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چکيده
اولیای قانونی در کلیهی اقدامات مالی و غیرمالی خویش نسبت به کودک مکلف بهه
رعایت مصالح وی میباشند .تعریف «مصلحت» در همهی نظامههای قوهوقی تهوبم بها
گونهای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت تطبیق پذیری را داشته باشهد.
این ابهام در ساقتهای تونین ،قضا و اجرا میتواند پدیدار شهود و موجهگ گهردد کهه
ارزیابی مصلحت از چارچوب های معینی پیروی نکند .ایهن مسههله در تبیهین قهدود و
ثغور مصلحت کودک ،به عنوان رکن اصلی قووق وی ،از اهمیت فزونتری برخهوردار
است .از این رو در این نوشتار ،با هدف ارائهی راهکهاری اولیهه بهرای کاسهتن از ایهن
بی قاعدگیِ وسیع ،با تحلیل موضع نظام قووقی ایران با ابتناء بر فوه امامیه و نیز رویه
قضایی ،و موضع کنوانسیون قووق کهودک بها لحهام ماقظهات کلهی کمیتهه قوهوق
کودک ،کوشیده ایم معیارهایی کان برای ارزیابی مصلحت کودک استخراج نمهاییم .از
این رو در این مواله ضمن ایجاد تمایز مفهومی میان مصلحت بها اصهطاقات مبهابه،
نمونههایی از ضوابط شکلی و ماهوی برای تعیین مصادیق آن پیبنهاد میشود.
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فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

مقدمه

نهاد خانواده همواره به عنوان پناهگاه انسان و کانون تعالي او بوده اس  .دوران کودکي
انسان اس

بهار شکل گيري شخصي

ازاين رو ضابطه مند نمودن رواب و احکام خانواده و

تدوين مقرراتي جام ،،با هدف حماي از حقوق اعضاي آن ،بده ويدژه کودکدان ،ضدروري
سرپرستي قرار مي گيرند به گونهاي کده تمدام

اس  .کودکان براي حماي همه جانبه تح

ش ون آنها از جمله رعاي حقوق ايشان به سرپرستانشان واگدذار مدي شدود .عنصدر اساسدي
اعمال حقوق و حماي

اولياي قانوني ،رعاي

1

اصل بنيادين مصلح
کار رفته اس  .مصلح

مصلح

و غبطهي کودک اس .
2

در گفتمان اسالمي به سه صدورت کالمدي ،فلسدفي و فقهدي بده
در اصطالح فقهي گاه در مقام اسدتنبا و گداه در مقدام امتثدال ر

مينمايد که در تشخيص آنها ديدگاه شارع مالک قرار ميگيرد زيرا شارع مقدس با توجه
به نگرشي که از دنيا و ارتبا آن بدا آخدرت و از انسدان و هددف خلقد
مصلح

ارايه ميدهد که با پندار عموم ،از جه

دارد ،تفسديري از

مفهوم ،متباين و از نظدر مصدداق ،عدام و

خاص من وجه اس ( .عليدوس  )13 :1311،در گفتمان فقهي اماميه ،مصدلح
حقددوق کددودک ،مصددلح

مدوخود در

در مقددام امتثددال و ندده اسددتنبا اس د  ،و در ميددان کارکردهدداي

چهارگانهي 3اين مقام ،بهعنوان «قيد متعلق حکم شرعي» ايفاي نقش ميکند بنابراين واليد
و حضان

در مقام اجرا ،مقيد به تومين مصلح

کودک اس

و شارع مقدس اقددام همدراه

 .1به معناي ابتناء احکام الهي بر جلب مناف ،و دف ،مفاسد.
 .2تعيين نفس االمري و داتي يا شرعي و عرضي بودن مصالح امور ،مسولهاي فلسفي اس .
 .3در آثار فقهاي شيعي مي توان چهار کاربس
2

متعلق حکم ،مصلح

زير از مصلح

به مثابهي عنوان ثانوي ،مصلح

در مقام امتثال را شناسايي نمود :مصلح

به مثابهي راف ،تزاحم و مصدلح

واليي .براي مطالعه بيشتر ر.ک :سبحاني.212-213 :1333،

به مثابهي قيد

بده عندوان موضدوع احکدام

را از ولي و حاضن طلب ميکند .در واق ،حکدم شدرعي بده واليد

با مصلح

تعلق گرفته اس

جزيي از آن اس  1.ظهور ادله اقتضا دارد اعمالي که در آنهدا

نشده اس  ،صدحيح تلقدي نشدوند( .رهبدر1332،ب )113 :عدالوه بدر مدواد
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رعاي

مصلح

که مصلح

و حضدانتي



متعدد قانون مدني در اين خصوص نظير ( )1133و ( ،)1131مداده ( )21قدانون امدور حسدبي
اشعار ميدارد قيم بايد در تربي
مصلح

و اصالح حال محجور اهتمام نمايدد و در امدور او رعايد

را بنمايد.

کنوانسيون حقوق کدودک نيدز در بندد ( )1مداده ( )3اعدالم مديدارد در تمدام اقددامات
مربو به کودکان ،مناف ،کودک از مهمترين مالحظات اسد  .مبنداي ايدن مداده ،قاعددهي
کلي تومين مصلح

کودک در تمدام امدور مدرتب بدا او بده عندوان اساسديتدرين عامدل در

حوزهي حقوق کودک اس  .کميته حقوق کودک 2در بند ( )3از مالحظات کلي خدود بده
شماره  13مور  2113در خصوص مصالح عاليهي کودک 3،آن را به عندوان حدق ،اصدل و
قاعدهي اجرايي 3معرفي ميکند .کنوانسيون بدا تعبيدر «مالحظدهي نخسدتين» 2از آن حمايد
ميکند .مطابق با بند ( )33مالحظات کلي ياد شده ،مقصود از مالحظهي نخستين اين اسد
که مصالح عاليهي کودک هم سطح مالحظات ديگر نيس  .برابدر بدا بندد ( )3هدي ترتيدب
هرمي شکلي ميان حقوق کودک قرار ندارد بلکه همهي حقدوق مدذکور در کنوانسديون در
 .1تقييد والي

به مصلح

مستند به آيات ،روايات ،اجماع و مسلمات عقلي و با عناي بده مناسدبات حکدم و موضدوع

اسدد  .بدده عنددوان نموندده ر.ک :سددوره مبارکدده بقددره /آيدده شددريفه 221و سددوره مبارکدده نعددام/آيدده شددريفه 122
(خوانسدداري،1322،ج 313 :3و ج )312 :2و همچنددين صددحيحه علدديبددنرئدداب (کلينددي،1333،ج ،)213 :2اجمدداع
(خويي،1321،ج )22 :2و استدالل به مناسبات حکم و موضوع (گلپايگاني ،بيتا.)13 :
2. Committee on Rights of the child.

اين نهاد بر نحوهي اجراي کنوانسيون نظارت ميکند .ماده ( )33پيماننامه دول عضو را متعهد نموده اس

پيشرف هداي

خود در اجراي پيماننامه را گزارش کنند .ايدن گدزارشهدا در کميتده بررسدي مديشدوند .کميتده حقدوق کدودک در
مالحظات کلي شماره  13در سال  2113به بررسي و اجراييسازي حق کودک در خصوص رعاي

مصالح عاليدهاش

ميپردازد ()www.ohchr.org
3. General comment no.14 (2013) on the right of the child to have his or her best interest
taken as a primary consideration (art 3, para.1);u.n.doc. crc/gc/2001/1.
4. Right, a principle and a rule of procedure.
5. Primary consideration.
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خدم
رعاي

مصالح عاليهي وي ميباشند .هدف تدوينکنندگان کنوانسيون از تصدريح بدر لدزوم
مصلح

کودکان به عنوان يک مالحظهي اوليه ،حدداکثر نمدودن قلمدروي شدراي

زماني ،مکاني و اوضاع و احوالي اس

کده مصدلح

گدردد.

کدودک بايدد در آن رعايد
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()Mason, 2006: 123
با وجود تالش براي تبيين جايگاه و ماهي

مصلح

موخود در حقوق کدودک در نظدام

حقوقي ايران و کنوانسيون حقوق کودک ،مفهدوم و مصداديق مصدلح

کدودک هندوز در

هالهاي از ابهام قرار دارند .به عقيدهي برخدي محققدان ،پيرامدون مصدلح

در داندش فقده و

علوم اصطالح خاصي وجود ندارد و تتب ،در متون فقهدي شديعه و سدني بده طدور قطد ،ثابد
مي کند که مصدلح

بده همدان معنداي لودوي و عرفدي خيدر و صدالح بده کدار رفتده اسد .

