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Abstract 
In this research, the issue of child adoption has been examined through 

applying legal rules, regulations and systems of Islam, the United Kingdom, 
and the United States. Child adoption means to adopt another person as 
his/her child by one who is not his/her blood relative. In Arabic, child 
adoption is referred to as "da'ee" and "tebti". The word tebti means being 
son-in-law and its term refers to a boy or a girl who has been adopted by a 
man and which is called son-in-law relating that man. The holy Quran 
nullified this tradition of ignorance and ordered to attribute son-in-laws to 
their fathers, and if their fathers are unknown, they are religious brothers. 
This study, through a descriptive-analytic method, deals with the following 
issues: the order for child adoption in the Quran, the related narrations and 
their consequences; the rejection of the claim based on which child adoption 
is a human phenomenon, regulations regarding child adoption in the legal 
systems of Iran, the United Kingdom and the United States, and the 
conditions of the adoptive parents. In the present era, the delivery of the 
child by the legal parents to child support applicants is one of the increasing 
problems. Sometimes the applicant does this act with benevolent purposes, 
sometimes he/she does it due to resolving his/ problem for having no child, 
and on some occasions this act is committed by paying money in an illegal 
or inhumane way. 
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گلستان واکاوی فرزندخواندگی ردنظام                                                                                                         کا حقوقی اسالم،ان  وآمری

 1نسبعبدالجبار زرگوش

 2پرویز باقری

 

 چکیده
و قـانونی  ومقرراتبـه کمـک قواعـد  فرزندخواندگیموضوع  پژوهش،ن يدر ا

فرزندخواندگی آن است که است.  شده بررسی و آمريکا حقوقی اسالم، انگلستان نظام
 نیست، به فرزندي بپذيرد. در عربی، به او فرزند نسبی کسی، ديگري را که

شود؛ تبنی در لغت يعنی پسرخواندگی و در و تبنی گفته می فرزندخواندگی دعی
 را به فرزندي پذيرفته باشد او که مردي شوداطالق می اصطالح، بر پسر يا دختري

 ی را باطل کردقرآن کريم اين سنت جاهل شود.نسبت به آن مرد پسر خوانده گفته می

 اگر پدرانشان ها به پدرانشان نسبت داده شوند وخوانده حکم نمودکه فرزند و

تحلیلی به  -ي توصیفیهستند. اين تحقیق با شیوه ناشناخته باشند،آنان برادران دينی
وآثار مترتب برآن؛  فرزندخواندگی در قرآن؛ روايات اين موارد پرداخته است: حکم

فرزندخواندگی درنظام  مقرراتاي انسانی است: خواندگی پديدهرد اين ادعاکه فرزند
. در عصرکنونی، يکی رندهين پذيوالد وآمريکا و شرايطانگلستان  حقوقی ايران،

ازمشکالت درحال افزايش، تحويل طفل از سوي والدين قانونی به متقاضیان نگهداري 
منظور رفع وگاهی به کندفرزند است، گاهی متقاضی با مقاصد خیرخواهانه اقدام می

 صورت غیرقانونی ومشکل عاطفی است، چون متقاضی بدون فرزند است وگاهی به 

 . گیردغیرانسانی از طريق دريافت وجه صورت می
 

فرزندخواندگی، حقوق اسالم، حقوق ايران، حقوق انگلستان، حقوق  واژگان کلیدی:
 .سرپرستآمريکا، کودکان بی

                                 
 a.zargooshshnasab@ilam.ac.irر گروه حقوق، دانشگاه ایالم )نویسنده مسئول(؛ رایانامه: دانشیا .1

 .گروه حقوق، دانشگاه ایالم استادیار .2

  23/31/98پذیرش تاریخ  -   03/32/95  دریافتتاریخ
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 مقدمه  

-یت فرزندخواندگی امری رایج بوده است و فرزندخوانده عضو خانوادهدر دوران جاهل

گردید. بدون می آن شخص منسوب و معروف و به پذیرفتشد که او را میی کسی می

او از والدین حقیقی و سپردنش به  جداکردن تردید، یكی از انواع تضییع حقوق کودك،

منجر  اختن وی از حقوق مشروعشکه به تغییر هویت و محروم س دیگری است یخانواده

 و را در پی دارد واخالقی شود. ضایع شدن حق انسان و اختالط نسب، مفاسداجتماعیمی

از  محافظت و صیانت شود؛ لذا اسالم برایسبب اخالل در جامعه و انحالل در اخالق می

 1991در سال  فرزندخوانده در نسب را حرام کرده است. انسانی، ادعای هایارزش

راجع به کنوانسیونی ، خصوصی المللینحقوق ب یبارهاجالس الهه در، یالدیم

مربوط به ، به امضا رسید. این کنوانسیون 1995کرد که در سال  تدوین یفرزندخواندگ

مسائلی چون صالحیت قضایی، انتخاب قانون حاکم و به رسمیت شناختن 

پژوهش،موضوعات  دراین(.133:  1039متولی،خارجی بوده است ) هاییفرزندخواندگ

ی تاریخی و سابقه وآثار مترتب برآن؛پیشینه فرزندخواندگی اند:مفهوم  شده ذیل بررسی

 و آمریكا؛ نقد های حقوقی ایران، انگلستانفرزندخواندگی، فرزندخواندگی از نظر نظام

 .دانند؛ سرپرستی و قوانین آنای انسانی میمتفكرانی که فرزندخواندگی را پدیده آراء

 

 شناسی مفهوم .1

( 53: 1111منظور،)ابناستلحاق )ملحق شدن(: استلحق فالن فالناً؛ یعنی او را ادعا کرد

استلحاق،تنها به پدر اختصاص دارد که عبارت است از اقرار به نسب که جز بر 

شود: شود. از اینجاست که تفاوت میان تبنی و استلحاق آشكار میالنسب واقع نمیمجهول

از  النسب؛ اما اقرار عبارت استالنسب است و هم به معلومم نسبت به مجهولتبنی ه

 .(231: 1133نجفی، ) است تصحیح نسب،پس از اینكه مجهول بوده
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تبنی در لغت عرب، به معنای پسرخواندگی است و در اصطالح بر پسر یا دختری 

بت به آن مرد یا زن و نس شود که مردی یا زنی او را به فرزندی پذیرفته باشداطالق می

عنوان فرزند خود شود؛ یعنی شخصی، فرزند شخص دیگری را بهپسرخوانده گفته می

.تبنی یعنی فرزندخواندگی، عبارت است از ادعای مرد یا (033: 1111فیروزآبادی،)بپذیرد

زنی نسبت به کسی که فرزند آنان نیست. اسالم تبنی را باطل کرد؛ اما اقرار به نسب را 

(. بر این 195: 1981نسب، پس از صدور اقرار جایز نیست )ابن قدامه، ه است و نفیپذیرفت

عنوان فرزند پذیرفته است ولقیط،کودکی است اساس، متبنی کسی است که دیگری را به

: 1089و شناخت پدر و مادرش دشوار است )اشروسنی حنفی، شودکه در مكانی پیدا می

012.) 

شود؛ پس بنوه از نسب اصلی از نسب حقیقی اطالق میدر اصطالح، پسر، بر پسرصلبی 

بین اقرار به بنوه و تبنی تفاوت است؛ اقرار به بنوه عبارت  االسرة آمده است:است. در احكام

النسب است؛ است از اقرار به اینكه فالنی پسرش است؛ اقرار به نسب حقیقی شخص مجهول

 شده است و تمام حقوق فرزندیقی او خلکند که کودك از نطفهزیرا شخص اقرارمی

 عنوان فرزند؛ یعنی از استلحاق شخص به شود؛ اما تبنی عبارت استبرایش ثابت می

است؛ مانند لقیط.  النسبالنسب وگاهی مجهولاش است که گاهی معلومفرزندخوانده

واقع، فرزندش  در کهپذیرد، درحالیعنوان فرزند می به دارد که اوراشخص اظهار می

 (.330: 1019احمد فرج حسین، ) نیست

که امكان الحاق هر کس ادعای نسب لقیط کند؛ چه پسر باشد و چه دختر، درصورتی

به خاطر مصلحت لقیط است بدون اینكه ضرری به  امر شود. اینداشته باشد، به او ملحق می

-از ادلهشود؛ زیرا یكی می دیگری برسد و در این صورت، نسب و ارثش از مدعی او ثابت

 شود و احكام نسبی اثبات نسب، اقرار به نسب است؛ بنابراین لقیط به مقر منتسب می

  مجهول ی؛اما متبنی درباره(53: 1129بجنوردی،) شودازجمله ارث، برایش ثابت می

ی اوست؛ شود، بلكه فرزندخواندهالنسب است، با تبنی، شرعا فرزند او نمیو معلوم النسب

 (.1احزاب: ) شده استشود، چنانكه در قرآن کریم بیان ارث نمی لذا موجب اثبات
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المنیر آمده است: دعوه اش.در المصباحدعی یعنی نسبت دادن فرزند به غیر پدر واقعی

شود او را فرزند زید خواندم. دعوه رود. گفته میکار میبه کسر دال، در نسبت دادن به

ندن فرد به نام غیر پدرش و نسبتش به او )مقری یعنی ادعا کردن فرزند به معنی دعی وخوا

