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 7چكيده

مصر تا  گذارقانونایران حضانت کودک را تا سن هفت سال حق و تکلیف مادر دانسته و  گذارقانون
لیکن در صورت حدوث اختالف  .سن پانزده سال، حق مادر دانسته و پس از آن اولویت با پدر است

کودک  مصلحت .بعد از این سنین، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است
معنای رعایت غبطۀ صغیر و تصمیمی مبتنی بر جلب منافع مادی و معنوی مفهوم نسبی داشته و به

ایران و مصر، هیچ معیار صریحی برای تشخیص مصلحت  گذارقانونفقهای اسالمی و  .برای اوست
 گری، مقررگیری دادرس در مورد ابقای کودک نزد مادر یا سپردن او به پدر یا دیکودک و تصمیم

نظر به مسکوت ماندن معیار حاکم بر مصلحت کودک تحت حضانت و ضرورت تعیین  .اندنکرده
های تحلیلی و با هدف تبیین دیدگاه–های قضایی، نوشتار پیش رو، با روش توصیفی آن در پرونده

 گیری در اینبایست در هنگام تصمیمدادرس می .مطروحه، معیار حاکم را تبیین نموده است
خصوص، به معیارهای روحی و روانی و صحی توجه داشته باشد و در صورت تعارض، معیار روحی 

در صورت یکسان بودن توانایی والدین در این دو معیار، از معیار  .را بر معیار صحی برگزیند
 .عنوان معیار تکمیلی جهت ترجیح یکی از والدین بر دیگری استفاده کندکودک بهانتخاب
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 مقدمه

حضانت به مفهوم تربیت طفل و پاسداری و فراهم نمودن غذا، لباس، خواب، تمیز کردن و 
هدف از  .همه اموری است که از نظر شرع و قانون، طفل در انجام آن نیاز به دیگران دارد

حضانت حفظ مصلحت کودک است که انجام آن از حقوق و تکالیف پدر و مادر به شمار 
ان کشورهای اسالمی و حتی تمام جوامع گذارقانونرود؛ فقهای اسالمی و به تبع آن می

 .اندتهتر دانسبشری، مادر را برای شفقت و مهربانی که به فرزندش دارد از هرکسی شایسته
  10)زحیلی، ر مورد مدت حضانت کودک توسط مادر اختالف نظر دارند فقهای اسالمی د

؛ 526  2؛ الدردیر، 755  2؛ الصاوی، 566  3ق، 1412عابدین، ؛ ابن43-42  4م، 1982؛ کاسانی، 44
؛ عاملی، 241-239  8م، 1968قدامه مقدسی، ؛ ابن198  5ق، 1415؛ الشربینی، 171  2شیرازی، 

ان گذارقانونو به تبع آن  (39  6ق، 1387؛ طوسی، 313-312  2ق، 1409؛ خمینی، 421  8ق، 1413
ی گاهی به دیدگاه یک گذارقانونکشورهای اسالمی از جمله ایران و مصر در طول مراحل 

دسته از فقها و گاهی نیز مطابق دیدگاه گروه دیگری سن حضانت کودک را با توجه به مصلحت 
اند؛ چون مصلحت کودک مفهوم نسبی دارد و مطابق زمان و مکان و حاالت کودک تغییر داده

کودک قابل تغییر است و سنی که از سوی فقها به این منظور در نظر گرفته شده نیز اجتهادی 
با تبعیت از دیدگاه فقهایی که نظرشان به مصلحت  2و مصر 1ان ایرانگذارقانوناست، بنابراین 
اند ا برای حضانت مادر در نظر گرفته و سپس به دادرس اجازه دادهتر است سنی رکودک نزدیک

تا با در نظرداشت مصلحت کودک در مورد ابقای کودک نزد مادر یا سپردن او به پدر یا شخص 
 .دیگری، تصمیم الزم را اتخاذ نماید

اند لیکن هرچند برخی آثار علمی به بررسی مصلحت در حضانت کودک ورود کرده
های تعیین مؤلفه»که مقالۀ چنان .گوناگونی بین نوشتار حاضر و آن آثار وجود داردتمایزات 

ر به دنبال ، بیشتزاده بافقی(زاده بافقی و زهرا غنی)مریم غنی« حضانت در بستر مصالح عالیه کودک
ها و عوامل قانونی حضانت از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک تعیین ویژگی

ند هرچ .بایست بدان تمسک نماید، توجهی ننموده استه معیارهایی که دادرس میبوده و ب
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 صورت برجسته در فقه اسالمیبه مسایل فقهی اشاره شده لیکن معیارهای مصلحت طفل به
های تحقیق آن نیز متفاوت وانگهی یافته .و حقوق دیگر کشورها مورد کنکاش واقع نشده است

 .اضر است و معیار پیشنهادی در آن وجود نداردهای تحقیق پژوهش حاز یافته
)ساعی، « حضانت در پرتو مصلحت کودک در زمان ازدواح مجدد مادر»همچنین، مقالۀ  

به برررسی مسألۀ حضانت در صورت ازدواح مجدد  محمد هادی و کامیاب منصوری، نیلوفر(
های از دیگر سو، یافته .مادر، پرداخته، در حالی که موضوع حاضر اختصاص به این امر ندارد

تحقیق در آن متفاوت بوده و معیارهای حاکم بر حضانت و جنبۀ فقهی عمیق و رویکرد تطبیقی 
 .در آن وجود ندارد

شود این است که دادرس چگونه و بر اساس کدام سؤالی که در این پژوهش مطرح می
گیرد؟ گری تصمیم میمعیار در مورد ابقای کودک نزد مادر یا تسلیم او به پدر یا شخص دی

شود؛ دادرس در چه زمانی این صالحیت های دیگری نیز در این خصوص مطرح میپرسش
تحلیلی و با استفاده از منابع مکتوب در  -شود؟ در این تحقیق با روش توصیفیرا دارا می

های مذکور پاس  هایحوزۀ حقوق ایران و مصر و با توجه دیدگاه فقهای اسالمی به پرسش
 .ه خواهد شدداد

 شناسیمفهوم

ان در گذارقانوناند و فقهای اسالمی بسیاری از احکام حضانت را بر پایه مصلحت بنا کرده
ارتباا با امور خانواده با وجود مشخص نبودن و نسبی بودن مفهوم مصلحت، آن را معیاری 

بنابراین الزم است  .(220-181م، 2014)بجاق، اند حق در حضانت کودک قرار دادهبرای فرد ذی
رود تا به تعریف مصلحت و حضانت که در تحقیق حاضر از واژگان اساسی به شمار می

 طریق بتوان به مفهوم مصلحت کودک دست یافت پرداخته شود تا از این
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 مفهوم مصلحت .1

 الف( مفهوم لغوی مصلحت

گرفته شده و ضد مفسده است و در لغت به معنای صالح، خیر،  ح(.ل.)صمصلحت از ریشۀ 
؛ دهخدا، 245  2ق، 1405؛ فیومی، 516  2ق، 1414منظور، )ابنصواب و شایستگی است 

 -1رود  کار میدر میان اهل لغت مصلحت در دو معنا به .ش  ذیل واژۀ مصلحت(1377
است که به معنای صالح مصلحت لفظًا همچون منفعت است و در این صورت یا مصدری 

رود، همچون منفعت که به معنای نفع به کار رفته است و یا اسم مفرد از مصالح کار می به
شود که مصلحت به ذات کاری اطالق می -2است، همچون منفعت که واحد منافع است؛ 

ه کاست، از باب اطالق اسم مسبب بر سبب و مجاز مرسل؛ مانند این -نفع-آورندۀ صالح 
شود، تجارت مصلحت است یا آموختن علم مصلحت است یا ابقای محضون نزد فته میگ

حاضنه مصلحت است، یعنی تجارت و آموختن علم و ابقای محضون نزد حاضنه سبب منافع 
کار بردن در بحث حضانت کودک، به .(46-45م  2006)خلیل عطوی، مادی و معنوی است 

است؛ زیرا منفعت کودک در این است که رفاه « تمنفع»تر از واژۀ مناسب« مصلحت»واژۀ 
و آسایش خوبی داشته باشد و در زندگی مدرن از امکانات الزم زندگی برخوردار باشد؛ 

» های معنوی او مورد توجه است و که در حضانت کودک بیشتر از مادیات، ارزشدرحالی
گرایی بیشتر لذت بنابراین منفعت، با .شامل امور مادی و معنوی است« مفهوم مصلحت

سنخیت داشته و غالبَا در امورات مقطعی کاربرد دارد ولی مصلحت، پایدارتر بوده و با 
)عزیزی و مولودی، گرایی و رشد معنوی همگون است که بیشتر جنبۀ اجتماعی داشته کمال
 .و با ماهیت حضانت، همخوانی بیشتری دارد (139-93ش  1394

 ب( مفهوم اصطالحی مصلحت

ۀ مفهوم اصطالحی مصلحت، فقهای امامیه و اهل سنت، تعاریف گوناگونی ارایه دربار
اند که در واقع همه بیانگر یک مطلب است و آن عبارت از محافظت بر مقصود شارع نموده
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که از فقهای اهل سنت، غزالی در خصوص مصلحت معتقد است؛ چنان (گانهپنج)مقاصد 
و مراد از مصلحت محافظت « مصلحت عبارت از جلب منفعت یا دفع مضرت است»است  

بر مقصود شارع و مقصود شارع نسبت به مخلوقش پنج چیز است  حفظ دین، حفظ جان، 
شود به  گانهپنجظ موارد و حفظ مال؛ و هر چیزی که سبب حف )آبرو(حفظ عقل، حفظ نسل 
ها را از بین ببرد مفسده است و دفع مفسده نیز شود و هر چیزی که آنآن مصلحت اطالق می

مصلحت عبارت از »بیان داشته  « زرکشی»همچنین  .(174ش  1413)غزالی، مصلحت است 
امیه از فقهای ام .(83  8ق، 1414)زرکشی، « محافظت بر مقصود شارع با دفع مفاسد از خلق

