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  عقد فرزندخواندگي
  

  6/9/87 تاريخ تأييد:  24/7/87 تاريخ دريافت:
  *حسن عالمي طامه   _____________________________________________________________  

  
  

  چكيده
پدرخوانـده و   ،فرزندخوانـده  ميـان  خاصـي  طبـق آن رابطـة  فرزندخواندگي نهادي است كـه  

از جانـب زن   ،عنوان فرزند حقوقي در اثر پذيرفتن طفلي به آيد. اين رابطة وجود مي خوانده بهمادر
 آيد، وجود مي بهعام)  خاص يا ولي ديگري (ولي از اين دو و قبول پذيرش از ناحية مرد يا يكيو 

  .شودپدر و مادر واقعي او باشند و آثار نسب مترتب  ،بدون آنكه پذيرندگان طفل
مراحـل   ذيـل، پذير است و مشروعيت آن بـا مقـدمات    از راه عقد امكان فقطايجاد اين رابطه 

  رسد: و به اثبات مي كند سپري مي مقتضي و مانع را
. ايـن عمـل حقـوقي    3حقوقي اسـت؛   ي. فرزندخواندگي عمل2. ضرورت فرزندخواندگي؛ 1

نـه از   انـد،  ييـ . عقود و معـامالت چـون از امـور عرفـي و عقال    4پذير است؛  فقط از راه عقد امكان
في فرزندخوانـدگي  نـا  ة. ادل5در مشروعيت آن امضا و يا عدم ردع كافي است؛  ،مخترعات شارع

  آثار عقد فرزندخواندگي را. همةنه  ،است كردهفقط آثار نسب را نفي 

  رزندخواندگي، نسب، لقيط، سرپرستي، تبنّي.ف واژگان كليدي:

                                                      
  ).alemi.hasan@yahoo.comمدرس حوزة علمية قم (* 
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  مقدمه
 ،فرزندخوانـده  ميـان  يخاص ةآن رابط طبقه كاست  ينهاد »قانوني يفرزندخواندگ«

نسـبتاً   ةسـابق  ،خيدر طـول تـار   وضـوع من يـ د. ايآ يوجود م پدرخوانده و مادرخوانده به
مورد توجه قـرار   تفاوتال مكشبا اهداف گوناگون و اَ ،و در ادوار مختلف رددا يطوالن

امـل و نـاقص   ك صـورت  بـه در حال حاضر  ،ير تحوالتين نهاد پس از سيگرفته است. ا
ي تعـدد م داليـل رد. يپـذ  يشورها با آثار متفاوت صورت مكربالغ در يا غيافراد بالغ  ميان

ت از اطفال يجامعه، حما ضرورياز ين ،فرزندخواندگي يو اجتماع يد فرديفوا همچون
باعـث  ران يد فرزندپـذ يالت شـد كن دفـع مشـ  يا بدسرپرست و همچنيبدون سرپرست 

  پيدايش اين نهاد شده است.
 وجـود  بـه اشخاص  ةه به ارادكاست  يع و اعمال حقوقياز جمله وقا يفرزندخواندگ

رفتـه  يدر اثـر پذ  يحقـوق  ةن رابطـ يز تابع همان اراده است. ايآن ن يحقوقد و آثار يآ يم
رش از يقبـول پـذ  و  يكـي از ايـن دو  ا ياز جانب زن و مرد  ،فرزند عنوان به يشدن طفل

باشـند.   او يپدر و مادر واقع ،رندگان طفليه پذكبدون آن ،ديآ يم وجود به يگريد سوي
 انجـام  يخاصـ  يجاد اثر حقوقيا منظور بهه كست ا يا توان گفت اعالم اراده يم ،نيبنابرا

  ند.ك يرا بر آن بار م مطلوبز اثر يا عرف نيشود و قانون  يم
از جمله مباحـث مهـم فقهـي     ،اينكه آيا عقد فرزندخواندگي مشروعيت دارد يا خير

زيرا هم مقتضي  ؛اين است كه عقد فرزندخواندگي مشروعيت داردبر است. اين نوشتار 
  و هم مانعي در راه آن نيست. براي آن است

  از: است عبارتمقتضي كه  شود تشكيل مياز چند مؤلفه و مانع مقتضي 
  ؛يضرورت فرزندخواندگ .1
  ؛است يحقوق يعمل ،يفرزندخواندگ .2
  ؛ر استيپذ انكفقط از راه عقد ام ين عمل حقوقيا .3
ـ و عقال يعقود و معامالت چون از امـور عرفـ   .4 در  ،شـارع  نـه از مخترعـات   انـد،  يي

  .است يافكا عدم ردع يت آن امضا و يمشروع
  در تبيين عدم مانع بايد گفت:

آثـار عقـد    همـة نـه   ،اسـت  كـرد  يفقط آثار نسـب را نفـ   يفرزندخواندگ يناف ةادل .5
  .را يفرزندخواندگ
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رفتـه  يدر شرع اسـالم پذ  ،)يمانند عقد مواخات (برادر يعقد فرزندخواندگ ،نيبنابرا
 يبعضـ  ،ات مربوط به ارثيه پس از آمدن آكاثر ارث بوده است  ياراد ابتدا .شده است

 يخـود بـاق   تآن بـه قـو  ديگـر  آثار  يول است، نسخ شده )از جمله ارث(ن عقد يآثار ا
ميان ربا  ، ولياست كردهو حرام  ينهرا  يمعامالت ربو همةشارع  كه ا مانند رباياست 

(مادرخوانـدگي)  ا مانند ظهـار  ي ته استز دانسيفرزند و پدر و مادر را جا يازن و شوهر 
، زن و شوهر مطرح بوده استميان  ييجدا يها از راه يكي عنوان بهت يه در زمان جاهلك

 يكـي حرمـت نزد (ماننـد  آثار آن  يبعض و رفته استيطالق نپذ عنوان بهشارع آن را  ولي
 يبـرا  ولي د،يآ يم ييحرمت زناشو ،ظهار ةغيو با صاست رفته يرا پذ )زن و شوهر ميان

  فاره داد.كد يرفع حرمت آن با
رفتـه  يآثـار آن را نپذ  يبعضـ  كرده است وهم شارع تصرف  يدر عقد فرزندخواندگ

ت يـ ت و حمايـ ، حضانت، تربيسرپرست مثل:آثار  قيةب ، وليمانند نسب و آثار آن ؛است
  ده است.كرن ينفآنها را و  اند يخود باق تبه قوو...  يو معنو يماد

  آثار نسب .1
و اينكه عقد فرزندخواندگي مقتضي مشروعيت دارد و مانع از  نظريهدر تبيين اين 

آنگـاه از ضـرورت    ؛كنيم (الـف)  مشروعيت آن نيست، ابتدا به آثار نسب اشاره مي
ــي   ــث م ــدگي بح ــيم فرزندخوان ــينة   كن ــه پيش ــس از آن ب ــري از  (ب)؛ پ مختص

نـدگي  واخكه فرزندزيم پردا به اين نكته مي سپس ؛پردازيم (ج) فرزندخواندگي مي
را موانـع عقـد و فرزندخوانـدگي     عملي حقوقي و عقدي اسـت (د) و در نهايـت،  

  ).   (ه كنيم بررسي مي
سـبي او وجـود   سبي ميان فرزند و بسـتگان نَ نَ ةرابط دليل بهاز جمله احكام فقهي كه 

د كه فقيهان در كتـب فقهـي خـو    شود از آثار نسبت محسوب مي ،ديگر عبارت بهدارد يا 
  شمرد:را بر ذيلتوان موارد  مي ،اند كردهبدان تصريح 

  ؛. ارث1
  ؛. محرميت2
  ميان فرزند و والد؛. لزوم انفاق 3
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  وسيلة پدر؛ ، در صورت قتل فرزند به. عدم قصاص پدر4
  عهدة بستگان پدري (عاقله) است؛ ديه به ،ي فرزندي. در صورت قتل خطا5
  شود؛ دم او محسوب مي رسند، ديگري وليبقتل در صورتي كه فرزند يا پدر و مادر به . 6
  ؛پذيرفته نيستو برعكس، . شهادت و گواهي پسر عليه پدرش 8
زكات و خمس يكـديگر را  بنابراين،  .يكديگرند ةفقنال واجب ،. پدر و مادر و اوالد9

  ؛دنكند مصرف نتوان فقر و نياز نميدر صورت 
  در نكاح فرزند خود واليت دارد؛و جد . پدر 10
  جد در اموال كودك واليت دارد؛ . پدر و11
حرم است (حرمت معقـود  اين (زن پدر) با فرزند م ،كند. پدر اگر با زني ازدواج 12

  پدر بر پسر)؛
شـود و پـدر    اين زن (عروس) پدر محسوب مـي  ،كند. اگر فرزند با زني ازدواج 13

  ر)؛بر پد(حرمت معقود پسر  كندتواند با او ازدواج  پس از طالق فرزند نمي
شود و پس از  محرم مي دخترآن مرد با مادر اين  ،كندبا مردي ازدواج  دختر. اگر 14

  ؛كندواند با مادرزن خود ازدواج ت طالق نيز نمي
بـا  دختـر  ، كندازدواج  ،. اگر مردي با زني كه از شوهر قبلش دختري داشته باشد15
  ؛كندا او ازدواج ب تواند نمياين مرد و  شود محسوب مي خاصي ربيبه شرايط
هـاي دوختـه و ندوختـه و...) بـراي پسـر       لبـاس  ،شمشير ،انگشتر ،. حبوه (قرآن16
  است؛ت مي تر بزرگ
  است؛ تر بزرگضاي پدر بر عهدة پسر ق ة. نماز و روز17
سفر زيارتي باشد و اگـر   ، حتي اگركند. پدر حق دارد فرزند خود را از سفر منع 18