زبیدی )(.دعی کسی است که به غیر پدرش منسوب شده باشد205: 1929فیومی، 

شده باشد، نوعی که به رسمیت شناخته فرزندخواندگی درصورتی( 129: 1111حنفی،

قبول فرزند  دیگر، باعبارت کند؛قرابتی که صرفاً حقوقی است؛ نه طبیعی. بهقرابت ایجاد می

فرزندی میان دو نفر ایجاد  -فرزندی یا مادر -ی مصنوعی پدرخواندگی، قانون یك رابطه

 کند.می

گذار به کار رفت و در واقع، سرپرستی: لفظ سرپرستی عنوانی بود که به ابتكار قانون

 (.082: 1092کاتوزیان، ) کنایه از امكان پذیرفتن فرزند در خانواده است

نوع و حمایت از اطفال یتیم أثیرعواملی مانند نداشتن اوالد،کمك به همافرادی تحت ت

شوند که مانند فرزند واقعی خویش پذیرند و متعهد میعنوان فرزند میو ... کودکانی را به

ی وابستگی فرزندی که گویند. درجهبا آنان رفتار کنند. به این عمل فرزندخواندگی می

خانواده پذیرنده وی، تابع احكام قانون است. قوانین بعضی از  شود، باگونه پذیرفته میاین

طور  دهد که با شرایط خاص، کودك بیگانه به خانواده ملحق شود و بهکشورها اجازه می

ی دیگری از کشورها، ی فرزندان مشروع زن و شوهردرآید؛ اما در دستهکامل، در زمره

ی طبیعی وی محفوظ باط کودك را با خانوادهپذیرند و ارتطور کامل نمی این الحاق را به

دهند. ی پذیرنده قرار میای جهات نیز، او را در حكم فرزند خانوادهدارند و از پارهمی

هرحال، فرزندخوانده در واقع، فرزندِ حكمی و انتساب او به خانواده مجازی است؛ لذا به

فوت پدر ومادرِ حكمی، ارتباط ی بروز حوادثی از قبیل ممكن است در مواردی و در نتیجه

که فرزند ی دیگر درآید،درحالیایجاد شده به هم بخورد وکودك در حكم فرزند خانواده

سازد و پیوند طبیعی او و پدرومادر گسستنی ای بیگانه نمیمشروع و قانونی را هیچ حادثه

وآثار  ی تبنیاسالم شروط واحكام دوران جاهلیت درباره( 133: 1039متولی، ) نیست

که مردی به کسی عالقه مترتب بر آن باطل کرد؛ زیرا در تبنیِ دوران جاهلیت، هنگامی
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کرد و برای او، سهمی مانند سهم پسری از پسران صلبی و داشت، او را به خود ملحق می

 شد.می داد و به او نسبت دادهواقعی خود در میراث قرار می

 

 پیشینه تاريخی فرزندخواندگی. 2

خواندگی یكی ازعادات متداول و رایج دوران جاهلیت است که قرآن آن را فرزند

اش. این فرزند، به باطل ساخت وآن عبارت است از نسبت دادن فرزند به غیر پدر واقعی

شد و در میان مردم، به نام ایشان، معروف و جزء پذیرفت، ملحق مینسب کسی که او را می

ین عادت را باطل کرد و برادری دینی را جایگزین آن گردید. قرآن کریم اخانواده او می

های آن در دوران جاهلیت معترض شده و بعضی نمود. قرآن کریم، به عرف عرب و سنت

کرده از آنها را امضاء و تأیید کرده و بعضی را رد نموده و تعدادی را هم تعدیل و اصالح

(و 91: 1993حزم، ابن)ته استاست؛ مثالً قسامه که در دوران جاهلیت رایج بود، پذیرف

-؛ ابن230: 1019احمد امین، ) ای از انصار به قسامه حكم کردندی کشتهدرباره( ص) پیامبر

 (.91: 1993حزم، 

خزام بن حارث کلبی درکودکی به اسارت گرفته شد.حكیمبندر دوران جاهلیت، زید 

ه ازدواج کرد، خدیجه وی خدا با خدیجکه رسولاش خدیجه خرید.هنگامیاو را برای عمه

زید را مخیر ( ص) را به پیامبر هدیه داد.زمانی که بستگان زید آمدند تا او را ببرند،پیامبر

خواهی نزد ما بمانی، من کرد و به او گفت: اگر دوست داری به آنان ملحق شو و اگر می

ا گرفت دهم.عمویش او رآن کسی هستم که شناختی.زید گفت: کسی را بر تو ترجیح نمی

دهی؟زید و به طرف خود کشید وگفت:ای زید! بردگی را بر پدر و عمویت ترجیح می

 تر است از اینكه نزد شما باشم.پیامبرگفت: آری به خدا سوگند! بردگی نزد محمد محبوب

معروف شد و او ( )صی پیامبراو را آزاد کرد و به عهده گرفت؛ لذا به فرزندخوانده( ص)

خواندیم محمد میبنگوید:  ما او را زید عمر میابن خواندند. عبداهلل می محمد بنرا زید 

... ادعوهم البائهم هو » (. آیه این است:95: 1138بخاری، ) ی ذیل نازل شدتا اینكه آیه

ها را به پدرانشان نسبت دهید که این نزد خدا، به (.پسرخوانده5احزاب:«)اقسط عنداهلل

 تر است.عدالت و راستی نزدیك
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ویژه در دوران ساسانیان، فرزندخواندگی رایج ومرسوم بوده است. در ایران باستان، به

سبب نقشی است که دین زرتشت در آن زمان داشت و اعتقاداتی است که  این امر به

ی فرزندخواندگی دارند و فرزندخوانده را در حكم فرزند واقعی و صلبی زرتشتیان درباره

ای دانند. در زمان جاهلیت، جلسهروابط پدر و فرزندی را بر آن حاکم میدانند و آثار می

ی مورد نظر شد و در حضور مردم، کودك یا بچهعمومی برای فرزندخواندگی برگزار می

توان به افراد ذیل شد. ازجمله کسانی که به فرزندی گرفته شدند، میبه فرزندی پذیرفته می

-ابیبنیش را به فرزندی گرفت؛ خطاب پدرعمر، عامراشاره کرد: حذیفه،سالم غالم خو

 عبد یغوث او را به فرزندی گرفتبنعمر اسود که ابن ربیعه را به فرزندی گرفت؛ مقداد

؛ طوسی، 88: 1091؛ خزایلی، 295: 2، ج 1113؛ طباطبایی، 118: 11 ، ج1138قرطبی، )

 (.091تا: بی

ماعی پویش اسكان ، و سایر اصالح گران نویسندگان ادبی دوران پیشرو، کارکنان اجت

اجتماعی که نگران رفاه کودکان بودند تالش کردند تا مداخالت تخصصی شكل دهند که 

منجر به کمك به کودکان و خانواده ها شود و بر سیاست های دولت و بین الملل تاثیر 

 933بر  ، مجمع رفاه کودك امریكا به نمایندگی از طرف بالغ 1923بگذارد . از سال 

آژانس خصوصی و عمومی در رابطه با این گونه مسائل مانند کار کودکان ، سوء استفاده 

از کودکان ، مكان های خارج از خانه ، و همچنین فرزند خواندگی بوده است . درحالیكه 

مدت زیادی نگذشته بود که فرزند خواندگی تبدیل به یك قطب جداگانه آژانس ها شده 

ت های دولت برای تنظیم روش ها و استانداردهای انستیستویی نه فقط در بود ، توسعه سیاس

جهت حمایت از کودکانی که به سرپرستی گرفته می شوند بلكه خانواده های بیولوژیكی 

ایالت بطور قانونی بر  18همه  1929)تنی( و انتخابی در سطح دولتی آغاز شد . در سال 

، دولت فدرال سیاست های فرزند خواندگی را بنا ،متعاقبا 1فرزند خواندگی والیت داشتند

نهاد . اگرچه سیاست های فرزند خواندگی بسیار بحث انگیز بوده و تغییرات پی در پی 

                                 
1. Moe,1998. 
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داشته ، اما منطبق با ارزش ها و نگرش های اجتماعی عموم بوده است ، آنها بیش از آگاهی 

 ه نوبه خود ، خدمت کرده اند .اجتماعی از فرزند خواندگی  بعنوان یك مسئله بسیار مهم ب

 

 داليل و مستندات باطل شدن فرزندخواندگی از منظر اسالم. 3

 شوند:دالیل مورد استناد به شرح زیر بررسی می

 قران کريم .3-1

قرآن کریم فرزندخواندگی را باطل کرده وآن را به ارتباط نسبی به اسباب حقیقی خود 

، بر همان ارتباط حقیقی که از گوشت وخون برگردانده است وحق این است که ارتباط

آید. آیات قرآن کریم در ای که بر زبان میشده، مبتنی ومنتسب شود؛ نه بر کلمهبرگرفته 

 باره عبارتند از:این

وما جعل اهلل لرجل من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجكم الالتی تظاهرون » یالف.آیه

اءکم ذلكم قولكم بأفواهكم و اهلل یقول الحق و هو کم أبنمنهن امهاتكم و ما جعل ادعیاء

