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» با فرزندخوانده ریفرزندپذ  ازدواج«
  میقرآن کربا نگاهی به 

*يآباد نجف ردامادیم یدعلیس
  

  **يجواهر یدعلیس   ___________________________________________________________  

  چکیده
 یدگاهیمطرح است؛ د دگاهیچند د، با فرزندخوانده ریازدواج فرزندپذ یحقوق تیدرباره وضع

که در صدر اسـالم سـابقه نداشـته     داند یم يدیجد یعصر حاضر را نهاد حقوق یفرزندخواندگ
ازدواج  یحکم اولـ ، عقال يبا تمسک به بنا رو نیدرمورد آن وجود ندارد؛ ازا یاست و ادله نقل

 ریو تفس میاز قرآن کر یاتیبا استدالل به آ يگری. دداند یفرزندخوانده را حرمت م اب ریفرزندپذ
 نیچنـ ، دانسـته  از محـارم  یکـ یو  کیـ ولوژیفرزندخوانده را همچون فرزند ب، از آن حیرصحیغ

در  رییـ تغ جـاد یدنبال ا به، معاصر هانیفق یبرخ یول، حرام دانسته است یرا به حکم اول یازدواج
 نیچنـ  يحکم ثـانو ، درجهت دفع مفسده زیمصلحت و ن دآمدنیجامعه و مکلفان و پد تیوضع

ـ  نگهبان به يشورا هانیفق دگاهدی. اند را حرمت دانسته یازدواج ، از بدنـه حکومـت   یعنوان جزئ
 یول، تبصره ـ تعلق گرفته است  کیبا فرزندخوانده ـ مشروط به   ریازدواج فرزندپذ تیبه ممنوع

  دارد. تیمشروع یازدواج نیچن، هانیبنا بر نظر اکثر فق
بـه  ، موجـود  هاي استدالل یمذکور و بررس هاي دگاهیاز د کیهر انیحاضر پس از ب مقاله

دفاع کرده اسـت و آن را موافـق بـا     هانیغالب فق ازنظر تینقد آنها پرداخته است و درنها
را  تیحاکم يمشروط ازسو تیوضع ممنوع نی. همچنداند یم میقرآن کر هاي هیمنطوق آ
  .داند یفاقد ثمره قابل توجه م، انستهد میقرآن کر هاي هیخالف آ

  مصلحت.، يحکم ثانو، ازدواج، یسرپرست، یفرزندخواندگ :ن کلیديواژگا

                                                   
  ). )am42476@gmail.comینیامام خم یو پژوهش یگروه حقوق مؤسسه آموزش اری* استاد

  ).javaheriseyedali@yahoo.com( دیدانشگاه مفمعارف قرآن و کارشناس ارشد  هیحوزه علم سه** سطح 
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  مقدمه
 جوامــع در بدسرپرسـت  و سرپرســت بـی  کودکـان ی سرپرســت وي نگهـدار ، گذشـته  از

 و یموسـ  حضـرت  داسـتان  دربـاره   درایـن  میکـر  قرآن. است بودهی جیرا امر گوناگون
 اشاره کفالت باعنوان گرانید توسط آنانی سرپرست وي نگهدار موضوع به میمر حضرت

 دوره و تیـ جاهل دوران در امر نیا و) 12 :قصص /44ـ36 :عمران آلر.ك: ( است کرده
ـ م دری خاصـ  صـورت  به اکرم امبریپ بعثت  اسـت؛  بـوده  مرسـوم ی جـاهل  اعـراب  انی

ـ ادع واژه بـا  آنان از قرآن که را خود فرزندخواندگان اعراب کهاي  گونه به ـ  اءی  کـرده  ادی
 هاي شکل وها  صورت بای فرزندخواندگ امروزه. دانستند می یقیحق فرزند ؛ هماننداست

ایـران نیـز از    .گردد می اجرا واست  شده شناخته تیرسم به ایدني کشورها در گوناگون
ـ  فرهنـگ  باتوجـه بـه   و یسـت ن مستثنا قاعدهاین  از گذشـته تـاکنون    کـه ی اسـالم ی غن

 کودکان و تامیا ازي نگهدار وی سرپرست موضوع، است بوده متداول و جیرا ماندرکشور
 در قانونگذار. است بوده تأکید و اهتمام، توجه مورد، بدسرپرست اناًیاح یا سرپرست بی

 .رسـاند  بیتصـو  بـه  سرپرست بی کودکان از تیحما قانون عنوان بای قانون 1353 سال
 نحـوه  و طیشـرا . شـد  دیـ تجد وي بـازنگر  1392 سال در سال چهل از پس قانون نیا

، رنـد یبپذي فرزند به رای سرپرست بی فرزندتمایل دارند  کهي افرادي برای فرزندخواندگ
  .است شده انیب انقالب از پس و پیش نیقوان در

 ازدواج موضـوع ، شـد  مطـرح  دیـ جد قانون بیتصودنبال  به کهی موضوعات ازی یک
 مجـاز  دادگـاه  اجازه باازدواج مذکور ، قانون نیا در که است ریفرزندپذ و فرزندخوانده

 تبصـره ، بدسرپرسـت  و سرپرست بی کودکان از تیحماقانون ر.ك: ( است شده دانسته
ی برخ. گرفت قرار مد نظرها  رسانه و مطبوعات، یعلم محافل در موضوع نیا .)27ماده 

، نقد کـرده  رای قانون حکم نیا، جامعه خاص طیشرا نیهمچن وی شرع ادله به استناد با
 وی بررسـ  بـه  میدار قصددر مقاله حاضر . کردند قلمداد مشروعغیر وی اخالقغیر را آن
 آن بـه  دارد قصـد پیش رو  تحقیق کهی اصل چالش وپرسش . میبپرداز موضوع نیا نقد

 ازنظـر  ریفرزندپـذ  و فرزندخوانده ازدواج جواز مخالفان لیدال که است نیا ،دهد پاسخ
 موضـوع  نیا مخالفانی کل طور به شوند؟ می یابیارز چگونه لیدال نیا و ستیچی شرع
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ـ اول حرمـت  بـه ی گروهـ  کرد؛ بندي میتقس گروه چند در توان می را ـ  هی ی ازدواجـ  نیچن
 بنـا ، داننـد  می جواز و تیحل باره دراین را شرعی اول حکم اگرچه يگرید گروه .ندا قائل

ی اول حرمتبه  زین سوم دگاهید .ندا قائل موضوع نیا در حرمتی ثانون حکم بهی لیدال به
  .دارد اعتقاد دیشد کراهتبه  بلکه، قائل نیست يثانو و

 از پیش. میپرداز می آن نقد و ادله و ها دگاهید نیا از کیهری بررس به بحث درادامه
 بحـث  بـا  کـه را ی میمفـاه  و واژگان استالزم ، ها دگاهیدی سربر و نقد یا انیب به وود

  کنیم. نییتب اختصار به، ندا مرتبط

  واژگانی بررس .1
 زبـان ، کـریم  قـرآن  درو کاربردهاي گونـاگونی   واژگان با، »يگرید فرزندي نگهدار«از 

  خواهیم کرد.ی بررس را واژگان نیا از کیهر ادامه در .شود مییاد ی عربزبان  وی فارس

  ی)تبن( یفرزندخواندگ. 1ـ1
 و زن انیـ می خاص رابطه آن واسطه به که یحقوق ينهاد از است عبارتی فرزندخواندگ

 آنها به متعلق ـ یکیژنت ازنظر ـ طبعاً و شرعاً کهي فرزند و سو ازیک آنها ازی کی ای مرد
 کـودك  و، مادر و پدر عنوان به زن و مرد باره دراین. گردد می جادیا دیگر ازسوي، ستین

 و »پدرخوانــده« را زن و مـرد  رو ازایــن کننـد؛  مــی نقـش ي فــایا آنهـا  فرزنــد عنـوان  بـه 
 »Adopted« یـا  »فرزندخوانـده « را شـده  رفتـه یپذ شـخص  و» Adopter« یا »مادرخوانده«

ـ  زبـان  در .)1061ص، 5ج، 1378، يلنگـرود  يجعفـر ( نامند می ـ « واژه، یعرب  را» یتبن
، 14ج، ق1414،  منظور ابن( است شده گرفته »ابن« از کهاند  آوردهی فرزندخواندگ معادل

 اعـراب  انیـ درم نهاد نیای خیتار نهیشیپ با و است پسرگرفتن آن قیدقي معنا و) 91ص
 فرزنـد  رفتنیپـذ ، نبـوده  توجـه  مورد و مطلوب گاه هیچ دختران زیرا دارد؛ تناسب کامالً

ـ « شـه یر .)27ـ20، ص1391، ینینائ یتوسل( است بوده پسران به منحصراًي گرید » یتبن
 تیجاهل دورانی فرزندخواندگ بر قرآن در کهاي  کلمه تنها و است نرفته کار به قرآن در

  .شد خواهد نییتب بحث ادامه در که استی دع جمع» ادعیاء« کلمه، داردداللت 
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  )کفالتی (سرپرست. 1ـ2
 يگـر ید به يزیچ ردنک مهیضم معناي به اصل در و »کفلی، کَفَل« مصدرِ، لغت در کفالت
 رای مــیتی تیــترب وي نگهــدار، یسرپرســت، ضــمانتي معنــا بــه اصــطالح در و اســت

 عهـده  بـه  را یکودک یسرپرست هک يافراد به اساس براین .است رفته کار به گرفتن عهده به
 اغلـب  کـه  اسـت » کافل«ماده  نیا» فاعل« وزن نیهمچن. شود یم گفته» لیفک«، رندیگ یم

 /96ص، 10 ج، 1368، يمصــطفو( شــود یمــ اســتعمال انســان از یسرپرســت معنــاي بــه
ــن ــارس اب ــن /187ص، 5ج ، 1404، ف ــفراه /588ص، 11 ج، 1414، منظــور اب ، 5 ج، يدی
 نیتأم( یسرپرست معناي به »کفلی، کفل« یفعل ئتیه در کفالت، میکر قرآن در. )373ص

ـ  لیکفی واقع فرزند عنوان به میتی یتلق نه و ـ میتی از ينگهدار و) يمعنو و يماد منافع
 واژه مفهــوم بــامســئله  نیــا .)44: عمــران آل /12: قصــصر.ك: ( اســت رفتــه کــار بــه

 و سرپرسـت  بـی  نوجوانـان  و کودکـان  از تیـ حما« قـانون  در اکنون هم که» یسرپرست«
  .)1ماده ( دارد تطابق، است موجود» 10/7/1392، مصوب بدسرپرست

  )اءیادعی (دع. 1ـ3
 و خوانـدن ، صـدازدن  معنـاي  بـه  »دعـوت  و دعـا « شـه یر از لیـ فع وزن بـر ی دعـ  کلمه

ـ ا .اسـت  آمـده  کـردن  دعوت ـ  زبـان  در واژه نی ـ  دو بـه ی عرب  و »فرزندخوانـده « ايمعن
، فرزندخوانـده  معنـاي  بـه » یدع« .)198ص، 1386، آذرنوش( است رفته کار به »زنازاده«