(عليدوس  )13 :1311،از ديدگاه بينالمللي نيز پاسخ دول ها و فرهند
مورد چيستيِ مصلح

هداي مختلدف در

کودک در هر اقدام يکسان نيس  .برخدي مفسدرين ابدراز خشدنودي

نمودهاند که ابهام بند ( )1ماده ( )3کنوانسديون ،عمددي و خوشدايند اسد کده ايجداد تندوع
فرهنگي و شکوفايي هنجارهاي حقوق بشري را به منظور تطبيدق بدا شدراي مختلدف اجدازه
ميدهد)Mason, 2006: 123-124( .
با عناي

به اين ابهام ،بايد ضوابطي براي ارزيابي مصلح

مطمح نظر قدرار داد .مدراد از

ضواب  ،تعيين شرو يا قيودي براي آن يا استثنا کردن برخي از مصالح و تضييق آن نيس
بلکه مراد ،يافتن چارچوبهايي اس

که بر پايهي آن بتوان در هر مدوردي مصدلح

مدورد

نظر قانون گذار را تشخيص داده و به کار بس ( .ايزدهي )32 :1312،مطابق اين معندا ،آنچده
در وراي اين ضواب باشد ،اصالً در قلمروي مصلح
اعتبددار ندددارد زيددرا موقعي د

نميآيد ،نه آنکه مصلح

ايددن ضددواب کشددف و تحديددد اس د

اس

ولي

ندده اسددتثنا و تضددييق.

(بوطي)123-122 :2112،
اين ضواب را در دو قالب ضواب حداکم بدر تحديدد مفهدوم و ضدواب نداظر بدر تعيدين
مصداق مورد بررسي قرار ميدهيم.
4

 .1معيارهاي 1حاکم بر تحديد مفهوم

مصلح  2در لو

به معناي نقيض و مخالف مفسده معنا شده اس  ،چنانکه بده خيدر نيدز

واژهدانا ن صِرف عدم مفسده و تحقق خير اس

از ديددگاه
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تفسير گرديده اس ( .ابنفارس ،بيتا،ج )313 :3عنصر محدوري واژهي مصدلح



بدون اينکده مقددار يدا قدوت و ضدعف آن

مشخص شده باشدد( .عليدوسد  )33-32 :1311،مصدلح

بده دليدل همدين ابهدام احياند ًا بدا

واژگاني هم افق نزديک ميشود که عدم تفکيک مفهومي آنها ميتواند رهزن شود:
الف .منفع  3:منفع

به فايدهي زودگذر و شخصي که در بردارندهي خيدر و مصدلح

هم نباشد اطالق ميگردد .مصلح

از ايدن

از سنخ منفع  ،و مفسده از سنخ مضرت نيس

رو در بسياري از واجبات شرعي نظير خمس و زکات و حج و جهاد ،ضدرر مدالي يدا جداني
وجدددود دارد ،چنانچددده در پدددارهاي از محرمدددات منددداف ،مدددالي و بددددني وجدددود دارد.
و مصدلح

(خويي،1311،ج )313-312 :3توجه بده تمدايز منفعد

در حقدوق کودکدان در

نمونههاي ديل نمايان مديشدود :تدومين نيازهداي مدادي فرزندد از قبيدل خدوراک و پوشداک
متنوع ،باالترين مناف ،طفل را در بر دارد ،در حالي که گفتگوي صدميمانهي پددر بدا فرزندد،
آموزش کمک به فقرا و اصالح رفتار اجتماعي وي ،امري اسد

کده تحد

عندوان منفعد

وي قرار نمي گيرد بلکه مشمول عنوان مصلح

کدودک خواهدد بدود .بددينسدان منفعد

بيشتر معطدوف بده امدور مدادي و دنيدوي اسد

در حدالي کده مصدلح  ،تدومين سدعادت و

ارزشهددداي واالي انسددداني و معندددوي را در برمددديگيدددرد و جنبدددهي کمدددالگرايدددي دارد.
(مقدادي )121-122 :1311،به بياني ديگر مصلح

داير مدار حقيق  ،و منفعد

مبتندي بدر

طلب سود شخصي اس ( .مطهري،1331،ج)323 :22
بر اين اساس روشن ميشود مصلح در فقه ،به حيطهي امدور مدادي ،منداف ،،سدعادت و
دورانديشي مادي اطالق نميگردد ،بلکه يا فق به جنبههاي معنوي و اخدروي عنايد
يا عالوه بر امور مادي ،آن جنبهها را نيز در بر ميگيرد .در واقد ،مصدلح

دارد

در تلقدي ديندي،

1. standard
2. Interest
3. Benefit
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صبوهي الهي دارد و در راستاي حفظ دين و آموزههاي آن و تومين هدف شدارع قدرار دارد.
مطابق اين منطق ،بر مناف ،مادي اگر در تضداد بدا معنويدات باشدند ،عندوان مصدلح
نميکند .براي نمونه ،در مورد مصلح

صددق

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

يتيم ميبايس

عدالوه بدر مصدالح طدوالني مددت و

دورانديشي مادي ،مصالح معنوي را نيز در نظر گرف

کودک با فدردي

فاسق که بر تربي
مشددارک

از اين رو شراک

او توثير منفي مي گذارد ،با وجدود تحقدق منداف ،مدادي ،جدايز نيسد

امدا

دارد و مصددلح

وي

وي بددا شددريکي مد من ،اگددر چدده بددا سددود کمتددر ،اولويد

محسوب ميشود( .خميني،1321،ج)211 :2
اما تعريف و محتواي مصلح

در انديشهي غربي با آنچه در حقدوق اسدالمي مصدلح

شناخته ميشدود ،کدامالً متفداوت اسد  .تفکدر غربدي بدر مبنداي اصدال
مصلح

انسدان و آثدار آن،

را ،بهعنوان نتيجهي حکم در نگاه پراگماتيستي ،معيدار حدق و باطدل مديداندد و از

نگاه ايشان مصلح

چيزي جز سود در زندگي انسدان نيسد ( .فتحدي )13 :1332،بندابراين

متبادر از کلمه ي مصالح يا مناف ،کودک در کنوانسيون ،معموالً مناف ،دنيوي اس

که شامل

مصالح عالي کودک به ويژه غايات معنوي نمديشدود مدثالً در صدورتي کده مصدالح عدالي
معنوي و اخالقي کودک مستلزم زندگي در وطن و مناف ،عاجدل وي قدرين بدا تدرک وطدن
باشد ،مطابق بند ( )1ماده ( )3و بند ( )2ماده ( ،)11مصالح عالي وي ناديده گرفته مديشدود.
(توحيدي )132 :1332،نمونهي تاريخي اين مورد مربو به جدايي کودکان بومي کاندادا از
والدينشان در قرن نوزدهم و بيستم ميالدي و فرستادن آنهدا بده مددارس شدبانهروزي ،تحد
عنوان رعاي

باالترين مصلح

کودک بود .در ايدن اقددام کودکدان بدراي آمدوزش زبدان

انگليسي ،آداب مسيحي  ،عرف و سبک زندگي غربي کاندادايي ،بده مددارس شدبانهروزي
فرستاده شده و تعداد زيادي از آنها تح
جان خود را از دس
)8
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آزارهاي شديد جسمي ،روحي ،رواندي و جنسدي

دادندCanadian coalition for the rights of children, 2009: ( .

ب .ضرورت 1:ضرورت از واژهي ضر به معناي ناچاري و درماندگي اسد

و اصدطالحاً

رسيدن نياز انسان به باالترين و سخ ترين وضعي را گويند ،به گونهاي کده جدان ،مدال يدا
اس  .بر اين اساس نسب
همان مصلح
اس

مصلح

و ضرورت ،عام و خاص مطلدق اسد

يعندي ضدرورت

حداقلي و حد اعال و قسم مهمتر آن اس  ،بنا بر اين هر ضدرورتي مصدلح

ولي هر مصدلحتي لزومداً در حدد ضدرورت نيسد  .مصدلح

حاجيات و تحسينيات 2اس
به تعبير ديگر ،مصلح
اولوي

و دفد ،مفسدده

معیاراهی ارزیابی مصلحت کودک رد فقه امامیه ،حقوق اریان و کنوانسیون حقوق کودک

چيزهاي همانند آن به خطر افتد .درحالي که مصلح

اعم از جلدب منفعد



اما ضرورت تنها بخش نخس

گاهي اولوي

مشدتمل بدر ضدروريات،

آن اسد ( .زحيلدي)31 :1333 ،

تعييني و گاهي اولوي

تفضيلي دارد .در موردي که
اسد ( .جدوادي

تعييني دارد ضرورت ،و جايي که اولوي تفضديلي دارد مصدلح

آملي )332 :1321،جواز تزويج صوير توس ولي بهدليل نگراني از پيدا نشدن کفو در آينده
نشانگر اين تمايز اس