در امور دنیا یا آخرت  مصلحت چیزی است که با مقاصد انسان»نیز عالمه حلی معتقد است  
)حلی، « آوردن منفعت و دفع مضرت استدستیا هر دو موافق باشد و نتیجۀ مصلحت به

مصلحت چیزی است که حکمت به سوی آن فرا »و برخی نیز معتقدند   (221ش  1362
پس مصلحت محافظت از مقاصد شارع است و منحصر  .(320ق  1412)عسکری، « خواندمی

 .به جلب منفعت نیست بلکه دفع مضرت نیز مصلحت است
برخی از حقوقدانان ایران معتقدند علم حقوق، علم مصالح آدمیان است و مسایل آن، 

 .زندها، حول محور مصالح دور میچه در مقام تشریع و چه در غیر آن و در روابط انسان
درستی تأیید طور که برخی بهدر اصطالح حقوقی، همان .(13  5، 1395)جعفری لنگرودی، 

معنای رعایت غبطه و صرفه است و در مصلحت صرف عدم مفسده اند، مصلحت بهنموده
قانون مدنی در بحث ازدواح  1041که مادۀ چنان .(49ش  1387)محقق داماد، کند کفایت نمی

قانون حمایت خانواده، مصوب  41قانون مدنی و مادۀ  1169ۀ مادۀ پیش از سن قانونی، تبصر
قانون مدنی در بحث رعایت غبطۀ موکل توسط  667در بحث حضانت طفل، مادۀ  1391

وکیل در تصرفات و اقدامات، از جمله نصوص قانونی هستند که مصلحت در مفهوم اخیر 
 .کار رفته استبه

اند  هر آن چیزی است در تعریف مصلحت گفته از نظر حقوق مصر برخی از حقوق دانان
برخی  .(23م  1984)ثروت، که نیاز مادی یا معنوی شخصی را برآورده نماید، مصلحت است 
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طور عموم عبارت است از باورمندی شخص به صالحیت اند  مصلحت بهدیگری نیز گفته
بنابراین مصلحت در  .(40  1441)عبدال، چیزی یا امری برای برآوردن نیاز مادی یا معنوی او 

شود که به باور شخص نیاز مادی یا معنوی او را برآورده حقوق مصر به چیزی اطالق می
شود که اعتقاد شخص در عمل سازد و میزان برآورده شدن نیاز شخص زمانی آشکار میمی

متحقق شود و فرق مصلحت عملی و اعتباری نیز در متحقق شدن آن در عالم خارح است 
 (21م  2002د العنکبی، )حمی

 ج( مفهوم مصلحت کودک

اند؛ خاطر نسبی بودن مفهوم مصلحت، هیچ تعریفی از مصلحت کودک ارایه نکردهفقها به
ق، 1414؛ زرکشی، 174ش  1413)غزالی، اما با توجه به تعاریفی که برخی از فقهای اهل سنت 

طور عام ارایه از مصلحت به (320ق  1412؛ عسکری، 221ش  1362)حلی، و امامیه  (83  8
مصلحت کودک »گونه تعریف نمود  را این )محضون(توان مصلحت کودک اند، مینموده

عبارت است از جلب منفعت مادی و معنوی برای کودک و دفع مضرت مادی و معنوی از 
دک ای به پروندۀ حضانت کوگونهتوان گفت که دادگاه بهبا توجه به این مفهوم عام، می .«او

بپردازد و اتخاذ تصمیم نماید که برای او منفعت مادی و معنوی را به بار آورد و از همه آنچه 
بنابراین مصلحت کودک نسبی است و  .گردد، جلوگیری نمایدکه موجب زیان کودک می

جهت از این .شودها دگرگون میمفهوم وسیعی دارد و با تغییر زمان، مکان، حاالت و عرف
خاطر نسبی بودن مصلحت کودک باید دست دادرس در تشخیص و تفسیر د بهانبرخی گفته

 گونۀشود بهای که نزد او مطرح میمصلحت کودک باز گذاشته شود تا در هر واقعه و پرونده
 گذارانونقشده از سوی شارع و های دیگر، بر پایه اهداف تعیینمستقل و بدون توجه به پرونده

  .(220-181م  2014)بجاق، ر نماید در امر حضانت، اظهار نظ
 1169در قوانین موضوعۀ ایران تعریفی از مصلحت به میان نیامده و صرفًا در تبصرۀ مادۀ 

قانون حمایت از  40و مادۀ  1391مصوب  4قانون حمایت خانواده، 45مواد  3قانون مدنی،
حقوقدانان  .سخن به میان آمده است« مصلحت کودک»از  1399مصوب  5اطفال و نوجوانان
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ایران در باب حضانت کودک مسایل گوناگونی را مورد بحث قرار دادند لیکن از مفهوم 
اند و از کالم ایشان، مصلحت کودک به معنای مصلحت تعریف صریحی را مطرح نکرده

رعایت غبطه و نفع کودک است و این مفهوم نسبی بوده و در خصوص هرکودکی با کودک 
 .(49ق داماد، پیشین  )محق .دیگر متمایز است

در حقوق مصر نیز مصلحت کودک، مفهوم نسبی است و نسبت به زمان و مکان و حاالت 
با وجود ابهام در چنین مفهومی، با توجه به بند ح، مادۀ  .شودکودکان، مفهوم آن دگرگون می

حمایت از کودک و مصلحت واالی او »که مقرر نموده است   1996قانون طفل مصوب  3
ها را صادر در کلیۀ تصمیمات و اجرائیات مربوا به دوران کودکی، فارغ از مرجعی که آن

هدف از »قانون مذکور که مقرر نموده   23، مادۀ 2و نیز بند  6«کند، در اولویت قرار داردمی
سازی کامل بدنی، فرهنگی، روانی و اخالقی آماده -2...حضانت تحقق اهداف زیر است  

توان گفت مصلحت کودک این می 7.«گونه سازگار با اهداف جامعه و ارزش دینیکودکان به
تربیت دینی و است که زمینۀ رشد جسمی، روانی و اخالقی او فراهم ساخته شود و جهت 

ها های جدی و مستمر صورت گیرد و منافع مادی و معنوی او در تمام عرصهفرهنگی او تالش
 .مقدم بر منافع دیگران دانسته شود

 های مصلحت معتبرد( ویژگی

اند  های زیر را بر شمردهبرخی از نویسندگان اهل سنت برای مصلحت معتبر شرعی، ویژگی
 .دوم  مصلحت، در ذات خود معقول باشد .و سنت نباشدنخست  مصلحت، مخالف قرآن 

چهارم  مصلحت، حقیقی باشد نه  .سوم  رعایت مصلحت، برای حفظ امور ضروری باشد
پنجم  مصلحت، سبب از بین رفتن مصلحت اهم یا مصلحتی که با آن  .خیالی و توهمی

 .(248-129م  1965؛ البوطی، 635-627  2م، 1992)الشاطبی، مساوی است نشود 
برخی از اصولیون امامیه نیز مصلحت را به سه دسته معتبر، ملغات و مرسله تقسیم نموده و 

حکم ههرچند ب -مصلحت معتبر مصلحتی است که »اند  در مورد مصلحت معتبر در شرع گفته
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این نوع  .خالی از مفسده باشد، همچون حفظ دین، نفس، عقل، مال و نسل -قطعی عقل باشد
ها ارع برای حفاظت از امور مزبور معتبر دانسته و هرچیزی که منجر به فساد آنمصلحت را ش

 .(389  1418؛ حکیم، 208  3، 1430)میرزای قمی،  8«شود، کنار گذاشته است
توان آن را در چند مورد محصور کرد، اما با توجه مصلحت کودک مفهوم نسبی دارد و نمی

 زیر را برای آن برشمرد  هایتوان ویژگیبه مفهوم عام مصلحت می
نخست، مصلحت کودک شخصی و ذاتی است؛ یعنی مصلحت هرکودک مجزا از 
مصلحت کودک دیگر است و دادرس مصلحت هر کودک را بدون توجه به دیگران بررسی و 

 .(81م  2005-2004)حمیدو؛ دهد تشخیص می
مان و تغییر زدوم، مصلحت کودک نسبی و تغییرپذیر است؛ یعنی مصلحت کودک با 

درنتیجه نیازهای او نیز تغییر خواهد کرد  .شودمکان و احوال زندگی اجتماعی او دگرگون می
و ممکن است چیزی که در یک زمان و یک حالت برای او مصلحت باشد در زمان و حالت 

 .(86)همان  دیگری مصلحت محسوب نشود 
ارع و مقنن، تعریف دقیقی که شپذیر است؛ چون برای اینسوم، مصلحت کودک انعطاف

از مصلحت کودک ارایه نکرده، دست دادرس را در تفسیر از آن باز گذاشته تا بر اساس بینش 
ای و درایت خویش و با یاری جستن از خبرگان و کارشناسان نسبت به هر کودک و هر پرونده

 .(220-181م  2014)بجاق، مطابق زمان، مکان و حاالت فردی و اجتماعی او اظهار نظر نماید 

 مفهوم حضانت .2

 الف( مفهوم لغوی حضانت

گرفته شده و در لغت به معنای زیر بغل و میان بازوها و سینه است و « حضن»حضانت از 
، 1414منظور، ؛ ابن105  3)فراهیدی، کنایه از نگهداری، پرورش، تعلیم و تربیت کودک است؛ 

علت تسمیۀ این نهاد به حضانت این است که مادر  .م  مادۀ حضن(1973؛ معلوف، 122  13
گذارد، و شامل سلطنت بر تربیت کودک و امور مربوا کودکش را میان بازوان و سینۀ خود می
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منظور، )ابنشود ها و مانند آن نیز میبه آن همچون نگهداری، تمیز کردن و شستشوی لباس
 .(105  3؛ فراهیدی، همان، 122  13همان، 