؛یعنی خداوند در درون یك فرد، دو قلب قرار نداده است ونیز (1احزاب: «)یهدی السبیل

خوانید، پسر شما خوانید، مادر شما و فرزندخوانده را که فرزند میزنانتان را که مادر می

گوید و حق میاقعیت است و خدا سخن بهوقرار نداده است.این گفتار شما، زبانی و دور از 

 کند.شما را به حقیقت راهنمایی می

شده وآن را نفی کرده است. برخی  در این آیه، به یكی از قوانین خرافی جاهلیت اشاره

کردند و سپس تمام حقوق یك فرزند عنوان پسرخوانده انتخاب میاز مردم، کودکانی را به

شد و پدرش بر او حرام میبرد و زنرو، او ارث مید؛ ازاینشدنواقعی را برای او قائل می

(.اسالم این مقررات خرافی را نفی کرد ودر این آیه 199: 13، ج 1031مكارم، ) برعكس

شده که این خرافات، سخنانی  شده است که پسرخوانده، فرزند واقعی نیست. اشارهبیان 

شود و ی مادری و فرزندی حاصل نمیبطهشد و با گفتار، رااست که از دهان شما خارج می

که احكام کند وب ا حق منطبق نیست، درحالیسخنان شما، واقعیت خارجی را عوض نمی

 (.033: 1088رضایی اصفهانی، ) الهی حق است



هش هم ژپو
فصلنا

  
ب

 و رغ
الم 

س ق ا
حقو تطبیقی 

–    
ششم  ل        

سا
-  

شماره   
ل       

او
-      

هار    
ب

893
1

 

 

 

00 

 
الدین وم ادعوهم ألبائهم هو أقسط عنداهلل فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم فی» یب.آیه

فیما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وکان اهلل غفوراً  والیكم و لیس علیكم جناح

ها را به پدرانشان نسبت دهید که این نزد خدا، به ؛یعنی پسرخوانده(5احزاب: «)رحیما

تر است و اگر پدرانشان را نشناسید، در دین، برادران و یاران شما عدالت و راستی نزدیك

خطا ( شانآنان بانامی غیر از پدران واقعی ی صدا زدندرباره) هستند و در کار ناشایسته

کند، مسئولید عمد می هایتان بهی آنچه دلاید، هیچ گناهی بر شما نیست؛ لكن دربارهکرده

محمد را ابن گوید: ما زیدعمر میبنو خدا بسیار آمرزنده و مهرورز است.عبداهلل 

عمر، دلیل بناین قول ا( 11:12ق، ج 1138قرطبی،) خواندیم تا اینكه این آیه نازل شدمی

براین است که فرزندخواندگی در دوران جاهلیت و صدر اسالم رایج بوده است و 

-برد تا اینكه قرآن آن را باطل کرد. نحاس گفته است:این آیه، نسخفرزندخوانده ارث می

وسیله قرآن،تحریم ی حكم فرزندخواندگی بود که عبارت است از نسخ سنت بهکننده

خواندند، خدا میندخواندگی درسال پنجم هجری بود. زید را در آن سال، فرزند رسولفرز

قرآن دستور داد که هر فردی به نام پدرش خوانده شود:پسرخواندگان را به نام پدرانشان 

شناسید،پس برادران دینی و تر است و اگر پدرانشان را نمیبخوانیدکه این نزد خدا منصفانه

 (.5حزاب: ا) دوستان شمایند

ای اخالقی است و التزاماتی برآن مانند ی برادری در این است که رابطهمزیت این رابطه

شود. ارث بردن و تكافل در پرداخت دیه که در روابط نسبی وجود دارد، مترتب نمی

و مرج در روابط جنسیِ  ،حقیقت هرج(اگر پدرانشان را نشناسید...) درواقع، این نص قرآنی

ی نظام خانواده براساس پدر و فرزند نسبی، آن رساند. اسالم با اقامهاهلیت را میی ججامعه

را اصالح کردکه هرکس به پدرخود خوانده شود و نظام جامعه را براساس و پایه ی کانون 

 (.2829: 1112سید قطب،) ی سالم، برپا  و استوارکردخانواده

ی ایشان بود، فرمود: که فرزندخواندهبه زید ( ص) که این آیه نازل شد،پیامبرهنگامی

: 1115آلوسی بغدادی، ) خواندندحارث هستی؛ ولی مردم،او را موالی رسول میبنتوزید 

آید و در اینجا، به (.موالی جمع مولی به معنای سرپرست، دوست و غالم آزاد شده می101
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دگان از میان معنای دوست یا غالم آزادشده است؛ زیرا در آن عصر،گاهی فرزند خوان

 (.199: 13، ج 1131مكارم، ) شدندبردگان آزادشده انتخاب می

 سنت .3-2

یقول: ( ص) انه سمع النبی»روایت کرده است که فرمودند: ( ص) الف.ابوذر از پیامبر

اال کفر باهلل ومن ادعی قوماً لیس له فیهم نسب  -و هو یعلمه -لیس من رجل ادعی لغیر ابیه 

)ص( شنیده است که حضرت (؛ ابوذر از پیامبر93: 1138بخاری، «)النارفلیتبوأ مقعده من 

 -فرمودند: هر مردی ادعای پدری غیر از پدر حقیقی خود کند و خود را به او نسبت دهد

به خدا کفر ورزیده است. هر کس خود را به  -اش نیستداند او پدر واقعیکه میدرحالی

آنان نداشته باشد، جایگاه خود را در آتش  که نسبی در میانقومی نسبت دهد،درحالی

 کند.جهنم حفظ می

ابیه و هو یقول: من ادعی لغیر ( ص) سمعت النبی» وقاص گفته است: ابی ب.سعد ابن

هرکس غیر پدرش را ( 01: 1989 محمدفؤاد عبدالباقی،«)یعلم انه غیر ابیه فالجنه علیه حرام

داند پدرش نیست، بهشت بر او حرام که میادعا کند و خودرا به او نسبت دهد، درحالی

 است.

لعن اهلل المحلل...و من ادعی نسبا »شده است که فرمودند: روایت( ص) ج. ازپیامبر

؛حضرت فرمودند: خداوند، محلل (598: 3 ،ج1090؛ قمی،109: 1130مجلسی، )«الیعرف

 کند.نشده است،  لعنت میوکسی که ادعای نسبی کند که شناخته 

 جماعا. 3-3

اند؛ از جمله قرطبی، فخر رازی، زحیلی، فقها بر حرام بودن تبنی، ادعای اجماع کرده

؛عبدالكریم 931-935: 1933؛زحیلی،159: 9،ج1123عبدالكریم زیدان )فخررازی،

اند که اگر کسی (.نیز تصریح کرده119: 11 ، ج1138؛قرطبی،108-109: 1115زیدان،

 1113ادریس حلی،ابن) ست او را از خود نفی کندبداند طفلی فرزند او نیست، واجب ا

-است؛ایشان می عالمه حلی بر حرام بودن فرزندخواندگی، ادعای اجماع کرده( 953:

سكوت از نفی ولد، موجب الحاق به او و اعتراف به نسبش است که به اجماع فقها »گویند:
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 ع کرده استعبداالعلی سبزواری نیز ادعای اجما( 019: 1039)حلی، « حرام است

 (.250تا:سبزواری، بی)

 ی متشرعهسیره .3-4

النسب یا یتیمی کند، ی متشرعه، هرکس ادعای فرزندیِ طفلی مجهولبر اساس سیره

 (.211: 1129انصاری شیرازی،) شودنسبش با ادعا ثابت نمی

 

 باطل شدن آثار مترتب بر فرزندخواندگی .4

 ازدواج باهمسر فرزندخوانده .4-1

دانستند. همچنین، ازدواج ن جاهلیت، ازدواج باهمسر فرزندخوانده را حرام میدر دورا

ی او بود، حرام و غیرمجاز اش که فرزندخواندهپدر غیر واقعیفرزندخوانده با زن 

ی ذیل، آن اعتقاد به تحریم را که از آثار فرزند خواندگی بود، باطل دانستند تا اینكه آیهمی

(؛ یعنی ازدواج با زنان پسرانتان که از 20)نساء: « م الذین من اصالبكمو حالئل أبنائك» نمود:

 صلب شما هستند، حرام است؛ نه زن فرزند خوانده.

منظور از بین بردن این عادت غلط که در اذهان همه رسوخ کرده بود، با  به( ص) پیامبر

ماجرا را چنین بیان زینب همسر زید که او را طالق داده بود، ازدواج کرد. قران کریم این 

فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها لكی الیكون علی المؤمنین حرج فی ازواج »کند: می

که زید نیاز خویش را از آن زن به پایان (؛هنگامی03احزاب: «)أدعیائهم اذا قضوا منهن وطرا

رای مؤمنان برد و او را طالق داد، او را به ازدواج تو درآوردیم تا هیچ تنگی و محدودیتی ب

که نیاز خود را از آنان به پایان بردند هایشان نباشد،هنگامیدر ازدواج با همسران پسرخوانده

 و طالق دادند.

