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 چکیده

  مادرخوانده   و  پدرخوانده  فرزندخوانده،  میان  خاصی  رابطه  آن  طبق  که   است  حقوقی-فقهی   نهادی  فرزندخواندگی

  و   گوناگون  اهداف  با  مختلف  ادوار  در   و  دارد   طوالنی   اًنسبت   ایسابقه   تاریخ   طول  در  موضوع  این  آید،می   وجودبه

  تفسیر   نحوی  به  که  بوده  آن  بر  سعی  حقوقی  متون  در  امروزه  .است  گرفته   قرار  توجه  مورد  متفاوت  اشکال

  نیازها   این  گویپاسخ   حدودی   تا  بتواند  جامعه  نیازهای  به  توجه  با  تا  نهد  بنا   جامعه  در  پیوند  این  از  را   صحیحی

  پذیرفته   فرزندخواندگی  ی ماسل  فقه  اساس  بر  نزند.  رقم  نیز  فقهی  های داشته   با  را  تناقضی  که  ایگونه   به  باشد

  های اقلیت برای بجز  ایران  داخلی  قانون لذا است. شارع  مقبول سرپرستبی کودکان و ایتام به توجه لیکن نیست.

  سرپرست   بدون  کودکان  سرپرستی  عنوان  به  را   مستقل  نهادی  و  نشناخته  رسمیت  به  را  فرزندخواندگی  مذهبی،

  هماهنگ  فرزندخواندگی مورد در  کودک حقوق  کنوانسیون  مقررات با زیادی حد  تا  مقررات این است.  کرده ایجاد

  طریق  از  منحصراً  نسب  اسلم  حقوقی  نظام  در  که  شودمی  حاصل  نتیجه  این  قوقیح  وانینق  بررسی  با  است.

  .نیست  ی حقیق  ،رزندخواندگیف  طهراب  دارد،  ودوج  خونی  نسب   در  فقط  واقعی  رابطه  و  شودمی   ایجاد  مشروع  والدت

  فقه   از  تبعیت  به  ایران  مدنی  قانون  در  .گرددمی  منتسب   رنده پذی  خانواده  به  مجازی  صورت   به   طفل  نتیجه  در 

 به   توجه   با  ولی  داشت ن  انونی ق  ایگاهج  1353  سال  اواخر  تا  و  نشده   شناخته   رسمیت  به  فرزندخواندگی  می اسل

  . گشت  تصویب  «سرپرستبی   اطفال  از  حمایت»   عنوان  با  قانونی  لاس  این  در  سرپرستبی  اطفال   از  حمایت  لزوم

  سرپرست بی  وجوانانن  و  کودکان   از  حمایت   قانون»  عنوان  با  1392  مصوب   جدید  قانون  هاسال   گذشت  از  پس   اما

  گذر   مسأله  این  راه   سر  بر   موجود  ایهمحدودیت   سری  یک  از  و  نمود  باز  باب  این  در  جدید  برگی  «بدسرپرست   و

  نوجوانان   و  کودکان  و  ایتام  آینده  بر  حمایتی  چتری  که  دارد  آن  بر  سعی  که  نمود  حرکت   سمتی  به  و  کرد،

 و  می اسل  فقه  در  فرزندخواندگی  به  مربوط  احکام  تطبیقی  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف  .بگستراند  سرپرستبی

  به   که  هاییخانواده   جانب  از  فرزند  یرش ذپ   که  شد  مشخص  حاضر  پژوهش  نتایج  به  توجه  با  .بپردازد  ایران  حقوق

  همچون   مسائلی  حکم  ترتیب  این  به   و  کندمی ن  ایجاد  نسبی  رابطه  گونه  هیچ  شوندمی ن  فرزند  صاحب  دالیلی

   .شودمی  روشن  غیره  و  بری  ارث  نفقه،  فرزندخوانده،  محرمیت

   .خانواده  یتحما  قانون  ایران؛  مدنی  حقوق  ؛می اسل  فقه  ؛فرزندخواندگی  :يدیکل واژگان 

 
  لئومس نویسنده *
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 مقدمه 

 ی دارا  آنان  میان  در  و  است  داشته   وجود   گوناگون  اقوام  و  مختلف  هایملت  میان  در  یفرزندخواندگ

  شامل   زین  را  فرزندخوانده   ،محرمیت  و   ارث  مثل  ینیقوان  که   آنجا  تا  است  بوده  یاالعادهفوق   اهمیت

  است.   شدهمی  جادیا  اندهپدرخو  با   فرزندخوانده  همسر  نیب  نکاح   حرمت  و   است  شده می

 پدرخوانده  فرزندخوانده،   میان  خاصی رابطه  آن  طبق  که  است  حقوقی  -فقهی  نهادی  خواندگیفرزند

 ادوار   در  و  دارد  طوالنی  نسبتاً  ایسابقه   تاریخ  طول  در  موضوع  این   آید،می  وجودبه  مادرخوانده  و

  فرزندخواندگی   زمینه  در  است  گرفته  ارقر  توجه  مورد  متفاوت  اشکال  و  گوناگون  اهداف   با   مختلف

 برای   مشروعیتی  اسلم  مبین  دین  در  که  ساخت  خواهد  متوجه  را  ما  قرآن  آیات  بررسی

  رشپذی  مورد  اسلم  صدر  در  هرچند   امر  این  به  مربوط  احکام  است   نشده  متصور  فرزندخواندگی

  از میاسل جامعه  در را خود جایگاه  و  دهگردی  رفع  احکام و رابطه این اسلم ظهور با اما،  بوده  جامعه

  در  یفرزندخواندگ  احزاب  سورة  40  یال  36  و  5  و   4  اتی آ  نزول  با  ، اسلم  صدر  در  .است  داده  دست

 رابطه  نیا  رب  محرمیت   جمله  از  یشرع   اثر  گونهچیه  نیبنابرا  است  ده یگرد  اعلم  مردود  اسلم  جهان

  در  متروک  کاملً   نهادی   عنوان  به  فرزندخواندگی   که  زمانی   نآ  در  ایران  حقوق   در.گشت  نخواهد   بار

  1353  صوبم  سرپرست  بدون  کودکان  از   حمایت  قانون  تصویب  با  شد،می  شناخته  ایرانی  جامعة

  با داشت  سعی بلکه  پذیردمین  کند نسب ایجاد  که  معنایی  به  را فرزندخواندگی  که شد  ایجاد نهادی

  واقع   در  کند.  تضمین  را  آنان  زندگی  و  سرپرست  بدون  اطفال  ستیپرسر  حمایتی،  مقرراتی  عوض

  رم گ  کانون  در  بتوانند   هم  شده   رها   و   یتیم   اطفال  که  بوده  این  قانون  این  عوض  از  گذارقانون  هدف

  ی شورا  مجلس   بود  وارد  سابق  قانون  رب  که  ییهایکاست  و  راداتیا  از  پس.   یابند   پرورش  خانواده

  هم   سابق   قانون  اب   یدودح  تا  که  نمود  بیتصو  ابب   نیا  در  را  یدی جد  قانون  1392  سال   در  میلاس

 یسمت  هب  الذکرفوق   قانون  .دارد  وجود  آنها  نیب  ییهاتفاوت  زین  موارد  یبرخ  در  اما  باشدمی  پا

  ت سرپرسیب  نوجوانان  و  کودکان  و   تامیا  نده یآ  بر  یتیحما  رچت  که  دارد  آن  بر  یسع   که  نمود  حرکت 

 شناسنامه  و  دارد  وجود  پدرخوانده  نام   به  فرزندخوانده  نامیدن  امکان  قانون  نیا  موجب  به  بگستراند.

