دهد که اگر طبق حکم قانون، حضانت کودک هفت ساله را به پدر واگذار کند، به مثال چنان

شود، دور از ذهن کودک تحمیل می ناپذیری بردلیل وابستگی شدید عاطفی کودک به مادرش، ضرر های جبران

در مورد ضرر و زیان های عاطفی و ی الضرر به تمدید حضانت مادر حکم دهد.نیست که بتواند به دلیل قاعده

 جلوگیری و تدبیر راه حل برای آن در کنوانسیون حقوق کودک حرفی به میان نیامده است.

 بر بودن با والدین  ی الضرر به عنوان مبنای حق کودکآثار پذیرش قاعدهب( 

 

توان ی این آثار میاتخاذ الضرر به عنوان مبنا در بحث مورد نظر، آثار و نتایجی را به همراه خواهد داشت. از جمله

به عدم جواز اضرار به کودک از سوی والدین برای دفع ضرر از خود، اشاره کرد. به عنوان مثال علت طالق بین 

ها وارد کرده است. ولی آیا والدین حق دارند باشد که زندگی مشترک به آنری میزوجین در بیشتر موارد، دفع ضر

چه از خالء قانونی در که برای دفع ضرر از خود به کودک آسیب روحی و روانی وارد نمایند. از سوی دیگر چنان

ان لزوم تشریع قوانین توکودک متضرر گردد، با استناد به قاعده الضرر میشناسایی حق کودک بر بودن با والدین ُ

 و احکام جدید در این حیطه را اثبات نمود. 
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 ( عدم جواز اضرار والدین به کودک برای دفع ضرر از خویشتنج

جایز نیست که فرد برای دفع ضرر از خود، سبب زیان دیگری شود و این مقتضای قاعده الضرر است،چرا که حکم 

 1.به جواز این امر، خود یک حکم ضروری است

در آیات قران به منع از اضرار به دیگری برای دفع ضرر از خود، در روابط خانوادگی به طور خاص اشاره شده است. 

با اشاره به احکام ناظر به روابط «ال تضار والده بولدها و ال مولود له بولده»ی بقره سوره 233ی خداوند در آیه

دو احتمال در خصوص محور ممنوعیت اضرار در این آیه وجود  دارد.زوجین و فرزند، اضرار را ممنوع اعالم می

ی اختالفات خویش قرار دهند و که، والدین حق ندارند سرنوشت کودک را وجه المصالحهدارد؛ احتمال اول این

خاطر ترس از تواند حق زناشویی زن را، بهکه ، پدر نمیموجب آسیب به جسم و روح وی شوند و احتمال دوم این

تواند، پدر را به همین دلیل، ار شدن وی و در نتیجه، زیان دیدن شیرخوار، سلب کند. همچنین مادر نیز نمیبارد

هایی که برای دفع چه در این موضوع، مورد نظر ماست، احتمال اول است؛ بر این اساس،نباید طالق. آن2بازدارد

 ن به کودک شود. گیرد، سبب ورود زیاها، انجام میضرر از زوجین یا یکی از آن

 د( قاعده نفی عسر و حرج و حق کودک بر بودن با والدین

. این قاعده که از آن به 3شودی الحرج یکی از قواعد معروف اسالمی است که در تمامی ابواب فقه جاری میقاعده

استناد کرده و به شود، از قواعدی است که فقها در موادر فراوان به آن نیز تعبییر می« نفی عسر و حرج»ی قاعده

اند. بنابراین تکلیف باید در حد موجب آن، به نفی تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است، حکم کرده

ی مخالفت با قانون و مقاومت توان شخص باشد، نه خارج از طاقت او، و باید دانست سختگیری های بیهوده، انگیزه

. در نظام حقوقی خانواده نیز، در موارد 4داردا به گناه و عصیان وا میکند و اشخاص ررا تقویت میدر برابر آن 

ی نفی عسر جا الزم است که ابتدا علت توسل ما به قاعدهشود. در اینمختلفی از بحث عسر و حرج استفاده می

تبیین ی حرج و ضرر را وحرج در خصوص حق کودک بر بودن با والدین مشخص شود. برای این منظور باید رابطه

ی الحرج به عنوان مبنایی برای اثبات حق کودک بر بودن با والدین نموده و بگوییم که از چه رو نیاز به قاعده

 وجود دارد. 

                                                           
 .122،ص1،قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری،چ1414مرتضی بن محمد امین انصاری دزفولی،رسائل فقهیه،- 1
 .189،ص2،قم،االمام امیر المومنین)ع(،ج1411ناصر مکارم شیرازی،القواعد الفقهیه،- 2
 .365،ص1،ج3عروج،چ،تهران،موسسه ی 1401سید محمد بن حسن،موسوی بجنوردی،قواعد فقهیه،- 3
 .381،ص1،ج2،تهران،انتشارات به نشر،چ1368ناصر کاتوزیان،حقوق مدنی خانواده،- 4
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داند. ی حرج میی ضرر را وسیع تر از دایرهی بین ضرر و حرج را عموم و خصوص مطلق دانسته و دایرهبرخی رابطه

نیست. در صورت پذیرش  1حرجی نوعی ضرر است ولی هر ضرری لزوما حرج به عبارتی دیگر از نظر این عده، هر

چه نبودن با والدین این نظر ابتدا باید مبنای الحرج را در مورد حق کودک بر بودن با والدین بررسی کنیم و چنان

امر برای ی الضرر شویم؛ چراکه بر اساس این دیدگاه اگر این را برای کودک حرجی نیافتیم، متوسل به قاعده

کودک حرج و سختی همراه داشته باشد، قطعا با ضرر معنوی نیز همراه خواهد بود. در نتیجه اثبات حرج، اثبات 

 ضرر را هم به دنبال خواهد داشت. 

باشد، به این معنا که در برخی موارد، 2ی ضرر و حرج، رابطه عموم و خصوص من وجه رسد رابطهاما به نظر می

، گاهی فقط برای او ضرر به بار دارد و گاهی هم از جانب آن عمل برای 3شودمکلف حرجی میفعلی تنها برای 

باشد، اما ممکن شود. به عبارتی هر ضرری حرج نیست  و هر حرجی هم ضرر نمیاوهم ضرر و هم حرج حاصل می

 هم کند. است در مواردی ضرری به وجود آید که آن ضرر موجبات حرج و سختی را نیز برای مکلف فرا

اه ضرر های روحی و معنوی حاصل از عدم ارتباط کودک با والدین از سوی دادگ چه آسیببر این اساس چنان

ود. پس نیاز به مبنای ی الضرر حق کودک بر بودن با والدین را اثبات نمتوان با استفاده از قاعدهشناخته نشود؛ نمی

ید از سوی ی نفی عسر و حرج است.شارد و آن مبنا، قاعدهحق برای کودک وجود دا ندیگری برای ثابت کردن ای

یگری برخی این شبهه وارد شود که نبودن کودک با والدین همیشه حرج آور نیست و گاهی ممکن است شخص د

ز نبودن با اکه کودک در نزد اوست از والدین واقعی بهتر هم باشد. در پاسخ باید گفت؛ در اغلب موارد کودک 

مبنای ما در عدم  تواندافتد و این امری انکار ناپذیر است. بنابراین چند مورد استثنایی نمیی میوالدین به سخت

 توسل به قاعده باشد. 

 حق کودک بر بودن با والدین بر اساس ادله شرعیه-2-1

 .حال در ادامه بحث به ادله شرعیه می پردازیم که در آین ها این حق مورد بررسی قرار گرفته است

 آیات-الف

                                                           
 .1460،ص1،تهران، انتشارات گنج دانش، چ1361محمد جعفر،جعفری لنگرودی،حقوق مدنی)ارث(،- 1
 .199و161،ص1،ج1411ناصر مکارم شیرازی،القواعد الفقهیه،- 2
 .176و175،ص1،ج3،قم دارالفقه للطباعه و انشر،چ1426ه فی القواعد الفقهیه،باقر ایروانی،دروس تمهیدی- 3
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الزم به ذکر است به علت اینکه  در بسیاری از آیات به صله رحم اشاره شده است  در ادامه به آن ها می پردازیم  ی

مراد از صله رحم این است در واقع می توان در مورد آوردن این مطالب در این قسمت  این گونه استدالل نمود که 

 .و این حق اولیه کودک استباید با ارحامش باشد و اصلی ترین ارحامش والدین است کودک که 

 .قطع رحم را بیان میکنند آیاتی که حکم وجوب صله رحم و حرمت-1

 ی فرماید:در سوره ی مبارکه محمد)ص( خداوند کسانی را که قاطع رحم هستند مورد لعنت خویش قرار داده و م

 «و اعمی ابصارهم تفسدوا فی االرض و تقطعوا ارحامکم* اولئک الذین لعنهم اهلل فاصمهمفهل عسیتم ان تولیتم ان »

آیا اگر به حکومت رسیدند، می خواهید در زمین فساد کنید و پیوند خویشاوندیتان را ببرید؟ اینانند که خدا »  

 1«لعنتشان کرده و گوشهایشان را کر و چشمانشان را کور ساخته است

دهد و ی اب منیز، کسانی را که قطع رحم می کنند مورد لعن قرار داده و به آن ها وعده ی عذ  در سوره ی رعد

وصل و یفسدون فی والذین عهد اهلل ینقضون عهد اهلل من بعد میثاقه و یقطعون ما امر اهلل به ان ی» می فرماید :

 «االرض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار

از استوار کردنش می شکنند و آن چه را که خدا به پیوستن آن فرمان داده می و آنان که پیمان خدا را پس »

 2«گسلند و در زمین فساد می کنند لعنت بر آنهاست و بدیهای آن جهان نصیبشان.

نیز در خصوص صله ی رحم می باشند.گرچه معنای این آیات عام 4و رعد3عالوه بر این آیات، آیات سوره های بقره 

به نظر می رسد که این آیات داللت بر حرمت قطع رحم می 5م از مصادیق آن به شمار می آید.است ولی صله رح

کنند چراکه قاطعان رحم را مورد لعنت خداوند قرار داده و برایشان غقاب اخروی در نظر گرفته اند.بنابر این با 

باید گفت اگرچه این آیات توجه به این که، یکی از دالیل حق بودن کودک با والدین ،حرمت قطع رحم است، 

 می کنند.مستقیما به این حق ، تصریح ندارند اما با واسطه ، حق کودک بر بودن با والدین را اثبات 

 آیاتی که اضرار به کودک را نهی می کنند-2

  :سوره ی بقره است که می فرماید  233تنها یک آیه است که در این دسته می گنجد و آن آیه ی 

                                                           
 . 23و22.محمد/ - 1
 25رعد/ - 2
 27.بقره/- 3
 21رعد/- 4
 .155،ص1،تهران، دار الکتب االسالمیه،ج1374مکارم شیرازی،تفسیر نمونه، ناصر - 5
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 «والده بولدها و ال مولود له بولده...ال تضار »

 1«نه مادر حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر» 

یعنی هیچ یک از این دو حق ندارند ، سرنوشت کودک را وجه المصالحه ی اختالفات خویش قرار دهند و بر جسم 

فتن کودک در دوران شیر خوارگی و روح نوزاد ضربه وارد کنند. پس پدر نباید حق حضانت و نگاهداری مادر را با گر

پایمال کند ، چراکه زیانش به فرزند خواهد رسید و مادر نیز نباید به بهانه های گوناگون از شیر دادن به کودک 

اگرچه 2خودداری کرده یا پدر را از دیدار فرزندش محروم نماید و به این صورت سبب ورود زیان به کودک شود.

