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امکان سنجی تبعیت ازکنوانسیونهای بین المللی در تعیین سن
کودک از منظر فقه و حقوق ایران
رضا الهامی 1ـ ماندانا

میرزائی2

چکیده

سن کودک از جمله مسائل مهم و چالش برانگیزی است که امروزه کانون توجه
حقوقدانان و حامیان حقوق کودک قرار گرفته است .مطابق ماده  0کنوانسیون حقوق
کودک مصوب  09 ،0191سالگی معیار بزرگسالی شناخته شده است .اما در فقه اسالمی
مالک اصلی برای ثبوت احکام و تکالیف ،سن بلوغ میباشد و در حقوق موضوعه ایران
نیز به تبعیت از فقه اثنی عشری ،سن مسئولیت مدنی و همچنین مسئولیت کیفری،
سن بلوغ دانسته شده است .عمده دلیل این تغایر میان قوانین داخلی و کنوانسیونها،
التفات به عنصر بلوغ در فقه امامیه میباشد .مسأله حائز اهمیت این است که کاهش یا
افزایش سن در تعیین «کودکی» چه آثاری را بر حقوق و تأمین مصالح کودک ،بر جای
خواهد گذاشت؟ همچنین ،با عنایت به اینکه سن کودک در حقوق ایران متبع از فقه
امامیه میباشد ،چگونه میتوان بر خالف آن عمل کرد و سن مذکور را منطبق بر مفاد
کنوانسیونهای بین المللی دانست؟
بدین جهت در پژوهش حاضر سعی شده است تا امکان تبعیت از کنوانسیونهای
بین المللی در تعیین سن کودک با توجه به امکان صدور احکام ثانویه و حکم حکومتی
حاکم اسالمی در موارد تشخیص مصلحت ،مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :کودک ،کنوانسیون حقوق کودک ،بلوغ ،اهلیت ،سن مسئولیت.

 -0استادیار ،دانشکده الهیات و علوم اسالمی ،دانشگاه تبریز ،ایران (نویسنده مسئول)
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مقدمه
شاید در نگاه ابتدائی به مفهوم کودک این مهم به ذهن متبادر گردد که کودک در تمام
فرهنگها و حوزهها دارای مفهومی واحد میباشد ،اما با دقت در قوانین مختلف در نظام حقوقی
ایران و مقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی و کنوانسیونهای بین المللی ،مبرهن میگردد که
مفهوم «کودک» و تعیین سن آن و مرز میان کودکی و بزرگسالی نه تنها در غالب مکاتب و
نظامهای حقوقی یکسان نیست ،بلکه در قوانین داخلی نیز یکسان نبودن معیار تعیین سن کودک
مشهود است ،که این مهم آثار بسیار متفاوتی در پی خواهد داشت ،آثاری که منحصر به شخص
نبوده و ردپای آن بر چهره جوامع نیز بر جای خواهد ماند .به همین منظور ضروری است تا با
واکاوی معیار تعیین شده توسط قانونگذار و بررسی آثار و پیامدهای آن و همچنین با التفات به
مصالح کودک و جامعه ،امکان تطبیق قوانین داخلی بر قوانین بین المللی به موجب حکم حکومتی
و قوانین ثانوی بر پایه مصالح جمعی مورد مطالعه قرار گیرد.

 -1بررسی سن کودک در فقه
بلوغ در لغت به معنای رسیدن ،نزدیک شدن و در شرف و آستانه چیزی بودن است .همانند
آیه «فاذا بلغن اجلهن ( » ...طالق)6 :؛ یعنی نزدیک به آن شدند و «بلغ الغالم ادرک» یعنی بالغ
شد (جوهری0001 ،ق.)0102 /0 :
در فقه اسالمی و مبانی فقهی فقیهان ،اصطالح و مفهوم مستقلی برای کودک ارائه نشده
است ،بلکه مبنای ایشان در استقرار احکام برای شخص و همچنین نفوذ اقدامات و تصرفات
حقوقی ایشان ،سن بلوغ میباشد .ناگفته نماند که در سن بلوغ نیز میان ایشان وحدت دیدگاه
مالحظه نمیشود .به عنوان مثال ،محقق بحرانی در شرائع االسالم بر اختالفات گسترده میان
فقیهان امامیه و عامه اشاره کرده است (بحرانی0121 ،ش.)109 – 101 /61 :
آنچه که در منابع فقهی به چشم میخورد این است که به طور کلی به فرزند انسان از زمان
تولد تا ابتدای بلوغ ،کودک و یا همان «طفل» اطالق میشود (انصاری0110 ،ش ،)89 /0 :اما
آنچه که حائز اهمیت می باشد ،این است که از چه زمانی اقدامات حقوقی وی نافذ و او را دارای
مسؤلیت مدنی و کیفری میدانند.
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به طور کلی در اصطالح فقهی ،به فرزند انسان از زمان تولد تا ابتدای بلوغ ،کودک اطالق
میشود .این تعبیر در بسیاری از مباحث به چشم میخورد ،تحت عناوینی همچون« :طفل»،
«صغیر»« ،صبی» .برای مثال به برخی از این موارد و مصادیق اشاره میشود:
الف) در رابطه با الحاق فرزند به پدر و مادرش در اسالم و کفر گفته شده است حکم طفلی
که به سن بلوغ نرسیده است اعم از اینکه دختر باشد یا پسر ،همان حکم والدین اوست و از ایشان
تبعیت میکند (طباطبایی کربالیی0009 ،ق .)011 /9 :چنانچه مالحظه گردید در این عبارت
عنوان «طفل» بر فرزند زیر سن بلوغ اطالق شده است.
ب) شهید ثانی (ره) در خصوص اجاره طفل میگوید :در متعاقدین شرط است که هر دو
کامل بوده و بتوانند در مال تصرف نمایند .بنابراین اجاره طفل اگر چه ممیز بوده یا ولی به او اذن
داده باشد صحیح نیست (شهید ثانی0001 ،ق .)116 /0 :عدم نفوذ اجاره طفل بدین جهت است
که وی فردی کامل تلقی نشده و چنانکه روشن است یکی از شرایط کمال ،بلوغ فرد میباشد.
البته در این ع بارت شهید ثانی (ره) به دلیل ذکر لفظ «طفل» و همچنین التفات به مؤلفههای
عدم تمییز و اذن ولی ،روشن میگردد که مبنای اصلی عدم نفوذ اجاره طفل ،صغر میباشد.
ج) راجع به اینکه اگر مادر طفل در حال صغر ملک او را فروخته باشد ،آیا طفل بعد از بلوغ
میتواند استرداد کند یا نه؟ گفته شده است :اگر معلوم نباشد که حاکم شرع او را قیم طفل کرده
است و مادر به جهت مصلحت طفل ،ملک را فروخته است ،میتواند استرداد بکند و هر گاه مادر
ادعای قیمومت را مطرح کند ،باید قیم بودن وی به اثبات برسد  ....ولی هرگاه ولی شرعی طفل،
ملک را فروخته باشد ،پس از بلوغ ،برای طفل امکان طرح ادعائی راجع به ملک وجود ندارد جز
در صورتی که ادعا کند ،ولی شرعی وی بر غیر وجه مصلحت ،ملک را فروخته است (میرزای قمی،
0140ش .)081 /6 :در این مسأله نیز موضوع والیت شرعی و قیمومت در خصوص طفل صغیر
مطرح شده است و امکان طرح ادعا راجع به مالکیت که یک اقدام و تصرف حقوقی میباشد ،به
زمان پس از بلوغ موکول شده است.