 مفهوم اصطالحی حضانت .یكم

اند؛ از فقهای امامیه، محقق کرکی در این فقها و حقوقدانان نیز از حضانت تعاریفی ارایه نموده
وشو و غذا دادن کودک و حضانت عبارت از نگهداری، تربیت، شست»دارد  خصوص بیان می

حضانت به »ست  شهید ثانی معتقد ا .(129  7ق، 1414)کرکی، « برآوردن سایر نیازهای او است
عبارت است از والیت بر کودک و مجنون برای تربیت و امور مربوا به آن که مطابق  )ح(فتح 

وشوی لباس و کردن، تمیز کردن، شستمصلحت است، همچون نگهداری، خواباندن، بلند
 .این فقیه بزرگوار حضانت را نوعی والیت دانسته است .(421  8ق، 1413)عاملی، « هامانند آن

حضانت عبارت از تربیت »نجیم حضانت را چنین تعریف نموده است  از فقهای حنفی ابن
  گویندبرخی از فقهای مالکی نیز در تعریف حضانت می .(179  4تا، نجیم، بی)ابن« کودک است

 .(526  2تا، )الدردیر، بی« حضانت عبارت از نگهداری کودک و پرداختن به مصالح او است»
حضانت عبارت از نگهداری کسی است »اند  از فقهای شافعی و حنبلی گفتههمچنین برخی 

که قوۀ تمیز ندارد و در انجام امور شخصی، تربیتی که به مصلحت اوست و نیز در حفظ خویش 
  9ق، 1405)النووی، « از گزند حوادث مستقل نیست و حضانت نوعی از والیت و سلطه است

اند ولی برخی از وانین ایران تعریفی از حضانت ارائه نکردهق .(212  2ق، 1418؛ االنصاری، 98
داشتن طفل، مواظبت و حضانت عبارت از نگاه»اند  حقوقدانان در تعریف حضانت گفته

دیگر  عبارتبه .(379ش  1395)صفایی و امامی، « مراقبت او و تنظیم روابط او با خارح است
منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و به حضانت عبارت است از اقتداری است که قانون»

حقوقدانان مصری نیز در تعریف  .(139  2ش، 1389)کاتوزیان، « مادر آنان اعطا کرده است
حضانت عبارت از پرداختن به تربیت طفل و پاسداری و فراهم نمودن غذا، »اند  حضانت گفته

نًا در آن مصلحت طفل وجود لباس، خواب، تمیز کردن و همه اموری است که شرعًا و قانو
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حضانت عبارت است از تربیت طفل و پرداختن »دیگر عبارتبه .(443م  1953)سرحان، « دارد
 .(194م  1999)خالف، « به امورات او در سن معین از سوی محارمی که حق تربیت وی را دارند

 ومعنای نگهداری و تربیت کسی است که در امور شخصی و تربیتی پس حضانت به
 .اجتماعی خود نیاز به یاری دیگران دارد

 مدت حضانت کودک

در حالتی که پدر و مادر کودک با یکدیگر زندگی مشترک دارند، کودک تحت تربیت و پرورش 
اما هنگامی که پدر و مادر طفل به هر  .شودهردوست و بحث مدت حضانت مطرح نمی

عهده کیست و مادر تا چه زمانی علتی از یکدیگر جدا زندگی کنند، باید دید حضانت بر 
سرپرست کودک است؟ در مورد مدت حضانت کودک توسط حاضنه، فقهای اسالمی با توجه 

های متفاوتی به مصلحت کودک و نیاز او به زنان بر اساس بینش و اجتهادات خویش دیدگاه
های متفاوتی را در طول دورۀ ی ایران و مصر، سنگذارقانوناند و به تبع آن مجالس ارائه نموده

ی هابرای بررسی مدت حضانت کودک نزد مادر، نخست دیدگاه .اندی مقرر داشتهگذارقانون
 شود فقها و سپس تحوالت قانونی سن حضانت در زیر بیان می

 دیدگاه فقها در خصوص مدت حضانت سرپرست کودک .1

فقهای اهل سنت دربارۀ مدت حضانت کودک توسط زنان تا رسیدن به سن تمیز اتفاق نظر 
فقهای  .نظر دارنداما در بقای آن بعد از سن تمیز اختالف (7322  10تا،)الزحیلی، بیدارند، 

حنفی معتقدند، زن حاضنه چه مادر باشد و چه غیر آن، نسبت به حضانت پسر تا زمانی که 
نیاز شود و به شکل مستقل به خوردن، نوشیدن، لباس پوشیدن و وضو یاز خدمت زنان ب

اما  .دانندزمان استقالل کودک را هفت تا هشت سال می .گرفتن توانا گردد، مناسب است
برای چنین تفاوتی  .دانندنسبت به حضانت دختر، زنان را تا رسیدن به سن بلوغ شایسته می

 اند نوشتهدر خصوص سن حضانت میان دختر و پسر 
کند سن حضانت در هر دو تا هنگام بلوغ باشد، اما به دلیل اگرچه قیاس اقتضا می
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عمر، قیاس را ترک در مورد عاصم ابن عنهاللهرضیاجماع صحابه بر دیدگاه ابوبکر 
افزون بر آن پسر پس از سن  .کردیم و میان دختر و پسر قائل به تفکیک شدیم

استقالل، نیاز به تأدیب و فراگرفتن اخالق مردان و انواع فضایل و علوم و ادب دارد 
ها گذاشته شود از اخالق و پدر در این امور تواناتر است و اگر پس از استقالل نزد زن
 بتولی چنین چیزی نس .زنان متأثر خواهد شد و این زیان بزرگی نسبت به پسر است

د تا آداب ها باشبه دختر متصور نیست؛ بلکه نیاز است که دختر تا هنگام بلوغ نزد زن
داری را بیاموزد، اما پس از بلوغ نیاز به حمایت و و اخالق زنانه و ترتیب خانه

؛ 43-42  4م، 1982)کاسانی، نگهداری دارد و پدر در این امر تواناتر است 
  .(369  4تی، ؛ البابر566 .3ق، 1412عابدین، ابن

فقهای مالکی معتقدند  حضانت زنان نسبت به پسر تا هنگام بلوغ ادامه دارد و نسبت به 
این حکم در مورد مادری است که از شوهرش  .باشددختر تا هنگام ازدواح و دخول شوهر می

  2ق، 1400عبدالبر، ؛ ابن526  2؛ الدردیر، 755  2)الصاوی، جدا شده یا شوهرش مرده است 
فقهای حنفی و مالکی قائل به اخیار کودک نیستند و قبول ندارند که کودک یکی از پدر  .(625

دهد و و مادر را برای حضانت خود برگزیند؛ چون کودک مصلحت خویش را تشخیص نمی
کند و ظاهرا دل ممکن است کسی را برای حضانت خود برگزیند که با او بازی و شوخی می

  .(7323)الزحیلی، همان  آورد او را به دست می
اشد چه پسر ب-فقهای شافعی معتقدند اگر زوجین از یکدیگر جدا شوند حضانت کودک 

شود، سالگی که کودک ممیز میسالگی با مادر است و پس از هفت یا هشتتا هفت -یا دختر
ن وشود که یکی را برگزیند؛ چاگر دربارۀ حضانت او اختالف شود، به کودک اختیار داده می

)شیرازی، هدف از حضانت نگهداری کودک است و طفل ممیز به مصلحت خود داناتر است 
اند  اگر کودک پسر حنابله نیز گفته .(98  9ق، 1405؛ النووی، 198  5ق، 1415؛ الشربینی، 171  2

شود تا سالگی برسد و سبک عقل نباشد، به او به دو شرا اختیار داده میباشد و به سن هفت
که پدر و مادرش هر دو اهلیت حضانت او را پدر یا مادرش را برگزیند  نخست این یکی از

اما اگر معتوه بود، او نزد مادرش  .نباشد )معتوه(که پسر سبک عقل داشته باشند؛ دوم این
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ر اما اگر کودک، دخت .منزلۀ طفل است اگرچه کبیر هم باشدشود، چون معتوه بهگذاشته می
شود؛ چون هدف از حضانت است و به دختر اختیار انتخاب داده نمی ترباشد پدرش مستحق

سالگی در بودنش نزد پدر است؛ رعایت مصلحت کودک است و مصلحت دختر پس از هفت
؛ 241-239  8م، 1968قدامه مقدسی، )ابنزیرا او نیاز به نگهداری دارد و پدر به آن تواناتر است 

 .(398  2ق، 1428الکرمی، 
مشهور فقها معتقدند که مدت حضانت  .یه نیز در این زمینه اختالف نظر دارندفقهای امام

شود و حضانت دختر تا هفت پسر توسط مادر تا دو سال است و پس از آن به پدر سپرده می
  8ق، 1413؛ عاملی، 290  31ق، 1404)نجفی، سال است و بر این قول ادعای اجماع شده است 

سالگی و برخی تا هنگام برخی نیز حضانت دختر را تا ُنه .(313-312  2ق، 1409؛ خمینی، 421
شی  طوسی  .(421  8ق، 1413؛ عاملی، 531ق  1413)مفید، اند ازدواح دختر، توسط مادر دانسته

تا سن تمیز توسط مادر است، و بعد از رسیدن  -اعم از پسر و دختر–گوید  حضانت کودک می
و قوۀ تمیز معمواًل در هفت یا -ود را تشخیص دهد به سن تمیز که بتواند نفع و ضرر خ

اختیار پدر اگر کودک پسر باشد تا رسیدن به سن بلوغ تحت  -آیدسالگی به وجود میهشت
گیرد و اگر دختر باشد تا رسیدن به سن بلوغ و تا زمانی که مادر ازدواح نکرده باشد در قرار می

 .(39  6ق، 1387) طوسی، اختیار او خواهد بود 

 دیدگاه قوانين موضوعۀ ایران و مصر در خصوص مدت حضانت .2

ایران و مصر نیز با تبعیت از فقهای اسالمی و توجه به مصلحت کودک، تحوالت  گذارقانون
 اند قانونی گوناگونی را پشت سر نهاده

