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 چکیده
یکی از سازوکارهای حمایتی از فرزندان در نظام حقوقی ایران 

حضانت است. این تکلیف از ابتدای تولد بر دوش والدین است، اما در 

خصوص پایان و موعد آن ابهاماتی وجود دارد. علت این ابهام عدم 

به اینکه موضوع باتوجهصراحت قانونگذار در این خصوص است. 

دانان پایان کودکی )یعنی بلوغ( را است، حقوق« کودک»حضانت 

دانند، اما ازآنجاکه شناسایی خود مفهوم برابر با پایان حضانت می

گشا نخواهد بود. محل اختالف است، لذا این استدالل راه« کودک»

« دبلوغ و رش»طبق نظر مشهور فقهای امامیه، رسیدن توأمان به سن 

دلیل مشخص نبودن مفهوم رشد، به معنای پایان حضانت است. اما به

ـتوصیفی این نظر نیز موجب ابهام است. مقالۀ حاضر به شیوۀ تحلیلی

ها را ای در پی آن است که این اختالفو با مراجعه به اسناد کتابخانه

شناسایی و معیار مشخصی را برای پایان تکلیف حضانت مطرح کند. 

بلوغ و »ت به نظر مشهور فقها در خصوص شرط دانستن با عنای

برای پایان حضانت، بررسی مفاهیم مختلف رشد )اعم از مالی « رشد

و غیرمالی(، توجه به مصالح فرزندان در جامعۀ کنونی و عرفی بودن 

توان به این نتیجه رسید که سن پایان حضانت تا شناسایی رشد، می

ان و کارشناسان فرزندان را برای زمانی قابل توسعه است که متخصص

های موجود در دهند. پژوهشادامۀ زندگی مستقل رشید تشخیص 

این زمینه بسیار اندک و تنها ناظر به طرح بحث کلی سن حضانت 

است، اما این مقاله با بیان فروض مختلف رشد و توجه ویژه به منابع 

 کند. فقهی، راهکار اصلی را ارائه می

 

 .حضانت، بلوغ، رشد مالی، رشد غیرمالی، رشد خاص :هاکلیدواژه

 

 

  
Abstract 

One of the mechanisms for supporting children in 

the Iran’s law is custody. This task is the 

responsibility of parents from birth, but there are 
ambiguities about the end of this task. Given that 

the issue of custody is "child", lawyers consider 

the end of childhood (puberty), to be the end of 
custody, but since identifying the concept of 

"child" is a point of contention, so this thought 

will not be helpful. However, according to the 
opinion of shia jurists, reaching the age of 

"maturity and growth" is the end of custody, 

which is also ambiguous due to the lack of clarity 
of the concept of growth. The present research 

has been compiled in an analytical-descriptive 

manner by referring to library documents and it 
is identifying the differences and planning a 

specific age for the end of custody. Considering 

the well-known opinion of jurists, examining the 
various concepts of growth (both financial and 

non-financial), paying attention to the current 

society and the customary nature of growth 
recognition we can say the end of custody can be 

extended until experts recognize children to 

continue independent life. There is very little 
research in this area and their general argument is 

the age of custody, but this article offers the main 

solution by stating different assumptions of 
growth and paying special attention to 

jurisprudential sources. 
 

Keywords: Custody  maturity  financial growth  
non-financial growth  special growth. 
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 مقدمه 

سازوکاری است که در فقه اسالمی و قوانین ایران برای حمایت و حفاظت از کودکان مورد « حضانت»

بودن سن ازدواج و اشتغال و استقالل  به پایینهای گذشته باتوجهدر دهه توجه قرار گرفته است.

دلیل فرزندان از خانواده، پایان یافتن یا نیافتن این تکلیف چندان محل سؤال نبوده است. اما امروزه به

شود که آیا با فرارسیدن سن بلوغ، افزایش مشکالت فرهنگی و اجتماعی، این پرسش مطرح می

روانی به مسئلۀ امنیت اجتماعی و سالمت رود یا باتوجهضرورت حمایت از فرزندان از بین می

 نوجوانان، ادامۀ آن اهمیت بیشتری خواهد داشت؟

 14ق: 4141یابد )نجفی، بنابر نظر مشهور فقهای امامیه، حضانت با دو شرط رشد و بلوغ پایان می

مطرح شده و طفل مطابق قوانین به « طفل»در قوانین کنونی ایران، از آنجایی که حضانت برای  (.144

ذا ظاهراً شرط بلوغ برای پایان این تکلیف کافی است. رویۀ قضایی گردد، لشخص غیربالغ اطالق می

که در نظریۀ باشند. چناندهد که اکثریت قضات قائل به پایان یافتن حضانت با بلوغ مینیز نشان می

با رسیدن طفل به سن »( آمده است که: 1414/2/7/77شمارۀ )مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه به 

 (.427: 4131)معاونت آموزش دادگستری استان تهران،  «اطفال منتفی استبلوغ موضوع حضانت 

اگرچه نظر مخالف آن نیز مبنی بر ادامه حضانت پس از سن بلوغ وجود دارد )معاونت آموزش قوۀ 

 (.144 2: 4137قضاییه، 

 ( قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ دیوان عالی4443در مادۀ)« طفل»دانان با عنایت به لغت حقوق

( مبنی بر اماره بودن بلوغ برای رشد )در امور غیرمالی(، معتقدند 1/44/4141مورخ  14کشور )شمارۀ

با این  (.441 2: 4134صفایی و امامی، )یابد االصول، حضانت با رسیدن به سن بلوغ پایان میکه علی

فرزندان به جامعه،  حال، برخی دیگر معتقدند که مطابق با عرف و اخالق، والدین تا زمان ورود مستقل

( اگرچه که این گروه سازوکار حقوقی اصالح رویۀ مدّنظر خود را 411 2: 4131مسئولند )کاتوزیان، 

 اند. ذکر نکرده

طورکلی چه در فقه و چه در حقوق به موضوع سن حضانت، به تفصیل توجه نشده و الزم است به

، به صورت مفصل به این اطفالوسوعهمتحقیقات بیشتری در خصوص آن صورت پذیرد. البته کتاب 

کدام فروض مختلف رشد را اند، اما هیچموضوع پرداخته و برخی مقاالت نیز کمابیش به آن اشاره کرده
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اند. لذا بررسی این سؤال مطرح نکرده و رشد خاص حضانت را با بررسی دقیق منابع، مدنظر قرار نداده

 الزامی است که شاخص رشد برای حضانت چیست؟

دانند. بر این اساس، ظاهراً رشد مالی باید برای حضانت اصوالً فقها رشد را دارای ماهیتی مالی می

جای استفاده از رشد مالی در امر حضانت، از رشدی مختص به توان بهدر نظر گرفته شود، اما آیا می

در خصوص  خود حضانت استفاده کرد؟ هدف مقالۀ حاضر این است که با شناسایی خألهای موجود

سن حضانت در نظام حقوقی ایران )با بررسی هر دو جنبۀ فقهی و حقوقی( و با عنایت به نظر مشهور 

 بخشیدن به مشکالت پیرامون سن حضانت ارائه شود.فقهای امامیه، راهکارهایی برای سامان 

است. اطالعات این تحلیلی ـشده در آن توصیفیکارگرفتهکاربردی و روش بهـبنیادی حاضر، نوع تحقیق

 آوری شده است.مقاله نیز به روش اسنادی جمع

 دانان و قوانین ایران. دیدگاه حقوق2

پذیر نیست و سادگی امکانعلت سکوت قانون، بهتشخیص پایان سن حضانت در نظام حقوقی ایران به

 روشنی بیان نشده است. نظر قانونگذار در این خصوص به

با حضانت در مجموعه قوانین کشور ما، قانون مدنی است که باب دوِم مهمترین قانون در رابطه 

ای به مدت یک از مواد، اشارهپردازد اما در هیچکتاب هشتم )اوالد( از جلد دوم آن به این مبحث می

واگذاری »واحدۀ  زمان حضانت نشده است. همچنین در سایر قوانین اعم از قوانین منسوخ نظیر مادۀ

و قوانین جاری همانند قانون حمایت خانواده « ن صغیر یا محجور به مادران آنهاحضانت فرزندا

نظر میان ( به آن توجهی نگردیده است. این سکوت و اجمال قانون موجب اختالف4134ِ)مصوب 

 دانان و تشتت در رویۀ قضایی شده است.حقوق

 دانان. آرای حقوق1-2

نظرهایی وجود دارد که در دانان اختالفِحضانت، میان حقوقبه ابهامات مذکور در خصوص سن باتوجه

 شود:ادامه به آن اشاره می

 . پایان حضانت با بلوغ1-1-2

پذیرد. دانان معتقدند که با رسیدن به سن بلوغ، حضانت و تکالیف مربوط به آن پایان میبرخی از حقوق

نگهداری اطفال »( قانون مدنی است: 4443) مندرج در مادۀ« طفل»مهمترین دلیل آنان معطوف به لغت 
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است و با پایان « طفل»استنتاج ایشان بر این مبناست که موضوع حضانت، «. حق و تکلیف ابوین است

 طفولیت، ادامۀ حضانت معنایی ندارد. 