د) برخی فقیهان معاصر نیز از جمله امام خمینی (ره) از کودک تحت عنوان صغیر یاد کرده
است .ایشان در بیان صغیر و احکام آن میفرماید« :صغیر کسی است که به حد بلوغ شرعی
نرسیده با شد و شرعا محجور است ،پس تصرفاتش در مال خودش با بیع و صلح و هبه و قرض
دادن و اجاره و ودیعه دادن و عاریه و غیر اینها نافذ نیست – مگر آنچه استثنا شده است ،مانند
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وصیت  ...اگرچه در کمال تمییز و رشد باشد و تصرفش در نهایت منفعت و صالح باشد ،بلکه اذن
ولی در سابق و یا اجازه بعدی وی نیز نزد مشهور فقیهان در صحت تصرفاتش ،فایده ندارد و اقوی
همین است» (خمینی0116 ،ش .)00 /6 :در این کالم امام (ره) به وضوح ،صغیر را کسی دانسته
است که از بلوغ برخوردار نیست .عنوان ذکر شده به صورت مطلق بوده و اعم از صغیر ممیز و
غیرممیز میباشد .همانطور که ایشان نیز بر این مطلب تصریح کرده است.
همانطور که مالحظه گردید ،مستظهر از عبارات فقیهان این است که ایشان ،بلوغ را مرز
میان کودکی و بزرگسالی میدانند چرا که ثبوت تکلیف و رفع حجر و ممنوعیت از اغلب تصرفات
را منوط به سن بلوغ دانستهاند و طفل را کسی میدانند که به سن بلوغ نرسیده است (غدیری،
0009ق .)112 :در قوانین داخلی نیز مبتنی بر همین نظر مشهور در فقه امامیه ،سن بلوغ تعریف
شده است و بر مبنای آن احکام قانونی وضع شده است ،که متعاقبا به برخی از آثار و پیامدهای
مخرب ناشی از این احکام اشاره میگردد.
ناگفته نماند که تعیین سن بلوغ معیار واحدی میان فقیهان وجود ندارد .محقق بحرانی معتقد
است مشهور میان فقیهان این است که سن بلوغ در پسران ،رسیدن به پایان  08سالگی و در
دختران پایان  1سالگی است .محقق خود نیز این نظر را پذیرفته است و به ذکر ادله آن میپردازد:
و ی دلیل آن را در مورد پسران ،حسنه یزید کناسی و روایت حمران ،و در خصوص دختران نیز
روایت حمران میداند .حمران میگوید امام (ع) فرمود« :هرگاه دختر ازدواج کرد و مدخوله شد
و نه سال داشت ،حجر و ممنوعیت از وی برداشته میشود و مالش را به او میدهند (تا در آن
تصرف کند) و در خرید و فروش (معامالت) صاحب اختیار میشود» (کلینی0061 ،ق.)41 /00 :
همچنین روایت عبداهلل بن سنان از امام صادق (ع) که میفرماید« :چون دختر به سن نه سال
رسید این چنین است (بر او حسنات و سیئات نوشته میشود) زیرا دختران در نه سالگی حیض
میشوند» (مجلسی0012 ،ق .)28 /00 :این در حالی است که از شیخ طوسی در باب صوم (شیخ
طوسی0194 ،ق )622 /0 :از کتاب مبسوط و ابن حمزه نقل شده است که بلوغ زن در ده سالگی
است در حالی که شیخ طوسی در جای دیگر از همان کتاب با قول مشهور موافقت کرده است
(همان .)622 :محقق بحرانی در ادامه میگوید« :و ما دلیلی بر قول به ده سالگی نیافتیم و در
موثقه عمار سن بلوغ دختران ،سیزده سالگی دانسته شده است (حرعاملی0011 ،ق )08 /0 :اما
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به این خبر عمل نمیگردد» .مستنبط از این عبارت محقق بحرانی این است که وی رأی مشهور
یعنی  1سالگی را برگزیده است.
محقق بحرانی در ادامه به سایر دیدگاهها اشاره میکند .وی به نقل از عالمه میگوید :ابن
جنید نیز بر این باور است که سن بلوغ در پسران چهارده سالگی است .همچنین ،برخی از
متأخرین نیز از بعضی از قدماء و شیخ طوسی در تهذیب و استبصار و غالب محققین متأخر نقل
کردهاند که :پسران ،با ورود به سن چهارده سالگی بالغ میشود .فیض کاشی در مفاتیح این دیدگاه
را خالی از قوت ندانسته و فرمایش حضرت (ع) در صحیحه عبداهلل بن سنان (ابن بابویه0001 ،ق:
 )660 /0بر آن داللت دارد« :هر گاه پسر سیزده سال را تمام کرده و وارد چهارده سالگی شد هر
آنچه بر مردان بالغ واجب باشد بر او نیز واجب میگردد ،خواه محتلم بشود یا نه .گناهان و حسنات
وی نوشته میشود و در انجام امور خود صاحب اختیار میگردد مگر اینکه سفیه یا ضعیف باشد»
(بحرانی0121 ،ش.)109 – 101 /61 :
بنابراین مطابق با نظر مشهور فقیهان امامیه ،سن بلوغ در پسران 08 ،سال تمام قمری و در
دختران 1 ،سال تمام قمری میباشد .محقق نیز خود بر این نظر است (محقق حلی0019 ،ق/6 :
.)98

« -2بلوغ» در آیات قرآن
در آیات قرآن ،سن خاصی به عنوان اتمام دوران کودکی و ورود به دوران بزرگسالی عنوان
نشده است .اما آیات زیادی احکام و تکالیف اعم از تکالیف اجتماعی و تکالیف حقوقی را منوط به
«سن بلوغ» دانسته است.

 -1-2بلوغ حلم
الف) آیه شریفه «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُ َ
م
مِنْکُمْ ثَالثَ مَرّات ( »...نور )89 :ناظر بر این است که ضروری است هنگامی که کودکان به سن
بلوغ مى رسند ،در تمام اوقات کسب اذن کنند ،نه تنها در سه وقت مذکور در آیه ،چرا که
درخواست نکردن رخصت در غیر این اوقات سهگانه به کودکان نابالغ اختصاص دارد (مغنیه،
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0060ق .)001 /0 :البته با توجه به اینکه کودکان نابالغ میباشند ،خطاب و دستور به سوی اولیای
آنها میباشد (مکارم شیرازى .)811 /00 :0140،که این سیره شارع مقدس نیز مؤیدی بر این
است که کودک ،نابالغی است که قدرت درک و ترتیب اثر دادن به خطاب الهی و تشخیص خوبی
و بدی را ندارد ،به همین جهت امر به ولی او واگذار شده است.