  فرزندخوانده   ارتباط  فرزندخواندگی  رب  یمبن  حکم  صدور  از  پس   و   گرددمی  صادر  طفل  یبرا  دیجد

  بر  علوه   که،  گشته  انیب  دیجد  قانون  در  نیهمچن  .شودمین  قطع  اشیواقع  خانواده  با   کامل  طوربه

  توانند می  ی طیشرا  وجود  با   زین   مجرد  دختران  و   زنان   باشند می  رشیپذ  طیشرا  یدارا  که  ی نیزوج

  به  دارد  سعی  حاضر  پژوهش  روی  این  از  .ردندگ  دارعهده  را  سرپرست  بدون  کودکان  یسرپرست

  شک   بدون  .زدبپردا   رانیا  حقوق   و   میاسل  فقه  در  فرزندخواندگی  به  مربوط  احکام  یقیتطب  بررسی

  نابارور  زوجین روابط در را مثبتی نتایج   و آثار  فرزند  بدون ی هاخانواده سوی از فرزندخوانده  پذیرش

  پشتوانه   که  گیرند می  قرار  ها خانواده  گرم  آغوش  در  سرپرستبی  کودکان   همچنین  د. کنمی  ایجاد

 انجام  تحقیقات  و  توضیحات  به  توجه  با  بنابراین،  شوند. می  زندگی  هایبحران   و  هاسختی  در  هاآن 

 دین   احکام  به  توجه  با  و  مختلف  هایزمینه   در  آن  آثار  و  فرزندخواندگی  مسأله  با  رابطه  در  شده

 که   است  روشن  و  واضح  ،تقلید  مراجع  استفتائات  چنین  هم  و  ایران  موضوعه  قوانین  و  اسلم  مبین

  نوع  هیچ  شوند مین  فرزند   صاحب  هک  هایی خانواده  سوی  از  فرزند   پذیرش  خداپسندانه  و  شایسته  امر
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 این  به  اند.نکرده  تأیید  را  آن  هم  مراجع  از  کدام  هیچ  که  طور  همان  ،کندمین  ایجاد  نسبی  رابطه

  نفقه،  فرزندخوانده،   محرمیت  همچون  مسائلی   حکم  شود می  موجب  حاضر  پژوهش   انجام  ترتیب

  پیش  کننده  قبول  برای  را  خاصی  طشرای  گذارقانون  که  آنجا  از  لذا  بشود.  روشن  غیره  و  بری  ارث

   .دارد ضرورت حقوق  و فقه در  ها آن تطبیق و  بررسی است، هنمود بینی

 

 تحقیق  نظري مبانی 
  را  کسی  شخصی،  که  معناست  بدین  و  است  شده  تشکیل  خواندن  فرزند  از  لغت  در  فرزندخواندگی

 نیز  را  تبنی  یا  دعی  واژه  دو  بیعر  زبان  در  بپذیرند.  فرزندی  به  ندارد  مادری  یا  پدری  رابطه  وی  با  که

 که  است  آن  تبنی  یا  فرزندخواندگی  حقوقی  اصطلح  در  .اندگرفته   نظر  در  فرزندخواندگی  معادل

 قبول  با  که  شودمی  گفته  وقتی  بپذیرد.  فرزندی  به  نیست  او   طبیعی  فرزند  که  را  دیگری  کسی

  این   . شودمی  ایجاد   نفر  دو   بین  مادرفرزندی  یا   پدرفرزندی  مصنوعی  رابطه  یک  فرزندخواندگی

  طبیعی.  نه  است  حقوقی  نهاد  یک   صرفاَ  نهاد  این  واقع  در  که  شودمی  فرزندخواندگی  از  برداشت

  و  خونی  رابطه  و  باشد  دیگر  نسل  از  که  شودمی  گفته  کسی  به  حقوقی  دیدگاه  از  واقعی  فرزند

  هب  شوهری  و   زن  که  دارد  امکان  مواردی  در  لیکن  2. باشد  داشته  وجود   مادر  و   پدر   و   او  بین  طبیعی

 کودکی   چنین  گذارقانون  کشورها  بعضی  در  ارتباط  این  در  بپذیرند.  فرزندی  به  را  غیر  فرزند  دالیلی

 رسمیت   هب  حقوقی  رابطه   این  برای  آثاری  و   وردآمی  شمار   به  خانواده  این  فرزند  حکم  در  را

  به  وی  انتساب  و  شودمی  نامیده  ظاهری  فرزند   یا  فرزندخوانده  عنوان  تحت  فرزند   این  شناسد. می

  در   . درآید  دیگر   خانواده  فرزند  حکم  در  شرایطی  تحت  تاس  ممکن  فرزند   این   است.  مجازی   خانوداه

  و   است  طبیعی  و   حقیقی  وی  مادر  و   پدر  و   فرزند  بین  دجووم  پیوند  واقعی،   فرزند   یعنی   اول،  مورد

 چون  مادرخوانده  و  پدر  و  فرزند  بین  پیوند  لیکن  گرفت،  نادیده  توان مین  را  آنها  بین  حقوقی  رابطه

  که  گفت  توانمی  ،بنابراین  .شود  زایل  دالیلی  به  است  ممکن  گذارقانون  نظر  با  لذا  نیست  واقعی

  و   زن  جانب  از  فرزند  عنوانبه  طفلی  شدن  پذیرفته  دلیل  هب  که  است  حقوقی  ایه طراب  فرزندخواندی

  حقوق   در  .باشند  طفل  آن  واقعی  مادر  و  پدر  طفل،  پذیرندگان  که  آن  بدون  آید؛می  وجو  به  مردی

  به  مقام   این   بود   پدر  همان   که  خانواده   رییس   فوت  از  پس   خانواده  اساس  حفظ  جهت   قدیم،   روم

 دختر  شوهر   خانواده  به  ریاست  این  نداشت،   وجود  پسری  چه  چنان  و   یافت می  التقان  روی  پس 

 3. بود  انقراض  از  خانواده  یک  نجات   فرزندخواندگی   از  هدف  زمان  از  برهه  این  در  شد. می  منتقل

  و   داشت  مذهبی  لعابی  و  رنگ  فرزندخواندگی   ،پیامبر)ص(  زردشت  از  متأثر  و  باستان  ایران  در  لیکن

 زرتشتیان   دنیوی.  و   مادی  منافع  چه  اخروی  منافع   برای  چه  بود؛  ضرورت  یک  زین  فرزند  داشتن

  در   نیست  قادر  باشد  نداشته  فرزند  که  کسی   و  است  صراط  پل  از  میتجس  فرزند  که  بودند   معتقد

  پدر  اهداف   تامین   برای  ابزار  یک  عنوان  به  نه  فرزندخواندگی   امروزه  . بگذرد  صراط  پل   از  قیامت   روز

 
 .243ص   .چاپ اول  تر،نشر دادگس تهران، خانواده، دوره مقدماتی حقوق»، 1379 کاتوزیان ناصر، -2

منوچهر،    -3 نائینی،  کنوانسیون حقوق کودک، »1388توسلی  در  ایران  1989  فرزندخواندگی  با حقوق  آن  مقایسه  فصلنامه  «و   ،

 .62دوره سی و نه، شماره چهار، ص حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، 
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  کودک   منافع  و  آسایش  خصوص  این  در  است  مطرح  فرزند  داشتن  لذت  چشاندن  ایبر  که  مادر،   و

  این .است  شده  تأکید  اشخاص  سایر  بر  فرزندخوانده  حقوق   اولویت  به  دلیل  همین  به  و  است  اصل

