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  چكيده

 تا تولد زمان از پسر، و دختر از اعم فرزند، حضانت براي مدني، قانون 1169 مادة مطابق     
 مورد در اما. است پدر با حضانت بعد به سالگي هفت از و دارد اولويت مادر ،سالگي هفت
 حضانت كه نيست مشخص و است نشده تكليف تعيين مدني قانون در حضانت، پايان زمان
 كه است شده سبب مدني قانون سكوت. رشد و بلوغ با يا رسد مي پايان به بلوغ سن با فرزند

 كه صورت اين به ،باشند داشته نظر اختالف حضانت پايان زمان ةدربار ها دادگاه و حقوقدانان
 پايان را آن احراز يا رشد سن به رسيدن ديگر اي عده و حضانت پايان را بلوغ سن بعضي

 و است خانواده حقوق در مهم بسيار مسائل از لهئمس اين كه درحالي دانند، مي حضانت
 بررسي با مقاله اين. شود تكليف تعيين امر اين در خصوص كه كند مي ايجاب رزندف مصلحت
 رشد و بلوغ با حضانت كه گيرد مي نتيجه آنها ادلة و قضايي روية و حقوقدانان نگاه از موضوع
 و فقه با هم بر مصلحت كودك، عالوهرشد،  و بلوغ با حضانت يافتن پايان. پذيرد مي پايان
 قانون  وياسالم مجازات قانون مانند متعددي، قوانين با هم و است بقمنط حضانت فلسفة
 معيار كودكي دوران از خروج براي را رشد كه كودك، حقوق كنوانسيون به ايران الحاق اجازة
 . دارد هماهنگي اند،  دادهقرار

 
  

  كليدي واژگان
  .، ولدطفل رشد، حضانت، بلوغ،     
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  مقدمه .1
 به اماميه فقه از تبعيت به مدني قانون. است حضانت بحث انوادهخ حقوق مهم مسائل از يكي
 محبت تواند مي كه را، مادر و داشته اي ويژه توجه فرزند اخالقي  ويجسم تربيت مسئلة

 ،كندكامل  مواظبت و مراقبت اش اولية زندگيهاي   در سالاو از و كند فرزندش تقديم بيشتري
 شدن بزرگ با .است دانسته اصلح سالگي هفت تا تولد آغاز از فرزند نگهداري و تربيت براي
 در اولويت مدني قانون  وياسالم فقه اجتماعي، زندگي هاي مهارت فراگيري به نياز و فرزند

 مدني قانون مذكور، كلي ةقاعد با وجود .است سپرده پدر به تكليف و حق عنوان به را حضانت
 قانون 1169 ةماد ةتبصر. دكن مي معرفي نحاض تعيين براي معيار و مالك را فرزند مصلحت

 اختالف، حدوث صورت در سالگي هفت از بعد«: دارد مي مقرردر اين خصوص  مدني
  .»باشد مي دادگاه تشخيص به كودك مصلحت رعايت با طفل حضانت

 بعضي شده، بررسي و بحث حقوق و فقه در باز دير از آن احكام و حضانت مسئلة گرچها
 قوانين و مدني قانون در كه است اين مسائل اين از يكي. دارد ابهام هنوز آن احكام و مسائل از

 تكليف تعيين حضانت، پايان زمان مورد در ،1391 ةخانواد حمايت قانون مانند ديگر، مرتبط
 حضانت پايان زمان ةدربار ها دادگاه و حقوقدانان كه است شده مسئله سبب اين. است نشده

 بعضي كه درحالي ،اند دانسته بلوغ سن را حضانت پايان آنها از برخي. دباشن داشته نظر اختالف
 با حضانت كه است اين غالب نظر گرچها ،پذيرد مي پايان رشد با حضانت كه معتقدند ديگر
 توان مين و دارد دنبال به را خود حقوقي آثار ها ديدگاه اين از كدام هر .پذيرد مي پايان بلوغ

 داشته نظر اختالف ما يها دادگاه حضانت پايان زمان مانند حديوا موضوع در كه پذيرفت
  .كنند صادر متهافت احكام و باشند

 اين سپس و مطرح ها دادگاه و حقوقدانان نگاه از ابتدا را حضانت پايان زمان مقاله اين
 كه ددار وجود ديدگاه دو كلي طور به ها دادگاه و حقوقدانان بين در. كند مي بررسي را ها ديدگاه
  .داند مي رشد ديگري و بلوغ را حضانت پايان يكي

  
   بلوغ با حضانت پايان .2

 با حضانت كه اند داشته اظهار مطلق صورت بهبدون ذكر دليل و  ديدگاه اين طرفداران از اي عده
صورت  بهدر بعضي از نظريات خود اين مطلب را  دادگستري حقوقي ةادار. پذيرد مي پايان بلوغ

 دهكر اعالم 22/3/1384 مورخ 1900/7 ةشمار ةنظري دربراي مثال، . كرده استمطلق بيان 
 قمري تمام سال نه دختر در و قمري تمام سال 15 پسر در كه بلوغ سن به رسيدن با«: است
  .)211: 1390 خانواده، مقررات و قوانين مجموعه( » ...است منتفي حضانت موضوع است
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كه از اين ديدگاه تبعيت شده، دليلي براي آن ارائه وان در بسياري از آراي تجديدنظر و دي
اند  ي مشابهي داشته و گفتهأها هم دادگاه بدوي و هم تجديدنظر ر پرونده در بعضي .نشده است

 يها دادگاه قضايي آراي مجموعه(كه با رسيدن اطفال به سن بلوغ موضوع حضانت منتفي است 
مواردي ديدگاه دادگاه بدوي با دادگاه در  اما ،)268- 269: 1392 خرداد ،)حقوقي (تهران استان تجديدنظر

 به را او حضانت كودك، مصلحت به توجه با بدوي دادگاهي، أر در دو .تجديدنظر تفاوت دارد
  . به سن بلوغ رسيده آن را رد كرده است دختر دليل اينكه به تجديدنظر دادگاه اما سپرده، مادر

 واخواهي مادر اما ،كرده واگذار )پدر( خواهان به را ودكيك حضانت دادگاه اول، ةپروند در
 بيشتري نياز است بلوغ ةآستان در دختر طفل«: است داشته اظهار مرحله اين در دادگاه و دهكر
 مادر با طفل حضانت ةادام دادگاه لذا. دارد مادر با خصوصي هاي درخواست بيان و مشاوره به
 يأر تجديدنظر دادگاهاما . »دهد مي تشخيص احفظ و اصلح را مادر و طفل مصلحت به را