ب) «وَ ابْتَلُوا الْیَتامی حَتَّی إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ …» (نساء:
 .)2این آیه داللت دارد که مال را نباید به کودک داد تا زمانی که دو ویژگی بلوغ و رشد را دارا
گردد (مغنیه0060 ،ق .)682 /6 :در این آیه شریفه به بلوغ جسمی و جنسی بسنده نشده است
و برای تحویل مال به او« ،رشد» را نیز شرط دانسته است .البته در این باره اختالف نظر وجود
دارد ،برخی گفتهاند :مراد این است تا یتیمان به مرحلهاى برسند که از نظر بلوغ جسمى و روحى
به کمال رسیده باشند و بتوانند تشکیل خانواده دهند .برخى گفتهاند :وقتى عقل یتیم کامل و از
رشد کافى برخوردار شد ،مال به او داده میشود که این نظر صحیح میباشد (طبرسی0146 ،ش:
.)02 /1

 2-2بلوغ اشد
خداوند متعال میفرماید« :وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوى آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً ( »...قصص .)00 :در
بلوغ یاد شده در این آیه به دو نوع بلوغ جسمی (اشد) و بلوغ عقلی (استوی) اشاره شده است.
«اشد» از ماده شدت به معنى نیرومند شدن است ،و «استوى» از ماده «استواء» به معنى کمال
خلقت و اعتدال آن است.
برخی معتقدند «بلوغ اشد» آن است که انسان از نظر قواى جسمانى به سر حد کمال برسد
که غالبا در سن  09سالگى است و «استواء» نیز همان اعتدال و استقرار در امر حیات و زندگى
است که غالبا بعد از کمال نیروى جسمانى حاصل مىشود .عدهای دیگر نیز بر این نظرند که
«بلوغ اشد» به معنى کمال جسمى و «استواء» به معنى کمال عقلى و فکرى میباشد .در حدیثى
از امام صادق (ع) نقل شده است که« :اشد  09سالگى است ،و استواء زمانى است که محاسن
بیرون آید» (مکارم شیرازی0140 ،ش.)11- 01 /02 :
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عالمه طباطبایی ضمن تفسیر این آیه ،آغاز و مبدأ بلوغ اشد را  09سالگی دانسته و معتقد
است که در این سن آثار کودکی از بین میرود (عالمه طباطبایی0111 ،ق .)009 /00 :وی در
تفسیر آیه « وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ إِالَّ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ …» (اسری )10 :به
بلوغ جسمی اکتفا نکرده و «رشد» را نیز در تحقق بلوغ اشد شرط دانسته است (همان.)10 /01 :
در تفسیر صورت گرفته از آیه «وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ إِالَّ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ»
(انعام )086 :در معنای «یبلغ اشده» اختالف زیادی میان مفسرین وجود دارد ،چنانکه برخی
(طبرسی0146 ،ش )811 /0 :از ایشان با ذکر نظرات سایر اندیشمندان ،به این مهم نیز اشاره
کردهاند:
«حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ» یعنی تا وقتى که به نیروى خود برسد .درباره معناى آن اختالف است.
شعبی معتقد است :مقصود بالغ شدن است .برخى دیگر بر این نظرند که منظور  09ساله شدن
است .سدّى میگوید :مراد  11سالگی است ،لکن توسط آیه «حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ» نسخ شده
است (نساء .)2 :برخى دیگر نیز ارائه سن خاص را معتبر نمیدانند و بر این باورند که :حدى براى
سن او (یتیم) نیست و هرگاه به سن بلوغ رسید و رشد او احراز شد ،مال را به او تسلیم مىکنند
این قول اقوى است .در واقع دیدگاه قرآن کریم بر این است که فقط در صورتی که شخص از نظر
بلوغ و عقل و رشد به مرحله کمال برسد میتوان مسؤلیت حفظ مال را به وی واگذار کرد .چنانکه
خداوند متعال مىفرماید« :وَ ال تَأْکُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ یَکْبَرُوا» (نساء.)2 :
ذیل تفسیر آیه «وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً وَ کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنینَ» (یوسف:
 )66نیز هجده سال تا سى سال را «اشد» گفتهاند (همان.)111 /8 :
دیگر آیهای که در آن «بلوغ اشد» بیان شده است؛ آیه شریفه «وَ أَمَّا الْجِدارُ فَکانَ لِغُالمَیْنِ
یَتیمَیْنِ فِی الْمَدینَةِ وَ کانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما وَ کانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ
یَسْتَخْرِجا ( »...کهف )96 :است .در تفسیر این آیه« ،بلوغ اشد» را حمل بر قوه تشخیص خوبی و
بدی کردهاند .چرا که گفتهاند :اراده خداوند بر این بود که آنها رشد پیدا کنند و بتوانند نیک و بد
خود را تشخیص دهند و مال خود را حفظ کنند (همان.)480 /2 :
با عنایت به تفاسیر ذکر شده ،نتیجه این است که در خصوص احکام عبادی و تربیتی ،به
بلوغ جسمی کودک که معموال در دختران در سن  1سالگی و در پسران در سن  08سالگی رخ
میدهد ،اکتفا شده است .اما در احکام حقوقی مسائل مانند تسلط و تصرف بر اموال خویش ،تنها
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به بلوغ جسمی و جنسی اکتفا نکرده است و مؤلفه دیگری به نام رشد لحاظ شده است .چنانکه
مالحظه گردید ،در آیات ناظر بر امور حقوقی و تصرفات مالی از کلمه «اشد» استفاده شده است
و از آن جایی که مفسرین در سن وقوع بلوغ اشد اختالف دارند ،قدر متیقن این است که مراد از
بلوغ اشد ،صرف بلوغی نیست که در سن  1سالگی در دختران و  08سالگی در پسران رخ میدهد.
این در حالی است که صرف بلوغ جسمی در سنین  1و  08سالگی ،مبنای اصلی اتمام کودکی و
ثبوت احکام و قوانین واقع شده است.

