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«فرزندخواندگی» حکمی امضایی است كه طی آن ،زوجین،
چکیده رسپرستی شخصی را كه فرزند طبیعی آنان نیست ،به عهده
میگیرند .فرزندخواندگی ،نوعی قرابت رصفاً حقوقی و نه طبیعی
است که در ذیل آن ،قانون ،یك رابطهی مصنوعی پدر ـ فرزندی و مادر ـ فرزندی
میان دو نفر ایجاد میكند .این رابطه ،با وجود آثار مثبت تربیتی ،اگر بهدرستی
و در چارچوب رشع صورت نگیرد ،چالشهایی فقهی مانند حرمت ناشی از عدم
قرابت نسبی و سببی و عدم برقراری نفقه و رابطهی ارثبری میان فرزندخوانده
و فرزندپذیر را به همراه خواهد داشت که گذشته از نقض غرض شارع از تجویز
آن ،خود ،ممکن است مولد آثار تربیتی سوئی همچون اباحیگری ،گرایش به فحشا
و منکرات ،ایجاد اختالف میان ورثه و فرزندخوانده و درنتیجه ،اختالل در امنیت
روانی آنان شود .در این پژوهش که به روش توصیفی_تحلیلی انجام گرفته ،با
بررسی حکم رشعی و انتاج آثار تربیتی فرزندخواندگی از آیات و روایات ،همچون
رشد و تکامل انسانی و فضایل اخالقی فرزندپذیر و فرزندخوانده ،ایجاد و تقویت
حس مسئولیتشناسی در آنان ،تأمین نیازهای مادی فرزندخوانده و جلوگیری از
تبعات منفی تنگدستی در او و ایجاد نرمیِ دل در فرزندپذیر ،با تبیین چالشهای
فقهی و تربیتی آن ،برخی راهکارهای پیشگیری از آن چالشها ،معرفی و یا پیشنهاد
شده است.
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بیان مسئله

«فرزندخوانده» یکی از اقشار آسیبپذیر جامعه است .فرزندخواندگی قدمتی طوالنی دارد و بهدرستی،
تخمین دقیق انجام این رفتار امکانپذیر نیست .در ایران باستان ،بهویژه در زمان ساسانیان ،فرزندخواندگی
پذیرفتهشده و مرسوم بوده است .با توجه به نقشی كه دین زرتشت در آن ایام داشته است و اعتقاداتی كه
زرتشتیان دربارهی فرزندخواندگی دارند و فرزندخوانده را در حكم فرزند حقیقی دانسته و آثار رابطهی پدر
و فرزندی را بر آن حاكم میدانند ،نهاد فرزندخواندگی ،جایگاه ویژهای داشته است (.)www.ghavanin.ir
زرتشتیان معتقد بودند كه فرزند ،عنوان پل رصاط را دارد و كسی كه فرزند نداشته باشد ،قادر نیست در روز
رستاخیز از پل رصاط بگذرد؛ لذا كسانی كه صاحب فرزند نبودند ،برای رفع این نقیصه و طلب آمرزش و عبور
از پل مزبور ،فرزند بدلی برای خود انتخاب میكردند (هامن).
در هر دورهای از تاریخ میتوان عمل پذیرش کودکی از خانوادهی دیگر را به فرزندی محتمل دانست.
شهید مطهری میگوید« :اعراب جاهلیت ،گاهى كىس را پرسخوانده قرار مىدادند و درنتیجه ،آن پرسخوانده
مانند یك پرس حقیقى ،وارث میت شمرده مىشد .رسم پرسخواندگى در میان ملتهاى دیگر و از آن جمله
ایران و روم قدیم موجود بوده است .طبق این رسم ،یك پرسخوانده به دلیل اینكه پرس است از مزایایى
برخوردار بود كه دخرتان نسىل برخوردار نبودند؛ ازجمله مزایاى پرسخوانده ،ارث بردن بود ،همچنان [كه]
ممنوعیت ازدواج شخص با زن پرسخوانده یىك دیگر از این مزایا و آثار شمرده میشد» (مطهری ،بیتا ،ص .)135
در عرص حارض ،انگیزههای جدیدی ،سبب رویآوری به این موضوع شده که ازجملهی مهمترین آنها،
ناباروری زنان و یا مردان و نداشنت فرزند است؛ ضمن آنکه گاهی نیز عواطف انساىن و اهمیت تربیت کودکان
بیرسپرست ،موجب تو ّجه به این مقوله مىشود .دربارهی فرزندخواندگی چند مقاله به شکل تطبیقی ،به
مقایسهی فرزندخواندگی در حقوق ایران با حقوق برخی کشورها و یا مقررات بیناملللی و رشایط آن در
حقوق مختلف پرداختهاند؛ مانند مقالهی «وضعیت حقوقی فرزندخواندگی در حقوق ایران ،مقررات بیناملللی
و تعارض قوانین» نوشتهی بهشید ارفعنیا و هادی جرفی و مقالهی «مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی در نظام
حقوقی ایران و فرانسه با رویكردی بر قانون حامیت از كودكان بیرسپرست مصوب  »1353نوشتهی حمیدرضا
صالحی و نرگس باقریمطلق .در این مقالهها ،به آثار مثبت تربیتی فرزندخواندگی ،چالشهای فقهی و تربیتی
آن و راهحل آنها پرداخته نشده و این هامن چیزی است که در پژوهش حارض ،با استفاده از قرآن و سنت و
آموزههای فقهی بدان توجه میشود.

مفهوم فرزندخواندگی

فرزندخواندگی در زبان عربی ،معادل با واژهی «تب ّنی» در معنای عام آن و از ریشهی بنو است؛ هرچند این
واژه ،در کاربرد خاص خود ،به معنای پرسخواندگی است؛ ازاینرو ،جوهری میگوید« :وقتی میگویی "تب ًنیت
فالنا" که او را به پرس بودن برگزینی» (جوهری ،1410 ،ج  ،6ص  .)2286ابنعباد نیز مینویسد« :تَبَ َّنیْتُ ُه»؛ یعنی
او را پرس خود خواندم (ابن عباد ،1414 ،ج  ،10ص  .)405به نظر میرسد به علت روحیهی خاص اعراب که
فرزند پرس را دوست داشتند ،این واژه ،رصفاً دربارهی پرسخواندگی به کار میرفته است؛ هرچند امکان کاربرد
آن در دخرتخوانده هم میرود؛ زیرا ریشهی آن ،هم در فرزند مذکر (ابن) و هم مؤنث (ابنه) کاربرد دارد (نک:
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ابنعباد ،1414 ،ج  ،10ص  .)405در این صورت ،روشن است «تبنیتها» به معنای «او را دخرت خود خواندم»
خواهد بود؛ از ای ن جهت ،برخی محققان واژهی مذکور را به معنای عام فرزندخواندگی گرفتهاند (آذرنوش،
 ،1386ص  .)197همین اتفاق ،دربارهی واژهی «دعی» نیز رخداده که در اصل ،به معنای پرسخوانده آمده
است؛ هرچند «دعی» به معنای پرسی است که شخصی او را فرزند خود میخواند ،درحالیکه نسبتش به فرد
دیگری میرسد (ابنمنظور ،1414 ،ج  ،14ص  )257و در قرآن نیز به همین معنا بهکاررفته استَ ...« :ما َج َع َل
أَ ْد ِعیا َءك ُْم أَ ْب َنا َءك ُْم( ...احزاب)4 ،؛ پرسخواندگانتان را پرسان [واقعى] شام قرار نداده است»؛ اما چنانکه برخی
لغت نویسان نیز نوشتهاند ،کاربرد آن به معنای فرزندخواندگی هم روا خواهد بود (نک :آریانپور ،1384 ،ص
.)298
1
فرزندخواندگی عملی حقوقی است که موجب پیدایش رابطهی فرزندی صوری میان دو شخص میشود.
یکی را فرزندخواه 2و دیگری را فرزندخوانده 3و رابطهی مزبور را فرزندخواندگی خوانند (جعفری لنگرودی،
 ،1394ص .)498
بر اساس قانون حامیت از کودکان بدون رسپرست مصوب  ،1353فرزندخواندگی آن است كه زوجین،
شخصی را به فرزندی بپذیرند كه فرزند طبیعی آنان نیست .فرزندخواندگی درصورتیکه به رسمیت
شناختهشده باشد ،نوعی قرابت ایجاد میكند ،قرابتی كه رصفاً حقوقی است نه طبیعی؛ ب ه عبارتدیگر ،با
قبول فرزندخواندگی ،قانون یك رابطهی مصنوعی پدر ـ فرزندی یا مادر ـ فرزندی و یا هر دو ،میان دو نفر
ایجاد میكند.