( قانون 243( مادۀ )4و منسوخ( و تبصرۀ ) 4174( قانون مجازات اسالمی )مصوب 13مطابق مادۀ )

شود که به سن به کسی اطالق می« طفل»، های عمومی و انقالب در امور کیفریی دادگاهدادرس ینیآ

( قانون مدنی، برای دختران نُه سال و برای 4244( مادۀ )4بلوغ نرسیده باشد. سن بلوغ نیز بنابر تبصرۀ )

 (. 421: 4134؛ کار، 441 2: 4134صفایی و امامی، پسران پانزده سال است )

در امور کیفری مشابه معنای آن در امور مدنی « طفل»قطعی نیست که معنای واژۀ با وجود این، 

آمده؛ « طفل غیررشید»(، عبارت 4434( و )4434باشد. زیرا در دیگر مواد قانون مدنی نظیر مواد )

« طفل»یعنی قانونگذار شخصی را که به سن بلوغ رسیده است ولی رشید نیست نیز در زمرۀ مفهوم 

 شمرد.برمی

نظر به زمان تصویب مواد مربوط به حضانت، منظور البته از این نکته نیز نباید غفلت کرد که با امعان

( قانون آیین 243( مادۀ )4( لزوماً همان مفهوم آن در تبصرۀ )4443در مادۀ )« طفل»قانونگذار از واژۀ 

ریف مذکور استناد کرد. توان به تعا( اصالحی قانون مدنی نیست و نمی4244دادرسی کیفری و مادۀ )

دهد که کودک و طفل در زمان واحدۀ مربوط به رشد متعاملین نیز نشان میامارات زیادی نظیر مادۀ

 (، فرد زیر هجده سال بوده است، نه فرد غیربالغ.4443تصویب مادۀ )

دار پدر و دلیل دوم در تبیین این نظریه، عدم نیاز فرد به حضانت بعد از بلوغ است. زیرا مبنای اقت

)کاتوزیان، دلیلی موجه است  مادر در حضانت، نیاز فرزند است و بعد از بلوغ، ادامۀ سلطه نیازمند ارائۀ

4131 :2 411 .) 

( دیوان عالی کشور، حجر در 14اند که بنابر رأی وحدت رویۀ شمارۀ )برخی نیز چنین توضیح داده

معاونت آموزش قوۀ قضاییه، امری غیرمالی است )امور غیرمالی پس از بلوغ منتفی است و حضانت نیز 

4137 :74.) 

 . پایان حضانت با رشد )بعد از بلوغ(2-1-2

نظران معتقدند که در نظام حقوقی کنونی، سن حضانت بیشتر از سن بلوغ است. حقوق برخی از صاحب

اخالق را نادیده  رسد، لذا نباید تأثیراتبه مفهوم مطلق کلمه در سایۀ عدالت و اخالق به کمال می



 000/  0011 ستانپاییز و زم -دوم شماره -مسال چهار -تخصصی مطالعات فقه و اصول دوفصلنامه

 

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخالقی و مبارزه با کلیه مظاهر »ای که انگاشت. در نظام حقوقی

-یکی از اهداف اصلی آن در قانون اساسی است )اصل سوم(، نباید با تحلیلی ساده« فساد و تباهی

پس از آن والدین هیچ تکلیفی در پذیرد و انگارانه، اعالم کرد که حضانت فرزندان با بلوغ پایان می

به اینکه در مورد پایان حضانت، حکم صریحی در قوانین وجود ارتباط با فرزندان خود ندارند. باتوجه

ندارد، محاکم باید با در نظر داشتن روح قانون، اخالق را در کنار عرف و عادات مسلم، مبنای حکم 

 (.411 2: 4131)کاتوزیان، غ نیز حکم بدهند خود قرار داده و به پایان حضانت بعد از سن بلو

به تفاوت سالیق قضات، این راه قابلیت استناد اما روش مذکور قابل مناقشه است زیرا اوالً باتوجه

 قطعی ندارد و ثانیاً دلیل قانونی برای آن وجود ندارد.

ن، برای درک به اجمال قانونظر در خصوص پایان سن حضانت و باتوجهلذا با توجه به اختالفِ 

 قضایی مراجعه کرد. وضعیت نظام حقوقی کنونی باید به رویۀ

 . رویۀ قضایی2-2

 شود:گیری رویۀ قضایی مؤثرند، اشاره میدر این مبحث به نظریات و آرای مختلفی که در شکل

 :(2/1/4177( ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه )مورخ 1414/7( نظریۀ شمارۀ )4

س از رسیدن به سن بلوغ حضانت منتفی است و حضانت مخصوص اطفال است. پ»

: 4134انصافداران، « )توانند زندگی کنندافراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند، می

141.) 

 (: 41/2/72ام دیوان عالی کشور )مورخ ( شعبۀ سی213( رأی شمارۀ )2

مالی است و منظور دخالت فرزندان بالغ یا بالغه در امور صدور حکم رشد صرفاً به»

درنتیجه رشید یا رشیده نبودن فرزندان مشترک پس از رسیدن به سن بلوغ، مانع از آن 

انصافداران، « )نیست که نتوانند یکی از والدین را برای زندگی نزد وی انتخاب نمایند

4134 :141.) 

 کند که نیازی به اثبات رشد برای پایان حضانت نیست. این رأی صریحاً اشاره می

 (: 4134( نشست قضایی دادگستری ایالم )مورخ بهمن 1

 شوند؟...سؤال: اطفال در چندسالگی از حضانت ابوین خود خارج می»
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نظر اقلیت: چون قانونگذار صریحاً در هیچ جایی از قانون عنوان نکرده است که »

شوند و مضافاً آنکه طفل معنای اطفال در چه سنی از حضانت ابوین خود خارج می

توان گفت که اطفال بعد از رسیدن به سن بلوغ شرعی از ای ندارد، نمیشدهشناخته

الخصوص آنکه قانونگذار پرداخت نفقه را که شوند. علیحضانت والدین خود خارج می

که  شوداخص حضانت است، مقید به سن خاصی نکرده است و کماکان استصحاب می

ها و در صورت فوت با مادر با پدر آن بعد از رسیدن به سن بلوغ، حضانت اطفال

 (.141: 4134انصافداران، « )هاستآن

در نظر مذکور، حضانت مقید به هیچ سنی دانسته نشده است. دالیل معتقدان به این نظریه اوالً عدم 

و ثانیاً اصل استصحاب « طفل»صراحت قانون در تعیین سن حضانت و ارائۀ تعریف واحدی از واژۀ 

این نکته نیز قابل توجه است که نظر مذکور دیدگاه اقلیت قضات در نشست مذکور بوده است. اگرچه 

 است.

 (: 4134( نشست قضایی تنکابن )مورخ دی 1

اند، توسط ولی چگونه سؤال: نحوۀ حضانت و نفقۀ اطفالی که به سن رشد رسیده»

 است؟

یّ برای پرداخت نظر: پس از رسیدن طفل به سن رشد، در مورد فرزند پسر، ولاتفاقِ

نفقه تکلیفی ندارد، اما در مورد دختر، حتی چنانچه فرزند به سن رشد هم برسد، 

حضانت و سرپرستی و پرداخت نفقۀ وی به عهدۀ ولیّ است. به اعتبار اینکه ولی قهری 

در مورد نکاح دختر حق إذن دارد، این حق برای وی در مورد حضانت و پرداخت نفقه 

-ه سن رشد رسیده ولی ازدواج نکرده است، ایجاد تکلیف مینسبت به دختری که ب

 (.142 2: 4137)معاونت آموزش قوۀ قضاییه،  «نماید

بر اینکه در خصوص پایان حضانت نظر صریحی وجود ندارد، دلیل معتقدان به آن، در این نظر عالوه

شناسند(، مبهم ید میحال که او را رشبرای ادامۀ حضانت نسبت به دختری که ازدواج نکرده )درعین

 است.
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توان گفت که رویه غالب بر مدنظر قرار دادن نظرها در رویه قضائی، در مجموع میبا وجود اختالفِ 

 سن بلوغ به عنوان سن حضانت گرایش دارد.

 . بررسی دیدگاه فقهای امامیه3

استثنائات وارد بر مخالف،  دیدگاه بیان و فقها مشهور مدنظر اصلی حکم به اشاره از پس فصل این در

 شد.  خواهد پرداخته مشهور نظر ادلۀ حکم مذکور مطرح و سپس به

 . بیان حکم و استثنائات وارد بر آن1-3

به صراحت منابع، باید دو شرط بحث سن حضانت همواره مورد توجه فقهای امامیه بوده است. باتوجه

عبارتند از: بلوغ و رشد. فقها اکثراً با حادث شود تا فرزند از حضانت والدین خارج گردد و آن دو 

به این دو شرط در کنار هم اشاره « بلغ رشیداً»و « بلغ الولد رشیداً»، «بالغاً رشیداً»عباراتی مانند 

؛ 433ق: 4144عاملى، ؛ 241 1ق: 4137؛ حلّى، 442، 444 1: ق4141حلّی، )اسدىاند داشته

 (.233ق: 4143؛ طوسى، 442 42ق: 4143حائرى، طباطبایى

بحرانى، ؛ 144ق: 4143حائرى، طباطبایىدر این زمینه میان فقهای امامیه اختالفی وجود ندارد )

، یعنی تحصیل «یمکن تحصیل االجماع علیه»اند که حتی برخی از ایشان تصریح کرده(. 141 44تا: بی

توان گفت، این طورقطع میدرهرحال آنچه به (.144 14ق: 4141نجفی، اجماع بر آن نیز ممکن است )

 است که نظر فوق، نظر مشهور فقهای امامیه است. 