 -3مسئولیت مدنی و کیفری کودک در حقوق موضوعه
 -1-3مسئولیت مدنی کودک
ماده  0602ق.م مصوب  0114/16/09مقرر میدارد« :هر گاه صغیر یا مجنون باعث ضرر
شود ضامن است» .مطابق با این ماده در صورتی که کودک موجب ورود زیان به دیگری شود،
ضامن می باشد اما این جبران زیان وارده به ولی و یا نگهدارنده وی منتقل میشود هر چند که
در این ماده از مسئولیت سرپرست آنان سخن به میان نیامده است .اما این مهم از داللت ماده 4
ق.م.م مصوب  0111 /16 /14به دست میآید .ماده مذکور ضمان و مسئولیت سرپرست را در
صورت تقصیر در نگهداری به صراحت پذیرفته است« :کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا
صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او میباشد ،در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت،
مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر میباشد و در صورتیکه استطاعت تمام یا
قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد ،از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر
صورت جبران باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان
نباشد» (رهگشای و سلیمانیان0112 ،ش.)010 :
در نظام حقوقی ایران ،مطابق با نظر اکثر حقوقدانان ،کلمه «صغیر» اطالق داشته و صغیر
ممیز و غیرممیز را شامل می شود .به همین جهت مسؤلیت سرپرستان صغیر نسبت به اعمال
زیان آور آنها ،صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت انتساب مسئولیت به صغیر ،در صورت اثبات
تقصیر در نگهداری و مواظبت برقرار است (صفایی و رحیمی0110 ،ش .)06 :در واقع ،مسؤلیت
صغیر یکی از مصادیق مسؤلیت ناشی از فعل غیر است که استثنا بر قاعده شخصی بودن مسؤلیت
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است .مسئولیت سرپرست نیز مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است ،یعنی
هنگامی س رپرست مسئول جبران زیان است که در نگهداری یا مواظبت از صغیر کوتاهی کرده
باشد .عالوه بر آن ،فعل زیانبار مجنون یا صغیر نیز فعل نامتعارف باشد .اما در صورتی که سرپرست
مقصر نباشد به موجب ماده  0602ق.م ،از مال صغیر جبران خسارت میشود .عالوه بر آن ،در
ماده  0602ق .م که برگرفته از فقه اسالمی است نیز بر استقرار ضمان و مسئولیت وی تصریح
شده است« :هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است» .در واقع در حقوق
اسالم محجور بودن مانع ضمان نیست ،زیرا ضمان حکم وضعی است نه تکلیفی؛ بنابراین به افراد
بالغ و عاقل اختصاص ندارد (رهگشای و سلیمانیان0112 ،ش .)001 -014 :اما نکته حائز اهمیت
نارسایی قانون در جبران خسارت توسط طفل پس از بلوغ است .در ماده  0601ق.م مقرر شده
است« :هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور
دانست ،مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد» .منطق این ماده بر استقرار مسؤلیت
مدنی پس از سن بلوغ داللت دارد و معیار را در رفع حجر ،سن بلوغ دانسته است .محجور نداستن
شخص و نافذ دانستن تصرفات و اقدامات وی ،مستلزم این است که ضمان و جبران خسارت
متوجه خود شخص باشد .در متن ماده پس از بلوغ اصل بر عدم حجر میباشد مگر اینکه حجر
وی به موجب جنون یا سفه ثابت گردد (صغر که یکی از اسباب حجر میباشد ،به موجب بلوغ
زایل شده است) اما در تبصره  6همین ماده مقرر شده است« :اموال صغیری را که بالغ شده است
در صورتی میتوان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد» .در این تبصره ،پس از بلوغ و رفع
صغر ،در خصوص تصرفات مالی ،همچنان وی را محجور دانسته و اثبات رشد وی را الزم دانسته
است ،در حالی که در متن ماده ،پس از رسیدن به سن بلوغ ،فرض را بر رفع حجر و اهلیت استیفا
و نفوذ تصرفات و به تبع آن جبران خسارت توسط شخص گذاشته است .بنابراین مطابق با تبصره
 6ماده ،صغیری که به سن بلوغ رسیده است ،تنها در فرضی که «رشد» او احراز شود ملزم به
جبران خسارت میباشد .بنابراین مطابق با ماده  0601ق.م نیز نمیتوان به صورت مطلق پذیرفت
که مجرد سن بلوغ مذکور در قانون ،مبدأ تعلق احکام قانونی است و در غالب این احکام نیاز به
مؤلفه «رشد» ضروری به نظر می رسد؛ آنچه که در کنوانسیون حقوق کودک ضمن ارائه تعریف
کودک ،در تقدیر گرفته شد.
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 -2-3مسؤلیت کیفری کودک
مسئولیت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسئولیت مطلق
کیفری ،یک حد مشخص و مشابه دارد .مطابق کنوانسیون حقوق کودک سن مسئولیت کیفری
 09سال است .مطالعات پزشکی و روانشناسی نیز در این راستا بوده و تأیید کردهاند که تعادل
جسمی و عقلی اطفال از سن  04تا  01سالگی محقق میگردد و بر همین اساس است که سن
مسئولیت کیفری اطفال چنین تعیین شده است.
در معاهده حقوق کودک ،سن طفل ،زیر  09سال تعیین شده است؛ اما از آن جایی که
تشخیص قابلیت اجرای آن ،به حقوق داخلی کشورها منوط شده است ،الزم است تا معیارهای
مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد .به این منظور در نظامهای حقوقی
که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای نوجوانان پذیرفتهاند ،شروع آن سن نباید در سطح بسیار
پایینی در نظر گرفته شود ،بلکه ضروری است تا واقعیتهای مربوط به بلوغ عاطفی ،ذهنی و عقلی
وی نیز مورد توجه قرار گیرد .همچنین ،توجه به این نکته ضروری است که در ماده یک معاهده
حقوق کودک ،سن طف ل به طور کلی بیان شده است و میان وضعیت حقوقی و کیفری اطفال
تفاوتی قائل نشده است (موسوی0118 ،ش.)6 :
در نظام حقوقی ایران ،ق.م.ا مصوب  ،0116/16/10به تبعیت از شرع اسالم و فقه امامیه،
سن کودک را همان سن تعریف شده در شرع اسالم و به عبارتی همان «بلوغ شرعی» میداند،
که این امر به موجب ماده  004این قانون بیان شده است« :سن بلوغ ،در دختران و پسران ،نه و
پانزده سال تمام قمری است» .ماده  002این قانون نیز ،مسئولیت کیفری را منوط به بلوغ دانسته
است« :افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند» .مستنبط از سیاق این دو ماده این است که در قانون
مجازات اسالمی ،تنها مؤلفه الزم برای ثبوت و استقرار مسئولیت کیفری «سن بلوغ» میباشد و
آن نیز همان بلوغ شرعی تعریف شده در فقه اسالمی میباشد .گرچه برخی در استقرار مسؤلیت
کیفری ،عالوه بر بلوغ جسمی ،رشد عقلی و عاطفی را نیز الزم میدانند (راعی و سایر0199 ،ش:
.)000
مطابق با نظر برخی از حقوقدانان ،رشد جزایی راجع به تمییز و درک فرد بوده که به قوای
عقلی مربوط بوده و بلوغ جنسی به تکامل قوای بدن و جسمی ارتباط دارد و این دو پدیده الزم
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و ملزم یکدیگر نیستند و باید میان آن دو تفکیک قائل شد بدین نحو که ،آنچه که مالک و مبنای
اهلیت جزایی و تحمل مسئولیت کیفری است ،رشد جزایی میباشد نه بلوغ جنسی .عالوه بر آن،
معیار قرار دادن بلوغ جسمی و جنسی به تنهایی ،با واقعیت اجتماعی فعلی تطبیق ندارد (رهامی،
0190ش .)018 :برای اینکه بتوان کسی را از نظر جزایی مسئول دانست ،میبایست امکان انتساب
خطا یا تقصیر به وی وجود داشته باشد .طفلی که مرتکب یک عمل خالف قانون شده است را
نمی توان مجازات کرد ،چرا که وی اصوال فاقد قوه تمییز بوده و قدرت پیش بینی و عواقب عمل
مجرمانه خود را ندارد (طالبی طادی و مختاری0118 ،ش .)0 :در واقع ،در تحقق مسئولیت
کیفری ،عالوه بر بلوغ جنسی ،بلوغ فکری یا همان رشد نیز شرط است .به عبارتی ،در تحقق این
نوع مسؤلیت دو شرط الزم است« :رسیدن به حد بلوغ» و «رسیدن به رشد و بلوغ فکری» .در
صورت عدم اجتماع این دو شرط ،شخص مسئولیت کیفری ندارد و نمیتوان او را در قبال اعمالش
مسئول دانست (راعی و سایر0199 ،ش .)000 :اقدام عملی قانونگذار ایران مؤیدی بر این نظر
است که افراد زیر  09سال به رشد و بلوغ عقلی نرسیدهاند به طوری که بتوانند همانند بزرگساالن
مجازاتها را بپذیرند .چرا که قانونگذار در ق.م.ا مجازاتها را بسته به سنین مختلف به صورت
متفاوت اعالم کرده است و غالبا مجازات افراد زیر سن  09سال از نوع اقدامات تأمینی و تربیتی
است و این به جهت پذیرش عدم رشد جسمی و نیز رشد عقلی طفل قبل از سن  09سال میباشد.