 .1فرزندخواندگی در قرآن و حدیث

نهاد فرزندخواندگی که پیش از اسالم وجود داشته است ،حکمی تأسیسی نیست ،بلکه حکمی امضایی است.
در زمان جاهلیت ،اعراب پرسخوانده را َد ِع ّى مینامیدند (قرشی ،1412 ،ج  ،2ص  )348و او را پرس حقیقى
خود میدانستند و در متام احكام بُ ُن َّوت ،مانند نكاح و ارث و سایر امور ،همچون پرس واقعىِ خود مىشمردند
و لذا زنی را كه براى پرسخواندهی خود مىگرفتندِ ،
عروس واقعىِ خود میشمردند ،او را محرم خود مىدانستند
و پس از آنکه پرسخوانده ،او را طالق مىداد ،به نكاح خویش درمنیآوردند؛ زیرا مىگفتند :زنِ فرزند ما و
ِ
حرمت م َؤبَّد دارد (حسینی تهرانی ،1421 ،ج  ،1ص )127؛ اما قرآن كریم ،این س ّنت جاهىل
عروس ما است و
را برداشت و براى پرسخوانده ،هیچ حكم خاصی را از قبیل ارثبریَ ،محرمیت ،نفقه و حرمت نكاح قائل
نشدَ « :ما َج َع َل أَ ْد ِعیا َءك ُْم أَ ْب َنا َءك ُْم َذالِك ُْم َق ْولُكُم ِبأَ ْف َوا ِهك ُْم َو اللَّهُ یق ُ
السبِیل (احزاب)4 ،؛
ُول الْ َح َّق َو ُه َو ی ْه ِدى َّ
پرسخواندگانتان را پرسان [واقعى] شام قرار نداده است .این گفتار شام ،به زبان شام است؛ [وىل] خدا حقیقت
را مىگوید و او [ست كه] به راه راست هدایت مىكند».
برای مبارزه با این سنت جاهلی ،پیامرب اکرم(ص) بر اساس دستور خداوند متعال ،در اینباره اقدامی عملی
1- Adoption
2- Adoptan
3- Adopted
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انجام داد و زنِ پرسخواندهی خود را به همرسی گرفتَ « :و إِ ْذ تَق ُ
ُول لِلَّ ِذى َأنْ َع َم اللَّهُ َعلَی ِه َو أَنْ َع ْم َت َعلَی ِه
َ
َ
اس َو اللَّهُ أ َح ُّق أن تخَشَ ئهُ َفل ََّم
ْىش ال َّن َ
أَ ْم ِسكْ َعلَیكَ َز ْو َجكَ َو ات َِّق اللَّهَ َو ت ْخ ِفى ِىف نَف ِْسكَ َما اللَّهُ ُم ْب ِدی ِه َو تخ َ
ىل الْ ُم ْؤ ِم ِنی َن َح َر ٌج ِىف أَ ْز َواجِ أَ ْد ِعیائه ِْم إِ َذا قَضَ ْواْ ِمن ُه َّن َوطَ ًرا َو كاَنَ
ق َ
َىض زَیدٌ ِّمن ْها َوطَ ًرا َز َّو ْج َنكَ َها لِ َ ْ
ك َل یكُونَ َع َ
ِ
أَ ْم ُر اللَّه َم ْف ُعوال (هامن)37 ،؛ (به خاطر بیاور) زماىن را كه به آن كس كه خداوند به او نعمت داده بود و تو
نیز به او نعمت داده بودى [به فرزندخواندهات «زید»] مىگفتى« :همرست را نگاهدار و از خدا بپرهیز!»
(و پیوسته این امر را تكرار مىكردى) و در دل ،چیزى را پنهان مىداشتى كه خداوند آن را آشكار مىكند و
از مردم مىترسیدى ،درحالیکه خداوند سزاوارتر است كه از او برتىس! هنگامیکه زید نیازش را از آن زن به
رس آورد (و از او جدا شد) ،ما او را به همرسى تو درآوردیم تا مشكىل براى مؤمنان در ازدواج با همرسان
پرسخواندههایشان  -هنگامیکه طالق گیرند -نباشد و فرمان خدا انجامشدنی است (و س ّنت غلط تحریم این
زنان باید شكسته شود)».
مرشوعیت و حتی فضیلت عهدهداری رسپرستی ایتام بهخوبی ،از روایات متعددی استفاده میشود
(کلینی ،1407 ،ج  ،2ص  229و  ،240ج  128 ،5و ج  ،6ص 4؛ حر عاملی ،1409 ،ج  ،3ص  ،287-286ج  ،10ص
 ،314ج  ،16ص  338و  .)339پیامرب(ص) میفرمایدَ « :م ْن َع َال یَ ِتیامً َحتَّى یَ ْستَ ْغ ِن َی أَ ْو َج َب اللَّ ُه لَ ُه الْ َج َّن َة (ابنبابویه،
 ،1413ج  ،4ص )190؛ کسی که رسپرستی یتیمی را به عهده بگیرد تا اینکه (از داشنت رسپرست) بینیاز شود،
خداوند بهشت را بر او واجب میکند ».از امام صادق(ع) نیز شبیه به این حدیث نقلشده است (نک :حر
عاملی ،1409 ،ج ،17ص .)244
 .1-1آثار تربیتی فرزندخواندگی در قرآن و حدیث
اگر تربیت به معنای پرورش برای رشد و كامل (جمعى از پژوهشگران ،1426 ،ج  ،2ص  )437و رساندن
تدریجی شخص به کامل خود باشد (عمر احمد عمر ،1416 ،ص  ،)9به رسمیت شناخنت نهاد فرزندخواندگی
از سوی قرآن و سنت ،بدان گونه که هم مرشوعیت داشته باشد و هم موضوعی متفاوت از فرزندی محسوب
شود ،با تحقق این نوع رشد و تکامل ،آثار و نتایج مثبتی دارد که برخی از آنها در ذیل میآید:
 .1-1-1جلوگیری از تضییع نسب و اختالط آنها .یکی ندانس ِنت دو نهاد فرزندخواندگی و فرزندی ،سبب خواهد
شد که از ضایع شدن انساب و اختالط آنها که قطعاً انحرافات و مفاسد اخالقی و اجتامعی متعددی را به
دنبال خواهد داشت و نیز از دوگانگی در امر تربیت جلوگیری شود؛ لذا خداوند در آیهی« :ما َج َع َل اللَّهُ
لِ َر ُجلٍ ِم ْن َقلْ َب ْینِ ِفی َج ْو ِف ِه َو ما َج َع َل أَزْوا َجك ُُم ال َّالئِی تُظا ِه ُرونَ ِم ْن ُه َّن أُ َّمهاتِك ُْم َو َما َج َع َل أَ ْد ِعیا َءك ُْم أَ ْب َنا َءك ُْم
َذالِك ُْم َق ْولُكُم ِبأَ ْف َوا ِهك ُْم َو اللَّهُ یق ُ
السبِیل» (احزاب)4 ،؛ خداوند براى هیچکس ،دو دل در
ُول الْ َح َّق َو ُه َو ی ْه ِدى َّ
درونش نیافریده است و هرگز همرسانتان را كه مورد «ظهار» قرار مىدهید ،مادران شام قرار نداده و (نیز)
فرزندخواندههاى شام را فرزند حقیقى شام قرار نداده است .این سخن شامست كه به دهان خود مىگویید
حق را مىگوید و او به راه راست هدایت مىكند» ،ضمن آنکه با رصاحت،
(سخنى باطل و ىبپایه)؛ ا ّما خداوند ّ
ِ
السبِیل» این تفکیک را
فرزندخواندگى را از اسباب فرزندی و تحقق نسب برنشمرده ،با عبارت « َو ُه َو ی ْهدى َّ
موجب هدایت به راه راست و جلوگیری از انحرافی دانسته است که طبیعتاً از اختالط انساب به وجود میآید.
به عقیده برخی از مفرسان ،جملهی «ما َج َع َل اللَّهُ لِ َر ُجلٍ ِم ْن َقلْ َب ْینِ ِفی َج ْو ِف ِه» ،در تعلیل مسائلی ازجمله
فرزندخواندگی است؛ به این معنا که فرزند قرار دادن شخصی که فرزندخوانده او هست ،جمع میان دو
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متنافی و اصیل با غیر اصیل است كه با هم جمع منىشوند (زمخرشی ،1407 ،ج  ،3ص )520؛ یعنی هامنگونه
که خداوند در یک بدن ،دو قلب قرار نداده ،پرس یک نفر را پرس شخص دیگری قرار نداده است (طربسی،
 ،1372ج  ،8ص )526؛ بنابراین ،آیهی مذکور احتامالً به این مطلب اشاره دارد که جمع دو عنوان فرزندی و
فرزندخواندگی در یک شخص ،موجب دوگانگی در امر تربیت میشود؛ از یکسو فرزند واقعی تصور کردن او،
آثار و احکام مخصوص به خود را دارد و در مقابل ،فرزندخوانده بودنش نیز ،آثار متفاوتی را در پی خواهد
داشت که این خود ،باعث رسدرگمی در نوع رفتار با او و نحوهی تربیتش خواهد شد.
 .1-1-2رشد و تعالی انسانی فرزندخواندگان .بدون تربیت علمى و انساىن ،طبع آدمى همواره به سوی نیازهاى
غریزى متایل دارد (عباسنژاد ،1384 ،ص  )400و به تجربه ثابتشده است کودک در محیط و فضای خانوادگی
سامل ،بهرت رشد میکند و تربیت میشود .فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت
و بزرگ شوند ،در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت .سپردن رسپرستی آنان به
زوجینِ بیفرزندی که از شایستگیهای الزم برخوردارند ،باعث خواهد شد که آنان در دامان پرمهر و عطوفت
ش یابند و با تأمین نیازهای معنویشان بتوانند در آینده ،پذیرای مسئولیتهایی
پدر و مادرخواندهی خود پرور 
خطیر در جامعهی اسالمی باشند .ازاینرو ،بر اساس آیاتی که ذکر آنها گذشت و بر اساس سیرهی عملی
پیامرب(ص) در پذیرش زید بن حارثه بهعنوان پرسخوانده (قمی ،1367 ،ص  ،)172این نهاد به رسمیت شناختهشده