  ازهاي خود را تمام بخواند؛نمدر سفر معصيت است و بايد  سفر او ،فرزند به سفر رفت
  واجب گرداند؛بر فرزند خود نماز شب يا نماز جماعت را تواند  . پدر مي19
واليـت و بـر ديگـران     )تميكفن، دفن و نماز (بر تجهيز  ،. پسر بعد از فوت پدر20

  اولويت دارد؛
  ارد؛ربا وجود ند ،پدر و فرزند ميان. 21
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  1هريك از پدر و پسر بر ديگري حرام است؛ منظورة. 23
  ملموسة هريك از پدر و پسر بر ديگري حرام است؛. 24
  شود؛ قطع انگشتان در او جاري نمي حد ،. اگر پدري از مال فرزندش سرقت كند25
  شود؛ حد قذف بر او جاري نمي ،ف كند. اگر پدري فرزندش را قذ26
زنـا بـه    ، ولـي نباشد يامحصنه باشد ند چه فرز ؛استم جر باعث. زنا به زن پدر 27

  مگر در صورتي كه محصنه باشد؛ ،شود م نميجر باعثزن پسر (عروس) 
  ؛شود زنا محسوب مي ،كندفرزندش را به غيرشبهه وطي  ة. اگر پدري مملوك28
  ؛كند تبعيت ميدر اسالم و كفر از پدر تا به حد بلوغ نرسيده است، فرزند . 29
30 . ؛كند بلوغ نرسيده است، در طهارت و نجاست، از پدر تبعيت ميفرزند تا به حد  
  .كند فرزند در حريت و رقيت، از پدر تبعيت مي. 31

  )عرف و عقال ةري(س يضرورت فرزندخواندگ. 2
شمرده شده  2ياز مصالح ضرور گوناگون، داليله به كاست  ينهاد ينهاد فرزندخواندگ

از  پـيش و  رددا ينسبتاً طـوالن  ةسابق يخيارمتنوع ت يها جوامع و تمدن ميانو در است 
نب بنت يبا ز امبريزمان ازدواج پ يعني( يتا سال پنجم هجر آنپس از  ياسالم و حت

  ج بوده است.يآثارش را همةبا  )شحج
                                                      

مس كردن زن (كنيز) اي مطرح است كه گاهي نگاه و نظر از روي شهوت و يا ل در ميان فقيهان مسئله. 1
  پدر كسي كه لمس كرده است يا نظر كرده است، حرام است يا نه؟ كه با شهوت به او نگاه شده است، بر

. حرمت كه نظر صاحب جـواهر اسـت و ايشـان ايـن فتـوا را بـه       1در اينجا سه ديدگاه مطرح است:   
. حالل است 2؛ »روائيات زيادي بر اين مطلب داللت دارد«فرمايند:  دهند و مي مشهور علما نسبت مي

قائل به تفضيل به اينكه ملموسه و منظورة پدر بر پسر حرام اسـت، ولـي   . 3كه اين نظر اقليت است؛ 
  منظوره و ملموسة پسر بر پدر حرام نيست.

فرمايند: اگر پدر كنيزي داشـته   مي 8) در مسئلة 279: 2، 1390(موسوي خميني،  تحريرالوسيلهامام در   
براي غير او حالل نيسـت، در   باشد كه به شهوت لمس شده باشد يا به جايي از او نظر شده باشد كه

صورتي كه به او يا عورت او با شهوت نگاه شود يا به عورت او بدون شهوت نظر شود، بر پسر وي 
طور است (يعني اگر پسر كنيزي داشـته باشـد كـه بـا      شود و عكس آن نيز بنا بر اقوي همين حرام مي

  هد بود).شهوت مورد لمس و نظر پدر واقع شود، بر پدر او نيز حرام خوا
ـ انسان بر خود و حاج ةمانند نفق ؛هيمصالح بر سه قسم است: ضرور«د اول گفته است: ي. شه2 ماننـد   ؛هي

  .»انسان بر همسرش ةنفق
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عوامـل   ،يان جوامع بشريدر م يرش نهاد فرزندخواندگيش و پذيدايپ يمحققان برا
 يو حتـ  ي، اجتمـاع ي، فـرد ي، معنـو يمـاد ، ي، عـاطف يروح يازهاياز جمله ن يمتعدد
 صـورت  بـه را  يه داشـتن فرزنـد و فرزندخوانـدگ   كـ انـد   هكردر كو... ذ ينيو د ياعتقاد
ه كـ طـور   همـان  يعنـ ي؛ سـازد  يار سـاخته و مـ  كخ آشيار مهم در طول تاريبس يضرورت

مختلف  يس نهادهايعقال و مردم را به تأس ،يبشر يازهايو ن يضرورت معاش و زندگ
بـه همـان    ،ه اسـت كرد يموادار  .اح و..كع، اجاره، رهن، صلح، نيمانند ب يو فقه يحقوق

مختلـف نهـاد    يهـا  زهيـ رش آن بـه انگ ياز به داشـتن فرزنـد و پـذ   يضرورت و ن نسبت،
  آورده است. پديدار مهم يبس يضرورت صورت بهرا  يفرزندخواندگ

 ،ان منـافع يل و انتقال اعنق يها برا ن و انسانيلفكاز ميه نك طور همان ،گريد عبارت به
ع، يه بكباعث شد  ...ت و استرباح، ازدواج وكاز به مشارينو عوض  يچه بو چه باعوض 

 ،ديـ آ وجـود  بـه ت، مضاربه، مساقات، مزارعه و... كالت، شركه، ويصلح، هبه، اجاره، عار
 در طـول  ينهـاد فرزندخوانـدگ   تاباعث شد نيز ها به داشتن فرزند  ن و انسانيلفكاز مين

از  ،رانياز روم باستان گرفته تا ا )،يرمترقيو چه غ يچه مترق( پيشين يها خ در ملتيتار
ضرورت  يك صورت بهن نهاد يا ،ها ملت ديگرگرفته تا  ياز عرب جاهل و ونان تا مصري

  د.يآ وجود بهو  ودشس يتأس

  فرزندخواندگي پيشينة .3

  روم باستان .3ـ1
ـ   ه بكن مرسوم بود يدر روم باستان چن اسـت  ير يس خـانواده، پسـر و  يعـد از فـوت رئ

را يز ؛داشت يت فراوانيور اهمكداشتن فرزندان ذ نابراين،ب گرفت. برعهده ميخانواده را 
گـر از خـانواده و   يد ،فوت شود و پسر نداشته باشد يه اگر مردكن بود يتصور مردم چن

ن ييـ د آداب و آين باردكه دختر با ازدواج كز معتقد بودند ينخواهد بود و ن يخود او اثر
بنـابراين،  د. يـ شـوهر درآ  ةن خـانواد ييد بر آيند و لزوماً باك كخود را تر ياصل ةخانواد

و  يجـه مـرد رومـ   يدر نت ،ندكخود را حفظ  ياصل ةدختر قادر نبود آداب و سنن خانواد
 يدانسـت و اگـر پسـر    يمـ  يحتم يازيو ن يضرور يس خانواده، داشتن پسر را امريرئ
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را بـه   يگـر يدر نبود صاحب فرزند شود، برحسب ضرورت، پسر شخص دا قاينداشت 
ان يـ از روم يكـي ناچار بود بـا   ،دست آوردن فرزندخوانده به يرفت و برايپذ يم يفرزند
حقوق خود  همةبفروشد و از  ياز پسرانش را به و يكيند تا كپسر متعدد توافق  يدارا

ن و طفل در يه طرفكن بود يداد چنن قراريفات ايند و تشرك نظر صرفنسبت به آن پسر 
 :ردكـ  يسه مرتبه اظهـار و اعـالن مـ    يدر نزد قاض كودكافتند و پدر ي يدادگاه حضور م

 اوبـر   يگونـه حقـ   چيگر هـ يد ،ن اعالنيپسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با ا
ــده تســل  ــهرا  كودكــم ينداشــت و ســپس پدرخوان ــوان ب  يخــود از و ةپســرخواند عن

ن يـ بـر ا  يت ويطفل را حمل بـر رضـا   يوت پدر واقعكدادگاه س يت و قاضخواس يم
طفل بـا   ةرابط ،فاتين تشريا يط .داد يل ميرا به پدرخوانده تحو كودكرد و ك ياقدام م
شـد   يبا پدرخوانده برقرار م يو يحقوق ةو رابط شد ميامل قطع ك طور به ياصل ةخانواد

لقـب   يول ،شد يده بر فرزندخوانده نهاده مپدرخوان يو بالتبع نام و مشخصات خانوادگ
: 2008(عبـداللطيف،   شـد  يد اضافه ميجد يبه مشخصات خانوادگ يو يقبل يخانوادگ

  .)1382و امامي،  68ـ67

  انيران در عهد ساسانيا .3ـ2
ـ    ةاز حمل پيش ،رانيدر ا ام و ضـوابط  كـ ش از اسـتقرار اح يمسـلمانان و اعـراب و پ
شـتر  يه بكـ ان يبود. زرتشـت  يو توأم با اعتقادات مذهبهمراه  يفرزندخواندگ ،ياسالم
س پل ورود او به بهشـت  كه فرزند هركمعتقد بودند  ،دادند يل مكيران را تشيمردم ا