 الف( دیدگاه قوانين موضوعۀ ایران 

با پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، سن حضانت پسر  ش(1313)قانون مدنی ایران در سال 
تعیین نموده بود و سن حضانت دختر را تا هفت  )مدت شیرخوارگی(توسط مادر را تا دو سال 

برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاری  »داشت  قانون مدنی مقرر می 1169مادۀ  .سال
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پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ مگر نسبت  .والدت اولویت خواهد داشت
چون حضانت پسر تا  .«ها با مادر خواهد بودبه اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن

 1169های اجتماعی امروزی و مصلحت کودک سازگار نبود، مادۀ دوسالگی با واقعیت
نگهداری طفلی که ابوین برای حضانت و »گونه تصویب شد  این 8/9/82اصالحی به تاری  

سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر کنند، مادر تا سن هفتاو جدا از یگدیگر زندگی می
سالگی، در صورت حدوث اختالف، حضانت طفل با رعایت تبصره  بعد از هفت .است

با توجه  .(385-384ش  1395)صفایی و امامی، « باشدمصلحت کودک به تشخیص دادگاه می
رسیم که اکنون حضانت قانون مدنی و تبصرۀ آن به این نتیجه می 1169تن مادۀ اصالحی به م

سالگی با مادر است و پس از آن با پدر؛ و اگر اختالفی کودک اعم از پسر و دختر تا سن هفت
پیش نیاید حکم اصلی همین است، اما در صورت اختالف پدر و مادر در مورد نگهداری 

به دادگاه اختیار داده است که یکی از پدر یا مادر را بر  گذارقانونی، سالگکودک پس از هفت
  .(254ش  1397)شیروی، اساس مصلحت کودک برای حضانت او برگزیند 

تشخیص مصلحت  1391قانون حمایت خانوادۀ ایران، مصوب  45و  41همچنین مواد 
که با رعایت مصلحت  کودک در امر حضانت را به دادگاه واگذار کرده و دستور داده است

 .کودک تصمیم الزم را اتخاذ نماید
باید یادآور شد که قانون مدنی ایران حضانت طفل را تنها حق و تکلیف مادر و پدر شناخته 

اند اما برخی از حقوقدانان گفته .و در صورت نبود آن دو، کس دیگری را معین نکرده است
چون او پس از پدر، ولی قهری کودک  پس از مادر و پدر حضانت به دوش جد پدری است؛

و در صورت نبود جد پدری این حق و تکلیف از طریق  (391)صفایی و امامی، پیشین  است 
شود؛ چون در حقوق ایران مجوزی وجود وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری اعمال می

گرجی، )کرد ندارد که بتوان اقربای طفل را به ترتیب قرابت ناشی از ارث به حضانت ملزم 
 .(455ش  1392صفایی، عراقی و دیگران، 
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 ب( دیدگاه قوانين موضوعۀ مصر

احوال شخصیۀ مصر در صورت نبود مادر حق حضانت کودک  1996سال  100قانون شماره
های مذکور پدر حق حضانت ندارد و در صورت را به زنان محارم او داده است و با وجود زن

مردان اقارب او به ترتیبی که در قانون بیان شده است انتقال نبود پدر، حق حضانت کودک به 
های غیر از مادر ذکر شده است که زن« حاضنه»روی در قانون مذکور واژۀ از همین 9.یابدمی

« نهحاض»ما نیز از واژۀ  .شود و این ترتیب از مذهب حنفی گرفته شده استرا نیز شامل می
اد از آن مادر باشد و در حقوق مصر زنان غیر از مادر را نیز استفاده کردیم تا در حقوق ایران مر

 .شامل گردد
احوال شخصیه، در  1929، سال 25در حقوق مصر نیز تا پیش از وضع قانون شمارۀ 

سالگی و شد و حضانت پسر تا هفتمحاکم شرعی مصر طبق مذهب حنفی عمل می
پدر یا به یکی از اقارب کودک به سالکی توسط مادر بود و پس ازآن به حضانت دختر تا ُنه

؛ اما با وضع قانون (90-89  3م، 2014)عزمی البکری، شد شان تسلیم میترتیب درجۀ ارث
ها برای پسر تواند به حضانت زنقاضی می»آن مقرر داشت   20، مادۀ 1929سال  25شمارۀ 

سته سال اذن بدهد، اگر دانسالگی تا یازده سالگی تا نه سال و برای دختر پس از ُنهپس از هفت
اما قانون مذکور توسط قانون شمارۀ  10.«شود که مصلحت او اقتضای چنین چیزی را دارد

ها با مدت حضانت زن»قانون آخر مقرر داشت   20تعدیل شد و مادۀ  1985سال  100
قاضی  .یابدسالگی پایان میسالگی و رسیدن دختر به سن دوازدهرسیدن پسر به سن ده

سالگی و دختر را تا ازدواح او، در اختیار زن حاضنه تواند بعد از این سن، پسر را تا پانزدهمی
بدون اجرت حضانت باقی گذارد، اگر دانسته شود که مصلحت او اقتضای چنین چیزی را 

ی مصر، برای تعدیل مدت حضانت این بود که گذارقانوناستدالل مجلس  11.«...دارد
دعاوی راجع به کودکان آشکار ساخته است که باید کودک در دست حاضنه باقی بماند تا 

شایسته  گذارقانونبرایش امان و آرامش فراهم گردد و نباید او را از حاضنه جدا کرد و برای این 
سالگی و برای دختر تا به سن هها برای پسر تا رسیدن به سن ددانست که مدت حضانت زن
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سالگی باشد، و پس از آن به قاضی اجازه داده است که بر اساس اقتضای مصلحت، دوازده
هب این حکم از مذ .سالگی و دختر را تا هنگام ازدواح نزد حاضنه باقی گذاردپسر را تا پانزده

  .(20م  ذیل مادۀ 1985)وزارت العدلیه، اخذ شده است  12امام مالک
 1985سال  100قانون شمارۀ  20برای تعدیل مادۀ  2005سال  4در نهایت قانون شمارۀ 

ها با رسیدن پسر و مدت حضانت زن»گونه تعدیل نمود  را این 20مادۀ  1وضع شد و بند
پس از رسیدن به این سن، قاضی به پسر یا دختر  .یابدسالگی پایان میدختر به سن پانزده

در این صورت پسر تا  .زن حاضنه بدون اجرت حضانت باقی بماند دهد که نزداختیار می
و قانون مذکور حد نهایی  13«رسیدن به سن رشد و دختر تا هنگام ازدواح نزد او خواهند ماند

ن هدف مقن .سن حضانت را بین پسر و دختر یکسان نمود و آن را در هردو پانزده سال قرار داد
یت حال کودکان و اعطای آرامش روحی مناسب برای ای، تحقق رعامصری از چنین مقرره

ها و نیز برای جلوگیری از اختالف پدر و حاضنه است و این حکم سالمتی رشد و تربیت آن
)عزمی  .ترین مذهب به مفاد مادۀ مذکور استاز مذهب امام مالک گرفته شده که نزدیک

 100قانون شمارۀ  20مادۀ  1مصر، برای توجیه تعدیل بند گذارقانون (116  3، 2014البکری، 
)سال شده حضانت مادر در قانون چون سن تعیین»استدالل نموده است که   1985سال 
االجرا و مبنای اجتهاد فقها در گذشته این بوده است که اجتهادی است نه نص الزم (1985

اما  .های اولیه خویش را داشته باشدنیازنیاز گردد و توان پرداختن به کودک از خدمت زنان بی
اکنون وضعیت تغییر کرده و مصلحت کودک منحصر به توانایی پرداختن به امور شخصی او 

چون پسر و دختر در سن  .شود و الزم است که در سن حضانت کودک، تجدید نظر شودنمی
ها از مادر و ن آنسالگی در مرحلۀ تعلیمات ابتدایی هستند و جدا کردسالگی و دوازدهده

محیط تعلیمی و اجتماعی در این سن و بردن به جای دیگری، خالی از اثرات منفی در ادامۀ 
، سن حضانت پسر و دختر گذارقانونروی از این .های روانی نخواهد بودروند تعلیم و زیان

ق نص مادۀ طب .(20م  ذیل مادۀ 2005)وزارت العدلیه، سالگی افزایش داده است را تا پانزده
مذکور، پس از انقضای مدت حضانت، دادرس به پسر تا رسیدن به سن رشد و به دختر تا 
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دهد و این حکم از مذهب شافعی و احمد هنگام ازدواح برای ماندن نزد حاضنه اختیار می
بن حنبل، اخذ شده است؛ اما این اختیار قطعی نیست و اگر مخالف مصلحت کودک باشد 

گیرد، زیرا ر گذاشته و تشخیص مصلحت کودک در صالحیت دادگاه قرار میها کنااختیار آن
سال  126شده به قانون شمارۀ تعدیل 1996سال  12قانون شماره  3مادۀ  )ح(قسمت آخر بند 

حمایت از کودک و مصلحت واالی او در کلیۀ »طفل، مقرر نموده است که   2008
 کند، درها را صادر میارغ از مرجعی که آنتصمیمات و اجرائیات مربوا به دوران کودکی، ف

 20/11/1989این همان مفاد کنوانسیون حقوق طفل است که در تاری   14.«اولویت قرار دارد
 .(119  3، 2014)عزمی البکری، مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت 

حکم نموده  4519در رأی استینافی شماره  3/12/2008محکمۀ استیناف قاهره نیز در تاری  
، 2005سال  4شده در قانون شماره تعدیل 1929سال  25مطابق قانون شماره  ...»است  

ها برای دختر و پسر تا رسیدن به سن رشد و ازدواح کردن است و باالترین سن حضانت زن
ک است نه دادگاه؛ اما اگر اختیار مذکور به مصلحت واالی کودک زیان این اختیار برای کود