ولی به سبب آن که بر اساس آن ضرر زدن به کودک از سوی 3انت، مطرح می شود.این آیه در زمره ی دالیل حض

پدر و مادر، مطلقا نهی شده است؛ چه از ناحیه ی حضانت باشد چه از غیر آن و نبودن کودک با والدین نیز ضرری 

ا والدینش که بودن کودک ب4برای کودک است، پس نه به داللت مطابقی بلکه به داللت التزامی ثابت می شود،

واجب می باشد ؛ چراکه عدم ارتباط والدین با کودک سبب ورود ضرر های روحی و عاطفی و گاه جسمی به وی 

می شود و طبق این آیه ضرر زدن والدین به فرزندان نهی شده است؛ پس نبودن پدر و مادر با کودک هم نهی می 

 دد.شود و به این شکل حق کودک بر بودن با والدین اثبات می گر

فی با فرزندشان وجه دیگر استدالل به این آیه این است که اگر خداوند متعال بر پدر و مادر رعایت رابطه ی عاط

بودن با آن  وو اهتمام داشتن به آن را واجب کرده است، پس به طریق اولی وجوب حفاظت و نگهداری از فرزندان 

رد بلکه به کودک بر بودن با والدین تصریح وجود نداها کشف می شود. بنا براین در قر آن کریم نسبت به حق 

 واسطه ی مقدماتی این حق عقال ثابت می گردد.

 روایات-ب

ود دارند گرچه نص شرعی صریحی که داللت بر حق کودک بربودن با والدین کند، وجود ندارد ولیکن وایاتی وج

 استنباط نمود.که می توان به واسطه ی آن ها، وجود چنین حقی را برای کودک 

داللت «محبت کردن به فرزند» این روایات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: دسته ی اول روایاتی هستند که بر 

می باشند، دسته ی سوم نیز روایاتی هستند که « تربیت فزند»دارند، دسته ی دوم روایت هایی اند که درباره ی 

برخی می باشند.« حضانت»اخر روایات بابد می کنند، و دسته ی وجوب صله ی رحم و حرمت قطع رحم تاکی»بر 

                                                           
 .233بقره/- 1
 .189،ص2دار الکتب االسالمیه، ج،تهران، 1374ناصر مکارم شیرازی،تفسیر نمونه،  - 2
 .307ص1ٌ،قم،مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السالم،ج1429قدرت هللا انصاری شیرازی و دیگران، موسوعه احکام االطفال و ادلتها،-3
 .308،ص1همان،ج 4
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تعداد این روایات بسیار است و به عنوان نمونه به ذکر چند روایات نیز مبتنی بر محبت کردن به کودک است که 

 وایت از این دسته، بسنده می کنیم.

رار دهید و اگر وعده ای به آن ها کودکان را دوست بدارید و آن ها را مورد شفقت ق»پیامبر)ص( می فرمایند: 

 1«دادید، به آن عمل کنید، چرا که آن ها، شما را روزی دهنده ی خود می دانند.

 2«هر کس فرزندی دارد، با او کودکانه بازی کند.»امام علی )ع( فرمودند:

والدینش اثبات می  تاکید این روایات بر ارتباط محبت آمیز با کودکان، به داللت التزامی، حق کودک بر بودن با

. به دلیل این که تا 3کند، چراکه بر اساس یک قاعده ی فقهی، اذن در شیء، اذن در لوازم آن شیء نیز می باشد

وقتی لوازم شیئی فراهم نگردد، نمی توان به آن دست یافت، پس تا وقتی والدین با کودک خود ارتباط نداشته 

 .ایندخواهند توانست به وی محبت نمباشند، هرگز ن

 عقل -ج

است و مراد از آن، چیزی است که موجت قطع به حکم شرعی « عقل»یکی از دالیل چهارگانه ی احکام شرعی 

در اینجا به  4دلیل عقلی نام دارد.شود؛ یعنی هر قضیه ی عقلی که توسط آن به علم قطعی به حکن شارع برسیم،

 بررسی موضوع از طریق این دلیل می پردازیم.

 عقل و پذیرش حق کودک بر بودن با والدین -1

او  کودک به دلیل ضعف قوای جسمی و عقلی، قادر به محافظت و دفع ضرر از خویشتن نیست و اگر کسی از

 نگهداری نکند، هالک خواهد شد.

 از نظر عقلی نیز رها کردن کودک و عدم جلوگیری از هالکت وی قبیح می باشد، بنابراین حضانت و نگهداری از

یبین حکم عقل و شرع، وجوب حضانت شرعا کودک عقال واجب خواهد بود. از سوی دیگر به دلیل وجود مالزمه

 5نیز ثابت می گردد.

                                                           
 .483،ص21،ج1،قم موسسه آل البیت علیهم السالم،چ1409محمد بن حسن حر عاملی،وسایل الشیعه،- 1
 .483،ص21جهمو، - 2
شمس الدین محمد بن مکی بن احمد  -.)186،ص5مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم،جالدین بن علی بن احمد عاملی جبعی،زین  - 3

 (230،ص1،القواعد و الفوائد،بی تا،قم،مکتبه المفید،جعاملی
 .228ص،6،قم، انتشارات دارالفکر،چ1388اصول فقه،مظفر،محمد رضا - 4
،تهران،پايان نامه دوره کارشناسی ارشدرشته 1392فاطمه صالحی نژاد،حق کودک بر بودن با والدين و خويشاوندان در نظام حقوقی ايران،- 5

 .59حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق پرديس خواهران،ص
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به عالوه کودک برای رفع نیازهایش، وابسته به دیگران است، پس دیگران باید از او محافظت کرده و به امورش 

:؛ پس 1نسبت به کودک در درجه ی اول، پدر و مادر او هستندرسیدگی کنند، بدیهی است که مهربان ترین مردم 

عقل، این وظیفه را ابتدا بر عهده ی آن ها قرار می دهد، همانطور که شرع چنین کرده است. بر این اساس، حق 

 کودک بر بودن با والدین ،عقال ثابت می شود.

 بنای عقال و اثبات حق کودک بر بودن با والدین -2

فرزند خود در دوران کودکی نگهداری کرده و نیازهای جسمی و روحی اش را برطرف نمایند.  عقالی عالم، از

بنابراین بنای عقال ب این است که والدین و پس از آن ها اقارب )به ترتیت االقرب فاالقرب( را، به حفاظت از 

فه اش در این خصوص، عمل کودک، تربیت او و رفع نیازهای جسمی و روانی اش، الزام کرده، و هرکس را به وظی

 2نکند، مذمت می نمایند، به دلیل این که ترک این عمل در نزد عقال، امری قبیح است.

ی عقال ثابت شارع نیز از عقالست و این سیره را منع نکرده است، پس حق کودک بر بودن با والدین از نظر بنا

 خواهد شد.

آن چه مشخص است، این است که الزمه ی تربیت کودم و رسیدگی به شئون او، بودن با کودک و ارتباط با اوست، 

ی عقال نیز، موید وجود چنین باشد. بنابراین سیرهی نیازهای روانی کودک میجمله زا،افزون بر آن، بودن با والدین 

 3حقی برای کودک است.

 اجماع-د

حضانت به طور کلی ثابت نیست؛ به دیلی این که بعضی از علما و فقها اصال متعرض «وجوب»در خصوص 4اجماع

اجماع سندی و مدرکی  )5حکم مسئله نشده اند. و اگر اجماعی هم وجود داشته باشد، اجماعی سندی و مدرکی 

اد روایات است و مفادش غیر از مف( اجماعی است که مستند روایی داشته باشد و این نوع از اجماع حجت نیست

نمی باشد، که در این صورت دلیلی مستقل محسوب نمی گردد. کما این که در بحث سن حضانت، مسئول حضانت 

 .و... اجماع داریم ولی مدرکی است

                                                           
 .312، پیشین،صه اطهار علیهم السالم، چ اول.قم، مرکز فقهی ائم1429قدرت هللا انصاری شیرازی، ، موسوعه احکام االطفال و ادلتها،  - 1
 .312، پیشین،صقم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السالم، چ اول.1429قدرت هللا انصاری شیرازی، ، موسوعه احکام االطفال و ادلتها،  - 2
،تهران،پايان نامه دوره کارشناسی ارشدرشته 1392ايران،فاطمه صالحی نژاد،حق کودک بر بودن با والدين و خويشاوندان در نظام حقوقی  - 3

 .59حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق پرديس خواهران،ص
 . 176،ص2،ج6،قم،انتشارات دارالفکر،چ1388محمد رضا مظفر،اصول الفقه، - 4
 205همو، ص- 5
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حقوق کودک  کنوانسیون 18به طور کلی در مورد این که نگهداری کودک باید توسط والدین صورت گیرد  در ماده 

ا هستند اما به ودر بند یک آن بیان شده که پدر و مادر هردو باهم این مسئولیت را داربه طور مختصر بیان شده 

این  20 همچنین در مادهصورت خاص شرط استیفای این حق را بربودن با والدین برای کودک قرار نداده است.

ین بردن یا بوعی از کنوانسیون شرایط حمایتی کودک در هنگان جدایی والدین لحاظ گردیده که این در واقع به ن

نسیون حقوق  کنوا 27ماده  1نادیده گرفتن این حق است که کودک باید از وجود والدینش بهره مند شود.ودربند 

شد کودک  این گونه آمده که:حکومت حق کودک را برای داشتن سطحی از زندگی که متناسب باموقعیت و ر

وحی و رباید گفت در اینجا تنها به موقعیت و رشد روحی،جسمی، قومی و اجتماعی اوست به رسمیت میشناسد.

ان نیامده و در اجتماعی و... پرداخته شده است اما در زمینه اینکه چگونه این مهم انجام می پذیرد حرفی به می

ه دارای اشکال کواقع به امر مهمی از جمله بودن در کنار والدین برای رسیدن به این اهداف اشاره ای نشده است 

 است.

 ن در نظام حقوقی ایرانمنابع حقوقی شناسایی حق کودک بر بودن با والدی-2

، تحمیل کند. منبع حقوق، مقام و قدرتی است که حق وضع قواعدی را داشته و می تواند مردم را به رعایت آن ها

رین( ، که یک کتمنابع حقوقی عبارتند از: اسناد داخلی و بین المللی، عرف، رویه قضایی، اندیشه های حقوقی ) د

 به یک بررسی خواهد شد.

 و حق کودک بر بودن با والدین  قوانین و مقررات داخلی-2-1

در کشور ما قانون مهمترین منبع حقوق است و قدرتش با سایر منابع قابل قیاس نیست. )1قوانین و مقررات داخلی

بخشنامه ها می شود ولی به معنای خاص و قانون به معنای عام، شامل تمامی مصوبات مجلس، تصویب نامه ها و 

در اصطالح حقوق اساسی، فقط به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی یا همه پرسی به 

برای کودک، از آن ها دریافت می گردد عبارتند از: قانون  که شناسایی حق بودنِ با والدین (تصویب می رسد

 .1391و قانون حمایت خانواده  1353حمایت خانواده مصوب اساسی، قانون مدنی، قانون 

ات اسالمی ، قانون مجاز1381البته افزون بر این ها قوانین دیگری چون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 

در ، این حق را و ... نیز با تعیین ضمانت اجراهایی غیر مستقیم برای حق کودک بر بودن با پدر و ما 1375مصوب 

 .شناسایی خویش قرار داده اندمورد 

                                                           
 .121 الی119ناصرکاتوزیان، مقدمه ی عل حقوق و مطالعه در نظام حققی ایران ، صص  - 1
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 1358( حق کودک بر بودن با والدین در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب الف

ه منافع هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز ب»قانون اساسی 40اصل طبق

ه کودکشان می از یکدیگر سبب ورود ضرر روحی ب ، بنابراین به دلیل این که والدین با جدایی«عمومی قرار دهد.

ا تضمین حق بشوند، شاید بتوان طالق ها را محدودتر کرده و در مواردی که طالق والدین اجتناب ناپذیر است، 

دادگاه ها امکان  کودک بر بودن با والدین ، از زیان وی جلوگیری نمود. بدیهی است که این مهم با دقت نظر بیشتر

 ثبات نمود.بنابراین می توان بر اساس اصل چهلم قانون اساسی، حق کودک بر بودن با والدین را اپذیر است. 

 ( حق کودک بر بودن با والدین در قانون مدنیب

اوالد خود به  باید در تشیید مبانی خانواده و تربیتوالدین »:قانون مدنی عنوان می کند 1104بر اساس ماده ی 

به یکی  گهداری و تربیت کودک، تکلیف مشترک والدین است و واگذاری حضانت طفلن «یکدیگر معاضدت نمایند.