آن وارد  راهندارنـد تـا از    يگر پليد يايامت و دنيدر روز ق ،است و افراد فاقد اوالد
ورود به بهشـت از راه   يتوانستند برا يم و بدون فرزند مين افراد عقي. اشوندبهشت 

  ند.كن يساز پل يفرزندخواندگ
زن  نفـر  يـك ه هرگاه كن صورت بود يان (سدز) بديخاص زرتشت آيين گر ازينوع د

د و يـ آ ينم وجود به يالنسل است و از او فرزند ه مقطوعكشد  يمتوجه م يا مرد زرتشتي
 ياسـت دارا خو ياز ازدواج مـ  يود ناشـ يـ بـدون وارد شـدن در ق   ،قبـل از ازدوج  يحتـ 

خود انتخـاب   ةمت فرزندخواندرا به س يا پسر زرتشتيتوانست دختر  يم ،باشد يفرزند
 يتوان فرزندخوانـدگ  يشد. م يمحسوب م يقيفرزند حق ةمنزل ن فرزندخوانده بهيو ا كند
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 ولـي  ،ر اسـت يات فرزندپـذ يدر زمان ح ي(فرزندخواندگ يكم با تفاوترا  يگذار و پل
 واحـد دانسـت   ةجـ ينت يدارا يعمل حقوق ،افت)ي يفرد تحقق مفوت  بعد از يگذار پل

  .)75ـ71: 1334(دامغاني، 
  :مرسوم بود يسه نوع فرزندخواندگ ،ران آن زمانيدر ا
در زمـان   ،ه زن و شـوهر فاقـد فرزنـد   ك يا فرزندخوانده :يانتخاب ةفرزندخواند اول.

  رفتند.يپذ يم يرا به فرزند يات خود فرزنديح
ا يـ بـرادر   ،يه متـوف كـ زمـاني   :يا دختر منحصر متوفيزن ممتازه  ةفرزندخواند .دوم

 يقهـر  يطـور  بـه بـدون اراده و   ،ا دختـر يـ ن صـورت آن زن  يدر ا ه باشد.نداشت يپسر
  .وندش يمحسوب م يمتوف ةفرزندخواند

او انتخـاب   يبعد از فـوتش بـرا   ،بدون اوالد يمتوفا ةه ورثك يا فرزندخوانده .سوم
را انجـام   يو مراسـم مـذهب   بـود  يقائم مقام متوف ،ه به هر نوع آنفرزندخواند :ردندك يم
 افـت ي يبـه فرزندخوانـده انتقـال مـ     يحقـوق و قـدرت متـوف    ،اراتياخت همةداد و  يم

  .)77و  75: 2008(عبداللطيف، 
  رفته است.يپذ يصورت م 1يعقد صورت به يفرزندخواندگ ،ن موارديا همةدر 

  )يدر عربستان (زمان جاهل .3ـ3
و  يتبنـ  ،از ظهـور اسـالم   پـيش  ،عربسـتان  ةريـ ل عرب و شـبه جز ياقوام و قبا مياندر 

  شد. يده مينام »يعد«مرسوم بود و فرزندخوانده  يفرزندخواندگ
ردنـد و  ك يمـ  يزندگ ينيل چادرنشكسوزان عربستان به ش يدر صحرا ياعراب بدو

نشان يف بودن سرزمآب و عل يو ب كو خش يميط اقليل عرب با توجه به شرايقبا بيشتر
ژه هجوم بـه  يو به(به قتل و غارت و جنگ  ،امرار معاش ينداشتند و برا يمناسب يزندگ

هـا   اروانكـ اقوام و  ،ها خانواده ،ليپرداختند و چون قبا يم ها)ها و غارت اموال آن اروانك
 يامـر  ،يا دفـاع يـ  يتهـاجم  يرويـ گرفتند، داشـتن ن  يدر معرض تهاجم و غارت قرار م

جاد اقتـدار الزم در نظـر   يو ا يدفاع ةين بنيتأم يبرا بنابراين،آمد.  يحساب م هب يضرور
                                                      

الرجـل عـن احـدي     فقد اجاز دين (زرداشت) عقداً بمقتضاه ينزل«... نويسد:  محمد عامر عبداللطيف مي. 1
  ) كه تصريح به عقد شده است.77و  75: 2008اللطيف، (عبد...» زوجاته ولو زوجه ممتازه لرجل آخر 
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از تولد پسـر   ،ن روياز ا .برخوردار بود يپسر از ارزش فراوان ،شانيازهاين نيل و تأميقبا
شـدند بـر قـدرت آنهـا      يشتر صاحب پسر مـ يشدند و چون هرچه ب يار خوشحال ميبس

 يفرزندخواندگ راهاز  ،م بودكا تعداد آنها ير نداشت پس يا اگر خانواده ،شد يافزوده م
 ،در صـورت توافـق و تراضـي    ين فرزندخوانـدگ يـ رد. اكـ  يمبـود را جبـران مـ   كن يا
او صورت  كا صاحب و مالياو  يا ولي كودكپدر  ميان يا عقديو  دادقرار صورت به
 ،ريندپـذ فرز ،شـد  يو قـرارداد تمـام مـ    يه توافق و تراضـ ك يرفته است و زمانيپذ يم

ن يـ و در ا كـرد  ياعـالن مـ   يرا به خود در حضور جمعـ  كودكو الحاق  يريفرزندپذ
حقـوق   همـة  يشـد و دارا  ياو محسوب مـ  يواقع كودك ةمنزل به كودكن يصورت ا

فرزندپـذير و   ميـان ه بعـدها  كـ ن بـود  يـ . رسـم و عـادت بـر ا   شـد  يمـ  يفرزند واقع
گرفتنـد و   يشاهد هم م ،ن عمليا يرد. برايصورت نپذ ينزاع ديگرانو  فرزندخوانده
ن يـ و ا نـد كرد يمـ  ياعالن عمـوم  ،خاص يها انكا در ميو  ين عمومكمعموالً در اما

ر و فرزندخوانـده  يحفظ حقـوق اصـحاب ولـد و حقـوق فرزندپـذ      منظور بهز ياقدام ن
 .)437: 5 ،1427(جـوادعلي،   شودع نيياز حقوق آنان تض يرفته است تا حقيپذ يصورت م
 ،بــا زيــد بــن حارثــه معتقــد اســت فرزندخوانــدگي پيــامبر الحــديث رالتفســيصــاحب 

  .)351: 5 ،1383، دروزه( صورت بوده است بدين

  فرزندخواندگي؛ عمل حقوقي عقدي .4
از راه عقـد   فقـط جـاد آن  ياسـت و ا  يحقـوق  يعملـ  ،يفرزندخوانـدگ مدعا آن است كـه  

گي ديـديم كـه در جوامـع    ير تـاريخي فرزندخوانـد  عالوه بر آنچه در س ر است.يپذ انكام
  اقامه كرد:توان  ميشده است، دو دليل بر اين مطلب  مختلف اين نهاد از راه عقد محقق مي

ـ كـ اسـت   يعمـال حقـوق  ع و اَين نهاد از جمله وقـا يا :ل اوليدل اشـخاص   ةاراد اه ب
 ن رابطـه در اثـر اراده و  يـ آنان اسـت. ا  ةدراآن تابع ا يو حقوق يد و آثار فقهيآ يم وجود به

رش از يو قبول و پـذ  يا شخصيو  ياز جانب زن و مرد ،فرزند عنوان به يدرخواست طفل
آن طفـل   يپـدر و مـادر واقعـ    ،رنـدگان طفـل  يه پذكبدون آن ،شود يجاد ميا يگريد سوي

 يحقوق جاد و تحقق اثريا منظور بهه كاست  يا توان گفت اعالن اراده يم ،ن رويباشند. از ا
  سازد. مترتب ميز اثر دلخواه را بر آن ينون و عرف نرد و قايپذ يصورت م يخاص
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بنـوت   ةجـاد رابطـ  يو ا يقـ يآمـدن فرزنـد حق   وجـود  بـه تولـد و   ياست براروشن 
 فقط يفرزندخواندگ ةجاد رابطيا يبرا ولي ،است يافكن ياراده و اقدام زوج ،)ي(فرزند

ز يـ گـر ن يشخص د ةبه اراد ازيه عالوه بر آن نكبل ،ستين يافكاراده و اقدام زن و شوهر 
 ينيوكـ و اراده و اقـدام ت  يخـون  ةـ نسب و آثار آن ـ از رابط   يقيبنوت حق ؛ زيراهست

 ةبـه اذن و اراد  ازيـ و ن آيـد  مـي  وجـود  به كودكپس از ازدواج و تولد  يان زن و مرديم
ر را يـ غ كودكخواهند  ين ميزوج ،يفرزندخواندگ ةرابطدر حالي كه در  نيست، يگريد

ت يبدون رضـا  ،گريرش فرزند ديم آنان در پذياراده و تصم ،رند و اقداميبپذ يبه فرزند
عمـال  چـون اقـدام آنـان از اَ    ،شود يفرزند ةرابط باعثتواند  نميگر يو توافق شخص د

از يـ گـر را ن ين است و اراده و قول شخص ديذات اضافه است و محتاج به طرف يحقوق
تواند بـا اراده و اذن   يمو بالغ است ا خود ي ،ن شخص ثالث (فرزندخوانده)يدارد. حال ا