 و است رسيده شرعي بلوغ سن به مشترك فرزند«: است داشته اظهار و  كردهنقض را مذكور
 تجديدنظر، يها دادگاه قضايي آراي مجموعه( »... ندارد بالغ ندزفر حضانت خصوص در تكليفي دادگاه

1391 :716(.  
: است داشته مقرر بدوي دادگاه شده، فرزند نتحضا خواستار پدر كه دوم ةپروند در

 طفل مصلحت شناسي، روان و مشاوره متخصص ةنظري جمله من شده انجام تحقيقات حسب«
 اعالم تجديدنظر دادگاه اما. »باشد مادرش با همچنان وي حضانت كه نمايد مي ايجاب مشترك
 ابوين حضانت مدار از و رسيده بلوغ سن به حاضر حال در ... مشترك فرزند«: است داشته
  .)716: 1391 تجديدنظر، هاي دادگاه قضايي آراي مجموعه( »گرديده خارج خود

   .اين ديدگاه حمايت كرده است  ذيل ازةديوان نيز در دو پروند
 دختر كه را فرزندانش از يكي حضانت درخواست طالق، ضمن  ميخاننخست پروندة در 

 علت اينكه خوانده بهحضانت او را،  دادگاه. است هدكر درخواست دادگاه از بود اي ساله 9
 دادگاه ،خواندهپس از تجديدنظرخواهي . همسر دوم اختيار كرده بوده، به مادر داده است

 ... دختر مشترك فرزند حضانت واگذاري«: مقرر داشته است حضانت، خصوص در تجديدنظر
است  منتفي حضانت موضوع بوده ريقم تمام سال نه مزبور فرزند اينكه به عنايت با (مادر به
 عالي ديوان 23 ةشعب و دهكر خواهي فرجام يأر اين به نسبت پدر يعني اوليه ةخواند. »)...

 ةدادنام ،»ندارد قانوني و شرعي موازين با مخالفتي«: تجديدنظر دادگاه يرأ كه بياناين  با كشور
: 1393 بهار ،)حقوقي (كشور عالي ديوان شعب قضايي آراي مجموعه( است نموده ابرام را تجديدنظر دادگاه

171 -169( .  
 تا طفل حضانت كه اند دهكر توافقضمن درخواست طالق توافقي،  زوجيندوم، پروندة  در

 از پس اما. است گرفته قرار بدوي دادگاه ييدأمورد ت توافق اين كه باشد مادر با سالگي 18
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 است نافذ جايي تا طفل حضانت«: است اشتهد مقرر كشور عالي ديوان 23 ةشعب خواهي، فرجام
 و نزند لطمه ابوين از احد همراهي در طفل اختيار و انتخاب حق به نسبت بلوغ از بعد كه

 حق اين با است شرع و قانون خالف ابداعي اينكه از نظر صرف سالگي 18 سن تا حضانت
  .)165- 167: 1393 تابستان كشور، عالي ديوان شعب قضايي آراي مجموعه( »دارد تعارض
 نظر يك و حضانت ةفلسف طفل، مفهوم به استناد با ديدگاه اين طرفداران از ديگر اي عده
   .پذيرد مي پايان بلوغ با حضانت كه اند داشته اظهار فقهي
  

   طفل مفهوم. 2 .1
 آمده مدني قانون 1179 تا 1168 مواد در كه »طفل« مفهوم به استناد با حقوق اساتيد از بعضي
 بلوغ سن به كودك رسيدن با و شود مي اطالق بلوغ از قبل كودك به طفل كه عتقدندم ،است

  قانون مدني1169 و 1168با استناد به مواد  بعضي مثال، براي. يابد مي پايان او حضانت
 است مدتي براي فرزند برابر در ابوين تكليف و حق طفل، حضانت كه است مسلم« : اند گفته
 ديگر قوانين و مدني قانون در اينكه به اشاره با اساتيد همين .»شود يم اطالق طفل وي به كه

: اند داشته اظهار همان قانون 1210 و 1207و با استناد به مواد  ،١نيامده عمل به طفل از تعريفي
 باشد نرسيده بلوغ سن به كه است كسي ...صغير و باشد صغير كه شود مي گفته كسي به طفل«

 و صفايي( »است باقي ابوين حضانت تكليف و حق نشده، زائل طفوليت صفت كه مادام و... 
 و پسر به«: اند گفته. م.ق 1210 ةماد 1 ةتبصر به استناد با همچنين اساتيد اين. )395: 1393 امامي،
 سنين از بعد جهت بدين و ٢گردد مين اطالق طفل يا كودك مزبور سن به رسيدن از بعد دختر
  .)395: 1393 امامي، و صفايي( »پذيرد مي پايان آن مدت و ساقط اصوالً حضانت تكليف مذكور
 حضانت پايان طفل مفهوم به استناد با خود نظريات بعضي در نيز دادگستري حقوقي ةادار

 اظهار 2/7/1377 مورخ 4641/7 ةشمار ةنظري در مثال، براي. است دهكر اعالم بلوغ سن را
 منتفي حضانت بلوغ سن به رسيدن از سپ است، اطفال مخصوص حضانت«: است داشته
 به استناد با بدوي دادگاه نيز ذيل ةپروند دو در. )212: 1390 خانواده، مقررات و قوانين مجموعه( »است
 حضانت بلوغ با كه است داشته اعالم ،است اطفال مخصوص حضانت اينكه و طفل مفهوم
  . است گرفته قرار يزن دنظريتجد دادگاه ييدأت مورد آرا اين و يابد مي پايان

 به استناد با دادگاه. است شده اش ساله 9 دختر حضانت خواستار پدري اول، ةپروند در
 موضوع بلوغ سن به اطفال رسيدن محض به«: گويد مي مدني قانون 1210 ةماد 1 ةتبصر

                                                            
: كه داشت مي مقرر و بود كرده تعريف را طفل 1370 اسالمي مجازات قانون 49 مادة 1 ةتبصر اساتيد، اين گفتة برخالف. 1
 . »باشد نرسيده شرعي بلوغ حد به كه است كسي طفل از منظور«

  .شوند مي محسوب كودك سال 18 زير افراد 1372 كودك حقوق كنوانسيون به ايران الحاق اجازة قانون 1 مادة مطابق. 2
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 و نيست طفل بالغ انسان و است اطفال مخصوص حضانت اينكه چه شود مي منتفي حضانت
 قضايي آراي مجموعه(» نمايند تصميم اتخاذ شخصاً توانند مي رسند، مي بلوغ سن به كه افرادي
   .)717: 1391 تجديدنظر، يها دادگاه