زیرا معیار اساسی در کلیۀ احکام و تصمیمات مربوا  .شودوارد کند به رأی کودک عمل نمی
و مصلحت او اقتضای بقای او را در نزد حاضنه  ...به کودک، مصلحت واالی اوست

برای  در نزد مادرش« شیما اکرم سید»ودکی به نام بنابراین دادگاه حکم به بقای ک ...نمایدمی
پس اختیار کودک معیار اساسی نیست؛  .«نمایدنگهداری و پرورش تا هنگام ازدواح او می

بلکه معیار اصلی مصلحت کودک است و تشخیص مصلحت کودک از صالحیت و 
 .اختیارات دادرس است

 تصميم مصلحتی دادگاه در ابقا یا تحویل کودک

قوانین موضوعۀ ایران و مصر، تصمیم نهایی در مورد ابقای کودک نزد زن حاضنه یا تسلیمی طبق 
ی که پرسش .او به پدر یا اقارب دیگرش با توجه به مصلحت کودک در صالحیت دادگاه است

آورد و با چه شود این است که دادرس در چه زمانی این صالحیت را به دست میمطرح می
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که مصلحت کودک در ابقای او نزد حاضنه یا تسلیم او به پدر یا  دهدمعیاری تشخیص می
وجود معیار مشخص، به دادرس در تشخیص مصلحت کودک یاری  .اقارب دیگرش است

زمان  .رساندکند و یا چنین اشتباهاتی را به حداقل میرساند و از اشتباهات او جلوگیری میمی
  .شوددر زیر بیان می گیری اوایجاد صالحیت دادگاه و معیار تصمیم

 زمان تصميم مصلحتی دادگاه .1

شده در قانون، کودک تحت آید این است که در مدت معینآنچه از مواد قانونی به دست می
بعد از »قانون مدنی   1169طبق تبصرۀ مادۀ  .حضانت والدین قرار خواهد داشت

سالگی، در صورت حدوث اختالف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به هفت
مصر نیز مقرر داشته  2005سال  4قانون شماره  20مادۀ  1و بند « باشدتشخیص دادگاه می

دهد که نزد ر میقاضی به پسر یا دختر اختیا سالگی()پانزدهپس از رسیدن به این سن ...»که  
گی سالبنابراین این صالحیت پس از سن هفت .«...زن حاضنه بدون اجرت حضانت بماند

سالگی در حقوق مصر، به دادرس داده شده است تا در مورد در حقوق ایران و پس از پازده
ابقای کودک نزد مادر یا تحویل او به پدر یا اقارب دیگری به اقتضای مصلحت کودک تصمیم 

ها است و گرفتن کودک از زنان چون پیش از این سن کودک هنوز نیازمند خدمت زن .دبگیر
صالحیت دادرس در  .(108  3، 2014)عزمی البکری، پیش از این سن، قبل از وقت خواهد بود 

تواند کودک را به فرد سومی ای است که اگر مصلحت کودک اقتضا کند، میگونهاین وقت به
؛ چون هدف از حضانت، رعایت (385  1395)صفایی و امامی، تسلیم نماید  )غیر از پدر و مادر(

 .مصلحت کودک است
لیکن در حقوق ایران، چنانچه مسئول حضانت از انجام تکالیف قانونی خودداری کند یا مانع 

یا صحت  قانون حمایت خانواده( 41)مادۀ حق گردد مالقات طفل تحت حضانت یا اشخاص ذی
و همچنین  اصالحی قانون مدنی( 1173)مادۀ جسمانی یا تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشد 

قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد که توافقات راجع به حضانت  41مطابق مادۀ 
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 .تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نمایدطفل برخالف مصلحت اوست، می
دک از سوی سرپرست خویش از روی عمد در معرض در حقوق مصر نیز چنانچه کو

هرگونه آسیب بدنی مضر یا عملکرد زیانبار یا غیر مشروع قرار گیرد، کمیتۀ اختصاصی 
حمایت از کودکان، تصمیمات و اقدامات قانونی در خصوص حضانت طفل را اتخاذ خواهد 

 15.(2008اصالحی  199مکرر قانون طفل  7)مادۀ نمود 
درهرصورت این صالحیت برای مصلحت کودک به دادرس داده شده است و دادرس در 

اعطای  .(77)زکیه، پیشین  تشخیص و تفسیر مصالح کودک نقش سازنده و اساسی دارد 
صالحیت عام به دارس، محاسن و معایبی به همراه دارد؛ حسن این کار در این است که دست 

مصلحت کودک را  گذارقانوندر حقیقت، اگر  .است گیری باز گذاشتهدادرس را در تصمیم
گونه که کرد، مصلحت کودکان آننمود و دادرس را با آن مقید میبه چند مورد محصور می

اما باید توجه داشت که دادرس نیز مثل سایر مردم،  .گردیدشایسته و بایسته بود، محقق نمی
رسد که برای این الزم به نظر میبنابر .ممکن است در تصمیمش دچار خطا و اشتباه شود

تر تصمیم مصلحتی دادگاه معیاری وجود داشته باشد تا بتواند با کمک آن تصمیم عادالنه
 .های خطا و اشتباه دادرس، مسدود گردد یا به حداقل برسدبگیرد و نیز راه

 معيار تصميم مصلحتی دادگاه .2

قوانین موضوعۀ ایران و مصر دیده در مورد معیار تصمیم مصلحتی دادگاه، نص صریحی در 
گیری دادرس را باید از قواعد عمومی حوزۀ حضانت، نظرات فقها و مواد شود و معیار تصمیمنمی

با توجه به تعریف فقهای اسالمی از حضانت و  .قانونی موجود دربارۀ حضانت، استخراح نمود
 126قانون طفل شماره  32و مادۀ  16قانون مدنی ایران 1173ویژه مادۀ نصوص قانونی موجود به

اند از معیار این معیارها عبارت .توان به سه معیار اساسی دست یافتمی 17مصر 2008سال 
 شود  روحی، معیار صحی و معیار انتخاب کودک، این سه معیار به شکل زیر بیان می
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 روانی -الف( معيار روحی

رساند و صلحت کودک یاری میمعیار روحی، معیاری است که دادرس را برای کشف م
ها تندهندۀ جوهرۀ مصلحت کودک است و فقه اسالمی با ویژگی پویا بودنش نهتشکیل

کید دارد منظور از معیار روحی، این است که  .مخالف این معیار نیست؛ بلکه بر آن تأ
یک از پدر و مادر در تعلیم و تربیت دینی کودک و حفظ اخالق او تشخیص داده شود کدام

تر است و جهت ایجاد فضای یک به کودک مهربانکوشد و کدامبیشتر و بهتر از دیگری می
تر و ه این امور خوبهر کدام از پدر و مادر که ب .کندآرام و امن برای او، بیشتر تالش می

؛ 7-1-105م  2005-2004)حمیدو، تواناتر تشخیص داده شود، حضانت به او سپرده شود؛ 
گیری، در وهلۀ بنابراین شایسته است که دادرس هنگام تصمیم (418م  2014-2013شامی، 

عالوه بر تعلیم و تربیت، مهربانی و محبت با کودک نیز  .نخست، به آن توجه داشته باشد
میت دارد، زیرا عنصر عطوفت و مهربانی در تکوین عقلی و جسمی کودک تأثیر بسزایی اه

ویژه مادرش را که بیشتر از همه اگر کودکی در هنگام طفولیتش یکی از والدین خود به .دارد
ورزد، از دست دهد، اثرات بدی در رشد جسمی و عقلی و عاطفی و اجتماعی به او محبت می

ها مقدم بر حضانت مردان و حضانت و برای همین است که حضانت زن گذارداو به جای می
تر از همه تر از مردان و مادر مهربانها مهربانزن .مادر مقدم بر همه زنان دانسته شده است

زنان است؛ پس عدم توجه به جنبۀ مهربانی و شفقت با کودک به هر سببی که باشد، از او 
)التمیمی، مهر و خشن گردد بی ن است تبدیل به یک انسانکند و ممکعنصر عاطفی را دور می

ای که رفتاری او گردیده و در برابر جامعهو درنتیجه منجر به انحراف و کج (25م  2017و عادل، 
چون ترکیب عناصر روانی  .(419م  2014-2013)شامی، کند ایستادگی نماید در آن زندگی می

گاه در وجود یا عدم وجود آرامش ل میکودک که شخصیت او را در آینده تشکی دهد، ناخودآ
های اولیه ارتباا دارد و آرامش و امنیت کودک به افرادی وابسته است و امنیت، در طول سال
ها سروکار دارد و تحت سرپرستی ایشان های اولیۀ زندگی خود با آنکه کودک در طول سال

پذیرد، و دادرس کند تأثیر میآن زندگی میای که در کودک از فضای خانواده .قرار داشته است
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ویژه به (25م  2017)التمیمی و عادل، باید این معیار را با توجه به سن کودک مد نظر داشته باشد، 
که کودک در حوزۀ حقوق ایران که سن حضانت مادر را هفت سال قرار داده است؛ درحالی

رامش کودک نزد مادرش بهتر تامین در این سن نیاز بیشتری به آرامش و امنیت دارد و آ
  .گرددمی

جمهوری اسالمی ایران و مصر از این  گذارقانونویژه ان همه جوامع اسالمی بهگذارقانون
غافل نبوده و آن را  -تعلیم و تربیت و آرامش و امنیت -ساز در هردو ُبعد آنمعیار سرنوشت

ایران در این قانون مدنی  1173قسمت نخست مادۀ  .انددر رأس دستورات خویش قرار داده
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاا اخالقی پدر یا مادری که طفل »دارد  خصوص مقرر می

هر  ...تواند تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می ...تحت حضانت اوست
قانون  32مادۀ  2مچنان بنده .«تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند

هدف از حضانت تحقق اهداف زیر است  »طفل مصر با اشاره به این معیار بیان نموده است  
گونۀ سازگار با اهداف سازی کامل بدنی، فرهنگی، روانی و اخالقی کودکان بهآماده -2...