ه كـ  يدر صورت .ربالغيا غي و كندجاد يگر قرارداد ايطرف د عنوان بهن رابطه را يش ايخو
ـ يـ  و دارد يخاص يا ولي :ستياز دو حال خارج ن ،ربالغ باشديغ چ يرا هـ يـ ز ؛عـام  يا ول
ون شـارع  چـ  ،باشد (صورت سوم نـدارد)  يه بدون ولكرد كتوان تصور  يرا نم كيودك
م كحـا  ،خـاص و در صـورت فقـدان آن    يول عنوان بهپدر را  ،نيصغار و محجور يبرا

در هر صـورت   .»له يمن ال ول يم ولكالحا« :ه استكردعام منصوب  يول عنوان بهشرع را 
 نيـاز اسـت.  ز يفرزندخوانده ن يتوافق و تراض ،به اراده يفرزندخواندگ ةجاد رابطيا يبرا

 ةجـاد رابطـ  يا يگر بـرا يد سويو قبول فرزندخوانده از  سو يك از يدرخواست فرزند
 يع حقـوق يتـوان از وقـا   يرا نم يفرزندخواندگبنابراين، . است يضرور يفرزندخواندگ

شـخص   ةاراد ةجيآن نت يآثار حقوق است وطرفه  يكه و يسو يكه كخاص آن  يمعنا به
م يتصم يكم قانون و كح به فقطن رابطه يه اكن باور داشت يد چنيدانست و نبا ،ستين

بدون  ،رديبپذ يرا بدون اذن به قصد فرزند يره كودكبخواهد  يسكاست. اگر  ييقضا
رده كجاد نيرا ا يقانون يفرزندخواندگ ،رديخاص او بگ يا وليم شرع كه اجازه از حاكآن

 يه شخصـ كـ نيهماننـد ا  ؛رده اسـت ك يو سرپرست يرا نگهدار كيودك فقطه كبل ،است
ا صـرف  يـ آ ،رديبپـذ  يبدون اذن آنان به فرزنـد  ،ه پدر و مادر داردكرا  يكودكبخواهد 

را بدون اذن او بردارد  يگريمال د ،عيبه قصد ب يه شخصكنيايا است؟  يافكرش او يپذ
  رفته است؟يا معامله صورت پذيآ ،كندهم ب يو حفظ و نگهدار
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بـه حفـظ و    لفكگرچه م ،را برداشت يره كودك يسكاگر  معتقدندفقها  بنابراين،
 يرا بـرا  كودكم شرع مال كحا ةد با اجازيدارد با ياگر مال ولي ،او هم هست ينگهدار

م شرع كد از حايبا ،بخواند يت بخواهد عقديمحرم منظور بها اگر يو  كندخود او خرج 
اذن و اجازه را همـراه   يعقد فضولاگر  ، در غير اين صورتاذن داشته باشد بارهن يدر ا

 ماننـد كسـي كـه كـودكي را    ؛ مترتب نخواهد بود آنبر  يست و اثرين فذنا ،نداشته باشد
مصـداق  كـه   كنـد او را سرپرسـتي   ،عـام كـودك   خاص يا ولي بدون اذن ولي بربايد و

  است. يرباي آدم
بر  ياحد ،مذكوربه اصل  توجهبا است.  يبر فرد يت فردياصل عدم وال ل دوم:يدل
 يسـ ك ،ن اسـاس يـ . بـر ا شودثابت  يدليل به ت آن شخصيمگر وال ،ردات نديوال ياحد
ه كنيند و تصور ايبرگز يطرفه به فرزند يكت او و يرا بدون رضا يگريتواند فرد د ينم

اسـت و   يافكـ  يفرزندخوانـدگ  ةدر تحقق رابط يفرزند ةزيبه انگ يره كودكبرداشتن 
 ياهـ را سـر ر  كيودكـ ه كـ نيست. ايش نيب يتوهم ،بداند يقاعيرا ا يريت فرزندپذيماه

ن يا يگريند و دكر بودنش نداند و نتواند از خود دفاع يمحجور و صغ دليل بهبگذارند و 
 ين رابطه باشد. طفل رهيبودن ا يقاعيل بر ايتواند دل ينم ،ت فرزند بردارديطفل را به ن

ل بـر اعـراض آن باشـد و    يند و سر راه بودنش دلكش از آن اعراض كه مالك نيستمال 
ـ ك به اين دليلاو شود و  يا ولي كشتن او مالر با بردايفرزندپذ  ةـ  يبـالوال  ،اوسـت  يه ول

موجـود   كودكـ ن يـ ه اكبل ،كندجاد يا ،ن استيه قائم به طرفكرا  يفرزندخواندگ ةرابط
ن يـ ن و االفكم ديگرشود و حضانت او بر  يد حفظ و نگهداريه باكاست  يزنده و امانت

ه كـ  يا زهيبه هر انگ يشرع ةفيام و وظن اقديواجب است. ا يف شرعيلكت براساس ،فرد
را اثبـات   يبـودن فرزندخوانـدگ   يقـاع يا )ر آنيـ و چـه غ  يچه فرزنـد (رد يصورت پذ

ر از يـ غ يزيـ چ ،طيكودك از باب التقاط و نظام لق يند و اساساً حضانت و نگهدارك ينم
 ،كودكـ ط و التقـاط  يرا در بـاب لقـ  يـ ز ؛د با آن خلط شـود يه نباكاست  يفرزندخواندگ

نـه از   ،شـده اسـت   مكلـف  كودك يبه حضانت و سرپرست يف شرعيلكاز راه تتقط مل
 كودكـ ن يت ايبخواهد مسئول يو عقد فرزندخواندگ يه از راه فرزندخواندگكنيجهت ا
م شـرع در  كد با اذن حـا يه باكاست  يت قرارداديمسئول ينوع ،تين مسئوليرد. ايرا بپذ

 يتـوان گفـت حفـظ و نگهـدار     يمن، بنابرايرد. يصورت پذ يخاص يصورت نبودن ول
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راه التقـاط   راه اول، :ر اسـت يپـذ  انكاز دو راه ام سرپرست در شريعت اسالم يان بكودك
ش او از بـاب  راحسان و پرو ةزيرا به انگ كيودك يحفظ و نگهداريعني شخصي  ؛است
ن يـ بتـه ا ال .رديفرزنـد بپـذ   عنوان بهم ندارد او را يو تصماست رفته يپذ يكيو ن بر برّ تعاون

انعقـاد عقـد فرزندخوانـدگي     ،راه دوماو منافات نـدارد.   ن عمل برياقدام با واجب بودن ا
شـده   يت نفيارث و محرم ،سبه نَكبلاست، نشده  يآثار آن نف همةعت يه در شركاست 
  دارد. يجاد عقد فرزندخواندگيم شرع در اكاز به اذن حاين نيزن صورت يه در اكاست 

  يبودن فرزندخواندگ يقددگاه مفسران در عيد
انُكم يعقَـدت أَ  نَيوالَّذ« ةفيشر ةيل آين در ذامفسربرخي  ـ   مـ نَص متُوهĤيفَـمه3(نسـاء:   »... ب(، 

به  روشني هفه است و بيشر ةيق آياز مصاد يكي يه فرزندخواندگكاند  فرموده راحتص به
 انـد  هكردح ياهده تصرعقد، معاقده و مع ي همچونريبابا تع يبودن فرزندخواندگ يعقد
 انـد  ردهكـ ر كتاب خود ذكرا در  يو فرزندخواندگ يعقد تبن ةغياز آنان ص يبعض يو حت
  م:يشو يادآور ميخالصه  طور بهعباراتشان را برخي  كه

بهم منتظمـاً  يم فـاتوهم نصـ  كمـان ين عقـدت ا يوالذ«نويسد:  مي القرآن احكام. جصاص در 1
) و در جـاي  2: 3، 1405(جصـاص،  » ثبـت بالعقـد  يمنهمـا  ل واحد كعاً اذ يجم يللحلف والتبن
انحاء مختلفـة منهـا المعاقـدة     يان علكاالسالم السبب والنسب والسبب  ثيموار«نويسد:  ديگر مي
  ).7(همان: » اهللا نهم رسوليب ياخ يواالخوة الت ينببالحلف والت

الـوالء   غة مماثلـة لعقـد  يقد و صـ تم بعي يالتبن انكث يح ياالبناء بالتبن يو قال بعضهم انها تعن. 2
  ).351: 7، 1383، دروزه( ... والحلف
ـ  يستعمل فيان كالخازن انه  مما رواه«نويسد:  در جاي ديگر مي ايشان .3 الـوالء   يالتعاقد عل

ـ  يدم :د صاحبهيل منهما بكا كن لالخر ماسيالمتعاقد ل منكقولها يغة يالص هذه ينبوالحلف والت  كدم
ـ  كسـلم  يو سلم كحرب يو حرب كثار يو ثأر كهدم يو هدم ـ  و يترثن ـ   كارث  و يو تطلـب ل
  ).101: 8، همان» (كاعقل عن و يو تعقل عن كاطلب ل
  .)55: 1، 1407، (زمخشري مكمانيعاقدت ا يو معن يالمعاقدة التبن ليو ق .4
ـ التنز معالمدر  .5 ـ   ):607: 3، 1423، بغـوي ( رالقرآنيتفسـ  يل فـ ي نـوع مـن    يو هـذا التبن
  .معاهدةال انواع
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  ).69 :10و  509و  165: 9، 1420، فخرالدين رازي( بيالغ حيمفاتدر  .6
  ).620 :3، 1420، اندلسيابوحيان ( ريالتفس يط فيالبحرالمحدر  .7