ي گـر ید بـه  نسبتش آنکه حال، باشد خوانده شیخو فرزند را اوي مرد که استی کودک
ی پسـران  معنـاي  به وی دع جمع »اءیادع« .)261ص، 1ج، 1414، منظور ابن( است متصل
ـ  شتریب را عمل نیا اند. شده منسوب پدرانشان از غیربه  که است  داشـتن  از کـه ی مردان
 کـار  بـه هـا   پسرخواندهي معنا دری دع رو ازاین دادند؛ می انجام، بودند محروم پسر اوالد
 يموسـو ( شـود  مـی  شامل نیز راها  دخترخوانده »دعو« شهیر ازلحاظ هرچند ؛است رفته

ــدان ــطفو /411ص، 16 ، ج1374،  یهم ــه .)239ص، 3ج، 1368، يمص ــادع کلم  در اءی
 اسـت  کـرده  تأکیـد  نکتـه  نیا بر قرآن و است رفته کار به فرزندخواندگان معناي به قرآن

 بـر  رای واقعـ  فرزنـد  احکـام  و کردی تلقی واقع فرزند مانند دینبا را فرزندخواندگان که
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ـ ذل مکأَبناء مکاءیأَدع جعلَ ما و« :داد قرار آنها  تـوان  مـی  .)4 :احـزاب ( » مکبِـأَفْواه  مکقَـولُ  مک
ـ ا با میکر قرآن گفت ی جـاهل  عـرب  جامعـه  و عـرف  در کـه ی فرزندخوانـدگ  نـوع  نی

 قلمـداد ی قـ یحق فرزنـد  ماننـد ی حقـوق  احکـام  تمـام  در را فرزندخوانـده  و بود مرسوم
  .است کرده مخالفت، کردند می

  طیلق. 1ـ4
 گفتـه ی راهـ  سـر  طفـلِ  بـه  و است مفعول معناي به لیفع وزن بر »لقط« شهیر از» لقیط«

 یـا  باشـد  زنا از متولد خواه ؛شوند نمی شناخته و اند کرده رها را او نشیوالد که شود می
ـ فراه /393ص ،7، ج1414، منظـور  ابن( نباشد   ، فـارس  ابـن  /100ص، 5 ، ج1409، يدی
 یطفل به رو ازاین است؛ آني لغوي معنا همان، طیلقی فقهي معنا .)262ص، 5 ، ج1404

 کفالت دار عهده یکس وباشند  کرده رها یمحل در را او که شود یم گفته »یسرراه طفل«
 /88ص ،6، ج1419، یعـامل  ینیحسـ ( باشـد  زیـ مم طفـل  اگرچه ؛نباشد او یسرپرست و

  .)224ص ،3، ج1408، یحلّ عالمه

 فرزندخوانده با با فرزندپذیر ازدواج اولی حرمت حکمی بررس .2
  استناد به بناي عقال

ـ  از غیـر  را حال زمانی فرزندخواندگی برخ  معتقدنـد  و انـد  دانسـته  اسـالم  صـدر ی تبن
 سـابقه  اسـالم  صـدر  در کـه  اسـت ي دیـ جدی حقوق نهاد، حاضر عصری فرزندخواندگ

ي بنا به تمسک بااساس  براین ندارد؛ وجود آن درموردی نقل ادلهرو  ازاین و است نداشته
 داننـد  مـی  حرمت را حاضر عصر در فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواجی اول حکم، عقال

    .)http://www.rahesabz.net/story؛ مندرج در سایت: 1392 مهر، وریکد(

  مدعا نییتب و ریتقر .2ـ1
ـ  جوادی خیتار گزارش به استناد با مستدل ـ  المفصـل « کتـاب  در یعل  العـرب  خیتـار ی ف
ــل ــالماإل قب ــه، »س ــب ب ــاوت انی ــم تف ــدگ انی ــجاهل دورانی فرزندخوان ــ( تی  و) یتبن

http://www.rahesabz.net/story
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در آن دوران  یتبنّدارد آن است که  پردازد و آنچه بیان می می حال زمان یفرزندخواندگ
ـ ا جهینت و داشتهی قیحق پدر و پدرخوانده یتراض و نظر اتفاق به ازین  انتقـال ، توافـق  نی

 صـورت ی عمـوم  مراسـم  یـک  در که است بوده پدرخوانده بهی قیحق پدر حقوق تمام
ـ  رو ازاین است؛ شده می یقیحق فرزند منزله نازل فرزندخوانده و گرفت می  دربـاره  یتبن

شده ه و اغلب در مورد فرزندان ذکور انجام میبود النسب معلوم که کرد می صدق یکسان
 یجسم توان از استفاده منظوربه  که است اسالم از قبل یفرزندخواندگ همان نیا .است

ـ ، شـد  می انجام فرزندخوانده  ایـ ی قـ یحق مـادر  و پـدر ، دیـ جد یفرزندخوانـدگ  در یول
ـ اخت رو ازایـن  هسـتند؛  فرزنـد  یسرپرسـت  تیصـالح  فاقد که اند معلوم  ياعطـا  دري اری

 دیـ جد یفرزندخوانـدگ  در یاصـل  موضوع اند. مجهول ای و ندارندي گرید به یسرپرست
 و دختـر  گـرفتن  یسرپرست به از اعم، دیجد یفرزندخواندگ و است »کودك کی تیترب«

. اسـت  طیلق ،است یمتبنّ از تر کینزد يامروز فرزندخوانده موضوع به آنچه .است پسر
. يو بـودن  النسـب  مجهولي گرید، طیلق بودن ربالغیغی کی: است معتبر دیق دو، طیلق در
ـ  پـدر ، ملـتقط  صـورت  نیدرا، رفتیپذ فرزندخوانده عنوان به را طیلق يفرد اگر  مـادر  ای
اساس  براین .شود نمی بار طیلق بری قیحق فرزند احکام و شود نمی محسوب طیلقی قیحق
 یفرزندخوانـدگ  موضـوع  تفـاوت  ؛طیلقـ  نه، است یتبنّ نه یفرزندخواندگ ما دوران در

 فرزندخوانـده  بـر  طیلقـ  و یتبنّ احکام که دهد می نشان میقد طیلق و یدع، یتبنّ، دیجد
. کند ازدواج فرزندخوانده با ستین مجاز شرعاًکم  دست سرپرست. ستین يجار دیجد

 ینـوع  مفاسـد . اسـت  ياقـو  يمورده نادر مصلحت ازها  ازدواج گونه این هینوعه مفسد
ـ  حکـم  بـه  آن جـواز  عـدم  که استاي  اندازه به یازدواج نیچن  شـناخت  از پـس  یاول

. ستین مجاز شرعاً درنتیجه و مناقشه قابل اخالقاً یازدواج نیچن .روشن است، موضوع
 مهـر ، وریکـد ( داننـد  می حیقب را فرزندخوانده با سرپرست ازدواج ـ عقال هم بما ـ عقال

  .)http://www.rahesabz.net/story؛ مندرج در سایت: 1392

  مدعا نقد .2ـ2
  .شود می اکتفاها آن ازی برخ انیب به که است وارد استدالل نیا بری های رادیا

http://www.rahesabz.net/story
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  اتیآ داللت با ادعاشدهی تبن گستره مطابقت عدم. 2ـ2ـ1
  :است بودهذیل  موارد در تیجاهل دری فرزندخواندگگفته شد 

  .بود معلوم طفل پدر، اوالً
  .بود پسران درمورد، اًیثان

  .بود خانواده به کمک و خدمتي برا، ثالثاً
  .شود می ینف ذیل شرح به، قرآن اتیآ باتوجه بهاین مسئله 

  یقیحق نیوالد نبودن یا بودن مشخص ثیازح. 2ـ2ـ1ـ1
 و کنـد  میرد ، دادند می قرار یفرزندخواندگ يبرا که را یاحکام، قرآن اتیآ در خداوند

 باشـند  معلومها  فرزندخواندهی قیحق نیوالداعم از اینکه  داند؛ می قتیحق خالف را آن
  :دیفرما می خداوند رایز ؛نباشند یا

موهعاد ائهِمبال وطُ هأَقْس ندع فَإِن اللَّه واْ لَّملَمتَع مهاءابانُ ءکفَإِخْوـ  م  :میکمـوال  و نِیالـد  یف
 را آنهـا ی قـ یحق نسـب  و نیوالـد  اگـر  و دیبخوان پدرانشان نسب با، خطاب در را آنان
  .)5: احزاب( هستند دوستانتان و شمای نید برادران آنها، دیدانست نمی

ـ ادع، »... ءابـاءهم  تَعلَمـواْ  لَّـم  فَإِن...  البائهِم ادعوهم« آوردن با خداوند  یتمـام  شـامل  را اءی
ي ادعا که یدرحال، نباشد یا باشد معلوم شان یقیحق نیوالداعم از اینکه  داند؛ می کودکان
 از که داند می یکودکان شامل فقط را» اءیادع« و کند می محدود را هیآ گستره، شده مطرح
 بــه زمــان آن در کــهرا  یالنســب مجهــول کودکـان  وانــد  بــوده برخــوردار معلــوم نسـب 

 هیـ آی مطـابق  داللت با بیترت نیدب و است ندانسته یتبن، شدند می گرفته یفرزندخواندگ
  .است کرده مخالفت

  فرزندخوانده بودن مؤنث یا مذکر ثیازح. 2ـ2ـ1ـ2
 و شـد  مـی  انجـام  ذکور فرزندان درمورد فقط یتبن، تیجاهل زمان در که باره دراین

 قرآن در خداوندي متعدد موارد در، اوالً: گفت دیبا، نداشت انیجر دختران درمورد
ـ آ در رجـال  کلمـه  مثال براي است؛ کرده استفاده غلبه عنصر از میکر ي متعـدد  اتی

 مقصود، موارد ازی بعض در افتیدر توان میروشنی  به که درحالی، است شده استفاده
 هیآ در ابناء کلمه .)37 :نورر.ك: ( دوش می شامل نیز را زنان بلکه، نبوده مردانفقط 
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 تیـ جاهل عصر در کهی تیاهم با، اًیثان .داردی تیوضع نیچن زین احزاب سوره چهارم
 بودند؛ می پسرها  فرزندخوانده اغلب که ستین تعجب يجا، دادند می ذکور اوالد به

 یفرزندخوانـدگ  موضـوع  لیتبـد  بـر  نهیقر ای لیدل را »ابناء« کلمه توان نمی رو ازاین
است  داشته را تیخصوص نیا زمان آنی فرزندخواندگ میویبگ کهاي  گونه به دانست؛

 در که بودهي دادیرورد  مقام در خداوند بلکه، شد می انجامها  پسر درمورد فقط که
 بـه ی واقعـ  فرزنـدان  احکام دادن يتسر و نسب رییتغ واست  داشته انیجر زمان آن

 دختـر هـا   فرزندخوانده نداشتی تفاوت و است داشته دنبال به رای قیحقغیر فرزندان
  .پسر یاباشند 

  زهیانگ و جهت ثیازح. 2ـ2ـ1ـ3
 از اسـتفاده  جهـت  بـه  صـرفاً  اسـالم  از شیپ دوره دری فرزندخواندگ زهیانگ که ادعا نیا

 ؛ زیـرا نـدارد  تیـ عموم، اسـت  بـوده  فرزندخوانـده  قدرت و توان و يجنگاور خدمات
ي خـدمتکار  اي یـ جنگـاور  خـدمات  ازي ریـ گ بهـره  درجهـت  شـه یهمی فرزندخوانـدگ 
 نداشـتن  از کـه نـد  بود یهای خانوادهها  عصر یتمام در بلکه، شد نمی انجام فرزندخوانده