  سابقه  وجود  با   د.پردازمی  سرپرست  یا   قیم   مفهوم  بیان  به  اصطلحی  و  لغوی  تعریف  دو  ذیل  گفتار

  این  زرتشتیان، نظر در آن اعتبار و  ساسانیان حکومت دوران در زندخواندگیرف  نهاد پذیرش طوالنی

 راجع  ایران،  حقوق   در  میاسل  حقوق   تاثیر  به  توجه  با   و   گردید   منسوخ  ایران  در  اسلم  نفوذ  با   نهاد

  فواید  علت  به  لیکن،  نگردید.  تصویب   و  وضع  خاص  مقرراتی  و  قوانین  فرزندخواندگی  مسأله  هب

 عنوان  تحت  نهاد  این  رستپ سر  بدون  اطفال  از  حمایت  به  جامعه  مبرم  نیاز  و  تماعیجا  و  فردی

  نهاد   مقررات  گردید.   احیا  1353  سال   در  مشخص  حقوقی  آثار   با   سرپرست  بدون  اطفال  سرپرسی

  و  نگردیده  نسخ  صراحتأ   مقننه  قوه  تسوط   کنون  تا  میاسل  هوری جم  برقراری   از  پس  سرپرستی 

  اجرا  هادادگاه  در  و   بوده   قانونی  حاضر  حال  در  لذا  نگردیده،  اعلم  اسلم   مقدس  شرع  با  هاآن  مغایرات

 قانون  واحده   ماده   طی  ایران  میاسل  جمهوری  دولت  که  کودک  حقوق   کنوانسیون  در  شود.می

  21/1/1372  مصوب4کودک  حقوق   کنوانسیون  به  ایران  میاسل  جمهوری  دولت  الحاق   هازاج

  فرزندخوانده  برای  و   گرفته  قرار   قبول  مورد  فرزندخواندگی   پیوسته،  آن  به  میاسل  شورای  سمجل

  که  دارد  امکان  ،کنوانسیون   این  اساس  بر  است.  شده   مقرر  طبیعی  فرزند  مزایای   و  حقوق   همان

  در   .ند باش  متفاوتی  مذاهب  دارای   یا  و  باشد  بیگانه  کشور  دو  یا  یک  تبعه  فرزندپذیر  و  فرزندخوانده

  و   مهاجر  پناهنده،  چون  عناویتی  تحت  ایران،  در  کشورها  سایر  اتباع  از  بیشمار  تعدادی  حاضر،  حال

  که  ددار  امکان  مواردی  در  یا  و  شوند  سرپرستیب   دالیلی  هب  است  ممکن  که  دارند،  حضور  آواره

  ممکن   پرستیرس  رابطه  حالت،  این  در   باشند.  داشته  سرپرست  به  نیاز  و  شده   سرپرستبی  ایرانیان

  و  جوامع  اکثر  میان  در  فرزندخواندگی  سنت  و   رسم  .آید  وجودبه  فرزندخواندگی  عنوان  تحت  است

  باشد.می  گوناگون  آن  عوامل  که  هست  و   بوده  معمول  گوناگون  هایصورت  به  حاضر،  و  گذشته  ملل

  علت   به  برخی  فی عاط  و  اقتصادی  علل   به  برخی  مذهبی،  خاص  احکام  و  عقاید   اثر  بر  اقوام  از  برخی

  خود  اندهفرزندخو  را  یکدیگر  فرزندان  قبیله،  دو  دوستی   مبانی  تحکیم  صلح،  ساختن  برقرار

  اهمیت   از  فرزندخواندگی  اهداف،  تامین  جهت  در  کافی  قوای  تامین  علت   به  قدیم   در  5. ساختندمی

  هاهوادخان  اعتبار  ارزش  افزایش  سبب  فرزندخواندگان  تعدد  و  کثرت  و  بود  برخوردار  فراوانی

  و   تأیید   آنان  بین  در  را  فرزندخواندگی  آمده،  مسیحیان  شخصیه  احواالت  در  که  مطالبی   6. گردید می

  صورتی  در  مذهبی  و  خانوادگی  مراسم  تداوم  نیز  قدیم  روم  در  7.است  نموده  ذکر  شرایطی  آن  برای

  زمان  در   اسلم،  از  قبل  ایران  در  . گردید می  تضمین  فرزندخوانده  پذیرفتن  با   نداشت  پسر  خانواده  که

  اسلم،   ظهور  از  قبل  عرب،  قبایل  و   اقوام  میان   در  بود.  مرسوم  کاملً  امری  فرزندخواندگی   ساسانیان

 
  مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال   سال سن است،18  متر ازدارای ک  انسان  هر  منظور از کودک،  نامه حقوق کودک،  پیمان  نظر  از  -4

  .شده باشد تعیین سن قانونی کمتر  مورد کودک، در 
  چاپ   ،اسلمی  معارف  مجمع  و   اسلمی  تحقیقات  و   مطالعات  مجمع  انتشارات  تهران،  ،« اسلم  و   جاهلیت »  ، 1357یحیی،  نوری،   -5

 .646ص  .اول

 69دو، ص  شماره  دوازدهم، دوره  ،کلمی -فلسفی هایپژوهش ،«ایران در فرزندخواندگی حقوقی  وضع»  ،1378 اهلل،اسد ،امامی -6
 .39ص  .پنجم چاپ انزلی،  انتشارات ارومیه، ،« قوانین دیدگاه   از شخصیه احواالت» ،1369 یوسف، بهنود، -7
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 صورتی   به  فرزندخواندگی  سنت  میاسل  تعالیم  در  تاس  داشته  رواج  بسیار  تبنی  یا  فرزندخواندگی

 . شد  باطل و لغو داشت، وجود  جاهلیت عصر در که

 

 سالم ا حقوق

  و   5  و  4    آیات  در  باشد:می  سنت  و  کتاب  فرزندخواندگی  بررسی  در  استناد  مورد  فقهی  بعمنا  از

  تصریح  فرزندخواندگی  یمسأله  به   است،  حارثه  زیدبن  آن  نزول  شان  که  احزاب  سوره  36-40  آیات

  ...«  اَبناکُم   اَدعیاکُم   جَعَلَ  ما  وَ  »...  فرماید:می  احزاب  سوره  4  آیه  در  خداوند   .است  شده

  با   را  آنان  ...«  البائهم  ادعوهم  »...  فرماید:می  5  آیه  در  و  ندادیم  قرار  پسرانتان  را  شما  ندگاندخوازنرف

 از  قبل   پیامبر)ص( . باشدمی  دَعی  ریشه  از   اندگانفرزندخو  معنای  به   »اَدعیا«  بخوانید.  پدرانشان   نام 

 از  قبل  و  رسالت  ام قم  هب  نیل  از  پس  که  داشت  زید   نام  به  ایپسرخوانده  خود،  پیغمبری  و  بعثت

  نام   با  باید  هافرزندخوانده  آیه  این  نزول  با  که  خواندندمی  محمد  زیدبن  را  او  آیات  این  نزول

 او  مردم  و  ایحارثه   زیدبن  تو  که  فرمود  زید  به  پیامبر)ص(  آیه  نزول  از  بعد  و  شوند  خوانده  پدرانشان

  ازدواج   داستان  احزاب  سوره  40  تا  36  تآیا.خواندندمی  (پیامبر)ص(  شده  )آزاد  اهلل  رسول  موالی  را

  که  کنندمی بیان  را پیامبر)ص( پسرخوانده حارثه زیدبن با  پیامبر)ص( عمهدختر جحش بنت زینب