  اند. ردهكابراز ن يو نظر اند كردهوت كبودن آن س يقاعيا ايبودن  يعقدبارة درديگر ن امفسر

  موانع عقد فرزندخواندگي .5
ر يپـذ  انكـ و تحقق آن فقط از راه عقد ام يثابت شد نهاد فرزندخواندگاينكه با توجه به 
رفتـه  يمعاملـه و معاهـده پذ   ينـوع  صورت بهرا  ين عمل حقوقيز ايعقال ن ةرياست و س

ــ ــياســت و همچن ــ يارين بس ــ ،نااز مورخ ــرينو رهيس ــان و مفس ــودن  اس ــد ب ــه عق ن ب
ن عقـدت  يوالذ« ةفيشر ةيل آين ذااز مفسر يبعض يو حتاند  كردهح يتصر يفرزندخواندگ

انـد:   فرمـوده  فقهـا  يو از طرفـ  انـد  هكردر ك) را ذي(فرزندخواندگ يتبن ةغيص ،»... مكمانيا
در  ،نـه از مخترعـات شـارع    ،اسـت  يو عرفـ  ييـ عقود و معامالت چون از امـور عقال «

  .»اند دانسته يافكرا ا عدم ردع آن يشارع  يز امضايت آن نيمشروع
 موجود ،عقال و عرف ةريضرورت و س دليل به يقد فرزندخواندگع يمقتضبنابراين، 

ردع شـارع در   عنـوان  بـه ن اسـت  كـ رسد. آنچه مم يمانع م ينوبت به بررس . حالاست
آثـار   همـة  ينه نفـ  ،آثار نسب است يات نفيات و رواياز آ ،مطرح شود يفرزندخواندگ

و آثـار  اسـت  م بوده ه در صدر اسالك) يعقد مواخات (برادر مانند يعقد فرزندخواندگ
ا ينسخ شده است » ... مكمانين عقدت ايوالذ« ةفيشر ةيه ارث به آكز بوده است يآن ارث ن

باطـل   يمعـامالت ربـو   همة ،»الربا ع و حرمياهللا الب احل« ةفيشر ةيه طبق آك يع ربويمانند ب
ظهـار   ا ماننـد ين يفرزند و والد ميانزن و شوهر و  ميان يمعامالت ربو ، مگراعالن شد

ظهار  ةغيه صكاز اين جهت اسالم  ولي ،طالق مطرح بوده است عنوان بهت يه در جاهلك
ه حرمـت  كـ  را ظهـار  ةغيآثـار صـ   يبعض يول ،رفتينپذ آن را آثار طالق را داشته باشد

  د.كرن يفاره معك ،ن اثر و حرمتيرفع ا يو برا رفتيپذ، باشد ييزناشو
 :احزابقرآن (ه از يبه سه آ ،آن در اسالم تمو حر يو فرزندخواندگ يتبن ينف يبرا

  ) استدالل شده است:37و  5، 4
و ... علَ أَدعا جيمكاءنَاءأَب كمذَل لُكمقَو كماهبِأَفْو كم اللَّهو يمقَّ وقُولُ الْح  ويه ـدبِ  يه لَيالسـ 

  ؛)4: (احزاب
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ه بـه  كن سخن شماست ياده است؛ اشما قرار ند يقيشما را فرزند حق يها فرزندخوانده
ـ گو ياما خداوند حق را مـ  ،ه)يپا يباطل و ب يد (سخنييگو يدهان خود م د و او بـه راه  ي
  ند.ك يت ميراست هدا

نـد از  كادعـا   يه شخصـ كـ  يعبارت اسـت از فرزنـد   ياست. دع» يدع«ا جمع يادع
ه كـ ند كادعا  ينو تب يفرزندخواندگ دليل او نباشد و به يه فرزند واقعك يدر حال ،اوست

 ةرده است و با جملكن عمل را باطل اعالم يفه ايشر ةين آيفرزند من است. خداوند با ا
»لُكذَلقَو كماهبِأَفْو كمن قـول شـما   يـ ه اسـت (و ا كـرد ان يذب آن را بكن عمل و يقبح ا» م

  :ست و دروغ هم حرام است)يش نيب يدروغ
طُ عأَقْس وه هِمائآلب موهعانُادفَإِخْو مهاءوا آبلَمتَع فَإِنْ لَم اللَّهـ كنْد ف يم  ّيالـدنِ و  الو يكمـو م 

ـ  م وكنْ ما تَعمـدت قُلُـوب  كما أَخْطَأْتُم بِه ولَيم جنَاح فيكس علَيلَ ه غَفُـورا رح  ك ا  يانَ اللـَّ مـ
  ؛)5: (احزاب

تر است و اگـر پدرانشـان را    ار نزد خدا عادالنهكن يه اكد يآنها را به نام پدرانشان بخوان
سـت در  يبـر شـما ن   يشـما هسـتند؛ امـا گنـاه     يو موال ينيد، آنها برادران ديشناس ينم

ـ يـ زن يگران صـدا مـ  يتوجه آنها را به نام د يزند (و ب يه از شما سر مك ييخطاها  يد) ول
و  زنـده ر) و خداونـد آم د (مورد حساب قرار خواهـد داد ييگو يعمد م ينچه را از روآ

  م است.يرح
د و اگـر پدرانشـان را   يـ ه فرزندان را بـه پدرانشـان بخوان  كند ك يم ييه راهنماين آيا
  :ديخود بدان ينيو برادران د يآنان را موال ،ديشناس ينم

ا قَضَى زي... فَلَما ونْهم نَا دجوكطَرًا زا للَىيكال كيهونَ ع نؤْميالْمرَجنَ ح يف عاجِ أَدويأَز هِمائ
طَرًا ونَّ ونْها موالًك إِذَا قَضَوفْعم رُاللَّه؛)37: (احزاب انَ أَم  

 يما او را به همسـر  ،ازش را از آن زن به سر آورد (و از او جدا شد)يد نيه زك يهنگام
ـ آوردتو در ان شـ يها مؤمنـان در ازدواج بـا همسـرانِ پسـرخوانده     يبـرا  يلكم تـا مشـ  ي

ت غلـط  اسـت (و سـنّ   يرند ـ نباشد و فرمان خـدا انجـام شـدن    يه طالق گك يهنگام ـ
  .سته شود)كد شين زنان بايم ايتحر

 ياز فرزندخوانـدگ  يآثار نسب و قرابت ناشـ  يان نفيصدد باحزاب در ةسور 37 ةيآ
ق يـ اعتقـاد و بـاور مـردم در اثـر رسـوخ عم      ،فهيشـر  ةيـ چنانچه قبـل از نـزول آ   .است

ه فرزندخوانـده ماننـد فرزنـد    كـ ن بود يتصور چن ،يفرزند واقع يبه جا يدگفرزندخوان
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 يبا همسر فرزندخوانده همانند همسر فرزند واقعـ  تواند پدرخوانده نمياست و  يقيحق
  .كندازدواج  خود

  احتماالت
در اسـالم بـه    يرش نهاد فرزندخواندگيا عدم پذيرش يپذ بارةدر قابل تصوراحتماالت 

  ل است:يشرح ذ
آن نبـوده   يو هرگـز نـاف  اسـت  رفته يامل پذك طور بهرا  ياسالم فرزندخواندگ .1

  ؛ستيو ناست 
  ؛رفته استيلحظه هم نپذ يك يگاه حت چيرا ه ياسالم فرزندخواندگ .2
آثـارش   همةو سپس آن را با است رفته يامل پذك طور بهرا  ياسالم فرزندخواندگ .3

  ؛رده استك ينف
ب يـ رفته اسـت و فقـط ترت  يناقص پذ صورت به خستنرا  ياسالم فرزندخواندگ .4
  ؛است يخود باق تآثار به قو يرده است و بعضك يع آثار آن را نفيجم

 يبعضـ  سـپس رفته اسـت و  يامل پذك صورت به نخسترا  ياسالم فرزندخواندگ .5
  رده است.ك يآثار آن مانند نسب و آثار آن را نف

رش يدر پذ مذكوراحتماالت  يبررسش از ورود در بحث و يپ داستان زيد بن حارثه:
 منظـور  بهدر اسالم و آثار آن در فقه و حقوق الزم است  يرش فرزندخواندگيا عدم پذي

و  امبر اسـالم يپ ياقدام عمل صحيح، به احتمال يابيشتر موضوع و دستيروشن شدن ب
  .شود يقبل از اسالم نقل و بررس ،فرزند عنوان بهد بن حارثه يرش زيپذ

ن است يقيفر يهان و علمايفق ،سانينو رهين، سان، مفسرامورد اتفاق مورخن حادثه يا
بـه مقـدار    چـاريم و ما نا اند هكردخود نقل  يها تابكل در يان را با اجمال و تفصيو جر

  م.يكنر كرا ذ موضوع ،ضرورت
دن و يـ ه بـه قصـد د  كبنت ثعلبه  يت به همراه مادرش سعديد بن حارثه در طفوليز