ف بودن حفظ نظام از آن ها، مربوط به زمانی است که بنا به دالیلی، والدین جدا از یکدیگر زندگی می کنند. تکلی

ر و مادر را ثابت با پد خانواده و تربیت فرزندان برای والدین، به طور غیر مستقیم و با واسطه، حق کودک بر بودن

بارت دیگر، یکی عمی کند؛ چراکه انجام این تکالیف، بدون ارتباط آن ها با کودکشان امکان پذیر نخواهد بود. به 

 از مصادیق تشیید مبانی خانواده بودن والدین با کودک و ارتباط با اوست.

هردو والدین  ری و سرپرستی کودک بر عهدهکنوانسیون اشاره شده است که نگهدا 18ماده  1در این زمینه در بند 

 است.

 قانون مدنی صراحتا حضانت را حق و تکلیف والدین می داند و بیان می کند: 1168ماده ی 

 «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است. »

 ی کند.ماثبات همان طور که گفته شد، تکلیف دانستن حضانت برای والدین، حق کودک بر بودن با والدین را 

الگی اولویت سجا زندگی می کنند، مادر تا سن هفت کبرای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او »: 1169 ودوماده

 «دارد و پس از آن با پدر است.

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتال به جنون شود یا به دیگری شوهر کنند، حق حضانت »: 1170و

قانون مدنی، برای  1169بر اساس ماده ی 1قانون مدنی، مفهوم حق را به ذهن متبادر می سازند.«.با پدر خواهد بود

حضانت کودکی که والدینش از یکدیگر جدا زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن 

                                                           
، فصلنامه ی فقه و حقوق خانواده)ندای صادق(، تهران، دانشگاه امام صادق «حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان» لیال سادات اسدی، - 1

 .12، ص 1388، پاییز و زمستان 51پردیس خواهران، سال چهاردهم، شماره ی -)ع(
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در این ماده، این گمان را به ذهن می آورد که مادر می تواند « اولویت»حضانت کودک با پدر خواهد بود.کلمه ی 

واگذار نماید؛ چراکه بر اساس فهم عرفی، اولویت داشتن نسبت انجام کاری، یعنی انجام  حق حضانت خود را به پدر

آن کار برای کسی که نسبت به آن اولویت دارد، اختیاری است. بنابراین می تواند امتیاز خویش را نادیده گرفته و 

حق و تکلیف هر دوی والدین ، حضانت را به صراحت 1168حق خود را به دیگری اگذار نماید. در حالی که ماده 

 می داند.

قانون مدنی، هیچ یک از پدر و مادر حق ندارند در مدتی که حضانت کودک بر عهده ی آنها  1172طبق ماده ی 

قرار داده شده، از نگهداری کودک خودداری نمایند. پس در صورت امتناع، والد ممتنع از سوی حاکم، الزام به 

؛ چراکه هیچ کس را نمی 1ن دهنده ی تکلیف بودن حضانت برای والدین استحضانت می شود و همین خود نشا

توان برای امتناع از گرفتن حقوقش، الزام نمود و این، عدم انجام تکالیف قانونی است که جواز الزام کردن مکلف را 

 از سوی دادگاه فراهم می کند.

چه والدین، ویش زندگی کند و چنانوالدین خ شود که کودک حق دارد بابنابراین بر اساس این ماده، مشخص می

ها را الزام خواهد کرد. این ماده قانونی، ضمانت اجرای حق کودک بر این حق کودک را نادیده بگیرند، دادگاه آن

 .شودبودن با والدین نیز محسوب می

با والدین را به رسمیت قانون مدنی هم با بیان حق مالقات برای والدین، به نوعی حق کودک بر بودن  1174ماده 

در صورتی که به علت طالق یا به هر جهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر "شناسد:می

باشد، حق مالقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان مالقات و سایر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی

ای که صحیح نیز گرچه بر اساس نظر عده"ن ابوین، با محکمه است.جزئیات مربوط به آن در صورت اختالف بی

ولیکن  ،هاگذار باید مالقات را نیز همانند حضانت، حق و تکلیف والدین بداند نه حق صرف آننماید، قانونمی

 2ای معتقدند که این ماده مسامحتاً واژه حق را به کار برده است و منظور همان تکلیف است.عده

در مقام بیان حق و تکلیف زوجین نسبت به یکدیگر، پس از طالق بوده و موضوع این  1174رسد، ماده یبه نظر م

باشد. به عبارت دیگر آوردن واژه حق به جهت حمایت از والد محروم از می "کودک مشترکشان"حق و تکلیف 

قات هم با مادر است و پدر باشد؛ یعنی مثالً اگر حق حضانت با پدر است، حق مالحضانت در مقابل حاضن می

توان گفت که اصالً این ماده قصد ندارد روابط والدین تواند به هیچ عنوان این حق را از مادر بگیرد. بنابراین مینمی

کلیف والدین بداند، بلکه صرفاً به تقسیم حقوق زوجین نسبت به تبا کودک را تنظیم کند، تا مالقات با کودک را 

                                                           
، فصلنامه ی فقه و حقوق خانواده)ندای صادق(، تهران، دانشگاه امام صادق «حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان» لیال سادات اسدی، - 1

 .12، ص 1388، پاییز و زمستان 51پردیس خواهران، سال چهاردهم، شماره ی -)ع(
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از جدایی از یکدیگر پرداخته، پس به یکی حق حضانت و به دیگری حق مالقات داده است، کودک مشترکشان، بعد 

 مند شوند.تا هر دو از بودن با کودکشان بهره

 شود.حساس میبر این اساس، خالء وجود قانونی که تکلیف والدین به مالقات با کودک را روشن نماید، شدیداً ا

توان از ابوین و یا از پدر و طفل را نمی"بودن با والدین برای کودک است:قانون مدنی نیز بیانگر حق  1175ماده 

 "یا از مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.

رسد که این ماده، دهد که طفل را از پدر و مادرش جدا کند. بنابراین به نظر میاین ماده قانونی به کسی اجازه نمی

دیگری که بیان کردیم به حق کودک بر بودن با والدین اشاره دارد و همگان را به احترام گذاشتن  تر از موادصریح

 کند.به این حق، الزام می

ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال " که در آن گفته شده: این قانون 1178ماده طبق 

 "ها را مهمل بگذارند.خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن

کند. طبق این ماده قانونی، ابوین مکلف به نیز به طور غیر مستقیم حق کودک بر بودن با والدین را اثبات می 

اند. بدیهی است که از لوازم تربیت کودک، ها نهی شدهبت به آنتربیت کودکان خویش هستند و از اهمال نس

 کند.ها به بودن با کودک است که در مقابل، برای کودک ایجاد حق میتکلیف آن

 

 1353( حق کودک بر بودن با والدین در قانون حمایت از خانواده مصوب ج

 

از زمان الزم اإلجرا شدن این قانون، منسوخ اعالم ، تعدادی از قوانین را 1391ماده ی آخر قانون حمایت خانواده 

نام نبرده است. بنابراین این قانون نسخ نشده است؛ لیکن به جهت  1353کرده، اما از قانون حمایت خانواده ی 

اینکه قانون جدید، مواد مربوط به حضانت و مالقات قانون سابق را به نحوی کامل تر بیان کرده است، به نظر 

ی سابق برای شناسایی حق کودک بر بودن با والدین وجود داشته نیازی به قانون حمایت خانواده رسد کهنمی

ی مادهدر کنیم:باشدو با این وجود مواد مربوط به حق کودک بر بودن با والدین در این قانون را بررسی می

در کلیه ی مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود، دادگاه :»  حمایت از خانواده آمده است که:12

ترتیب نگهداری اطفال و میزان نفقه ی ایام عده را با توجه به وضع اخالقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین 

رت غیبت می کند... دادگاه هم چنین ترتیب مالقات اطفال را برای طرفین معین می کند. حق مالقات طفل در صو

 «یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.

داد. بر اساس این حق مالقات با طفل را، برای سایر بستگان نیز، گسترش میاین ماده قانون همانطور که گفته شد 

یا یکی از آن ماده، در صورت حیات هر دو والد، حق مالقات منحصر به آن هاست، ولیکن فوت یا غیبت والدین 



22 
 

توان گفت، حق کودک بر بودن با گردد. بنابراین میمی ذوی الحقوقینها، موجب ایجاد حق مالقات برای سایر

 والدین در این قانون، مورد توجه قرار گرفته بود.

این قانون هم ضمانت اجرای حق کودک بر بودن با والدین را بیان می کرد، که در بخش بعدی بررسی  14ماده ی 

 کنیم.واهد شد و برای پرهیز از تکرار، از بیان آن در این جا خودداری میخ

 

 حق کودک بر بودن با والدین بر اساس رویه ی قضایید(

رویه ی قضایی شامل آراء وحدت رویه ی دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه، نتایج 

د. اما به دلیل اینکه در بحث های مرتبط با حق کودک بر بودن با ها می باشنشست های قضایی و آراء دادگاه

والدین ، دیوان عالی کشور رأیی که حق کودک بر بودن با والدین را ثابت کند، صادر نکرده است، در این جا صرفاً 

اط با نظرات مشورتی و نتایج نشست های قضایی و برخی از آراء دادگاه ها که مرتبط به بحث حق کودک بر ارتب

 .والدین هستند، بررسی خواهد شد

حضانت ونگهداری اطفال برای ابوین هم »:اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه 1/4/1361 -1374/7نظریه ی شماره ی 

حق وهم تکلیف است وقابل اسقاط یا مصالحه نمی باشند؛ زیرا حقوقی را که مقنن وشارع برای طفل پیش بینی 

نشان می « حقوقی را که مقنن وشارع برای طفل پیش بینی کرده..»عبارت «رد.کرده، جنبه امری برای مکلف دا

رسد مالقات دهد که حضانت، از جمله حقوق کودک است وتکلیف والدین به شمار می رود. براین اساس، به نظر می

کود تعیین  برای 1174ی امری برای والدین داشته باشد، زیرا آن نیز از حقوقی است که مقنن در ماده هم جنبه

 گردد.ی اداره حقوقی، حق کودک ب بودن با والدین ثابت میرسد بر اساس این نظریهاست.بنابراین به نظر میکرده

توانند حضانت را به پدر ومادر با توافق می»:ی قضائیهی حقوقی قوهاداره 6/7/1377_3945/7ی ی شمارهنظریه

توانند حضانت را به که والدین نمیاین«توانند محول نمایند.نمی ی یکدیگر بگذارند، ولی به اشخاص دیگرعهده

های حقوق قابلیت انتقال ی تکلیف بودن حضانت برای والدین است؛ زیرا از ویژگیدهندهدیگران واگذار کنند، نشان

 د آمد.باشد. در مقابل تکلیف والدین نیز، حقی برای کودک مبنی بر ارتباط با والدین به وجود خواهآن می

 اسناد بین المللی و حق کودک بر بودن با والدین -3

ی جهانی و کنوانسیون حقوق کودک نیز حق ارتباط با مهم ترین اسناد بین المللی مرتبط با کودک یعنی اعالمیه

والدین  را برای کودک به رسمیت می شناسند. بنابراین بر اساس این اسناد که مورد پذیرش جمهوری اسالمی 

 نیز قرار دارند، از بودن کودک در خانواده به طور جدی حمایت شده است. ایران
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 19591ی جهانی حقوق کودک مصوبحق کودک بر بودن با والدین در اعالمیه-3-1

، رشد کامل و متعادل کودک، منوط به برخورداری از محبت و 2ی جهانی حقوق کودکطبق اصل ششم اعالمیه

بودن در فضای پرمحبت خانواده و قرار گرفتن تحت سرپرستی والدین، میسر  تفاهم است که این مهم، جز با

شود. از سوی دیگر، این اصل، به صراحت جداکردن کودک خردسال از مادر را ممنوع دانسته و بنابراین باید نمی

 ت.المیه، مورد توجه قرار گرفته اسگفت، حق کودک بر بودن با والدین، به وضوح در این اع

 