 1ق: 4147حلّى، اسدى)پذیرد اند که حضانت فقط با بلوغ پایان میالبته بعضی از فقها اشاره داشته

در مورد اختالف این  (.244 1ق: 4122خمینی، ؛ موسوی441 1ق: 4124فومنی، گیالنی؛ بهجت124

 نظر مشهور، دو احتمال قابل طرح است: دسته با

نظر وجود دارد و همگی قائل به پایان حضانت با بلوغ و رشد نخست آنکه در بین فقها اختالفِ

 نیستند.

نمایند اما چون گروه دوم قائل به دستیابی به رشد همراه دوم آنکه هر دو دسته یک نظر را مطرح می

به اینکه قائلین به حدوث رشد همراه با بلوغ است. باتوجه نموده با بلوغ است، آن را با عنوان بلوغ ذکر

و پژوهشگران مرکز شیرازى انصارىشود )دهند، این احتمال تقویت میعدۀ زیادی از فقها را تشکیل می

 (.141 4ق: 4123، اطهارۀفقهى ائم
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در دومورد استثنایی، ادامه حضانت پس از پایان بلوغ و رشد مطرح شده است. یکی از این البته 

بر کراهت  الخالفاست، شیخ طوسی در کتاب « کراهت جدایی دختر از مادر پیش از ازدواج»موارد 

ص کند و معتقد است به دلیل نفوذ اختیار دختر در مسائل مالی، اجبار در این خصواین مسأله تأکید می

حائرى، )طباطبایىدانند. ممکن نیست. بعضی از فقها نیز حکم مذکور را در حد یک قول شاذ می

 (.442 42ق: 4143

است. که به عقیده برخی « ادامۀ زندگی فرزند نزد والدین در صورت اذیت شدن آنها»استثنای دیگر 

 (. 422 1ق: 4147ستانى، سی)حسینىاز فقها، در این مورد جایز نیست که فرزند جدا زندگی کند

دهندۀ توجه شارع به امر حضانت، خطرات ناشی از تواند نشانهرحال بیان این استثنائات میبه

زندگی مستقل و ضرورت استمرار توجه به فرزندان قبل از ازدواج باشد؛ اگرچه این احکام الزامی 

 نیست و مربوط به مواردی خاص است.

 . ادلۀ فقها2-3

 گردد.ادلۀ فقها برای پایان یافتن حضانت با فرا رسیدن بلوغ و رشد اشاره میدر ذیل به 

 . اجماع یا اتفاق فقهای امامیه1-2-3

برخی از فقها معتقدند که میان امامیه اختالفی در پایان حضانت با دو شرط بلوغ و رشد نیست و در این 

بعضی نیز  (.114 44تا: بحرانى، بی؛ 442 42ق: 4143حائرى، )طباطبایى وجود دارد « اتفاق»زمینه 

فقط امکان حصول جواهر . با این حال، صاحب (124 1ق: 4147اسدى حلّى، اند )ادعای اجماع کرده

 (.231 14ق: 4141)نجفی،  اجماع را مطرح کرده است

 . والیت دانستن حضانت2-2-3

معتقدند حضانت از سنخ والیت است یـا حضانت الزاماً همان والیت نیست. اما تعدادی از فقهای امامیه 

؛ خوانسـارى، 141 1ق: 4123شـیرازى، )انصارىای از شـعبات والیـت اسـت به عبارت دیگر، شعبه

و معتقدند بـا بلـوغ و  اندرا مفروض گرفته« رشید عدم والیت بر بالغ»فقها  (. بنابراین172 1ق: 4141

 شود. رشد حق حضانت نیز از والد ساقط می
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 . اصل 3-2-3

 14ق: 4141)نجفی،  اندقرار داده« اصل»بعضی از فقها دلیل خود را برای شرط قرار دادن بلوغ و رشد، 

است، زیرا بعد از آنکه موضوع حضانت با اطالق ادلۀ رشـد « اصل عدم حضانت»ظاهراً مقصود  (.231

شود، اصل بر عدم ثبوت حق حضانت است. پس اگر پس از بلوغ و رشـد در وجـود و بلوغ منقطع می

 (. 172تا: )سبزوارى، بیحق حضانت شکی وجود داشته باشد، حق مذکور ثابت نخواهد شد 

 . اطالق ادلۀ رشد و بلوغ4-2-3

رسـانند را میاین دلیل درواقع مکمل دلیل قبلی و بیانگر آن است که اطالق ادلۀ رشد و بلوغ، کمال فرد 

و فرد کامل در تمامی آرای خود استقالل دارد و مختار است نزد هرکس که مایـل اسـت، زنـدگی کنـد 

 (.141 1ق: 4123، اطهار ۀپژوهشگران مرکز فقهى ائمشیرازى و )انصارى

 . روایات5-2-3

بعـد از فـوت در کتب فقهی برای اثبات حکم فوق به روایاتی استناد گردیده که در مورد حضانت مادر 

حرّعـاملى، ؛ 14 4ق: 4147)کلینـى،  سـنان اسـتهـا صـحیحۀ ابـنپدر و مدت آن است. از جملۀ آن

 (.114 24ق: 4143

کـه تمـامی ایـن روایـات تـا( )بحرانـی، بیبر آن، به دو مورد صحیحۀ دیگر نیز اشاره شده است عالوه

اللت نیـز مـورد توجـه فقهـا قـرار اند و از سند روایی محکم و خوبی برخوردارند و از حیث دصحیحه

، «یدفع الیه مالـه»و رشد « حتی یدرک»اند. بنا بر این روایات مادر بعد از فوت پدر، تا سن بلوغ گرفته

 گردد.حق حضانت دارد، و براساس آنها، مدت زمان تکلیف حضانت به درستی روشن می

 . سیره6-2-3

عنوان یکی از ادلـۀ پایـان به« سیره»فقیهی است که به شده، مرحوم سبزواری یگانه بنابر مطالعات انجام

 (.172تا: )سبزوارى، بیاشاره کرده است  االحکامجامعحضانت با بلوغ و رشد، در کتاب 

دانان و عدم وجود رویۀ واحد قضایی در خصوص سن پایان حضانت، برای حـل نظر به اختالف حقوق

توان استناد کرد. می« حضانت با رسیدن به سن بلوغ و رشدپایان »این مشکل به نظر مشهور فقها یعنی 

 در فقه و قانون چه سنی است؟« سن رشد»اما سؤال اینجاست که مقصود از 
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 . شناسایی سن رشد در فقه و حقوق4

منظور تعیین سن دقیق برای حضانت، باید مفهوم رشد در نظام حقوقی و منابع فقهـی روشـن شـده و به

 شود؟با رسیدن به سن بلوغ، رشد محقق می مشخص گردد که آیا

 . آیا بلوغ امارۀ رشد است؟1-4

 . در فقه1-1-4

مفاهیم بلوغ و رشد با یکدیگر متفاوتند. بلوغ درحقیقت تغییر در جسم فرد و آماده شدن وی برای توالد 

و او را از ای نفسانی در فرد است که اقتضـای اصـالح مـال را دارد که رشد، وجود ملکهاست. درحالی

 (.211 3ق: 4143حائرى، طباطبایىکند )افساد و صرف آن در امور غیرعقالیی ممنوع می

شـود؟ حال سؤال اینجاست که آیا بلوغ، اماره رشد است؟ یعنی با حصول بلوغ، رشـد نیـز محقـق مـی

چه مطابق اگر (؛23 4ق: 4127شوشترى، )مرعشىاند مشهور فقهای امامیه به این سؤال پاسخ منفی داده

 شود. نظر اکثر ایشان، وجود رشد بعد از بلوغ، مفروض قرار داده می

کودکی و صباوت )زیر سن بلوغ بودن( در شرع امارۀ عدم رشد قرار داده شـده اسـت و در ایـن دوران 

اصل بر محجوریت فرد است. اما در مورد فرد بالغ امارۀ عدم رشد از بین رفته اسـت و اصـل و قاعـدۀ 

اند که علت، این نیسـت کـه ن است که اموال فرد در اختیار خودش باشد. البته فقها تصریح کردهاولیه ای

خاطر این است که مقتضای اصل و باشد یا رشد از صفات غالبی بلوغ است، بلکه بهبلوغ امارۀ رشد می

 44ق: 4143زنجـانى،  )شـبیرى هـا پرداخـت کـردقاعدۀ اولیه این است که باید اموال مردم را بـه آن

1141.) 