است و مرشوعیت دارد .افزون بر آن ،اصل این موضوع ،با توصیهی اسالم به حامیت از ایتام متناسب است.
در قرآن ،یتیمنوازی یکی از مصادیق ب ّر و نیکی بهحساب آمده (بقره )177 ،و امر به احسان (بقره83 ،؛ نساء،
 ،)36انفاق (بقره )215 ،و به اصالح کار آنان توصیه شده استَ ...« :و یَ ْسأَلُونَكَ عَنِ الْ َی َتا َمى ق ُْل إِ ْصال ٌَح لَ ُه ْم َخ ْی ٌر
یم (بقره،
َو إِنْ تُخَالِطُوه ُْم َفإِ ْخ َوانُك ُْم َو اللَّهُ یَ ْعل َُم الْ ُمف ِْسدَ ِم َن الْ ُم ْصلِحِ َو لَ ْو شَ ا َء اللَّهُ َلَ ْع َن َتك ُْم إِنَّ اللَّهَ َعزِی ٌز َح ِك ٌ
)220؛ و از تو دربارهی یتیامن سؤال مىكنند .بگو" :اصالح كار آنان بهرت است و اگر زندگى خود را با زندگى
آنان بیامیزید( ،مانعى ندارد)؛ آنان برادر (دینى) شام هستند( ".و همچون یك برادر با آنان رفتار كنید!) خداوند،
مفسدان را از مصلحان بازمىشناسد و اگر خدا بخواهد ،شام را به زحمت مىاندازد؛ (و دستور مىدهد در
عین رسپرستى یتیامن ،زندگى و اموال آنان را بهکلی ،از اموال خود ،جدا سازید؛ وىل خداوند چنین منىكند)؛
زیرا او توانا و حكیم است ».این آیهی رشیفه ،افزون بر اشعار و داللت بر نوعى تخفیف و تسهیل در آمیزش
و مخالطه با ایتام و وعدهی کمک به رسپرستان ،حاوی نکاتی است؛ ازجمله .1 :مقصود از واژهی «اصالح» ،با
توجه به نکره بودنش که افادهی تنوع در اصالح را میدهد ،نوع خاىص از اصالح یعنی اصالح حقیقى است؛
نه صورى (طباطبایی ،1390 ،ج  .2 .)198-197 ،2برقراری مساوات و برادری میان مؤمنین ،ازجمله میان ایتام
و رسپرستان ایتام؛ به این معنا كه خداوند تعاىل میخواهد همهی تعیناىت را بردارد كه سبب امتیاز یك طبقه بر
طبقهی دیگر و ریشهی بروز همه انواع فساد در میان مردم مىشود .پس آیهی رشیفه ،مخالطهای با یتیم را
تجویز مىكند كه (هم) برادرانه باشد ،بهگونهای كه در حقوق اجتامعى برابر باشند (نک :طباطبایی،1390 ،
ج ،2ص  )198و هم مصلحانه و مفید به حال یتیامن باشد .روشن است که در چنین محیطی ،یتیم رشد و کامل
مییابد و از بحرانهای روحی و عاطفی فاصله میگیرد.
در روایتی آمده است که امام علی(ع) ،مقداری عسل و انجیر اهدایی را در دهان یتیامن میگذاشتند و
دربارهی علت این کار فرمودند« :إِ َّن ْ ِ
ال َما َم أَبُو الْ َیتَا َمى َو إِنَّ َا أَلْ َع ْقتُ ُه ْم َهذَا ِب ِر َعایَ ِة ْالبَا ِء (کلینی ،1407 ،ج  ،1ص
واکاوی آثار و چالشهای تربیتی فقهی فرزندخواندگی در قرآن و حدیث
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)406؛ امام پدر یتیامن است و به جای پدران (آنان) در دهانشان گذاشتم ».گویی هدف امام(ع) این بوده است
که آن یتیامن ،احساس بیپدری نکنند .لذا در روایات منقول از معصومین(ع) ،بر ایجاد محیط مناسب برای رشد
یتیم تأکید شده است .در حدیثی ،از پیامرب گرامی اسالم(ص) نقلشده استَ « :خیْ ُر بُیُوتِ ُك ْم بَیْ ٌت ِفی ِه یَ ِتی ٌم یُ ْح َس ُن
ش بُیُوتِ ُك ْم بَیْ ٌت یُ َسا ُء إِلَیْ ِه (نوری ،1408 ،ج  ،2ص )474؛ بهرتین خانههای شام ،خانهای است كه در آن
إِلَیْ ِه َو َ ُّ
یتیمی باشد که به او نیکی شود و بدترین خانههای شام ،خانهای است كه به یتیم بدی شود».
 .1-1-3تقویت و شکوفایی حس مسئولیتشناسی در فرزندپذیر ،فرزندخوانده و جامعه .یکی از مبانی تربیت
انسان مربوط به مقام خلیفهاللهی ،تربیت انسان برای اداى مسئولیت بزرگى است كه در برابر جهانیان دارد؛
مسئولیت خطیرى كه برابر مردم و در محدودهی مسئولیت فردى و اجتامعى وى قرار دارد (عباسنژاد،1384 ،
ص  .)402آیات متعددی (ارساء 34 ،و 36؛ فرقان16 ،؛ احزاب15 ،؛ صافات )24 ،بر مسئول بودن انسانها
در برابر جامعه و دیگران داللت دارند و این حس را در انسان تقویت میکنند .در روایات بسیاری نیز ،بر
مسئولیت مسلامن ترصیحشده است (نهجالبالغه ،1414 ،ص 400؛ کلینی ،1407 ،ج  ،1ص  ،134ج  ،2ص ،298
 459و  606و ج  ،8ص  46و  .)133امام علی(ع) در ضمن یکی از خطبههای خود میفرماید« :فاتَّقُوا اللَّ َه ِفی
ِع َبا ِد ِه َو ب َِل ِد ِه فَ ِإنَّ ُك ْم َم ْسئُولُو َن َحتَّى َعنِ الْ ِبقَا ِع َو الْ َب َهائِمِ (نهجالبالغه ،1414 ،ص )199؛ دربارهی بندگان خدا و
رسزمینهای او از خدا بپرهیزید؛ زیرا شام حتی دربارهی مکانهای متربک و حیوانات مسئول هستید ».یتیم
هم حقوقی دارد که برای دیگران مسئولیتآفرین است که باید به آنها توجه شود .پیامرب اسالم(ص) در بخشی
از یک حدیث میفرماید ...« :فَ ِإ َّن لِلْیَ ِتیمِ َح ّقاً (ابنبابویه ،1413 ،ج  ،1ص )188؛ برای یتیم حقّى است ».روشن
است هر آنچه توجه انسان مسلامن را به مسئولیتپذیری و مسئولیتشناسی معطوف سازد و در وجود او
تقویت کند ،از نظر خداوند مطلوب خواهد بود و در فرزندخواندگی ،این خصوصیت نهفته است .هنگامیکه
مسلامنان نسبت به یتیم توجه ویژه دارند و به امور او رسیدگی میکنند ،این احساس وظیفه به او هم منتقل
میشود و او هم نسبت به جامعه ،احساس مسئولیت پیدا میکند.
 .1-1-4تأمین نیازهای مادی فرزندخواندگان در حد شأن و درخور .محدودیتهای مادی و یا نبود منابع
پشتیبان ،بسرتساز مشکالت رفتاری و تبعات منفی ذهنی و فرهنگی بسیار جدی میشود و جلوی ترقی و
بالندگی فرد را میگیرد؛ زیرا از نظر روایات اسالمی ،احتیاج و تنگدستی آثار منفی فراوانی مانند نقصان در دین،
پریشانی عقل و ایجاد دشمنی (نهجالبالغه ،1414 ،ص  ،)472نابودی (هامن ،ص  ،)438ناامیدی (خوانسارى،
 ،1366ج  ،4ص  ،)592گرفتار شدن به غم و اندوه (هامن ،ج  ،2ص  )498و ارتکاب گناه (نورى ،1409 ،ج ،2
ص  )415را به دنبال دارد .چنین افرادی ،دچار فقدان منزلت اجتامعی و تزلزل شخصیتی میشوند و بهتدریج،
خصلتهای واالی انسانی را از دست میدهند و درنهایت ،بهسوی انحراف متایل پیدا خواهند كرد؛ ازاینرو ،در
بسیاری از دعاها ،اهلالبیت(ع) از فقر و تنگدستی به خدا پناه برده و خواستار غنا و ثروت شدهاند (الصحیفه
السجادیه ،1418 ،ص  57و  .)108مسلامً این آثار زیانبار فردی و اجتامعی ،با به رسمیت شناخنت نهاد
فرزندخواندگی و سپردن کودکان بیرسپرست به افراد توامنند مالی دفعشدنی است.
ِ
ِ
ِ
 .1-1-5نرمی د ِل فرزندپذیران؛ پیامرب اکرم(ص) فرموده استَ « :م ْن أَنْ َك َر ِم ْن ُك ْم ق ََسا َو َة قَلْ ِبه فَلْیَ ْد ُن یَتیامً فَیُ َلط ُف ُه َو
لْ َی ْم َس ْح َرأْ َس ُه یَلِی ُن قَلْ ُب ُه ِب ِإذْنِ اللَّ ِه َع َّز َو َج َّل فَ ِإ َّن لِلْ َی ِتیمِ َح ّقاً  َو ُرو َِی أَنَّ ُه ق ََال یُ ْق ِع ُد ُه َع َل ِخ َوانِ ِه َو یَ ْم َس ُح َرأْ َس ُه یَلِی ُن
قَلْ ُب ُ ه (ابنبابویه ،1413 ،ج  ،1ص )188؛ هر كس از شام كه از قساوت قلب خود ناراحت است ،باید به یتیمى
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جل دلش نرم شود؛ زیرا برای
نزدیک شود و به او مهرباىن كند و دست بر رس او كشد تا به اذن خداوند ع ّز و ّ
یتیم حقّى است ».و روایتشده است كه آن حرضت فرمود« :یتیم را بر سفرهی غذای خود بنشاند و دست بر
رس او بكشد ،دلش نرم مىشود ».مطابق این حدیث ،فرزندخواندگی نهتنها برای فرزندخوانده آثار و نتایجی
مثبت دارد ،برای فرزندپذیر نیز چنین است؛ ازجمله اینکه قلب و دل او را نرم میکند .نرمی دل هم قطعاً آثار
ش َح اللَّ ُه َص ْد َر ُه لِ ْ ِل ْسال َِم فَ ُه َو َع َل نُو ٍر ِم ْن َربِّ ِه فَ َویْ ٌل لِلْق ِ