 خأل رکردنپ وی روان وی روح کمبود رفع جهت به را فرزند اتخاذ و بردند می رنج فرزند
 حضرت رهدربا خداوند. دارد یقرآن شاهد مطلب نیا. دادند می انجامي فرزند بی یعاطف

  :دیفرما می وسفی
 را يو مقام :گفت همسرش به، ]مصر زیعز[ دیخر مصر نیسرزم از را او هک سک آن و

ـ  و باشد سودمند ما يبرا دیشا !دار یگرام ـ  را او ای ـ ک انتخـاب  فرزنـد  عنـوان  هب  1... مین
  .)21: وسف(ی

  :دیفرما می یموس حضرت یفرزندخواندگ هدربار نیهمچن
ـ  شتنک قصد آنها دید چون[ فرعون همسر  و مـن  چشـم  نـور  :گفـت  ]دارنـد  را كودک
 2مینیبرگـز  خـود  پسـر  عنـوان  هب را او ای، باشد دیمف ما يبرا دیشا، دیشکن را او! توست

  .)9: قصص(

                                                   
 .»نفَعنَا أَو نَتَّخذَه ولَدایرِمى مثْوئه عسى أَن کو قَالَ الَّذى اشْترَئه من مصرَ المرَأَته أَ. «1
2» .ع نَ قُرَّتورْعف رَأَتام قَالَت نْیو   لَ   لى أَن کو سىع لَا ی لَا تَقْتُلُوه مه ا ولَدو ذَهنَتَّخ نَا أَورُونینفَعشْع «. 
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 ،3ج ،1407، يزمخشـر ( نداشـت  يفرزنـد  فرعـون  ؛ زیرازد یحرف نیچن فرعون همسر
  .)258ص ،10، ج1415، یآلوس /132، ص8 ، جیطوس /395ص

 و ينگهدار علتکه  شود می دانسته یموس حضرت یفرزندخواندگ داستان نقل از
ـ ن و فرزنـد  نداشـتن ، شهمسر و فرعـون  توسط یموس حضرت یسرپرست  و یعـاطف  ازی

 /13، ص16 ، ج1374،  یهمـدان  يموسو( داد قرار شانیا قلب بر خداوند که بود یمحبت
ی گـاه یجا بـا  فرعون .)394ص ،3ج، 1407، يزمخشر /163ص، 18 ج،  1360، یطبرس

 را او و نداشـت  یموس ينگهدار ازي گرید ازین احساسِ چیه، بود قائل خود يبرا که
 را او بلکه، بود نساخته رها شا يخدمتکار و يجنگاور خدمات از مندشدن هبهر خاطر به
، داد قـرار  کودك آن به نسبت همسرش و او دل در خداوند کهی عشق و محبت سبب به
  .رفتیپذي فرزند به

 خلـط ی ندخوانـدگ زفر مفهـوم  و معنا با را فرزند اخذ در هزیانگ مستدل، براین افزون
ـ انگ بـا  گـاه  یفرزندخواندگ رایز است؛ کرده  انجـام  فرزندخوانـده  تـوان  از اسـتفاده  هزی
ـ ترب و پـرورش  در کمک هزیانگ با خالص تین داشتن با گاه، گرفت می  کـه  یکـودک  تی
 داشـتن  از کـه اي  خانـه  در طراوت جادیا هزیانگ اب یگاه و است سرپرست بی و کس بی

 فرزندخوانـده  گـرفتن  يبـرا  یهای زهیانگ گیهم موارد نیا اند. بوده محروم فرزند نعمت
 مـورد در مـذکور  اسـتدالل دلیل  همین به ؛دهد نمی رییتغ را یفرزندخواندگ مفهوم و است

 نبـوده  حیصـح  اسـالم  صدری فرزندخواندگ با حاضر عصری فرزندخواندگ نهاد تفاوت
ـ  بـه  تـوان  نمی هم باز، یاختالف نیچن وجود فرض به بلکه، است  یفرزندخوانـدگ ی راحت
  .دانست دیجد ينهاد علت نیا به را حال زمان

ی فرزندخوانـدگ  با قرآن در )کفالت( یسرپرست موضوع حیناصح کیتفک. 2ـ2ـ2
  رانیا در

ـ تأ مـورد  کـه  )کفالت( یسرپرست نهاد غیر از را حاضر عصری فرزندخواندگ، مستدل  دیی
 آنکـه  از پـس  و اسـت  دانسـته  يدیـ جد نهـاد  را آن درنتیجـه  ؛دانـد  مـی ، اسـت  اسالم

 عقل حکم در شهیر که عقالي بنا به تمسک با، داند می ریفرزندپذ محرم را فرزندخوانده
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  .کند می اثبات یاول حکم به را دو آن ازدواج منع، دارد
 معنـاي  بـه  ــ  یفرزندخواندگ نام بهي دیجد نهاد حاضر عصر دردر پاسخ باید گفت 

 از پـیش  اعراب و انیروم، باستان انیرانیا انیم که اسالم از شیپی) تبن( یفرزندخواندگ
 در آن ماننـد  اکنـون  هـم  و )یپرتال جامع علوم انسان، 1387، یامام( داشته وجود اسالم

، 1391، توسـلی نـائینی  ر.ك: ( دارد وجـود  فرانسـه  و انگلستانهمچون  کشورهای برخ
ـ  یسرپرسـت  معنايهمانند  یا شدهرد  اسالم در و) 27ـ20ص  در کـه  باشـد  حضـانت  ای

ـ  حقـوق  در یفرزندخواندگ بلکه، ـ وجود ندارد است شده رفتهیپذ اسالم ـ ا یفعل ، رانی
  باشد. می شارع قبول مورد که است) کفالت( یسرپرست همان

 شـده  وضعی طیشرا قانون در سرپرست بی کودك رفتنیپذي برا اگرچهگفتنی است 
، دهد می جلوه اسالم رشیپذ موردی سرپرست نهاد با متفاوت رای فعلی سرپرست که است

 گذشـت  بـا  زیـرا  ندارد؛ راي دیجد نهاد جادیایی توانا، نبودهي ماهوها  تفاوت نیای ول
، گرفـت  مـی  انجـام ی آسـان  و سهولت به سابقاً کهي نهادي برا گاه، طیشرا رییتغ و زمان
 رییـ تغی کمـ  را ظـاهرش  و کنـد  مـی  دشـوار ی کم را آن انجام که دهند می قراری طیشرا
 ؛سـت ین دیـ جد نهـاد  جـاد یا و سـابق  نهادي ماهو رییتغ معناي بهمسئله  نیا اما، دهد می

ـ یب مـی  ازدواج مسئله در را امر نیا کهگونه  همان  انجـام  سـهولت  بـه  گذشـته  در کـه  مین
ی سخت به کهاند  داده قرار آني برای طیشرا اکنونی ول، داشتی آسان طیشرا وگرفت  می

 مشـابه ی طیشـرا  نیز رانیای اسالم کشور دری فعلی فرزندخواندگ مسئله. ردیگ می انجام
ی کمـ ، اسـت  داشته وجود اسالم صدر در کهی سرپرست با اگرچه دارد؛ ازدواج موضوع
ی سرپرست رشیپذ مقررات و طیشرا به، بوده زیناچها  تفاوت نیای ول، باشد می متفاوت

 جـاد یا سبب امر نیا و اند داده قرار آني برا جامعه راتییتغ با همگام که شود مربوط می
ـ ای فعلی فرزندخواندگ توان نمی رو ازاین شود؛ نمی يدیجد نهاد  غیـر از  يزیـ چ را رانی

  .دانستی سرپرست

  یسرپرست و نکاح اتیآ ازبرگرفته  اصول با استدالل مطابقت عدم. 2ـ2ـ3
 یفرزندخوانـدگ  بـا  متفـاوت  و دیـ جد نهـاد ، حاضـر  عصر یفرزندخواندگ میریبپذ اگر

ی مبـان  و اصول به توجه بدون را آن احکام توان نمی بازهم، است اسالم از شیپی) تبن(
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 و عـرف  بـه  تمسـک  با فقط و) کفالت( یسرپرست و نکاح همانند مرتبط هاي نهاد گرید
 شـده  واردی هـای  هیـ آی سرپرسـت  و ازدواج بابِ در رایز کرد؛ کشف عقالي بنا یا عادت
  .است کرده انیب را دو آن یمبان و اصول ازی برخ که است

ـ ب بـه  فقـط ، طلبـد  مـی  یواسع مجالی سرپرست و ازدواج اتیآی بررس ازآنجاکه  انی
  :میکن می بسنده، است شده استفاده اتیآ آن از کهی نکات

 همـه  بـا ی) شـرع  استمتاع( ازدواج که شود می استفاده نساء سوره 25 تا 22 اتیآ از
ـ آ اسـاس  بـر  .اسـت  شـده  استثنا کهی زنان مگر، باشد می ممکن زنان  سـوره  5 و 4 اتی

  .ندارد رای قیحق فرزند احکام رو ازاین ؛ستینی قیحق فرزند، فرزندخوانده، احزاب
 میریبپـذ  اگـر  و اسـت ي دیـ جد نهـاد  حاضـر  عصری فرزندخواندگ میکن فرض اگر

ـ با، اسـت  دهیـ گرد مشـتبه  ریفرزندپذ با فرزندخوانده ازدواجی حقوق تیوضع ي بـرا  دی
 .میکن مراجعه نکاح اتیآ از مستفاد اصل به آنی اول حکم کشف

 سفارش آن به، دانسته الزم را سرپرست بی کودکان ازي نگهدار وی سرپرست خداوند
  .داند می مردود، دهد رییتغ را افراد نسب کهرا ي نهاد هر ولی، است کرده
 در را سرپرسـت  بـی  کودکـان  و تـام یا يمعنـو  و يماد مصلحت تیرعا قرآن اتیآ

 و انصـاف  ریمسـ  از کـه  یکسـان  يبـرا  واسـت   دانسـته  الزم، شانیا با مخالطه گونههر
 .است گرفته درنظر دردناك یعذاب، کنند يتعد آنها امور در مصلحت

  حرمت اثباتي برا عقالي بنا به تمسک بودن  حیناصح. 2ـ2ـ4
ـ  حکـم ، عقال يبنااز  استفاده با توان می ایآ  را ریفرزندپـذ  و فرزندخوانـده  ازدواج یاول

 و ستین مجاز شرعاً و مناقشه قابل اخالقاً یازدواج نیچن« :شد معتقد و دانست حرمت
ـ  در رایز دانند؛ می حیقب را فرزندخوانده با سرپرست ازدواج ـ عقال هم بما ـ عقال  نیچن

 و کرد عبور دیبا يمورد نادره مصلحت از که است ادیز اندازه آن هینوع مفسده يموارد
؛ مندرج 1392 مهر، وریکد( »است حرام شرعاً ازدواج نیا درنتیجه ؛داد حرمت به حکم

ـ ا دانسـتن  حرام يبرا توان می ایآ .)http://www.rahesabz.net/storyدر سایت:   نـوع  نی
   کرد؟ تمسک عقال يبنا یا عقل از مستفاد اخالقِ و عرف به، ازدواج