تـدری  حاصـل العقل است و کمال رشد وی بهاند که صبی غالباً ناقصمرحوم خوانساری نیز بیان کرده

مجرد بلوغ، به کمال رشد برسد. با این حال بعد از تجاوز از حد بلوغ، با او شود و ممکن نیست که بهمی

 (.147 1ق: 4141خوانساری، )شود و علت آن، اصل سالمت است. مانند رشید برخورد می

به سایر ادلـه، رشـد بعـد از بنابر آنچه گفته شد، اگرچه در فقه امامیه بلوغ امارۀ رشد نیست، اما باتوجه

 شود.بلوغ مفروض قرار داده می
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 . در حقوق4-1-2

شـود و غیررشـید پیش از انقالب اسالمی ایران، فرض قانونی این بود که رشد به همراه بلوغ حادث می

امـا در آن زمـان  (.441: 4131)عدل، ماندن فرد بعد از بلوغ، نیازمند دلیل خارجی نظیر سفاهت است 

)کاتوزیان، بود  سالگی را در نظر گرفته شدهها سن هجدهسن بلوغ و رشد یکی بوده و برای هر دوی آن

4173 :2 41.) 

( دیـوان عـالی 14( قانون مدنی و با عنایت به رأی وحدت رویۀ شـمارۀ )4244بعدها در اصالح مادۀ )

عنوان نشانۀ رشد در امور غیرمالی مانند طالق و اقرار به جرم تعیین شد، ولـی در امـور کشور، بلوغ به

 (.214: 4134زاده، )صفایی و قاسمنظر گرفته شد  ( این ماده، شرط رشد نیز در2مالی مطابق تبصرۀ )

با این حال این سؤال قابل طرح است که چرا این اماره و فرض قانونی در مورد امور غیرمـالی وجـود 

لنگـرودی، )جعفری که در فقه نیز بلوغ نشانۀ رشد نیست درحالی دارد، ولی در امور مالی برقرار نیست،

اختالفات مربوط به ویژگی مالی و غیرمالی بودن رشد است که در بحـث آتـی البته این (. 474: 4132

تر خواهد شد، اما اگر رشد را اعم از امور مالی و غیرمالی بدانیم، چنین انتقادی صـحیح خواهـد روشن

 بود.

منافات دارد. زیرا اماره نشانه و عالمت اسـت و جنبـۀ کاشـفیت « اماره»همچنین این مطلب با ماهیت 

در نظر عرف و عادت دارد. قانونگذار درحقیقت مرجع معتبری است که به آن کشف ظنـی ترتیـب ظنی 

سازد. اما بلوغ این اوصاف را در خصوص رشد نـدارد و امـاره آن دهد و آن را امارۀ قانونی میاثر می

 (.432: 4133معاونت آموزش قوۀ قضاییه، گردد )محسوب نمی

م حقوقی ایران بلوغ امارۀ رشد در امور غیرمالی است، اما در امور مالی توان گفت که در نظابنابراین می

باید به طریق دیگری ثابت شود. این روش، مخالف نظر مشهور فقهای امامیه اسـت کـه بلـوغ را امـارۀ 

دانند. اما در هر حال در عمل تفاوتی وجود ندارد و فقهـا نیـز وجـود رشـد را بعـد از بلـوغ رشد نمی

 دهند. یمفروض قرار م

 . عرفی بودن رشد2-4

 . در فقه4-2-1

ها مشخص شـده اند، اما در شرع حدود آناز نظر فقهای امامیه اگرچه رشد و بلوغ هر دو از امور عرفی

است. از آنجایی که قیل و قال در معنای سفه و رشد زیاد است، به همین جهـت بایـد بـرای تشـخیص 
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همچنـین الزم بـه ذکـر  (.211 3ق: 4143حائرى، باطبایى)طمفهوم آن به عرف و عادت مراجعه نمود 

ای وجود ندارد. بنابراین مرجع تشخیص این مفهوم و شناسایی قیـود است که برای رشد، حقیقت شرعیه

، بحث از این مسائل را موجب اطناب در کالم و جواهرآن، عرف است. به همین جهت است که صاحب

)نجفـی، فهمد و کافی است که به آن مراجعه شـود داند. زیرا عرف تمام این مسائل را میتضییع عمر می

 (.13 24ق: 4141

 . در حقوق4-2-2

به اینکه رشد معیار ثابتی ندارد، مرجع تشخیص آن را دانان به تبعیت از نظر مشهور فقها و باتوجهحقوق

ای در این اسـت کـه عـادات و رسـوم هـر معهاند. زیرا به عقیدۀ ایشان، مصلحت هر جاعرف قرار داده

 2: 4173)کاتوزیـان، اجتماع و اعتقادات ویژۀ مردم آن، در تعیین چنین مواردی، مالک شـناخته شـود 

-بعضی نیز معتقدند که رشد از امور مشکوک است و چون در زمرۀ موضوعات شرعی نیست، مـی (.27

بر عرف، نظر ایشان عالوه (.214: 4134زاده، اسم)صفایی و ق توان آن را از جمله مفاهیم عرفی دانست

کند که برای شناسایی مفهوم رشد به دانند. زیرا عرف نیز تأیید میکارشناسان متخصص را هم الزامی می

 نظر کارشناسان مراجعه شود. 

 . مالی بودن رشد3-4

 . در فقه4-3-1

تعـابیر « رشـد»رده شده، برای کلمـۀ سورۀ مبارکۀ نساء( آو 4در تفاسیری که ذیل آیۀ ابتالء )آیۀ 

و « پختگی و رسیده شدن میـوۀ عقـل»آن را  تفسیرالمیزانمختلفی ذکر گردیده است. از جمله اینکه در 

  (.472 1ق: 4147)طباطبایى، اند معرفی کرده« غیّ»مخالف لفظ 

انـد، در با وجود تعاریف فوق که اشارۀ مستقیمی به مالی بودن رشد به صـورت انحصـاری نکـرده

بیان شده البیان زبدهبرخی تفاسیر صراحتاً به وجه مالی بودن آن اشاره شده است. برای مثال، در تفسیر 

، اصالح و حفظ مال و صرف آن در امـوری اسـت «رشد»دهندۀ این است که که ظاهر آیۀ مذکور نشان

در قـرآن  «رشـد» ۀاژاگرچـه و نیبنـابرا. (442 2ق: 4143فاضل مقـداد، که شایستۀ حال فرد است. )

 انـدآن را حفظ و اصـالح مـال معنـا کرده ات،یبه روااما مفسران باتوجه ست،ین یمنحصر به مسائل مال

 (.431 2: 4133 ،پورشبیری و عبدیقنواتی، وحدتی داماد،محقق)
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تمنـع مـن  هینفسـان هیـفکی فهو»: اندآن اشاره کرده یمال یژگیرشد به و فیفقها در تعر شتریب یطورکلبه

المـال  یالحجر، هو الرشد ف هیعل توقفی الثانی الوصف»(. 414 2ق: 4141 حلّى،)اسدى « افساد المال

  (.13 24: ق4141 ،ی)نجف «هیبالخالف اجده ف هیالضابط هو المنع من التصرفات المال»، «بالخالف

دلیـل آن را مـالی جـواهر اند. صاحبفقهای امامیه برای اهلیت در امور غیرمالی رشد را شرط ندانسته

داند و معتقد است که اصل در سالمت افـراد از حجـری اسـت کـه مقتضـای آن نبودن این تصرفات می

 (.17 24ق: 4141)نجفی، صیانت از اموال است 

اند از جملۀ برخی از فقها صراحتاً مصادیقی از امور غیرمالی که رشد در آنها شرط نیست را ذکر کرده

انـد بعضی هم به خلع و قصـاص اشـاره کـرده (.37 2ق: 4143)حلّی، ها طالق، ظهار و اقرار است. آن

انـد. لـذا یک از ایشان متعرض بحث حضانت در این خصوص نشدهاما هیچ (،17 24ق: 4141نجفی، )

یافته تلقی کرد، زیرا ظاهر کالم صِرف حکم فوق، حضانت را بعد از بلوغ پایانتوان بهتوان گفت نمیمی

باشد، لذا در خصوص حضانت همانطور که قبالً دهد بیان تمثیلی نیست بلکه حصری میایشان نشان می

 بیان شد، وجود دو شرط بلوغ و رشد الزامی است. 