ن بن يق يبن ةليغارتگر از قب يراه با گروه مياندر  ،د عازم سفر شده بودارت اقوام خويز
و پس از آن غـارتگران او را در بـازار    آيد ميد به اسارت درينند و زك يجسر برخورد م
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ـ آ يبه معرض فروش درم ،ه بودكم يكيدر نزد يه بازارك 1ا حباشهياظ كع م كـي ح .دورن
آن حضرت  يرا به مبلغ چهارصد درهم برا ديز ـ جهيحضرت خد ةبرادرزاد ـزام  حبن 
 كيودكـ ه كاز آنجا  ،جهيبا حضرت خد امبريد پس از ازدواج پيند و زك يم يداريخر
امبر يـ ز او را بـه پ يـ جـه ن يقرار گرفـت و خد  اهللا مورد مهر رسول ،و باهوش بود كپا

د را يـ ز .ده آمدنكحج به م يون) برايلبكد (يز ةلياز افراد قب يبعض يپس از مدت .ديبخش
 همـراه د به يامبر است. پدر زيپ ةد در خانيه زكدند و شناختند و به پدر او خبر دادند يد

امبر يـ خـدمت پ آمدنـد و  ه كم يبه سو ،ديز يو آزادساز يداريخر برايعب كبرادرش 
 يا اجازه دهـد او بـا پـدر و عمـو    يد را به آنان بفروشد يخواستند ز ايشاندند و از يرس

ن دو نفـر  يا ايه آكد يد را فراخواند از او پرسيامبر زيش بازگردد. پيون خيخود به سرزم
امبر يمن است. پ يعمو يگرين پدرم و آن ديا !يآر :د در جواب گفتيز ؟يشناس يرا م

به رسول  اطفهمهر و ع ولي ،كردر يمخ» هكم«ن خود و ماندن در ياو را در رفتن به سرزم
مـن   يپـدر و عمـو   منزلة بهرد شما كد و عرض نكغمبر را انتخاب يد پيخدا باعث شد ز

و بـر   يرا بـر آزاد  يتو بندگ !بر تو يوا :گفتند ديد خطاب به زيز يپدر و عمو .ديهست
ن شـخص  يـ از ا .بلـه  :در جـواب گفـت  وي  ؟يدهـ  يح ميات ترج لهيت و قبيعمو ،پدر
 يزپـس از آزادسـا   امبريـ رد. پكار نخواهم يرا بر او اخت يه هرگز احدكدم يد يزيچ
و  كـرد د را اعـالم  يز يفرزندخواندگ يدر حضور جمع و ل آمدينار حجر اسماعك ،ديز

  شاهد به شهادت گرفت و فرمود: عنوان بهز يجمع را ن
  ؛»وارثه يرثُني يداً ابنيا من حضر اشهدوا ان زي«
او از مـن ارث   .د فرزند من اسـت يه زك يدرست د بهيشاهد باش !ديه حاضرك يسانك يا
  برم. ياز او ارث م برد و من يم

شـتر نداشـت و   يسـال ب  هشته كرفت يپذ يد را به فرزندخواندگيز يزمان امبريپ
بودند  يراض يامبر به فرزنديه از اقدام پكگفتند  كد را تريز يد در حاليز يپدر و عمو

  ده است.يشكسال طول  سيد حدوداً يز يو فرزندخواندگ
                                                      

ـ د و فـروش دا يخر براين روز يهرساله چندبود كه ه كم يكيدر نزد يبازار »حباشه«. 1 ماننـد   ؛ر بـود ي
ـ ثا ابـن ؛ 543 :2، 1412، عبـدالبرّ  ابـن ( آن زمان بـود  يز تجاركه مركاظ كبازار ع  و 160 :2، 1409ر، ي

  .)598 :2، 1415، يعسقالنحجر  ابن
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بـر عقـد بـودن     »ارثـه « ةكلمـ  ،»ارثـه  يرثنـي و  ان زيـداً « ةجملـ در  شايان ذكـر اسـت  
  دارد.داللت ارث بردن از يكديگر  و زيرا بر توافق طرفين ؛داردداللت فرزندخواندگي 

  احتماالت يبررس
از آن  كياحـزاب حـا   ةسـور  37و  5 ،4ات يـ را آيز ؛بطالن آن روشن است احتمال اول:

و رد  دانـد  مـي  يهلرا از عادات غلط جا يآثار فرزندخواندگ يولو بعض ،ه اسالمكاست 
  ه است.كرد

 يرا بـرا  يه اسـالم هرگـز تبنـ   كن باور باشد يبر ا ين است شخصكمم احتمال دوم:
بـه   ؛ زيـرا شود يتأمل معلوم م كميز با ين احتمال نيابطالن رفته است. يهم نپذ يا لحظه

پـس از  د يـ ز يبر فرزندخوانـدگ  امبرياقدام پ ،سانينو رهين و سامفسر ،نااتفاق مورخ
ات يـ ل رخ داده است و تا زمـان نـزول آ  يدر همان اوا قبل از بعثت و جهيواج با خدازد

اگـر   .ده اسـت يشـ كشتر طـول  يه بكسال و بل سي) حدوداً ي(سال پنجم هجر گفته پيش
 ،ميبـدان  ايشـان  يسـالگ  بيسـت و پـنج  جه را در سـن  يبا خد ازدواج حضرت محمد

د يد و داستان آمدن پدر زيبخش امبريل ازدواجش به پيد را در اوايجه زيحضرت خد
امبر را در سـن  يـ بعثـت پ اگر و رخ داده است دو سال پس از آن  يا يك ،او يآزاد يبرا

قبـل از بعثـت    )شيم و بك(سال  سيزدهحدوداً د يز يفرزندخواندگ ،ميبدان يچهل سالگ
سال  هجده ،)يسال پنجم هجر يعني(ات يرخ داده است و پس از بعثت تا زمان نزول آ

سـال ادامـه داشـته اسـت.      سيش از يد بيز يفرزندخواندگبنابراين، ده است. يشكل طو
 ينبـ وسـيلة   بـه ن اقـدام  يـ ه اكاز آن است  كيحا گفته پيشات ينص آ خ ويمات تارمسلّ
 تسـنّ ه نسـخ  كـ ن معتقدند ااز مفسر ياريبس يرفته است و حتيرم اسالم صورت پذكم

، 1967(قرطبـي،   اسـت  يت نبـو سخ سنّنا مذكورات يو آاست رفته يبالقرآن صورت پذ
؛ 242: 4؛ نويسـنده، سـال،   626: 1؛ نويسـنده، سـال،   308: 6عربي، سـال،   ؛ ابن119: 14

و  165: 9؛ نويسـنده، سـال،   58: 4؛ همان، 119: 3؛ نويسنده، سال، 58: 4نويسنده، سال، 
  .)130: 21نويسنده، سال، 

 امبريه پكنيبا توجه به اولي  ،قبل از بعثت بوده است امبريگرچه اقدام و عمل پ
، سـت يا بعد از بعثـت ن يد به قبل يمق )ر معصوميتقر و فعل، قول(ت و سنّ استمعصوم 
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رفته يپذآن را ناگر اسالم  بايد گفت اسالم در ابتدا فرزندخواندگي را پذيرفته است؛ زيرا
سـال از   جـده هه پـس از  كنينه ا ،ندك ينفرا  آن ي بعثت،توانست در همان ابتدا يم ،بود

ـ  و اسـت  هكردبه آن اقدام  ه پيامبرك يفعلبنابراين،  .شود يفآثار ن يعض، ببعثت ش يب
از اصـحاب هـم    يا و عـده  ه اسـت ردكـ ن يرا نه و آن است داشته سال استمرار سياز 
عالوه  .ن عمل استيت بودن ال بر سنّيخود دل 1،اند رفتهيپذ يرا به فرزندخواندگ يسانك

) سال هجدهچه قبل و چه بعد از بعثت به مدت ( امبريان پياطراف اصحاب وبر اينكه 
 نهي نفرمود. ن اسنادياز اايشان را  امبريو پ گفتند مي د بن محمديز ،د بن حارثهيبه ز

 وبرگشـت   د بن حارثهيد بن محمد به زينام ز ،احزاب ةسور ةفيات شريپس از آمدن آ
 امبريـ ت پتـوان سـنّ   يرا مـ  يندخوانـدگ فرز ،ن رويـ به نام پدر خود خوانده شد. از ا

آثـار آن پـس از    يرفته شده است و بعضـ يامل در اسالم پذك طور بهت ن سنّيدانست و ا
  .شده است ياحزاب نف ةات سورينزول آ

 ،ن سـال يدر طول چند و اسالم يوت قرآن در ابتداكسممكن است گفته شود براي 
آثـار   يو نسخ بعضـ  ير اسالم و سپس نفاقرا منزلة بهدو احتمال وجود دارد؛ يكي اينكه 

 ،عت اسـالم اسـت  يام شـر كبودن اح يجيتدر علت وت بهكن سياباشد و دوم اينكه آن 
و اسالم منتظـر  است بوده  ياز عادات و رسوم جاهل يو فرزندخواندگ ينظام تبن گرنهو

 يه تـا سـال پـنجم هجـر    كـ است بردن آثار آن بوده  ميانالغا و از  يفرصت مناسب برا
  .امديش نيپ ين فرصتيچن

 يا ن سال مانند پـاره يوت قرآن در طول چندكه سكن احتمال يادر پاسخ بايد گفت 
 يجيتـدر  ةفلسف ،را اوالًيز؛ است، صحيح نيست شرب خمر حرمت ام اسالم مثلكاز اح