زيرا هرچند ازدواج فعلي صوير ،ضدروري نيسد

ولدي در مدواردي

نظير پيدا نشدن کفو به آن نياز اس ( .حلي،1322،ج)13 :3
 .2معيارهاي حاکم بر تعيين مصداق

پس از مفهوم مصلح  ،بايد ضواب حاکم بر تشخيص مصاديق مصلح

در مقام عمدل

را مشددخص کددرد .ايددن امددر بددا بررسددي در متددون فقهددي-حقددوقي و نيددز تفسدديرهايي کدده از
کنوانسيون شده اس  ،امکانپدذير مديباشدد .دانسدتن ضدواب و بده کدار بسدتن آن در مقدام
قانونگذاري ،پياده سازي و قضاوت ،اين امکان را براي اولياي قانوني فراهم ميآورد که بدا
تفاسيري آگاهانه و با لحاظ شراي اختصاصي هر کودک ،مبتني بر اصل مصدلح

بده نحدو

مطلوب عمل نمايند .با وجود اعتبار دايمي مالحظهي اصل مصدلح  ،مصداديق آن متويدر و

1. Necessity

 .2مصالح سه گونهاند :ضروري که حيات مادي و معنوي انسان بده آن وابسدته اسد
خودش به منظور حفظ نفس حرجي که فقدان آنها باعث مشق

مانندد ضدرورت نفقدهي انسدان بدر

زندگي انسانهاس

مانند وجوب خرجي همسر و

تکميلي يا تحسيني مانند نفقهي خويشاوندان چون مکارم اخالق با اينها تمام ميشود (عاملي،1311،ج)133 :2
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وابسته به شراي اند که بايد در دو قالب شکلي يا صوري و ماهوي يا مادي ،چارچوبهدايي
براي تعيين مصاديق آن در مقام عمل تبيين نمود.
 .1-2معيارهاي شکلی مصلحت کودک

در گام نخس
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

بايد نگاهي مختصر به معيارهاي شکلي ارزيابي مصلح

داش  .هرچندد

کنوانسيون حقوق کودک به اين دسته از اين معيارها تدوجهي نکدرده اسد

ولدي معيارهداي

کودک ،مورد مطالعه قدرار

مزبور در آثار فقها به صورت عام ،و نه خاصِ سنجش مصلح

گرفتهاند و در حقوق کودک نيز همانند ساير ابواب فقهي-حقوقي به کدار بسدته مديشدوند.
اين معيارها را ميتوان در دو قالب کلي دستهبندي نمود.
 .1-1-2محوريت شريعت و غايات آن

دين برترين مصالح را در خود دارد و هرگونه انحراف از احکام ديدن بندا بدر هدر دليلدي
باعث زوال مصلح

واقعي ميگردد( .کليني،1333،ج )132 :2از اين رو مصدلح هدا بايدد

در چارچوب احکدام شدرعي در نظدر گرفتده شدوند( .طوسدي،1332،ج )222-223 :2چدون
مصلح

به جه تومين اهداف غايي شريع

وض ،شده اسد  ،اساسداً در قلمرويدي غيدر از

عرضدده ندددارد .نصددوص شددرعي در حکددم ضددواب

ايددن غايددات حجي د

نداشددته و قابلي د

شکلگيري مصلح

هستند و اعتبار مصلح  ،مندو بده وجدود قدوانين و ضدواب شدريع

اس ( .ايزدهي )123-123 :1313،براي همسو شدن مصلح

در طول احکام شدريع

و نده

در عرض آن ،لحاظ اين ويژگيها در مقام ثبوت ضروري اس :
الف .قطعي بودن مصلح  .يعني دليل قطعي از ناحيهي شرع بر اعتبدار آن وجدود داشدته
باشد ،يا عقل به گونهي قطعي به آن حکم کند .تنها مصالحي که پشتوانهي يقيني دارندد ،بدر
اساس انفکاک ناپذيري و داتي بودن حجي

قط ،،معتبر مي باشند و به مصدالح وهميده بايدد

بياعتنا بود( .حکيم )313 :1121،بنابراين هرگداه مصدلح

بدا عقدل قطعدي کشدف شدود و

اس

و گدر نده صدرف ظدن حجيتدي

واجد شراي و فاقد موان ،باشد ،چنين مصلحتي حج
ندارد( .مکارم شيرازي،1313،ج)231 :2
ب .ضرري نبودن مصلح  .مقصود ضدرري اسد
8

موردنظر باشد .اگر رعاي

مصلح

کده مفسددهي آن بديش از مصدلح

موجب تحقق ضرري شدود کده مفسددهي آن کمتدر از

مصلح
مصلح

مورد نظر باشد ،طبق قاعددهي اهدم و مهدم کده خدود يکدي از مسدتندات تقييدد بده
اس

ميتوان به آن مصلح

عمل کرد.

مصلح

تزويج از ضرر و مفسدهي ناشي از عيب مهمتر باشد زيرا تزويج نمودن موليعليه

با فرد داراي عيب داراي مفسده و ضرر ،هر چند ضدرري در حدد کراهد
اس

کده

معیاراهی ارزیابی مصلحت کودک رد فقه امامیه ،حقوق اریان و کنوانسیون حقوق کودک

مثالً تزويج موليعليه با کسي که داراي عيب اسد

تنهدا درصدورتي صدحيح اسد



و نقدص عرفدي،

و از آنجا که وجود ضرر مان ،تصدرف مصدلح آميدز ولدي اسد  ،عقدد باطدل اسد .

(روحاني،1312،ج)212 :21
ج .نادر الوجدود نبدودن مصدلح  .مصدلح
مصلح

در تمدامي ادلده و فدروع فقهدي ،ظهدور در

متعارف و غالبي دارد ،به نحوي که قيدد مصدلح  ،بده مصدلح

غدالبي منصدرف

اس  ،نه نادر الوجود بنابراين مصالح کمياب قابل اعتنا نميباشدند( .رهبدر1332،الدف-33 :
)13
در مقام اثبات اين مصالح بايد بر اساس معيارهاي خبروي  ،شراي و مناسدبات زمدان و
مکان و موازين عقلي و نقلدي و عدرف معتبدر بده دسد

بيايدد .مدثالً اگدر بدراي دختدري دو

خواستگار وجود داشته باشد ،ولي بايد خواستگاري را که ازنظر اصال  ،شراف

و زيادي يا

کمي مهريه از خواستگار ديگر شايستهتر اس  ،انتخاب کندد و اگدر براسداس ميدل دروندي،
يکي را انتخاب کند ،تصحيح چنين عقدي مشکل اس ( .خويي،1312،ج)233 :2
.2-1-2ترجيح اهم بر مهم

قاعده ترجيح اهم بدر مهدم ،از قواعدد عقلدي اسد

و طدرح آن در منداب ،نقلدي ،جنبدهي

ارشادي دارد .اين قاعده مربو به موارد تزاحم مالکات احکام در مقام عمدل بده آنهاسد .
در مقام امتثال بايد به اهم عمدل کدرد و مهدم را فروگدذارد( .مطهدري،1321،ج21 :1و)131
ال بايدد جاندب
هرگاه احتمال اهم بودن يکي از دو حکدم متدزاحم وجدود داشدته باشدد ،عقد ً
احتيا را مراعات نمود و آن را مقدم کرد ،هرچند به صورت قطعي و يقيني اهدم بدودن آن
محرز نباشد( .مظفر،1323،ج )213 :2معيار تشخيص اهمي  ،نظر قانونگذار اس

بندابراين

با کاوش در ادله و متون شدرعي و مسدتندات قدانوني و بدا توجده بده مالکدات احکدام ،بايدد
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هر يک از احکام پي برد( .قافي و شريعتي،1312،ج )121 :3ضواب

کوشيد به ميزان اهمي

تشخيص مرجحات تزاحم مصالح در متون ديني عبارتاند از:
اول .ترتيب مصالح پنجگانه .کليات مصالح معتبر نزد شارع در پنج مرتبهي حفدظ ديدن،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

نفس ،عقل ،نسل و مال قرار ميگيرندد .ايدن مدوارد در شدريع
گرفته اند و مصلح

حفظ آنها بر بسدياري از احکدام اولويد

مدورد اهتمدام اساسدي قدرار
پيددا مديکندد .از ايدن بداالتر

بسياري از احکام ،به خاطر تحقق اين مصالح جعل شدهاند ،از اين رو رجحان امور ديگر بدر
آنها نقض غرض بوده و از سوي شارع حکيم صدورت نمديپدذيرد .بدهعندوان نمونده تربيد
کودک و حفظ دين وي ،بر هزينه نمودن مال او در اين راستا مقدم اس .
دوم .تقديم مصالح ضروري بر حداجي و تحسديني .مصدالح ضدروري مقددم بدر مصدالح
حرجي و مصالح حرجي مقدم بر مصدالح تکميلدي هسدتند .مدثالً اجدارهدادن کدودک بدراي
کسب درآمد به جه حفظ جانش ،بر تحصيل وي تقدم دارد.
سوم .تقديم مصلح
عموم ام  ،و مصلح

عام بر خاص .مصلح
خاص مصلحتي اس

عام عبدارت اسد

از مصدلح

متعلدق بده

که تنها فرد يا افراد معددودي را در بدر گيدرد.