شده است ی فرمان ازدواج زید و زینب نازلدرباره( ی احزابسوره09ی آیه) این آیه

ای آیه را ی شكستن یك سنت جاهلی و خرافی باشد،؛ اما این شأن نزول، معنتا مقدمه

دارد ی همه مؤمنان بیان میکند، بلكه یك قانون کلی را دربارهمنحصر به این مورد نمی

ای به نام پسرخوانده( )صشده است که پیامبر(.همچنین نقل055: 1088رضایی اصفهانی، )

وی را ( به آن حضرت بخشیده بود و پیامبر )ص( س) زید داشت.او غالمی بود که خدیجه
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ی خویش، زینب را برای زید خواستگاری کردند؛ اما زینب د و سپس دخترعمهآزاد کردن

رفت و ازآنجا ی بزرگ قریش بود، زیر بار ازدواج با غالمی همچون زید نمیکه از خانواده

ی احزاب فرود آمد و هشدار  داد که در سوره 09ی که مصلحتی در این ازدواج بود، آیه

 یم باشید و زینب تسلیم شد و این ازدواج انجام شدبرابر فرمان خدا و پیامبر تسل

هشام، ؛ابن2829: 1112؛سید قطب، 235: 19 ، ج1113؛ طباطبایی، 139: 1032طبرسی،)

احزاب، دو سنت جاهلی را از بین  03ی در این آیه و آیه( )ص؛ بنابراین، پیامبر(291: 2333

های عرب، ازدواج انوادهبرده است؛ یكی اینكه در دوران جاهلیت، اکثر و مطلق خ

( )صدانستند که اقدام پیامبردخترشان را با برده، هرچندآزادشده باشد، زشت و ناپسند می

ی خودش با زید برده، اقدامی در جهت شكستن آن سنت جاهلی بود در ازدواج دخترعمه

دن اش بود،پس از طالق  و سپری شبا زینب که همسر فرزندخوانده( ص) و ازدواج پیامبر

ی طالق، شكستن سنت دیگر جاهلی بوده است.در تفسیر قرآن مهر آمده است:ازدواج عده

شكن بود؛زیرا ازدواج یك زن از بزرگان عرب با  زینب و زید آغاز و انجامش سنت

رو شده بود؛ ولی آنان این غالمی آزادشده، سابقه نداشت و با مخالفت برادر زینب نیز روبه

اش شكنی کرد و با همسر پسرخواندهص( سنت ) در پایان نیزپیامبرسنت غلط را شكستند و 

آورده است ( )ع(.قمی در تفسیر خود ازامام باقر058: 1088رضایی اصفهانی، ) ازدواج کرد

زینب را به زید تزویج فرمود و او نزد زید مقداری ماند تا اینكه در ( )صکه رسول خدا

منشأ اختالف این بوده که زینب، به سبب ] ندموردی باهم مشاجره و اختالف پیدا کرد

اینكه زید برده بوده و خودش آزاد، او را سرزنش کرده است[. سپس به محضر رسول خدا 

دهی که او را طالق دهم؛زیرا او بر من تكبر اهلل! اجازه میگوید:ای رسولروند و زید میمی

د! تقوای الهی پیشه کن و همسرت را زند.پیامبر فرمود:ای زیورزیده وبا زبان به من طعنه می

ی برای خویش نگهدار و به او نیكی نما.سپس، بعد از مدتی زید او راطالق داد و زمان عده

قمی، )ی خود، ازدواج کرد زینب تمام شد.پس ازآن پیامبر با زینب، همسر فرزندخوانده

 (.191: 2، ج 1090

به زید گفته است: همسرت ( ص) راحزاب، به این نكته تصریح دارد که پیامب 03یآیه

را نگه دار و طالقش نده )وإذ تقول للذی أنعم اهلل علیه و انعمت علیه امسك علیك 
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که به آن کس )زید( که خدا به او نعمت ؛یعنی ]رسول خدا[ هنگامی(زوجك و اتق اهلل

عمت و تو به او ن[ ی اسالم بر او منت گذاشته و نعمت بخشیده بودواسطهبه] داده بود

 گفتی: همسرت را برای خود نگاه دار و تقوا پیشه کن.بخشیدی ]زید را آزاد کردی[ می

 ارث بردن .4-2

تبع آیات قرآن  یكی دیگر از آثار مترتب بر فرزندخواندگی، ارث بردن است. اسالم، به

را که ارث بردن است،  کریم و روایات که اصل فرزندخواندگی را باطل کردند، فرع آن

 چه در جاهلیت مرسوم و رایج بود، باطل نمود.چنان

 

 ی انسانی استفرزندخواندگی پديده .5

ای انسانی است ؛ زیرا در راستای در عصر کنونی ، برخی معتقدند که فرزندخواندگی پدیده

سرپرست، اعم از یتیمان وکودکان سرراهی، نیاز به رعایت و مصلحت کودك است. کودکان بی

الم نیز لقیط مطرح است؛ لقیط نوزادی است که صاحبش او را از ترس فقر حضانت دارند.در اس

که لقیط در جایی گذارد. از نظر اسالم، درصورتیوگرسنگی یا به خاطر فرار از تهمت زنا بر سر راه می

شود، برداشتنش واجب عینی است و اگر در جایی باشد و شخصی که او را باشدکه غالباً هالك می

شود؛ زیرا نجات نفس، دارد، برداشتنش واجب کفائی میارد؛ ولیكن دیگری او را برمیبیند برندمی

ترین مبنای اساسیواجب است و نجات ندادن او، مجازات اخروی و تعزیر در دنیا دارد. 

فرزندخواندگی، حق حیات و زندگی است. در فقه، مصلحت امر فرزندخواندگی مدنظر 

های سرپرست وی تیم، توصیهرپرستی کودکان بیقرارگرفته است و به رسیدگی و س

سرپرست است. بر مبنای دستورات اسالم، بسیاری شده است. فرزندخوانده نیز به نحوی بی

-بر حاکم اسالمی الزم است مصلحت اجتماعی را رعایت کند و بر این اساس، قوانینی به

بر مبنای ضوابط ... و ی ارث،محرمیت، نفقه،حضانتمنظور حمایت از فرزندخوانده درباره

عنوان احكام حكومتی با مدنظر قرار دادن تناسب حكم و موضوع طبق شده، بهبینیپیش

گذاری کند. بدیهی است که موضوع کودکان مصالح ومفاسد عموم جامعه، قانون

سرپرست و بدسرپرست، ارتباط تنگاتنگی با اوضاع اجتماعی دارند و موارد منفی ومثبت بی

 شوند.منعكس میبر یكدیگر 
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 سرپرستی انسانی بودن به عهده گرفتن بینظر هیئت افتای مصر درباره .5-1

العدوان »به مصر تجاوز کردند که به نام( انگلیس، فرانسه واسرائیل) میالدی سه کشور1959درسال

ای معروف است. تعداد زیادی از کودکان، پدرانشان را از دست دادند. هیئت افت« الثالثی علی مصر

رسمی مصر به ریاست شیخ محمد حسنین، فتوای ذیل را صادر کرد: فرزندخواندگی به معنای به عهده 

داده است بدون ملحق کردن او به نسب کسی که متولی گرفتن طفلی که معیار و سرپرستش را ازدست

ز احیاء و شود، با شریعت اسالمی منافاتی ندارد، بلكه شرعاً مطلوب است ؛زیرا عبارت است ااو می

داران مسلمان که توانایی دارند، واجب است و دارای پاداش بزرگی است معادل و نجات او. بر امانت 

برابر پاداش مجاهدین در جنگ؛ و باید توجه کرد که این کودکان به کسی تحویل داده نشوند؛ مگر 

و غیرمسلمان تحویل داده نشوند؛ دارهستند. به ناتوان و غیر امین  معلوم باشد که توانایی دارند و امانت

خواه معلوم باشد که آن طفل از پدر ومادر مسلمان است یا نه؛ زیرا مجهول در داراالسالم، در حكم 

من جهز غازیا فی سبیل اهلل فله مثل اجره ، ومن خلف غازیا فی »مسلمان است. در روایت آمده است:

هر کس یك جنگجو در راه »(؛یعنی203: 1088ی، )منذر« اهله بخیر، او انفق علی اهله فله مثل اجره

خدا را تجهیز کند پاداشش نزد خدا، مانند پاداش کسی است که در جنگ شرکت کرده است و هر 

ی خانواده  شان را  دهد، مانند کسی است که در جهاد ی جنگجویی را اداره کند یا نفقهکس خانواده

 شرکت کرده است.

ی داعش، برخی ف آن از سوی گروهك و فئه ضالهامروزه نیز درجنگ موصل و تصر

ها ببرند و بدون غذا وآب توانستند کودکانشان را با خود به کوهستانآواره شدند و نمی

تردید، کسانی که آن ماندند؛ لذا برای نجاتشان، آنان رابه دیگران واگذار کردند. بی

، دارای پاداشند.در جمهوری عنوان سرپرستی باشداند، حتی اگر بهکودکان را نجات داده

 اسالمی ایران نیز، سرپرستیِ کودکان باعناوین مختلف مرسوم ورایج است.