لذا با توجه به واقعیت های اجتماعی و رشد تدریجی قوه عقل از سوی دیگر ،سن بلوغ شرعی و
عبادی نمیتواند مبنای دقیقی برای تحقق مسئولیت تلقی گردد و قانونگذار ایران در ق.م.ا مصوب
 0116با عنایت به همین واقعیتها و عدم رشد کامل و عدم آمادگی طفل برای پذیرش مسئولیت،
راهکاری نو برای عدم مجازات شرعی افراد زیر  09سال اتخاذ کرده است (فرهودینیا و کاوسی
خسرقی0112 ،ش )061 :که مجموعه این اقدامات در فصل دهم از ق.م.ا ذکر شده است.
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 -4سن کودک در کنوانسیونهای بین المللی
ماده  0کنوانسیون حقوق کودک مقرر میدارد« :از نظر این کنوانسیون ،منظور از کودک
افراد انسانی زیر هجده سال است ،مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک ،سن بلوغ
کمتر تشخیص داده شود» (کنوانسیون حقوق کودک مصوب .)0191
نکته مهمی که در خصوص این ماده وجود دارد عبارت از این است که کنوانسیون ،میان سن
بلوغ و رشد تفکیک قائل نشده است و  09سالگی را سنی میداند که شخص در آن اهلیت استیفا
نسبت به کلیه حقوق خود پیدا میکند ،هر چند که برخی بر این باورند که واژه ( )majorityبه
کار رفته در ماده  0به معنای بلوغ است .اما باید گفت که مبانی کشورهای غیر اسالمی و به ویژه
کنوانسیون بر اساس مفهوم رشد پایه ریزی شده است و بلوغ در تعریف کودک جایگاهی نخواهد
داشت و ترجمه ( )majorityبه سن قانونی صحیحتر به نظر میرسد (زنگی اهرمی0111 ،ش:
.)8
در سایر اسناد بینالمللی نیز تعیین  09سالگی به عنوان پایان سن کودکی ،به چشم میخورد.
بند  8ماده  2میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب  02دسامبر  0122میگوید« :حکم
اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال قابل اجرا نیست» (میثاق بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی مصوب .)0122
قسمت الف شماره یک بخش دوم از مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان
محروم از آزادی مصوب  ،0111نوجوان را هر شخص زیر  09سال میداند و این سنی است که
کمتر از آن نباید اجازه داد کودک از آزادی محروم شود .حتی گفته شده است که در برخی از
ایاالت آمریکا سنین  01و  60سالگی به عنوان سن بزرگسالی تعریف شده است (رابین لئونارد و
استفان.)0 :
در ماده  0پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون حقوق کودک راجع به استفاده از کودکان
در مناقشات مسلحانه مصوب  6111مقرر میدارد« :کشورهای عضو همه گونه اقدام الزم را به
عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل نمایند .هیچ یک از افراد نیروهای مسلح آنها که هنوز به
سن  09سالگی نرسیدهاند در درگیریها شرکت مستقیم نداشته باشند».
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یکی از مبانی لحاظ «رشد» در تع ین سن کودک توسط قوانین مذکور ،به جهت به حداقل
رساندن معضالتی از قبیل خشونت علیه کودکان ،استفاده ابزاری از آنها ،رواج کودک سربازی،
ترویج کودک همسری و امثال آنها میباشد .همچنین ،احقاق حقوق کودک و رشد و تعالی وی،
باز نماندن از محیطهای آموزشی و استفاده حداکثری از پتانسیلهای کودکی و رفاه وی که از
جمله اهداف کنوانسیون میباشد ،به عنوان دیگر عامل آن تصور میگردد.
کنوانسیون حقوق کودک ،تعریفی جامع از کودک به طوری که در بردارنده وجوه تمایز با
بزرگساالن از حیث جسمی و روانی باشد ارائه نمیکند و به منظور جلوگیری از تشتت آرا و
برداشتهای سلیقهای که بیدرنگ تبعیض را به دنبال دارد ،سن کمتر از  09سال را به عنوان
سن کودک ارائه کرده است (دنکوب و سایر0112 ،ش .)6 :در نظر گرفتن سن  09سالگی در
اسناد بین المللی به عنوان مرز میان کودکی و بزرگسالی و عدم توجه به مؤلفه بلوغ جسمی صرف،
حکایت از آن دارد که توجه عمده این قوانین به عنصر «رشد» و توانایی عقلی فرد برای تصرفات
حقوقی و پذیرش مسئولیت بوده است و در واقع درصدد اعالم امارهای برای احراز رشد کامل
افراد برآمده است .برخالف قوانین کشورهای اسالمی از جمله قوانین داخلی ایران که تنها معیار
را بلوغ جسمی دانسته است .ناگفته نماند چنانکه پیشتر ذکر شد ،قوانین داخلی نیز در مواردی
مؤلفه «رشد» را به بلوغ جسمی ضمیمه کردهاند؛ از جمله تصرفات حقوقی.
البته تفاوت و تنوع در ارائه سن بزرگسالی در قوانین برخی از کشورها که به موجب ذیل
ماده  0کنوانسیون حقوق کودک رخ داده است و کنوانسیون دولتهای عضو را در تعیین سن
کودک ،بسته به قوانین ،فرهنگ جوامع و ...مبسوط الید قرار داده است را میتوان با توجه به مفاد
بند یک ماده  1همین قانون ،حمل بر این کرد که تنها آن سنی منظور و ملحوظ کنوانسیون بوده
است که در راستا ی مصلحت و منافع کودکان باشد نه ناقض آن ،از جمله اینکه مخل آزادی
کودک و موجب بازماندن وی از محیط آموزش و تحصیل نگردد .با حفظ این مقدمه ،برخی از
آثار سن تعیین شده در قوانین داخلی ذکر میگردد.