 18.«جامعه و ارزش دینی
دادرس تا حد امکان در صورتی که ُبعد تعلیم و تربیت کودک مهیا باشد او را تا سن 
بلوغ نزد مادرش بگذارد و برخی از فقهای معاصر نیز به این نظرند و سن بلوغ را در دختران 

بنابراین دادرس هنگام  .(57ش  1386)موسوی بروجردی، دانند عادت ماهیانه می
م بایست تشخیص دهد که چه کسی بیشتر به تعلیکودک می گیری، با توجه به سنتصمیم

تواند فضای آرامش و امنیت را برای او و تربیت دینی و اخالقی کودک توجه داشته و می
 .فراهم نماید و با کودک مهربان باشد

 ب( معيار صحی

 .حفاظت بر صحت و سالمت کودک نیز یکی از امور مهم دیگری است که باید به آن توجه شود
این معیار شامل تغذیۀ صحیح  .رودحفظ صحت کودک در عرف از جمله ضروریات به شمار می
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هدف از معیار صحی  .(26م  2017)التمیمی و عادل، شود و سالم و حفاظت او از امراض نیز می
کننده عاجز از پرداختن به امور صحی کودک نباشد و یا خود دچار بیماری این است که حضانت

جمهوری اسالمی ایران و مصر از این معیار نیز،  گذارقانون .که به کودک سرایت کند ساری نباشد
هرگاه در اثر عدم »دارد  قانون مدنی ایران مقرر می 1173قسمت اول مادۀ  .اندغفلت نورزیده

 تواندطفل در معرض خطر باشد، محکمه می ...صحت جسمانی  ...مواظبت یا انحطاا اخالقی 
قانون  40همچنین مادۀ  .«ی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کندهر تصمیم ...

دارد  تری داشته و مقرر میبه این معیار توجه صریح 1399حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 
تواند با درنظرگرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل مرجع قضائی می»

ت مقدماتی دربارۀ وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیا و یا ارزیابی و تحقیقا
سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران 

قانون طفل مصر نیز این موضوع را بیان کرده و  32مادۀ  2بند  .«اجتماعی بهزیستی محول کند
سازی کامل بدنی، ال آماده2...ت تحقق اهداف زیر است  هدف از حضان»مقرر داشته است  

بنابراین  19.«گونۀ سازگار با اهداف جامعه و ارزش دینیفرهنگی، روانی و اخالقی کودکان به
یک توان حفظ صحی کودک را دارد و مبتال به گیری توجه کند که کدامدادرس در هنگام تصمیم

 .امراض ساری نیست

 ج( معيار انتخاب کودک

ای که جاکه جوهر اصلی حضانت، مصلحت کودک است، شایسته است از هر وسیلهاز آن
رصت ها دادن فدادرس را به تشخیص مصلحت کودک یاری کند استفاده شود و یکی از این راه

ر البته این امر تنها د .به خود کودک است تا در خصوص آینده و مصلحت خویش بیاندیشد
توان شود که کودک ممیز باشد، اما باید توجه داشت که در هر حال نمیصورتی محقق می

گیری نهایی را به نظر کودک موکول نمود؛ زیرا حس و قوۀ تمیز او ضعیف است و تصمیم
درس بنابراین دا (439م  2014-2013)شامی،  .درستی آیندۀ خود را تحلیل کندتواند بهنمی
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رچه اگ .عنوان یک معیار ارشادی برای کشف مصلحت کودک از آن استفاده کندتواند بهمی
مصر این معیار را  2005احوال شخصیۀ اصالحی سال  (4)قانون شماره  20مادۀ  1بند 

تواند در حقوق این کشور که سن حضانت را پانزده سال برای پسر و و می 20پذیرفته است
ن ساله قوۀ تمیزش در این سزیرا شخص پانزده .ست معیار اصلی باشددختر در نظر گرفته ا

نزدیک به قوۀ تمیز شخص رشید است، ولی در حقوق ایران که سن حضانت را هفت سال 
عنوان معیار اصلی از آن استفاده کرد، چون قوۀ تمیز کودک تواند بهمقرر کرده است نمی

ت پدر اند  حضانی از حقوقدانان ایران گفتهبرخ .ساله برای درک مصالح او کافی نیستهفت
سالگی که سن رشد است ادامه یابد و در صورت ها باید تا سن هجدهو مادر یا حد نظارت آن

جدایی پدر و مادر باید به نوجوانان حق انتخاب داده شود تا یکی از پدر و مادر را برای زندگی 
که در حقوق مصر با این .(461ش  1392ران، )گرجی، صفایی، عراقی و دیگکردن با او برگزینند 

قانون احوال شخصیه به این معیار توجه کرده، محکمه استیناف قاهره در تاری   20مادۀ  1بند 
به استناد « احوال شخصیه»ق 1424سال  4519در رأی استینافی شماره  3/12/2008

سال  126قانون شماره  معدله به 1996سال  (12)مادۀ سوم قانون شماره  )ح(قسمت آخر بند 
به این استدالل که اگرچه  .(119م  2014)عزمی البکری، این معیار را نپذیرفت  21طفل 2008

حق اختیار  2005سال  4معدله به قانون شماره  1929سال  25قانون شماره  20مطابق مادۀ 
ه ارد کند ببرای کودک است نه دادگاه، اما اگر اختیار مذکور به مصلحت واالی کودک زیان و

شود؛ چون معیار اساسی در کلیۀ احکام و تصمیمات مربوا به کودک، رأی کودک عمل نمی
رازی، )شیاز فقهای اهل سنت، شافعی، این معیار را برای پسر و دختر  .مصلحت واالی او است

؛ 241-239  8م، 1968قدامه مقدسی، )ابناند و حنابله تنها برای پسر پذیرفته (171  2تا، بی
 .(398  2ق، 1428الکرمی، 

 د( نظر مختار

رسد معیارهای فوق با هم ارتباا نزدیک دارند و الزم است دادرس در هنگام به نظر می
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گیری به هر دو معیار روحی و صحی توجه داشته باشد و در صورت تعارض، معیار روحی تصمیم
یح والدین در این دو معیار، برای ترجرا بر معیار صحی برگزیند و در صورت یکسان بودن توانایی 

عنوان معیار تکمیلی استفاده کند و هر کدام از پدر و مادر یکی بر دیگری از معیار انتخاب کودک به
چون معیار روحی که شامل تعلیم و تربیت  .را که کودک برگزید، او را به همان شخص بسپارد

و هم جنبۀ اجتماعی، ولی معیار صحی  دینی، اخالقی و روانی کودک است هم جنبۀ فردی دارد
بیشتر جنبۀ فردی دارد و در حالت تعارض منافع فردی و اجتماعی، در صورتی که هر دو قابل 
جمع نباشد و نیز حیات فرد در خطر نباشد، منافع اجتماعی که او خود نیز جزء آن است بر منافع 

ق  1415؛ السبت، 33  7تا، )زحیلی، بیفردی ترجیح دارد، و منافع اجتماعی مقید منافع فردی است 
گونۀ مستقل بررسی کند و این دادرس است که باید هر پرونده را به .ش(1396؛ رحمان ستایش، 255

نفع و فردی و اجتماعی را تشخیص دهد و در صورت تعارض، آن که اهم است را برگزیند و در 
 .صورت تساوی، حق اجتماعی او را ترجیح دهد

 نتيجه

 احث فوق نتایج زیر به دست آمده است از مب
مصلحت کودک به مفهوم غبطه و صرفه و تصمیمی مبتنی بر جلب منفعت مادی و  .1

در خصوص مصلحت کودک در امر حضانت، صرف عدم مفسده  .معنوی برای کودک است
بایست تصمیمی اتخاذ نماید که از نظر مادی و معنوی برای کودک کند و دادرس میکفایت نمی

 .مصلحت بدین مفهوم با حقوق ایران و مصر و فقه اسالمی منطبق است .مفیدتر باشد
مصلحت کودک، مفهومی نسبی است و از کودکی به کودکی دیگر متفاوت بوده و با  .2

های مصلحت از ابهام در بیان ویژگی .شودها دگرگون میتغییر زمان، مکان، حاالت و عرف
ای مستقل بر پایه جلب منفعت و دفع گونهکه دادرس بهسوی مقنن نیز به این جهت است 

در حقیقت برخی نهادها و واژگان در علم حقوق  .گیری نمایدمفسده برای کودک تصمیم
دهد تا در زمان، مکان و نفسه دارای ابهام هستند و ابهام جزئی از ماهیت آن را تشکیل میفی

لحت یکی از این مفاهیم است که چنین مص .حاالت گوناگون، انعطاف الزم را داشته باشد
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گسیخته تفسیر گردد که ضوابط تواند چنان عنانشود؛ لیکن نمیکاربستی از آن استنباا می
جهت باید معیاری بر آن حکفرما باشد تا دادرس در مقام به همین .حقوقی را زیر پا گذارد

 .گیری آن را چراغ راه خویش قرار دهدتصمیم
مشهور فقهای امامیه معتقدند که حضانت کودک پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال  .3

جمهوری اسالمی ایران نیز سن حضانت کودک توسط مادر را  گذارقانون .از آِن مادر است
جمهوری مصر حضانت کودک توسط مادر را پانزده سال تعیین  گذارقانونهفت سال و 

اند تا با درنظرداشت روز اختالف، به دادرس اختیار دادهاند و پس از آن در صورت بنموده
ها بسپارد؛ ولی هیچ معیاری برای مصلحت کودک بیان مصلحت کودک، او را به یکی از آن

اند، فقها در مورد جز برخی فقهای اسالمی که نظریۀ اختیار کودک را ذکر کردهبه .اندنکرده
در حقوق ایران  .اندمعیارهای مصلحت کودک تحت حضانت نظر صریحی را مطرح نکرده

عنوان راهنما مدنظر ندارد؛ لیکن از احکام فقهی و و مصر رویۀ قضایی معیار متقنی را به
توان به سه معیار دست یافت و دادرس باید با توجه به ک میقانونی مربوا به حضانت کود

 .معیارهای مذکور تصمیم اتخاذ نماید
دادرس باید نخست معیار روحی را برگزیند و سپس به معیار صحی توجه کند و در  .4

صورت یکسان بودن توانایی والدین در این دو معیار، برای ترجیح یکی بر دیگری از معیار 
 .عنوان معیار تکمیلی استفاده کندبهانتخاب کودک 

جمهوری اسالمی ایران در خصوص سن حضانت  گذارقانونشود که در پایان پیشنهاد می
مصر تجدید نظر نماید و سن حضانت را افزایش  گذارقانونکودک تحت حضانت مادر همچون 

 گذارقانونهمچنین باید سرنوشت حضانت کودک را در صورت نبودن پدر و مادر همچون  .دهد
شایسته است مقنن معیار یا  .مصر، روشن سازد و افراد معینی را بر این امر مکلف نماید

گیری مصلحت معیارهایی را نیز که قابل انعطاف و انطباق با شرایط کودکان باشد، برای تصمیم
  .نحو صریح وضع نمایدا تسلیم کودک به دیگری بهدادرس در ابقا ی
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 هانوشتپی
 ...................................................................................................................................  