 ده و نيم و سال دوازده ترتيب به كه (فرزندش دو حضانت خواهان يمادر دوم ةپروند در
 سن از خارج «:فرزند دو اين كه كند مياعالم  دادگاه. شود مي ،)داشتند ماه چهار و سال

 تعيين صالحيت خصوص اين در دادگاه و ... گردند مي محسوب بالغ دو هر و بوده طفوليت
  .)717- 718: 1391 تجديدنظر، هاي دادگاه قضايي آراي مجموعه( »ندارد و نداشته حضانت

  
  حضانت فلسفة و مفهوم. 2 .2

 استناد) آن ةفلسف تشريح بدون (حضانت ةفلسف به ديدگاه اين براي حقوق اساتيد از بعضي
 توان مي حضانت مفهوم و حضانت ةفلسف به توجه با«: كه اند داشته اظهار كلي صورت به و كرده
 پايان حضانت ةزمين در والدين تكليف فرزند شدن كبير با االصول علي و ظاهر به گفت
  .)459: 1387 ،همكاران و گرجي( »پذيرد مي
  
  فقه. 2 .3

 حضانت تكليف نظر، يك بنابر«: اماميه فقه در كه اند شده عيمد ديدگاه اين طرفداران از بعضي
- 460: 1387 ،همكاران و گرجي( »پذيرد مي پايان قمري يسالگ پانزده در پسر و سالگي 9 سن در دختر

 مبني بر پايان يافتن (بزرگ فقهاي از يكي نظر حتي ديدگاه اين طرفداران از ديگر برخي ١.)459
 قانون و فقه در رشد اينكه به توجه با«: اند گفته و داده قرار تقادان مورد  را)رشد با حضانت

 نظر به انتقاد قابل باشد، مي غيرمالي امر يك طفل نگهداري و است مالي امور به مربوط مدني
  .)396: 1393 امامي، و صفايي( »... رسد مي

  
  رشد و بلوغ با حضانت پايان .3

 با حضانت كه است اين) است اقليت نظر كه (ها دادگاه بعضي و حقوق اساتيد از برخي نظر
. اند كرده بيان مطلق صورت به را مطلب اين بعضي نيز اينجا در. پذيرد مي پايان رشد و بلوغ
 تا طفل حضانت شود مجنون پدر كه درصورتي«: است داشته اظهار اساتيد از يكي مثال، براي
 از ايشان منظور كه است طبيعي. )196: 1376 امامي،( »بود خواهد مادر ةعهد به سالگي هجده

                                                            
  ).380 :ق1402مغنيه، (شود   نقل مي ايشان بعداًةاي مغنيه نسبت داده شده و متن گفتاين نظر به آق. 1
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 اثبات يا رشد سن به رسيدن از پس«: دارد مي اظهار ديگري استاد. است رشد سن سالگي هجده
  .)127-128: 1393 كاتوزيان،( »ندارند ... فرزند تربيت ةدربار اختياري هيچ مادر و پدر آن

 مفهوم به  ديدگاه اولفدارانطربعضي از  ماننداين ديدگاه  طرفداران از بعضي مقابل، در
  .اند كرده استناد فقها فتواي به يا حضانت ةفلسف به يا طفل

  
  طفل مفهوم .3 .1

 با مترادف را طفل ةكلم مدني قانون«: گويد مي طفل مفهوم به استناد با حقوق اساتيد از يكي
: 1376 مي،اما(» باشد نرسيده قانوني رشد سن به كه است كسي صغير. است نموده استعمال صغير

 فرزند توان مين ديگر رشد سن به رسيدن از بعد« :گويد مي خصوص اين در ديگري استاد. )187
  . )127: 1393 كاتوزيان،( »ناميد طفل يا كودك را خانواده

  
  حضانت فلسفة. 3 .2

 اشاره حضانت ةفلسف به طفل، مفهوم بر عالوه ،ديدگاه اين اثبات براي حقوق اساتيد از بعضي
 پس اوست، از حمايت دارند خود فرزند بر مادر و پدر كه اقتداري مبناي«: كه تقدندمع و هكرد
 از شد، رشيد و كبير طفل كه همين. آنست به نيازمند طفل كه دارد ادامه زماني تا اقتدار اين

  .)127: 1393 كاتوزيان،( »پذيرد مي پايان گونه همين نيز حضانت ... شود مي خارج واليت تحت
  

  فقه به داستنا .3 .3
 است داشته اظهار پدر اما، دهكر  از دادگاه تقاضاي نفقهمشترك فرزند براي مادر اي، پرونده در
 و شده خارج حضانت از بنابراين و گذشته قمري كامل سال 9 از دختر مشترك فرزند سن كه

 خصوص در«: است داشته اظهار دادگاه. ندارد او براي نفقه درخواست براي سمتي مادرش
...  1210 ةماد 1 ةتبصر به توجه با گرچه ندارد صريحي ماده مدني قانون حضانت از جخرو

 خصوص در نيز حضانت و باشد نرسيده بلوغ سن به كه است كسي طفل كه شود مي استنباط
 بر عالوه حضانت از خروج«: گويد مي ١دادگاه سپس با استناد به فتوايي از امام. »... است، اطفال
 و نيست وارد اصلي خواهان بر سمت عدم ايراد لذا باشد مي هم فرزند رشد بر متوقف بلوغ
 تجديدنظر دادگاه 45 ةشعب .»نمايد مطالبه اوست حضانت در كه را فرزندش نفقه تواند مي مادر
 تهران استان تجديدنظر يها دادگاه قضايي آراي مجموعه (است كرده دييتأ رارأي نيز اين  تهران استان

  .)269 - 270: 1392 دادخر ،)حقوقي(
  

                                                            
 .اين فتوا بعدا نقل خواهد شد. 1
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  مذكور ديدگاه دو ارزيابي و تحليل. 4
 يا بلوغ با حضانت كه بودند گفته مطلق صورت به كه بودند افرادي ديدگاه دو هرپيروان  بين در

 براي. بودند كرده استدالل خود نظر براي اي عده گروه دو هر در اما ،پذيرد مي پايان رشد
  . شود مي بررسي  آنهامشترك ةادل ،ورمذك ديدگاه دو تحليل و ارزيابي