َاس َی ِة قُلُوبُ ُه ْم ِم ْن ِذكْ ِر اللَّ ِه
و برکات فراوانی دارد« :أَ فَ َم ْن َ َ
أُول ِئ َك ِفی ضَ الَ ٍل ُمبِینٍ * اللَّ ُه نَ َّز َل أَ ْح َس َن الْ َح ِد ِ
یث كِتَاباً ُمتَشَ ابِهاً َمثَانِ َی تَقْشَ ِع ُّر ِم ْن ُه ُجلُو ُد ال َِّذی َن یَخْشَ ْو َن َربَّ ُه ْم ث ُ َّم
تَلِی ُن ُجلُو ُد ُه ْم َو قُلُوبُ ُه ْم إِ َل ِذكْ ِر اللَّ ِه ذلِ َك ُه َدى اللَّ ِه یَ ْه ِدی ِب ِه َم ْن یَشَ ا ُء َو َم ْن یُضْ لِلِ اللَّ ُه ف ََم لَ ُه ِم ْن َها ٍد (زمر،
)23؛ آیا كىس كه خدا سینهاش را براى اسالم گشاده است و بر فراز مركبى از نور الهى قرار گرفته (همچون
كوردالن گمراه است؟!) واى بر آنان كه قلبهای سنگینی در برابر ذكر خدا دارند! آنان در گمراهى آشكارى
هستند* خداوند بهرتین سخن را نازل كرده ،كتاىب كه آیاتش (در لطف و زیبایى و عمق و محتوا) هامنند
یكدیگر است؛ آیات مك ّرری دارد (با تكرارى شوقانگیز) كه از شنیدن آیاتش ،لرزه بر اندام كساىن مىافتد كه
از پروردگارشان مىترسند؛ سپس برون و درونشان ،نرم و متو ّجه ذكر خدا مىشود؛ این هدایت الهى است كه
هر كس را بخواهد ،با آن راهنامیى مىكند و هر كس را خداوند گمراه سازد ،راهنامیى براى او نخواهد بود».
«تقشع ّر» كنایه از ترس ،هنگام وعدهی جهنم و «تلین» كنایه از آرامش در زمان وعدهی نعمت (و بهشت)
است (مغنیه ،1424 ،ج  ،6ص  .)405این بیم و آرامش برای مؤمنان ،در هنگام تهدید خداوند به جهنم و
مژده او به بهشت به وجود میآید (هامن ،ص  .)406جملهی «تَقْشَ ِع ُّر ِم ْنهُ ُجلُو ُد الَّ ِذی َن یَخْشَ ْونَ َربَّ ُه ْم ثُ َّم
تَلِی ُن ُجلُو ُده ُْم َو ُقلُوبُ ُه ْم إِ ىل ِذكْ ِر اللَّ ِه» ،به نفوذ عجیب آیات قرآن در دلهای آماده اشاره دارد؛ بدین گونه که
نخست ،در آن دلها خوف و ترىس ایجاد مىكند ،خوىف كه مایهی بیدارى و آغاز حركت است و ترىس كه انسان
را متوجه مسئولیتهاى مختلفش مىسازد .در مرحلهی بعد ،حالت نرمش و پذیرش سخن حق به او مىبخشد
و به دنبال آن ،آرامش مىیابد (مکارم ،1371 ،ج ،19ص .)434-433
نقطه مقابل نرمی دل ،سنگدلی است که آثار منفی و زیانبار فراوانی ازجمله بیمیلی به هدایت را در
پی دارد .جملهی « َف َویْ ٌل لِل ِ
ْقاس َی ِة ُقلُوبُ ُه ْم ِم ْن ِذكْ ِر اللَّ ِه» ،بر این مطلب داللت میکند .بر اساس این بخش از
آیه ،برخی افراد ،چنان دلهایشان سخت مىشود که با وجود اندرز ،پند ،هشدار و بشارت ،به هدایت میل
پیدا منىكنند (مغنیه ،1424 ،ج  ،6ص  .)406برخی دیگر از آثار منفی سختدلی ،ارتکاب ظلم (حج،)53 ،
فراموشی خدا (انعام 43 ،و  ،)44گمراهی و ظلمت درونی (زمر )22 ،و مانعتراشی در مقابل دعوت به حق و
گرایش به دین (بقره 74 ،و  )75است .بر اساس آیهی  74سورهی بقره ،بنیارسائیل چنان سختدل شده بودند
که تحت تأثیر آیات و دالیل حق قرار منیگرفتند و در سیطرهی هواهای نفسانی و شیطان قرار داشتند و بر
عناد و لجاجت خویش مرص بودند و بر طغیانشان استمرار داشتند (بالغی ،بیتا ،ج  ،1ص )102؛ لذا سنگدلی،
لِی أَ ْربَ ُع ِخ َصا ٍل ِم َن
شقاوت دانسته شده است .در وصیتی که پیامرب(ص) به امام علی داشت ،آمده است« :یَا َع ُّ
الشَّ قَا ِءُ -ج ُمو ُد الْ َعیْنِ َو ق ََسا َو ُة الْ َقل ِْب َو بُ ْع ُد ْالَ َملِ َو ُح ُّب الْبَقَاء (حر عاملی ،1409 ،ج  ،6ص )45؛ ای علی! چهار
خصلت از شقاوت است :خشکی چشم ،سنگدلی ،آرزوی طوالنی و دوستی بقای (در دنیا) ».امام علی(ع) در
ُوب ( ...هامن)؛ چشمها را جز سنگدلی خشک
مذمت قساوت قلب فرمودَ « :ما َجف َِّت ال ُّد ُمو ُع إِ َّل لِق َْس َو ِة الْ ُقل ِ
منیکند»؛ بنابراین ،نرمی دل که از آثار مثبت رسپرستی ایتام و رسیدگی مهربانانه به آنان است ،نعمت بسیار
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مهمی است که نصیب فرزندپذیر میشود.
 .1-1-6رشد فضایل اخالقی فرزندپذیران؛ فرزندپذیری یکی از مصادیق بارز ایثار است که از فضایل برجستهی
اخالقی در اسالم محسوب میشود .ایثار چه جانی و چه مالی ،در قرآن و سنت ستوده شده است (بقره207 ،؛
(ع)
حرش .)9 ،قرآن کریم در مدح ایثار مالی امام علی(ع) ،حرضت فاطمه زهرا (س) و امام حسن(ع) و امام حسین
که سه شب ،افطاری خود را به مسکین ،یتیم و اسیر دادند و خود افطار نکردند (طوسی ،بیتا ،ج  ،10ص،)211
میفرمایدَ « :و ُیطْ ِع ُمونَ الطَّ َعا َم َع َل ُح ِّب ِه ِم ْس ِكیناً َو َی ِتیامً َو أَ ِسیراً (انسان)8 ،؛ غذاى (خود) را با اینكه به آن
عالقه (و نیاز) دارند ،به «مسكین» و «یتیم» و «اسیر» مىدهند ».ایثار در احادیث منقول از امام علی(ع)،
نهایت درجهی نیکوکاری (آمدی ،1410 ،ج  ،1ص  ،)49باالترین مکارم اخالقی (هامن ،ص  )54و تکمیلکنندهی
مکارم اخالقی (هامن ،ص  )781برشمرده شده است؛ بنابراین ،ایثار سبب رشد فضایل اخالقی و ایثارکنندگان و
موجب کامل آنان میشود و فرزندپذیری و عهدهداری هزینههای مادی و معنوی فرزندخواندگان و رصف وقت
فراوان برای تربیت آنان ،از باالترین مصادیق ایثار و فداکاری است.
 .1-1-7تکریم انسانیت .یکی از راههای تربیت و هدایت ،دادنِ شخصیت به افراد است که قرآن مجید،
بهخوبی از عهدهی آن برآمده استَ « :و لَ َقدْ َك َّر ْمنا َب ِنی آ َد َم (ارساء)70 ،؛ ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم».
فرزندخواندگی ،از مصادیق پررنگ تکریم انسانهاست .با تحقق رابطهی فرزندخواندگی ،کودکان بیرسپرست
احساس هویت و شخصیت میکنند و خود را موجودی رهاشده و زائد منیپندارند .این تکریم باعث میشود
به شخصیت واالى خود واقف شوند و با احساس کرامت در خود ،بهآسانی گوهر خود را نیاالیند و خویش را
به بهاى ناچیزى نفروشند.
 .1-1-8تقویت روحیهی اجتامعگرایی .محققان ،با الهام گرفنت از كتاب و سنت و دلیل عقل ،اصل زندگى
انسان را (میل) به اجتامعگرایى مىدانند و معتقدند انسان موجودى اجتامعى است و تنها در سایهی اجتامع
مىتواند به اهداف واالى خود دست یابد ،مشكالت خود را آسانتر مرتفع كند و رسیعتر به سعادت مطلوب
 برسد .آنان معتقدند گوشهگیرى و انزواطلبى ،نه با فطرت انسان سازگار است و نه با روح تعلیامت اسالم،
بلكه اجتامعگرایی ،روح همهی تعلیامت اسالم است (مکارم ،1377 ،ج  ،3ص  .)443آیات  103آلعمران115 ،
نساء 62 ،و  63انفال 4 ،صف و  27حدید به این مطلب اشاره کردهاند (هامن ،ص  451-444و نک :عمر احمد
عمر ،1416 ،ص .)41
تنهایى و ُعزلت ،رسچشمهی بسیارى از مفاسد ،بدبختىها و ناكامىها است؛ ازجمله .1 :انحرافات فكرى و
اعوجاج سلیقه و کجاندیشی و بدخُلقى؛  .2عجب و خودپسندی؛  .3سوءظن به همهی افراد حتى نزدیكترین
كسان؛  -4غافل ماندن از عیوب خویش؛  .5دور ماندن و محروم شدن از تجربیات دیگران (نک :مکارم،1377 ،
ج  ،3ص  .)463-462اولین موسسه اجتامعی که فرد در آن رشد و منو پیدا میکند ،خانواده است .روشن است
شخصی که تحت تربیت و حامیت یک خانواده واقع میشود ،در اثر معارشت و مخالطه اعضای خانواده با
او ،روحیهی اجتامعگرایی در او تقویت خواهد شد و از انزواطلبی فاصله میگیرد؛ بنابراین ،فرزندخواندگی
ازاینجهت نیز مطلوب است.
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 .2چالشهای فقهی و تربیتی فرزندخواندگی