در اين ترکيب ،عام اعم از استوراقي و بدلي اس

بنابراين در مصلح

عمدومي ،مصدلح

شخصي ناديده گرفته نميشود اما به نحو عليالبدل و نه يک فدرد خداص و مصدداق معدين.
(صابري )221-221 :1321،مثالً قرنطينه کودک مبتال به بيماري واگيردار و ممنوعيد
تحصيل براي حفظ سالمتي ساير کودکان اولوي
چهارم .تقديم مصلح
مصلح

داراي بدل اس

او از

دارد.

فاقد بدل بر واجد بدل .مصلح

بدون بدل مهدمتدر و مقددم بدر

هرچندد مصدلح

واجدد بددل داراي بددل اضدطراري و ترتيبدي

باشد زيرا شارع ترک واجد بدل را رخص

فاقدد

داده اس  ،در حالي که تفوي

بدل را تجويز نکرده اس  .همچنين در تقديم مصلح

مصلح

بدون بدل ،جم ،دو تکليف اسد

و

مصلحتي فوت نمي شود بدرخالف تقدديم مصدلح داراي بددل کده مصدلح بددون بددل
تفوي

ميشود .بهعنوان نمونه به منظور حفظ مصدلح

شديردهي و تربيد

مادر محکوم به حبس ميتوان مجازات جايگزين پيشبيني کرد.
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کدودک ،بدراي

پنجم .تقديم مصلح

مضيق و فوري بر مصلح

موس ،مقدم اس  .در تزاحم ميان مصلح

مضديق و مصدلح
و مصدلح

فدوري نيدز مصدلح

فدوري ،غيرموقد

اسد

مضديق

و در صدورت

تقديم فوري ،مضيق بدون جبران فوت ميشود اما در صورت تقديم مضيق تدارک فدوري
امکان دارد چراکه وق

خاصي ندارد( .توکلي )132-133 :1323،همچون تقديم بهرهمندي

کودک از شير اوليه ،آغوز ،بر جدا نمودن چند روزهي او از مادر به منظور اهداف درمداني يدا
تربيتي.
ششم .تقديم مصلح
مصلح

متوير ،گذرا اس

متويدر بدر ثابد  .مصدلح

متويدر بدر ثابد

مقددم مديشدود زيدرا

و اگر زمان آن گذشد  ،فدوت مديشدود ولدي مصدلح

ثابد

هميشگي اس .

معیاراهی ارزیابی مصلحت کودک رد فقه امامیه ،حقوق اریان و کنوانسیون حقوق کودک

مقدم اس

زيرا مصلح

مضيق ،موق

موسد .،مصدلح

مضديق و فدوري بدر



 .2-2معيارهاي ماهوي تشخيص مصلحت کودک

بددا وجددود نپددرداختن بدده معيارهدداي شددکلي ارزيددابي مصددلح

ک دودک در کنوانسدديون،

معيارهاي مادي و ماهوي به صورت دقيق و منظم در مالحظات کلي کميته حقوق کدودک
مورد بحث قرار گرفتهاند و در مقام مقايسه ،خأل و ضعف نظام حقدوقي ايدران در خصدوص
اين دسته از ضواب مشهود اس  .به رغم رهگيري مواردي از اين معيارهدا در رويده قضدايي
ايران ،جز در مواردي معدود انعکاسي در نظام قانوني مدون ندارند.
در ادامه به استخراج و طبقهبندي اين ضواب استقرايي و تمثيلي ميپردازيم .از آنجا کده
ضواب سنجش مصلح کودک بيشترين توثير خود را در پرونددههداي مدرتب بدا حضدان
دارند و به عنوان يک آموزهي مهم به دادگاههدا اجدازه مديدهندد تدا اهميد
صالحي

نقدش مدادر و

بين پدر و مادر را در زندگي کودک به طور صحيح تشخيص دهنددCarbon, ( .

 )2014: 113به فراخور بحث به رويه قضايي در مسوله حضان

نيز نگاهي خواهيم داش .
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 .1-2-2سن

1

بند ( )3ماده ( )31کنوانسيون حقوق کودک صراحتاً عامدل سدن را يکدي از معيارهداي مد ثر در ارزيدابي
مصالح کودک تلقي ميکند .در حقوق اسالم تعيين سن براي شير خوردن 2،آزادي و سدروري،
آمدددددوزش و مشدددددورت (حدددددر عددددداملي،1311،ج ،)323 :21نمددددداز و روزه تمريندددددي

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

(مجلسي،1313،ج ،)133 :32جددا نمدودن بسدتر (مجلسدي،1312،ج )32 :111و تنبيده بددني
(طوسي،1312،ج )111 :3در راستاي حماي از حقوق و تدومين مصدالح کدودک اسد  .در
حقوق ايران نيدز ضدابطهي سدن کدودک در تعيدين حاضدن 3،مسد ولي
ممنوعي

مددني و کيفدري،

حضور در محاکمات کيفري 2،زمان کار 3،ازدواج 2،اخذ گواهينامه 3،شدرک

3

در

انتخابات 1و  ...نقش مبنايي ايفا ميکند .همچنين در ر ي شعبه  23دادگاه تجديد نظر اسدتان
تهران به شماره کالسه 33/23ت 1221/مور  33/12/2تعيين ايام و ساعات مالقات با پددر
بدراي کدودک  1/2سداله نقدض مديگدردد و دادگداه

هر هفته به مدت بيس

و چهار ساع

اعالم ميدارد مصلح

نيس کودک با اين سن به ويژه از جه توذيه با شير مادر يدا شدير

و خوراکهاي ترکيبي ،دور از مادر باشد( .مکرم)1312،
همين شعبه در کالسه پروندده  1311/23/33مدور  1333/1/23ضدمن مدردود دانسدتن
واگذاري فرزند مشترک دکور با سن  2سال و  2ماه و  3روز به پدر مديگويدد در موضدوع
حضان

فرزند به عنوان مهمترين عامل ملحوظ نظر قرار گيرد و حتدي

بايد غبطه و مصلح

اختيار پدر و مادر در ماده ( )1133قانون مدني بايد به مصلح کودک به کار بسته شود .بدا
1. Age

 .2سوره مبارکه بقره  /آيه شريفه 233
 .3ماده ( )1131قانون مدني
.3ماده ( )133قانون مجازات اسالمي
 .2ماده ( )22اصالح قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1313/3/23
 .3ماده ( )21قانون کار مصوب 1331
 .2ماده ( )1131قانون مدني
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 .3ماده ( )13آييننامه صدور انواع گواهينامههاي رانندگي مصوب 1313/11/1
 .1ماده ( )33قانون انتخابات رياس

جمهوري مصوب 1332

استناد به تبصره اصالحي ماده ( )1131و لحاظ مصلح
اجازه دارد هر هفته چهار ساع

فرزندد ،مدادر حاضدن اسد

با فرزندد مالقدات نمايدد .ايدن ميدزان تدا پايدان سدن هشد

 .2-2-2جنس

و چهدار سداع

در هفتده مقدرر

1

2

مطابق با بند ( )22از مالحظات کلي کميته حقوق کودک بچههاي يک گدروه شدبيه بده
يکديگر نيستند ،از اين رو در ارزيابي مصالح عاليه کودکان توجه به تنوع آنان حائز اهميد
اس  .هوي

کودک را مجموعهاي از ويژگيها همانندد جدنس ،ندژاد ،اعتقدادات و هويد

فرهنگي تشدکيل مديدهدد .کودکدان و نوجواندان نيازهداي اساسدي مشدترکي دارندد کده بده
ويژگيهاي شخصي ،بدني ،اجتماعي و فرهنگي آنان بستگي دارد و در طول زمان نيز توييدر