  باشد   مطلب  این   بیانگر  تا  نمایندمی  ازدواج  زینب  با  پیامبر)ص(  و  شوندمی  جدا  هم   از  مدتی   از  پس

 اهمیت  برای  37  آیه  در  باشد.  حرام   او  همسر  با  دواجزا  ات  نیست  واقعی   فرزند  مانند   فرزندخوانده  که

  موارد   اینگونه  در  قرآن  آداب  وگرنه،  است  شده  تصریح  آیه  در  »زید«  نام  به  آن  شدن  روشن  و  مطلب

  از   امر  این  کردیم،  تزویج  تو  به  را  زینب  ما  فرموده  ابهام  هرگونه  رفع   برای  و  تصریح  نه  است  اشاره

 ز ا  را  فرزندخوانده   بلکه   نشده   نفی   کلی  صورت  به  زندخواندگیرف   ، آیات  اساس   بر  .است  بوده   خدا

  کودکان   از  حمایت  خصوص  در  که  آیاتی   داند. مین  واقعی   فرزند   مانند   احکام  برخی  لحاظ

  حفظ   و  یتیم   وضع  اصلح  در  گام   نخستین  است.  مطلب  این  مؤید  است  شده  نازل  ،سرپرستبی

  سرپرستی   او  برای  و   شود  بخشیده  سامان  و   سر  او   ی شده  متلشی  زندگی   به  که   است  این   او  حیات

  روایات  در  .بگذارد  رشد  مسیر  در   گام   و   بازیافته  را  خود  حیات  آن،  یسایه  در  تا   گردد  تعیین

 مسأله  این  پیرامون  داود  ابی  سنن  کتاب  در  است.  شده  بیان  فرزندخواندگی  احکام  برخی  متعددی

  مادرش   با  جاهلیت  زمان  در  است،  من  پسر  ی نلف  اهلل،  یارسول  گفت:  و  برخاست  مردی  8است:   آمده

 و   رفته  بین  از  جاهلیت  رسم  نیست،  اسلم  در  فرزندخواندگی  گفت:  )ص(  خدا  رسول  پس  کردم،  زنا

 روایت   چنینهم  .9است   رجم  زناکننده،  شخص  مجازات  و  )شوهر(  بستر  صاحب  به  متعلق  فرزند

  خوانده   پدرش  نام  به  و  شودمی  ده رب  ارث  او   از  نه  و   بردمی  ارث  نه  فرزندخوانده  است:  شده

  غیر   به  را  خود  که  کسی   علی،  یا   11است:  آمده   نیز  علی)ع(   به  خطاب  پیامبر)ص(  قول  از  .10شودمی
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 .289 ص .یازدهم چاپ دارالفکر، انتشارات بیروت، داود، ابی سنن. ق  1410 اشعث، بن  سلمان سجستانی، -9

 .وَ یُدعَی إلی اَبیه ثُ وَ الیُورَثُالمُستَلطُ الیَرِ -10
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 که  نیست  مرد  کفر  از  جز  که  است  روایتی  نیز  و   باد  او  بر  خدا  لعنت   پس  دهد  نسبت  خود  موالی

  برعهده   طورهمان  اما   .نیست  رشپد  که  داندمی  او  که حالی  در  بخواند  پدرش  غیر  به   که  را  کسی

 چه چنان  است  بوده   زندگی  در   عملیشان  سیره  و  معصومین  توجه  مورد  ایتام  امور  گرفتن

  به  خداوند  گردد،  نیازبی  که  آن  تا   کند   سرپرستی  را  مییتی  کس  »هر  12فرمایند: می  اکرم)ص(پیامبر

  واجب   یتیم  مال   خورندهرب  ار  دوزخ  آتش  که  چنانهم  سازد،  واجب  او   بر  را  بهشت  کار  این  سبب

  ای خانه  خانه  بهترین»  فرمودند:  اکرم)ص(پیامبر  یتیم«  به  »احسان  یدرباره  نیز  و  13است«   ساخته

  رفتاری  بد  مییتی  با  که  است  ایخانه   آن  خانه  بدترین  و  شود  محبت  می یتی  آن  در  که  است

  همه  در  و   داندیم  هخانواد  در  تربیت  و  تکریم  شایسته  را  سرپرستبی  کودکان  اسلم  14.«شود

  مانند   نیز  کودکان   این   که  خواهدمی  اسلم   شود.  رسیدگی   امورشان  به   که  شده   سفارش  مدارک

  شود.   فراهم  تربیتشان  و  رشد  امکانات  باید  پس  گردند،  جامعه  برای  مفید  فردی  اطفال  دیگر

 و  گرفته  قرار  ولقب  مورد  فرزندخواندگی  ،کودک  حقوق   کنوانسیون  در  شد  اشاره  قبل  که  گونههمان

 کنوانسیون  این  در   این،   بر  افزون  . است   برخودار  واقعی   فرزند   مزایای  و  حقوق   همان  از  فرزندخوانده

  پذیرش  ، خواندگیزندرف  مورد  در   مختلف  ایهکشور  حقوقی  های سیستم  اختلف   به  اذعان   با

  که  ودنم  اشاره  باید  .تاس  گرفته   قرار  قبول  مورد  نیز  مختلف  هایتابعیت  با   اتباع  بین  فرزندخوانده

  قید  فرزندخواندگی  موضوع  به  کودک،   حقوق   کنوانسیون  کننده  امضا  میاسل  کشورهای  برخی

 از  اسلم   »دین  است:  آورده  اینگونه  تصویبش  و  امضا  ذیل  در  مصر  کشور  نمونه،  عنوان  به  .اندزده

  از  حمایت  برای  متعدد  طرق   و   وسایل   دین   این  و  است  مصر  حقوقی  قوانین  منابع  تریناساسی

 .ندارد وجود فرزندخواندگی  سیستم طرق، این بین در  ولی  ،دارد کودکان

  و   امضا   به  توجه  با  کنوانسیون  این  کودک  حقوق   کنوانسیون   امضای  از  پس  که  است  توضیح  به  الزم

 که   چرا  شود،می  محسوب  ما  داخلی  قوانین  جمله  از  میاسل  ورای ش   مجلس  توسط  آن  تصویب 

  دول   سایر  و  ایران  دولت  بین  اساسی  انونق  طبق  که  عهودی  مقررات  مدنی   قانون  9  ماده  مطابق

  که   است  مواردی  جزو  فرزندخواندگی  آیا  که  دید  باید   لذا  .است   قانون  حکم  در  باشد  شده  منعقد

 پاسخ  برای  ر؟خی  یا  است  بود  الذکر  فوق   کنوانسیون  به  الحاق   هنگام  در  15ایران   شرط  حق  مشمول

 در  است.  می الزا  ایران  داخلی  قوق ح  و  فرزندخواندگی  به  راجع  کنوانسیون  مواد  بررسی  سوال  این  به

  صغیر   کودکان  از  حمایت  موراد  از  یکی  نوان ع   هب  فرزندخواندگی  بر  کودک  حقوق   کنوانسیون  مقدمه

  حقوق  بر  20  ،21  ،25  ، 27  ادمو  جمله  از  خود  مواد  از  برخی  در  کنوانسیون  این  . است  شد  اشاره

 
 .فَعَلَیه لَعنَةُ اهللإلی غَیرِ مَوالیهِ  یا علیُّ مَن اِنتَمی - 11

 .239 ص  .اول چاپ الوفاء، مؤسسة  انتشارات بیروت،  االنوار،  بحار. ق  1410 تقی، محمد  بن باقر محمد مجلسی،  -12