اگر فرزندخواندگی ،بهدرستی و با پیشبینیهای الزم صورت نگیرد ،مشکالت و چالشهایی فقهی را به
دنبال دارد که خود ،مولد آثار تربیتی سوء خواهند شد .در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
 .2-1عدم محرمیت
مشكىل كه معموالً زوجین مؤمن را رنج مىدهد و در پارهاى از موارد آنها را از پذیرش چنین فرزنداىن
منرصف مىكند ،مشكل نامحرمی است؛ زیرا اسباب محرمیت ،تنها از سه راه نسب ،رضاع و مصاهره حاصل
میشود (موسوی خمینی ،بیتا ،ج  ،2ص  .)262حال اگر فرزندخوانده دخرت باشد ،در آینده ،با مرد فرزندپذیر و
اگر پرس باشد با زن فرزندپذیر مشكل محرمیت خواهد داشت .این مشکل در جایی بیشرت حس میشود که به
عمق ارتباط میان زوجین و فرزندخوانده توجه شود .چقدر برای دو طرف سخت است که پس از سالها زندگی
مشرتک ،پس از بلوغ فرزند ،میان آنان فاصله افتد و ملزم به رعایت حدود رشعی شوند .اگر آن فرزندخوانده
دخرت است ،میبایست خود را از پدرخوانده بپوشاند و با او مانند مرد نامحرم رفتار کند و اگر پرسخوانده است،
باید حریم مادرخوانده را نگه دارد .درعینحال که با هم زندگی میکنند ،باید در نگاه کردن ،خندیدن ،لباس
پوشیدن و هرگونه رفتار دیگری ،جانب احتیاط و رعایت فرمانهای الهی را داشته باشند .طبیعی است اگر
حریم رشعی رعایت نشود ،جدا از ارتکاب گناه ،ممکن است آثار منفی تربیتی دیگری مانند رواج اباحیگری،
گرایش به فحشا و منکرات و عدم تقید به احکام دینی را به دنبال داشته باشد که این خود ،نقض غرض و
برخالف هدف شارع از تجویز فرزندخواندگی است.
 .2-2عدم ارثبری
پیش از اسالم« ،ارث» ،از سه راه به افراد میرسیده است« :نسب»« ،عهد و پیامن» و «تب ّنى» .در این صورت،
میان این پرسخوانده و پدرخواندهاش ارث برقرار مىشد (طاهری ،1376 ،ج  ،5ص )227؛ اما با توجه به آیاتی
که ذکر شد ،در اسالم ،فرزندخواندگی از موجبات ارث نیست .موجبات ارث در فقه امامیه عبارت است از
نسب و سبب (جبعی عاملی ،1412 ،ج  ،2ص 295؛ موسوی خمینی ،بیتا ،ج  ،2ص  )363و مقصود از سبب،
ارتباط میان افراد از راه زوجیت و والء 1است (هامن) و فرزندخواندگی جزء هیچکدام از این موارد نیست.
امام خمینی در اینباره میگوید« :بر فرزندخواندگى ،آثار رشعى بن ّوت مرتتب منىشود» (موسوی خمینی،1424 ،
ب فَ ُه َو َما ی ْح ُر ُم ِم َن ال َّرضَ ا ِع (کلینی ،1407 ،ج  ،5ص
ج  ،2ص  .)99بر اساس حدیث مشهو ِر « َما ی ْح ُر ُم ِم َن ال َّن َس ِ
440؛ طوسی ،1407 ،ج  ،7ص )313؛ آنچه از راه نسب ،حرام میشود ،از راه شیرخوارگی هم حرام میشود»؛
نخست ،هیچ رابطهی نسبی یا سببی میان زوجین و فرزندخوانده وجود ندارد؛ بنابراین ،رابطهی ارثبری هم
میان آنان برقرار نیست .دوم ،حتی اگر فرزندخوانده از راه رضاع ،با یکی از زن و مرد محرم شود ،باز هم از
یکدیگر ارث منیبرند؛ زیرا چنانکه اشاره شد ،رضاع از عوامل ایجاد رابطهی ارثبری نیست .شیخ انصاری در
«رسالهی رضاعیهی» خود مینویسد« :بدان كه رضاع باعث ارث بردن و واجب شدن نفقه و مانند اینها ،غیر
از حرمت نكاح و محرمیت ،منىشود» (انصاری ،بیتا ،ص .)213
 -1مراد از والء نزدیکی یکی از دو نفر به دیگری است بر وجهی که بدون ارتباط نسبی و زوجیت میان آنان ،موجب ارثبری شود .والء بر سه قسم است:
والء عتق ،والء ضامن جریره و والء امامت (جبعی عاملی ،1412 ،ج  ،2ص .)328
واکاوی آثار و چالشهای تربیتی فقهی فرزندخواندگی در قرآن و حدیث