معیاراهی ارزیابی مصلحت کودک رد فقه امامیه ،حقوق اریان و کنوانسیون حقوق کودک

سالگي تداوم خواهد داش  .پس از اين سن مالقات بيسد
ميگردد( .مکرم)1312،

و پددر



ميکند.
در حقددوق ايددران جنسددي

مبندداي قضدداوت متفدداوت و متناسددب بددا شددراي  ،روحيددات،

ويژگيها و وظايف هر يک اس  .صدور احکدام متفداوت ديده ،ارق ،قصداص ،مسد ولي
کيفري ،ازدواج و  ...بر همين اساس اس  .در ر ي شعبه  23دادگاه تجديدنظر استان تهدران
مور  32/3/3کالسه پرونده  232/23/32آمده اس

با توجه بده اينکده فرزندد پسدر اسد ،

يک شب جدايي از مادر براي پسر پنج ساله مشکلآفرين نخواهد بود( .مکرم)1312،
در ر ي شعبه  11دادگاه خانواده کرج حضان

فرزند اناق بيش از هفد

سدال بده پددر

محول گرديد ،دادگاه تجديد نظر استان تهران مدور  33/3/23شدماره دادنامده  333ضدمن
نقض اين ر ي اظهار ميدارد با توجه به اينکه فرزند اناق مراهق و مشرف بده بلدو اسد

و

نياز به آموزشهاي زنانه دارد ،پدر قادر نيس اطالعات و مهارتهداي الزم را در اختيدار او
قرار دهد ،لذا واگذاري دختر به پدر موافق مصلح

او نيس  .در مورد مشدابهي نيدز همدين

 .1بددراي مطالعدده بيشددتر ر.ک :ر ي شددعبه  23دادگدداه تجديدددنظر اسددتان تهددران مددور  33/11/31کالسدده پرونددده
 ،1233/23/33ر ي شعبه  23دادگاه تجديدنظر استان تهران مور  33/1/11کالسده پروندده  ،3/23/32ر ي شدعبه 31
دادگاه تجديد نظر استان تهران مور  33/2/13کالسه پرونده  223/31/32که بر اساس سن کودک صادر شدهاند.
2. Sex
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شعبه در تاريخ  33/2/3و کالسه پرونده  232/23/33با استناد به نياز بيشتر دختران در دوران
بلو به مادر ،ر ي دادگاه بدوي مبني بر اعطاي حضان
پدر را به لحاظ عدم مصلح

فرزندان دختر هفد

و ده سداله بده

آنان در کسدب تعليمدات الزم بدراي ورود بده دنيداي زندانگي

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

نقض ميکند)www.ghavanin.ir( .
 .3-2-2مراقبت روحی وعاطفی

1

در ارزيابي مصالح عاليه کودک بايد زميندهي حمايد
آرامش و آسايش روحي و عاطفي او را فراهم آورد .حماي

و مراقبد
و مراقب

از کدودک در جهد
بايد به مفهوم وسي،

مطمح نظر باشد ،زيرا آن دو با عباراتي کلي ،مبهم يا سلبي (مثل حماي کدودک از ضدرر)
تنصيص نشدهاندد .آسدايش کودکدان ،بده معنداي گسدترده ،شدامل نيازهداي اساسدي مدادي،
جسماني ،تربيتي و عاطفي اس .
مراقب

روحي و عاطفي ،از نيازهاي بنيادين کودکان محسوب ميشود .اگدر والددين يدا

مراقبان اصلي کودک به نياز عاطفي او پاسخ ندهند ،بايد انديشيد تا از طرق ديگدر احسداس
نياز به امني

در کودک تومين شود .کودکان نياز دارند در مراحل اوليه عمدر خدود بدا يدک

مراقب مهربان ارتبا نزديک داشته باشند و اين ارتبا صميمي ،بايد در طول رشد کودک
با فراهم آوردن محي امن ،سالم و پايدار براي او ادامه پيدا کند ( .مالحظدات کلدي کميتده
حقوق کودک بند )21-22
در همين راستا ماده ( )21قانون حماي از خانواده اعالم ميکند دادگاه بايد با توجده بده
وابستگي عاطفي و مصلح

طفل ،ترتيب زمان و مکان مالقات وي بدا پددر و مدادر و سداير

بستگان را تعيين کند .آييننامه اجرايي قانون حماي

از خانواده مصدوب  1313/11/22قدوه

قضاييه نيز در ماده ( )23مقرر ميدارد در مواردي که طفدل بده هدر دليدل از مالقدات امتنداع
ميکند ،اجراي احکام بايد با هماهنگي با دادگاه و تدابير الزم از جملده ارجداع موضدوع بده

14

1. Emotional Care

مددکار اجتماعي 1و مرکز مشاوره خانواده براي جلب تمايل طفل به مالقدات اقددام نمايدد.
اگر براي دادگاه محرز شود اجراي حکم حضان

دادگاه تا فراهم شدن آمادگي طفدل،

اجراي حکم را به توخير اندازد .مداده ( )11قدانون مجدازات اسدالمي نيدز بدر لدزوم توجده بده
وضعي

و شراي فردي و رفتاري کودک و نوجوان توکيد دارد.

2

شعبه  2ديوانعالي کشور در پرونده کالسده  2/133/21بدا توجده بده نيازهداي عداطفي و
رواني کودک تعيين ده ساع

جه

مالقات کودک با مادر را زياد دانسته و آن را موجب

رنجور و عصبي گرديدن فرزند ميداند .شعبه  2دادگاه مدني خاص نيدز در پروندده شدماره
 21/222/2معتقد اس

هرچند به استناد ماده ( )1131قانون مدني حضان

با خواهدان اسد

ولي نظر به انس ،الف  ،وابستگي روحدي و رابطدهي عداطفي ميدان فرزندد دختدر و خواندده،

معیاراهی ارزیابی مصلحت کودک رد فقه امامیه ،حقوق اریان و کنوانسیون حقوق کودک

آسيب وارد ميکند ،اجراي احکام ميتواند با موافق

يدا مالقدات بده سدالم

رواندي کدودک



دعواي خواهان رد ميشود( .مکرم)1312،
در ر ي ديگري شعبه  23دادگداه تجديدد نظدر اسدتان تهدران مدور  33/3/22و کالسده
پرونده  313/23/33با توجه به حساس بودن شراي طفل سيزده ساله و اين که ممکن اسد
اجبار در بودن نزد پدر باعدث صددمه ي روحدي و افد تحصديلي وي شدود و اينکده اصدوالً
اطفال به لحاظ اينکه مدت بيشتري با مادر مونوس هستند مايلاند نزد مادر باشند و طب ،طفدل
در بودن نزد کسي که مايل اس
اس

با او باشد هماهن

تر و موجب آرامش روحي بيشتر طفل

ر ي دادگاه بدوي را نقض کرده و مصلح را در تحويل طفل به پدر ضمن اينکده او

 .1حسب ماده ( )23براي پيگيدري امدور حضدان

اطفدال و سداير امدور مربدو  ،دادگسدتري بايدد از وجدود مدددکاران

اجتماعي آموزشديده و واجد مهارتهاي الزم براي ارتبا با اطفال و بستگان افراد يا از روانشناسان مرکز مشداوره
خانواده بهره گيرد.
 .2دادگاه ميتواند با توجه به گزارشهاي رسيده از وض ،طفل يا نوجوان و رفتار او در کانون اصالح و تربي

يدکبدار

در ر ي خود تجديدنظر کند و مدت نگهداري را تا يک سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يدا نوجدوان بده
ولي يا سرپرس قانوني او تبديل نمايد.
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داراي امکانات رفاهي خوبي اس
احترام بگذارد.

نميداند و از پدر ميخواهد بده ايدن نيداز عداطفي فرزندد

1

 .4-2-2مراقبت جسمی

2

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

در ارزيابي مصالح عاليه کودک ،حق سدالمتي وفدق مداده ( )23کنوانسديون ،و مراعدات
جنبههاي مرتب با وضعي

جسماني او بسيار حايز اهمي

اس  .از اين رو کودکدان بايدد از

همه ي اشکال خشون  ،ضرر يا تجاوز جسمي ،رواندي ،جنسدي ،اقتصدادي ،کداري ،جنگدي
مطابق مواد ( ،)31-32و نيز فشار همساالن ،تسل همسانان ،رفتارهاي اهان بار و  ...مصدون
و محفوظ بمانند .ارزيابي سالم

و عدم نقص کودک در زمان حاضر به معناي پيادهسدازي

روشهدداي علمددي مبتنددي بددر مصددالح عاليددهي وي اسد  .اصددل احتيددا حکددم مدديکنددد در
تصميمگيريهاي مرتب با سالم
و مضرات نيز مورد نظر باشد.