 .بذلکَ الجَنَّة کَما اوجَبَ اهلل آلکِلِ مالِ الیَتیم النارَ  عزّوجلَّ لَهُمَن عالَ یَتیماً حَتی یستغنی عَنهُ اَوجَبَ اهلل  - 13

 .338 ص .پانزده  جلد اول، چاپ السلم، علیهم البیت آل مؤسسه قم، الشیعة، وسائل ،1409 حسن،  بن  محمد حرعاملی، -14

  اسلمی  شریعت  با  مغایر  راتی کهرواد و مقایران نسبت به م  »جمهوری اسلمی  به این شرح است:  شرط جمهوری اسلمی   حق  -15

اینمیاعلم حق شرط    باشد،می نماید.می  محفوظ  خود  برای  را  حق  نماید و  اعلم  را    دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی 

هدف و کنوانسیون مغایر    52  ماده   2کنوانسیون از قبیل آلمان و ایرلند چون این حق شرط را براساس بند    های عضوبرخی از دولت

  .انددانند با آن مخالفت کرده موضوع کنوانسیون می
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  این  یک  و  بیست  مادهگیرد:می  قرار  بررسی  مورد  مواد  این  ذیل  در  دارد.  تأکید   سرپرستبی  کودکان

 نظام  که  عضو  کشورهای  از  دسته   آن  دارد:می  مقر  مزبور  موارد  با  ارتباط  در  صراحت  به  کنوانسیون

  منافع   که  کرد  خواهند  تضمین  دانندمی  مجاز  ار  نآ  یا  شناسندمی  رسمیت  به  را  فرزندخواندگی

 :آورد خواهند عمل به را زیر داماتاق  و  اشدب وجه ت  مورد نکته ترینمهم  کودک عالیه

  با   مطابق   هک  پذیرد  صورت  صلحیتی  واجد   مقامات  مجوز  با  فرزندخواندگی  کهاین   تضمینالف(

  باتوجه  که   کنند می  تعیین  اطمینان  قابل  و   موثق  اطلعات  براساس  و   اعمال   قابل   مقررات  و  قوانین

 است  جایز   فرزندخواندگی   قانونی،  سرپرستان  و   خویشاوندان  والدین،   با   ارتباط  در   کودک   وضعیت  به

  براساس  فرزندخواندگی   مورد  در  را  خود  آگاهانه   رضایت   ربطذی  اشخاص  لزوم  صورت  در   و

 . اندنموده  اعلم مقتضی  ایهمشاور

 در  کودک  از  مراقبت  نوانع   هب  دیگری  روش  عنوان  به  را  دیگر  کشورهای  رد  یفرزندخواندگ  ب(

 روش   گونههیچ  یافتن  یا  خانواده  یک  به  فرزندخوانده  عنوانبه  کودک   سپردن   امکان   که  مواردی

 . شناخت خواهند رسمیت به ندارد، وجود وی متبوع کشور در کودک از مراقبت  بای مناسب

  از  ودشمی  پذیرفته  فرزندخواندگی  به  دیگر  کشوری  در  که  کیکود  برخورداری  تضمین  پ(

 . شدمی برخوردار آنها از  خود کشور  در فرزندخواندگی صورت در که معیارهایی  و  هاحمایت

  دیگر  کشور  در  فرزندخواندگی  کهاین   از  اطمینان  حصول  منظور  به   مناسب  تدابیر  میتما  اتخاذ  ت(

 . نباشد  نادرست مالی  درآمدهای یهبردارند در ربطذی اشخاص  برای

  چند   یا  دو  تدابیر  اتخاذ  یا  قراردادها  انعقاد  طریق  از  مقتضی  موارد  در  حاضر  ماده   اهداف  ترویج  ث(

  یک  در  کودک  فرزندخواندگی  کهاین  از  اطمینان   حصول   برای  تلش   چارچوب،  این  در  و  جانبه

 . پذیرد می رتصو تصلحی واجد نهادهای  یا مقامات توسط تنها دیگر کشور

  مقامات  نظارت  جهانی،   سطح  در   انسان  قاچاقچیان  های سواستفاده  از  ریجلوگی  برای  مزبور  ماده 

  12  ماده  بندهای.داردمی  مقرر  خارجی  مادرخوانده  یا  پدر  پذیرش  برای   را  قانونی  دارصلحیت 

  بر   و   اشاره  16لمللیانیب  فرزندخواندگی   یا   خارجیان  فرزندخواندگی   به  کودک،  حقوق   کنوانسیون

 قبول   خارجی  داردکودکمی  مقرر  شدهیاد  ماده  کند:می  تأکید  کودکان  از   دسته   این  حقوق   تضمین

  مندبهره  مقصد(  )کشور  ملی  فرزندخواندگی   برابر  شرایط  همان  از  باید   فرزندخواندگی   برای  شده

  همین  در  ولی   ندارد  قرن  یک  از  بیشتر  عمری  که  است  ایپدیده  فرزندخواندگی   از  شکل  این  شود.

  و   کودکان  حمایت  مورد  در  کشورها   بعضی   قوانین  ضعف  دلیل  هب   اخیر،  ماهه  چند   مخصوصاً  ، مدت

  به  کودکان   بعضی  مشخصات  امریکا،   در   است.  یافت   رشد   اروپا  در  توجهقابل  طوربه  مالی  دالئل

  ،وضعیت  این  نامطلوب  نتایج  زا  .دارد  قرار  اینترنت  روی  بر  آنان  با  فرزندخواندگی  رابطه  ایجاد  منظور

 
ین یعنی فرزندخوانده و پدر یا مادرخوانده، دارای فتبلور شکلی از فرزندخواندگی است که در آن طر  المللی،فرزندخواندگی بین  -16

یکی از طرفین باشد، فرزندخواندگی    متصف به  ر خارجی«»عنص  در جریان فرزندخواندگی  اگر  دیگر عبارتبه  .تابعیت واحد نباشند

 .یابدیالمللی تحقق مبین
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 یک  عنوانبه  فرزندخواندگی  نهایتاً  و  کاری  و  می جس  و  جنسی  هایجوییبهره  کودکان،   قاچاق 

 .است تجارت

  مصوب  کودکان  نگاریهرزه  و   فحشا  ،فروش  خصوص  در   کودک  حقوق   کنوانسیون   اختیاری  پروتکل

  هرگونه  دهش  ملحق  آن  به  1386  در  ایران  که  متحد   ملل  سازمان  میعمو  مجمع  2000  مه  25

  اسناد   نقض  با   کودک  فرزندخواندگی  منظور  به  ،واسط  یک  صورت  به  نامناسب،  غیرارادی  توافق

  هایکنوانسیون   الملل،بین  حقوق   در  کند. می  رد  را  فرزندخواندگی  مورد  در  حاکم   المللیبین  حقوق 

  در  ملل  سازمان  میعمو  مجمع   بیانیه  ک،کود  قوق ح  مورد  در  ژنو  1924  کنوانسیون   چون،  دیگری

  ثاقمی  10  ماده   و   سیاسی   و   مدنی   حقوق   المللی بین  میثاق  24  و   32  ماده   ،1959  نوامبر  20

 17. اندداشته   اشاره فرزندخوانده کودکان به فرهنگی  و اجتماعی اقتصادی، حقوق  المللیبین
 

 فرزندخواندگی   آثار به  راجع  قانونی  مقررات

  به   دارد.  فرزندخوانده  ارث  زمینه  در  را  خود  ویژه  مقررات  ایالت  هر  آمریکا   متحدة  ایاالت  حقوق   در