ـ ب بانخست  :پرداخت میخواه انیب دو به، پرسش نیا به پاسخ يبرا  پاسـخ ، کوتـاه ی انی

http://www.rahesabz.net/story
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 اسـتدالل  در شـده  استفاده عناصر یبررس به ادامه در و داد میخواه میکر قرآن از ینقض
  .میده می یحلّپاسخ  وپردازیم  می

ـ ا بـا  مخالف را عقل از مستفاد اخالق، مستدل :ینقض پاسخ  دانسـته  ازدواج نـوع  نی
، شرع احکام ازي اریبسکه  همچنان. ندارد عقل در شهیری اخالق نیچن که درحالی، است

 خاطر به صرفاً احکام آن از دیبا ایآ ؛دیآ می یعقالئغیر یحت ای یاخالقغیر و خشن نظر به
 بـا  اسـالم  گفـت  تـوان  مـی  ایآ برداشت؟ دستی وهم عقل و عرف، اخالق با مخالفت

 عرف ازی برخ میدان می که درحالی است؟ کرده مخالفت، بوده عقل از مستفاد که یاخالق
 ؛اسـت  نـامقبول ی شـرع  ازنظـر ، بـوده  عتیشـر  مخـالف  جامعـه  در جیرا هاي عادت و

 کـه این وجـود  با، پدر فوت از پس پدر همسر با فرزند ازدواج بارهدر خداوند لمثا براي
 ارمکـ م /86ص، 5 ج، 1360، یطبرسـ ( داشـت  وجود تیجاهل عصردر  ازدواج نوع نیا

 کــرده ممنــوع را آن، )16ص ،10 ج، 1420، يراز فخــر /325ص ،3 ، ج1374، يرازیشــ
ـ ، داند می حیقب و زشتی عمل واست   سـابق  همسـر  بـا  ریفرزندپـذ  ازدواج هدربـار  یول

 بـد  و زشـت  اریبسـ  يامـر  زمان آن جامعه در ازدواج نیا کهاین وجود با، فرزندخوانده
 با، یدوم در و رفتینپذ، بود جیرا کهرا  یعرف یاول در. داند می مباح را آن، شد می یتلق

ـ را عـرف  و اخالق  مطلقـه  همسـر  بـا  ریفرزندپـذ  ازدواج و یفرزندخوانـدگ  دربـاره  جی
 و یعقالئغیر أمنش از که جامعه در جیرا عرف و اخالق رایز کرد؛ مخالفت فرزندخوانده

ـ  وندارد  یارزش چیه، است گرفته سرچشمه یشرعغیر  حکـم  تـوان  نمـی  آن واسـطه  هب
  .کرد کشف را یشرع

 اسـالم  صدری فرزندخواندگ موضوع در رییتغباید گفت  یبررس از پیش ی:حلّ پاسخ
ي خدادر رو ازاین م؛یدانست مردود حاضر عصر در را دیجدی فرزندخواندگ نهاد وجود و

 در کهباشد  میی سرپرست نهاد همان، است انجام حال در یاسالم جامعه در اکنون هم که
ـ  هـاي  تفـاوت  اگرچـه  ؛است شده انیب ضوابطش و طیشرا اسالم  بـه  پـس  ؛داردی جزئ
  .پرداخت میخواه مستدل بای همراه و تنزل ازباب استدالل ادامه یبررس

 چگونـه  عقال يبنا واسطه به ریفرزندپذ با فرزندخوانده ازدواج حرمت اثبات میبدان دیبا
 بـا  ریفرزندپـذ  ازدواج حرمـت  بـه  حکم توان می عقالي بنا به تمسک با ایآ، اوالً است؟
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ي واحدي عقالي بنا، فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج درمورد، اًیثان داد؟ فرزندخوانده
  ر؟یخ یا است شده محقق

 ازدواج حرمـت  بـه  حکـم ، عقـال ي بنا به تمسک با توان می ایآ :مسئلهي کبرای بررس
 نظـام  حفـظ  و عامه مصالح باتوجه به عقال کهی اعتبارات داد؟ فرزندخوانده با ریفرزندپذ

 شهیری گاه و شود می گفته عقال هم بما عقال آن به که دارد عقل در شهیری گاه، دارند
 بمـا  عقال کهیی بنا در اند. آورده وجود هب را آن عقال هم بما ال عقال که دارد عقل غیر در
 تیـ رعاي بـرا  عقـال  هـم  بمـا  آنهای وقت رایز ست؛ین ازین شارعي امضا، دارند عقال هم

 با تواند نمی، عقالست همان از خود که شرع، دارندی قضاوت، نظام حفظ و عامه مصالح
 شود می دهیفهم، کرد مخالفت آنها با مقدس شرع تیموقع نیا در اگر و باشد مخالف آن
غیـر   در شهیر کهی اعتبارات اگر .است دهیگرد صادر عقال هم بما ال عقال از اعتبار آن که

ـ  یک به دیبا، گردد صادر آنها از، دارد عقل ـ  و برگـردد ی حجت  معتبـر  را آن کـه ی حجت
 عقال هم بما عقالي بنا تیحجی یعن مسئلهي اکبر کهاکنون  .است شارعي امضا، کند می
  .میپرداز می مسئلهي اصغر به، میکرد قبول را

 يبنـا ، فرزندخوانـده  بـا  ریفرزندپـذ  ازدواج منـع  درمـورد  ایآ :مسئلهي صغرای بررس
ي عقـال ي بنا، مورد نیدرا که است باور نیبرا مستدل است؟ شده محقق يواحد يعقال

 است وارد باور نیا بری های رادیا ولی، است گرفته مفروض را آن و شده محققي واحد
  اند از: عبارت که

 اقامه لیدل، باشد عقل آن منشأ کهی یعقالي بنا نیچن وجود اثباتي برا مستدل )الف
 حرمـت  کردن قبول بر لیدل را یفرزندخواندگ موضوع درست تصور تنها و است نکرده

 درك عـدم  بـه  را شـمندان یاند گرید رو ازاین داند؛ می فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج
 موضـوع  عقـال بنـا باشـد    اگـر  کـه  درحـالی  ؛اسـت  کـرده متهم ی فرزندخواندگ موضوع

 مطـابق  یحکم و رفته خطا به آنها اکثر تاآنجاکه ،کنند درك یسخت به را یفرزندخواندگ
 کـه  اسـت  نمانـده  یباق يواحد اعتبار و بنا، اوالً ؛باشند کرده صادر آن يبرا خود درك
 آن شهیر شد نمی هم باز، داشت وجود يواحد اعتبار اگر، اًیثان کرد؛ استدالل آن به بتوان

 بـا  مطـابق  و اعتبـار ، حکـم و موضـوع   ادراك از پـس ، عقل رایز دانست؛ عقل حکم را
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 آن هنشـان  و یابـد  مـی  يحضـور  علـم  آن به و ابدی می خود نزد راها آنارتباط  بودن واقع
 یشـرع  تیوضعی بررس در که درحالی، ستها مکان وها  زمان همه در یهمگان تیمقبول

ـ  چیه و مستدل يبرا مذکور ییتوانا، ازدواج نوع نیا ، ثالثـاً  نـدارد؛  وجـود  عقـال  از کی
 در ؛ زیـرا دانسـت  حیقب را فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج مطلق توان نمی قطع طور به

 رو ؛ ازایـن دارند اذعانی ازدواج نیچن در فردي ضرور مصلحت وجود به عقالي موارد
 بنـا  هـم  اگـر  بلکه، کرد ادعا رای ازدواج نیچن حرمت و قبح مطلق صورت به توان نمی
ـ با، شود استفاده ازدواج نوع نیا حرمت اثباتي برا عقالي بنا از باشد  را آن حـدود  دی

  .ستین رفتهیپذ آن ییگو مطلق و کرد مشخص
ـ  اعتبـار  بـا  مقـدس  شـارع  که است نیا عقالي بنا به تمسک شروط ازی یک )ب  ای
 که یدرحال، باشد نکرده مخالفت، است آمده دیپد عقال هم بما عقال يازسو که یشئونات

 شارع که است يقواعد و اصول خالف، یازدواج نیچن مطلق دانستن حرام وی عقل قبح
 شـده  نازل یفرزندخواندگرد  در کهی اتیآ باوجود و است داده قرار عتیشر در مقدس

 را فرزندخوانـده  مطلقه همسر با ازدواج واست  مردهشی قیحق فرزندان غیر از را آنها و
 يبنا اگر، است دانسته زیجا را استثناشده موارد غیر از یزن هر با ازدواج و دانسته حالل
 از، شـد  مـی  معلـوم  درنتیجه بود؛ می رو روبه شرع مخالفت با، داشت وجود هم ییعقال
  .شد میرد  تینها در و است شده صادر عقال هم بما ال عقال

 کـه  کننـد  کشـف اي  گونـه  بـه  را آن حرمت وی عقل قبح جامعه کي یعقال دیبا )ج
 دارد نیا در ظهور، عقال میان اختالف و دارد عقل حکم در شهیر اعتبار آن گردد معلوم

 و تیمشـروع  هدربـار  آنهـا  نمیا که یدرحال، است نداشته عقل حکم در شهیر بنا نیا که
 کـه ی کسان نمیا بلکه، دارد وجود اختالف، فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج تیممنوع

  .دارد وجود اختالف استدالل قیطر در زین ندا قائل ازدواج نوع نیا حرمتی اول حکم به

 ریفرزندپـذ  بـا  فرزندخوانده ازدواج حکم حرمت اولیی بررس. 3
  تیترب سبب به

ـ   هـاي  که از برخی آیه برخی دیگر با تمسک به مالکی ابتـدا  ، انـد  دسـت آورده  هقـرآن ب
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ـ کن مـی  بـا آن معاملـه ربیبـه   ، فرزندخوانده را محـرم سـببی دانسـته    د و سـپس ازدواج  ن
همسـر فرزندخوانـده را هماننـد همسـر فرزنـد      ولـی  ، دندان می فرزندپذیر با او را حرام

همچنین  .دندان می و ازدواج فرزندپذیر با مطلقه یا بیوه فرزندخوانده را صحیح دانند نمی
 دندان نمی فرزندخوانده همانند، اوالد فرزندخوانده را ازحیث محرمیت و حرمت ازدواج

  .)http://quranicwisdom.wordpress.comمندرج در: ، حسین آل(

  مدعا انیب و ریتقر .3ـ1
موجبـات حرمـت ازدواج بـا     ازی یکـ ، نساء سوره 23 هیآ به استدالل در حسین احمد آل
  :دیگو می و داند می» کردن تیترب« را دیگري

ـ  ازدواج از همسر دختران مانند ]شود می جادیا ازدواج حرمت[ تیترب سبب به  اش یقبل
 بـه  مشـروط ، اش یقبل ازدواج از شوهر پسران ای سرپرست مرد حجوربودن در شرط به
 مشـترك  یزنـدگ  مرحله وارد دختران نیا مادر با ازدواج در نکهیا اول شرط شرط؛ دو

 و) سـت ین یکـاف  ازدواج مانیپ صرف( باشد شده یجنس رابطه يبرقرار و تماسی عنی
 یزنـدگ  میحـر  بـه  دختر واردشدنی عنی ؛است) بهیرب( دختر حجوربودن در دوم شرط

ـ یترب رابطـه ( یسبب اصل نیا میتعم. مرد مراقبت و ـ  حجـور  و یت  میحـر  در حضـور  ای
 بـه اي  خـانواده  توسط که پسرخوانده ای دخترخوانده هرگونه به) سرپرست مرد یزندگ