کودک ،احتمال وقوع خطرات و مواجههي با بيماريهدا

3

دادگاهها در عرصهي بينالمللي تمايل دارند در ارزيابي مصالح عاليهي کودک به ويدژه
از بدديتددوجهي جسددمي و سوءاسددتفادهي جنسددي آنهددا بدده طددور جدددي جلددوگيري نماينددد.
( )Hasday, 2002: 312از ايددن رو در مددواردي کدده والدددين نتواننددد مراقب د

پزشددکي و

امکانات درماني مناسبي براي کودکانشان فراهم کنند ،بر مبناي اين معيار اساسي دادگاههدا
مداخله ميکنند)Heinemann's Appeal,1880: para96( .
ضابطه ي تومين سالم

کودک در رويه قضايي داخلي نيز موفول نمانده اسد  .در ر ي

صادره از شعبه  11دادگاه عمومي شهر ري در کالسه پروندده  321/11/31مدور 31/3/31
دادگاه عامل سالم

جسماني کدودک را معيداري مهدم در سدنجش و تعيدين مصدلح

تلقي ميکند .در قسمتي از اين ر ي آمده اس

وي

به نظر دادگاه اساساً دو عامدل مهدم صدح

 .1براي مالحظه موارد ديگر ر.ک :ر ي شعبه  23دادگداه تجديدد نظدر اسدتان تهدران مدور  32/11/23کالسده پروندده
 ،122/23/32ر ي شماره  211/33ديوانعالي کشور مور  ،31/1/22ر ي شعبه  2دادگداه تجديدد نظدر اسدتان تهدران
مور  33/11/13کالسه پرونده .1211/23/33
16

2. Care,protection and safety of the child

 .3مالحظات کلي کميته حقوق کودک بند .23-23

اخالقي او مي بايس

جسماني فرزند و تربي

نظر قرار گيرد .بيتوجهي به اين دو در حقيقد

در تصميم گيري نسدب

بده حضدان

بديتدوجهي بده مصدلح

ملحدوظ

طفدل و در نتيجده

بودن زوجين از يکديگر فشارهاي رواني ناشي از فقدان وجود مادر در کنار خود را تحمدل
نموده و در چنين حالتي خواندده مديبايسد جهد تقليدل ايدن صددمات عاطفده ،محبد
مواظب خود را نسب

بده نيازهداي جسدمي فرزندد بيشدتر اعمدال نمايدد .لکند

ميتواند در اثر بد رفتاري ،کمتوجهي يا مراقب

و

زبدان طفدل

ناصحيح ايجاد شدده باشدد .عدالوه بدر ايدن

دندان هاي طفل دچار پوسيدگي شديد گرديده و حتي ايراد ضربه به عنوان يکدي از عوامدل
ايجاد کننده ي وضعي
و لکن

بسيار نامناسب دندان هاي طفل مطرح شده اس  .بنابراين افسدردگي

زبان طفل بيانگر صدمات روحي و رواني ،و بيماري هاي دنداني و کم خدوني مبدين

معیاراهی ارزیابی مصلحت کودک رد فقه امامیه ،حقوق اریان و کنوانسیون حقوق کودک

ورود صدمات جبران ناپذير بر سالم جسمي و روحي کودک اس  .طفل بده لحداظ جددا



صدمات جسماني اس که بر فرزند وارد شده اس  .دادگاه با در معرض خطر قرار گدرفتن
صح جسماني و صدمات روحي و جسدمي وي حکدم بده سدلب حضدان خواندده صدادر
ميدارد.
 .5-2-2همراهی کودک با والدين و مالقات آنها

1

پاسداري از حريم رواب خانوادگي ،يکدي از معيارهداي بسديار مهدم ارزيدابي مصدلح
کودک برشمرده ميشود .مقدمهي کنوانسيون خانواده را خش

اصلي بناي جامعه و محدي

طبيعي براي رشد و سالم

افراد به ويژه کودکان تلقدي کدرده و حدق کدودک در زنددگي

خانوادگي را مورد حماي

ويژه قرار ميدهد و در تفسير اصطالح خانواده به گونهاي توس،

به خرج مي دهد که عالوه بر والدين زيسدتي ،افدراد خدانوادهي بدزر

اعدم از پددربزر ،

مادربزر  ،عمو ،دايي و  ...را نيز شامل ميشود .حسدب ديددگاه مزبدور در تعيدين مصدالح
عاليه ي کودک احتمال جدايي کودک از والدين بايدد مدورد مالحظده قدرار گيدرد .حقدوق
مذکور در مواد ( )13( ،)1و ( )21مستقل و ملموس هستند و تنها به عندوان عناصدر مد ثر در
تعيين مصالح عاليهي کودک ،مورد مالحظه نيستند.

1. Preservation of the Family Environment and Maintaining Relations
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نظام حماي

حفظ يکپارچگي خانواده از عناصر پر اهمي

از مصدلح

کدودک تلقدي

مدديشددود .کددودکي کدده از يکددي از والدددينش جدددا مدديشددود ايددن حددق را دارد بدده صددورت
برنامهريزي شده با او رواب شخصي داشته باشد مگر در مواردي که با مصدالح عاليدهي وي

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

در تعارض قرار گيرد .اين حق شامل هر فرد ديگري که حضان
و نيز مراقبدان قدانوني ،عرفدي ،خدانوادهي سرپرسد

کودک را در اختيدار دارد

و همدهي کسداني کده روابد شخصديِ

نزديکي با کودک دارند ،ميشود( .مالحظدات کلدي کميتده حقدوق کدودک ،بندد )23-31
جدايي کودک از والدين ،تنها بايد در هنگام ضرورت واق ،شود و در صورت وجود روش
به جدايي کودک زد .پيش از اقدام بده جددايي

هاي حمايتي با مداخله ي کمتر ،نبايد دس

تا جايي که اين جدايي ضرورتي نداشته باشد ،ميبايس

والدين را در مسير اداي تکاليف و

بازگرداندن توان نگهداري از کودک ،ياري نمود .جدا کردن کودک از والدين به بهاندهي
مسايل اقتصادي قابل توجيه نيس ( .همان ،بند  )31هنگام جدايي ،ميبايس

مطمئن شد که

هي گزينهي ديگري براي حصول مصالح عاليهي کودک وجود ندارد( .همان ،بند )33
کنوانسيون بر اين باور اس

مشارک

والدين در پذيرش مس ولي شان ،به سود مصدالح

عاليه کودک خواهد بود بنابراين تنها معيداري کده بايدد در تصدميمات و اقددامات والددين
مورد توجه قرار گيرد ،تومين مصالح عاليه اس

که حق ادامهي ارتبا بدا والددين و عناصدر

مرتب در ارزيابي آن بايد مورد مالحظه قرار گيرد( .همان ،بند  )32به عندوان نمونده هرگداه
والدين يا ديگر مراقبدان کدودک مرتکدب جرمدي شدوند ،بايدد مجدازات جدايگزين حدبس
متناسب با هر موردي ارايده شدود و پيامددهاي مختلدف احکدام قضدايي بدر مصدالح عاليدهي
کودکان متضرر از اين امر مورد بررسي همهجانبه قرار گيرد( .همان ،بند )31
ضابطه ي ارتبا کودک با والدين عالوه بر کنوانسيون در قدوانين ايدران نيدز بدا دو نهداد
حقوقي حضان
حضان

و مالقات وجود دارد .مستفاد از ظاهر مواد ( )1133و ( )1122قانون مدني،

براي پدر و مادر يک امتياز اس

و جز در موارد مجاز قانوني ،نميتدوان آنهدا را از

اين امتياز محروم کرد .از طرف ديگر حضان

تکليف نيز هس  ،پس هي کددام از والددين

نمي توانند از پدذيرش آن امتنداع ورزندد چدون در ايدن صدورت اجبدار مديشدوند( .معاوند
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آموزش قوه قضاييه،1333 ،ج )23 :2تکليف دانسدتن حضدان

بدراي والددين ،نمدودار حدق

همراهيِ کودک با والدين ،نگهدداري و پدرورش وي اسد  .اداره حقدوقي قدوه قضداييه در
نظريه شماره  2/1323مور  11331/3/1بيان ميکند حضان

زيرا حقوقي را کده مقدنن و شدارع بدراي

کودک پيشبيني کرده جنبهي امري دارد.
در نظريه شماره  1323/2/11-2/2333نيدز بدا اشداره بده حدق مالقدات کدودک در مداده
( )1123قانون مدني و قابل اسقا بودن حدق ،اسدقا آن توسد مالقداتشدونده را بالمدان،
ميشمارد .اين در حالي اس