  
  طفل مفهوم .4.1

 به را آن و كرده استناد طفل مفهوم به خود نظر اثبات براي ديدگاه دو هر طرفداران از برخي
 گفت مي ديگري و بلوغ از قبل به صغير گفت مي يكي كه تفاوت اين با ،بودند كرده معنا صغير

 از پرداخته، حضانت ةمسئل به كه مدني قانون 1179 تا 1168 مواد. شود مي گفته رشد از قبل به
 سنيني يا سن چه رب ناظر »طفل« ةكلم كه ديد بايد رو ازاين .است گفته سخن »طفل« حضانت

   .است كودك زندگي از
 كودك، آدمي، نوزاد بچه،«: به جمله از طفل دهخدا نامه لغت مانند فارسي هاي فرهنگ در
 نقل به فرهنگ همين در. است شده معني »خرد كودك وحشي، انجانور و مردم نوزاد مولود،

 تا عندالبعض و بلوغ وقت تا والدت از طفوليت «يا و »صبي از خردتر طفل «ديگر منبع دو از
 بچه،«: به طفل نيز معين فرهنگ در. )15483: 1377 دهخدا،( است شده معنا »نهوض و حركت وقت

  . )2228: 1360 معين،( است شده معني »نوزاد كودك،
 خوري( »چيزي هر كوچك «١،)1751: ق1399 جوهري،( »مولود«: به طفل عرب لغت كتب در
 »كوچك مولود« ٣،)8: تا بي فيروزآبادي،( »مولود يا چيزي هر كوچك «٢،)710: ق1403 اللبناني، الشرتوني

 ٥.)290: ق1430 لفيومي،ا مغربي( است شده معنا »حيوان و انسان كوچك فرزند «و ٤)413: تا بي فارس، ابن(
 طفل او به تميز از بعد و ماند مي باقي تميز سن تا فرزند براي طفل عنوان كه شده گفته عالوه هب

   ٦.)290: ق1430 الفيومي، مغربي( »شود مي گفته صبي بلكه شود مين گفته
 اما در قرآن كريم ظاهراً ،شده معنا نوزاد به اغلب لغت كتب در طفل است، واضح چنانكه

  . )164 و 113 :ق1417طباطبائي، (طفل به قبل از بلوغ اطالق شده است 
 گفته كسي چه به كودك يا طفل اينكه در خصوص ما قوانين در كه شد اشاره پيشتر

 كيفري دادرسي ينيآ قانون 304 ةماد 1 ةتبصر در. است دهش وضع متضادي مقررات شود، مي

                                                            
 .»طفل ايضا وحشيه كل ولد و المولود،: الطفل«. 1

 .»شيئ كل من الصغير«. 2

 .»المولود وقيل ... شيئ، كلي من الصغير«. 3

 .»الصغير المولود واالصل«. 4

 . »الدواب و االنسان من الصغير لدالو«. 5

  .»صبي بل طفل ذلك بعد له اليقال ثم ميز يحتي للولد االسم هذا بقي يو«. 6
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 حالي در اين .»است نرسيده شرعي بلوغ حد به كه است كسي طفل«: كه است آمده 1392
 در كه را كودك ،1372 كودك حقوق كنوانسيون به ايران الحاق ةاجاز قانون 1 ةماد كه است
 18 سن زير انساني افراد«: به است طفل معادل مدني قانون 1169 ةماد و) 2228: 1360 معين،( لغت
   .است كرده تعريف »سال

 استفاده طفل عنوان از حضانت بحث در فقهي، كتب در مدني، قانون برخالف عالوه، به
 قانون نويسندگان كه نيست معلوم و است شده استفاده فرزند يعني »ولد« عنوان از بلكه ،نشده
 فرزند به را طفل نيز دوم ديدگاه طرفداران از بعضي. اند كرده استفاده »طفل« لفظ از چرا مدني
  . است واژه اين ظاهري مفهوم برخالف معنا اين اما )127: 1393 كاتوزيان،( اند كرده معنا

 صورت دقت با مدني، قانون حضانت مبحث در طفل، ةكلم از استفاده توضيح، اين با
 هم بلوغ از بعد و بلوغ از قبل دوران شامل تا شد مي استفاده فرزند ةكلم ازد باي و نگرفته

  . شد مي
  

  حضانت فلسفة .4.2
. بودند كرده استناد حضانت ةفلسف به خود نظر اثبات براي دگاهدي دو هر طرفداران از برخي
 آمده لغت در .دكر توجه آن مصاديق و حضانت مفهوم به بايد حضانت ةفلسف بهتر درك براي
 مغربي( دهد قرار خود بال زير را آن كه است اين خود تخم به نسبت پرنده حضانت كه است
 كه زني است پرنده مانند و بچسباند خودش به بالش يرز در را تخمش يا ؛١)114: ق1430 الفيومي،

 خود تربيت و حضانت تحت را كودكش يا ؛٢)237: ق1395 طريحي،( كند مي حضانت فرزندش از
 يا )401: 1364 االثير، ابن( كودك تربيت به حضانت خالصه طور به .٣)243: تا بي فيروزآبادي،( دهد مي قرار

   .)237: ق1395 طريحي،( است شده معنا شود مي وطمرب او تربيت به چه آن و تربيت
 مطابق. اند كرده اشاره حضانت ةفلسف به غيرمستقيم صورت به فقها بعضي نيز فقهي كتب در
 از است عبارت حضانت است، گرفته قرار نيز فقها از بسياري پذيرش مورد كه ثاني، شهيد نظر

 ةجمل از كه شود مي مربوط او تربيت به آنچه و او تربيت منظور به طفل بر تسلط و سرپرستي
: تا بي عاملي، ؛421: ق1416 عاملي،( است كودك از مواظبت و نگهداري مانند او مصلحت رعايت آنها
   ٤.)203: ق1439 موسوعه، ؛211: 1386 مشكيني، ؛83: ق1409 بحراني، ؛283: م1981 نجفي، ؛458

                                                            
 . »ضمه تحت جناحه... حضن الطائر بيضه «. 1

 .».اذا ضمه الي نفسه تحت جناحه، و كذلك المراه اذا حضنت ولدها«. 2

 .» او رباهجعله في حضنه،... و حضن الصبي حضنا و حضانه، «. 3

 و كحله و رفعه و سريره في جعله و حفظه من مصلحته، من بها تعلق يما و تربيته لفائده المجنون و الطفل علي واليه ... هي«. 4
  .»ذلك نحو و ثيابه و خرقه غسل و تنظيمه و دهنه
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 عبارت حضانت كه است شده گفته و اشاره حضانت تشريع حكمت به منابع بعضي در
 آن هم شرع و پذيرفته را آن عرف و عقال كه است خاص واليتي و كودك بر واليت از است