29

هرچند در مادهی  14قانون حامیت از کودکان بدون رسپرست (مصوب  ،)1392صدور حکم رسپرستی از سوی
دادگاه مبتنی بر این شده است که متقاضی رسپرستی ،بخشـی از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان
تحت رسپرستی متلیک کند و بدین گونه تا حدودی ،مشکل عدم ارثبری فرزندخوانده از فرزندپذیر را رفع
کرده است؛ اما از این نقیصه رنج میربد که بر اساس تبرصهای که در ذیل آن آمده ،به دادگاه اجازه دادهشده
است که در صورت مصلحت کودک و نوجوان ،بدون اجرای مفاد این ماده ،به صدور حکم رسپرستی اقدام
کند که در این صورت ،مشکل عدم ارثبری و آثار منفی تربیتی آن در برخی موارد همچنان برقرار خواهد بود.
طبق ماده  16نیز ،اموال کودک پس از فوت او ،تنها در صورتی به فرزندپذیر میرسد که ولی قهری نداشته
باشد؛ ازاینرو ،مادهی مذکور نیز پاسخ کاملی به عدم ارثبری فرزندپذیر از فرزندخوانده نخواهد بود و مشکل
یادشده در بعضی مصادیق ،به حال خود باقی است.
این عدم ارثبری ،عالوه بر زایش احتاملی اختالفات میان ورثه و فرزندخوانده که ممکن است برهم
زنندهی آرامش جامعه نیز باشد ،بهطور ویژه ،آیندهی فرزندخوانده را مبهم و زیانباری خواهد کرد و امنیت
روانی او را مختل میسازد که خود ،نتایج زیانباری را از لحاظ تربیتی به دنبال خواهد داشت؛ ضمن آنکه
فرزندپذیر را هم نسبت به وضعیت آیندهی او نگران میکند و آرامش روانی او را هم به مخاطره میاندازد.
به لحاظ اجتامعی نیز برای حکومت اسالمی و جامعه ،این موضوع چالشبرانگیز خواهد بود.
 .2-3عدم وجوب نفقه
بر اساس فقه امامیه ،با رشایط خاصی ،نفقهی فرزندان بر پدر واحب است (جبعی عاملی ،1412 ،ج ،2
ص 144؛ موسوی خمینی ،بیتا ،ج  ،2ص )319؛ چنانکه نفقهی والدین نیز بر فرزندان واجب است (موسوی
خمینی ،بیتا ،ج  ،2ص  .)321سبب واجب شدن نفقه ،یکی از سه امر زناشویى ،خویشاوندى و مالکیت است
(هامن ،ص )324-319؛ بنابراین ،فرزندخوانده به سبب اینکه داخل هیچکدام از این موارد نیست ،نفقهاش بر
آنان و بالعکس واجب منیشود .این امر ممکن است که در وضعیت خاصی ،منجر به عدم رسیدگی زوجین
به فرزندخوانده و شانه خالی کردن از وظایف مالی نسبت به او بشود که عالوه بر به دست نیامدن آثاری
که در تأمین مالی فرزندخوانده گفته شد و گذشته از حاصل نشدن نتایجی که در ایثار مالی فرزندپذیر مطرح
گشت ،طبیعتاً تبعات منفی تربیتی و روحی روانی برای فرزندخوانده خواهد داشت و ممکن است او را به
سوی بزهکاری و مشکالت اخالقی دیگری سوق دهد.
در مادهی  15قانون جدید حامیت از کودکان بیرسپرست ،برای حل این مشکل ،متعهد شدن متقاضیان
رسپرستی کودکان به تأمین هزینهی نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت رسپرستی ،حتی تا پس از فوت
رسپرستان ،رشط شده و برای نیل به این هدف مقرر گشته است که رسپرستان باید با نظر سازمان (بهزیستی)،
خود را نزد یکی از رشکتهای بیمه به نفع فرزندخوانده بیمه عمر کنند .البته با توجه به تبرصهای که بر
این ماده زدهشده ،دادگاه مجاز است که در صورت مصلحت کودک ،برخالف مفاد این ماده ،به صدور حکم
رسپرستی اقدام کند که طبیعتاً مشکل عدم وجوب نفقه به حال خود باقی میامند و آبسنت تبعات و آثار منفی
تربیتی خواهد بود.
براى رفع این چالشها ،در فقه امامیه ،چارههایى اندیشیده شده است كه در بسیارى از موارد ،مشكل را
برطرف مىسازد ،هرچند در برخى موارد چارهساز نیست .در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
30