 :19893مصوب  کودک حق کودک بر بودن با والدین در کنواسیون حقوق -3-2

مقررات عهودی :» 4به کنواسیون حقوق کودک ملحق شده است و براساس قانون مدنی 1379کشور ما در سال 

، این کنوانسیون در «که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

 قانون می باشد، بنابراین تطبیق قوانین داخلی با آن ضروری است.حکم 

 :مورد توجه قرار گرفته استتا حدودی  حق کودک بر بودن با والدین در این سند بین المللی نیز، 

مقدمه ی کنوانسیون حقوق کودک، کودکان را برای شکوفایی خود، نیازمند داشتن خانواده ای سرشار از محبت، 

و احترام دانسته و حق بودن در چنین خانواده ای را برای آن ها به رسمیت می شناسند. از دیگر  عشق، تفاهم

مواردی که در این کنوانسیون، در خصوص حق کودک بر بودن با والدین ، مورد توجه قرار گرفته است، حق بر 

و جدا نشدن کودکان بر خالف خواسته شان از والدین، مگر به تصمیم مقامات  5قرار گرفتن تحت سرپرستی والدین

که در  -است،  7، حق بر حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین6ذی صالح و با در نظر گرفتن نفع کودک

خواست لذا تعهد دولت ها به قبول سریع در -شودفقه و حقوق ایران نیز تحت عنوان حضانت و مالقات مطرح می

                                                           
1(1959 )laration on the rights of the childUniversal Dec 
 ی جهانی حقوق کودک/ ا. ششم.اعالمیه 2
3 (1989 )Convenant on the Rights of the child 
 قانون مدنی 9ی ماده 4
همچنین داشتن  هر کودکی از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود.» کنوانسیون حقوق کودک: 7ماده ی  1بند 5

 «تابعیت حق اوست و در صورت امکان باید والدین خود را شناخته و از سوی آن ها نگهداری شود.
حکومت های امضاکننده ی این پیمان نامه اطمینان می دهند که یک کودک برخالف میل والدینش از آن » کنوانسیون حقوق کودک: 9ماده ی  1بند  6

طبق قوانین موجود ثابت شود که آن جدایی به نفع کودک و الزم است. مثال وقتی کودک مورد سوء استفاده قرار  ها جدا نمی شود مگر این که بر

 «گرفته و جدای از هم زندگی کنند و تکلیف اقامت کودک باید روشن شود.
رعایت حق کودک و والدین مبنی بر با هم بودن  نامه مکلف بهپیمان 1بند  9ی ی مادهحکومت ها بر پایه» کنوانسیون حقوق کودک: 10ی ماده 3بند 7

 «ها هستندآن
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، شناسایی حق کودکی که 1کودک یا والدین او برای ورود یا ترک کشور به منظور به هم پیوستن مجدد خانواده

، عدم انفصال 2والدینش در کشور های جداگانه زندگی می کنند، بر ارتباط منظم و تماس مستقیم با والدین خود

یت کودک در ارتباط با والدین حین اتخاذ تصمیم بر ، توجه به وضع3کودک از محیط خانواده به طور موقت یا دائم

و تکلیف دولت ها به ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده ی کودک پناهنده، به منظور به هم  4فرزندخواندگی

، می باشد. این کنوانسیون، پناهندگی را از جنبه ی حق کودک بر ارتباط با والدین، 5پیوستن مجدد اعضای خانواده

وجه قرار داده و دولت ها را ملزم به تالش در جهت احقاق این حق، برای کودک کرده، اما قانون مدنی مورد ت

، در این زمینه ساکت است. به 1308ایران)بخش تابعیت( و قانون راجع به ورود و خروج اتباع بیگانه، مصوب 

داده است ولی از آنجایی که کنوانسیون عبارت دیگر، نظام حقوقی ایران، چنین تکلیفی را بر عهده ی دولت، قرار ن

حقوق کودک، بجز موارد تعارض با فقه و قانون ایران، در بقیه ی موارد، الزم االجرا می باشد، دولت ایران نیز، 

مکلف به رعایت این مواد خواهد بود.در تمام مواد کنوانسیون، رعایت منافع عالیه ی کودک الزامی دانسته شده 

ط خانواده و ارتباط با والدین و سایر اعضای خانواده )برادر و خواهر( قطعا به نفع کودک است، است و بودن در محی

.ایرادی که به کنوانسیون حقوق کودک وارد است این است که از کلمات کلی و مبهم مثل جز در موارد خاص

م ورود ضررو...نپرداخته همین منافع استفاده نموده و به صورت خاص به مسائل حضانت،حقو کودک با والدین،عد

 است.

 قلمروحق کودک بر بودن با والدین

رسند و نخستین گروهی که بر اثر نامالیمات، فشار و کودکان آسیب پذیرترین گروه جامعه انسانی به نظر می 

های دینی بیشترین مسئولیت در بینند، کودکان هستند.. در آموزهمشکالت ناشی از زندگی بزرگترها آسیب می

روند. در دوران گذشته ال کودک بر عهده والدین است زیرا والدین دلسوزترین افراد در حق کودکان به شمار میقب

                                                           
نامه، هرگاه کودک یا والدین و درخواست خروج از کشور مندرج در این پیمان 1بند 9ی به دنبال ماده» کنوانسیون حقوق کودک: 10ماده ی  1بند  1

ند، ترتیب این امر به طور انسانی و سریع از طرف حکومت داده می و یا ورود به کشور دیگری را برای پیوستن به اعضای خانواده ی خودشان دار

 «شود و چنین درخواستی دارای هیچ گونه خطری از سوی حکومت برای متقاضی و یا وابستگان او نیست.
وی آن ها به طور کودکی که والدین او در کشور های متفاوت به سر می برند، حق دارد با هر د»کنوانسیون حقوق کودک: 10ماده ی  2بند  2

ه شخصی، منظم و مستقیم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرایط استثنائی، مثال به خاطر حفظ امنیت ملی یا نظم و اخالق عمومی، لطمه ب

 «آزادی و حقوق دیگری و یا نقض حقوق مندرج در این پیمان نامه.
طور موقت یا دائم از آغوش خانواده محروم شده و یا به دلیل نفع خودش باید خانواده یک کودک که به » کنوانسیون حقوق کودک: 20ماده ی  1بند- 3

 «را ترک کند، حق استفاده از کمک و حمایت وییه ی حکومتی را دارد.
ته یا مجاز آن دسته از حکومت های عضو پیمان نامه که سیستم کفالت و فرزندخواندگی را به رسمیت شناخ»کنوانسیون حقوق کودک: 21ماده ی - 4

 «می دانند، با اطمینان خاطر نشان می کنند که در تمام این مراحل، منافع کودک و آسایش او تامین می شود.
برای این منظور، حکومتهای امضاکننده این پیمان نامه، نهایت تالش خود را می کنند تا از طریق » کنوانسیون حقوق کودک: 22ماده ی  2بند - 5

لل متحد و یا تشکیالت وابسته به آن و همچنین با کمک دیگر سازمانهای مسئوول منطقه ای و یا فرامنطقه ای که در زمینه همکاری با سازمان م

د را پیدا نموده حمایت کودک در ارتباط با سازمان ملل هستند، با تمام نیرو کودک پناهنده را نگهداری کرده و یاری رسانند تا والدین یا افراد فامیل خو

 آنها ملحق شود. در صورتیکه افراد مزبور پیدا نشوند، آن کودک مانند بقیه کودکان شامل قانون مربوطه به محرومیت موقت یا دائم از آغوشو به 

 («1بند 20خانواده می شود.)ماده
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بردند و از کمترین حقوق عادی بهره مند بودند، در حالی که در جوامع کودکان در وضعیت نامناسبی به سر می

شته و حقوق کودک محترم شمرده شود. های حقوق کودک از میان برداامروزی سعی شده است که نابسامانی

شکل دهی شخصیت متعالی کودک به عهده والدین است و رسیدگی به مسئله جسم و روح کودکان و سامان دادن 

رود. یکی دیگر از مسائلی که در تربیت کودک مهم شرایط زندگی آنها از دیگر وظایف پدر و مادر به شمار می

که این مهم باید به صورت تمام وقت صورت بهره مندی از حضور موثر آنهاست.بودن کودک در کنار والدین و  است،

کودک برای اینکه بتواند از رشد  پذیرفته و والدین نباید کودک را در نیمی از شبانه روز به حال خود رها نمایندو

برقرار مستقیم  جسمی و روحی متناسبی برخوردار شود باید با پدر و مادر خود تعامالت مستمر داشته وارتباط

.از این طریق هم نیاز های فردی و اجتماعی او تامین میگردد و هم از تمامی آسیب های خارجی در امان می نماید

ماند اما عالوه بر بودن با والدین به نحوی که گفته شد کودک باید یکسری آزادی های فردی نیز داشته باشد تا 

مچنین آزمون و خطا رشد کرده و برای زندگی کردن در اجتماع نیز بتواند در زمینه تصمیم گیری و انتخاب و ه

آماده گردد.اما متاسفانه با تمامی مواردی که گفته شد گاهی به دلیل جدایی یا فوت یکی یا هر دو والدین،کودک 

آن ها دچار یک خال میگردد اما در صورت جدایی والدین راهکار هایی وجود دارد تا کودک بتواند با استفاده از 

پس از جدایی والدین از یکدیگر، تا زمانی که مقداری از این حق را به دست آورده و تامین نماید به این صورت که 

فرزند به هفت سالگی برسد، مادر برای حضانت فرزند بر پدر اولویت دارد و پس از هفت سالگی اولویت حضانت با 

قانون حمایت خانواده  43و همچنین ماده  8/9/1382حی قانون مدنی اصال 1169پدر است. این موارد در ماده 

آمده است اما این اولویت داشتن دال بر این نیست که مطلقاً و الزاماً حق حضانت تا پیش از  9/12/1391مصوب 

هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر باشد؛ در واقع اگر بر دادگاه اثبات شود که مادر یا پدر در آن 

شود حتی رایط سنی، صالحیت نگهداری طفل را نداشته باشند حق حضانت و نگهداری به فرد صالح سپرده میش

 . مورد بحث قرار گرفته است 1376قانون مدنی اصالحی سال  1173اگر شخص ثالثی باشد، این مورد نیز در ماده 

 

ده داشته باشد، حق دارد تا میزان مخارج قانون حمایت خانواده، اگر مادر حضانت طفل را بر عه 44بنا بر ماده 

 . زندگی فرزند، در اموال و دارایی او دخالت کند

 

یک مسئله دیگری که در زمینه قلمرو حق کودک بر بودن با والدین مطرح است حق مالقات است که در ادامه به 

 آن ها خواهیم پرداخت. 

 

 پایان مالقات -1

ی حق کودک بر ادامه داشته باشد نیز از مسائل مهمی است که در گسترهاین که مالقات با کودک تا چه سنی 

 بودن با والدین از آن بحث خواهد شد.
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 سن پایان مالقات با کودک در حقوق  -1-1

مالقات دائر مدار حضانت است و تا مدتی که حضانت ادامه داشته باشد، مالقات نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین 

حضانت در قانون مدنی محدود به دوران قبل از بلوغ است، مالقات نیز چنین خواهد بود و این از همان طور که 

ایرادات قانون ما به شمار می آید؛ چرا که به نظر می رسد کودک با رسیدن به سن بلوغ نیاز بیشتری به برقراری 

  1ا تا سن بلوغ حقی برای والدین می داند.رابطه با والدین خواهد داشت. رویه قضایی نیز متاثر از قانون، مالقات ر

نمایند می کشورهای طرف کنوانسیون تضمین»بند یک مادة نه کنوانسیون کودک از این جهت بیان مناسبی دارد: 

وانین، مقررات شان از والدین جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات ذی صالح مطابق قکه کودکان علیرغم خواسته

 قید مه نه ماده همین در البته. «…ی قضایی مصمم شوند که این جدایی به نفع کودک استو پس از بررسی ها

 این کودک خواست صورت در که دارد پی در را سؤال این زیرا. گرددمی اشکال موجب «شان خواسته علیرغم»

شود ـ اگر می هم ساله پنج چهار کودک شامل گسترده محدودة یک در که ـ کودک آیا است؟ پذیر امکان جدایی

خواسته مطاع خواهد  بر اثر برخی القائات اطرافیان یا شرایط ناخوشایند موقت، خواستار جدایی از والدین باشد، این

ی کودک از آید اهمیت الزم در مورد عدم جدایبود؟ و آیا مصالح آیندة کودک تأمین خواهد گردید؟ به نظر می

 !دهدرار میکند و در دسترس قضامین آن شرایط جدایی را تسهیل میوالدین )تا حد امکان( مالحظه نشده بلکه م

 این جدایی از باب مالقات کردن نیز میتواند دارای همین اشکاالت باشد.