که مالقات با والدين بايد حق طفل نيز به شمار آيدد و از ايدن

لحاظ تکليفي متوجه والدين گردد زيدرا همدانگونده کده ماهيد حضدان حدق و تکليدف
اس  ،مالقات به عنوان نقطهي مقابل آن بايد هم حدق و هدم تکليدف باشدد( .اسددي:1333،
 )12مطابق نظريه شماره  1332/1/11-2/3333ماده ( )1123حق مالقات طفدل را بدراي هدر
يک از ابوين که طفل تح

حضان

او نيس  ،به رسمي

معیاراهی ارزیابی مصلحت کودک رد فقه امامیه ،حقوق اریان و کنوانسیون حقوق کودک

حق و تکليف بوده و قابل اسقا يا مصالحه نيس

و نگهداري اطفال براي ابوين



ميشناسد از ايدن رو ايدن حدق را

نميتوان حتي از مادر داراي فساد اخالق دريغ نمود.
عالوه بر به رسمي

شناختن اين ضابطه در تدومين مصدالح کدودک ،جنبدههداي مختلدف

مالقات نظير مناسب بودن زمان و مکان نيز بايد مورد توجه قرار گيرد .ماده ( )32آيديننامده
اجرايي قانون حمايد

از خدانواده مصدوب 1313/11/2 2اعدالم مديدارد اگدر بده تشدخيص

دادگاه نتوان طفل را در ايام مالقات به تنهايي در اختيار کسدي کده حدق مالقدات دارد قدرار
داد ،دادگاه ميتواند ترتيبي اتخاد نمايد تا چنين مالقاتهدايي در سداعات محددود و تحد
نظر مراکزي که دادگستري تعيين ميکند ،صورت پذيرد .شعبه  2ديوانعالي کشدور نيدز در
پرونده کالسه  2/1211/21اعالم ميدارد زوج نميتواند در منزل زوجهي مطلقده فرزنددش

 .1همچنين ر.ک :نظريه شماره  1322/2/3-2/3132و 1323/2/12-2/3133
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را مالقات نمايد و محل مالقات بايد جاي مناسب ديگري باشد .مدت مالقات نيز هدر هفتده
سه ساع

زياد اس ( .مکرم)1312،

1

در حقوق ايران بر خالف کنوانسيون در مورد اينکه عالوه بر والدين ساير خويشداوندان
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

نيز حق مالقات با کودک را دارند يا خير اختالف نظر وجود دارد .طبق يدک نظدر بده هدي
عنوان نميتوان اجداد پدري و مادري را از مالقات با طفل من ،کرد( .کاتوزيدان،1322،ج:2
 )123از طرف ديگر اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره  1331/3/3-2/1323با اسدتناد
به کلمهي ابوين در ماده ( )1123قانون مدني منظور مقدنن را فقد والددين مديداندد و جدد
پدري را از شمول عنوان مذکور خارج ميشمارد .رويه محاکم نيدز در ايدن زمينده متفداوت
اس  .ر ي دادگاه مدني خاص که خوانده را به در اختيار قرار دادن فرزندان جه

مالقدات

مادربزرگشان هر پانزده روز يکبار ملدزم مدينمدود توسد شدعبه  2ديدوانعدالي کشدور بده
پرونده کالسه  2/1311/21نقض شد .از نظر ديوان نه تنها ماده ( )1123شدامل پددربزر
مادربزر

و

نيس  ،از نظر فقهي هم دليلي بر الزام مادر مبني بر در اختيدار قدرادادن فرزنددش

بددراي مالقددات مددادربزر

بددا او وجددود ندددارد( .مکددرم 2)1312،بدده عقيدددهي برخددي چددون

قانونگذار در اين ماده در مقام بيان مالقات با اقربا نبوده اس
مصاديق غير ابوين از آن صحيح نيس

تمسک به اطالق آن و خروج

و غير ابوين تخصصداً از آن خدارجاندد .همچندين در

قوانين ماهيتي تفسير موس ،نيز جايز اس ( .پيرعباسي)33 :1332،
 .6-2-2نظرات و ديدگاههاي کودک

3

ماده ( )12کنوانسيون بر حدق آزادي بيدان کدودک توکيدد مديکندد .بدر ايدن اسداس هدر
تصميمي که ديدگاههاي کودک را در نظر نميگيرد يدا وزن و جايگداه متناسدبي بده نسدب
سن و رشد کودک به آن نميدهد ،نميتواند مصالح عاليهي وي را بدهخدوبي تدومين نمايدد.

 .1همچنين ر.ک :ر ي شعبه  2ديوانعالي کشور در پرونده کالسه  1321-2/133و ر ي شعبه  2ديدوانعدالي کشدور بده
شماره دادنامه  1322/1/31-2/1122و ر ي شعبه  2دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران بده شدماره 2/22ت21/
و ر ي شعبه  112دادگاه مدني خاص تهران مور ( 21/3/23بازگير ،بيتا،ج)331-333 :2
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 .2ر.ک :نظريه مشورتي 1323/3/3-2/2123اداره حقوقي قوه قضاييه
3. The child’s Views

کوچک ،ضعيف يا ناتوان بودن کدودک ،موجدب محروميد

وي از حدق بيدان تمدايالت و

ديدگاههايش نميشود .در ارزيابي مصالح عاليه ي کودک ،فراهم کردن زمينهي مشدارک
کودک ،بند )23-23
در قوانين و آراي قضايي ايران تمايالت کودک در تشدخيص مصدلح

وي بده نددرت

مورد توجه بوده اس  .ماده ( )1آيديننامده اجرايدي قدانون حمايد از کودکدان و نوجواندان
بي سرپرس

يا بدسرپرس

مصوب  1313/3/13در نظر گرفتن ديدگاه کودکان بالغ نسدب

به واگذاري سرپرستي به يکي از زوجين يا شخص ثالث را وظيفهي سازمان بهزيسدتي تلقدي
ميکند .در نظريه مشورتي شماره  1331/3/2-2/3232اداره حقوقي قوه قضاييه ،رسديدن بده
سن بلو به منزله انتفاي موضوع حضان

تلقي گرديده و تصريح شده اس

آنها با هر يدک

معیاراهی ارزیابی مصلحت کودک رد فقه امامیه ،حقوق اریان و کنوانسیون حقوق کودک

و اظهار نظر کودکان امري ضروري بدهحسداب مديآيدد ( .مالحظدات کلدي کميتده حقدوق



از والدين که بخواهند باشند ،ميتوانند اتخاد تصميم نمايندد .در مدورد مالقدات نيدز چنانچده
فرزند بالغ تمايلي به مالقات با پدر يا مادرش نداشته باشد ،الزام وي موجه به نظر نميرسدد.
شعبه  23دادگاه تجديد نظر استان تهران در تداريخ  32/3/11و کالسده پروندده 222/23/32
در ر ي خود معتقد اس

فرزند دختر ده ساله از حجر خارج شده اسد

و در انتخداب احدد

والدين براي ادامهي زندگي و به تب ،آن در مالقات با ابوين خدويش کدامالً مختدار اسد
دادگاه اجازهي تعيين تکليف و اجبار او به مالقات والدين را ندارد.
 .7-2-2حق آموزش کودک

و

1

2

يکددي از معيارهدداي تددومين مصددالح عاليددهي کددودک ،بهددرهمندددي از آمددوزش خددوب و
متناسب ،همانند آموزش پيش از مدرسه ،آموزش غيررسمي و رسمي و فعالي هداي مدرتب

 .1در مورد انتخاب کودک در بودن نزد کداميدک از والددين ر.ک :ر ي شدعبه  2ديدوانعدالي کشدور شدماره کالسده
 ،2/2133/23ر ي شعبه  31ديوانعالي کشدور پروندده کالسده  ،3/131/22ر ي شدعبه  23دادگداه تجديدد نظدر اسدتان
تهران  1333/3/23و کالسه پرونده ( 122/33/23مکرم ،)1312 ،ر ي شعبه  11ديوانعدالي کشدور در پروندده کالسده
( 11/333/22بازگير ،بيتا )333 :و در خصوص ساعات مالقات :ر ي شعبه  23دادگاه تجديد نظر استان تهران مدور
 33/2/11و کالسه پرونده ( 232/23/33مکرم)1312،
2. The Child’s Right to Education
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به صورت رايگان اس  .در تمامي تدابير و فعالي هاي متعلق به کودکي خاص يدا گروهدي
از کودکان ،مصالح عاليهي آموزشي آنها بايد مراعات شود .براي ترويج فرهند
و پرورش و آموزش با کيفي

آمدوزش

باالتر ميبايس  ،معلمان و ساير فعاالن در حوزههاي مختلف

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

بده صدورت مناسدبي آمددوزش ببينندد .همچندين کشدورها بايددد محدي مطلدوب و روشهدداي
آموزشي متناسب و پيشرفته اي را براي آموزش کودکان فراهم آورند .آموزش صدرفاً يدک
سرمايه گذاري براي آينده نيس  ،بلکده زمينده و فرصدتي بدراي بده کدار بسدتن فعاليد هداي
نشا آور ،بهره مندي از احترام ،مشارک