ـ  تیـ محرم جـاد یا باعـث ، شـوند  مـی  گرفتـه  يفرزند  مـادر  و پـدر  و فرزنـدان  آن نیب
ـ ا. شود می شان سرپرست ـ آ از بخـش  نی ـ  دختـران  کـه  هی  ازدواج از همسـر  پسـران  ای

 بـه ی) رصـلب یغ( فرزندخوانـده  تیمحرم دهنده میتعم درواقع، کند می محرم را اش یقبل
 .)همان( است یکودکان نیچن

  :دیگو می، است آمده احزاب سوره 4 هیآ در که »اءیادع« کلمه دربارهي و
ـ آ ناسـخ  درنتیجـه  و باشد قرآن خود ابداع تواند می کلمه نیا  دربـاره  نسـاء  سـوره  اتی

 يبـرا ] نساءسوره  23[ هیآ در. بود نخواهد »خوانده« چه، یصلب چه، فرزندان تیمحرم
 همسران با ازدواج که است گفته و است کرده استفاده صلب کلمه از یواقع پسر زیتما

 آنچه نیبنابرا ؛ستین ریپذ امکان، هستند شما) صلب( پشت ای نسل از که تان پسران وهیب
ـ ولوژیب فرزند همچون قرآن هیآ نیا طبق، مینام می فرزندخوانده امروز ما  عنـوان  بـه  کی
 از پـس  همسـرفرزندخوانده  کـه  تفـاوت  نیا با تنها ؛است شده شناخته محارم ازی کی

http://quranicwisdom.wordpress.com
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. شـود  مـی  ساقط تیمحرم ازی) قیحق فرزند برخالف( فرزندخوانده از ییجدا ای فوت
، است شده حالل یصلبغیر فرزند مطلقه همسر با ازدواج اتیآ نیا در نکهیا باتوجه به

ـ ز هیقضـ  درآنجـا  کـه  احـزاب  سوره اتیآ از بعد دیبا اتیآ نیا احتماالً پس  يبـرا  دی
 قـرآن  لیتما عدم که است واضح صورت نیدرا. باشند آمده، است شده مطرح بار نیاول

 پسـران  کلمه از مجدد استفاده و) فرزندخوانده يبرا( اءیادع خاص کلمه کاربردن  هبدر 
 مثابـه   بـه  فرزندخوانـده  تیمحرم تداوم از تیحکاها  یصلبغیر از آنها کیتفک سپس و

 هـر  تیـ محرم تـا  کنـد  نمـی  محـدود  بـه یرب بـه  را دخترخوانـده  هیآ نیا .... دارد فرزند
ــه مشــروطاي  دخترخوانــده ــا ازدواج ب ــب مــادر ب ــا ازدواج و در نتیجــه شــود اش وهی  ب
 قاعده، برعکس بلکه باشد مجاز اي که فرزند پذیر با مادرش ازدواج نکرده دخترخوانده

ـ  ازدواج از همسـر  دختر به) یرصلبیغ( دخترخوانده تیمحرم ییامضا  میتعمـ  اش یقبل
 شـده  منع) 6ـ2: نساءر.ك: ( قرآن اتیآ ریسا طبق تامیا با ازدواج، اوالً رایز ؛است افتهی

 حقـوق  از اسـتفاده  سـوء  ازي ریجلوگ علت به .2 ؛میتی بودن نابالغ .1: لیدل دو به، است
 فیتعر فوق هیآ که ندارد وجوداي  نشانه چیه). یانسان و یاجتماع حقوق، یمال( کودك

 بـا  ازدواج بـدون ( بـه یربغیر هـاي  دخترخوانده فیتکل و بکاهد بهیرب به را دخترخوانده
 تیمحرم بودن مشخص علت به صرفاً هیآ نیا بلکه، باشد داشته نگه نامعلوم را )مادرشان

ـ آ در یصـلب غیر و یصـلب  دختـر  میان زیتما عدم دلیل به( دخترخوانده  بـه  معطـوف ) هی
ـ یترب سـبب  حیتوضـ  بـا  بهیرب يرو تمرکز نیهم یحت اما، است شده زینها  بهیرب  بـاز ی ت

  .)همان( شد خواهد زین بهیربغیر هاي دخترخوانده تیمحرم ییچرا کننده هیتوج مجدداً

  مدعا نقد وی بررس .3ـ2
ــب در کــه مــذکور اســتدالل ــمحرم انی ــده تی ــا ازدواجــش حرمــت و فرزندخوان  ب
 از مـورد  چنـد  انیب به رو ازاین دارد؛ي متعدد هاي رادیا، است شده وارد ریفرزندپذ

  :میکن می اکتفا آن
 شـوهر  خانـه  در بـه یرب اگر که ستین معنا نیدب 1»مکحجورِ یف یاللَّات« جمله )الف

                                                   
اتُ   کم و خَالَاتُکم و عماتُکم و أَخَواتُکم و بنَاتُکتُام أُمهیکحرِّمت علَ. «1 هـأُم و الْأُخْـت نَـاتب الْأَخِ و نَاتب و الَّتـىِ  کم م

م الَّتىِ دخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّم کم من نِّسائکم الَّتىِ فىِ حجورِکئبام و ربکعۀِ و أُمهات نسائامنَ الرَّضَم کم و أَخَواتُکأَرضَعنَ
 ).23 :نساء(» کم الَّذینَ منْ أَصلَابِکمئلُ أَبنَائام و حلَیکونُواْ دخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جنَاح علَکتَ
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 اسـت  حـرام  او بـر ، نباشد نیز او کنار در اگر بلکه، شود می حرام او بر، باشد مادر
ــو( ــدانی يموس ــطفو /420، ص4 ، ج1374، هم ــ /26، ص4ج، 1368، يمص  یقرش

 اختالف چیه حکم نیا در و) 458، ص2 ج، 1378، هیمغن /45، ص3، ج1412، ییبنا
ـ ا و) 94ص، 5 ج، 1360، طبرسـی ( نـدارد  وجـود  فقهـا  نمیا ينظر ـ ق نی ـ آ در دی  هی

 میحر شدن حفظ، نکاح میتحر حکم یاصل علت دیشا و است موارد غالب کننده انیب
ـ  جنَـاح  فَلَـا  بِهِـنَّ  دخَلْـتُم  ونُواْکتَ لَّم فَإِن« از توان می را نیا و باشد مادر و پدر لَ یکعم« 

ـ ق، زوجـه  بـا  زوج همبسترشدن نجایدرا زیرا کرد؛ استفاده  حکـم  و بـوده  حکـم  دی
 حکمـت  انیب به مشعر که »مکحجورِ یف یاللَّات« دیق برخالف ؛است دیق نیا دائرمدار
  .باشد می مادر شوهر با دختر ازدواج حرمت
 :شـود  مـی  محقق شرط دو با بهیرب با ازدواج حرمت حکم، مذکور استدالل طبق )ب

ـ ترب، ؛ دوممـادر  با مادر شوهر همبسترشدن، نخست ی زنـدگ  در بـه یرب واردشـدن  و تی
 گونـه چ، میبدان هیآ حکم دآمدنیپد شرط را دو نیا اگر اکنون. شوهرش و مادر مشترك

  .میبدهي تسر گرید موارد به را ازدواج حرمت حکم، ها شرط ازی یک وجود با
ـ یترب روابـط  داشـتن  و مشـترك  میحر یک دری زندگ که است معتقد مستدل )ج ی ت
  :گردد می سرپرست با فرزندخوانده انیم تیمحرم باعث

 انیب و نبود قبول مورد که کرد ارائه را یفیضع استدالل، مذکور هیآ به تمسک با، اوالً
  .گذشت آن

ـ ترب رفصبا  باشد بنا اگر، اًیثان  سرپرسـت  محـرمِ  را او، کـودك  ازي نگهـدار  و تی
 گـران ید کنـار  دری مـدت ی طیشرا بر بنای ول، ندا سرپرستي دارا که رای کودکان، میبدان

ها  بار مادرشغیر از کهی کودک ژهیو به م؛یبدان گرانید آن به محرم دیبا رااند  کردهی زندگ
 دهیـ نمک زن آن نهیسـ  از را ریشـ  ماًیمسـتق  آنکه یا است نبوده یپ در یپی ول، خورده ریش

 حکـم  هـان یفق از یـک  چیه که درحالی، باشد بودهي و نزد نیزي ادیز مدت اگرچه ؛است
  اند. رفتهینپذ را دو آن انیم تیمحرم
ی قـ یحق فرزنـد  همانند را فرزندخوانده، تیمحرم در خداوند است معتقد مستدل )د
 کـرده  اسـتفاده  »ابنـاء « کلمه از، »مکأَصالبِ من نَیالَّذ مکأَبنائ حالئلُ« در ؛ زیرااست داده قرار
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 نـدارد  وجود نکاح حرمت ثیازحی واقع فرزند و فرزندخوانده نمیای تفاوت پس است؛
ـ ا ناسـخ ، بوده قرآن ابداع، است آمده احزاب سوره در که »اءیادع« کلمهشاید  و ـ آ نی  هی

 همسر همانند، تیمحرم در فرزندخوانده همسر شود می معلوم »بکمصالأ من« از .نباشد
 همسـر  نـه ، اسـت  حـرام  فرزنـد  پـدر  بـر  فرزنـد  همسـر  فقـط  رو ازایـن  ست؛ین فرزند

  .)همان( فرزندخوانده
 ظهـور  حـد  بـه  تا، يقو هرچند عبارت در احتمال وجود، اوالًباره باید گفت:  دراین

 قرآن را »اءیادع« است محتملـ   يو نزدـ   یوقت رو ازاین بود؛ نخواهد استناد قابل، نرسد
 نسـاء  سـوره  23 هیآ ناسخ احزاب سوره 4 هیآ است محتمل نیهمچن و باشد کرده ابداع
  .کرد اثباتها  احتمال نیا با را فرزندخوانده تیمحرمی قطع حکم توان نمی، باشد نبوده
ـ ب یا مطلقه همسر با شخص ازدواج حرمت انیب مقام در خداوند، اًیثان  فرزنـدش  وهی
 دانسـته ی واقعـ  فرزنـدان  هماننـد هـا   فرزندخوانـده ، تیـ جاهل در ازآنجاکـه ولی ، است

 ندیشـما  صلب از که هستند ییآنها شما فرزندان بفهماند تا آمد »مکأَصالبِ من«، ندشد می
ــن /48ص، 3 ج، همــان( ــ اب ، يراز فخــر /111، ص1412، رشــب /379، ص1 422، یعرب

ـ  .)422، ص4ج، 1374، یهمدان يموسو /30ص، 10ج ، 1420  مسـتدل  سـخن  نیهمچن
 لَیالسـبِ  يهـد ی هـو  و الْحقَّ قُولُی اللَّه و مکبِأَفْواه مکقَولُ مکذَال مکأَبنَاء مکاءیأَدع جعلَ ما و« هیآ با

موهعاد ائهِمالَِب وطُ هأَقْس ندع ممکـن  گونـه چ رایـ ز نـدارد؛ ي سـازگار  )5ـ4 :احزاب( »اللَّه 
ـ  را آن و دیـ نخوان خـود  اوالد راهـا   فرزندخوانده دهد می دستور که خداوند است  هگفت