 

برای نگهداری طفل، »اصالحی قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران مقرر نموده است   1169مادۀ  .1
پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر  .مادر تا دوسال از تاری  والدت اولویت خواهد داشت

 .«ها با مادر خواهد بودنسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن
مدت »م احوال شخصیۀ جمهوری مصر مقرر نموده است  2005سال  4قانون شمارۀ  20مادۀ  .2

پس از رسیدن به این سن، قاضی به  .یابدسالگی پایان میها با رسیدن پسر و دختر به سن پانزدهحضانت زن
دهد که نزد زن حاضنه بدون اجرت حضانت باقی بماند؛ در این صورت پسر تا رسیدن پسر یا دختر اختیار می

 .«به سن رشد و دختر تا هنگام ازدواح نزد او خواهند ماند
ز یکدیگر زندگی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا ا»قانون مدنی ایران   1169مادۀ  .3

 .کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر استمی
سالگی در صورت حدوث اختالف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تبصره  بعد از هفت

 .«باشدتشخیص دادگاه می
یۀ تصمیمات رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کل»قانون حمایت خانواده   45مادۀ  .4
 .«ها و مقامات اجرایی الزامی استدادگاه
تواند با در نظر گرفتن غبطه و مرجع قضائي مي»قانون حمایت از اطفال و نوجوانان   40مادۀ  .5

مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتي دربارۀ وضعیت جسمی، 
لیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و روحی و روانی وی یا والدین، او

 .«تحصیل را به مددکاران اجتماعي بهزیستي محول کند
و تکون لحمایة الطفل و مصالحه الفضلی األولویة في جمیع القرارات و اإلجراءات المتعلقة » .6

 .«بالطفولة أیا کانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها
تهیئة األطفال بدنیًا و ثقافیًا و نفسیًا و أخالقیًا  -2....»ف دور الحضانة إلي تحقیق األغراض اآلتیة  تهد .7

 «تهیئة سلیمة بما یتفق مع أهداف المجتمع و قیمه الدینیة
إّما معتبرة في الّشرع و لو بالحکم القطعّي من العقل، من جهة إدراك مصلحة خالیة عن  و المصالح» .8

المفسدة کحفظ الّدین و الّنفس، و العقل و المال و الّنسل، فقد اعتبر الّشارع صیانتها و ترك ما یؤّدي الی 
 «فسادها
ثم للمحارم من النساء, مقدما فیه من  ویثبت الحق فی الحضانة لالم  »20به بعد مادۀ  3نص بند .9
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االم, فأم االم وان علت, : یدلی باالم علی من یدلی باالب, ومعتبرا فیه األقرب من الجهتین علی الترتیب التالي
فأم األب وان علت, فاألخوات الشقیقات, فاألخوات الم, فاألخوات الب, فبنت األخت الشقیقة, فبنت األخت 

یب المذکور فی األخوات, فبنت األخت الب, فبنت االخ بالترتیب المذکور, فخاالت الم, فالخاالت بالترت
االم بالترتیب المذکور, فخاالت األب بالترتیب المذکور, فعمات االم بالترتیب المذکور, فعمات االب 

مدة فإذا لم توجد حاضنة من هؤالء النساء او لم یکن منهن أهل للحضانة او انقضت  .بالترتیب المذکور
حضانة النساء انتقل الحق فی الحضانة الی العصبات من الرجال بحسب ترتیب االستحقاق فی اإلرث, مع 

فإذا لم یوجد أحد من هؤالء, انتقل الحق فی الحضانة الی محارم  .مراعاة تقدیم الجد الصحیح علی االخوة
الم, ثم ابن االخ الم, ثم العم ثم  الجد الم, ثم االخ :الصغیر من الرجال غیر العصبات علی الترتیب األتي

 .«الخال ثم الشقیق, فالخال الب فالخال الم
للقاضی ان یاذن بحضانة النساء للصغیر بعد سبع سنین الی تسع و للصغیرة » 20مادۀ  2نص بند  .10

 .«بعد تسع سنین الی احدی عشرة سنة اذا تبین ان مصلحتها تقتضی ذلک
ق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة اثنتي عشرة ینتهي ح» 20مادۀ  1نص بند  .11

سنة, ویجوز للقاضی بعد هذه السن إبقاء الصغیر سن الخامسة عشرة والصغیرة حتی تتزوح فی ید الحاضنة 
 .«...دون اجر حضانة إذا تبین ان مصلحتها تقتضي ذلك

 .گونه که در بحث مدت حضانت از دیدگاه فقها قباَل بیان کردیدهمان .12
ینتهی حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر أو الصغیرة سن الخامسة عشرة، »معدله   20مادۀ  1نص بند  .13

ویخیر القاضی الصغیر أو الصغیرة بعد بلوغ هذا السن فی البقاء فی ید الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتی 
 .«الصغیر سن الرشد وحتی تتزوح الصغیرة یبلغ

و تکون لحمایة الطفل و مصالحه الفضلی األولویة في جمیع القرارات و اإلجراءات المتعلقة » .14
 .«بالطفولة أیا کانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها

مع مراعاة واجبات و حقوق متولي رعایة الطفل ، و حقه في التأدیب المباح شرعًا ، »مکرر   7مادۀ  .15
و للجنة الفرعیة لحمایة . یحظر تعریض الطفل عمدًا ألي إیذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غیر مشروعة

 .«الطفولة المختصة اتخاذ اإلجراءات القانونیة عند مخالفة نص الفقرة السابقة
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاا اخالقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت  – 1173مادۀ » .16

ی تواند به تقاضای اقربااوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می
ل مقتضی انت طفطفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزۀ قضائی هر تصمیمی را که برای حض

اعتیاد  -1 :موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاا اخالقی هر یک از والدین است .بداند، اتخاذ کند
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های روانی با ابتال به بیماری – 3اشتهار به فساد اخالق و فحشاء؛  – 2؛ .آور به الکل، مواد مخدر و قمارزیان
طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخالقی مانند فساد و سوء استفاده از  – 4تشخیص پزشکی قانونی؛ 

 .«تکرار ضرب و جرح خارح از حد متعارف – 5گری و قاچاق؛ فحشاء، تکدی
رعایة األطفال اجتماعیا و تنمیة -1    تهدف دور الحضانة إلي تحقیق األغراض اآلتیة32مادۀ » .17

ثقافیًا و نفسیًا و أخالقیًا تهیئة سلیمة بما یتفق مع أهداف تهیئة األطفال بدنیًا و -2 .مواهبهم و قدراتهم 
تقویة و تنمیة الروابط  -4 .نشر الوعي بین أسر األطفال لتنشئتهم تنشئة سلیمة -3 .المجتمع و قیمه الدینیة 

تلبیة حاجة األطفال للترویح و مزاولة األلعاب و األنشطة الترفیهیة  -5 .االجتماعیة بین الدار و أسر األطفال 
و یجب أن یتوفر لدیها من الوسائل و األسالیب ما یکفل تحقیق األغراض السابقة .و الفنیة المناسبة ألعمارهم 

 .«و ذلك طبقا لما تحدده الالئحة التنفیذیة في هذا الشأن
تهیئة األطفال بدنیًا و ثقافیًا و نفسیًا و  -2....»غراض اآلتیة  تهدف دور الحضانة إلي تحقیق األ .18

 «أخالقیًا تهیئة سلیمة بما یتفق مع أهداف المجتمع و قیمه الدینیة
تهیئة األطفال بدنیًا و ثقافیًا و نفسیًا و  -2....»  تهدف دور الحضانة إلي تحقیق األغراض اآلتیة .19

 «أهداف المجتمع و قیمه الدینیة أخالقیًا تهیئة سلیمة بما یتفق مع
ینتهی حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر أو الصغیرة سن الخامسة عشرة، »معدله   20مادۀ  1نص بند  .20

ویخیر القاضی الصغیر أو الصغیرة بعدبلوغ هذا السن فی البقاء فی ید الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتی 
 .«ةیبلغ الصغیر سن الرشد وحتی تتزوح الصغیر

و تکون لحمایة الطفل و مصالحه الفضلی األولویة في جمیع القرارات و اإلجراءات المتعلقة » .21
 .«بالطفولة أیا کانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها
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 کتابنامه

 ...................................................................................................................................  
 .قیآن کییم

، دار الفکر، چاپ دوم، بیروت،  د اامح ه  عای ااد  اامخ ه عابدین، محمدامین، ابن
 .ق141٢