 . در حقوق4-3-2

دانان هماننـد فقهـا آن را نـاظر بـه تصـرفات مـالی قانون تعریفی از رشد وجود ندارد و حقوق در

دارد ای از عقل است که شخص را از تباه کردن اموال خود بـاز مـیها، رشد چهرهدانند. به عقیدۀ آنمی

 (.24 2: 4173کاتوزیان، )

معتقدند در امور غیرمـالی نیـز، بلـوغ  دانان( قانون مدنی، اکثر حقوق4244به اطالق مادۀ )باتوجه

شـود. هیچ استثنائی نشانۀ پایان حجر است. به عبارت دیگر سن بلوغ دلیل رشـد محسـوب مـی بدون

 . (431: 4133داماد و دیگران، )محقق

که مالحظه شد، چه در فقه و چه در حقوق، رشد برای اهلیـت یـافتن در امـور غیرمـالی، شـرط چنان

اند، لذا الزم است کیفیت رشـد ه به اینکه فقها شرط رشد را برای حضانت مطرح کردهنیست. اما با توج

 برای تعیین سن حضانت مورد بررسی قرار گیرد.

 . بررسی شرط رشد در خصوص حضانت5

رشد ابعاد متفاوتی دارد و ناظر به یک بعد خاص نیست. اما در فقه امامیه رشـد بـا ماهیـت مـالی 

نمودند، مطرح است. چنانکه بیان شد، فقها در جایی که معافیت امور غیرمالی را از شرط رشد مطرح می
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در خصـوص  اساس این امکان وجود دارد که شرط رشد مالی ای به حضانت نکردند، بر اینهیچ اشاره

به ماهیت خاص حضانت احتمال اینکه شارع رشد مخصوصـی را عالوه باتوجهحضانت مطرح گردد. به

برای این امر در نظر گرفته باشد، وجود دارد. لذا در ادامه به بررسی این دو احتمال )رشد مالی و رشـد 

 غیرمالی( پرداخته خواهد شد. 

 تی مالی. در نظر گرفتن رشد برای حضانت با ماهی1-5

بالغـاً »در عبـارت « رشـد»اگر ماهیت شرط رشد برای حضانت؛ امری مالی در نظر گرفته شـود، لـذا 

نحو مفصـل بحـث سـن ای که به، تنها اثر تحقیقیاطفالموسوعه به رشد مالی تعبیر خواهد شد.« رشیداً

وط به رشد مـالی از حضانت )أمد حضانه( را مطرح کرده، این رشد را مالی دانسته و تمامی مباحث مرب

، اطهـار ۀو پژوهشگران مرکز فقهى ائمـشیرازى )انصارىقبیل سفه و اختبار را ذیل آن بیان نموده است 

 (.142 1ق: 4123

شود که شارع مقدس مایل بوده است که حضانت تا پایان رشـد گونه فرض میبا چنین روشی، این

رچه خود آن از مسـائل غیرمـالی اسـت. بـر مبنـای مالی و بقای والیت در امور مالی، برقرار باشد، اگ

 مفروض قرار دادن این احتمال، الزم است که نکاتی در خصوص این شرط مطرح شود.

 . نحوۀ شناسایی رشد مالی1-1-5

 در فقه

گیرد. این معیار، شخصی است زیرا مبنـای در فقه برای تشخیص رشد، فرد مورد آزمایش قرار می

، طرح مباحث مربـوط جواهراز نظر صاحب(. 4131)کاتوزیان، تک افراد است آن بررسی رشد در تک

و تعیـین کیفیـت آن  ق(4141)نجفی، به خصیصۀ عرفی بودن رشد مردود است به کیفیت اختبار باتوجه

 برعهده عرف است. 

 در حقوق

دانـد و وجـود آن را ( قانون مدنی، قانونگذار اثبات رشد را الزم می4244( مادۀ )2مطابق تبصرۀ )

دهد. بر این اساس، دو روش برای اطمینان از حصول رشـد قابـل طـرح بعد از بلوغ مفروض قرار نمی

 است:
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هر مورد به کمک ادلـۀ اثبـات ادعـا، )گـواهی یعنی در  ها؛اثبات رشد مورد به مورد در دادگاه نخست:

کارشناس معتمد قضایی و علم قاضی، در کنار گواهی گواهان و سایر امـارات و قـرائن( وجـود رشـد 

 قانون امورحسبی(. 13شناسایی گردد. )موضوع مادۀ 

خواهد  که در این صورت درواقع معیار نوعی پذیرفته دوم: تعیین امارۀ مناسب قانونی توسط قانونگذار؛

گـردد. ایـن شود و شناسایی رشد به بررسی مورد به مورد موکـول نمیشد. یعنی به نوع مردم توجه می

 گیرد.روش در نظام حقوقی کنونی ایران مورد استفاده قرار نمی

قانونی است، زیـرا تشـخیص حجـر و رشـد امـری دقیـق و  رسد بهترین روش، تعیین امارهبه نظر می

ای شدن تشخیص رشد خواهد شد؛ همچنین اگذاری امر به دادگاهها منجر به سلیقهکارشناسانه است و و

)کاتوزیـان، الزام مراجعه به دادگاه موجب عسر و حرج، تراکم کار دادگاه و اطاله دادرسی خواهـد شـد 

4173 :2 23.)  

تـوان ا اوالً، میالزم به ذکر است که تعیین امارۀ قانونی، منافاتی با حکم وجوب اختبار رشد ندارد. زیر

از طریق امتحان کردن فرد، خالف آن اماره را اثبات کرد و ثانیاً تعیین اماره، اقدامی در جهت تعیین سن 

رشد همگانی است؛ مثل بلوغ که امارۀ سنی مشخصی دارد ولی لزوماً در همۀ افراد در یک سن مشخص 

ی است و عرف چنین روشـی را منطقـی و (؛ ثالثاً، رشد امری عرف44: 4134افتد )مقصودی، اتفاق نمی

 داند.عاقالنه می

 . بررسی امارات محتمل برای رشد مالی در حضانت 2-1-5

 در ذیل احتماالت مطرح برای تعیین اماره قانونی رشد مورد توجه قرار خواهد گرفت:

رشدیافتگی اکثر بـالغین به عدم . احتمال اول این است که بلوغ جنسی امارۀ رشد قرار گیرد که باتوجه4

 (.4424 2: 4131ساز خواهد بود )انصاری و طاهری، در شرایط امروز، این مسئله مشکل

عنوان امارۀ رشد مدنظر قرار گیرد که البته با شبهۀ نسـخ همـراه به رشد متعاملین به. مادۀواحده راجع 2

حده بوده، نسخ شده است )کاتوزیان، وا( قدیم قانون مدنی که جایگزین این مادۀ4243است. زیرا مادۀ )

واحـدۀ ( اسـت، نـه مادۀ4243توان ادعا کرد که آنچه نسخ شده، مـادۀ )(. اما می137، 134 2: 4131

 (.443: 4134واحده را معتبر دانسته است )کار، مذکور. رویۀ قضایی نیز در برخی موارد مادۀ
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سالگی است و در برخی رشد پایان هجده . توجه به رویۀ عملی و عرف و عادت که بر اساس آن سن1

قوانین نیز مدنظر قرار گرفته است؛ نظیر قانون راهنمایی و رانندگی، وظیفۀ عمـومی و صـدور گذرنامـه 

 (.214: 4134بجنوردی، ؛ موسوی213: 4132یی، ایو ک کیپرهزاده، )قاسم

دانان، مغایرتی رخی از حقوق( منسوخ قانون مدنی است که به نظر ب4243. روش دیگر، احیای مادۀ )1

 (.31: 4134با مبانی فقهی ندارد )بروجردی، 

. آخرین روش تعیین اماره توسط قانونگذار، از طریق توجه به غلبـۀ امـر در میـان مـردم متعـارف و 1

 (.44: 4134مشورت با متخصصان این موضوع، یعنی روانشناسان است )مقصودی، 

نحـو گزینه باشد. زیرا جهل ما را در خصوص رشد افراد جامعه بـه رسد آخرین راه، بهترین به نظر می

نماید. همچنین مراجعه به متخصصانِ هر امری از جمله مواردی است که عقـل آن علمی و دقیق رفع می

کند؛ آن هم در موردی که تعبد شرعی وجود ندارد و اثبات نظر کارشناس مخـالف نصـوص را تأیید می

 باشد.شرعی نمی

 عنوان رشد غیرمالیر نظر گرفتن رشد در حضانت به. د2-5

به ماهیت خاص حضانت که از سنخ امور غیرمالی است، شرط رشد در این حکم را غیرمالی اگر باتوجه

 شود که آیا طرح این بحث دارای سابقۀ فقهی است یا خیر؟فرض کنیم، این سؤال مطرح می

 . بررسی رشد غیرمالی در فقه و حقوق1-2-5

( قانون مدنی، فقط بلـوغ شـرط کمـال در 4244برخی معتقدند که اگر بنابر مادۀ ) به بلوغ خاص: توجه

توان گفت که با بلوغ جنسی )بلوغ کلی از نظر کنار رود، باز هم نمیامور غیرمالی دانسته شود و رشد به

 .شودقانون مدنی( اهلیت در تمامی امور غیرمالی حاصل می 4244مادۀ  4مدنظر تبصرۀ 

توان گفت که بلوغ دارای ابعاد متفاوتی اسـت نظیـر: جسـمی، جنسـی، شناسی بلوغ میبه مفهومباتوجه

(. در مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام حول اصالح 141: 4134شرعی، عرفی و حقوقی )ایمانی، 

(، تیز به تفاوت ابعاد مختلـف بلـوغ )روانـی، عقلـی و جسـمی توجـه ویـژه شـده اسـت 4414مادۀ )

  (.242: 4134)بروجردی، 

های شناسایی بلوغ طریقیت دارند، این احتمال وجود دارد که بلوغ لذا برخی عقیده دارند ازآنجاکه نشانه

افراد در موضوعات مختلف، متفاوت باشد. پس باید در هر مورد از موارد خـاص، سـن بلـوغ توسـط 
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عبادی به توانایی درک و اجرای شرط عمل اشاره که فقها در انجام اعمال قانونگذار سنجیده شود. چنان

نماینـد و معتقدنـد دانند بلکه به شرایط هـم توجـه مـیکرده و هر ترک فعلی را مساوی با معصیت نمی

توان گفت که یک بلوغ عام وجود دارد که همـان کمـال جنسـی و پس می«. بحسبه موضوع کل بلوغ»

: 4134بروجـردی، رد که همان کمال عقلی اسـت )جسمی است و بلوغ دیگری به نحو خاص وجود دا

242.) 