 ارثی   حقوق   بر  تأثیری    فرزندخواندگی  ،1917  سال  از  پیش  تا  سوری،می  ایالت  در  مثال  عنوان

 چگونههی  بدون  قراردادی  امضای  با  بودند  مجاز  صرفاً  پذیرندگان  و   گذاشتمین  او  خانواده   و  کودک

 اموال به نسبت  هم  آن ارثی حقوق  حیث از اش، واقعی خویشاوندان و  کودک میان رابطه در غییریت

  می تما  1917  قانون  تصویب  با  اما   بگیرند.   نظر  در   خود  واقعی   فرزند   مثابه  به  را  وی   منقول،  غیر

  جدید   خانوادة  و  یدهدگر  قطع  ارث جمله  از  اش،اصلی   خویشان  و  خانواده   و  طفل  میان  موجود  روابط

  به  )رسیدگی   فدرال  دولت   حسبی  امور  متحدالشکل  قانون  در   اما. گردد می  آن  جایگزین  حیث  هر  از

  الیحة نویس پیش  در نیز  و 1990 سال در آن اصلحی  متن در چه و  1969 سال  در  چه ترکه( امور 

  ن ذیرندگاپ   فرزند  ارث،  حیث  از  فرزندخوانده  که  است  شده  مستقر  اینگونه  کلی  اصل  آن،  جدید

  قاعده  این  شمول  از  موارد  ایهپار  خاص،  شرایطی  تحت  و  محدود  طوربه  و  واقعی   والدین  نه  است

  نماید   ازدواج  مجدداً  دیگری  از  جدایی   از  پس  والدین  از  یکی  اگر  که   این  جمله  از  است،  شده  استثنا

  مادر  یا  پدر  از  چنان  هم  وی  بازماندگان  یا  کودک  بپذیرد،  فرزندی  به  را  کودک  وی  جدید  همسر  و

  گردد،  محقق  اصلی  والدین  فوت  از  پس  فرزندخواندگی  اگر  همچنین  18.برد  خواهند  ارث  شده،  جدا

 خویشاوندان  اگر  بود  خواهد  جاری  اثر  همین  و  برند می  ارث  آنان  از  بازماندگانش  و   فرزندخوانده

  اگرچه   نیز  انگلیس  حقوق   در.باشند  پذیرفته  فرزندی  به  را  او  مادربزرگ،  و  پدربزرگ  جمله  از  کودک

  حاضر  حال   در  بود،  ممنوع  پذیرندگان  از  دهفرزندخوان  بردن  ارث  دور،  چندان  نه  هایگذشته  در

 حقوق   درگردد.می  جایگزین  جدید  خانوادة  در  و  قطع  او  واقعی  خانوادة  و    کودک     میان   توارث

  با   و   کرده   ع قط  را  ق ساب  خانوادة  و   کودک  میان  توارث  رابطة  کامل،  فرزندخواندگی   چه  اگر  فرانسه،

 
  کنفرانس  ، «ایران  مقیم  مسلمان  غیر  ایرانی  غیر  اتباع  فرزندخواندگی  وضعیت»  ،1397مهدی،  زاده،  شیخ  مهدی؛  شورکند،  پناهی  17

  سروش   اسلمی  تحقیقات  و  اتمطالع  مرکز  هران،ت  اجتماعی،  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  در  تحقیق  و  نوآوری  المللی  بین

 .18ص  .دوم دوره  مرتضوی، حکمت

 .1990  و 1969 قانون -18
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  از  است:  شده  اتخاذ  متفاوت  موضعی  ساده،  فرزندخواندگی  در  اما  19، سازدمی  برقرار  نوین  خانوادة

  و   کرده  حفظ  کاملً  اصلی  خانوادة  با  را  خویش  رابطة  وارث،  مقام  در   او  اوالً  نیز  و  فرزندخوانده  طرفی

 اجداد  و  والدین  که  این  جز  خورد،می  ندپیو  تماماً  نیز  هاآن   خانوادة  و  پذیرندگان  به  حال  عین  در

 اگر   مورِّث،  مقام   در  دیگر،  طرف  از  اما  سازند.  خارج  خود  ورثة  عداد  زا  را  آنان  توانندمی  پذیرندگان،

  حقیقی  والدین  سوی  از  شده  هبه  اموال  آنکه   از  بعد  باشد،   نداشته  اوالدی  فوت  از  پس  فرزندخوانده

  اصلی   خانوادة   را  ترکه  مابقی  گردید،   پرداخت  او   همسر  سهم   نیز  و  دیون  و   مسترد  ها آن  به  میحک  و

  این  باید  مقررات  این   واقعی  هدف.برد  خواهند  ارث  به  بالمناصفه  ( فرزندخواندگی   از  ناشی )   میحک  و

  ساختن  پیچیده   بر  علوه   که  قوانینی  میلتح  و   وضع  از  و  بخشد  تقدم  شکل  بر  را  ماهیت  که  باشد

  نهاد  بیشتر  چه  هر  شدن  تصنعی   به  و  20کند  اختلل  اردچ  را  هخانواد  طبیعی  نظام  وضعیت،

 کنند. جلوگیری شود،  منجر )سرپرستی( یفرزندخواندگ
 

  فرزندخواندگی  فقهی  حکم   بر   اجتماعی مصلحت آثار

  که   است  فرزندانی  یا  و  هیارسر  کودکان  وجود  باشد،می  مطرح  امروز  که  مشکلتی  و   مسائل  از  یکی

  یا   فرزند  از  نگهداری  به  تمایلی  گوناگون  دالیل  به  اما  هستند  ندهز  آنان  پدری  جد  و  مادر  و  پدر

 ت میمحکو  یا  اعتیاد  جمله  از  مختلف  علل  به  که  هستند  نیز  والدین  از  ایعده  یا  و  ندارند  فرزندانشان

 از   نگهداری  مسئولیت  سلب  حکم   دادگاه  و  نداشته  را  خود  فرزند  سرپرستی   شرایط  طوالنی

  متقاضیان  به  طبیعی  و  قانونی   والدین  سوی  از  طفل  تحویل  بعضاً  یا  و  است  کرده  دتأیی  ار  فرزندشان

 صورت به  گاهی   متأسفانه  یا  و  عاطفی  مشکل  رفع  هدف  با  و  خیرخواهانه  مقاصد  با   فرزند  نگهداری

  داد تع  افزایش   از  حاکی   اخیر  های  بررسی   دیگر  سوی  از  ، باشدمی  نوزاد  فروش  طریق  از  و   غیرقانونی 

  نتایج   و  است  تهران  مانند  بزرگ  هایاستان  در  ویژهبه  هاشیرخوارگاه  در  سال  شش  زیر  دکانکو

  تعداد  افزایش  روند  که  دهدمی  نشان  ها پرونده  بررسی  و  مصاحبه  مشاهده،   بر  مبتنی   هایبررسی

  تقویت  و  کودکان  از  حمایت.است  یافته  تسریع  هاشیرخوارگاه  ویژهبه   روزیشبانه  مراکز  در  کودکان

  نظام   هایسیاست  و   اسلم  مبین  دین  تعالیم  با  مطابق  خانواده  در  سرپرستبی  کودکان  از  مراقبت

  هدایت  رو  این   از  و   بوده   دولت  هایاولویت  از  کودک  حقوق   جهانی   نامهپیمان  نیز   و   میاسل

  با   کودک  بارهدو   ندپیو  و  خانواده  از  کودک  جدایی  پیشگیری  خانواده،  سمت  به  میمرد  هایکمک