 انسانی بودن فرزندخواندگی ینقد و بررسی ادعای پديده. 5-2

اند،باطل کرده است و ای انسانی دانستهاسالم، فرزندخواندگی را که برخی آن را پدیده

واده و خویشاوندی بر اساس ازدواج،دعوت و تأکید کرده برخالف آن، به تقویت نظام خان

واولوا االرحام بعضهم اولی »ی رحم بر آن مبنا است:جا آوردن صله است که نظام ارث و به
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شان بر دیگری اولویت دارند،؛خواه (؛ خویشاوندان،برخی35)انفال: « ببعض فی کتاب اهلل

 در ارث بردن باشد یا در اموری دیگر.

ن فرزندخوانده ازغیر پدر خود، همانند سهم پسر صلبی و واقعی و سهیم بودن ارث برد

او در میراث که سنتی جاهلی بود، ناعادالنه است و باعث ایجاد مزاحمت در حقوق وارثان 

شود. چگونه یك فرد توزی و درگیریبسا،سبب دشمنی و کینهشود و چه دیگر میت می

ی نسبی و رضاعی شود که هیچ رابطهبا افرادی میبیگانه موجب تحریم نكاح و ازدواج 

با دختران و ( فرزندخوانده) میانشان نیست؟ از جهتی دیگر، برچه اساسی چنین فردی

تواندخلوت کند؟ و شود و میهمسران و خواهران کسی که متولی او شده است، محرم می

گردد؟ ولی او محرم مییا اگر فرزندخوانده، دختر است، چگونه باپسران وخواهرانِ مرد مت

شود؟ در حقیقت، ضایع ومرج نمیآیا این تضییع حق دیگران نیست؟ آیا این موجب هرج

شود. به سبب این شدن حق انسان و اختالط آن، به مفاسد اخالقی و اجتماعی منجر می

ها، قران کریم فرزندخواندگی را تحریم و لغو کرده و حكم داده  است که هرکس مفسده

 واقعی اش نسبت داده شود. به پدر

ی این حكم قرآن، این پرسش مطرح است:وقتی با ده یا با پانزده مرتبه شیر اما درباره

توان به طریق اولویت، گردد،آیا نمیشود و مانع نكاح میدادن، قرابت رضاعی حاصل می

ی ها کودك با پدرخوانده و مادرخوانده زندگشود سالفرزندخواندگی را که موجب می

کند و حشر و نشر داشته باشد، از موانع نكاح دانست؟در پاسخ باید گفت: هرچند داللت 

توان کند؛ اما چون نص برخالف آن وجود دارد؛ لذا نمیاولویت، چنین امری را اقتضا می

ای گرفت و معلوم است هنگام تعارض،نص که منطوق صریح از طریق اولویت، چنین نتیجه

 یلویت که مفهوم کالم است،تقدم دارد.منظور از نص در اینجا،آیهکالم است، برداللت او

فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها لكی الیكون علی المؤمنین حرج فی ازواج أدعیائهم »

با همسر فرزندخوانده  ی خود ( ص) است که پیامبر( 03احزاب: «)اذا قضوا منهن وطرا

می شد، همسر فرزندخوانده حكم  ازدواج کرد و اگر فرزندخواندگی موجب محرمیت

( ص) همسر فرزند رضاعی را داشت که ازدواج با آن جایز نیست.درحدیثی از پیامبر
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شده است که آنچه ازطریق نسب و خویشاوندی حرام است،ازطریق شیردادن نیز تصریح

 (.283: 1130)حرعاملی،« یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»حرام است

حسان و محبت و به عهده گرفتن سرپرستی یتیمان وکودکان لقیط اما این امر مانع ا

شود؛ زیرا سرپرستی غیر از فرزندخواندگی است. قرآن کریم، مردم را به آن نمی

)سرپرستی( تشویق کرده و خداوند برایش پاداش قرار داده و تصریح کرده است که اگر 

. اخذ لقیط، (5احزاب: ) ا هستندشناسید،آنان برادران دینی و دوست شمپدران آنان را نمی

سرپرست و محافظت برآنان، بر در اسالم، مشروعیت دارد. پرورش دادن کودکان بی

سرپرستان و های مختلفی برای کمك کردن به بیحكومت اسالمی واجب است. اسالم راه

 هایکمك، همكاری، خدمات اجتماعی، هبه ،فرزندخواندگان قرار داده است؛ مانندصدقه

 و واجب کردهالزم  ،که نسبش معلوم نیستی را نجات کودك سرراهو صلح و... ، انیانس

 دهند.میافترا است که به آن رنگ واقع  و مبتنی بر دروغ  ،(فرزندخواندگی) تبنیاما ؛ است

قران کریم  ؛ لذادروغ بگوید مسئول است ،بدون ضرورت برکودکی، اگر مردی

از واقعیت  ایبهرهبانی توصیف کرده است که هیچ ز و سخنادعا نوعی فرزندخواندگی را 

ارتباطات  و دگرگونیانساب  منجر به اختالط ،وجود دارد که در تبنی . افترا ودروغیندارد

 . ازتأکید دارد برآنحفظ نسب از اصولی است که اسالم  کهشود، درحالیمی خانوادگی

واقعی با  ویشاوندانو خ میان فرزندان شرعی ، غالباًایجاد دشمنی،خطرات تبنی

و  بر فرزندان صلبی فرزندخوانده با دالیلی گاهی است. ارث به سبب نفقه و فرزندخوانده،

 و فرزندانشود  او ثبتکه ممكن است اموال زیادی به نام  شودمیداده  خود ترجیح واقعی

ممكن  گاهیشود.و قتل  به درگیری منجر و احساس تضییع حق کنند و خویشاوندان واقعی

 شود. سوءاستفادهاو  عنوان فرزندخوانده پذیرفته گردد و ازبه است دختری

 

 سرپرست وفرزندخواندگی در حقوق ايران، انگلستان وآمريکاسرپرستی کودکان بی .6

 ی ايرانسرپرست در حقوق موضوعهسرپرستی کودکان بی .6-1

دخوانده،از هر عنوان فرزندخواندگی وجود ندارد که فرزندر حقوق ایران نهادی به

مند شود؛ اما با توجه به اینكه جهت، در حكم فرزند واقعی باشد و از آثار پسر و پدر بهره
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دوستی وکمك و حمایت از نیازمندان از تعالیم اسالم است و اسالم بر رسیدگی به ایتام نوع

منظور ها تأکید وسفارش کرده است؛ مقررات مدونی بهسرپرست و لقیطوکودکان بی

پرستی آنان وضع شده است که برخی، برای آن، اصطالح فرزندخواندگی ناقص را به  سر

گیرند. این مقررات در قانون اساسی و قوانین عادی انعكاس یافته است. به موجب کارمی

( قانون اساسی جمهوری اسالمی،دولت، به حمایت از مادران و کودکان 21) ازاصل( 2) بند

دولت موظف است حقوق »فاد اصل مزبور چنین است:سرپرست موظف شده است. مبی

 زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

 های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او.. ایجاد زمینه1

از کودکان  . حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت2

 سرپرست.بی

 . ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.0

 . ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.1

. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت مصلحت و غبطه بر آنها در 5

 «.صورت نبودن ولی شرعی

منظور تأمین منافع مادی ، نیز به1050صوب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست م

ها بود، برای و معنوی آنان و منظم ساختن روابط اخالقی این کودکان با خانواده

خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند، شرایطی هایی که میخانواده

ك تحت ( قانون مذکور، تكالیف و وظایف سرپرست و کود11وضع کرده است. ماده )

سرپرستی او را از جهت نگاهداری و نفقه و تربیت واحترام با حقوق و تكالیف اوالد و 

 والدین برابر نهاده است.

که سوء رفتار یا عدم اهلیت و ( قانون مزبور نیز، درصورتی19) ماده 1 بر اساس بند

 شایستگی هر یك از زوجین سرپرست برای نگاهداری طفل تحت سرپرستی محرز باشد،

 فسخ است.به تقاضای دادستان، سمت سرپرستی قابل

مفاد حكم قطعی سرپرستی به اداره »( قانون مذکور چنین است:11) مفاد ماده

احوال، ابالغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل، درج و شناسنامه جدیدی ثبت
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« د.برای طفل، فقط بامشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد ش

ی مصوب ولی در قانون مدنی، فرزندخواندگی وجود ندارد. به موجب ماده واحده

سرپرست، دولت به تضمین بیمه و رفاه زنان و قانون تأمین زنان و کودکان بی 1/8/1092

 سرپرست مكلف شده است.کودکان بی

 یی قانون اجازهی واحده( کنوانسیون حقوق کودك )که ایران طبق ماده23ماده )

 1/12/1032الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودك مصوب 

دارد:کشورهایی که سیستم مجلس شورای اسالمی، به آن پیوسته است(، مقرر می

ی کودك را در دانند، باید منافع عالیهشناسند و مجاز میفرزندخواندگی را به رسمیت می

آنكه با مبانی فقهی که مصلحت را شرط سرپرستی اولویت قرار دهند. این ماده، به سبب 

داند، سازگار است و با مقررات حقوق ایران هماهنگ بیشتری دارد، باید قانون کودك می

 دولت متبوع فرزندخوانده و کودك تحت سرپرستی را مالك عمل قرار دهد.