 يدر بـدو اسـالم بـرا    بـاره يك صـورت  بهام كاح همةرش يه پذكن است يام اكبودن اح
ار سخت بوده است يبس ،بودندمبتال  يداً به عادات جاهليه شدك آن زمان يمردمان جاهل

                                                      
سود النه حالف االسـود  . المقداد بن عمرو بن ثعلبه ينتهي نسبه الي قضاعه و كان يعرف بالمقداد بن اال1

) 254ــ 251: 5، 1409، اثيـر  ابـن بن عبد يغـوث الزهـري فتبنـاه فنسـب اليـه حتـي الغـا والتبنـي ... (        
) و كـان مـن   381ــ 379 :6، 1415، حجر عسقالني ابن؛ 185ـ179: 6 ،1412 ،عبدالبرّ ابنواالستيعاب (

تبناه الخطاب ابوعمر بن  ة و عامر بن ربيع تبناه النبي ة زيد بن حادث ة اشهر المتبنين في عهد الجاهلي
 ،سـايس والمقداد بن عمرو تبناه االسود بن عبد يدعي ابنا للذي تبناه ( ة الخطاب، و سالم تبناه ابوحذيف

  ).350: 7، 1383، دروزهو  624: 1418
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 يهرگـز معنـا   ولـي  ،ان شـود يـ ب يجيتـدر  صـورت  بهام كه احكن بود يو مصلحت بر ا
هـم   امبريـ خـود پ  يبرا يام الهكرش احيه پذكست ين نيا يام الهكبودن اح يجيتدر

چ لـزوم و  يهـ  هكـ  يآن هـم اقـدام و عملـ    ،ان شـود يـ ج بخواهد بيتدر سخت باشد و به
رش يپـذ  ،ردندك يم ياگر در صدر اسالم هم نه يبر اقدام آن نبوده است و حت يضرورت

ه كـ ن عمل با خـوردن شـراب   يسان بود و ايكسال  هجدهرش آن پس از يآن و عدم پذ
  .متفاوت استار يبس ،باره محال بوديكآن به  كداً مبتال بودند و ترياصحاب شد بيشتر
خمـر   گـاه  هيچ پيامبر .شدند يب نمكمرت ،بوده است يمنهه كرا  ياعمال امبريپ

تـاب  كن يـ در ا«د: يـ فرما يمـ  يالنبـ  سـنن تاب كدر  ييطباطبا ةعالم يو حت استده ينوشن
ه روش حـق بـر آن قـرار    كـ ؛ چرا است امدهيان نيروهات به مكاز م يحرف ،)يالنب (سنن

ن يـ هم بـر ا  يو نقل يعقل ةسر نزد و ادل يروهكار مباح و مكچ يه امبريه از پكگرفته 
توانسـتند انجـام    يه مك يدر حال ،را انجام دادند يفرزندخواندگ ولي ،»اصل استوار است

ح نباشـد عمـل و   يصـح د يشـا  در واقـع  ،ييطباطبـا  ةش عالميندهند و با توجه به فرما
ه كـ بل ،دانسـت  ياز عادات و رسوم جـاهل فقط  ،اند انجام داده امبريه پكرا  ياقدام

 يدر جوامـع مترقـ   ،نديفرما يان ميب زانيرالميتفسه عالمه در ك طور همانز ينن عمل يا
كـه  ست يز سازگار نين امبريعالوه بر آن با عصمت پ .ج بوده استيآن زمان هم را

سـال   هجـده سال استمرار داشته باشد و آن هم  سيش از يرا انجام بدهند و ب يعمل
ـ  يدر م ينه نهگو چيه ،هيشان تا زمان نزول آيپس از بعثت ا  سـي ش از يان نباشـد و ب

و  باشـند  كـرده ن يهـم نهـ   امبريـ نـد و پ يد بن محمد گويز ،د بن حارثهيسال به ز
و اصـحاب هـم   » ارثه و يرثني يداً ابنيان ز« :نديبفرما ياصحاب خودشان در حضور جمع

ن مـدت  يـ در طول ا يگونه نه چيشدند و هرگز ه يب مكن عمل را مرتيا ،پس از بعثت
ت ن عمـل را سـنّ  يـ ست ايد نيه بعكاز آن است  كين موارد حايا ةنشده است. همده يد

  .)275: 16، 1393، ييطباطبا( ن باورندين بر اااز مفسر ياريه بسك طور همان ،ميبدان
 يجيگر و نزول تـدر يز ديم چيپس از تحر يزين چكردم يه تحركاست  روشن ،اًيثان

ه موارد كن امفسر سوي ديگر،. از )12: 5، 1362(طالقاني،  به نسخ ندارد يارتباط ،مكح
  اند. را از آن موارد نشمرده يفرزندخواندگ ،ردندكان يام را بكبودن اح يجيتدر

 طـور  بـه و سـپس  اسـت  رفته يامل پذك طور بهرا  ياسالم فرزندخواندگ احتمال سوم:



 

 و فقه
ق / 

حقو
امه

ي ط
الم
ن ع

حس
  

56  

  رده است.ك يامل نفك
ات يـ آنچـه در آ  ؛ زيـرا تأمـل دارد  يجا ،رده استك يامل نفك طور بهه كن احتمال يا

 ؛محرميـت  .1از قبيـل:  نسـب و آثـار آن    ،شـده اسـت   ينفـ  يمربوط به فرزندخوانـدگ 
و عقــد  يتبنــديگــر آثــار  ولــي ،ميريپــذ يه مــكــاســت و... ارث  .3 ؛احكــحرمــت ن .2

  است. يخود باق تبه قو يفرزندخواندگ
  :زاب استاح ةسور 4 ةفيشر ةيشده است، آ يه در آن نسب فرزندخوانده نفك يا هيآ

»و علَ أَدعا جيمكاءنَاءأَب كمذَل لُكمقَو كماهبِأَفْو كم؛»م  
ه بـا دهـان   كـ ن سـخن شماسـت   يا .ميا قرار نداده يقيها را فرزندان حق ... فرزندخوانده

  ستند.يشما ن ينها فرزندان صلبيت ندارد. ايه واقعكاست  يالمك .دينك يم يجار
آبـائهم   هو اقسط عنـداهللا فـان لـم تعلمـوا    هم البائادعوهم «د: يرماف ياحزاب م ةسور 5 ةيآ

هـا را بـه نـام     نـد فرزندخوانـده  ك يمـ  ييه راهنمـا يـ ن آيا. »موليكم ... و الدين فاخوانكم في
خـود   يو مـوال  ينـ يآنان را بـرادران د  ،ديشناس يد و اگر پدرانشان را نميپدرانشان بخوان

  شود. يدن فرزندخوانده به پدرخوانده استفاده منسبت دا ينف ،هين دو آياز ا .ديبدان
 :احـزاب اسـت   ةسـور  37 ةيـ آ ،شـود  ياح استفاده مـ كحرمت ن يه از آن نفك يا هيآ

»... ا قَضَى زيفَلَما ونْهم نَا دجوكطَرًا زا للَىيكال  كيهونَ ع نؤْمـ يالْم ف رَجينَ ح عاجِ أَدوـ أَز ائهِم إِذَا ي
ازش را از آن زن به سر آورد (و از يد نيه زك يهنگام ؛انَ أَمرُاللَّه مفْعوالك طَرًا و منْهنَّ وقَضَوا 

مؤمنـان در ازدواج بـا    يبـرا  يلكم تـا مشـ  يتو درآورد يما او را به همسر ،او جدا شد)
 يرند ـ نباشد و فرمان خدا انجام شدن يه طالق گك يشان ـ هنگام يها همسران پسرخوانده

  ».سته شود)كد شين زنان بايم ايت غلط تحرست (و سنّا
ا تَـرَ   يلٍّ جعلْنَا موالكل و« :نساء ةسور 33 ةياز آ مـكم    ذ نَ عقَـدت  يالْوالـدانِ واألقْرَبـونَ والـَّ

ه از كـ م يقرار داد يرثانوا ،سكهر يبرا ؛داًيء شَهِيلِّ شَكانَ علَى كاللَّه  بهم إِنَّيم فĤَتُوهم نَصكمانُيأَ
بشـان  يد نصيا مان بستهيه با آنها پك يسانكز) يان ارث ببرند و (نيكراث پدر و مادر و نزديم

  است. شده يخوانده نفارث فرزند ،»ز شاهد و ناظر استيچهرخداوند بر  .را بپرداز
ارث)  و احكـ حرمـت ن  ،ن سـه امـر (نسـب   يـ در ا فقط ياما آثار عقد فرزندخواندگ

لـزوم  ( يو معنـو  يمـاد  يهـا  تيـ حما) وتيم و تربيتعل(ه حضانت كبل، ستينمنحصر 
  است. يخود باق تبه قو )و... يسرپرست ،انفاق
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ت، يـ م و تربيحضانت، لزوم انفاق، تعلـ  ،يبخواهد با عقد فرزندخواندگ يشخصاگر 
ن يـ عت و ديشـر آيـا   ،رديـ عهده گ را به كيودك يو سرپرست يمعنومادي و  يها تيحما

 ةبر عهـد  يقياز راه نسب حق گفته پيشند؟! گرچه موارد ك يم ياقدامات را نف نياسالم ا
از راه نسـب  فقـط   مـذكور ن آثـار و مـوارد   يـ مگر ا ولي است، يپدر و مادر و جد پدر

  ؟شود ين آثار نفيا ،نسب يه با نفكد يآ يم يقيحق
و... از راه نسـب بـر    كودك ي، لزوم انفاق، سرپرستكودكه حضانت كاست  درست