 شارع. شود حفظ جامعه بعدي هاي نسل حيات و مينأت را جامعه يبقا تا است دهكر ييدأت را
 الفقه موسوعه( داند مي فرزند رفتن بين از مستلزم را آن ترك و نموده ييدأت را طبيعي حق اين

   .)204: ق1439 االسالمي،
 در خصوص بحث ضمن در توان مي را حضانت حكمت يا فلسفه ،مذكور مطالب بر عالوه

 گويد مي ثاني شهيد. دكر مالحظه نيز شود، مي اشاره آنها از بعضي به كه مادر حضانت شرايط
 منحرف دينش از را او مادر چون ،ندارد حضانت حق مسلمانش فرزند به نسبت كافر مادر كه
 و باشد عاقل بايد مادر ،ثانياً. كرد خواهد رشد كند، مي دريافت او از آنچه طبق بر فرزند و دهكر

 و نگهداري خود كودك از تواند مين او كه است اين آن دليل و ندارد حضانت مجنون مادر
 فارغ شوهر حقوق دايا از بايد مادر ،ًاثالث. دارد سرپرست به نياز خودش او بلكه نمايد مراقبت
 مشغول را او ازدواج چون ،شود مي ساقط او حضانت حق كند ازدواج مادر اگر بنابراين،. باشد
 بايد مادر ،رابعاً. شود مي فرزند تكفل و سرپرستي مانع اين و كند مي شوهرش حقوق ايفاي به

 داشته اليتو تواند مين فاسق شخص چون ،ندارد حضانت فاسق مادر بنابراين،. باشد امين
 كودك عالوه، به. كند خيانت كودك از مراقبت و نگهداري به نسبت است ممكن اينكه و باشد

. بگيرد الگو او از زندگي در كودك كه است ممكن و برد مين بهره مادري چنين حضانت از
  .)422- 425: ق1416 عاملي،( پذيرد مي شود كاشته آن در هرچه كه است خالي زمين مانند كودك
 الؤس اين ،است شده تشريع فرزند از مراقبت و تربيت براي حضانت اينكه به توجه با لحا
 ويژه به حاضن مراقبت و تربيت به ،است رسيده بلوغ سن به كه پسري يا دختر كه است مطرح
 ترديدي شده بالغ فرد نگهداري و تربيت به نياز در كه رسد مي نظر به خير؟ يا دارد نياز والدين
 بلوغ سن از قبل فرزند حضانت براي كه اي فلسفه همان ديگر، عبارت به. باشد شتهندا وجود
 با نياز، اين كه گفت بتوان شايد و دارد وجود نيز رشد سن تا بلوغ از بعد براي ،دارد وجود
 شديدتر شود، مي فرزند در متعددي رواني و بيولوژيكي تحوالت موجب بلوغ اينكه به توجه
 توجه كودك نياز اين به ي بدويها دادگاه از بعضي انكه اشاره شد، چنگرچها. باشد هم

  . است نگرفته قرار پذيرش مورد ها دادگاه در رويه صورت به سفانهأمت اما ،اند كرده
 بلوغ هنگام كودك چون .كرد توجيه هم  ميعل نظر از توان مي را رشد تا حضانت ةادام
تشديد  سبب تغييرات اين ،كند مي تجربه وانير و  ميجس نظر از را زيادي و عميق تغييرات

 اشاره مختصر صورت به تغييرات از برخي به اينجا در. شود مي مراقبتحضانت و  به او نياز
 در. افتد مي اتفاق زندگي دوم ةده در بزرگسالي به انتقال گويد مي نويسندگان از يكي. شود مي

 بزرگسال آن پايان در و بچه يك شخص) است }adolescence{نوجواني معادل كه (بلوغ ابتداي
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 و مبهم هاي موقعيت رواني و بيولوژيكي نظر از كودك مرحله دو اين بين كه درحالي ،است
 براي كه گويد مي ديگري ةنويسند ،(Katchadourian, 1976: 34- 35) كند مي تجربه را سيالي
 ميجس رشد نظر از آنها زندگي هاي سال ترين پرحادثه 16 تا 12 بين هاي سال نوجوانان، ربيشت

 مانند ،افتد مي اتفاق رشد ميزان نظر از زيادي تغييرات كودك در بلوغ هنگام. است شخصيتي و 
 و مثل توليد و جنسي اندام سريع رشد و بدن اندام و شكل در تغيير بدن، سايز سريع افزايش

 تغييرات سري يك با همراه تغييرات اين. است جنسي بلوغ ةنشان كه شخصي خصوصيات
   قادر را فرد بلوغ هنگام سريع رشد (Tanner, 1971: 907). است مذكر جنس در ويژه به رواني
 .(Gordon,1971: 944) شود توجه قابل لذت هم و شديد صدمات سبب هم كه سازد مي

 نوجوان كه اعتقادي و تمايالت و ها خواسته نظر از را نوجواني ةدور نويسندگان، از يكي
 نوجواني ةمرحل اولين كه است معتقد و كرده تقسيم مرحله پنج به ،دارد خودش ةدربار
 تا سالگي 12 تا 10 در كودكان. (Blos, 1971:961) است نوجواني فرايند در دوره ترين مهم

 – Blos,1971: 962(دهند مي دست از بزرگساالن كنترل به نسبت را خود مثبت واكنش حدودي

 سالگي 12 در. دارد وجود نوجواني يندافر آغاز در رواني نظر از يديشد بسيار پيچيدگي. )964
 اعتقادات تداوم و منطق تا سازد مي متمايل را او كه كند مي پيدا جديدي شناختي توانايي كودك
 را معيارها از بسياري كودك دوره، اين در. (Bakan, 1971: 999) كند بررسي را خود موجود
 كند مي ارزيابي ترديد و شك با را ها ممنوعيت ةهم ودهد   ميقرار الؤس مورد

(Bakan,1971:1002) .همراه رواني مسائل كه دهد مي رخ او احساسات در تغييراتي طور همين 
 جديد ساختار يك در آنها جايگاه و آنها ارزيابي جديد، تفكرات هجوم شامل تغييرات اين با

 دباي گذشته اعتقادات و اعمال اينكه و يافته پايان كودكي دوران كه است آن ةنشان بلوغ. است
 نظر از ديگر، طرف از. (Bakan, 1971: 1004) بروند بين از يا دهند شكل تغيير يا شود جايگزين