 

 سن پایان مالقات با کودک در فقه -2-1

نشده؛ لیکن  در فقه امامیه از مالقات با طفل در زمانی که حضانت وی بر عهده یکی از ابوین است، چیزی گفته

کی از والدین پس از این که کودک به سن رشد می رسد و حضانت وی پایان می باید اختیار در انتخاب زندگی با ی

ت با دیگری را را پیدا می کند. پس زندگی با هریک از آنها را انتخاب نماید. به دلیل حرمت قطع رحم حق مالقا

 خواهد داشت.

ن که حرمت قطع مچنان حق مالقات برای کودک و والدینش وجود دارد؛ به دلیل ایبنابراین با پایان یافتن حضانت، ه

ز آن، رحم یک دلیل مقطعی نیست که محدود به زمانی خاص باشد. بر این اساس هم در زمان حضانت و هم پس ا

 را که با او زندگی نمی کند، مالقات نماید. نکودک حق دارد والدی

 

                                                           
چنانچه فرزند بالغ تمایلی به مالقات در مورد مالقات نیز »... اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه:  2/8/1380-7626/7. نظریه ی مشورتی شماره ی  1

 «پدر و ماندن نداشته باشد، الزام وی به انجام مالقات موجه نیست.
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 کودک عدم شناسایی حق مالقات برای-4

ه حقی برای یکی از خالءهای موجود در قوانین و مقررات و رویه ی قضایی، این است که مالقات بیشتر از آن ک

فل، نمی توان کودک قلمداد شود، حق والدین دانسته شده، به طوری که در صورت عدم تمایل آنها به مالقات با ط

 حق کودک بر مالقات با والدین  بررسی خواهد شد. ادامهآنها را الزام نمود.در 

 حق کودک بر مالقات با والدین -2

می است که در این که در نظام حقوقی ایران والدین تا چه اندازه مکلف به مالقات با کودک هستند از مباحث مه

ظر فقهی و حقوقی مادر را از ناین بخش به مطالعه ی آن خواهیم پرداخت. از این رو حق کودک بر مالقات با پدر و 

 بررسی می کنیم.

 حق کودک بر مالقات با والدین از نظر فقهی -1-2

در فقه امامیه در مورد کودکی که با پدر زندگی می کند، به حق مالقات با مادر تصریح شده است. به این صورت 

البته این،  1دیدار مادرش خواهد رفت. که اگر طفل دختر باشد، مادر به مالقات او می رود و اگر پسر باشد، او به

چه مادر بیمار شود، فرزند به مالقات وی خواهد رفت، فارغ از این که حکم مالقات در شرایط عادی است و چنان

رسد تفاوتی که میان دختر و پسر در دیدار با والدین گذاشته شده، مبتنی بر فرهنگ به نظر می2دختر باشد یا پسر.

بوده و دلیل معتبر شرعی ندارد، هم چنان که برخی از فقها این تفاوت را صرفاً منوط به حالتی حاکم بر آن دوره 

 3کرده اند که خروج از منزل، برای دختر ضرری به همراه داشته باشد.

برای مالقات هر  بنابراین در شرایط کنونی، تفاوتی میان دختر و پسر در مالقات با والدینشان نمی توان گذاشت و

ا خطراتی بآنها، والدین به محل مالقات خواهند رفت، چراکه تنها خارج شدن از منزل برای کودک همراه  دوی

رده اند؛ می خواهد بود.از سوی دیگر، به دلیل این که فقها حق مالقات با مادر را مستند به حرمت قطع رحم ک

که پدر نیز همانند  نظر فقهی ثابت نمود، چرا توان با گرفتن تنقیح مناط از آن، حق مالقات کودک با پدر را هم، از

و مادر از  مادر از أرحام محسوب شده و عدم مالقات با کودک از سوی وی، قطع رحم و حرام است.بنابراین پدر

ق ایجاد خواهد نظر فقهی مکلف به مالقات و ارتباط با کودک خویش بوده و در مقابل، برای کودک در این زمینه ح

 شد.

                                                           
)زین الدین بن  -( 40،ص 3،تهران،المکتبه المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه،چ1387. )ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، المبسوط في فقه اإلمامیة،  1

)محمد جسن نجفی، جواهر الکالم فی شرح شرایع  -( 426، ص 1،قم،کتابفروشی داوری،چ1413لى تنقیح شرائع اإلسالم،على عاملی، مسالک األفهام إ

 (292،ص 7لبنان،داراالحیاء التراث العربی، چ-االسالم،بی تا،بیروت
 ( 41و  40،صص 3. )طوسی، المبسوط في فقه اإلمامیة، ج 2
 (292،ص7لبنان،داراالحیاء التراث العربی، چ-شرایع االسالم،بی تا،بیروت .. )محمد جسن نجفی، جواهر الکالم فی شرح 3
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 حق کودک بر مالقات با والدین از نظر حقوقی -2-2

کرده ولیکن  قانون مدنی به تکلیف بودن حضانت برای والدین اشاره 1168همان طور که قبالً گفته شد، ماده ی 

دک تصریح قانون مدنی، به حق مالقات والدین با کو 1174در مورد مالقات ساکت است. از سوی دیگر، ماده ی 

 د دارد:اختالف نظر وجو 1174بر مالقات با والدین با این وجود، در تفسیر ماده ی می کند، نه حق کودک 

عده ای از حقوق دانان معتقدند که مالقات طفل به وسیله ی هریک از ابوین، حکم بوده و یا از حقوق غیر قابل  -

ا طفل، نشانه ی عالقه ی اسقاط می باشد، ولی به طور مسامحه در این ماده، حق نامیده شده است؛ زیرا مالقات ب

پدر و مادر است و در حفظ رشته ی خانواده تأثیر به سزایی دارد. بنابراین هیچ یک از ابوین نمی تواند حق مالقات 

 1طفل خود را ساقط نماید و یا در مقابل اخذ عوض، مورد صلح قرار دهد.

دک اشاره یف ابوین در مالقات با کوقانون مدنی به تکل 1174در صورت پذیرش این نظر باید گفت که ماده ی 

 کرده که نشان دهنده ی حق کودک بر مالقات با والدین است.

یده رخی دیگر اعتقاد دارند که این گفته پذیرفته نمی باشد، چرا که اجتهاد در مقابل نص است و تاکنون دب -

نظیم نماید، لذا ه مالقات با طفل تنشده کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد، علیه والد دیگر دادخواست الزام ب

 ه شمار می آورد.رویه ی قضایی نیز مالقات را حقی برای کودک نمی داند، بلکه صرفاً آن را حق والدین و اقارب ب

ی قضایی موجود ی کودک صحیح تر به نظر می رسد، ولی رویهگرچه تفسیر نخست به دلیل حفظ منافع عالیه

، چرا که امروزه اساس مالقات با طفل، 2کودک، حق والدین است نه حق کودک حاکی از آن است که مالقات با

است که از حضانت کودک خود محروم است و در اجرای مالقات ها، به تمایل کودک به برقراری  نخواست والدی

 ارتباط توجهی نمی شود.

القات با والد دیگر امتناع می کند، بنابر این گاهی کودک به دالیلی )که معموالً تلقین های حاضن می باشد(، از م

ولی چون رویه ی قضایی مالقات را حق والدین می داند نه حق کودک، وی مجبور به مالقات می شود؛ در حالی 

که اجرای قهری مالقات، آثار سوئی از نظر روانی برای کودک به همراه خواهد داشت، و این لزوم توجه به تمایل 

ا بیشتر می کند. بدیهی است این امر میسر نخواهد شد مگر با بهره گیری مؤثر از نهاد طفل در مالقات با والدین ر

 3مشاوره و مددکاری، که در معیت اجرای احکام خانواده فعالیت نمایند.

                                                           
 205، ص  15تهران انتشارات اسالمیه چاپ 1386امامی سید حسن حقوق مدنی .  1
ق هم قانون مدنی، حق مالقات قید شده و ح 1174اداره ی حقوقی قوه قضاییه: در ماده ی  11/5/1378-2333/7. نظریه ی مشورتی شماره ی  2

 «قابل اسقاط است. بنابراین اسقاط آن فاقد منع قانونی است.

قانون مدنی حق مالقات طفل را برای هر یک از ابوین که  1174ماده ی »اره ی حقوقی قوه ي قضاییه: اد 10/9/1362-4444/7نظریه ی شماره ی 

خالق بودن مادر، فاسداالخالق دریغ نمود، بنابراین در صورت فاسد اال طفل تحت حضانت او نمی باشد، شناخته است و این حق را نمی توان حتی از مادر

 «می توان در یک محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد، مالقات بین مادر و فرزند برقرار کرد.
-ق(، تهران، دانشگاه امام صادق )ع(، فصلنامه ی فقه و حقوق خانواده)ندای صاد«حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان» لیال سادات اسدی،.  3

 21، ص 1388، پاییز و زمستان 51پردیس خواهران، سال چهاردهم، شماره ی 
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قانون حمایت خانواده ی جدید برای تعیین شرایط مالقات، توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت  29البته ماده ی 

همچنین دانسته، که در شناسایی حق کودک بر بودن با والدین گامی به جلو محسوب می شود.کودک را ضروری 

به این در کنوانسیون حقوق کودک نیز به امر مالقات والدین و کودکان آن هم به صورت حق پرداخته نشده است.

، عدم شناسایی کو همچنین کنوانسیون حقوق کود ترتیب یکی از خالءهای موجود در قانون و رویه ی قضایی

حق مالقات باوالدین برای کودک است که در فقه دیده نمی شود. بنابراین به نظر می رسد بتوان با استفاده از این 

 ظرفیت فقهی، به اصالح قوانین موجود پرداخته و حق کودک بر بودن با والدین را تقنین نمود.

 

 ودن با والدینروشهای حمایتی قوانین ایران در استیفای حق کودک بر ب

پس از شناسایی حق کودک بر بودن با والدین وجود تضمین هایی برای مستحکم کردن این حق و حمایت از آن  

ضروری است گرچه تضمین های موجود کافی نبوده و نیاز به وضع ضمانت اجراهای قوی تری در این خصوص 

حق را برای کودک تضمین می نمایند.این تضمین وجود دارد ولی ضمانت اجرا های فعلی نیز تا حدودی اجرای این 

و از آن جایی که  که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.ها به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می گردد.

 مواد کنوانسیون حقوق کودک را نیز مورد توجه قرار می دهیم.این پژوهش به صورت تطبیقی است ذیل هرکدام 

 حق کودک بر بودن با والدینتضمین های حقوقی -1

ضمانت اجرا های حقوقی یا مدنی ضمانت اجرا هایی هستند که از طریقی غیر از مجازات حق کودک بر بودن با 

 والدین مستحکم می کنند. این ضمانت اجرا ها گاهی مستقیم و گاهی غیر مستقیم هستند.

 ضمانت اجرا های مستقیم(1-1

ا به استحکام رابطه ی کودک با والدین و اقارب پرداخته و در نتیجه آن ها ضمانت اجراهایی هستند که مستقیم

 و در این جا در دو محور مورد توجه قرار می گیرند.حق کودک بر بودن با والدین تامین می گردد.