ه قانون اتباع خارجه )چنانچ یبارهجز در یتأسیس قانون فرزندخواندگ ،در حقوق ایران

متدینان به سایر ادیان رسمی غیراسالمی  یامتبوع پدرخوانده این تأسیس را شناخته باشد( و 

مثالً طفلی که به موجب مقررات مربوط به  است و نشدهیرفته( پذ1012)به موجب قانون 

از  گیرد،یتحت سرپرستی شخصی قرار م، دادگاه ییلهوستعیین سرپرست قانونی، به

متوفای خارجی ممكن است با رعایت  یفرزندخواندهبرد؛ اما یارث نم سرپرست مذکور

جزء احوال شخصیه و تابع قانون  یخواندگ فرزند زیرا ؛قانون ملی متوفی، ارث نیز ببرد

 متبوع پدرخوانده است.

قانون مدنی که روابط ابوین و اوالد را تابع قانون دولت متبوع  (991)با توجه به ماده 

مربوط به ایرانیان غیرشیعه که عادات و قواعد  ینیز با استفاده از قرینه ست وپدر دانسته ا

شود؛ یمیت رعا ،مسلمه متداوله را در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است

تابع قانون دولت متبوع  ،اتباع خارجه نیزی بارهموضوع را درلذا سزاوار است این 

(.درکنوانسیون حقوق کودك با اذعان 133: 1039متولی،انیم )بد پدرخوانده یا مادرخوانده

ی فرزندخواندگی، پذیرش بارهدرهای حقوقی کشورهای مختلف به اختالف نظام

های مختلف نیز مورد قبول قرارگرفته است. ایران به فرزندخوانده درمیان اتباعی با تابعیت
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و مقرراتی که مغایر با شریعت  ، نسبت به مواد1099هنگام امضاء کنوانسیون در شهریور 

 اسالمی باشد، شروطی را اعالم کرد.

، عالوه 1092سرپرست و بدسرپرست مصوب قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان بی

، چالش مهمی 1050های آن در مقایسه با قانون سابق مصوب بر تحوالت و نوآوری

ق در این مورد مسكوت بود، ی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده دارد. قانون ساببارهدر

ازدواج چه در زمان حضانت و چه »دارد: ( قانون جدید بیان می29که تبصره ماده )درحالی

بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینكه دادگاه صالح پس از اخذ 

رسد به نظر می« نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

که مقید به اجازه دادگاه شده است؛ اما افراد ازدواج سرپرست با فرزندخوانده درحالی

 شود.جامعه نسبت به آن نظر مثبتی ندارند و این امر باعث کاهش تقاضای داوطلبان می

سرپرست و بدسرپرست ( قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی1) و (0) طبق ماده

توانند متقاضی یران و خارج از کشور، در صورت دارابودن شرایط می، ایرانیان مقیم ا1092

تحولی  1050( قانون 1گذار در این رابطه نسبت به ماده )سرپرست کودکان باشند. قانون

( قانون 3) ( و9ی شخصی بودن قوانین احوال شخصیه ماده )ایجاد کرده است که با قاعده

گذار خالف قاعده ،قانون1050ت که در قانون مدنی ایران مطابقت دارد.این در حالی اس

شخصی بودن قانون حاکم بر احوال شخصیه عمل کرده بود وآن را تابع قانون اقامتگاه 

 (.083: 1093کاتوزیان،) دانستمی

 فرزندخواندگی درحقوق انگلستان .6-2

 میالدی، قانونی در انگلستان صادر شد که به احكام فرزندخواندگی نظم1929در سال 

قانونی دیگر برای تعدیل و اصالح قانون قبل اعالم شد؛ سپس در  1901بخشید و در سال 

،بر قانون سابق تعدیالتی صورت گرفت که تنها با موافقت والدین، 1953 و 1919های سال

شد؛ مگر در موارد استثنائی که والدین به علت طفل به دیگری واگذار می

 باشند.نداشتهطفلحضانتیتوتقصیر،صالحاهمالیااخالقیمشكل

https://www.whatdotheyknow.com/request/adoption_of_children_act_1926)) 

https://www.whatdotheyknow.com/request/adoption_of_children_act_1926
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به محل دهنده، انگلیسی باشد بلكه ی پرورشکند که شناسنامهقانون انگلستان شرط نمی

تواند یك کند که در انگلستان باشد؛ بنابراین، فرد غیر انگلیسی میسكونت اکتفا می

شود که کودك عنوان فرزندخوانده  بگیرد این امر گاهی سبب میکودك انگلیسی را به 

دو شناسنامه داشته باشد؛ همچنین، درخواست باید از طرف زوج و زوجه باشد نه یكی از 

قانون انگلستان به مرد  (Jaclyn, 2018: 509 )از هم جداشده باشند.  آن دو؛ مگر اینكه

عنوان فرزندخوانده بپذیرد مگر با وجود اسباب ویژه؛ مانند دهد دختری را بهاجازه نمی

 (.09: 1039کاهانی و همكاران، )خویشاوندی نزدیك 

تغییر طبق حقوق انگلستان، فرزند خواندگی عملی حقوقی است که وضعیت کودك را 

شده است از دید قانون برخوردار از   می دهد. بدین معنی کودکی که به فرزندی پذیرفته

همان حقوقی می گردد که یك کودك مشروع از آن ها برخوردار است؛ مشروط بر اینكه 

بایددرخواست کنندگان فرزند  1سالگی به فرزندی پذیرفته شده باشد. 19کودك پیش از 

 2سالگی به مراجع قانونی درخواست تقدیم کنند.18ودك به سنخوانده پیش از رسیدن ک

 0این مقررات در راستای رعایت مصلحت کودك در دوران زندگی اش وضع شده است.

، تعدادفرزندخواندگی قانونی به حداکثر میزان خود رسید و 1989در انگلستان، در سال 

کودکان کمتر از دوسال،  ی قبل، فرزندخواندگیتدریج، رو به کاهش گذاشت. در دههبه

ساله،  13تا  15ویژه سال به باال به13سیر نزولی داشته؛ در مقابل، فرزندخواندگی کودکان

شده است. در سال سیر صعودی پیدا کرده است که مشابه آن در آمریكا گزارش

ن . آخریاندشده سال، به فرزندخواندگی پذیرفته 18،تقریبا ًدو و نیم میلیون نفر زیر1981

.) مورد فرزند خواندگی را نشان می دهد 1323می باشد که  2318آمار مربوط به سال 

www.corambaaf.org.uk/ )1  در انگلیس و آمریكا، عوامل متعددی موجب شده است

                                 
1. Adoption and children Act (2002), s.47. at (https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/38/ 

section/47, available on 12/05/2019). 

2. Adoption and children Act (2002), s.49. at (https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/38/ 

section/47 ,available on 12/05/2019). 

3. Adoption and children Act (2002), s.1. at (https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/38/ 

section/47 , available on 12/05/2019). 
4. Statistics: England | Coram BAAF - corambaaf.org.uk , At: www.corambaaf.org. 

uk/(available on (2019/05/31). 

http://www.corambaaf.org.uk/
http://www.corambaaf.org.uk/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/38/%20section/47
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/38/%20section/47
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/38/%20section/47
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/38/%20section/47
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/38/%20section/47
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/38/%20section/47
http://Statistics:%20England%20|%20Coram%20BAAF%20-%20corambaaf.org.uk%20,%20At:%20www.corambaaf.org.%20uk/(available%20on%20(2019/05/31).
http://Statistics:%20England%20|%20Coram%20BAAF%20-%20corambaaf.org.uk%20,%20At:%20www.corambaaf.org.%20uk/(available%20on%20(2019/05/31).


هش هم ژپو
فصلنا

  
ب

 و رغ
الم 

س ق ا
حقو تطبیقی 

–    
ششم  ل        

سا
-  

شماره   
ل       

او
-      

هار    
ب

893
1

 

 

 

56 

 
برد عوامل و ابزارهایی ترین آنها عبارتند از: کارکه تعداد فرزندخواندگی کاهش یابد؛مهم

شوند؛ مانند سقط که مادران به علت دسترسی به آنها، قادر به جلوگیری از داشتن فرزند می

جنین قانونی. در گذشته، فرزندخواندگی با توجه به قوانین جاری هر کشوری بر مبنای 

 که امروزه، بسیاری از زوجینگرفت، درحالینابارور بودن زوجین متقاضی صورت می

هایی نظیر اهدای جنین، تلقیح مصنوعی و رحم نابارور برای داشتن کودك دلخواه به روش

 )گیرد. آورند و فرزندخواندگی در درجه دوم اهمیت قرار میجایگزین روی می

Adeniyi, 2012: 368 )چندان دور، ارث های نهدر حقوق انگلیس نیز اگرچه در گذشته

ممنوع بود، در حال حاضر توارث میان کودك و خانواده بردن فرزندخوانده از پذیرندگان 

شود. درحقوق این کشور تطابق قومی، نژادی، واقعی او قطع وخانواده جدید جایگزین می

فرهنگی،زبانی و مذهبی پذیرندگان با والدین حقیقی کودك، یكی از فاکتورهای رعایت 

ه که یك کودك نباید صرفاً به حال، دولت اظهار کردمنافع فرزندخوانده است؛ اما با این

ای مهربان دلیل عدم تطابق فرهنگی یا نژادی متقاضیان، از داشتن پدرخوانده و مادرخوانده

های فرزندخواندگی با محروم شود؛ بنابراین، در صورت عدم وجود چنین تطبیقی، آژانس

رك: ) کننده میهای زمانی، اقدام به یافتن جایگزین شایستبینانه به محدودیتنگاهی واقع

 (.21: 1091ارفع نیا وجرفی، 

 فرزندخواندگی در حقوق آمريکا. 6-3

فرزند خواندگی عملی حقوقی و جزئی از پویش رفاه کودك در امریكا محسوب شده 

سال تالش توسط اصالح گران  153ظهور حرکات اجتماعی دراین کشور ، به دنبال  است.