 هـر ي بـرا ي واحد خطاب و بداند انسانی قیحق اوالد را آنها خودش، داند می نادرست
  .استمبرّ آن از مقدس شارع که است تناقضمسئله  نیا. باشد آورده آن دو

 نسـاء  سـوره  نزول، دیز بنجابر تیروا مطابق آن لیتکم و عباس ابن تیروا طبق، ثالثاً
 و سـوره  نینودم احزاب سوره، مشهور قول هب بنا رایز ؛است بوده احزاب سوره از پس

، 1ج، 1415، معرفـت ( اسـت  شـده  نـازل  کـه  بـوده اي  سـوره  نینـودودوم  نسـاء  سوره
، اسـت  داشـته  درنظـر  مسـتدل  کـه ی هـای  احتمـال  تمـامی  درنتیجـه  ؛)147 و 137صص
  .بود خواهد باطل
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  ریفرزندپذ با فرزندخوانده ازدواج تیممنوع ثانوي حکمبررسی  .4
ـ م ؛ زیـرا است جواز فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواجی اول حکم معتقدندی برخ  آن انی
 کـه اي  مفسـده  باتوجـه بـه  امـا  ، نـدارد  وجود، اوردیب ازدواج حرمت کهی نسبت چیه دو
 حفـظ  جهـت در و شـود  مـی  جـاد یا جامعه و خانواده در ازدواج نوع نیا وقوع دنبال به

 دگاهیـ د اگرچه ؛دانند می حرمت را ازدواج نوع نیاي ثانو حکم، جامعه و فرد مصلحت
 انیب به ادامه در .است ازدواج نیا دیشد کراهت آن و دارد وجودباره  ایندر زیني گرید
  .میپرداز می دگاهید دو نیا نقد و

  مفسده رفع و جامعه مصلحت لیدل بهي ثانو حرمتي مدعا .4ـ1
  :شود می استدالل گونه این دگاهید نیا در

 ؛نـدارد  را یصلب مادر و پدر با فرزند هرابط، دختر چه و باشد پسر چه فرزندخوانده
 رای نیتکـو  مـادر  و پـدر  حس مشابه یحس، مادر و پدر دارد امکان استی هیبد اگرچه
 یحقـوق  احکـام  سـبب  تواند نمی حس نیا یول، باشند داشته زین فرزندخوانده به نسبت
 را او یسرپرست تا رفتهیپذ) یتبنّ( عنوانبا را يپسر ای دختر، انسان کههنگامی  البته .باشد

ـ ا اگـر  طبعاً، کند نگاه فرزند عنوان به او به و ردیگ عهده به ـ تغ نگـاه  نی  تنهـا  نـه ، کنـد  ریی
ـ  عمـل  نیا است ممکن بلکه، یابد نمی یواقع يمعنا يهمسر  صـدمات  هوجودآورنـد  هب
. سـت ین مجـاز  اسـالم  در مطمئنـاً  که شود جامعه در ياعتماد بی زین و یروان، یاجتماع

 کـه  گـردد  عتیشر و نید اصل بهی نیبدب باعث جامعه در است ممکن امر نیاهمچنین 
ـ بن استحکام و حفظ يبراو  است ممنوع حتم طور به  رفتنیپـذ  اصـوالً  کـه  خـانواده  انی

ـ ا به زین فرزندخوانده  و پـدر  میـان  ازدواج عقـد  تنهـا  نـه ، ردیـ گ مـی  صـورت  هـدف  نی
ـ  بلکـه ، شود نمی هیتوص فرزندخوانده ـ دل هب ـ بن یگسسـتگ  ازهـم  جـاد یا لی  و خـانواده  انی

، عتیشر و نید به نسبت ینیبدب جادیا زین و جامعه افراد يبرا یروان و یروحصدمات 
ی مـذهب  تیسـا  از نقـل  بـه  ،یزنجـان ( سـت ین زیجا و آورده وجود هب يثانو حکم ینوع
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  مدعا نقد وی بررس .4ـ2
، حرمـت  يثـانو  حکم به جواز یاول حکم رییتغ در را خود عمده لیدل مستدل ازآنجاکه

ـ بانخسـت  ، داند می جامعه و نامکلف از مفسده دفع و مصلحت حفظ  بـه ي مختصـر  دی
  .میبپرداز فقه در مصلحت گاهیجا

  حکمي اجرا و قیتطب ثیازح فقه در مصلحت نقش. 4ـ2ـ1
 قبـال  در کمتـر  مفسـده  بـه  اخذ و مفسده عدم، منافع از عامي معنا، مصلحت از قصودم

 نتـری  مهم از ،فقه با آن رابطه به بردن یپ و مصلحت شناخت. است باالتر مفسده به اخذ
 و دهـد  قـرار  نظـر  مطمـح  دیبای فقه احکام کشف در مجتهد شخص که استی مباحث

 نظام حفظ وجوب به ربازید از هانیفقي فتوا. دینماي زیر یپ آن هیپا بر را خود استدالل
 میتقـد  لزوم، گردد نظام در اخالل و مرج و هرج باعث کهی عمل هر حرمت وها  انسان

 وی حکـوم  احکام تیمشروع رفتنیپذ، فاسد به افسد دفع و آن غیر برتر  يقو مصلحت
ي اجرا و امتثال در مصلحت حضور ازی همگ، فقه اصول در تزاحم هگسترد بحث طرح

  .)401ص، 1388، دوستیعل( دارد تیحکای شرع احکام
 و فـرد  تیوضـع  تحـوالت  وهـا   تیـ ظرف لحاظ، دهند می انجامها  نهاد نیا کهي کار
 اسـناد  درنظرگـرفتن  زین و آنها تزاحم و کالن و خرد مفاسد و مصالح مالحظه و جامعه
 ثبـات  عـدم  وی شرع حکم رییتغ رو ازاین ؛استی قانون اعتبار دری شرع مقاصد و معتبر

 در رییتغ و تحول، حکم متعلق مصداق یا موضوع مصداق در رییتغ و تحول درنتیجه، آن
 در تحـول  و جامعـه  و مکلـف  تیوضـع ، ها تیظرف در رییتغ و تحول، حکمي ها مالك

  .است تصور قابل حکمي اجرا تیریمد وها  وهیش
 ظـاهر  یـا  حیصـر  داللـت  هازجمل دارد؛ وجود نهاد نیا کاربستي برای های اریمع اما

 از حکـم  مناط کشف، اریمع مصلحت عنوان بهی مصلحت لحاظ بری شرع ادله و نصوص
 با حکم مالك به هیفقی ابیدست و، گرید عاتوموض به آن حکم دادن يتسر و ملفوظ سند

 تیدرنها. دیننمای تخط آن از و کند ضبط را موارد آن هیفق دیبا که باشد می استقرا کمک
 نـه  و استی فقه هاي ضرورت و احکام، نصوص از غفلت به مجاز نه، استنباط در هیفق
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ـ درا. اسـت ی شرع خُرد و کالن مقاصد به نسبتي مهر بی یا غفلت به مجاز  صـورت  نی
، دیرسـ  موضـوع  یـا  اریـ مع مصلحت به یا دیگرد قاطع شارع مقصد به اگر استی عیطب
 ریتفسـ  مصلحت و مقصد آن باتوجه به رای شرع نصوص و دهد افتو دیبا آن اساس بر

  .)492ـ412ص، همان( کند

  مصلحت قیمصاد بر مدعا انطباقی بررس. 4ـ2ـ2
ی شرع حکم رییتغ اثباتي برا نخست چه تغییراتی را درجه در مستدل میبدانالزم است 

ي بیـان کـرده   ثـانو  حرمت و تیممنوع به فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج جوازی اول
 تحـول ، است کرده استفاده حکم رییتغ اثباتي برا آن از کهی وجه رسد می نظر به .است

  :دیگو می مستدل .باشد می جامعه و مکلف تیوضع در رییتغ وها  تیظرف در
 عهده به را او یسرپرست تا رفتهیپذ) یتبنّ( عنوان تحت را يپسر ای دختر انسان که یوقت
ـ تغ نگاه نیا اگر طبعاً، کند نگاه فرزند عنوان به او به و ردیگ  يهمسـر  تنهـا  نـه ، کنـد  ریی

ــا ــ يمعن ــپ یواقع ــی دای ــد نم ــان( ... کن ــه ،یزنج ــل ب ــا از نق ــذهب تیس ــی م  :نهیپارس
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 در و است دانستهی اول حکم ثبات عدم عوامل ازی یک را مکلف تیوضع در رییتغي و
  :دیگو می ادامه

ـ  عمل نیا است ممکن بلکه ـ ، یاجتمـاع  عاتیضـا  هآورنـد  وجـود  هب ـ ن و یروان  زی
ـ ا نکهیاغیر از ست؛ین مجاز اسالم در مطمئناً که شود جامعه در ياعتماد بی  امـر  نی

 حتم طور به که گردد عتیشر و نید اصل بهی نیبدب موجب جامعه در است ممکن
  .(همان) است ممنوع

ي ثـانو  حکـم  بـه  جـواز ی اول حکم رییتغ در زین را جامعه تیوضع رییتغ بیترت نیدب و
که در ذیل بـدان   است واردی مالحظات مذکور استدالل بر .است دانسته لیدخ تیممنوع

  .شود اشاره می

  مکلف تیوضع در رییتغ عدم. 4ـ2ـ2ـ1
 دانسته مفروض مکلف تیوضع در رییتغ، مذکور استدالل در، اوالًدراین باره باید گفت: 

 تیوضع در رییتغ که گردد اثبات دیبا و داردی شناس موضوع به ازین آنکه حال، است شده

http://www.parsine.com
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  است؟ داده رخ لیدل چه به، شده حکم رییتغ و ثبوت عدم سبب که مکلف
 در و مطلـق  صـورت  بـه  تـوان  نمـی  را دو آنی روحـ  تیوضع در رییتغ وجود، اًیثان

 یتمـام  در اگـر  رایـ ز دانسـت؛ ي ثـانو  حکم عنوان ساز موضوع و رفتیپذ مواردی تمام
ـ ا، ردیبپـذ  را آن زین جامعه و بداند شیخوی قیحق فرزند را کودك، سرپرست موارد  نی

ـ آ بـا آشـکارا   يامـر  چنـین  کـه  است نسب در ردادنییتغ مصداق  سـوره  5 و 4 هـاي  هی
ـ ، باشـد  دلسـوز ي پـدر  رفتـار  هماننـد  رفتـارش  صرفاً اگر و است شدهرد  احزاب ی ول

 روابـط  و تیوضـع ی بررسـ  صورت نیدرا، باشد ندانسته اوی قیحق یول را خود گاه هیچ
 صـورت  بـه  دیبا یسرپرست آغاز ازي ادیز مدت گذشت از پس کودك و سرپرست نمیا

ـ تغ مطلـق  صورت، يموردی بررس بدون توان نمی و شودی بررسي فرد وی جزئ  در ریی
  .رفتیپذ را دو آن تیوضع

 در کهی عنوان و زهیانگ رایز رفت؛یپذ توان نمی را عنوان و زهیانگ در رییتغ اصل، ثالثاً
ی فرزندخوانـدگ ، اسالم از قبل و است داشته وجودتر نیز  پیش، است شده ذکر استدالل