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 -5بررسی برخی از آثار سن کودک در قوانین داخلی
معیار قرار دادن سن بلوغ به عنوان مرز میان کودکی و بزرگسالی در قوانین داخلی ،آثار و
تبعاتی را برای کودک و جامعه در پی دارد .از جمله این آثار که بستر مناسبی برای آسیبهای
جدی بر فرد و جامعه میباشد و یکی از چالش برانگیزترین مسائل جامعه امروز میباشد و نشأت
گرفته از قانون مدنی کنونی است ،رواج کودک همسری میباشد .هرچند که سن تعیین شده
برای دختران بیش از آن چیزی است که در شرع گفته شده است اما تفاوت چندانی در آثار میان
این دو سن مالحظه نمیگردد و همچنان انطباق قوانین داخلی بر کنوانسیونهای بین المللی
ضروری به نظر میرسد .در قانون مذکور ،به وضوح غفلت قانونگذار مشاهده میشود .چرا که عدم
توانایی جسمی ،روحی و همچنین عدم آمادگی آموزشی و تربیتی کودکان برای پذیرش مسؤلیت
اجتماعی و اقتصادی بزرگ و سنگینی همچون همسری ،پدر و مادری ،نه تنها منجر به
آسیبپذیری و عدم ماندگاری آنها در نقشهای اجتماعی گردیده ،بلکه سبب سستی بنیانهای
خانواده ،وقوع تجارب تلخ اجتماعی ،آسیب پذیری جسمی و روحی فرد کودک و در نهایت
محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی حاصل از انگ بیهمسری (بیوه یا مطلقه) شده است
(منوچهری0111 ،ش .)6 :عمده آسیبی که از قبل این جریان متوجه کودک میشود ،دور شدن
از فضای آموزشی و تحصیلی که از اقتضائات مهم روز است میباشد .این در حالی است که به
موجب بند  0ماده  16کنوانسیون حقوق کودک« :کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را
جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که زیان بار بوده
و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی ،روحی ،معنوی ،اخالقی و یا
پیشرفت اجتماعی وی مضر باشد را به رسمیت میشناسند» و به موجب بند  6همین ماده ،در
راستای اجرای مفاد ماده مذکور ،دولتها موظف به انجام اقدامات قانونی ،اجرایی ،اجتماعی و
آموزشی شدهاند.
عالوه بر آن ،استفاده از کودکان در محیطهای شغلی در قانون کار فعلی ایران ،آثار و
پیامدهایی را در پی خواهد داشت که عالوه بر اینکه موجب ترویج و افزایش «کودکان کار» در
جامعه میگردد ،تبعات روانی که بر ایشان وارد میشود و موجب میگردد تا کودک از محیط
آموزشی به طور کامل و یا به صورت جزئی بازماند .چنانکه در ماده  91قانون مذکور مقرر شده
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است« :کارگری که سنش بین  08تا  09سال تمام باشد ،کارگر نوجوان نامیده میشود» .مستنبط
از ماده مذکور این است که تنها افراد زیر  08سال کودک میباشند .این در حالی است که به
موجب ماده  6کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک...« :اصطالح
کودک در مورد کلیه اشخاص کمتر از  09سال به کار برده میشود» .در واقع کسانی که به موجب
این قانون کودک محسوب میگردند به موجب قانون کار ایران به دو دسته کودک و نوجوان
تقسیم شده و اشتغال اشخاص  08تا  09سال تحت عنوان «کارگر نوجوان» بالمانع اعالم شده
است .در حالیکه در سن  08تا  04سالگی کسب دانش و مهارتهای الزم برای اشتغال یا برای
ادامه تحصیل ،به عنوان یک نیاز مهم در تعلیم و تربیت فرد مطرح است (حسینخانی0198 ،ش:
.)1
نکته حائز اهمیت این است که با دقت در قوانین داخلی مالحظه میگردد این قوانین از رویه
واحدی تبعیت نمیکنند .چرا که به موجب برخی از قوانین ،فرد بالغ محسوب میگردد و به
موجب برخی دیگر نابالغ .در ق.م و ق.م.ا نیز تفاوتهای آشکاری وجود دارد؛ سن بلوغ معیار
تعیین سن کودکی قرار گرفته است و آن نیز بسته به جنسیت افراد متفاوت است؛ در دختران 1
سال تمام و در پسران ،اتمام دوره کودکی و ورود به بزرگسالی 08 ،سال میباشد .اما در قوانین
دیگر از جمله قانون کار ،سن به طور مطلق بیان شده و میان دختران و پسران تفاوتی وجود
ندا رد .همچنین در تعیین سن قانونی برای شرکت در انتخابات و اخذ گواهینامه وسایل نقلیه که
 09سال تمام مرقوم شده است .در ماده  6قانون خدمت وظیفه عمومی ورود به سن  01سالگی
فرد را مشمول وظیفه عمومی خواهد کرد.
بنابراین با مداقه در قوانین داخلی مالحظه میگردد که قانونگذار نسبت به اماره قرار دادن
 09سالگی تمایل دارد .چرا که در غالب احکام و قوانین عمال «رشد» را لحاظ کرده است و پا را
فراتر از سن شرعی گذاشته است .برای نمونه میتوان به اقدام وی در قانون مجازات جدید و نیز
قوانین نظام وظیفه عمومی ،اخذ گواهینامه و ...توجه کرد.
با این حال در قوانینی همچون قانون مدنی و قانون کار با اینکه سن تعیین شده در بردارنده
آثار روحی روانی برای فرد و جامعه است ،همچنان به سنین زیر  09سال متمسک شده است .پر
واضح است که امور غیرمالی همچون ازدواج ،طالق و حضانت ،دارای اهمیت بیشتری بوده و احراز
رشد در آنها بسیار ضروری به نظر میرسد (حیدری0119 ،ش .)096 :بنابراین شایسته است تا
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در خصوص قوانینی همچون قانون مدنی و قانون کار نیز با لحاظ مؤلفههای «رشد عقلی» و «رشد
کامل جسمی» سن  09سال را مبدأ بزرگسالی تلقی کند.

 -6اختیارات حاکم اسالمی در تقنین قوانین مربوطه
مطابق با اصل  89ق.ا ،اعمال قوه مقننه تنها از طریق مجلس شورای اسالمی است که اعضای
آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل میدهند .سیستم قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمی
ایران ،به صورت تک مجلسی بوده و مجلس شورای اسالمی تنها مرکز تقنین میباشد و جز از
طریق ا ین مجلس هیچ قانونی در ایران تصویب نخواهد شد .گرچه در خصوص برخی موضوعات،
از طریق همه پرسی نیز قانونگذاری صورت میگیرد ،اما رویه اصلی و غالب ،تقنین از طریق
مجلس شورای اسالمی می باشد .از سویی ،دو نهاد دیگر در مسیر قانونگذاری تعبیه شده است؛
یکی از آن دو ،شورای نگهبان میباشد که بدون تأیید آن ،قوانین تدوین شده توسط مجلس
مشروعیت نخواهد داشت .نهاد دیگر نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به موجب اصل
 006ق.ا الزم دانسته شده است و در فرض اختالف میان نظر شورای نگهبان و مجلس شورای
اسالمی با در نظر گرفتن مصلحت نظام ،میان آنها داوری میکند (شعبانی0199 ،ش.)084-082 :
حال با التفات به همه این توضیحات ،سؤالی که مطرح میشود این است که در صورت تعیین
مسیر اصلی قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمی ایران ،در صورتی که قانونی با تصویب مجلس
شورای اسالمی و تأیید شورای نگهبان به تصویب رسد چگونه میتوان نسبت به الغا و یا تغییر
این قانون اقدام کرد؟ با عنایت به اینکه تأیید شورای نگهبان به معنای انطباق کامل این قانون بر
موازین شرعی و دینی است.