 اند:اشاره کرده اهلل مکارم شیرازی نیز در جواب استفتایی به این مسئلهآیت

متن استفتاء: آیا در شرع مقدّس اسالم تغییر سنّ شرعى و قانونى ازدواج دختران از نُه به پانزده سـال »

 مجاز است؟

ست و الزاماً سنّ ازدواج نیست. توضـیح اینکـه ازدواج در صـورتى سالگى سنّ تکلیف اجواب: سنّ نُه

جایز است که دختر رشد جسـمانى کـافى بـراى ازدواج داشـته باشـد و در صـورتى کـه کارشناسـان 

طورخاص یا عام تأیید کنند که فالن دختر یا عموم دختران در محیط ما، در فالن سن، رشد جسمانى به

چنان سنّى حرام است. به تعبیر دیگر، بلوغ به حسب ادلّـۀ شـرع،  دواج درکافى براى ازدواج ندارند، از

 چهار مرحله دارد:

 الف( بلوغ به معناى سنّ تکلیف...

 ب( بلوغ به معناى آمادگى براى روزه...

که دختران از نظر جسمى آمادگى کافى داشته باشند و خطـر إفضـاء و  طورىج( بلوغ براى ازدواج، به

 ر کار نباشد.نقایص دیگرى د

 د( بلوغ و رشد براى مسائل اقتصادى و مالى...

 (.244ق: 4123شیرازى، )مکارم « از آنچه در باال گفته شد، جواب سؤال روشن است

تنهـا « اذا بلغـوا النکـاح»بر این، برخی از مفسرین در تفسیر آیۀ شش سورۀ نسـاء معتقدنـد کـه عالوه

ای که امکان گونهرساند، بهمال جسمی و هم کمال روحی را میرسانندۀ مفهوم احتالم نیست، بلکه هم ک

دلیلـی بـر تنهایی تشکیل خانواده و انجام وظایف خانوادگی برای فرد وجود داشته باشد. زیرا احتالم به

 (.44 1: 4172رشد کامل نیست )طبرسى، 

 رشـد ،ی(جنسـ وی جسـم بلـوغ) عـام رشد برعالوه موضوعاتبعضی از  رتوان گفت که دبنابراین می

اشـاره  خـانواده لیتشـک و ازدواج عقد توان بهها میۀ آنجمل از و است الزم زین)بلوغ خاص(  خاص
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 قرار ازدواج عقد نیطرف ،ییتنهابه بتوانند تا باشند دهیرسالزم ی نکاح رشد به ستیبایم نیطرف کهنمود 

 (.2: 4131 ،دامادمحقق) رندیگ

بر بلوغ، بـه رشـد خـاص آن امـر نیـز توجـه فقها در برخی موارد خاص، عالوه توجه به رشد خاص:

 معتقد است:یی طباطبا کاظممحمددیس مرحوم کهاند؛ چنانکرده

 زوجه نییتع مانند آنی هایژگیو و نکاح به نسبتی ول باشد دیرش و بالغی مال امور در شخص هرگاه»

 ازمنـدینی ول ذنإ به که استی مال امور در هیسف همانند ظاهربه نباشد، دیرش آن مانند و مهرها تیفیک و

 (.221: 4172لنگرودی، )جعفری « است

 اند: نیز این نظریه را تأیید کرده یمطهر دیشه

 ۀاداری سـتگیشا و اقـتیلی عنـی رشـد. استی حقوق اعمال صحت شرط رشد ،فکر طرز نیا طبق بر»

. ردیـبگ میتصـم ۀ آندربـار بتواند دیبا شخص ،ازدواجی برا . لذادهد انجام خواهدیم شخص کهی کار

 داشـتهی کافی عقالن رشد که است حیصح ازدواجشان آنگاه ،ندنک ازدواج دنخواهیم کهی دختر ای پسر

 فـرد سرنوشـت دری ریثأتو  هاتیولسئم چه و ستیچی برا و ستیچ که را ازدواج مفهومی عنی. باشند

-)مطهری بـه نقـل از محقـق «نشوند وارد تیاهم نیا بهی موضوع در کورکورانه و کنند درک دیبا دارد،

 (.2: 4131داماد، 

(، 41/3/4174( قانون مدنی اصالحی )مصوب 4411ها در نظام حقوقی ما نیز مطابق مادۀ )بر اینعالوه

سالگی در نظر گرفته شده است. اگرچه ایـن رونـد ظـاهرا  رشد نکاحی خاص برای دختران سن سیزده

 بـه مصـلحت موجـود، در مجمـعتوسط شورای نگهبان غیرشرعی خوانده شـد، امـا در نهایـت باتوجه

 تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. 

که بعضی اصوالً رشـد بر رشد نکاحی، رشد جزایی نیز مطرح شده است. چناندر نظام حقوقی ما عالوه

در آخرین تغییرات (. 221: 4172لنگرودی، )جعفری کنند. بندی میرا به دو نوع جزایی و مدنی تقسیم

که در شانۀ مسئولیت کیفری شناخته شده است. چنانبر شرط بلوغ، رشد جزایی نیز نقانونگذاری، عالوه

در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد »آمده است:  4132( قانون مجازات اسالمی سال 34مادۀ )

شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام
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شده در ایـن فصـل بینیهای پیشها، به مجازاتبه سن آند باتوجهشبهه وجود داشته باشد، حسب مور

 شوند.محکوم می

تواند نظر پزشکی قانونی را استعالم یا از هر طریـق ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتبصره

 «. دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند

تواند مؤید صحت کاحی و رشد جزایی میهای جدید در خصوص رشد نبنابر آنچه گفته شد، این قرائت

 در حضانت قرار گیرد. « رشد»توجه به شرط 

 . بررسی شرط رشد غیرمالی در بحث حضانت 2-2-5

تـرین طورکلی بحث در خصوص رشد خاص برای حضانت در کتب معدودی مطرح شده است. مفصلبه

برای رشد، مفهومی مالی در نظر است که چنانچه پیش از این اشاره شد،  موسوعه اطفالبحث در کتاب 

دهد برخی از فقهـای امامیـه، رشـدی گرفته است. اما در کتب دیگر نیز اشاراتی شده است که نشان می

 اند.غیر از رشد مالی را که مختص حضانت باشد، پذیرفته

حـث اهلل روحانی است که در توضیح لغت رشـد، ذیـل باز آیت الصالحینمنهاجیکی از این موارد کتاب 

(. 111 2تـا: قمی، بـیروحانی)حسینی« بلغ سن الرشد و کان مدرکاً واعیاً لمصلحته»اند: حضانت آورده

 دانند که فرد مُدرک به مصلحت خویش باشد. یعنی سن رشد را سنی می

 شیرازی است که ایشان نیز در توضیح رشداهلل حسینیاز آیت التعلیقات علی شرایعمورد دیگر نیز کتاب 

و کان رشیداً یعرف مصـالح نفسـه مـن مفاسـدها و »اند: در خصوص حضانت، تعبیر متفاوتی ذکر کرده

یعنی رشید کسی است که مصالح خـود (. 131 4ق: 4121شیرازى، )حسینى« یستطیع اداره شؤون نفسه

 را از مفاسد تشخیص دهد و بر ادارۀ شئون زندگی خود توانا باشد.