 گيري تصميم نظر از بزرگساالن با مقايسه در بلوغ هنگام كودكان كه است شده ثابت  ميعل
 توجه مدت كوتاه نتايج به، (Hamilton, 2012:1056-1057; Scott-Hayward, 2007:62) ترند ضعيف
 پذيرترند آسيب دوستان فشار برابر در و هستند، ريسك طالب بيشتر دارند، بيشتري

(Besche,2006: 23-24)، منافع به را مدت كوتاه منافع و ندارند نفس كف و كنترل قدرت 
 سن رشد سن ،البمط اين به توجه با ١.(Spear,2006: 20 – 21) دهند مي ترجيح بلندمدت
او  نوجواني آغاز در كه خطرهايي از كودك تا است حضانت پايان براي تر يمنطق و تر مناسب

گاه اول، اين دكه برخي از طرفداران ديبه همين دليل است . بماند مصون كند، مي تهديدرا 
 هنوز بلوغ، سن به رسيدن از بعد نوجواني كه هر شده گفته مثال، براي. اند نقد كردهديدگاه را 

 كردن محدود «،شود مي ساقط حضانت تكليف و حق كه حال عين دارد و در احتياج مراقبت به
                                                            

 .226-228: 1396 پور، انصاري: ك.ر بيشتر، توضيح براي. 1
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، صفايي و امامي( »است انتقاد قابل و بوده مصلحت و عرف خالف مذكور سن به حضانت مدت
 صلحتم«: اند گفته و گذاشته فراتر را پا نيز ديدگاه اين طرفداران از ديگر  بعضي.)396-395 :1393

 بدون باشد، رشيد و عاقل لو و را طفل ... بلوغ سن به فرزند رسيدن از بعد والدين نيست
بيان  اساتيد همين نهايت  در.)460- 461: 1387 ،همكاران و گرجي( »كنند رها سرپرستي و نظارت
 مهادا آيد، مي شمار به رشد سن كه سال 18 سن تا ابوين، نظارت الاقل يا حضانت،«: كه اند كرده
  .)461: 1387 همكاران، و گرجي( »يابد

 يابد، مي پايان بلوغ با حضانت كه اند بوده معتقد اينكه با ها دادگاه بعضي نيز قضايي ةروي در
 تقاضاي دادگاه كه داراي دو فرزند بود، از  ميخان اي پرونده در. اند نپذيرفته را آن عمل در

 اين از لذا هستند كبير مشترك فرزندان« :داشت اعالم حضانت خصوص در دادگاه. كرد طالق
 پس. شود مي ييدأت تجديدنظر دادگاه توسط يأر اين. »باشد مين تكليف با مواجه دادگاه جهت

 در«: است كه اين دهكر وارد كشور عالي ديوان 21 ةخواهي، يكي از ايرادهايي كه شعب از فرجام
) آنان بلوغ و اطفال حضانت از جخرو فرض علي (طالق مقررات اصالح ةواحد ماده 2 ةتبصر
 قانوني رشد به كه مادام نگرديده منتفي مشترك اطفال به نسبت والدين تكليف تعيين
  .)412-415: 1392آذر آبان، مهر، ،)حقوقي (كشور ديوانعالي شعب قضايي آراي مجموعه( »اند نرسيده
نت با رشد آيا كه در اينجا مطرح است اين است كه در صورت پايان يافتن حضاالي ؤس

 از نظر فقها ١كودك بعد از بلوغ حق انتخاب جهت زندگي با يكي از والدين را دارد يا خير؟
و اگر كودك بتواند رشد ) 282-283: 1981؛ نجفي، 421: ق1416عاملي، (حضانت نوعي واليت است 

 ةتبصربق ، در حضانت، مطاثانياً. شود ميخارج ) مانند واليت( از حضانت ،خود را اثبات كند
 قانون مدني مصلحت كودك مقدم بر حق والدين است و اگر مصلحت كودك 1169 ةماد

 . ي مقتضي صادر خواهد كردأ قانون حمايت خانواده ر29 ةماد دادگاه مطابق ،ايجاب كند

  
  فقه به استناد .4.3

 شدهن تعيين حضانت پايان براي خاصي سن ديگر قوانين و مدني قانون در شد، اشاره چنانكه
 در بايد مدني دادرسي ينيآ قانون 3 ةماد و اساسي قانون 167 اصل به توجه با بنابراين،. است
 رجوع معتبر فتاوي و  مياسال معتبر منابع به قانون يا تعارض سكوت يا يا اجمال ،نقص موارد
  . شود روشن قضيه حكم تا دكر

. بودند كرده استناد نيز فقه به خود ةنظري اثبات براي ديدگاه دو هر طرفداران از بعضي
 در پسر حضانت و سالگي نه در دختر حضانت فقه در نظر يك مطابق كه اند گفته اول گروه
 آن نويسنده كه اند كرده استناد منبعي به گروه اين. شود مي تمام بلوغ سن يعني سالگي پانزده

                                                            
  .قلي در اين خصوص در دست تهيه استشايان ذكر است كه تحقيق مست. 1
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 مدت اماميه نظر از كه گويد مي نويسنده اين. شود مين محسوب نام صاحب فقهاي از منبع
 سنين اين از بعد و است سال هفت نثؤم فرزند براي و سال دو مذكر فرزند براي حضانت
 اين در كه سالگي پانزده به پسر و برسد سالگي نه به دختر اينكه تا دارد تعلق پدر به حضانت

 اين انتساب ١.)380: ق1402 مغنيه،( كند زندگي كسي چه با كه بگيرد تصميم تواند مي فرزند سنين
 و بلوغ با حضانت كه است اين اماميه بزرگ فقهاي نظر و نيست درست اماميه فقهاي به نظر
  . يابد مي پايان رشد

 با حضانت اينكه يعني دوم، ديدگاه اما. ندارد  ميمحك جايگاه فقه در اول ديدگاه بنابراين،
. است گرفته قرار پذيرش مورد اماميه بزرگ فقهاي توسط كه است نظري يابد، مي پايان رشد
  .شود مي اشاره بزرگ و مشهور فقهاي از تن چند ديدگاه به نمونه، براي