در پاسخ باید گفت هر چند که در نظام جمهوری اسالمی ایران ،اصل تفکیک قوا و استقالل
نسبی آنها مطرح است ،و رویه تقنین نیز تبیین شده است ،اما مطابق با اصل  84قانون اساسی:
« قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از :قوه مقننه ،قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر
نظر والیت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند؛ این قوا
مستقل از یکدیگرند» .در این اصل ،ضمن به رسمیت شناختن استقالل هر یک از قوا ،نظارت بر
هر سه قوه و تنظیم روابط میان آنها را به والیت مطلقه واگذار شده است ،در واقع قانون اساسی،
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پس از پذیرش مهمترین اصل خود یعنی اصل والیت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه
مردم قبول والیت او را بر خود واجب و الزم شمردهاند ،نقطه پیوند و اتصال قوای حاکم را ولی
فقیه دانسته است و اعمال حاکمیت قوای مزبور را صرفا براساس نظر و نظارت رهبری مشروع و
قانونی میداند (شعبانی0199 ،ش .)41 :در واقع وجه تمایز اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران با
سایر نظامهای سیاسی در همین است که ضمن پذیرش استقالل قوای حاکم ،اعمال این قوا را
تحت نظارت والیت مطلقه فقیه میداند .به عبارتی ،برای حاکم و حکومت اسالمی ،اختیارات
فراقانونی ملحوظ شده است .که این امر منطبق با دیدگاه امام خمینی (ره) میباشد ،ایشان
میفرماید« :اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است ،باید عرض حکومت الهیه
و والیت مطلقه مفوضه به نبی اسالم (ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد  ...حکومت که
شعبهای از والیت مطلقه رسول اهلل – صلی اهلل علیه و آله و سلم – است ،یکی از احکام اولیه
اسالم است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه ،حتی نماز و روزه و حج است .حاکم میتواند مسجد یا
منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند .حاکم میتواند
قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است ،در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور
و اسالم باشد ،یکجانبه لغو کند .و میتواند هر امری را ،چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان
آن مخالف اسالم است ،از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند .حکومت میتواند از حج ،که
از فرایض مهم الهی است ،در مواقعی که مخالف صالح کشور اسالمی دانست موقتا جلوگیری
کند» (خمینی ،بیتا081 – 080 /61 :؛ 0190ش .)611 – 610 :محور الغا و یا توقیف اجرای
برخی از قوانین فرعی الهی ،مصالح کشور اسالمی و مسلمانان میباشد .این اقدام اکنون توسط
مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میگیرد .در بند  9از اصل  001متذکر شده است که هر
گاه حل معظالت نظام از طریق عادی ممکن نباشد رهبر میتواند از طریق مجمع آن را حل و
فصل نماید .بنابراین اگرچه در مواردی هم تاکنون مجمع تشخیص مصلحت اقدام به تصویب و
تدوین برخی از مقررات نموده است لیکن این عمل به طور مستقیم از وظایف و اختیارات آن
مجمع نبوده بلکه به اعتبار اینکه رهبر در مواردی برای رفع مشکالت نظام با آنها مشورت نموده
و در واقع نظر کارشناسی آنها را خواسته است و سپس با تأیید نظرات آنها به صورت مقررات و
مصوبات قابل اجرا مطرح نمودهاند و لذا میتوان گفت این امر منافاتی با اختیارات مجلس نخواهد
داشت (شعبانی0199 ،ش ) 012 :چرا که این امر اقتضای اختیارات فراقانونی حاکم اسالمی و نیز
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اقتضای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و به موجب بند  9اصل  001قانون اساسی میباشد.
مبنای اصلی این مهم ،اهمیت بسیار زیادی است که مصالح جمعی دارد؛ امام خمینی (ره) می-
فرماید...« :مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسالم عزیز
می گردد .امروز جهان اسالم نظام جمهوری اسالمی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضالت
خویش میدانند .مصلحت نظام و مردم از امور مهمهای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است
اسالم پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال برد( »...خمینی ،بیتا– 020 /61 :
021؛ 0190ش.)816 :
در واقع ،یکی از مهمترین مؤلفههای تقنینی در نظام اسالمی ،مصلحت اندیشی است که
میتواند منجر به صدور حکم حکومتی از سوی حاکم اسالمی گردد به ویژه اینکه اجتماعی بودن
این احکام ،از ویژگی های مهم آن تلقی شده است تا جایی که برخی دایره شمول این احکام را
محدود به امور اجتماعی دانستهاند (فوزی0190 ،ش .)020 :عالوه بر این در شرایطی که حکمی
از احکام و یا قانونی از قوانین زمینه ساز عسر و حرج نوعی و نیز اضرار به ملت و منافع ایشان
گردد ،م جرای صدور حکم ثانوی بوده و حاکم اسالمی با اختیارات شرعی و قانونی خود که هم
اکنون از درگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میگیرد ،میتواند نسبت به اصالح و تنظیم
احکام و قوانین اقدام کند .عالوه بر مطالب گفته شده ،ذکر این نکته ضروری است که به موجب
اصل  40قانون اساسی ،مجلس شورای اسالمی از این اختیار برخوردار است تا لوایح قانونیای که
به تصویب هیئت وزیران رسیده است و نیز طرحهای قانونیای که توسط حداقل پانزده نفر از
نمایندگان ارائه میشود ،مطرح کند .لذا لوایح و طرحهای مذکور از جمله روزنههای اصالح و یا
الغای قوانین موجود است که غالبا به موجب آسیب شناسیهای الزم و متناسب با نیازهای روز
جامعه تنظیم و ارائه میگردند.

نتیجهگیری
با عنایت به اینکه مبنای تعیین سن  09سال در کنوانسیونهای بینالمللی به ویژه کنوانسیون
حقوق کودک ،لحاظ «رشد» در تمامی تصرفات حقوقی و در راستای جلب منافع کودک بوده
است ،و از سویی با تتبع و مداقه در قوانین داخلی ایران تمایل قانونگذار به اشتراط «رشد» در
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غالب احکام و قوانین مالحظه میگردد ،لذا شایسته است تا سن مزبور در نصوص قوانین داخلی
راه یابد و قوانین مذکور با سن تعیین شده توسط کنوانسیون منطبق گردد .تا هم سبب ایجاد
رویه واحد در قوانین داخلی و ارائه یک مفهوم واحد از «کودکی» گردد و اینگونه نباشد که شخص
به موجب برخی از قوانین بالغ و رشید قلمداد شود و براساس برخی دیگر نابالغ و فاقد رشد .و هم
اینکه از ورود آسیبهای ناشی از تعیین سنین بسیار پایین در قوانین ،ممانعت به عمل آورد .و با
عنایت به اینکه سن تعیین شده در قوانین داخلی ایران مبتنی بر فقه امامیه میباشد ،حاکم
اسالمی با لحاظ مصالح کودک و چشماندازی که به منافع وی دارد ،میتواند نسبت به تعیین سن
کودک منطبق با مصالح و نیازهای روز او اقدام کند.