از  فقـط  مـذكور موارد  ولي ،ندك يف ميلكجاد تيجاد حق و هم ايهم ا ،پدر و مادر ةعهد
 يـك ا يـ ن دنيـ اگر فـرض شـود در ا   ؛ زيراديآ يا اشخاص نميشخص  ةراه نسب برعهد

ا حضـانت،  يـ آ ،نباشـد  ينسـب  ةان آن دو رابطيو م يره كودك يكلف باشد و كانسان م
ل يـ ن دليـ به اتنها ؟ است منتفي ينسب ةن رابطنبود دليل به ،كودكن يا يسرپرست و انفاق

  پدر و مادر است؟ ةاز راه نسب و منحصراً بر عهد فقط گفته پيشه موارد ك
 يـا از دست داده اسـت و بسـتگان   ه پدر و مادر خود را ك كيودكاست  يرفتنيپذ آيا
برود؟  مياناز  ي(لزوم انفاق، حضانت و...) و مذكورموارد  ،گران ندارديبا د ينسب ةرابط
 ياز موارد ضرور ،و حضانت و لزوم انفاق آن يره كودكرا حفظ يز؛ است يمنف ،پاسخ

بـر او   ،لـف باشـد  كم يـك ه اگر ك استق يغر ذاست و همانند انقا كودكات يح جهتدر 
 ييفـا ك با واجـب بـه وجـو   هآن ةبر هم باشند،ن الفكو اگر م ينيواجب است به وجوب ع

ن يـ ا ،نباشـد  ينسـب  ةز رابطين آنان نيو بباشند متعدد  انكودكلف و كاست. پس اگر افراد م
ف و ين وظـا يـ حال اگر شـخص ا  .لف خواهد بودكاشخاص م ةف بر عهديالكف و تيوظا
ات و يـ آارث طبـق   ت ويـ محرم ،ه فقط نسـب كـ  يعقد فرزندخواندگ ةواسط ف را بهيالكت

  است. يمنف پاسخ،دارد؟  يالكاش ،ندك ينيبر خود واجب عـ  است يات منتفيروا
است و   يباق ،باشد ياز آثار عقد فرزندخواندگتواند  ميه كاز موارد  ياريبسبنابراين، 

برقـرار   يقـ ينسب حق ةر و فرزندخوانده رابطيشخص فرزندپذ ميانه كد رهم ندا يلزوم
 ؛كنـد  را نفي يع آثار عقد فرزندخواندگيتواند جم ينم يقيو نسب حق هرابط يباشد و نف

آثار  يه بخواهد باقك ه استامدين يقينسب حق راهاز  يد فرزندخواندگعق ديگر را آثاريز
 يو... بـا نفـ   يو معنـو  يماد يها تيو حما يسرپرستو مانند حضانت، لزوم انفاق و... 

ه ارث و كفقط نسب است  ،ندك يم يات نفيات و روايآنچه آ .شود يات نفيات و روايآ
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از راه  فقـط  نيـز ت يـ ارث و محرم يحتـ كـه  است  . روشنت هم از آثار آن استيمحرم
  د.يآ وجود بهگر يد يها تواند از راه يه مكبل ،ستينسب ن

رفتـه اسـت و   ينـاقص پذ  صورت به نخسترا  ياسالم فرزندخواندگ احتمال چهارم:
  است. يخود باق تآثار به قو يه است و بعضكرد يع آثار را نفيفقط ترتب جم

 امبريـ ه پكـ  يا د بن حارثـه و جملـه  يزان يز با تأمل و توجه در جرين احتمال نيا
ل در حضور جمع حاضر مطـرح  ينار حجر اسماعكد در يز ياعالن فرزندخواندگ بارةدر

ـ ا من حضر اشهدوا ان زي«فرمودند:  ايشان ؛ زيراشود يم ينف ،فرمودند ـ ي ـ ي يداً ابن  و يرثن
از  او .د فرزنـد مـن اسـت   يـ ه زك يدرست د بهيشاهد باش !ديه حاضرك يسانك يا ؛ارثه

ش يفرمـا  وضـوح ه كـ شـود   يمعلـوم مـ   .»بـرم  يبرد و مـن از او ارث مـ   يمن ارث م
ان يـ ب روشـني  ه ارث باشد را بهكآثار نسب اينكه و  »د پسر من استيز«ه ك امبريپ
نـاقص   صـورت  بـه  نخسـت را  يه اسالم فرزندخوانـدگ ك گفته پيشاحتمال  ،نندك يم
  .كند مي نفي ،رفته استيپذ

 امبريـ پ يفرزندخوانـدگ كـه  انـد   ردهكح يز تصرين نااز مفسر يبعض اين،عالوه بر 
  1اند. ردهك يع آثار را مترتب ميمانند عرف آن زمان بوده است و جم

، دروزه( ه اسـت رفتـ يامـل پذ ك طور بهنخست را  ياسالم فرزندخواندگ احتمال پنجم:
 1.ه اسـت كـرد  يت) نفـ يمحرم و ارث ،آثار آن را (نسب يو سپس بعض) 351 :7، 1383

 گفتـه  پـيش ه در رد احتماالت ك طور همان ؛ زيراح باشدين احتمال صحيرسد ا ينظر م به
در جوامـع   يه فرزندخواندگكد يآ يمحدثان و مفسران برم ،لمات مورخانكاز  ،ان شديب

آثـار   يبعضـ  نـافي  اتيـ تـا زمـان نـزول آ    يبوده است و آنان حتـ  يرجاهليو غ يجاهل
از  ياريه بسـ كـ نيردنـد و ا ك يبار م يقد فرزندخواندگع آثار را بر عيجم ،يفرزندخواندگ
 ،بـالقرآن  ةـ  آن هم نسخ السن ،اند ردهكر به نسخ يشان تعبيها تابكمورد در  136مفسران در 

م معنا كنسخ آن ح ،نباشد يمكرا تا حيز ؛خود دليل بر اين است كه اسالم پذيرفته است
ت يـ ه ارث و محرمكـ شده است  يآثار نف يفقط بعض ،شد يه بررسك طور همانندارد و 

 يدر عقد فرزندخواندگ است هكردان يت بعيه شرك ييها از راه يتوان تا حدود يز ميرا ن
                                                      

مقـام   يفـ  صبحيف يالطفل او الصب يمال الناس تبن يف يالمتنب علني ثيمن المراسم ح يبش يجريان ... وك. 1
 .بن حارثه ديو هو ز قهيالطر هذه يابن عل يقد كان للنب و والحقوق ... الواجبات كل يابنه من صلبه ف



 

 

ح و فقه
ق / 

قو
گي

اند
خو

زند
 فر

عقد
  

59  

  .كردحل  راهاز آن 
آثـار   يبـودن بعضـ   يبـر بـاق   يرا مبنـ  گفتـه  پـيش  يهـا  ادله و استدالل يسكاما اگر 

سرپرست  يان بكودكل كتوان مش يباز نم ،رديو نپذد ندان يافكدر اسالم  يفرزندخواندگ
 ماننـد:  ياز مسائل مال ياريبس ؛ زيراكردحل » عقد سرپرستي«از راه و » التقاط«را از راه 
الت آنـان و شـرط و   كو پـرورش و... مشـ   يتيترب ،يميه، مسائل تعليهبه، د ،لزوم انفاق

ن شـروط و  يـ چـون ا  ،وجود ندارد يگريحل خواهد شد و راه د يعقد راهها از  شروط
ا يـ ا شروط ضمن عقد ي و ندا ييا شروط ابتداي ؛ستياز دو حال خارج ن ينيالزامات طرف

شـروط   صـورت  بـه ...  يسرپرسـت  شـرايط ن يـ ا خارج الزم عقدند. اگر بخواهد اي ييبنا
ست و يآور ن الزام ييمعتقدند شروط ابتدا نهايفقب به اتفاق يثر قركا ،مطرح شود ييابتدا

ا يـ ي ياز راه شـرط بنـا   شرايطن يد ايا بايآورد و  يسر از نقض غرض درم ،ن صورتيا
بـودن و   ين صـورت عقـد  يـ در ا .شـود مطرح  يا خارج الزم عقديضمن عقد  شرايط

ن يـ ا ،ن الزامات را لزوم بخشديقاع ايا راهبخواهد از  يسكو اگر  شود يمطلوب اثبات م
ـ  قاعـات شـرط  يا :اًيـ ثان ؛عت محدودنـد يقاعات در شـر يا :را اوالًيز ؛است يراه منتف ردار ب

ا خـارج الزم آن را در  يـ قـاع  يبحث شـروط ضـمن ا   نهايفقهم ل ين دليستند و به همين
  .اند هكردشان مطرح نيها تابك

  نتيجه
هرچند دربارة مشروعيت يا عدم مشروعيت عقد فرزندخواندگي اخـتالف نظـر اسـت،    

آن توان گفت شارع، اين عقد را به رسميت شناخته است، النهايه بعضي از آثـار   ولي مي
هـاي   يكـي از راه تـوان   ميفرزندخواندگي را  روش هعقد سرپرستي برا نپذيرفته است. 

سرپرست يا بدسرپرسـت پيشـنهاد    حل مشكالت كودكان بيبراي بسيار مناسب و كامل 
  موازن شرعي فقهي در ايجاد عقد سرپرستي. بهتوجه رعايت كردن و . البته با كرد
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