و نيل به اهداف کنوني به حساب ميآيدد .از ايدن

رو از جملدده ضددواب شناسددايي مصددالح عاليدده کددودک اسددتيفاي ايددن شددر و ارتقدداي
مس ولي پذيري آنها اس ( .همان ،بند )21
آموزش کودک به عنوان معيار مهم سنجش مصلح

در حقوق ايران نيز داراي اهميد

اس  .اصل ( )31قانون اساسي ،فراهم کدردن وسدايل آمدوزش و پدرورش رايگدان را بدراي
همهي فرزندان مل تا پايان دورهي متوسطه و تحصيالت عاليه وظيفهي دول

مديداندد .بده

همين منظور در قانون برنامه دوم توسعه کشور در جاهايي که امکاندات آمدوزش و پدرورش
فراهم شده ،تحصيل کودکان اجباري اس
شوند ،تح

و هر گاه پدر و مادر مان ،ادامه تحصيل کودک

پيگرد قانوني قرار ميگيرند بنابراين نميتوان با دستاويزي از قبيل فقر ،نياز بده

دستمزد کودک ،دوري راه کودکان را از تحصيل بازداش  .ماده ( )1قانون تومين وسايل و
امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني  1323در اين خصوص مقرر ميدارد کليهي اطفدال
و جوانان ايراني واجد شراي تحصيل ،بايد بدون هي مانعي به تحصيل بپردازند و هي کس
نميتواند آنها را از تحصيل بازدارد مگر با مجوز قانوني .به موجدب مداده ( )2در هدر محلدي
که موجبات تحصيل ابتدايي و راهنمايي اجباري و مجاني فراهم شده باشد ،پددر و مدادر يدا
سرپرس

قانوني م ظفاند نسب

به ثب نام و فراهم کردن موجبات تحصيل کودک اقددام

کنند .سدند تحدول بنيدادي نظدام آمدوزش و پدرورش مصدوب  1311شدوراي عدالي انقدالب
فرهنگي نيز نکات مهمي در اين خصوص دارد .در رويه قضايي در تعيين حاضن بده مسدايل
آموزشي و درسي و ضرورت تومين هرچه بهتر آن اشاره شده اس  .در ر يدي کده از سدوي
22

شعبه  232دادگاه خانواده تهدران در دادنامده بددوي شدماره  331112223مدور 1333/3/3

صادر شد و به توييد دادگاه تجديد نظر رسيد مصلح

کودک در واگذاري وي به مادرش

تشخيص داده شد ،زيرا دادگاه معتقد بود آسايش و روحيدهي فرزندد ندزد مدادر بهتدر تدومين
درسي ،نسب

به پدر رجحان دارد.

 .8-2-2حالت آسيب پذيري

1

يکي ديگر از عوامل مهم در تشخيص مصلح

کودک ،امکان آسيب پذيري و ناتواني

او از جنبههاي مختلف اس  .معلولي  ،انتساب به گروه اقلي  ،پناهنده بودن ،قرباني تجداوز
يا کودک خياباني بدودن از جملده مدواردي هسدتند کده ضدريب آسديبپدذيري کدودک را
افزايش ميدهند .در تشخيص مصالح عاليهي کودکان آسيبپذير نبايد صرفاً به بهدرهمنددي
کامل از حقوق مصدرح در ايدن کنوانسديون اکتفدا نمدود ،بلکده الزم اسد فراتدر رفتده و بده

معیاراهی ارزیابی مصلحت کودک رد فقه امامیه ،حقوق اریان و کنوانسیون حقوق کودک

ميگردد و به ويژه مادر در مساعدت بده فرزندد نسدب

بده يدادگيريِ بهتدر و رفد ،مشدکالت



معيارهاي ديگر حقوق بشر مذکور در کنوانسيون حقوق معلولين ،کنوانسيون ويژه وضدعي
پناهندگان يا از اين قبيدل اسدناد نيدز توجده نمدود .از حيدث آسديبپدذيري ،مصدالح عاليدهي
کودکددان بدده يکددديگر شددبيه نيسد

و نمدديتددوان نسددخهاي کلددي بددراي همدده تجددويز نمددود.

تصميمگيران بايد انواع آسيب پذيري هر کودک و مراتب آن را در نظدر بگيرندد ،زيدرا هدر
کودکي منحصر به فرد اس

و ارزيابي هر حالتي بايد بهحسب ويژگيهداي فدردي صدورت

پذيرد .هر کودکي بايد از تاريخ تولدش مورد ارزيدابي فدردي قدرار گيدرد و بدازنگريهداي
دورهاي بعدي به منظور اتخاد تدابير معقدول و متناسدب توسد متخصصدان متعددد صدورت
پذيرد( .همان ،بند )22-23
شددعبه  23دادگدداه تجديددد نظددر اسددتان تهددران در تدداريخ  33/2/21و کالسدده پرونددده
 121-133/23/33استدالل مي کند از آنجا که طفلِ موضوع اختالف ناشنوا اس

و پددر بده

لحاظ مشوله قادر به ادارهي او نيس  ،و مادر کارمندِ دايرهي توانبخشي بدوده و قدادر اسد
با لب خواني با طفل مکالمه و از او مراقب کند ،مصلح طفل در حضدور ندزد مدادر اسد

1. Situation of Vulnerability
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زيرا با توجه به مدارک ابرازي فق مادر اس که با طفل مکالمه و مکنونات او را دريافد
ميکند.

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

نتيجهگيري

 -1تددومين مصددالح عاليددهي کددودک بدده عنددوان مبندداييتددرين مسددوله در حددوزهي حقددوق
کودک ،در نظام حقوقي ايران و کنوانسيون حقوق کودک مورد توجه اس  .با وجدود ايدن
نظام حقوقي ايران با تقييد اقدامات اوليداي قدانوني بده رعايد
ارايهي معيارهايي شکلي از آن حماي

مصدلح

کدودک از طريدق

ميکند .در صورتي که کنوانسيون حقدوق کدودک

تومين مصالح عاليهي کودک را مالحظهي نخستين تلقي ميکند و همهي حقوق مدذکور در
کنوانسيون را در خدم

مناف ،عاليهي وي ميداند.

 -2الزمهي تشخيص مفهوم و مصدداق صدحيح مصدلح
اس

که ابهامات تعمددي پيرامدون مصدلح

کدودک ،کاربسد

ضدوابطي

در هدر دو رويکدرد را زدوده و آن را شدفاف

سازد .حقوق ايران با ابتناء بر ضدابطهي مفهدومي ،در مصدلح

کدودک عدالوه بدر نيازهداي

مادي ،جنبه هاي معنوي را مورد نظر دارد و براي مقاصد ،ارزشها و کماالت واالي انسداني
جايگاه ويژهاي قائل اس  .در حالي که مصلح
مبناي اصال

انسان متضمن همان سودي اس

در انديشهي کنوانسيون متفاوت بوده و بدر
که براي مناف ،مادي و دنيوي زنددگي انسدان

وجود دارد و شامل مصالح عالي کودک بده ويدژه غايدات معندوي وي نمديشدود .انعطداف
پذيري کنوانسيون در مفهوم مصلح

کودک ،فرص

مناسدبي اسد

تدا رويکدرد اسدالمي

ناظر بر حيات مادي و معنوي و سعادت دنيوي و اخروي ،به طور جام ،تبيين شود.
 -3حقوق ايران بهعنوان ضابطهي مصداقي شکلي ،قطعي بودن و ضرري و ناياب نبدودن
را به منظور هماهنگي با شريع

اسالمي مهم ميداند و در مقام تقديم اهم بر مهم الگوهايي

کارآمد ارايه ميدهد که سزاوار اس

در تطبيق کنوانسيون به اين ضابطه نيز توجده شدود .از

سوي ديگر سن ،جنس ،نيازهاي رواني ،سالم

جسماني ،حفظ جم ،خدانوادگي ،وضدعي

آموزشي و ديدگاه و عاليق کودک از جمله ضواب مصداقي ماهوي هسدتند کده در تفسدير
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کنوانسيون تبيين شدهاندد .نظدام حقدوقي ايدران در ايدن زمينده دچدار ضدعف اسد  .اهميد

مالحظهي اين معيار در سنجش صحيح مصلح کودک و عدم موايرت آن با مدواد قدانوني
و موازين شرعي اقتضا دارد خأل اين ضدواب در مقدررات ايدران پدر شدده و ايدن معيارهداي
حقوقي ايران شوند.
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