منابع
کتابها:
 .0قرآن کریم
 .6ابن بابویه ،محمد بن علی0001،ق ،من الیحضره الفقیه ،مصحح :غفاری ،علیاکبر ،جلد
 ،0قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .1انصاری ،قدرت ا0110 ،...ش ،احکام و حقوق کودکان در اسالم برگرفته از موسوعه احکام
االطفال و ادلتها جواد فاضل لنکرانی ،جلد اول ،قم ،مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم
السالم).
 .0بحرانی ،یوسف بن احمد0121،ش ،الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ،جلد ،61
قم ،مؤسسه النشر االسالمی.
 . 8پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون حقوق کودک راجع به استفاده از کودکان در
مناقشات مسلحانه مصوب .6111
 .2جوهری ،اسماعیل بن حماد0001،ق ،الصحاح ،تاج العربیه و صحاح العربیه ،بیروت،
دارالعلم للمالیین.
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 .4حر عاملی ،محمد بن حسن0011 ،ق ،وسائ ل الشیعه ،مصحح :مؤسسه آل البیت علیهم
السالم ،جلد اول ،قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
 .9خمینی ،روح اهلل0116 ،ش ،تحریرالوسیله ،جلد  ،6تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی (قدس سره).
0190 ،_________ .1ش ،حکومت اسالمی و والیت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)،
تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
 ،________ .01بیتا ،صحیفه امام (ره) ،جلد  ،61تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی (س).
 .00شعبانی ،قاسم0199 ،ش ،حقوق اساسی و ساختار حکومت اسالمی ،تهران ،اطالعات.
 .06شهید ثانی ،زین الدین بن علی 0001،ق ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،جلد
 ،0قم ،مکتبه الداوری.
 .01شیخ طوسی ،محمد بن حسن0194 ،ق ،مبسوط ،تهران :المکتبه المرتضویه.
 .00صفایی ،سید حسین و رحیمی ،حبیب ا0110 ،...ش ،مسؤلیت مدنی (الزامات خارج از
قرارداد) ،تهران ،انتشارات سمت.
 .08طباطبایی کربالیی ،علی بن محمد علی0009 ،ق ،ریاض المسائل (ط.الحدیثه) ،جلد ،9
قم ،مؤسسه آل البیت (علیهم السالم) إلحیاء التراث.
 .02طبرسی ،فضل بن حسن 0146 ،ش ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،مصحح :یزدی
طباطبایی ،فضل اهلل و رسولی ،هاشم ،جلد  ،1تهران ،ناصر خسرو.
 .04عالمه طباطبائی 0111،ق ،المیزان فی تفسیر القرآن ،جلد  ،9بیروت ،مؤسسه االعلمی
للمطبوعات
 .09غدیری ،عبداهلل عیسی ابراهیم0009 ،ق ،القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیه ،بیروت،
دارالرسول االکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم.
 .01فوزی ،یحیی 0190 ،ش ،اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) ،قم ،نشر معارف.
 .61قانون کار مصوب .0121/19 /61
 .60قانون مجازات اسالمی مصوب .0116 /16/10
 .66قانون مدنی مصوب .0114 /16/09
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 .61قانون مسؤلیت مدنی مصوب . 0111/16/14
 .60کلینی ،محمد بن یعقوب0061 ،ق ،کافی (ط-دارالحدیث) ،جلد  ،00مصحح :دارالحدیث،
قم ،دارالحدیث.
 .68کنوانسیون حقوق کودک مصوب .0191
 .62مجلسی ،محمد تقی بن مقصود علی 0012 ،ق ،روضه المتقین فی شرح من الیحضره
الفقیه (ط-القدیمیه) ،مصحح :موسوی کرمانی ،حسین و اشتهاردی علیپناه ،جلد ،00
قم ،مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشانپور.
 .64محقق حلی ،جعفر بن حسن0019 ،ق ،شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،قم،
اسماعیلیان.
 .69مغنیه ،محمدجواد0060 ،ق ،التفسیر الکاشف ،جلد  0و  ،6قم ،دارالکتب االسالمی.
 .61مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی مصوب .0111
 .11مکارم شیرازی ،ناصر 0140،ش ،تفسیر نمونه ،جلد  ،02تهران ،دار الکتب اإلسالمیة.
 .10میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب .0122
 .16میرزای قمی ،ابوالقاسم بن محمدحسن0140 ،ش ،جامع الشتات ،جلد  ،6تهران ،کیهان.

مقاالت:
 .11حسین خانی ،هادی0198 ،ش« ،نگاهی به شناخت تحوالت دوران نوجوانی (جسمی،
جنسی ،شناختی و اخالقی)» ،معرفت ،دوره  ،08قم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی (ره) .ش  ،010ص .11 – 62
 .10حیدری ،مظاهر0119 ،ش « ،تفاوت سن بلوغ و رشد در شریعت اسالم و سن قانونی در
قانون مدنی ایران» ،دو فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات فقه امامیه ،سال هفتم ،قم،
جامعه المصطفی العالمیه .ش  ،06ص .090 -084
 .18دنکوب ،ابوالفضل و سایر0112 ،ش« ،بررسی فقهی کنوانسیون حقوق کودکان»،
کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن  ،60رشت،
.https://civilica.com/doc/718703
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 .12راعی ،مسعود و سایر0199 ،ش « ،سن مسولیت کیفری کودک و عدالت حقوقی از نظر
فقه و حقوق اسالمی» ،پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی (فقه و مبانی حقوق اسالمی)،
دوره  ،8بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی .ش  ،08ص .006- 48
 .14رهامی ،محسن0190،ش« ،رشد جزایی» ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره ،89
تهران ،دانشگاه تهران ،ش  ،811ص .019 – 024
 .19رهگشای ،لیال و سلیمانیان ،محمد هادی0112 ،ش« ،مسؤلیت مدنی والدین و سرپرست
در قبال فعل زیانبار اطفال» ،ماهنامه پژوهش ملل ،دوره  ،6البرز ،دانشگاه تهران ،ش
 ،60ص .000 – 14
 .11فرهودینیا ،حسن و کاوسی خسرقی ،پریزاد0112 ،ش« ،رابطه مبانی ضرورت رشد
عقلی و مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان در پرتو منابع اسالمی و تحول الگوی
اسالمی – ایرانی» ،پژوهشنامه اسالمی زنان و خانواده ،قم ،الجامعه المصطفی العالمیه،
ش  ،1ص ،012 – 001
 .01منوچهری ،حسن0111 ،ش« ،مطالعه آسیبهای کودک همسری با یک جهتگیری
روانی – اجتماعی» ،ششمین کنفرانس بینالمللی روانشناسی ،مشاوره و علوم تربیتی،
.https://civilica.com/doc/1042201
 .00موسوی ،معصومه0118 ،ش« ،تحلیل و بررسی سن مسؤلیت کیفری کودک و نوجوان
در قانون مجازات اسالمی  ،»0116اولین کنفرانس بینالمللی کاربرد پژوهش و تحقیق
در علوم و مهندسی ،تهران.
 .06رابین لئونارد و استفن ،کودکان :حقوق ،مسئولیتها و مشکالت (www.Lwctlaw.com.

پایاننامهها:
 .01زنگی اهرمی ،عهدیه 0111 ،ش ،بررسی سن کودک و آثار آن از دیدگاه حقوق بینالملل،
مهدی عباسی سرمدی ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.