 صـدر  از پـس  حـال  ؛اسـت  داده می رخی عاطف کمبود احساس و فرزند نداشتن دلیل به
 داشتن بهی عاطف ازین وي فرزند بی بد احساس ایآ، شد میتحری فرزندخواندگ که اسالم
 چـه  مسـلمانان  پـس  !ریـ خ بـود؟  شـده  برطرف، اوالد بدون هاي خانوادهي ازسو فرزند

ـ آ کردند؟ می ، اسـالم  از پـیش  طیشـرا  همـان  بـا ، یفرزندخوانـدگ  میتحـر  وجـود  بـا  ای
ی سرپرست یا کفالت نهاد عنوان ذیل را کودکانی سرپرست آنکه یا گرفتند می فرزندخوانده

  :میشو می یادآور پاسخ در باشد؟ فرزند نداشتن بری امیالت تا گرفتند می دست به طیلق و
 در و اسـت ي فطـر ، او به مادرانه و پدرانه نگاه و فرزند داشتن بهی عاطف ازین )الف

 از کـه ی کسان، خیتار طول در رو ازاین است؛ داشته وجود جوامع تمام در و خیتار طول
ـ الت تااند  درآمده خودي برای کودک اخذ درصدد شهیهم، بودند محروم فرزند داشتن ی امی

ـ « صـورت  به اسالم از قبل امر نیا .باشد فرزند نداشتن بر  در حاضـر  عصـر  در و» یتبن
 سـاده  یـا  کامـل ی فرزندخوانـدگ  صـورت  به کایمرا و سیانگل، فرانسه چونی یکشورها
 نهـاد  و شـده رد  یفرزندخواندگ، یمصالح وجود بر بنا، اسالم دری ول، ردیگ می صورت
  .است کرده رپ را آني جای سرپرست یا کفالت
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 یـا  سرپرسـت  بـی  کودکان، حاضر عصر تا اسالم صدر از مسلمانانیی ازسو )ب
ی قیحق فرزند احکام حال نیع در و دادند می قرار خود تکفل تحت را بدسرپرست

 یتمـام  در فرزندخوانـده  بـا  ازدواج نکـه یا بـا  دیگـر  ازسـوي  و کردند نمی بار او بر
ـ دل چیهـ  به آن حرمت گاه هیچ، است داده رخ کم و داشتهي بد صورتها  دوران  لی

 ازدواج جواز وی فرزندخواندگ حرمت مورددر ازآنجاکه و است دهینرس ما بهی نقل
 یدرصـورت  فقـط ، دارد وجـود ی قطعـ ی شرع نصوص فرزندخوانده مطلقه همسر با

 درك با مصلحت آن که کرد عبور مصلحت با موافق درجهت نصوص آن از توان می
 با تزاحم چوني گرید مانع و باشد شده حاصل، گمان و ظن نه، عقل منجز وی قطع

  .دیاین شیپ نیزي ضرور مصلحت

  فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج تیممنوع در اریمع مصلحت وجود عدم. 4ـ2ـ2ـ2
 از را خـانواده  اسـتحکام ی طیشـرا  هر تحت فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج وقوع ایآ
ـ ، یاجتماعباعث صدمات  و برده نیب ـ ن و یروان  شـود؟  مـی  جامعـه  در ياعتمـاد  بـی  زی

  است؟ جامعه و خانواده مصلحت خالف بر شهیهمی ازدواج نیچن وقوع ایآ گرید انیب به
 قهیسل و وهم حاصل آنچه قراردادن میبدانباید  مصلحت صیتشخ هاياریمع انیب در

 اسـتنباط  در آن از بـردن  بهـره  و عقـل  منجز وی قطع درك عنوان به، است معلق عقل یا
، اسـت  شـده  اسـتفاده  آن از مـذکور  مسـئله  در کـه  اسـت ی هـای  ارینامع ازی یک، احکام

 کـرد  عبور مصلحت با موافق درجهت نصوص آن از توان می یدرصورت فقط که درحالی
  .باشد شده حاصل عقل منجز وی قطع درك با مصلحت آن که

 از کـه  کرد فرض را ازدواج نوع نیا ازي موارد توان می، مذکورپرسش  به پاسخ در
 خـانواده  و جامعه مصلحت حال نیدرع، شود محقق و بوده فردي ضرور مصلحت هزمر

 زییـ تم سن درفرزندخواندگی  کهاي  فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج مثالً نرود؛میان از
، او رشد سن از پس و ندارند وجود دو آن میاني ادیزی سن اختالف ،شده جادیا کودك
ی زندگ گرو در فقط رای زندگ ادامه کهاست  آمده وجود هب نیطرف میان اي اندازه به عالقه

 مـردم  عمـوم  کـه صورت بگیرد ی مکان به انتقال از پسیا اگر ازدواج ؛ بدانند یکدیگر با
 هرابطـ  گاه هیچ کهاي  خانواده و جامعه در یا، دنندار شانیای سرپرستي ماجرا از یاطالع
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  .ندینما ازدواج و کردهی زندگ، نداشته باور را دو آني فرزند وي پدر
 جـواز  یـا  حرمـت  درباره جامعه و فرد مصالح به آگاه شمندانیاند اختالفهمچنین 

 لیدل هب توان نمی رو ازاین دهد؛ می عقل منجز وی قطع درك عدم از خبر، ازدواج نوع نیا
 در اخـتالف  چیهـ  کـه ی شرع معتبر نصوص از خانواده و جامعه مصلحت تیرعا عدم

 بـه ، اسـت  شـده  درك معلـق  عقل با که مصالح آن طبق و کرد عبور، ستین آن صحت
  .دادنظر  ازدواج نوع نیا تیممنوع

  جامعه مصلحت با مخالف احکام مطلق دري ثانو حکم وجود عدم. 4ـ2ـ2ـ3
ي ثـانو  حکـم  بـه  را اسـت  جامعـه  مصـلحت  برخالف آنچه مطلق طور به توان نمی

 بـه ی انسـان  جامعـه  یا انسان کی هاي برخورد یا شئون آنکه حیتوض. دانست ممنوع
 بـه  توانـد  نمی آن بدون کهاي  گونه به ؛ها ضرورت )الف: است منقسم یکل قسم سه
 ؛اوسـت  هـاي  حاجـت  کننده نیتأم که، یعموم هاي ازین )ب ؛دهد ادامه خود اتیح

 در کـه ی عـادات  وهـا   خواسـت  )ج ؛دهـد  مـی  ادامه خود اتیح به آن بدون هرچند
ها آن نبود هرچند ؛است رگذاریتأثها  انسان و جوامع رفاه لیتکم وی راحت و نیتحس

 ابتـدا ، مصـالح  حیترج بیترت ضوابط در هانیفق اساس براین ؛آورد نمی دیپدی مشکل
 وهـا   عـادت  بـر  رای عموم هاي ازین سپس وی عموم هاي ازین بر راي ضرور مصالح

. )543ــ 542ص، 1388، علیدوست(اند  کرده مقدمی لیتکم وی نیتحس هاي خواست
 مصـلحت  خـالف  بـر  هرآنچـه  مطلـق  کـردن  ممنوع که شود یم دانسته مقدمه نیا با

 فرزندخوانـده  با ریفرزندپذ ازدواج اگرچهپس  ؛نیست حیصح، است جامعهی عموم
 ممنوع را آن مطلق صورت به توان نمی، میبدان جامعهی عموم مصلحت خالف بر را

 ریفرزندپـذ  ازدواج ازي مـوارد  تـوان  می رایز نمود؛ مقدم را جامعه مصلحت و کرد
 تـوان  نمی و است فردي ضرور هاي مصلحت جزء که کرد تصور را فرزندخوانده با

 بدانـد  فرزندخوانـده  اگـر  مثـال  بـراي  کـرد؛  مقدم آن بر را جامعهی عموم مصلحت
 زییـ تم سـن  دری فرزندخوانـدگ  اگـر  مخصوصـاً ـ   نیسـت  سرپرسـت ی واقع فرزند

 خـود  و گـردد  او هفتیشـ ، رشـد  سـن  از پس وـ   باشد گرفته صورت فرزندخوانده
 و کنـد  ازدواجي گـر ید بـا  نتوانـد اي  حادثه اثر بر اتفاقاً و بدهد ازدواج درخواست
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ـ ن سرپرسـت ، باشـد  داشـته اي  ژهیوي نگهدار به اجیاحت ی عمـوم  اعـالن  از پـس  زی
 مخـالف  را یازدواج نیچن توان می ایآ، کندي و با ازدواج به اقدام، یفرزندخواندگ

 و دانسـت  ـ دیرس آن به عقلی قطع درك با بتوان اگرـ   جامعهی عموم مصلحت با
ـ ترت ضوابط در که هانیفق انیب طبق کرد؟ ممنوع را آن ، انـد  کـرده  ذکـر  مصـالح  بی

 تیـ رعا جهـت  بـه ، استي ضرور مصلحت مصداق که رای ازدواج نیچن توان نمی
  .دانست ممنوع مطلقاً، جامعهی عموم مصلحت

 و وهـن  هرنـوع  از آن حفظ و عتیشر و نید مصلحت میتقد لیدل چه به همچنین
 بـه  فرزندخوانـده  بـا  ریفرزندپـذ  ازدواج مطلـق  صـورت  به که است آن مستلزم، ینیبدب

ـ ب درهـا   ییگـو  مطلقی برخ استگفتنی  گردد؟ ممنوعي ثانو حکم ـ ترت ضـوابط  انی  بی
 و نیـ د حفـظ  مصـلحت  مطلـق  میتقـد  تـوان  نمـی  رو ازایـن  سـت؛ ین قبول قابل مصالح

 کـه  منکـر  ازی نهـ  و معـروف  بـه  امـر  مثـال  بـراي  ؛دانست حیصح را آنغیر بر عتیشر
ـ تمام حفظ به مشروط، است مترتب آن بر عتیشر و نید حفظ مصلحت ی جسـمان  تی

 اصـالحات  ههمـ  اتفـاق  بـه  بیقر اکثر شک یب یا ؛است منکر ازی ناه و معروف به آمر
 يجـا ی عموم متداول مصالحِ زمره در که انیآدم گوناگون شئون درها  توسعه وی عموم

ی برخـ  ارتکـاب  وی شخصي ضرور مصالحی برخ تیتفو مستلزم، يضرور نه، ردیگ می
 بـا  تـوان  نمـی  حـال  نیبـاا  .)530ــ 529ص، همان( استی اول واجبات ترك و محرمات

ـ  صـورت  بـه هـا   رفتـار  گونه نیا انجام بري ضرور مصلحت مطلق میتقد به تمسک ی کل
 بـا  تـوان  نمی رو ازاین ست؛ها ییگو مطلق نوع نیا از زین مذکور مسئله. گرفتاي  خدشه
 در کـه ی نیبـدب  هرنـوع  گزنـد  از، عتیشـر  حفـظ  و مصـلحت  مطلـق  میتقد به تمسک
 شـخص ي ضـرور  هـاي  ازین جزء گاه کهرا ی فعل جواز، دیآ دیپد است ممکناي  جامعه

  .دانست حرام، شود می

  فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج دیشد کراهتي مدعای بررس .5
 دیشـد  کراهـت ، عهیشـ  فقـه  دگاهید از فرزندخوانده و سرپرست ازدواج معتقدندی برخ
ـ ن حرمـت  استفاده ادله و اتیروا از ينادر بعضِ از است ممکن بسا  چه و دارد  کـرد  زی
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  .)1392مهر  30، شفقنا خبرنگار با وگو گفت در ،یلنکران فاضل(