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 4شماره 1

 .3راهکارهای حل مشکل عدم محرمیت

 .3-1ایجاد محرمیت از طریق رضاع
چنانکه گذشت ،در حدیثی منقول از امام صادق آمده است« :مایحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع
(حر عاملی ،1409 ،ج  ،20ص  .»)380طبق این حدیث میتوان برای حل مشکل زوجین و فرزندخوانده ،از
راه شیرخوارگی اقدام کرد .این راه چاره ،هنگامی راهگشا است که فرزندخوانده شیرخوار باشد؛ یعنی به سن
دو سالگی نرسیده باشد؛ زیرا هامنگونه که فقها گفتهاند پس از دو سالگی ،دیگر رضاع تحققپذیر نیست
(جبعی عاملی ،1412 ،ج  ،2ص 82؛ نجفی ،1404 ،ج  ،29ص 296؛ موسوی خمینی ،بیتا ،ج  ،2ص  .)266در این
صورت ،میان فرزندخوانده (چه پرس باشد چه دخرت) و زوجین و بستگان نسبی زوجین ،از راه رضاع محرمیت
حاصل میشود (نجفی ،1404 ،ج  ،29ص 309؛ موسوی خمینی ،بیتا ،ج  ،2ص )268؛ بنابراین ،زوجینی که قصد
رسپرستی کودکی را دارند ،میبایست بچهای را به فرزندخواندگی بگیرند که هنوز دو سالش متام نشده است
تا بتوانند از راه رضاع ،میان خود و او محرمیت ایجاد کنند .در اینجا ،به شکلهای مختلف ایجاد محرمیت از
راه رضاع اشاره میشود:
الف .اگر فرزندخوانده ،پرس و شیرخوار باشد ،از راه اقدامات ذیل ،با زنی محرم میشود که او را به فرزندی
گرفته است (نک :موسوی خمینی ،بیتا ،ج  ،2ص :)269-268
 .1هرگاه زوجه شیر داشته باشد (مثالً خانم موردنظر فرزندى به دنیا آورده و فرزندش پس از تولّد فوت كرده
و مىخواهد جاى خاىل فرزند فوتشدهاش را با آوردن نوزاد ىبرسپرستى پركند) ،میتواند با رعایت رشایط
معترب به او شیر بدهد ،در این صورت ،کودک شیرخوار با او ،فرزندان ،مادرش و سایر محارم زن محرم مىشود.
 .2اگر ماد ِر زوجه شیر داشته باشد و بر اساس رشایط به آن نوزاد شیر بدهد ،پرسبچه حكم فرزند رضاعى او
را پیدا میکند و به آن خانم محرم مىشود؛ زیرا برادر رضاعى او خواهد شد .در این صورت نهتنها به آن خانم،
بلكه به سایر محارمش از قبیل خواهران ،خواهرزادهها ،برادران ،برادرزادهها ،ع ّمهها ،خالهها ،مادربزرگ و
متامى نوههاى مادربزرگ محرم خواهد شد.
 .3خواهر ،یا خواهرزاده ،یا نوهی خواه ِر زوجه شیر داشته باشد و بهطور كامل ،به آن پرسبچه شیر دهد ،در
این صورت نیز به آن خانم محرم مىشود و حك م خواهرزاده یا فرزند خواهرزادهی او را پیدا مىكند و عالوه
بر این ،به مادر و سایر خواهران و برادرزادهها و خواهرزادهها و ع ّمهها و خالهها و مادربزرگ و نوههاى
مادربزرگ نیز محرم مىگردد.
 .4اگر یىك از زنبرادرهاى آن خانم ،از شیر متعلق به او یا دخرت یىك از برادرهایش و یا حتّى نوهی یىك از
برادرهایش ،طبق آنچه در باال آمد ،به آن نوزاد شیر دهد ،به آن خانم و متام افرادى كه در باال گفته شد محرم
مىشود و خانم یادشده ،ع ّمهی رضاعى او بهشامر مىرود.
ب .اگر فرزندخوانده دخرت باشد ،دقیقاً راههای باال جاری میشود (البته از سوی بستگان مرد)؛ بنابراین ،میان
دخرتبچه و پدرخوانده ،از راههای ذیل محرمیت حاصل میشود (نک :هامن ،ص :)269-268
 -1شیر زوجه را بخورد كه در این صورت ،دخرت رضاعى مرد مىشود.
 -2شیر مادر مرد را بخورد كه در این صورت ،خواهر رضاعى مرد مىشود.
 -3شیر خواهر مرد را بخورد كه خواهرزادهی رضاعى مرد مىشود و یا شیر دخرتخواهر مرد را بخورد.
(ع)
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 -4شیر زنبرادر مرد را بخورد كه برادرزادهی رضاعى او مىشود و یا شیر دخرت برادر او را بخورد.
 .3-2ایجاد محرمیت از راه ازدواج
اگر فرزندخوانده شیرخوار نباشد ،نهتنها راههای فراوانی برای محرمیت وجود ندارد ،بلکه اندک راههایی
هم که وجود دارد ،همواره قابل دستیابی نیست؛ ضمن آنکه ممکن است عوارضی هم داشته باشند .این راهها
عبارتند از:
 .1برخی گفتهاند که اگر فرزندخوانده پرس باشد و مادر زوجه در قید حیات باشد و شوهر نداشته باشد،
مىتوان او را به عقد دائم یا موقت پرس درآورند و پس از مقاربت با او ،مادرخوانده ربیبهی او مىشود و به
او محرم مىشود (فاضل لنکرانی ،بیتا ،ج  ،1ص  ،)408در این صورت ،به آن خانم و خواهران و خواهرزادهها
و برادرزادههایش ،محرم خواهد شد .مرشوط بر اینکه نزدیکی انجام گیرد كه در عرف مردم ،چنین چیزى
غیرمعمول است (مکارم شیرازی ،1428 ،ص )100؛ زیرا تغییر حس فرزندی به همرسی که تغییری هویتی
محسوب میشود ،بسیار دشوار است .از سوی دیگر ،این دیدگاه ،نهتنها میتواند منجر به کاهش درخواست
فرزندخواندگی شود ،بلکه ممکن است به ابهام در روابط خانوادگی و خشونت و سوءاستفاده جنسی از
کودکان هم منجر گردد.
 .2هامن راه اول انجام شود ،با این تفاوت که مقاربت صورت نگیرد و مادر زوجه همچنان در عقد دائم یا
موقت فرزندخوانده مباند .اگرچه این راه ،از راه اول بهرت است؛ اما محدود به زمان حیات مادر زوجه است؛
زیرا بهمحض فوت او ،به علت اینکه مقاربتی صورت نگرفته ،محرمیت با زوجه ،به فوت یا طالق مادر زوجه
محدود است و دامئی نیست .فقها به محدودیت چنین حکمی اشاره داشتهاند (جبعی عاملی ،1412 ،ج  ،2ص
86؛ موسوی خمینی ،بیتا ،ج  ،2ص .)278-277
 .3اگر فرزندخوانده ،دخرت غیرشیرخوار باشد و پدرخوانده ،فرزند یا نوهاى نداشته باشد ،تنها راه آن است كه
عقد موقّت آن دخرت را براى پد ِر پدرخوانده بخوانند تا آن دخرت حكم زنپدرش را پیدا كند و براى همیشه بر
او و برادران و برادرزادهها و خواهرزادههایش محرم شود .در اینجا ،دخول رشط نیست؛ وىل چنین عقدى باید
این رشایط را داشته باشد :نخست ،باید به مصلحت دخرتبچه باشد؛ دوم ،با اجازهی حاكم رشع صورت گیرد؛
سوم ،زمان عقد موقّت بهقدری باشد كه در آن زمان ،امكان بهرهگیرى جنىس از دخرت باشد؛ اما پس از ساعتى،
باقیامندهی م ّدت را مىبخشند تا در آینده ،آن دخرت با مشكىل مواجه نشود (مکارم شیرازی ،1428 ،ص .)101
باید توجه داشت كه اگر دخرت نابالغ باشد ،نكاح مذكور باید به اذن ولی رشعى او باشد و در صورت نبودن
ولی ،باید از مجتهد جامعالرشائط اذن گرفت و درهرصورت ،نباید صیغهی محرمیت براى دخرتبچه ،مفسده
داشته باشد ،بلكه رعایت مصلحت او الزم است .كام اینكه اگر دخرت بالغ باشد ،اذن پدر یا جد پدرى ،به احتیاط
واجب ،معترب است (فاضل لنکرانی ،بیتا ،ج  ،1ص .)409
درهرصورت ،معقوده پدر بر پرسش حرام دامئی میشود؛ خواه عقد نکاح میان پدر و آن دخرت دامئی باشد
یا موقت؛ خواه عاقد با معقوده مقاربت کند یا رصفاً عقد بسته باشد (موسوی خمینی ،بیتا ،ج  ،2ص .)277
 .3-3رعایت تناسب جنسیت در فرزندخوانده و فرزندپذیر
ازآنجاییکه همیشه منیتوان مشکل محرمیت را از دو راه اول حل کرد ،قانونگذار میتواند در موارد
مشکلساز ،موادی را به تصویب برساند که سپردن کودکان بیرسپرست ،به فرزندپذیران بیهمرس و ترجیحاً
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بیوه ،با لحاظ تناسب جنسیت رسپرست و کودک محدود شود؛ به این معنا که تربیت و نگهداری دخرتبچهها
به زنان بیوه و یا دخرتان مجرد و پرسبچهها به مردان بیوه و یا مجرد سپرده شود .در این صورت ،چند نکته
میبایست مورد لحاظ قانونگذار قرار گیرد .خوشبختانه در قانون جدید حامیت از کودکان ،طی بند ج از
مادهی  ،5به لزوم رعایت تناسب جنسی میان دخرتان و زنان بدون شوهر با فرزندخواندهها ترصیحشده؛ اما
موضوع سپردن کودکان ذکور به مردان بیهمرس منتفی شده است که به نظر میرسد قانون جانب احتیاط را
در نظر داشته؛ هرچند مشکل چنین کودکانی باقی است؛ ازاینرو ،رضورت دارد قانونگذار در مسئلهی سپردن
رسپرستی کودکان ذکور به مردان مجرد و البته با لحاظ رشایط مندرج در قانون و رعایت احتیاط الزم ،تأمل
بیشرتی کند و با پیشبینیهای الزم ،این خأل قانونی را پر مناید.

 .4راهکارهای حل مشکل عدم ارثبری

ازآنجاکه میان زن و مرد ،رابطهی ارثبری نیست و ممکن است این موضوع بهویژه برای فرزندخوانده،
تبعات و آثار منفی داشته باشد ،میبایست بهگونهای این مشکل را حل کرد .موارد ذیل ازجملهی این راهها
است:
 .1مطابق فقه امامیه ،هرکسی میتواند در زمان حیات خود ،همه یا بخشی از مال خود را به دیگری ببخشد.
(نک :جبعی عاملی ،1412 ،ج  ،1ص  .)268-267بر این اساس ،هر یک از زوجین میتوانند در زمان حیات خود،
به بخشش همه یا قسمتی از اموال خود به فرزندخوانده اقدام کنند و بدینوسیله ،نگرانی خود و فرزندخوانده
را از جهت نربدن ارث رفع کنند .فرزندخوانده هم از این طریق میتواند اموال خود را به آنان منتقل کند .اگر
فرزندخوانده بالغ نباشد ،حاکم رشع از طرف او و قبض میکند (نک :موسوی خمینی ،بیتا ،ج  ،2ص  .)57در
قانون جدید حامیت از کودکان طی مواد  14و  ،16این مشکل تا حدودی حلشده است؛ هرچند نواقصی دارد
که رشح آن گذشت.
 .2چنانکه برخی فقها گفتهاند (هامن ،1422 ،ج  ،3ص  )239راه دیگر اقدام به مصالحه است؛ به این معنا
که زوجین در زمان حیات خود به روش عقد صلح ،مال یا اموالی را به فرزندخوانده منتقل کنند .در این فرض
نیز ،طرف مصالحه ،حاکم رشع است.
 .3یکی دیگر از راههای انتقال قسمتی از اموال فرزندپذیر به فرزندخوانده و بالعکس ،وصیت تا ثلث مال یا
بیش از آن با اجازهی ورثهی میت است (حلی ،1408 ،ج  ،2ص 191؛ موسوی خمینی ،بیتا ،ج  ،2ص )98؛ بر این
اساس ،از راه وصیت میتوان فرزندخوانده را دستکم صاحب ثلث مال کرد و در صورت اجازهی وراث ،بیش
از ثلث هم به او انتقال یابد.