 :Ashley, et al, 2018) د خواندگی تالش کرده انداجتماعی ، برای ارتقا یا برداشتن فرزن

اقدامات مشهور چارلز لورینگ در رابطه با کمك اجتماعی به کودکان در   .(283

، با عنوان گروه های خطرناك  1832آغاز شد ، و کتابش در سال  1850نیویورك در سال 

حائز اهمیت بود و نیویورك ، که در باال بردن سطح آگاهی مردم در مورد کودکان بینوا 

که فقیر ،  –سال  19تا  2کودك از سنین  153333تعلیم یتیمان باعث تغییر زندگی 

از مناطق فقیر نشین  –فراموش شده ، بی خانمان و مضطرب بودند ، اما نه لزوما یتیمان 
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نیویورك تا باختر میانه و از غرب جایی که اغلب خانه های دائمی داشتند . این برنامه در 

سایر شهرهایی که جمعیت مهاجر زیادی داشتند تكرار شد ، تعداد کودکان تحت اثر این 

برنامه حتی افزایش یافتند ، درحالیكه بیشتر کودکان به طور قانونی مورد فرزند خواندگی 

 ,Della)قرار نگرفته بودند ، قصد و ترتیب در مناطق نظیر تجربه فرزند خواندگی بود 

2004:141) 
در امریكا پدید آمده است ، االن بطور  1933ند خواندگی که از اواخر سال پدیده فرز

کامل شكل گرفته است و بعنوان یك فعالیت اجتماعی اصالحی و پویشگرانه به سطح 

سازمانی یا موسسه ای رسید . شواهد نشان دهنده نقش هایی مفروض است که توسط 

ن در سایر دستگاه های جامعه ، در دولت و آژانس های داوطلبانه و سازمانها و همچنی

جهت حمایت از فرزند خواندگی ، و برای اینكه فرزند خواندگی به فرهنگ امریكایی القا 

شود ، و آن را بخشی از چشم، انداز روزانه کند. مفاهیم پویش فرزند خواندگی ، بر 

اصالحی نشان فرهنگ فزاینده و تنوع نژادی در امریكا اثر گذار است. از آنجایی که روند 

هنده  رویكری خاص  به مسائل اجتماعی است، یك پویش اجتماعی نیاز مند مشارکت  

  تعداد عظیم مردمی است که سازمان یافته اند تا تغییرات را توسعه دهند یا مانع آن شوند.

مسئله فرزند خواندگی باید بعنوان یك مسئله اجتماعی عنوان شود نه یك مشكل فردی یا 

 (Mills, 1959:47) شخصی.

امروزه فرزند خواندگی در امریكا بعنوان یك پویش اجتماعی تلقی می شود . خانواده 

هایی که فرزند خوانده گرفته اند و حامیان فرزند خواندگی ، متخصصان ، انستیتوها ، و 

سازمان هایی که برای سیاست های رفاه اجتماعی کار میكنند ، منابع و سرویس هایی که 

سائل عادی و مشكالت اجتماعی رشد یافته مشارکت میكنند : کودکان در امریكا در رفع م

صدد تا از هزار تا ، و در دنیا میلیون ها ، کودکانی هستند که نیاز به مراقبت ، امنیت و 

سرپناه دائمی دارند . رسانه و پیامهای تجاری مربوطه ممكن است برای مرتفع کردن مشكل 

 (Della, 2004:141) هدف های کم ارج تر باشد . خدمت کنند ، حتی اگر با
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طور سالگی را به 18ر سن یحقوقی است که فرد ز یكا، عملیفرزندخواندگی در امر

در آن خانواده متولد نشده است.  اوکه  دهدیتحت سرپرستی پدر و مادری قرار م ،دائم

 ی میانقانونحقوقی و  یارابطه، آن بر اساسفرزندخواندگی نهادی قانونی است که 

كی از ی یعنوانبههمیشه ن امر یا.دیآیفرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود م

بر  عالوهآمریكا  در .وجود داشته است سرپرستیت از کودکان بیحما یهاروش

که در آن افرادی، از  وجود دارد 1ستم مراقبت از کودکانیك سی، یفرزندخواندگ

ستند. ممكن یك خود نیولوژیکه قادر به زندگی با پدر و مادر بدکننیکودکانی مراقبت م

 ی ویا مادرخواندهی و پدرخواندهکنند قبول  یاز مدتی او را به فرزندخواندگ پساست، 

 18تا سن است كا یپرورشی دولتی امر یهاستم مراقبتیاگر کودکی که در س .دنشو

پدر و مادر واقعی خود بازگردد، در  ضانتحا به یرفته نشود یبه فرزندخواندگی پذ ،سالگی

رش یقبولی و پذ 2.دشویستم مراقبت از کودکان خارج مین سالگرد تولدش از سیهجدهم

فرزندخواندگی د: ان شویبه چند صورت نما تواندیكا میامر یهاالتیفرزند در داخل ا

 نژادی؛فرا یفرزندخواندگ و مستقل؛ واسطهیفرزندخواندگی ب ؛ندگییباواسطه و به نما

در قانون متحدالشكل امور حسبی آمریكا 0و محرمانه.ی غیرعلن ؛و آشكاری ؛ علنیالمللنیب

نویس الیحه جدید آن، و درپیش 1993 م  و در متن اصالحی آن در سال 1999 در سال

گونه مستقرشده است که فرزندخوانده از حیث ارث، فرزندِ پذیرندگان است اصل کلی این

طور محدود و تحت شرایطی خاص، مواردی از شمول این قاعده و بهنه والدین واقعی 

که اگر یكی از والدین پس ازجدایی از دیگری، مجدداً استثناء شده است؛ ازجمله این

ازدواج کند و همسر جدید وی، کودك را به فرزندی بپذیرد، کودك یا بازماندگان وی، 

همچنین اگر فرزندخواندگی، پس از  همچنان از پدر یا مادر جداشده، ارث خواهند برد.

                                 
1. Foster care 

2. https://family.findlaw.com/adoption/the-different-types-of-adoption.html The Different 

types of adoption- findlaw-family law, at: http://family.findlaw.com/adoption, available on 

(15/11/2018)    

3. Adoption-child welfare information gateway, at https://www.childwelfare.gov/adoption, 

available on (10/03/2019). 

https://family.findlaw.com/adoption/the-different-types-of-adoption.html
http://family.findlaw.com/adoption
https://www.childwelfare.gov/adoption
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برند و همین فوت والدین اصلی محقق شود، فرزندخوانده وبازماندگانش از آنان ارث می

اثر جاری خواهد بود اگر خویشاوندان کودك ازجمله پدربزرگ و مادربزرگ، او را به 

، 1991 (.دولت فدرال آمریكادرسال21: 1091ارفع نیا وجرفی،) فرزندی پذیرفته باشند

فرزندخواندگی( بر مبنای رنگ، نژادیا ) قانونی به تصویب رساند که تبعیض در جایگزینی

 مبدأ ملیتی را منع کرد.

 

 گیرینتیجه

 آید:نچه که گذشت، نتایج زیر به دست میازآ

ی مختار نویسنده این است که تعدیالتی بر قانون فرزندخواندگی صورت نظریه. 1

برند، رزندان صلبی و خویشاوندانی که از پدرخوانده ارث میکه حقوق فطوریگیرد، به

تضییع نشود. بدیهی است اگر فرزندخوانده همانند فرزند صلبی شریك ارث باشد، اختالف 

های دیگری نظیر خدمات شود؛ لذا ضروری است از راهو نزاع در خانواده ایجاد می

چون در در ارث سهیم باشد.  اجتماعی، هبه، وصیت کردن و صلح تأمین شود؛ نه اینكه

قانون انگلستان فرزند خوانده دارای حقوقی است که فرزند نسبی  از آن برخوردار است از 

 جمله آن حقوق ارث بری  است.در دوران جاهلیت نیز فرزند خوانده ارث می برد.