  اگر   زیرا  باشد، می  سرپرستبی  کودکان  از  مراقبت  و   حمایت  حوزه  در   مهم   های اولویت  از  خانواده

  از  پس  و   آینده  در  بمانند،  محروم  صحیح  تربیت  از  آنها  و  نشود   تعیین  سربرستی  کودکان  برای

  ها بزهکاری  و هاناهنجاری و کرد  خواهند ایجاد را فراوانی معضلت جوانی و نوجوانی سن به رسیدن

  ، شودمی  کاسته  دولت  مسئولیت  بار  از  اینکه  ضمن  سرپرست   تعیین  با  که  حالی  در  یابد،می  افزایش

 خود   کنندهخسته   و  یکنواخت  زندگی  برای  چراغی  هستند،  محروم  فرزند  نعمت  از  که  هاییخانواده

  امر   این  شوند، می  رها  فرزند  نداشتن  از  ناشی   نیروا  و   روحی  هایبیماری  و  افسردگی   از  و  یابندمی

 
 .مدنی  قانون 358  و 356 مواد -19

 سرپرست. حیات زمان در کودک  به  اموال از بخشی تملیک به سرپرستی حکم ساختن  منوط مثلً -20
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  در  با  و  طریق   این  از  آن،  از  فراتر  بکاهد.  جامعه  در  طلق   دهندهتکان  آمار  افزایش  از  تواندمی  حتی

  و   خود  گناه  داشتن  نگاه   پوشیده  قصد  به  گاه  که  کودکان   این  مادران  ،اجتماعی  مصالح   گرفتن  نظر

  راهی   پرورانند، می  سر  در  را  آنها  کردن  نابود  اندیشه  اقتصادی،  فقر  و  مخارج  ینتام  انتو  عدم  ه گا

 . بیابند فرزندانشان عادتس  تامین و  خویش رهایی برای تازه

  هایصورت  به  حاضر   حال  در  و   است  طوالنی   نسبتاً   سابقه  دارای   تاریخ  طول  در  فرزندخواندگی

  در  موضوع  این  ،است   شده  پذیرفته  متفاوت  آثار  با  غربی  رهای کشو  قوق ح  در  ناقص  یا  ساده  و  کامل

  فردی   فواید   علت  به  لکن   گردید  نسخ  اسلم  ورود   با  و  مطرح  زرتشیان  و  ساسانیان  حکومت   در  ایران

  ، شرعی  مشکلت  و  موانع  وجود  با   سرپرستبی  اطفال  از  حمایت  و   جامعه  مبرم  نیاز  و   اجتماعی  و

  تجدید   از  پس  92  سال  در  و  تصویب  53  سال  در  سرپرست  بدون  اطفال  زا  ایتحم  انونق   سرانجام 

  به  بدسرپرست«  و  سرپرستبی  نوجوانان  و   کودکان  از  حمایت  »قانون  عنوان  تحت  اصلحات  و  نظر

  حل   است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  بحث  این  در  آنچه  رسید.  میاسل  شورای   مجلس  تصویب

  مذاهب  ایهفق  شرعی  احکام  در  مصلحت  تأثیر  از  تفادهاس  با  دخواندگیفرزن  به  مربوط  مشکلت

 . باشد می میاسل

 

 ایران   مقررات و  قوانین   در   فرزندخواندگی  نهاد  مقررات

  نظر  در  آن  اعتبار  و  ساسانیان  حکومت  دوران  در  فرزندخواندگی  نهاد   پذیرش  طوالنی  سابقه  باوجود

  در  میاسل  حقوق  تاثیر  به  باتوجه  و  دیدگر  سوخمن  ایران  در  اسلم  نفوذ  با  نهاد   این  زرتشتیان،

  لیکن،   نگردید.   تصویب  و   وضع  خاص   مقرراتی  و   قوانین  فرزندخواندگی  مسأله   به   راجع  ایران،  حقوق 

 نهاد  این  سررست  بدون  اطفال  از  حمایت  به  جامعه  مبرم  نیاز  و  اجتماعی  و  فردی  فواید  علت  به

  گردید.   احیا  1353  سال  در  مشخص  حقوقی  رآثا  با  سرپرست   بدون  اطفال  سرپرسیعنوان   تحت

 نسخ  تاًحصرا  مقننه  قوه  تسوط  تاکنون  میاسل  جمهوری   برقراری   از  پس سرپرستی  نهادمقررات 

  در  و   بوده  قانونی  حاضر  حال  در  لذا  نگردیده،  اعلم  اسلم  مقدس  شرع  با  آنها  مغایرات  و  نگردیده

  ماده   طی  ایران  میاسل  جمهوری  دولت  که  کودک  حقوق   نکنوانسیو  در  شود.می  اجرا  هادادگاه

  صوبم  21کودک   حقوق   کنوانسیون  به  ایران  میاسل  جمهوری  دولت  الحاق  اجزاه  قانون  واحده

  برای  و   گرفته  قرار  قبول  مورد  فرزندخواندگی   پیوسته،  آن  به   میاسل  شورای  مجلس  21/1/1372

  امکان ،کنوانسیون  این براساس  است. شده  مقرر یعی طب زندفر مزایای و  حقوق  همان  خوانده  فرزنده

  متفاوتی   مذاهب   دارای   یا  و  باشد  بیگانه  کشور  دو  یا   یک  تبعه  فرزندپذیر  و  فرزندخوانده  که  دارد

  پناهنده،   چون  عناویتی  تحت  ایران،  در  کشورها   سایر  اتباع  از  بیشمار  تعدادی   حاضر، حال  در  باشند. 

  دار  امکان  مواردی  در  یا  و  شوند  سرپرستبی  دالیلی  هب  است  ممکن  که  دارند  حضور  آواره  و  جرمها

  سرپرستی   رابطه  حالت،  این  در  باشند.  داشته  سرپرست  به  نیاز  و  شده  سرپرستبی  ایرانیان  که

  گفته  کسی  به  حقوقی  دیدگاه  از  واقعی   فرزند  آید.   وجودبه  فرزندخواندگی   عنوان  تحت  است  ممکن

 
از کودک،  نامه حقوق کودک،پیمان   نظر  از  -21 است،  18از    کمتر  دارای  انسان  هر  منظور  اینکه طبق    سال سن  قابل  مگر  قانون 

  .شده باشد تعیین سن قانونی کمتر مورد کودک، در اعمال 
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 22.باشد  داشته  وجود  مادر  و   پدر  و   او   بین  طبیعی  و   خونی  رابطه  و   باشد   یگرد  نسل   از  که   شودمی

  این   در  بپذیرند.   فرزندی   به   را  غیر  فرزند  دالیلی   هب  شوهری  و   زن  که  دارد  امکان   مواردی  در  لیکن

  ورد آمی    شمار  به  خانواده  این  فرزند  حکم  در   را  کودکی   چنین  ذارگقانون  کشورها  بعضی  در  ارتباط

  فرزند   یا  فرزندخوانده  عنوان  تحت  فرزند  این   شناسد.می  تیمرس  هب  حقوقی  رابطه  این  برای  آثاری  و

 تحت   است  ممکن  فرزند  این  است.  مجازی  خانوداه  به  وی  انتساب  و  شودمی  نامیده  ظاهری

 . درآید دیگر  فرزندخانواده حکم در شرایطی
 

 نتایج
 به  و  راردادیق  ورتص  به  که  است  امری  ناسیم،شمی  رزندخواندگیف  نوانع   به  که  را  آنچه  امروزه