 حقي هيچ ابوين است رشيد و بالغ فرزند اگر«: گويد مي حضانت بحث در طوسي شيخ
 پسر چه شود، جدا آنها از يا بماند آنها از هريك نزد كه دارد اختيار او و ندارند او به نسبت
 ايشان. اند كرده بيان حلي محقق را عبارت همين ،تقريباً ٢.)39: ق1387 طوسي،( »دختر چه و باشد
 دارد حق او و شود مي ساقط او از ابوين واليت برسد رشد و بلوغ به فرزند هرگاه كه گويند مي
  ٣.)585: 1384 حلي، محقق( كند زندگي خواهد مي كه كس هر با كه

 ساقط او از حضانت برسد رشد و بلوغ به صغير گرا ثاني شهيد و اول شهيد نظر مطابق
 فرزند چه ،ندارد واليت كسي رشيد بالغ بر و است واليت از نوعي حضانت چون ،شود مي

- 464: تا بي عاملي،( بيوه يا باشد باكره كه ندارد تفاوتي است نثؤم اگر و نثؤم چه و باشد مذكر
 و بالغ فرزند گاه هر اينكه بر دائر حلي محقق بيان از پس ديگري جاي در ثاني شهيد ٤.)463

 زندگي خواهد مي كه كسي هر با دارد حق او و شود مي ساقط او از ابوين واليت شد رشيد
 توافق مورد مسئله اين و نيست دختر و پسر بين تفاوتي قضيه اين در كه فرمايد مي كند،

  ٥.)436: ق1416 عاملي،( فقهاست
 مدت براي فرزند بر مادر سلطنت و واليت شرعاً انتحض كه گويد مي فقها ازديگر  يكي
 هست آنها نزد كه فرزند حضانت ةدربار بحثي هم كنار در زوجين زندگي با. است معلوم
 در اما. كند مي قيام ،اوست دوش بر كه تربيت تكليف به نسبت آنها از هريك و شود مين مطرح

                                                            
مده الحضانه للذكر سنتان، و لالنثي سبع سنين، و بعدها تكون لالب الي ان تتم االنثي تسعا، و الذكر خمس : و قال االماميه«. 1

 . »عشره سنه يختار اي االبوين شاء

 او كان ذكرا عنهما، واالنتقال منهما، شاء من عند لمقاما في اليه والخيار فيه، الوالدين الحد فالحق رشيدا بالغا الولد كان فان«. 2
 . »انثي

 .»اذا بلغ الولد رشيدا سقطت واليه االبوين عنه، و كان الخيار اليه في االنضمام الي من شاء«. 3

 .»، البكر و الثيبو اذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانه عنه، النها واليه، و ال واليه عليه الحد، سواء في ذلك الذكر واالنثي«. 4

  .»وفاق موضع هو و. االنثي و الذكر بين ذلك في الفرق«. 5
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 بالغ فرزند اگر او، تربيت و فرزند مورا تصدي ةدربار آنها اختالف يا زوجين بودن جدا صورت
 چه و باشد پسر چه گيرد مي تصميم كند زندگي كسي چه با اينكه ةدربار خودش بود رشيد و

  .)271: ق1404 الحلي، سيوري( دختر
 و شوند جدا هم از شوهر و زن گاه هر گويد مي حضانت بحث ابتداي در جواهر صاحب

 زندگي ديگري شخص يا خود والدين از يك كدام با اينكه در او باشد، رشيد و بالغ آنها فرزند
 چه ،است نثؤم اگر و نثؤم چه و باشد مذكر چه است مختار ،كند زندگي تنهايي به يا كند
 موارد در و ندارد واليت ديگر كس بر كسي كه است اين اصل چون. بيوه چه و باشد باكره

 حضانت معناي به اينجا در كه (واليت عالوه به. كرد اكتفا يقيني موارد به بايد اصل اين خالف
 ،برسد كمال به عليه مولي گاه هر و دارد وجود عليه مولي نقص و ضعف صورت در ،)است
 ١.)284: 1981 نجفي،( ندارد وجود او بر واليت براي جهتي و دليلي ،برسد رشد و بلوغ به يعني

 نيست اختالفي فقها بين رد كه فرمايند مي حلي محقق عبارت شرح در سپس جواهر صاحب
 تواند مي فرزند و شود مي ساقط او از ابوين واليت برسد رشد و بلوغ به فرزند گاه هر اينكه در
 خصوص اين در اجماع تحصيل امكان و كند زندگي ديگري شخص يا والدين از هريك با

   ٢.)301 :1981 نجفي،( دارد وجود
 با را حضانت پايان صريحاً خميني امام و خويي آقاي مرحوم معاصر، ةبرجست فقهاي از
 واليت ،برسد رشد و بلوغ به فرزند گاه هر كه گويد مي خويي آقاي. اند دانسته رشد و بلوغ
 خواهد مي كه ثالثي شخص يا والدين از هريك با تواند مي او و شود مي ساقط او از ابوين
 حضانت معناي به اينجا در واليت شد، اشاره چنانكه البته، ٣.)286: ق1427 خويي،( كند زندگي
  . ندارد واليت خود فرزند بر مادر چون ،خود حقيقي معناي به نه و است

 متن آن  و قبالًبود كرده استناد آن به نيز ها دادگاه از يكي چنانكه (خميني امام نظر مطابق
 رشيد و بالغ كودك گاه هر بنابراين،. رسد مي پايان به فرزند رشد و بلوغ با حضانت ،)ذكر شد

 به نسبت تواند مي او بلكه ،ندارد را او به نسبت حضانت حق مادر و پدر حتي كس هيچ شد،
  .)337: 1394 خميني،( دختر چه و باشد پسر چه بگيرد تصميم مستقالً خودش

                                                            
فان كان الولد بالغا رشيدا تخير في االنضمام الي من شاء منهما او من غيرهما و التفرد ذكرا كان او } الزوجان{فاذا افترقا «. 1

يقين، و النها انما ثبتت مع ضعف المولي عليه و نقصه، انثي، الصاله عدم واليه احد علي احد المقتصر في خالفها علي محل ال
 .»فاذا كمل فالجهه للواليه عليه

منهما او من ) و كان الخيار اليه في االنضمام الي من شاء(لالصل ) اذا بلغ رشيدا سقطت واليه االبوين عنه(الخالف في انه «. 2
 . »غيرهما، بل يمكن تحصيل االجماع عليه

 .»رشيدا سقطت واليه االبوين عنه و كان له الخيار في االنضمام الي من شاء منهما او من غيرهمااذا بلغ الولد «. 3
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 شده تلقي فقهي مسلمات از يكي رشد و بلوغ با حضانت پايان يا سقوط خالصه، طور به
 آن بر جواهر صاحب كه فقه، در صحيح نظر بنابراين، ١.)222: ق1439 سالمي،اال الفقه موسوعه( است
 پايان حضانت بلوغ سن به فرزند رسيدن صرف به كه است اين است، كرده هم اجماع ادعاي