 الزام ابوین به انجام تکلیف حضانت طفل الف(

حضانت طفل به عهده ی آنهاست از نگهداری  ق م: هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که 1172طبق ماده ی 

او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا 

به تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده ی اوست الزام کند و در صورتی 

بر  «ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.که الزام 
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اساس این ماده چنانچه  امتناع از نگهداری طفل  به وسیله ی یکی از ابوین  که مکلف به حضانت شده است اتفاق 

دهد که بودن با والدین حق کودک است  بیفتد ممتنع از سوی دادگاه الزام به حضانت  خواهد شد و این نشان می

علت تعیین این ضمانت اجرا از نظر اداره  و به همین دلیل اجرای این حق از سوی قانون گذار تضمین می شود.

ی حقوقی این است که مقررات مربوط به حضانت اطفال از قواعد آمره است که صرفا برای مصلحت طفل در نظر 

اما این ضمانت اجرا چندان به نفع کودک نیست،  1.«ف آن نمی توانند تراضی کنند گرفته شده و پدر و مادر بر خال

چون حضانت کودک امری است که باید با احساس مسئولیت و عالقه همراه باشد و الزام ابوین به حضانت طفل 

 گرچه از نظر جسمانی آن ها را در کنار هم حفظ می کند لیکن با آثار سوئی همراه خواهد بود.

ارند ممکن است از جمله آثار حضانت اجباری این است که والدین به دلیل عدم عالقه  ای که به حضانت فرزندان د

را از جهت  به خوبی از وی نگهداری نکرده و یا با وی بدرفتاری نمایند و به این ترتیب سالمتی و رشد کودک

 جسمی و روحی به مخاطره بیندازد.

از والدین  کنوانسیون حقوق کودک در رابطه با حمایت کودک در دوران جدایی 20 ماده2و1در این رابطه دربند 

ودش باید خیک کودک که بطور موقت یا دایم از آغوش خانواده محروم شده و یا بدلیل نفع چنین آمده است که 

جاری و قوانین  خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمکها و حمایت ویژه حکومتی را دارد.حکومتها برپایه حقوق

 داخلی خود، اشکال مختلف کمک به چنین کودکی را بکار میگیرند.

 و این موارد تنها به صورت کلی بیان شده است و در آن از مسئله ی حضانت سخنی به میان نیامده.

 ( تغییر در وضعیت نگهداری طفل توسط دادگاهب

به مالقات،  هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجعبیان می کند  1391قانون حمایت خانواده مصوب  41ماده ی 

ز انجام حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خالف مصلحت اوست یا در صورتی که مسئول حضانت ا

صوص ختکالیف مقرر خود داری کند و یا مانع مالقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود می تواند در 

ا رعایت امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی ب اموری از قبیل وا گذاری

 «مصلحت تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

                                                           
 (110)رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های خانواده ، ص 15/2/1344نظر کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره دو مورخ - 1
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الح وی باشد بر این اساس چنانچه توافقات مربوط به حضانت و مالقات و سایر امور مربوط به کودک بر خالف مص

فل تحت طانت خودداری کند و یا مانع مالقات یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مربوط به حض

 ت:حضانت با اشخاص ذی حق شود، برای تضمین حق کودک بر بودن با والدین دو راه حل وجود خواهد داش

 واگذاری امر حضانت بر دیگری -1

 ن شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت ویتعیی-2

ه چرا که سلب حق حضانت و واگذاری آن ب در خصوص راه حل نخست در بحث ضمانت اجرا های غیر مستقیم

والدین خویش  دیگری مستقیما سبب تحکیم حق بودن کودک با والدین نمی باشد، بلکه اتفاقا کودک را از بودن با

 محروم می کند.

شخص گردد ماما راه حل دوم  به این معناست که اگر صالحیت والدی که حضانت به او سپرده شده بررسی شود و 

ضانت حیت نگهداری از کودک را دارد برای وی ناظری تعیین می گردد که بر اجرای صحیح حکم حکه وی صال

 نظارت نموده و از کار شکنی های وی جلوگیری نماید.

دلیل  از جمله توافقات بر خالف مصلحت طفل آن است که حضانت دختر هشت ساله به پدر واگذار شود و به 

شت به طفل دچار بیماری روحی شده و پزشک بهبود وی را در گرو بازگ وابستگی عاطفی شدید کودک به مادر

مادر مسئولیت  ودامان مادر بداند در این جا مصلحت کودک اقتضا می کند که توافقات راجع به حضانت تغییر کرده 

 حضانت وی را به عهده بگیرد.

یا از مالقات طفلذ با افراد ذی حق ممانعت بنابراین چنانچه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نماید و 

کند دادگاه بنا به مصلحت طفل یکی از این تضمین ها را به کار خواهد برد تا از حق کودک بر بودن با والدین 

 1حمایت نماید.

ضمانت اجرای حقوقی خودداری حاضن از تکالیف 1353قانون حمایت خانواده مصوب 14قسمت اخیر ماده ی 

مربوط به حضانت یا ممانعت وی از مالقات طفل با اشخاص ذی حق را صرفا سلب حق حضانت از او و واگذاری 

جرای حقوقی حق کودک بر آن به دیگری دانسته بود؛ بنابر این به نظر می رسد قانون جدید از حیث ضمانت ا

بودن با والدین بهتر باشد، چراکه به جای استفاده ی صرف از ضمانت اجرای سلب کننده که خود تا حدودی حق 

                                                           
آنچه که در مورد اطفال باید مورد توجه قرار گیرد »... اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه:15/11/1369-4771/7نظریه مشورتی شماره ی - 1

ز سنین مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر ، بنابر این اگر دادگاه مصلحت بداند که طفل قبل از سنین مذکور نزد پدر باشد و یا بعد ا

( می تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.بدیهی است در صورتی که به سرنوشت طفل 1173را صالح نداند)موارد ماده  مذکور نزد مادر باشد یعنی پدر

 «لطمه ای وارد نشود دادگاه می تواند عسر و حرج هریک از والدین را مورد توجه قرار دهد.
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تبصره ی این در کودک بر بودن با والدین را نادیده می گیرد از ضمانت اجرای نظارتی هم استفاده کنند. به عالوه 

مکلف است برای نحوه ی مالقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح قوه ی قضائیه :» آمده است که:ماده 

 «خانواده و کودک را فراهم نماید.

خانواده نیز  وقوه قضاییه را به فراهم کردن ساز و کار مناسب برای مالقات که با مصالح کودک و از این طریق 

 سازگار باشد مکلف کرده است.

 1353قانون حمایت خانواده ی  14به دلیل این که ماده ی  1391خانواده مصوب تا پیش از تصویب قانون حمایت 

اما در حال حاضر دلیلی برای استناد به 1ملغی نشده بود در خصوص ضمانت اجرای حضانت به آن استناد می شد.

یاورده قانون حمایت خانواده ی سابق وجود ندارد هرچند قانون جدید از نسخ آن سخنی به میان ن 14ماده ی 

قانون حمایت  14نه تنها برگیرنده تضمین ماده ی  41است. چراکه از نظر مدنی ضمانت اجرای موجود در ماده ی 

خانواده ی سابق می باشد، بلکه نسبت به آن کامل تر نیز هست و عالوه بر سلب حق حضانت تعیین شخص ناظر 

 بر امر حضانت را نیز پیش بینی کرده است.

 غیر مستقیم ( ضمانت اجرای1-2

ین نمی منظور از ضمانت اجرای غیر مستقیم ضمانت اجرایی است که مستقیما به تحکیم روابط کودک با والد

یر مستقیم غپردازد بلکه نوعی مجازات مدنی محسوب می گردد که به جهت داشتن باز دارندگی می تواند به طور 

 مانع از تضییع حق کودک بر بودن با والدین گردد.

 

 جبران خسارت ناشی از سلب حق کودک بر بودن با والدین( الف

انواده، به کودک خکودک در نتیجه نبودن با والدین از نظر عاطفی آسیب می بیند. در واقع به دلیل عدم ارتباط با 

 خسارات معنوی وارد می شود.

ر برخی مواد این قانون در قانون مسئولیت مدنی از خسارت معنوی تعریفی صورت نگرفته است ولی قانون گذار د

قانون مسئولیت مدنیآمده  1ماده ی  در به طور مثال  ضرورت جبران این نوع ضرر را مورد تاکید قرار داده است.

هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی ، به جان یا سالمتییا مال یا آزادی یا حیثیت » است که:

                                                           
 .364،ص17،چاپ ،تهران،نشر میزان1388سید حسین صفایی،اسد هللا امامی،مختصر حقوق خانواده،- 1
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یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد کند که موجب ضرر 

 «شود مسئولیت جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.مادی یا معنوی دیگری 

در حقوق خارجی خسارت معنوی را اغلب در مقابل خسارت مادی قرار می دهند وآن را عبارت از ضرری می دانند 

بنابراین خسارت 2شخص وارد می شود و متشکل از دو بخش اجتماعی و عاطفی است.« 1دارایی معنوی» که به

ضرر و زیان واردشده به شهرت،حیثیت،و آبرو ،آزادی،معتقدات مذهبی، حیات، زیبایی، » ز:معنوی عبارت است ا

 « احساسات و عواطف و عالیق خانوادگی.

ی است و اختالل در حق کودک بر بودن با والدین از مصادیق ضرر به احساسات و عواطف و علقه های خانوادگ

 قانون مسئولیت مدنی لطمه زدن به حق دیگری که 1خسارت معنوی محسوب می گردد و چون طبق ماده ی 

ب موجب ضرر مادی یا معنوی وی شود، موجب جبران خسارت می باشد ، جبراین خسارت معنوی ناشی از سل

 این حق از کودک، ضروری است.

 تامین حضانت طفل به خرج ممتنع از انجام تکلیف حضانت (ب

ضانت را به در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد ح»... میکند:قانون مدنی بیان  1172قسمت اخیر ماده ی 

 «خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تامین کند.

ق کودک بر ح، ضمانت اجرای دیگری را نیز برای «الزام والد ممتنع به حضانت طفل»بنابراین این ماده پس از 

انت اجرا حق ثر یا ممکن نبودن الزام به حضانت، از طریق این ضمبودن با والدین مطرح می کند که در صورت مؤ

 کودک بر ارتباط با والدینش، تأمین شود.

به انجام  تواند تا حدودی از امتناع ابوین نسبتدر حقیقت این یک ضمانت اجرای مالی محسوب می شود که می

 تکلیف حضانت طفل جلوگیری نماید.

 رسد آن است که، هرگاه مادر در مدتی که ضمانتوجه به نظر میی فوق قابل تنکته ای که در ماده

به عهده ی اوست از نگهداری طفل امتناع نماید، پس از الزام وی و عدم دریافت نتیجه، حضانت به هزینه ی پدر 

تأمین می شود و این امر ظاهراً بر خالف اصول حقوقی است؛ چرا که هزینه انجام تکلیف هر کسی باید بر عهده 

 3ی خود او باشد.

                                                           
1 -Patrimoine moral 
 .13،چ261،ص1،تهران، انتشارات سمت،ج1387محمدآشوری، آیین دادرسی کیفری، - 2
 194ص، 15تهران انتشارات اسالمیه چاپ 1386امامی سید حسن حقوق مدنی .  3
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برخی در توجیه این حکم می گویند که حضانت در اصل با پدر است و مادر صرفاً برای مدتی دارای اولویت می 

باشد. پس اگر از قبول حضانت امتناع نماید و الزام هم کارساز نباشد، چون حضانت طفل واجب کفایی است، پدر 

 موظف به تأمین مخارج نگهداری طفل خواهد بود.

لبته این ماده، مشخص نمی کند که اگر الزام به حضانت ممکن یا مؤثر نباشد، آیا کودک از طریق دیگری نظیر ا

 مالقات، حق بر بودن با والد ممتنع را دارد یا خیر؟

بنابراین به نظر می رسد که این ماده نتوانسته به خوبی حق کودک بر ارتباط با والدین را تضمین نماید، چرا که 

ر یا مادری از انجام تکلیف خود مبنی بر حضانت کودک خودداری کرده، الزام وی هم برای به عهده گرفتن اگر پد

ی حضانت طفل را نیز با رضایت کامل تأمین نماید، راه دیگری برای حضانت مؤثر نباشد و از سوی دیگر هزینه

 احقاق حق کودک بر ارتباط با والد ممتنع وجود نخواهد داشت.