  بررسی   از  پس  و   صالح  دادگاه  صلحدید  و  تشخیص  به  بنا  و  طرفین  مصلحت  رعایت  با  و  قانون  حکم

 صورت   رهبری  مقام  اذن   همه  از  قبل  و  بهزیستی  سازمان  سوی  از  پذیرش  متقاضیان  رایطش

  والدین   دامان   به   و   قطع   اشخونی  خویشان  با  طفل  رابطه  که  است  ات قدمم  این  از   پس  پذیرد. می

  تربیت   باب  در  فقط   انقطاع  این  البته  . پیونددمی  باشند می  مادرخوانده  و   واندهپدرخ  همان  که  جدید

  از  که  خاص  میاحکا  رعایت   با   خونی  قرابت  آثار  سایر  لیو  پذیردمی  صورت  که  است  نگهداری  و

 در  که  ساخت  خواهد  متوجه  را  ما  قرآن  اتآی  ررسیب. ماندمی  باقی  گردد می  ینیبشپی  قانون  سوی

 از  محلی   اسلم  دین   در  و  است  نشده   متصور  فرزندخواندگی   برای  شروعیتیم  اسلم  مبین  دین

 ظهور با   اما، بوده  جامعه  رشپذی  وردم لم اس صدر در  هرچند  امر این به مربوط احکام و  ندارد اعراب

  . است  داده   دست  از  میاسل  جامعه  در  را  خود  ایگاه ج  و   ردیدهگ   رفع  احکام   و  رابطه   این  ماسل

  نفقه،  حضانت،   ، فرزندخوانده  بریارث  وضعیت   جمله  از  را  راوانیف  مسائل   فقه  در  فرزندخواندگی

  این   پذیرفتن  از  را  اشخاص  است  ممکن   که  آوردمی  وجود  به  را  دیگر   مسأله  ها ده  و  محرمیت

  نماید.   منصرف  را   است  پرستبدسر  یا  سرپرستبی  کودکان  تکافل  که  اجتماعی  خطیر  سئولیتم

  برخلف   میاسل  ضوابط  و  محرمیت  مسأله  به  توجه  بدون  میاسل   جوامع  در  موضوع  این  تهالب

  و   نیازها  از   است  عبارت  که  اجتماعی   مصالح   باب   از  لکن  ندارد،   اجرا  قابلیت  غربی  جوامع 

  و   ارث  مانند   آن  آثار  و   نسب  خصوص  در  لکن   است  ودکک  تماعی اج  زندگی   به  ظرنا  ایهخواسته 

  کلمات   مفهوم  و  اطلق   از.هستند  متفاوت   اطفال  سایر   با   نسب  بودن  دمفقو  دلیل  به  ...  و  محرمیت

 آن  واسطه  به  نسب  ثبوت  دمع   و  تبنّی  حرمت  در  که  شودمی  استفاده  هی فق  مختلف  ابواب  در  فقها

  تبنّی  طریق  از  اگر  و  شودمین  ثابت   تبنّی  با  نسب  پس  ندارد.  وجود  فقها  بین  نظری  اختلف  هیچ

 واسطه   به  ملع   این  و  شودمین  مترتب  آن  بر  مادری  یا  پدری  ،بنوت  احکام  بپذیرد  را  فرزندی

  ، اب احز   رهسو   40  و  5  و  4  آیات  در  حرمت  این  دالیل  و  تاس  حرام  دیگر  مفاسد  و  انساب  طاختل

  صدر  در  .است  شده  بیان  متشرعه  سیره  و  فقها  اجماع  (مینمعصو  ائمه  )و   نبوی  احادیث  و  روایات

  اعلم   مردود  اسلم  جهان  در   فرزندخواندگی  احزاب  سورة  40  الی  36  و   5  و   4  آیات  نزول   با  ،اسلم

  به  .گشت  نخواهد  بار   هرابط  نای   رب  محرمیت  ملهج  از  شرعی   اثر  گونه   هیچ   بنابراین  است  گردیده 
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  برای  جدید  شناسنامه  و  دارد  وجود  پدرخوانده  نام  به  فرزندخوانده  نمیدان  کانام  قانون  این  موجب

  کامل   طوربه  فرزندخوانده  ارتباط  فرزندخواندگی   رب  بنیم  کمح  صدور  از  پس  و   گرددمی  صادر  طفل

  که   زوجینی  بر  علوه   که،  گشته  یانب  د دیج  قانون  در  همچنین  .شود مین  قطع  اشواقعی  خانواده  با

 سرپرستی  توانندمی  شرایطی  ودوج  اب  یزن  مجرد  دختران  و  زنان  باشند می  پذیرش  شرایط  دارای

  فقه در فرزندخواندگی  حکم در  اجتماعی  مصلحت تأثیر .گردند دار عهده  را سرپرست بدون کودکان

  و   ارث  )نسب،  آن  آثار   از  بعضی  نفی  اب  م اسل  نظر  از  فرزندخواندگی  که  است  آن  ،میاسل  مذاهب

  حکم   با  بعضا  رورتض  ورتص  در  و   میاسل  حاکم   حاکمیت  اعمال  با  و   است  گردیده   تایید   (محرمیت

  رفع  و  خانواده  در  (سرپرستبد  یا   سرپرست)بی  یتیم  کودکان  یتعال  و  رشد  سبب  تواندمی  حکومتی

  فرزندخواندگی   طریق  از  اگرچه  د. گرد  مشروع  اهر  از  د فرزن  فاقد   هایخانواده  روانی   نیازهای   و  کمبود

  محرمیت   حصول  با  همراه  نامشروع  و  رهی   کودکان  برای  حقیقی  نسب  و  حیات  قح  حفظ  ناقص 

  وال   و  داد  قرار  انعقاد  و   نکاح  و  رضاع  شرعی  طرق   از  کودک   مالی  حقوق   و  ورثه  حقوق   فظح  و  شرعی

 .تاس تحقق قابل  کاملً جریره مانض

 در   که  سدمیر  بنظر  مورد  این  در  نشده  شناخته  رسمیت  هب  ایران  در   فرزندخواندگی  اینکه  به  اتوجهب

  با   مادرخوانده(  )یا   پدرخوانده  تابعیت   اختلف  یا   و   وحدت  از  اعم  هرحال  در  حق،   ایجاد  رحلهم

 کودکان  از  حمایت  قانون  1  ماده  موجب  به  گیرد،می  قرار  سرپرستی  تحت  که  طفلی  یا  فرزندخوانده

  اثرگذاری   مرحله  در  لیکن  بود.  خواهد  موضوع  بر  اکمح  ران ای  قانون  ،3531  مصوب  ستسرپر  نبدو

 ایران  در  و  آمده  وجود  به  ایران از  خارج  در  صحیح  طوربه  فرزندخواندگی  رابطه  که  موردی  در  و  حق

 ورت ص  در  و  طرفین  ملی   انون ق   ، ابعیتت  وحدت  صورت  در  باشد،  شده  استناد  آن  آثار   از  اثری  به

  در   باشد.می  موضوع  بر  حاکم   سرپرستی،  تحت  طفل  یا  و  فرزندخوانده  ملی  قانون  تابعیت،  تلفاخ

  و   ودکک  قوق ح  کنوانسیون  با  بیشتر  تطابق  و  جامعه  هایضرورت   به  باتوجه  سدمیر  نظر   به  خاتمه

  بدون   کودکان  قانون  مواد  از  برخی  اصلح  ها، خانواده  به  سرپرستبی  کودکان  واگذاری  تسهیل

 .سدرمی بنظر میالزا مورد این در جدیدی قوانین تصویب و سرپرست
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