دهندۀ حکم حضانت است، سنی است کـه فـرد در آن اوالً، بـه سن رشد که پایانبنابراین از نگاه ایشان 

 صورت مستقل برآید. مصلحت خود آگاه باشد و ثانیاً، بتواند از ادارۀ امور خود به 

دانان نیز معتقدند که احتمال دارد منظور فقهای امامیه از رشد در مسئلۀ حضـانت، رشـد بعضی از حقوق

اشد، بلکه مقصود، پیدا شدن نیروی تمیز و قدرت تشخیص مصلحت در فرد بـرای مالی و عقل معاش نب

: 4133)گرجـی و دیگـران، انتخاب ادامۀ زندگی با یکی از والدین یا با فرد ثالث یا باالسـتقالل اسـت 

113.) 
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بعدی نیست که با پایان نیاز جسمانی فرزند تمام شود، بلکه کودک نیاز به پرورش و حضانت امری تک

راقبت روحی، روانی و اخالقی دارد. پس باید در حضانت، رشد قوای عقلی و روحی فرد هم در نظـر م

گرفته شود و اگر این مبنا مورد قبول واقع شود که برای رشد در امور مختلف، باید سنین متفاوتی تعیین 

فرآینـد کرد، پس برای حضانت نیز که از امور خاص است، باید رشد خاصی مطرح شود. در خصوص 

توان همانند رشد مالی به دنبال امارۀ مناسبی بود که فرض قانونگـذار را تشخیص رشد غیرمالی نیز می

 در این خصوص بیان نماید. 

 . بررسی امارات محتمل رشد غیرمالی 3-2-5

)گرجـی و انـد، دانان سـن هجـده سـال را پیشـنهاد کردهدر مورد امارۀ رشد حضانت، برخی از حقوق

به نظام آموزشی ایران، اند که باتوجهبعضی نیز به پایان دورۀ متوسطه اشاره کرده (144: 4133دیگران، 

 (.444: 4134)کار، شود سال محسوب میهمان هجده 

کنند که قانونگـذار افـراد را در دهند و بیان میقوانین مختلفی نیز وجود دارد که روح قانون را نشان می

هـا را از پـذیری آندانـد و آسـیبلوغ شایستۀ حمایت و توجه خاص مـیای بیش از سن ببازۀ زمانی

جهات مختلف مورد تأیید قرار داده است. پس ارتکاز ذهنی قانونگذار ما هرگـز ایـن نبـوده اسـت کـه 

 بخواهد کودکان را بعد از بلوغشان در جامعه رها کند.

کنـد و وص پایان حضانت کفایت نمـیشده، رسیدن به سن بلوغ در خصدرهرحال با عنایت به ادلۀ ارائه

شرط رشد نیز باید در نظر گرفته شود. حال چه رشد مالی مفروض قرار داده شود و چه رشد غیرمالی، 

های رشد در فقه امامیه و این مطلب کارگیری عقل قطعی و عدم تعبد در شاخصبه بهباز هم باید باتوجه

که این امـر در تبصـرۀ مـادۀ بوطه مراجعه کرد؛ چنانکه رشد در فقه امری عرفی است، به کارشناس مر

( قانون مجازات اسالمی جدید نیز )از طریق مراجعه به پزشکی قانونی( مـورد توجـه قـرار گرفتـه 34)

شناسـان( مراجعـه )روان است. اما ارائۀ اماره امری فراتر از این است و الزم است به کارشناسان علمی

های مناسـب را بـرای بحـث گیرند و شـاخصصورت جامع در نظر میهشود، زیرا آنها بحث رشد را ب

 کنند. حضانت و رشدیافتگی در خصوص آن ارائه می

مناسب است که در انتها برای نمونه به سن پایان حضانت در اسناد بین المللی و قوانین دیگـر کشـورها 

( رشد کودک از 4333) کودک قوقح کنوانسیون( کنوانسیون حقوق  کودک 43نیز توجه گردد. در ماده )
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( کسی است که به سن 4جمله وظایف و مسؤولیتهای والدین قلمداد شده است.  کودک نیز مطابق ماده )

 هجده سال نرسیده باشد. 

ذکر شده اسـت کـه  of 4 March 2002)-(Act no 2002 305 4( قانون مدنی فرانسه 174-4در ماده )

والدین مکلف به فراهم آوردن رفاه کودک هستند و این تکلیف تا زمانی که وی به بلوغ یا رهایی برسد 

باشد. با این همـه، در یابد. سن بلوغ و پایان کودکی در حقوق فرانسه نیز بیست و یک سال میادامه می

یابد. گرچه مـدت رگسالی هم ادامه میاین نظام حقوقی تعهد حمایت از کودک پس از رسیدن به سن بز

شامل وظایفی نظیر مراقبتهای بهداشتی، تأمین مخـارج تحصـیالت و زمان این تعهد مشخص نیست اما 

 (FULCHIRON ،2441 ،144نفقه فرزند خواهد بود. )

شود و رسیدن بـه سـن در حقوق مکزیک نیز اقتدارات والدینی درخصوص فرزندان خردسال اعمال می

)بلوغ( یا ازدواج کردن موجب پایان حضانت خواهد بود. سن بلوغ نیـز در ایـن نظـام حقـوقی قانونی 

 (BEGNÉ ،2441 ،114شود. )هجده سال در نظر گرفته می

در نظام حقوقی مصر نیز قانون احوال شخصیه در این باره صحبت کرده که آخرین اصالح آن مربوط به 

این قانون آمـده اسـت  2( 24اولیه مادر است، در ماده )( است، از آنجایی که حضانت حق 2442سال )

که حق حضانت مادر برای پسران تا ده سال و برای دختران تا دوازده سال اسـت.  پـس از ایـن سـن 

تواند طفل صغیر را تا زمان ازدواج، )بدون حضانت( در قیمومیت نگه دارد. اما این مطلـب در قاضی می

( 71( مـاده )1(، اما مطابق بنـد )2424نهایی نگردیده است )نوران، باشد اگرچه هنوز دست اصالح می

الیحه جدید، کودکان پس از پانزده سال اختیار دارند تا سن هجده سالگی که در کنار هر یک از والدین 

که می خواهند زندگی کنند. لذا با این اصالح سن پایان حضانت در واقع همان هجـده سـالگی خواهـد 

  1شد.

                                                           
1  -Parental authority is a set of rights and duties whose finality is the welfare of the child. It is vested in the 

father and mother until the majority or emancipation of the child in order to protect him in his. 
 ید فى تتزوج حتى الصغیر إبقاء السن هذ للقاضاى بعد ویجوز ,سنۀ عشرۀ اثنتی الصغیرۀ وبلوغ العاشرۀ سن الصغیر ببلوغ النساء حضانۀ حق ینتهی -2 

  .تقتضای ذلک مصالحتها ان تبین إذا حضانۀ اجر دون الحاضنۀ
 إذا أتم المحضون الخامسۀ عشرۀ من العمر، یکون له حق اإلختیار فی اإلقامۀ مع من یشاء من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إکماله-1 

 .الثامنۀ عشرۀ من العمر، إذا آنست المحکمۀ منه الرشد فی هذا اإلختیار
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تطبیقی درخصوص سن پایان حضانت نیز، مـا را بـه سـنی بیشـتر از سـن هجـده سـالگی  لذا بررسی

 های کارشناسی مورد توجه قرار گیرد. کند که مناسب است در بررسیراهنمایی می

 . نتیجه و پیشنهاد6

به قوانین موجود، سن پایان حضانت دارای ابهاماتی است. در مقالۀ حاضر در نظام حقوقی ایران باتوجه

 حقوقی و ذکر رویۀ قضایی، سعی در رفع این ابهامات شده است. ـبا تشریح نظرات فقهی

سـن  توان گفت حضانت با فرا رسـیدندانان، در حال حاضر میبا عنایت به رویۀ کنونی و آرای حقوق

به مخاطرات اجتماعی رها کردن فرزندان در که این مسئله باتوجهشود، درحالییافته تلقی میبلوغ پایان

 جامعه، مورد انتقاد است. 

بـرای پایـان یـافتن « رشـد»و « بلـوغ»با بررسی دقیق آرای فقهای امامیه و توجه ایشان به دو شرط 

یش سن حضانت تا پایان سن رشد وجود ندارد. البته ای برای افزاتوان گفت که مانع شرعیحضانت، می

در خصوص اینکه منظور از این رشد، مالی یا غیرمالی است، اختالفاتی وجود دارد. اگر گفته شـود کـه 

مقصود از سن رشد، سن مخصوصی است که اشخاص با رسـیدن بـه آن، از حیـث حضـانت، رشـید و 

ون نیاز به والدین مستقالً زندگی کنند، بیشـتر جنبـۀ توانند بدشوند و پس از آن میمستقل محسوب می

شود( قابل دفاع است. نکتۀ بسیار قابـل توجـه ایـن غیرمالی بودن رشد )که توسط کارشناس تعیین می

اند اما حضانت را در زمرۀ غیر مالی قـرار است که هرچند فقها برای امور غیرمالی رشد را الزم ندانسته

 ها رشد مالی را معیاری برای پایان حضانت در نظر گرفته اند.ای از فقاند و عدهنداده

به قوانین موجود، به پایان حضانت با فرا رسیدن سن بلوغ حکم دانان باتوجهبا وجود اینکه غالب حقوق

های طورکه روشن است، عدم وجـود زمینـهاند، اما خود به لحاظ تبعات اجتماعی منتقد آنند. همانداده

رین چالش در خصوص این موضوع است. زیرا با وجود ابهامات و اختالفات مـذکور، تپژوهشی بزرگ

این موضوع چندان مورد توجه پژوهشگران فقهی و حقوقی قرار نگرفته و در بیشتر کتـب حقـوقی نیـز 

 صرفاً بحث مختصری در مورد آن در فصل حضانت مطرح شده است.