أکید منظور تاش ثبت شود. این امر بهباید فرزندخوانده درشناسنامه به نام پدر واقعی. 2

  شان است. مفاد آیهی خواندن و نامیدن فرزندخواندگان به نام پدران واقعیاسالم درباره

ها را به پدرانشان نسبت دهید وآنان را با نام سوره احزاب این است که پسر خوانده 53

پدران واقعیشان صدا بزنید، الزمه آن این است که شناسنامه فرزند خوانده به نام پدر و مادر 

بی او باشد، بدیهی است  که هرکس طبق شناسنامه اش صدا می زنند و نسبت داده می نس

شود. عالوه بر آن الزمه قانون انگلستان فرزند خوانده می تواند دو شناسنامه به نام پدر 

واقعیش داشته باشد و از طرفی می تواند شناسنامه ای به نام پدر خوانده انگلیسی داشته 

 باشد.
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ای انسانی تلقی کرد؛ زیرا در حقوق عنوان پدیدهفرزندخواندگی رایج را بهتوان نمی. 0

فرزندان صلبی مزاحمت ایجاد می کند. اصل پذیرش فرزند خوانده خود در صورتی یك 

پدیده انسانی است که تعارض و منافات باحقوق فرزندان صلبی و سایر ورثه پدر خوانده 

دگی مانند ارث بردن و تكافل در پرداخت دیه که از نداشته باشد. التزاماتی بر فرزند خوان

هم فإخوانكم التزامات نسبی است مترتب نمی شود. در واقع نص قرآنی ))فان لم تعلموا آباء

(.اگر پدرانشان را نشناسید... (حقیقت هرج و مرج 59الدین و موالیكم(( )احزاب:فی

اصالح کرد با اقامه نظام خانواده  رساند. اسالم آن رادرروابط جنسی در جامعه جاهلیت می

که بر اساس پدر و فرزند و برپاکردن و استوار نمودن نظام جامعه بر اساس استوار بودن 

 کانون خانواده ی سالم.

شده، دارای همان طبق قانون آمریكا و انگلستان، کودکی که به فرزندی پذیرفته . 1

منظور رعایت ست. این امر بهحقوقی است که یك کودك مشروع از آنها برخوردار ا

اش است که هرچند به نفع فرزندخوانده است مصلحت کودك در دوران زندگی

آورد و در مواردی، باعث درگیری وجود می جهت مثبت است؛ اما حساسیت بهوازاین

شود؛ مگر اینكه پدرخوانده، فرزندصلبی نداشته باشد. در قانون میان اعضای خانواده می

یق میان فرزندخوانده و پدر یا مادرخوانده از لحاظ رنگ، فرهنگ، نژاد، ملیت آمریكا،تطب

شود و اگر سن فرزندخوانده باال باشد، و مذهب شرط نیست.این امر موجب تناقضاتی می

 گذارد.جامیتأثیرات روحی روانی به

، سالگی را 18ر سن یز یحقوقی است که فرد یعمل كا،یفرزندخواندگی در امر. 5

فرزندخواندگی نهادی قانونی است . دهدیقرار م یتحت سرپرستی پدر و مادر ،ور دائمطبه

و مادرخوانده به  فرزندخوانده و پدرخواندهمیان ی حقوقی و قانون یارابطه، آن بر اساسکه 

 سرپرستیت از کودکان بیحما یهاکی از روشی عنوانبههمیشه این امر  .دیآیوجود م

 .وجود داشته است
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عنوان فرزندخواندگی وجود ندارد که فرزندخوانده در حقوق ایران، نهادی به. 9

مند شود؛ اما با توجه به اینكه ازهرجهت در حكم فرزند واقعی باشد و از آثار پسر وپدر بهره

دوستی وکمك و حمایت از نیازمندان از تعالیم اسالم است بر رسیدگی به ایتام و نوع

ها تأکید و سفارش شده است، مقررات مدونی به سرپرست و لقیطکودکان بی

نامند. این منظورسرپرستی آنان وضع گردیده که برخی آن را فرزندخواندگی ناقص می

( از اصل 2مقررات، در قانون اساسی و قوانین عادی انعكاس یافته است. به موجب بند )

کان قانون اساسی جمهوری اسالمی، دولت موظف است از مادران و کود( 21)

 سرپرست حمایت کند.بی

 

 منابع

 .21ق،روح المعانی، بیروت، دار الكتب العلمیة،ج1115، آلوسی بغدادی، محمود (1

ق، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،قم، دفتر انتشارات 1113، ادریس حلی، محمدابن (2

 .2اسالمی،ج

 .11جم، المحلی، قاهرة، مكتبة الجمهوریة العربیة،1993احمد،بنحزم، علیابن (0

م، المغنی، بیروت، دار 1981، احمدبنقدامه، موفق الدین ابومحمدعبداهللابن (1

 .5الفكر،ج

 .12ق، لسان العرب، بیروت، دار الصادر،ج1111مكرم،بنمنظور، محمدابن (5

 .1م، السیرة النبویة، بیروت، دار االحیاء،ج2333، هشام، عبد الملكابن (9

 ، وزارت معارف.ش، فجر االسالم،تهران1019، احمد، امین (3

 م، احكام االسرة فی االسالم، بیروت، دار الجامعیة.1991، احمد، فرج حسین (8

وضعیت حقوقی فرزندخواندگی در حقوق » ش،1091، نیا،بهشید وهادی جرفیارفع (9

،تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین «المللی و تعارض قوانینایران،مقررات بین

 .28،ش 8الملل،دوره 

ق،جامع احكام الصغار، ریاض،  1089حسین،بنمحمودبن، محمداشروسنی حنفی (13

 .1مرکز الملك فیصل للبحوث والدراسات االسالمیة،ج
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ق،  1129، اهلل وپژوهشگران مرکز فقهی ائمة اطهار)ع(انصاری شیرازی،قدرت (11

 .0موسوعة احكام االطفال وادلتها، قم،مرکز نشر فقهی ائمه )ع(،

 .0،ج0د الفقهیة،قم،منشورات دلیل ما،چق،القواع1129، بجنوردی، حسن (12

 ق، صحیح البخاری، استانبول، المكتبه االسالمیه. 1138، بخاری، اسماعیل (10

 .11ق،وسائل الشیعة، تهران، المكتبة االسالمیة،ج1130، حرعاملی،محمدبن الحسن (11

 ق،مختلف الشیعة، بیروت، مكتب االعالم االسالمی.1039، یوسفبنحلی، حسن (15

 .5ش، احكام قرآن،تهران، جاویدان، چ1091، خزایلی، محمد (19

های تفسیر ش، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش1088، رضایی اصفهانی، محمدعلی (13

 .19و علوم قرآن،ج

 .3م،الفقه االسالمی وادلته، دمشق، دارالفكر،ج1933، زحیلی، وهبه (18

ق،تاج 1111، الدین سید محمدمرتضی حسینی واسطیزبیدی حنفی، محب (19

 .10هر القاموس،بیروت، دارالفكر،جالعروس من جوا

 .29،بی تا، مهذب االحكام، نجف، مطبعة االداب،ج سبزواری، عبد االعلی (23

 .5،ج3سید قطب، محمد، فی ظالل القران، بیروت، دار الشروق، چ (21

ق،المیزان فی تفسیر القرآن،دفتر انتشارات جامعه  1113طباطبائی، محمدحسین، (22

 .19و 2،ج5مدرسین قم،چ

ش، مجمع البیان ،تهران،انتشارات ناصر 1032، حسنبنطبرسی، فضل (20

 .8،ج0خسرو،چ

القرآن، بیروت،داراحیاء ،بی تا، التبیان فی تفسیر طوسی، محمد حسن (21

 .3العربی،جالتراث

ق، المفصل فی احكام المرأة والبیت المسلم،بیروت، 1115، عبدالكریم، زیدان (25

 .9مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر،ج

مفاتیح الغیب( ، بیروت، دار ) ق، التفسیر الكبیر1123، عمردبنفخر رازی، محم (29

 .0احیاء التراث العربی،چ

 .1ق، القاموس المحیط، بیروت، دار الجیل،ج1111، یعقوببنفیروزآبادی، محمد (23
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القرآن،بیروت، دار الكتب ق، الجامع الحكام1138، احمدبنقرطبی، محمد (28

 .11و  12العلمیة،ج

 .3و2فینة البحار، تهران،المكتبه االسالمیة،جش،س1090، قمی، عباس (29

 .0،بی تا، تفسیر قمی ، قم، مؤسسه دارالكتب،چ ابراهیمبنقمی، ابوالحسن علی (03

 .2،ج0ش، حقوق خانواده ،تهران، شرکت سهامی انتشار،چ1092، کاتوزیان، ناصر (01

،مجله «فرزندخواندگی از دیدگاه نوین روانپزشكی»ش،1039، کاهانی،علیرضا (02

 .11زشكی قانونی،سال سوم،شعلمی پ

ش، قانون حاکم بر فرزندخواندگی از نظر مقررات داخلی و 1039، متولی، محمد (00

 .133المللی خصوصی ایران، مجله کانون وکالی دادگستری، ش حقوق بین

 .22ق، بحار االنوار،بیروت، مؤسسة دار الوفاء،ج1130، مجلسی، محمد باقر (01

ؤلؤ و المرجان فیما اتفق علیه الشیخان، قاهرة، م، الل1989، محمد فؤاد، عبدالباقی (05
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 .1محمد علی صبیح،ج

 ش، تفسیر نمونه،تهران، دار الكتب االسالمیه.1031، مكارم شیرازی، ناصر (03

هیب، مصر، طبع مصطفی ق،الترغیب والتر1088الدین عبدالعظیم ،منذری،زکی (08

 .2البابی الحلبی،ج
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