 حق حضانت( سلب ج

سلب حق حضانت و »پیش بینی کرده  1391قانون حمایت خانواده مصوب  41ی ضمانت اجرای دیگری که ماده

 است.« واگذاری آن به شخص دیگر

هرگاه دادگاه تشخیص دهد. توافقات راجع به مالقات و سایر امور مربوط به طفل بر »قانون حمایت خانواده  41طبق ماده 

در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع مالقات طفل تحت  خالف مصلحت اوست، یا

حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری...، با رعایت مصلحت 

 «طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

 تضمین های کیفری حق کودک بر بودن با والدین -2

ضمانت اجراهای کیفری حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان، همان مجازات هایی هستند که برای جرایم 

ی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم علیه این حق فرزندان در نظر گرفته شده اند. این ضمانت اجراها نیز به دو دسته

 می شوند.

 ضمانت اجراهای مستقیم:( 2-1

منظور از ضمانت اجراهای مستقیم، جرم انگاری رفتارهای مرتبط با حضانت و مالقات به عنوان مصادیق بودنِ 

 گه از جمله ای جرائم عبارت اند از:باشد.کودک با والدین می

 

 ( عدم انجام تکالیف مقرر برای حضانتالف
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کالیف تهرگاه مسئول حضانت از انجام »آمده است:  1391مصوب قانون حمایت حمایت خانواده  54ی در ماده

ی درجه مقرر خودداری کند با مانع مالقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقد

 « شود.هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور، محکوم می

ات طفل با اشخاص ممانعت از مالق»و « کالیف مقرر برای حضانتخودداری از انجام ت»بر اساس این ماده، قانونگذار 

 را جرم انگاری کرده و برای آن جزای نقدی درجه هشت تعیین نموده است که طبق« ذی حق

 

 :شودبه هشت درجه تقسیم می یریتعز یهامجازات»، 11392قانون مجازات اسالمی مصوب در 

... 

 هشت: درجه

 حبس تا سه ماه  -

 الی( ر1۰۰۰۰۰۰۰) ونیلیتا ده م ینقد یجزا -

 «شالق تا ده ضربه -

 جزای نقدی تا ده میلیون ریال تعزیر درجه هشت محسوب می شود که سبک ترین نوع تعزیر است. که

ز مالقات عدم انجام تکالیف مربوط به حضانت، و ممانعت ا»نیز  1353قانون حمایت خانواده مصوب  14یماده

ه دلیل گذشت را جرم دانسته و برای مرتکب آنها، مجازات نقدی تعیین کرده بود، لیکن ب« طفل با اشخاص ذی حق

 نداشت. زمان، جزای نقدی آن بسیار ناچیز بود و در واقع تفاوتی با عدم مجازات 

 ( جرم ممانعت از مالقات طفل با اشخاص ذی حقب

ت طفل با ممانعت از مالقا»قانون حمایت خانواده ی جدید به آن اشاره کرده است  54جرم دیگری که ماده ی 

 می باشد.« اشخاص ذی حق

پرداخت  هرگاه مسئول حضانت... مانع مالقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به»طبق این ماده: 

 «شود.جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور، محکوم می

چیز شدن میزان قانون حمایت خانواده ی سابق نیز این عمل را جرم انگاری کرده بود، لیکن به جهت نا 14ماده ی 

ضع مجازات راین نیاز به وجزای نقدی آن در طول حدود چهل سال، بازدارندگی خود را از دست داده بود. بناب

 شد.جدیدی با قدرت بازدارندگی بیشتر احساس می

رای حمایت از اما از آن جایی که تعزیر درجه هشت، سبک ترین نوع تعزیر به شمار می رود، به نظر می رسد که ب

 حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان کارایی الزم را نداشته نباشد.

                                                           
 .19ق.م/ م- 1
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 ای حکم حضانت( جرم ممانعت از اجرج

جلوگیری کردن از اجرای حکم دادگاه از مصادیق جرم علیه عدالت قضایی به شمار می رود و قانون گذار برای  

 .1انگاری کرده استحمایت از کودکان، در همین راستا، ممانعت از اجرای حکم حضانت را جرم

 وید:اه در مورد حضانت طفل می گدر خصوص اجرای حکم دادگ 1391قانون حمایت خانواده مصوب  40ماده ی 

ین تا زمان هرکس... مانع اجرای آن شود... حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده ی رأی نخست»

 «اجرای حکم بازداشت می شود.

 خالء مرتبط با گستره ی حق بودن با والدین برای کودک-3

گستره ی این حق است که محدود به سن بلوغ ،یکی از خالءهای موجود در بحث حق کودک بر بودن با والدین 

می باشد، یعنی هشت سال و نه ماهگی برای دختر و چهارده سال و هفت ماهگی برای پسر. در حالی که چنین 

اش به دلیل شرایط خاص دوران بلوغ، کودکی، نه تنها از ارتباط با والدین بی نیاز نیست، بلکه شاید نیازمندی 

 2بیشتر هم باشد.

مانی به زبرای این که گستره ی حق کودک بر بودن با والدین مشخص شود، باید دید که حضانت و مالقات، چه 

 .از همین رودر ادامه به این مسئله می پردازیم.پایان می رسد

 ( پایان حضانت3-1

ادیق این می بایست گستره ی حضانت به عنوان یکی از مص،برای تعیین گستره ی حق کودک بر بودن با والدین 

 واهیم کرد.حق مورد مطالعه قرار گیرد. به همین جهت در این جا سن پایان حضانت را در فقه و حقوق بررسی خ

 ( سن پایان حضانت کودک در حقوقالف

« طفل»ز قید قانون مدنی، تصریح نشده است ولیکن برای بیان احکام حضانت، ا زمان خاتمه یافتن مدت حضانت در

یدن به سن بلوغ که به کودک غیر بالغ اطالق می گردد، استفاده شده است. بنابراین باید گفت که قانون گذار، رس

لیه ی امور غیر در کرا به عنوان پایان حضانت، در نظر گرفته است؛ چرا که با رسیدن به سن بلوغ، فرد می تواند 

مین منوال به عالوه رویه ی قضایی نیز بر ه .مالی خود تصرف کند و حضانت نیز از جمله امور غیر مالی است

 باشد و با رسیدن کودک به سن بلوغ موضوع حضانت را منتفی می داند.می

                                                           
-، فصلنامه ی فقه و حقوق خانواده)ندای صادق(، تهران، دانشگاه امام صادق )ع(«حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان» لیال سادات اسدی، 1

 .25ص ، 1388، پاییز و زمستان 51پردیس خواهران، سال چهاردهم، شماره ی 
، فصلنامه ی فقه و حقوق خانواده)ندای صادق(، تهران، دانشگاه امام صادق «حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان» لیال سادات اسدی،.  2

 .15ص، 1388، پاییز و زمستان 51پردیس خواهران، سال چهاردهم، شماره ی -)ع(
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 ( سن پایان حضانت کودک در فقهب

را مالک پایان حضانت در نظر نمی گیرند، بلکه افزون بر آن، در مقابل، فقهای امامیه تنها رسیدن به سن بلوغ 

رشد را هم الزم می دانند و معتقدند که پس از رسیدن به سن رشد، کودک فارغ از این که دختر باشد یا پسر، 

ر چرا که والیت، خالف اصل است و تنها د 1مختار است که زندگی با یکی از والدین یا غیر از آن را انتخاب نماید.

مواردی که یقین داریم، اثبات می شود. پس وقتی کودک کامل شد، جهتی برای والیت و حضانت باقی نخواهد 

بنابراین،  2ماند. البته در مورد دختران گفته شده، بهتر است تا زمانی که ازدواج نکرده اند، نزد مادر خویش بمانند.

 فی.برای بیرون آمدن از حضانت، بلوغ شرط الزم است و نه کا

 

 ( بررسی سن رشد کودک به عنوان زمان پایان حضانتج

 بنابر آیه ذیل:

 «یْهِمْ أَمْوَالَهُمْوَابْتَلُوا الْیَتَامَى حَتََّى إِذَا بَلَغُوا النَِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مَِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَ»

و چیزی غیر از سن  3شود.کودک میسن رشد در قرآن کریم، سنی است که باعث جواز سپردن اموال به 

ی صحیح از اموالش و جلوگیری از نابودی آن بلوغ)جسمی( است. در قانون مدنی نیز، سنی که فرد توان استفاده

 باشد. را دارد، سن رشد می

ۀ آیچرا که در  بنابراین، به نظر می رسد منظور از رسیدن به سن رشد، رسیدن به سن بلوغ عقلی است نه بلوغ جسمی،

تصرف کند،  ی نساء، رسیدن به سن ازدواج یا همان بلوغ جسمی سبب نمی شود که فرد در اموالشششم سورة مبارکه

 بلکه باید بلوغ عقلی)رشد( وی مورد آزمون قرار گیرد. 

ین حق برای ای حق کودک بر بودن با والدین در فقه، وسیع تر از حقوق بوده و بر این اساس باید گفت، گستره

 دختران حتی تا زمان ازدواجشان، توسعه پیدا کرده است.

                                                           
، ص 31جلد  ،7لبنان،دار االحیاء التراث العربی،چاپ-محمد حسن نجفی )صاحب الجواهر(، جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم،بی تا،بیروت. ) 1

( 39. ص 6ج .3، تهران، المکتبۀ المرتضویۀ إلحیاء اآلثار الجعفریۀ، چاپ 1387ابوجعفرمحمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه االمامیه، ) -( 301

)محمد بن  –( 463، ص5، ج 1، چ  ، قم : موسسه آل البیت علیه السالم 1419، البهیة في شرح اللمعة الدمشقیةعاملي ،الروضه  مـحمدبن مـکي ) -

،ج 1،قم،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چ1416حسن اصفهانی،فاضل هندی،کشف اللثام واالبهام عن قولعد االحکام،

 (313ج دوم، ص 1)سید روح هللا موسوی خمینی، تحریر الوسیله،بی تا،قم،موسسات مطبوعات دارالعلم،چ –( 549، ص 7

 
، الروضة البهیة في شرح عاملي  مـحمدبن مـکي( )436،  8مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم، ، جالدین بن علی بن احمد عاملی جبعی،زین )-  2

 (464، ص 5اللمعة الدمشقیة،ج
 6نساء/- 3
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گی را حذف گردید، هجده سال 1370که به موجب قانون اصالحی  1314قانون مدنی مصوب  1209البته ماده ی 

ون سابق محسوب تر بود و این از نقاط قوت قانداد. پس شناسایی رشید و غیررشید سادهی سن رشد قرار میاماره

 گردد. می

دانند با قانون سابق تطابق بیشتری نابراین نظر آن دسته از حقوق دانان که پایان حضانت را رسیدن به س رشد میب

 1دارد، چرا که بر اساس قانون فعلی، آنچه موجب پایان یافتن حضانت است، رسیدن به سن بلوغ می باشد.

ن که می آردن حضانت به سن بلوغ و حال بر این اساس، یکی از خالءهای قانون و رویه قضایی فعلی، محدود ک

فتن حضانت قرار توان این خالء را با سرمایه ی فقهی ای که وجود دارد، جبران نموده، سن رشد را مالک پایان یا

نوانسیون داده و گستره ی حق کودک بر بودن با والدین را توسعه بخشید. به خصوص این که طبق ماده ی یک ک

ذار گهای قانون، حمایت«به سن هجده سال نرسیده باشد. کودک محسوب می شود. هر انسانی که»حقوق کودک

ر کنوانسیون دبه این نکته اشاره نمود که باید . در پایان این بحث سن بلوغ نیز شامل کودکان می شود بعد از

م در جرایحقوق کودک حضانت اطفال به صورت مجزا مورد بحث نبوده و همچنین به مواردی که در رابطه با 

 .تزمینه حضانت اشاره شد سخنی به میان نیامده و در هیچ ماده ای به جرن انگاری پرداخته نشده اس

 ابهام در تکلیف حضانت کودک پس از فوت والدین-4

 انتقال حضانت کودک به جد پدری -1-4

برای مدت محدودی به مادر منتقل بسیاری از فقها معتقدند، به دلیل این که حضانت در اصل وظیفه ی پدر بوده و 

شده است؛ در صورت فوت پدر و مادر، به جد پدری واگذار خواهد شد، چرا که او به اعتبار ابوت بر پدر، پدر کودک 

 2هم به شمار آمده، بر او نیز والیت دارد.