   .است الزم هم رشد تحقق حضانت سقوط براي بلكه يابد، مين
  

  حضانت ةمسئل در رشد مفهوم .5
 اين در رشد كه شد متذكر بايد ،پذيرد مي پايان رشد و بلوغ با حضانت كه دوم ديدگاه مطابق
 رايج معناي به ،)460: 1387 ،همكاران و گرجي( اند داشته اظهار نيز اساتيد از بعضي چنانكه ،مسئله
 شدن پيدا مقصود بلكه ،بود نخواهد معامالت و مالي امور در رشد يعني ما حقوق در خود

  .هست يا مستقالً ثالث يا والدين از يكي با زندگي انتخاب در مصلحت تشخيص قدرت
آن و   ذكر است كه برخالف نظر رايج، در قانون مدني، لغت، قرآن كريم و تفاسيرشايان

، در خود قانون مدني اوالً ٢.شود مي رشد به امور مالي منحصر نفقهاحتي مطابق نظر بعضي از 
و در قانون امور حسبي ) 1235 ةماد (و قيمومت )1191 و 1188، 1187مواد (در بحث واليت 

 نيز تسري داده شده غيرمالي اعمال واليت و قيمومت تا سن رشد به امور ةداير )79 ةماد(
يا ) 398 :2ق، ج 1404  ابن فارس،؛474: ق1399جوهري، (، رشد در لغت به معناي ضد گمراهي ثانياً ؛است

 ةكلم، در قرآن كريم ثالثاً ؛ معنا شده است)180 :ق1430فيومي، مغربي ال( صالح كه ضد گمراهي است
 و در )264: ق1430راغب االصفهاني، (برده شده است  كار هرشد هم در امور دنيوي و هم اخروي ب

اصالح مال  تفاسير به عقل، دين و صالح، يا صالح در دين و اصالح مال يا عقل يا عقل و
: 4، ج 1981طباطبايي، (زندگي معنا شده است  يا هدايت شدن به مقاصد حيات و )6: ق1379طبرسي، (

براي مثال، نراقي  .اند كرده، در فقه بعضي فقها به عام بودن مفهوم رشد اذعان  رابعاً؛)178- 179
 به خفت و نقصان عقل معنا كرده و گفته سفيه كسي است كه ، ضد رشد استهسفاهت را ك

 اي زندگي و معامالت و ارتباط با مردمنسبت به عموم افراد جامعه، يعني نسبت به عقلي كه بر
سپس گفته است كه از مصاديق سفيه كسي است كه ملكه اصالح . نياز است، كمال نيافته است

 تأكيد دارد و  رشدصاحب جواهر نيز بر عرفي بودن مفهوم. )517 و 514: ق1417نراقي، (مال ندارد 
بعد . لغويه كه مخالف عرف باشدوجود دارد و نه  حقيقت شرعيه  نهمعتقد است كه براي رشد

، ج 1981نجفي، (فقها از رشد در امور مالي تعارضي با مفهوم لغوي آن ندارد  ةاستفادگويد كه  مي
 ولي نسبت به نكاح و ،گويد اگر كسي در امور مالي رشيد باشد ميسيد يزدي هم . )48: 26

                                                            
 في سواء الحد، عليه الواليه الرشيد البالغ و واليه، النه ذلك و فيه، بالخالف رشيدا بلغ اذا االبوين من الطفل حضانه تسقط«. 1

 . »الثيب و البكر االنثي، و الذكر ذلك

  .اي نوشته شده است كه در سال جاري انتشار خواهد يافت  ضرورت رشد در امور غيرمالي مقالهدر خصوص. 2
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طباطبايي ( به اذن ولي دارد  مانند سفيه در امور مالي است كه نياز،خصوصيات آن رشيد نباشد
گويد كه سفيه  ميديگري با اشاره به معناي سفيه در لغت و قرآن  ةنويسند. )628 :ق1420يزدي، 
 مناسب افعال عقال نيست و غيرماليالعقل يا جاهلي است كه افعال او چه مالي و چه  خفيف
 ولي در بحث ، نداردگيرد كه از نظر فقها سفيه كسي است كه در تصرفاتش اعتدال مينتيجه 

   .)170-171: 1980بحرالعلوم، (برند  ميكار  هحجر فقها آن را در امور مالي ب

   گيري نتيجه. 6
 دارد وجود ديدگاه دو خصوص اين در اما ،اند نكرده تعيين حضانت پايان براي سني ما قوانين

 را رشد و بلوغ يديگر و) ستها دادگاه و حقوقدانان بين در رايج نظر كه (را بلوغ يكي كه
 طرفداري بلوغ معيار از كه كساني از بعضي .داند مي حضانت سقوط سبب يا حضانت پايان
 تشخيص و درك توانايي) دختران خصوص هب (فرزندان بلوغ، سن در كه دارند قبول ،كنند مي
. رديگ اشخاص با زندگي به برسد چه ،ندارند را كنند زندگي مادر يا پدر با اينكه براي الزم
 بدون ،يابد ادامه حضانت رشد سن تا كه است فرزند مصلحت به كه اند كرده پيشنهادرو  ازاين
 پايان كه است كساني با حق بنابراين،. دهند ارائه خود ديدگاه براي قبولي قابل مبناي اينكه

 فقهاي فتواي با منطبق هم است، كودك مصلحت به هم كه دانند مي رشد و بلوغ با را حضانت
 مجازات قانون مانند متعددي، قوانين با هم و است، حضانت ةفلسف با منطبق هم و رگبز

 براي را رشد كه ،1372 كودك حقوق كنوانسيون به ايران الحاق ةاجاز قانون و 1392  مياسال
 و استدالل يكي از شعب ديوان كه دارد هنگياهم اند، داده قرار معيار كودكي دوران از خروج

 ،) به آن اشاره شدو قبالً( ا رشد را ابداعي خالف قانون و رشد دانسته استپايان حضانت ب
  .درست نيست

 براي را رشد به رسيدن واحد، ةروي ايجاد منظور به بايد ها دادگاه نتيجه، اين به توجه با
 1169 ةماد به اي جمله دنكر اضافه با تواند مي نيز مقننه ةقو و هندد قرار مالك حضانت پايان
 اين در ها دادگاه و حقوقدانان اختالفات به و دهد قرار رشد سن را حضانت پايان مدني نقانو
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