ثة، ، مکتبة الریاض الحدیااکهفی فی ف   اهل اامدیمةعبدالبر، عمربن عبدالله بن محمد، ابن
 .ق1400چاپ دوم، الریاض، 

، مکتبة القاهرة، القاهره، اامغمی التن اا دا ةقدامة المقدسی، عبدالله بن احمد بن محمد، ابن
 .م1968

 .ق1414بیروت، ، دار صادر، اسهن ااتیبمنظور، محمد بن مکرم، ابن
 ، دار الکتاب االسالمی، چاپاابحیاایائق  یح کمز اادقهئقالدین بن ابراهیم، نجیم، زینابن

 .تادوم، بیروت، بی
، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، ف ح ااوههباالنصاری، زکریا بن محمد بن احمد، 

 .ق1418
 .تا، دارالفکر، بیروت، بیةااتمهیة  یح ااهدایالبابرتی، محمد بن محمد بن محمود، 

مراعات مصلحة المحضون بین مقتضیات االحکام الفقهیة و الممارسة »بجاق، محمد، 
 .م٢014، شتاء (17)، العدد (11)، السنة  جاة اابحوث وااد اسهف، «القضائیة

یتة االسال یةالبوطی، محمدسعید رمضان،   ، موسسة الرسالة،ضواتط اامصاحة فی ااشی
 .م196٥القاهره، 

اس ضهفة اامحضون تین ااف   اْلسال ی و التمیمی، سعد محمد، و عبدالفضیل عید، عادل، 
، عماد البحث العلمی بجامعۀ االمیر سطان بن )دراسة تطبیقیة( قضهیه االحوال ااشخصیة

 .م٢017، السعودیة، (6907/0٢/٢017)عبدالعزیز، المقترح البحثی رقم 
 .م1984، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، اسکندریة، اات وتهفقهشون  )شرح(ثروت، جالل، 

 .ش139٥، گنج دانش، چاپ سوم، تهران، ٥، جلداافه قجعفری لنگرودی، محمدجعفر، 
، مجمع جهانی اهل اِلصول ااته ة فی ااف   اام ه نحکیم، محمدتقی بن محمد سعید، 

 .ق1418، چاپ دوم، قم، بیت
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، تحقیق  محمد حسین الرضوی، مؤسسۀ االصول  ته جحلی، جعفر بن الحسن، 
 .ش136٢، الحیاء التراث، چاپ اول، قم، البیتآل

یتهفحمید العنکبی، مجید،   ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، چاپ اول،اثی اامصاحة فی اا شی
 .م٢00٢عمان، 

کتراه رسالة د، )دراسة مقارنة(  صاحة اامحضون فی اا واشین اامغه تیة االسیةحمیدو، ذکیة، 
 .م٢00٥-٢004فی القانون الخاص، کلیة الحقوق، جامعۀ تلمسان، 

یتة االسال یةخالف، عبدالوهاب،  ، دار القلم للنشر احکه  اْلحوال ااشخصیة فی ااشی
 .م1999والتوزیع، چاپ دوم، کویت، 

یی ااوسیا الله، خمینی، سید روح  .ق1409، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، قم، بحی
 .تا، دار احیاء الکتب العربیة، بیروت، بی یح ااکبییالدردیر، احمد بن محمد، 

 .ش1377، نشرگستر، چاپ دوم، تهران، اغ مه   دهخدااکبر، دهخدا، علی
، پرتال پژوهشی و قامیو ح وق فیدی د  حکو   اسال یرحمان ستایش، محمدکاظم، 

 .ش ،1396نیرسانی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیاطالع
 .تا، دار الفکر، چاپ چهارم، دمشق، بیااف   االسال ی و ادا  الزحیلی، وهبة، 

ول، ، دار الکتبی، چاپ ااابحی اامحیط فی اصول ااف  زرکشی، بدرالدین محمد بن عبدالله، 
 .ق1414بیروت، 

تدی ، المنآدابه()أصوله و ضوابطه و اال ی تهامتیوف واامهی عن ااممکی السبت، خالدبن عثمان، 
 .ق141٥االسالمی، چاپ اول، الریاض، 

)حسب المعمول به فی المحاکم الشرعیة المصریة  اِلحوال ااشخصیةسرحان، محمد مصطفی، 
 .م19٥3، مطابع رمسیس باالسکندریة، چاپ اول، اسکندریه، والسودانیة و المجالس الحسبیة(

 .م199٢ان، چاپ اول، الریاض، عف، دار ابناْلع صه الشاطبی، ابراهیم بن موسی، 
یة ا هضی  ئون االسیةشامی، احمد،  ة ، رسالة دکتراه فی القانون الخاص، کلیااسالة اا  دیی

 .م٢014-٢0013الحقوق، جامعۀ تلمسان، 
،  غمی اامح هج إای  تیفة  تهشی أافهظ ااممههجالشربینی، محمد بن احمد الخطیب، 

 .ق141٥دارالکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 
 .تا، دارالفکر، بیروت، بیاامهذب فی ف   اال ه  ااشهفتیشیرازی، ابراهیم بن علی بن یوسف، 



 1400/ پاییز و زمستان 16/ سال هشتم/ شماره یعلمی ال پژوهشی مطالعات فقه تربیتدو فصلنامه 

 

، سمت، چاپ چهارم، تهران، )ازدواح، طالق و فرزندان( ح وق خهشواد شیروی، عبدالحسین، 
 .ش1397

 .تادار المعارف، بیروت، بیتاغة ااسهاك ِلقیب اامسهاك  الصاوی، احمد بن محمد، 
، نشر میزان، چاپ  خ صی ح وق خهشواد صفایی، سیدحسین، و امامی، اسدالله، 

 .ش139٥وچهارم، تهران، چهل
، المکتبة المرتضویة الحیاء اآلثار اامبسوط فی ف   اال ه یةطوسی، محمد بن حسن، 

 .ق1387الجعفریة، چاپ سوم، تهران، 
سسه ، مؤای بم یح  یائع االسال  سهاک االفهه  االدین بن علی، ، زین)شهید ثانی(عاملی 

 .ق1413المعارف االسالمیة، چاپ اول، قم، 
، المرکز العربی للنشر ااموارشة تین اامصهاح فی اا هشون ااجمهئیعبدال، محمدقادر، 

 .ق1441والتوزیع، چاپ اول، قاهره، 
ار ویکم، د، بیست وسوعة ااف   و اا ضهء فی االحوال ااشخصیةعزمی البکری، محمد، 

 .م1014ویکم، قاهره، محمود للنشر والتوزیع، چاپ بیست
نوآوری ها و چالش های حق حضانت »عزیزی، بیژن، مولودی، محمود و حسنخانی، راضیه، 

)فصلنامه شورای فرهنگی   جا   اهبیدی رشهن، «1391زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 
 .ش1394مستان ، ز70، شماره 18، سال اجتماعی زنان و خانواده(

، مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة اافیوق اااغویةعسکری، ابوهالل حسن بن عبدالله، 
 .ق141٢المدرسین، چاپ اول، قم، 
حزم، چاپ ، دار ابناامصاحة ااته ة  ن  مظو  اسال ی، م(٢006)عطوی، فوزی خلیل، 

 .م٢006اول، بیروت، 
تحقیِق محمد عبدالسالم عبدالشافی، دار الکتب  ،اامس صفی فی عام االصولغزالی، محمد، 

 .ق1413العلمیة، چاپ اول، بیروت، 
 .ق1409، نشر هجرت، قم، ک هب ااتینفراهیدی، خلیل بن احمد، 
فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، منشورات دار  اامصبهح ااممییفیومی، احمد ابن محمد، 

 .ق140٥الراضی، چاپ اول، قم، 
 .ش1389، شرکت سهامی انتشار، تهران،  وق  دشی خهشواد حکاتوزیان، ناصر، 



  ... رانیحقوق ا درحاکم بر مصلحت کودک تحت حضانت  اریمع یواکاو

 

، فی ترتیب الشرائع، دار الکتاب العربی، چاپ اول تدائع ااصمهئعکاسانی، ابوبکر بن مسعود، 
 .م198٢بیروت، 

، البیتفی شرح القواعد، دوم، قم  مؤسسۀ آل جه ع اام هصد کرکی، علی بن حسین، 
 .ق1414چاپ دوم، قم، 

فی جمع االقناع و المنتهی، مؤسسة غراس للنشر والتوزیع  غهیة اامم هیالکرمی، یوسف، 
 .ق14٢8والدعایة واإلعالن، چاپ اول، الکویت، 

ی ی تی سی بلبالله و دیگران، گرجی، سیدمرتضی، صفایی، سیدحسین، عراقی، سید عزت
 .ش139٢، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، ح وق خهشواد 

، مرکز نشر علوم )نکاح و انحالل آن( ح وق خهشواد  تی سی ف هیمحقق داماد، سید مصطفی، 
 .ش1387اسالمی، چاپ پانزدهم، تهران، 

 .، بتعدیل بعض احکام قوانین االحوال الشخصیة198٥لسنة  100للقانون  اامذکیة االیضهحیة
من المرسوم بقانون رقم  (٢0)، بتعدیل المادۀ ٢00٥لسنة  (4)للقانون رقم  اامذکیة االیضهحیة

 .19٢9لسنة  ٢٥
، احیاء الکتب اا واشین اامحکمة فی اِلصولمیرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، 

 .ق1430االسالمی، چاپ اول، قم، 
 .م1973، دار الشرق، چاپ اول، بیروت، ااممجد فی اااغةمعلوف، لویس، 

 .ق1413، کنگره جهانی هزارۀ شی  مفید، قم، اام متةمفید، محمد بن محمد بن نعمان، 
حقوق خانواده، نشر مجد، چاپ اول،  (1)ههی ح وقیاشدیش موسوی بروجردی، سیدمحمد، 

 .ش1386تهران، 
فی شرح شرائع االسالم، دار احیاء التراث العربی، چاپ  جواهی ااکال نجفی، محمدحسن، 
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