                                                           
-انواده)ندای صادق(، تهران، دانشگاه امام صادق )ع(، فصلنامه ی فقه و حقوق خ«حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان» لیال سادات اسدی، . 1

 .14ص ، 1388، پاییز و زمستان 51پردیس خواهران، سال چهاردهم، شماره ی 
محمد بن منصور بن احمد ؛295، ص7لبنان،داراالحیاء التراث العربی، چ-. محمد جسن نجفی، جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم،بی تا،بیروت 2

  654ق، ج دوم، ص  1410الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم،  حلّی، السرائر

)محمد بن مکی  -( 34،ص3،تهران،المکتبه المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه ،چ1387)ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، المبسوط في فقه اإلمامیة، 

)محمد بن حسن  -( 189هـ .ق، هر  1410الدار اإلسالمیة، چاپ اول،  -لبنان، دارالتراث  -عه الدمشقیة في فقه اإلمامیة، بیروت عاملی اللم

،ص 7،ج1،قم،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چ1416اصفهانی،فاضل هندی،کشف اللثام واالبهام عن قولعد االحکام،

 (313ج دوم، ص  1د روح هللا موسوی خمینی، تحریر الوسیله،بی تا،قم،موسسات مطبوعات دارالعلم،چ)سی -( ۵۵3
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پدری را پس از فوت قانون امور حسبی، جد  73قانون مدنی و ماده ی  1181حقوق دانان نیز با استنباط از ماده ی

اما رویه ی قضایی با تفکیک بین والیت و  حضانت، انتخاب حاضن را  1والدین، به عنوان حاضن معرفی می کنند.

 2بنا به مصلحت طفل، بر عهده دادگاه می داند.

 این که در صورت فوت جد پدری، مسئولیت نگهداری از کودک با چه کسی است، خود محل اختالف است:

از فقها معتقدند که اگر جد پدری فوت کند، سایر اقارب بر اساس ترتیب نزدیک بودنشان به طفل، که عده ای  -

همان ترتیب طبقات ارث می باشد حضانت کودک را به عهده خواهند گرفت. و اگر تعداد خویشاوندان با رتبه ی 

 3ی قرعه انتخاب می شود.مساوی، بیش از یک نفر بود، یکی از آنها به وسیله

برخی معتقدند در صورتی که عالوه بر پدر و مادر کودک، جد پدری هم فوت کند، چنانچه طفل دارای مال باشد،  -

حاکم کسی را برای حضانت و نگهداری وی، به خدمت می گیرد و اگر مالی نداشته باشد، حضانت وی واجب کفایی 

 4بوده و همه ی مؤمنان موظف به انجام آن خواهند بود.

 انتقال حضانت کودک به سایر اجداد-2-4

شود، و بین جد دسته ی دیگری از فقها معتقدند که حضانت کودک در صورت فوت والدین، به اجداد سپرده می

 5پدری و مادری تفاوتی در این زمینه وجود ندارد.

 

کودک پس از فوت بر اساس این دالیل، ترتیبی را که مرحوم صاحب جواهر و حضرت امام خمینی )ره( در حضانت 

گذار ما بر این اساس، خالء موجود از کم ترین ایراد برخوردار می باشد و شایسته است قانون 6والدین بیان کرده اند،

 در قانون را رفع نموده و تکلیف حضانت کودک پس از فوت والدین را روشن نماید.

ق کودک بر ین گفته شد، اگر اصالح شود حبه این ترتیب آنچه در باب خالءهای حضانت و مالقات در مورد والد

 .لدین از نظر قانونی ثابت می گرددبودن با وا

                                                           
 164-163. کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده )اوالد(، صص  1
اد پدری و مادری با فوت پدر و مادر طفل سه سال و نیمه ای که دارای اجد»... اداره ی حقوقی قوه قضائیه:  7/4/1376-2041/7. نظریه شماره ی  2

است، فقط والیت او به جد پدری محول می گردد... دادگاه می تواند حضانت طفل را با توجه به غبطه و مصلحت طفل و رعایت صحت جسمانی و 

 «تربیت اخالقی او به هر یک از جد پدری یا مادری و با هر کس دیگری که صالح باشد بدهد..
األذهان إلى أحكام اإلیمان، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول،  )حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، إرشاد 3

،قم،دفتر انتشارات اسالمی وابسته 1416)محمد بن حسن اصفهانی،فاضل هندی،کشف اللثام واالبهام عن قولعد االحکام، –( 40ه ق، ج دوم، ص  1410

 (554 - 553،صص 7،ج1قم،چبه جامعه مدرسین حوزه علمیه 
یه قم، . )محمد بن علی موسوی عاملی، نهایة المرام في شرح مختصر شرائع االسالم، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علم 4

ـ .ق، ج اول، ص  1411چاپ اول،  ،قم،دفتر انتشارات 1405العترة الطاهرة، )یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی ،الحدائق الناضرة في أحكام  –( 172ه

 (97، ص 25،ج1اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چ
،قم دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 1410.. )حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی، إرشاد األذهان إلى أحكام اإلیمان،  5

 (40،ص 1قم ،چ
 (297،ص 7لبنان،داراالحیاء التراث العربی، چ-جفی، جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم،بی تا،بیروت. )محمد جسن ن 6
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 :استآمده کنوانسیون این گونه  9در ماده ی چگونگی حضانت کودک پس از فوت والدین( )در این مورد خاص

هرگاه جدایی نتیجه اقدام حکومت باشد، مثالً زندان، تبعید و یا مرگ یکی از والدین یا هر دو آنها و یا مرگ کودک 

قانون بوده است(،  "اسارت")مرگ به هر علتی که باشد، تعیین کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعی در 

است والدین یا کودک و یا سرپرست قانونی او، اطالعات حکومت امضاکننده این کنوانسیون موظف است برپایه درخو

الزم را در مورد محل شخص غایب در اختیار این افراد قرار دهد، مگراینکه این عمل به نفع کودک نباشد و به او 

زیان برساند. حکومتها اطمینان می دهند که افراد با تقاضای چنین درخواستی، از طرف حکومت در خطر قرار 

د. این مهم به ترتیبی که گذشت و رویه قضایی حاکم بر رسیدگی های مربوطه به پرونده های طالق و نمی گیرن

آسیب های اجتماعی در دادگاههای خانواده، رعایت نمی گردد. و به طور کلی حتی در این ماده هم تنها به این 

چگونگی حضانت کودک بعد از  که باید خبر قطعی به کودک یا سرپرست او داده شود پرداخته شده و در مورد

 فوت والد یا والدینش حرفی زده نشده است.

 

در مقاله پیش رو بتدا به مباحثی پیرامون ماهیت حق کودک بر بودن با والدین پرداخته  و در سه محور نصوص 

دینی قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی مثل اعالمیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک پرداخته و در 

ن حق در مبانی فقهی ما مثل قاعده الضرر اثبالت هر کدام این حق را مورد مداقه قرار دادیم واثبات نمودیم که ای

می گردد به این صورت که اگر کودک نتواند به هر دلیلی از وجود والدینش بهره مند گردد خال هایی در زندگی 

وی ایجادمی گردد که قابل جبران نیست.از طرفی قلمرو و میزان حضور والدین در کنار کودک را مورد بررسی قرار 

ن امر باید به صورت تمام وقت صورت بپذیرد تا کودک بتواند در سایه آن رشد روحی و جسمی مناسب دادیم که ای

را داشته باشد.و در صورت جدایی یا فوت یکی یا هردو نفر از والدین بحث حضانت طفل مطرح میگردد تا بتوان از 

لدین و کودک مطرح شده و اثبات کودک حمایت های الزم را انجام داد.و همچنین حق مالقات با کودک برای وا

شد که با پایان حضانت حق  مالقات کودک با والد یا والده اش تمام نمی شود و می تواند ادامه پیدا نماید. و در 

پایان به روش های حماینتی قانون ایران در استیفای حق کودک در بهره مندی از والدین پرداخته شده که شامل 

قسمت یافته ها ی .و بعد ذکر تمامی این موارد آنچه از این نوشتار دریافته ایم در مباحثی پیرامون حضانت است

 تحقیق آورده شده است.
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  یافته های تحقیق

و از محور های نیازمند طبق نصوص دینی ضرورت استیفای حقوق معنوی ومادی کودک،بربودن با والدین است.-1

کنوانسیون حقوق کودک این  27-20-18-9طبق موادوالدین است.تلقی کردن ارتباط با « تکلیف»تغییر و تحول،

 حقوق تا حدی لحاظ گردیده اما به صورت خاص شرط استیفای این حق را بر بودن با والدین قرار نداده است.

 

از جمله روش های حمایتی بر اساس مواد   قانون مدنی،این است که حق کودک در جهت استیفای بودن با -2

 طریق حضانت ولی بررسی شده و صالحیت ولی محرز می گردد.والدینش از 

در مواد کنوانسیون حقوق کودک در مورد حضانت اطفال به صورت جداگانه ماده ای آورده نشده است و صرفا به 

آوردن کلمات کلی همچون تامین منافع کودک بسنده شده است و با بررسی و کنار هم قرار دادن شواهد میتوان 

 نتیجه مطلوب را گرفت.از آن 

در فقه امامیه بر اساس قواعد الضرر و الحرج و نیز ادله ی حرمت قطع رحم و اصل اباحه ی مالقات با ذوی  -3

الحقوقین ،حق کودک بر بودن با والدین ثابت می گردد.چراکه کودک به لحاظ روان شناختی از عدم ارتباط با 

در کنوانسیون حقوق کودک به ضرر عاطفی کودک توجه چندانی ود.والدین متضرر گشته و دچار عسر و حرج می ش

 نشده و ماده ای نیز برای جبران خسارت وارده بر او وجود ندارد.

در قوانین و مقررات حق کودک بر بودن با والدین در قالب نهاد حضانت مورد توجه قرار گرفته است.و اجرای  -4

تضمین شده است.در این زمینه قانون مدنی و قانون حمایت خانواده آن از نظر حقوقی و کیفری توسط  قانونگذار 

به طور مستقیم و قانون مجازات اسالمی و سایر قوانین به شکل غیر مستقیم ضمانت اجراهای  1391و1353مصوب

 این حق را بیان کرده اند.

حضانت است و تا مدتی که حضانت ادامه داشته باشد، مالقات نیز ادامه خواهد  وابسته به کودک مالقاتامر  -5

و در واقع  مالقات نیز به همین نحو استحضانت در قانون مدنی محدود به دوران قبل از بلوغ است،  وچونداشت. 

این امر بی نیاز  ی است که در قانون ما موجود است زیراکودک نه تنها با رسیدن به سن بلوغ ازایراد این قضیه 

با پایان یافتن حضانت، همچنان در فقه امامیه این درحالی است که  نمیگردد بلکه احتیاج بیشتری به آن پیدا میکند.

به دلیل این که حرمت قطع رحم یک دلیل مقطعی نیست که آن هم حق مالقات برای کودک و والدینش وجود دارد

 .محدود به زمانی خاص باشد
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مسکوت باقی مانده مالقات بحث قانون مدنی به تکلیف بودن حضانت برای والدین اشاره کرده ولیکن  در -6

.و  این در واقع به حق مالقات والدین با کودک تصریح می کند، نه حق کودک بر مالقات با والدین است.همچنین

 موجود در قانون و رویه ی قضایییکی از خالءهای .این امر عدم شناسایی حق مالقات باوالدین برای کودک است

، که در فقه دیده نمی شود. بنابراین به نظر می رسد بتوان با استفاده از این و همچنین کنوانسیون حقوق کودک

 .بر بودن با والدین را تقنین نمودظرفیت فقهی، به اصالح قوانین موجود پرداخته و حق کودک 
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