 .5راهکار جلوگیری از مشکل عدم وجوب نفقه

با وجود اینکه از نظر رشعی و فقهی ،بر زوجین و فرزندخوانده ،نفقهی طرف مقابل واجب نیست؛ اما
حکومت اسالمی میتواند واگذاری رسپرستی کودکی را به زوجین ،به پرداخت نفقه و هزینهی موردنیاز
آن کودک مرشوط کند .خوشبختانه چنانکه گفته شد ،این موضوع در حقوق ایران دیدهشده است ،اگرچه
نواقصی دارد که نیازمند تجدیدنظر و اصالح است.
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نتیجه

از مجموع مباحث گذشته ،نتایج ذیل به دست آمد:
الف .تجویز نهاد فرزندخواندگی در اسالم ،حکمی تأسیسی نیست ،بلکه حکمی امضایی محسوب میشود که
با توجه به آثار و نتایج مثبت تربیتی آن ،با احکام و رشایط خاصی مرشوعیت یافته است.
ب .فرزندخواندگی برای فرزندخوانده و فرزندپذیر ،آثار مثبت تربیتی همچون رشد و تعالی انسانی و فضایل
اخالقی آنان ،تقویت و شکوفایی حس مسئولیت در آنان ،تأمین نیازهای مادی فرزندخواندگان و جلوگیری از
تبعات منفی تنگدستی در آنان و ایجاد نرمیِ دل در فرزندپذیران به دنبال دارد.
ج .با وجود مطلوبیت اقدام افراد به پذیرش نگهداری و تربیت کودکان بیرسپرست ،اگر پیشبینیهای الزم
صورت نگیرد ،عدم محرمیت ،عدم ارثبری و عدم وجوب نفقه میان زوجین و فرزندخوانده ،چالشهای فقهی
و تربیتی را در پی خواهد داشت که هم سالمت فرزندپذیر و فرزندخوانده را به خطر میاندازد و هم ممکن
است شقاوت اخروی آنان را منتج شود .هرچند قانون جدید حامیت از کودکان بیرسپرست تا حدودی ،در رفع
برخی چالشها مؤثر است؛ اما هنوز اشکاالت و نواقصی دارد که نیازمند تجدیدنظر ،اصالح و تکمیل است.
د .برخی راهکارهای جلوگیری از این نوع چالشها عبارتند از :ایجاد محرمیت میان آنان از راه رضاع و یا ازدواج؛
بخشش همه یا قسمتی از اموال به فرزندخوانده از سوی زوجین در زمان حیات خود؛ واگذاری اموال به او از
راه صلح و نیز اقدام به وصیت برای او و اشرتاط پرداخت نفقه و هزینههای موردنیاز فرزندخوانده از سوی
قانون و حکومت اسالمی.
هـ .از میان چالشهای ذکرشده ،عدم محرمیت تبعات منفی بیشرتی دارد .ازآنجاکه راهکار مهم آن بدون اینکه
عوارض منفی داشته باشد ،محرمیت از راه رضاع است و حصول محرمیت از راه رضاع ،منوط به این است
که سن کودک از دو سال کمرت باشد؛ بنابراین ،الزم است تا حد امکان ،رسپرستی کودکان کمرت از دو سال به
متقاضیان سپرده شود و یا اولویت سپردن رسپرستی کودکان بیش از دو سال به زنان و مردان بیوه یا مجرد با
رعایت تناسب جنسی داده شود.
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•آمدی ،عبدالواحد؛ غررالحکم و دررالکلم؛ مهدی رجائی؛ چاپ دوم ،قم ،دار الکتاب اإلسالمی ۱۴۱۰ ،ق.
•ابنبابویه ،محمد؛ من الیحرضه الفقیه؛ چاپ دوم ،قم ،دفرت انتشارات اسالمى 1413 ،ق.
•ابنعباد ،اسامعیل؛ املحیط فی اللغه؛ تصحیح محمدحسن آل یاسین؛ بیروت ،عامل الكتاب 1414 ،ق.
•ابنمنظور ،محمدبنمكرم ؛ لسان العرب ؛ تصحیح احمد فارس صاحب الجوائب؛چاپ سوم ،بیروت ،دار الفكر للطباعة و
النشر و التوزیع -دار صادر 1414 ،ق.
•انصارى ،مرتضى؛ رساله رضاعیه؛ قم ،مجمع الفکر ،بیتا.
•بالغی ،محمدجواد؛ آالء الرحمن فی تفسیر القرآن؛ تحقیق :بنیاد بعثت ،واحد تحقیقات اسالمى ،قم ،وجدانى ،بیتا.
•جبعی عاملی ،زینالدین؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّى -سلطان العلماء)؛ قم ،دفتر تبلیغات اسالمى
حوزه علمیه قم 1412 ،ق.
•جعفری لنگرودی ،محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ چاپ بیست و هشتم ،تهران ،گنج دانش.1394 ،
•جمعی از پژوهشگران (زیر نظر محمود هاشمى شاهرودى)؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت علیهمالسالم؛ قم ،مؤسسه
دائرةاملعارف فقه اسالمى بر مذهب اهلبیت علیهمالسالم 1426 ،ق.
•حائرى طهراىن ،عىل؛ مقتنیات الدرر؛ تهران ،دار الكتب اإلسالمیة 1338 ،ش.
•حسینی تهراىن ،محمدحسین؛ والیتفقیه در حكومت اسالم؛ چاپ دوم ،مشهد ،عالمه طباطبایى 1421 ،ق.
•حر عامىل ،محمدبنحسن؛ تفصیل وسائل الشیعة إىل تحصیل مسائل الرشیعة؛ قم ،مؤسسة آل البیت علیهم السالم،
 1409ق.
•حلی ،جعفربنحسن؛ رشائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام؛ تصحیح ،عبدالحسین محمدعىل بقال؛چاپ دوم ،قم،
مؤسسه اسامعیلیان 1408 ،ق.
•خوانسارى ،آقاجامل؛ رشح غرر و درر؛ تصحیح ارموى؛ چاپ چهارم ،تهران ،دانشگاه تهران1366 ،
•زمخرشى ،محمودبنعمر؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل ىف وجوه التأویل؛ تصحیح مصطفى
حسین احمد؛ چاپ سوم ،بیروت ،دار الكتاب العربی 1407 ،ق .
•سایت آموزش دادگسرتی استان تهران.www.ghavanin.ir/PaperDetail ،)1393( ،
•طاهرى ،حبیبالله؛ حقوق مدىن؛ چاپ دوم ،قم ،دفرت انتشارات اسالمى.1376 ،
•طباطبایى ،محمدحسین؛ املیزان فی تفسیر القرآن؛ چاپ دوم ،لبنان ،مؤسسة األعلمی للمطبوعات دفرت انتشارات
اسالمى 1390 ،ق.
•طربىس ،فضلبنحسن؛ مجمعالبیان فی تفسیر القرآن؛ تهران ،نارصخرسو.1372 ،
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•طوىس ،محمدبنحسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ احمد قصیر عاملی؛ بیروت ،دار احیاءالرتاث العربی ،بیتا.
•ــــــــــ؛ تهذیب األحكام؛ چاپ چهارم ،تهران ،دار الكتب اإلسالمیه 1407 ،ق.
•عباسنژاد ،محسن؛ قرآن ،روانشناىس و علوم تربیتى؛ مشهد مقدس ،بنیاد پژوهشهای قرآىن حوزه و دانشگاه1384 ،ش.
•عمر احمد عمر؛ منهج الرتبیة فی القرآن و السنة؛ تحقیق وهبه الزحیلی؛ دمشق ،دار املعرفة 1416 ،ق .
•قرىش ،علىاكرب؛ قاموس قرآن؛ چاپ ششم ،تهران ،دار الكتب اإلسالمیة 1412 ،ق.
•قمی ،علیبنابراهیم؛ تفسیر قمی؛ چاپ چهارم ،قم ،دارالکتاب.1367 ،
•كلینى ،محمد؛ الكافی؛ تصحیح علیاکرب غفارى؛چاپ چهارم ،تهران ،دار الكتب اإلسالمیة 1407 ،ق.
•لنكراىن ،محمدفاضل موحدى؛ جامع املسائل؛ چاپ یازدهم ،قم ،امیر قلم ،بیتا.
•مطهرى ،مرتىض؛ نظام حقوق زن در اسالم؛ قم ،صدرا ،بیتا.
•مغنیه ،محمدجواد؛ التفسیر الكاشف؛ قم ،دار الكتاب اإلسالمی 1424 ،ق .
•مکارم شیرازى ،نارص؛ اخالق در قرآن؛ قم ،مدرسة اإلمام علینب أبیطالب علیهالسالم 1377 ،ش.
•ــــــــــ؛ تفسیر منونه؛ چاپ دهم ،تهران ،دار الكتب اإلسالمیه.1371 ،
•ــــــــــ؛ حیلههاى رشعى و چارهجوىئهاى صحیح؛ چاپ دوم ،قم ،مدرسة اإلمام علینب أبیطالب علیهالسالم 1428 ،ق.
•موسوی خمینى ،روحالله؛ استفتائات؛ چاپ پنجم ،قم ،دفرت انتشارات اسالمى 1422 ،ق.
•ــــــــــ؛ تحریر الوسیلة؛ قم ،مؤسسه مطبوعات دار العلم ،بیتا.
(محش)؛ چاپ هشتم ،قم ،دفرت انتشارات اسالمى 1424 ،ق.
•ــــــــــ؛ توضیح املسائل
ّ
•نورى ،حسین؛ مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل؛ چاپ دوم ،قم ،آل البیت 1409 ،ق.
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