شـود کـه در نی صریح در خصوص آن، پیشـنهاد میبه اهمیت موضوع و عدم وجود مستند قانوباتوجه 

قوانین مربوط به حضانت، سن مشخصی برای پایان آن تعیین شود. زیرا تعیین امـارۀ قـانونی بـرخالف 

تواند موجب کاهش مراجعۀ اشخاص به دادگاه گردد. همچنین الزم به ذکـر اسـت کـه امارۀ قضائی می
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رو نیسـت. زیـرا بـه عقیـدۀ فقهـای ره با مشکل شرعی روبهاستفاده از نظر کارشناسان در تعیین این اما

 توان برای آن به نظر متخصص مراجعه کرد. امامیه، تشخیص رشد امری عرفی است و می

 
 منابع

، قم: 4، چقواعد األحکام فی معرفه الحالل و الحرامه.ق(، 4141محمد )الدین احمدبنحلّى، جمالاسدى 

 به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.دفتر انتشارات اسالمى وابسته 

، قـم: 4، چالمهذب البارع فی شرح المختصر النافعه.ق(، 4147محمد )الدین احمدبنحلّى، جمالاسدى 

 دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

، تهـران: انتشـارات ای وکیل دادگستتریبررسی تطبیقی وظایف حرفه(، 4134) محمدرضا، انصافداران

 .جنگل

موسوعۀ أحکام األطفتال  (،ه.ق4123) اهلل، و پژوهشگران مرکز فقهى ائمۀ اطهارشیرازى، قدرتانصارى 

 .)ع(، قم: مرکز فقهى ائمۀ اطهار4، چو أدلتها

، تهـران: 4، چ(1مجموعه دانشنامۀ حقوق خصوصتی )(، 4131انصاری، مسعود، و طاهری، محمدعلی )

 انتشارات مهراب.

 لبحوث العلمیه.قم: مجمع ا ،4، چاألنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائعتا(، محمد )بیبنبحرانى، حسین

 ، تهران: انتشارات اطالعات.4، چتدبیر قانونی در سن ازدواج (،4134بروجردی، لیلی )

 .اهلل بهجتدفتر آیت :قم، 2چ ،جامع المسائل (،ق.ه4124) فومنى، محمدتقى گیالنى بهجت

 نا.، قم: بی4چ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ه.ق(،4144على )بنالدینعاملى، زینجبعی 

 ، تهران: کتابخانۀ گن  دانش.4، چترمینولوژی حقوق (،4172لنگرودی، محمدجعفر )جعفری 

 ، تهران: کتابخانۀ گن  دانش.2، چمجموعه محشی قانون مدنی(، 4132لنگرودی، محمدجعفر )جعفری 

 .)ع(، قم: مؤسسه آل البیت 4، چوسائل الشیعهه.ق(، 4143حسن )حرّ عاملى، محمدبن

 اهلل سیستانى.، قم: دفتر حضرت آیت1، چمنهاج الصالحینه.ق(، 4147سیستانى، سیدعلى ) حسینى

 ، قم: انتشارات استقالل.4، چالتعلیقات على شرائع اإلسالم ه.ق(،4121شیرازى، سیدصادق )حسینى 

، قم: مؤسسۀ 2، چشرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرامه.ق(، 4143حسن )الدین جعفربنحلّى، نجم

 اسماعیلیان.

https://shahreketabonline.com/Products/Authors/59355/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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، قـم: مؤسسـۀ 2، چجامع المدارك فی شرح مختصر النافعه.ق(، 4141یوسف )خوانسارى، سیداحمدبن

 اسماعیلیان.

 ، قم: مؤسسه المنار.3، چجامع األحکام الشرعیهتا(، سبزوارى، سیدعبداألعلى )بی

 پرداز.وهشى راى، قم: مؤسسۀ پژ4، چکتاب نکاحه.ق(، 4143زنجانى، سیدموسى )شبیرى 

، تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه 1، چحقوق خانواده(، 4134صفایی، حسین، و امامی، اسداله )

 تهران.

: دفتـر انتشـارات اسـالمى ، قـم1، چالمیزان فى تفسیر القرآن (،ق.ه4147) طباطبایى، سیدمحمدحسین

 .جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم

حدیقته  -الشترح الصتریر فتی شترح مختصتر النتافعه.ق(، 4143محمد )بنحائرى، سیدعلىطباطبایى 

 .)ره(اهلل مرعشى نجفى، قم: انتشارات کتابخانۀ آیت4، چالمؤمنین

، قـم: مؤسسـۀ آل 4، چت الحدیثته(ریاض المسائل )طه.ق(، 4143محمد )بنحائرى، سیدعلىطباطبایى 

 .)ع(البیت 

 خسرو. ناصر انتشارات ، تهران:1، چالقرآن تفسیر فى البیان مجمع(، 4172) حسنبنفضل طبرسى،

، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعـۀ 4چ ،الخالفه.ق(، 4147حسن )طوسى، ابوجعفر محمدبن

 مدرسین حوزۀ علمیه.

کتابخانـۀ ، قـم: انتشـارات 4، چالوسیله إلى نیتل الفضتیلهق(، ه.4143حسن )طوسى، ابوجعفر محمدبن

 .(ره)اهلل مرعشى نجفىآیت

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربى. التبیان فى تفسیر القرآن(، تاحسن )بیطوسى، ابوجعفر محمدبن

الـدار -، بیـروت: دار التـراث4، چاللمعه الدمشقیه فی فقته اإلمامیتهق(، ه.4144مکى )عاملى، محمدبن

 اإلسالمیه.

 ، قزوین: انتشارات طه.2، چمدنیحقوق (، 4131عدل، مصطفی )

سـیدمحمد : ، تحقیـقکنز العرفان فى فقته القترآنه.ق(، 4143عبداهلل )الدین مقدادبنمقداد، جمالفاضل 

 ، بى جا: مجمع جهانى تقریب مذاهب اسالمى.4قاضى، چ
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اء و تفستیر قتانون متدنی )استناد  آر(، 4132پیک، حسن و کیایی، عبـداهلل )زاده، سیدمرتضی؛ رهقاسم

 تهران: انتشارات سمت.های حقوقی(  اندیشه

 ، تهران: دارالکتب اإلسالمیه.1، چالکافیه.ق(، 4147یعقوب )کلینى، ابوجعفر محمدبن

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.4، چحقوق خانواده(، 4131کاتوزیان، ناصر )

 سهامی انتشار.، تهران: شرکت 1، چقواعد عمومی قراردادها(، 4173کاتوزیان، ناصر )

 ، تهران: انتشارات روشنگران.ساختار حقوقی در نظام خانوادگی ایران(، 4134کار، مهرانگیز )

زاده، مرتضی؛ صادقی، محمود و اهلل؛ امامی، اسداهلل؛ قاسمابوالقاسم؛ صفایی، حسین؛ عراقی، عزت گرجی،

 دانشگاه تهران. انتشارات ، تهران:4چ ،خانواده حقوق تطبیقی بررسی (،4133دیگران )

حقوق (، 4133پور، ابراهیم )داماد، سیدمصطفی؛ قنواتی، جلیل؛ وحدتی شبیری، سیدحسن و عبدیمحقق

 ، تهران: سمت.4، چقراردادها در فقه امامیه

 .44و  3، رهنمون، رانیای مدن قانون و هیامام فقه در ازدواج سن(، 4133) الساداتمیمر ،دامادمحقق

 .نشر میزان :تهران ،2، چهاى نو در حقوقدیدگاه(، قه.4127)شوشترى، سیدمحمدحسن  مرعشى

، تهـران: انتشـارات 4، چشناسی فقهی قوانین حقوق متدنیآسیب(، 4133معاونت آموزش قوۀ قضاییه )

 جنگل.

تهـران: ، 4، چهای خانوادهقضایی ایران در ارتباط با دادگاه یۀرو (،4137معاونت آموزش قوۀ قضاییه )

 جنگل.

 :تهـران ،های قوۀ قضاییه )مسائل قتانون متدنی(مجموعه نشست(، 4137) معاونت آموزش قوۀ قضاییه

 جاودانه.انتشارات 

 ، تهران: انتشارات خرسندی.2، چ(: اشخاص و محجورین1حقوق مدنی )(، 4134مقصودی، مراد )

 .)ع(طالبابىبنارات مدرسۀ امام على، قم: انتش44، چاحکام بانوانه.ق(، 4123شیرازى، ناصر )مکارم 

 ابوالفضـل ، بـه کوشـشهتای حقتوقی )حقتوق ختانواده(اندیشه(، 4134) بجنوردی، سیدمحمدموسوی 

 مجد. انتشارات تهران: ،4محمدزاده، چ

، بیروت: دارإحیـاء التـراث 7، چجواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالمه.ق(، 4141نجفى، محمدحسن )

 العربی.
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