  . تقریر و بیان استدالل5ـ1
 مکـروه  را قابلـه  بـا  ازدواج کـه ی اتیـ روا ذکـر  از پـس  محمدجواد فاضل لنکرانیاهللا  آیت
 يتسـر  فرزندخوانـده  بـا  ریفرزندپـذ  ازدواج بـه  را اتیـ روا از دسـته  آن مالك، داند می
 یدرصـورت  نکـه یا بری مبن، فقه و اتیروا در شده مطرح تهکن به توجه لزوم بر و دهد می

 آن بـا  او ازدواج يبـرا  اسـالم ، کرد بزرگ و داد قرار خود تیترب در را کیودک یزن هک
  :دیگو می و ندک می تأکید، است قائل دیشد کراهت كودک

ـ ا ازدواج است ممکن ينادر موارد در تنها هکنیا يبرا ـ  نی  مصـلحت  او بـا  كودک
 حرمت نه و راهتک آن يبرا و است نبسته یلک طور به را راه اسالم نیبنابرا ؛باشد

  (همان). ردیگ می درنظر را
 مجلس در فرزندپذیر با فرزندخوانده ازدواج اجازه قانون بیتصو به العمل عکس با يو

  :دارد می اظهار وداند  می نامناسب را آن، یاسالمي شورا
ـ  هکنیا طور نیهم و عتیشر روح با يناسازگار نیا به قانون نیا بیتصو در دیبا  نیچن

 نظـام  در قانونگـذار . شـد  مـی  توجـه ، نـدارد  یچنـدان  تناسـب  زین فقه خود بااي  لهئمس
 عتیشـر  در و مطـرح  مکـروه  صورت به فقه در هک رااي  لهئمس دینبا یاسالم يجمهور
، است حرام آنچه هک همانطور ؛نباشد هم حرام ولو، درآورد قانون عنوان به، است ناپسند

ـ درآ قـانون  صورت به دینبا یشرع تیممنوع دلیل به ـ  يمـوارد  ؛دی  یشـرع  جهـت  از هک
  .)همان( شود یقانون دینبا زین است ناپسند

  استدالل نقد وی بررس. 5ـ2
 کراهـت ، یقطع مناط حیتنق و جیتخر راه از اتیروای گروه از توان می ایآ نکهیا در

 طلبد می ییروای فقه کار، کرد استفاده فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواجي برا دیشد
 نقـد  به پرسش چند طرح با، مقام نیا در ولی، است خارج مقاله نیارسالت  از که

  :میپرداز می استدالل
 قانوناً دیبا، شود می یتلق ناپسند غالب موارد در و دارد کراهت هرچه چرا )الف
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  گردد؟ ممنوع
ـ  توان نمی رو ؛ ازاینباشدی شرع نیمواز اساس بر دیبای اسالم حکومت قانون ی فعل

 شـده  حرامي ثانو حکم به مگر، دانست ممنوع، است زیجا اعم معناي به عتیشر در که
 بـه  کـه  جامعـه  یا مکلف جانب دری مصلحت اخذ درجهت که شرع حاکم حکم یا باشد
  .باشد کرده ممنوع را آن، شده دهیفهمی عقل درك

ـ  حکـم  بـه  فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج اگر اکنون  دیشـد  کراهـت ي دارای اول
ـ ن آن مطلـق ی قـانون  تیـ ممنوع و باشد نشده اثبات آني ثانو حرمت و باشد ـ  در زی ی پ
 و هـرج  ازي ریشـگ یپ و نظام حفظ در جامعه و مکلفان جانب دری مصلحت وجود عدم
ـ با چـرا ، باشـد  نشده رفتهیپذ مرج  يجـواز  حکـم  و کـرد ی تخطـ ی شـرع  حکـم  از دی

  !دانست؟ ممنوع راـ  اعم معناي به ـ
 آنی قـانون  تیممنوع، فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواجی اول حکم اثبات ازپس ایشان 

ـ دل ذکـر  بـدون  و عتیشـر  روح و فقـه  بـا ي سـازگار  عدم چونی جمالت انیب با را ، لی
ـ ا دانستن ممنوع در کهی لیدل حداکثر و است شده خواستار ـ ب ازدواج نـوع  نی  کـرده  انی

 :دیـ گو مـی  که گونه همانباشد؛  می آن زدانستنیجا فرض در مصلحت بودن اندك، است
 قانونگـذار  و است آن در یمصلحت هک است بوده ينادر موارد در، شده زیتجو هم اگر«

 خبرنگـار  با وگو گفت در ،یلنکران فاضل( »کند مطرح قانون عنوان به را نادر موادر دینبا
   .)1392مهر  30، شفقنا

ـ با، نـدارد ی چنداني سازگار فقه روح با شرع در کهی موضوع هر ایآ) ب  قانونـاً  دی
  گردد؟ ممنوع

ی ول، است نکرده حرام رای های موضوع، یمصالح وجود دنبال به مقدس شارع یگاه
ی زانیم رو ؛ ازایناست دانسته مکروه را آن، نخوانده خود پسند مورد زین را آن دآمدنیپد
 وجـود  بـر  بنـا  مقـدس  شارع که طالق نهاد مثال براي دارد؛ را فقه باي ناسازگار عدم از

ـ ، رفتـه یپذ اسالم در را آنی مصالح  مجـازات  یـا ، اسـت  دانسـته  ندیناخوشـا  را آنی ول
ـ ، کـرده  نیتـدو  اسـالم  در را آنی مصـالح  وجود بر بنا که قصاص  دیگـر  ازسـوي ی ول
 اگرچـه  مقدس شرع .است کرده قیتشو مجازاتي اجرا از عفوکردن بر را حق صاحبان
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برخـی   وجـود  دنبـال  بـه  ولـی ، است دانسته ندیناخوشا را ها موضوع گونه نیا دآمدنیپد
  .است کرده نیتدو را آن، عتیشری کل مقاصد با آنیی سو هم و مصالح

 عـرف  گـاه  ؛مخالف یگاه و است عرف با موافق گاهی های موضوع نیچناکنون 
 در که طالق نهاد مثال براي ؛خیر یگاه و پندارد می يضرور را آن به ازین جامعه یک
 ؛اسـت  ظلم وي بد مصداق گریدی برخ در و شود می پنداشتهي ضرور مواردی برخ

 بـا  ریفرزندپذ ازدواج. است شده دهید آني برای گاهیجای اسالم قانون در رو ازاین
، گـردد ی تلقـ  ناپسند موارد غالب در و باشد کراهتي دارا اگرچه زین فرزندخوانده

 شـده  زیجـا  عتیشری کل مقاصد با آنیی سو هم و مصالحبرخی  وجودی پ دری ول
 آني براي گرید حکم، جامعه اخالق ای عرف مخالفت رفص به توان نمی پس است؛
ـ ثـانو  عنـوان ی فعل جامعه در که استی درصورتامر  نیا البته. شد قائل  حکـم  اي ی

  .باشد نشده جادیا آن میتحر در حاکم
ـ ای قانون کردن ممنوع بر کهي شنهادیپ در مستدل که میشو می یادآور درانتها  نـوع  نی

 دیبا می، کرد می ارادهي ثانو حرمت حکم اساس بر را آن تیممنوع اگر، دهد می ازدواج
ـ ب، بـود  مـی  لیـ دخي ثـانو  حکـم  بهی اول حکم رییتغ در آنچه و کرد می اثبات را آن  انی
 نظـر ، داده شـنهاد یپ راـ   حـاکم  حکم قیطر ازـ   یقانون تیممنوعاساس  براین نمود؛ می

 نظر عنوان به شانیا نظرالزم است  درنتیجه است؛ کرده انیب باره دراین را خودی کارشناس
  .باشد گرفته قرار قانونگذار توجه مورد، دیگر کارشناسان نظر کنار در، کارشناس یک

  ریفرزندپذ با فرزندخوانده ازدواجی) قانونی (حکومت منعی بررس .6
ـ تأ مـورد  و شـد  مطـرح  فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج درباره کهي دیگر دگاهید  دیی

  :دیگو می، گرفت قرار نگهباني شورا
ـ ، آن از بعد چه و حضانت زمان در چه ازدواج  ممنـوع  فرزندخوانـده  و سرپرسـت  نیب

 مصلحت به را امر نیا ، سازمان یمشورت نظر اخذ از پس صالح دادگاه هکنیا مگر، است
  .)8/8/1392 خیتار، یاسالمي جمهور روزنامه( دهد صیتشخ فرزندخوانده

ـ أت مـورد  و شـد  ایـ مه مجلـس  نـدگان ینما توسـط  نظر نیااینکه  باتوجه به ي شـورا  دیی
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 »حــاکم حکــم« هدربـار . اســت حــاکم حکـم  قیمصــاد ازی یکــ، گرفـت  قــرار نگهبـان 
ی برخـ  کـه ی یجـا  تا، دارد وجود نظر اختالف، استي ثانو ای یاول حکم که جهت ازآن

ـ  حکم نه را آن هانیفق ـ  .يثـانو  نـه  وانـد   دانسـته ی اول ـ ن آن گسـتره  دربـاره  نیهمچن  زی
 مطلقـه  تیـ والي مبنـا  اسـاس  بـر  ولـی ، دارد وجود هانیفق میاني ادیز هاي ییناهمسو

 تیشـأن  اوي بـرا ، باشـد  داشته قرار حکومت رأس در دیال مبسوطی هیفق کهی زمان، هیفق
» یالهـ  حکـم « گـر ید نمونـه  کـه  میقـائل ، استی یانشا تیماهي دارا کهی احکام صدور

 و نـدارد  وجـود  نفـوذ  ثیـ ازح شـان یاي فتاو وها  حکم آن نمیای تفاوت چیه و باشد می
 و نظـام  حفـظ ، مکلفـان  مصـلحت  حصـول  جـز ي زیچی حکومت حکمي مبنا ازآنجاکه

، )725ــ 661ص، 1388، دوسـت یعل( سـت ین نظـام  اختالف و مرج و هرج ازي ریشگیپ
 کـالن  مصالح مطابق خود، مسئله هدرباری کارشناس نظر افتیدر از پس دیبا شرع حاکم

. گمـارد  همـت ی الهـ  حکم کشف به، کارشناس نظر حفظ و استنباط نیمواز و عتیشر
 قـرار  نظـر  مـورد  راي حداکثر مصلحت، مسئلهی بررس در کارشناسان غالباًگفتنی است 

ـ  دري درصـد  هشـتاد  مصـلحت  درك از پـس  کارشـناس  مثـال  براي دهند؛ می  ازی طرف
 حـاکم  کـه  سـت ین معنـا  آن بهی کارشناس نظر ولی، داند می تر موجه را طرف آن، مسئله
 بـا ، یکارشناسـ  نظـر  دانستن از پسي و بلکه، دهد فتوا یا حکم آن مطابق دیبا می شرع
 یـا  حکـم ، احکام استنباط درباب مذکور طیشرا تیرعا و عتیشر کالن مصالح به نگاه
ي دارا کـه ی احکـام  دادن در شـرع  حـاکم  کـه  است نیا امر ظاهر البته. دهد می ییفتوا
 نظـر  مـورد ، سـت یني صددرصـد  کـه را ی مصلحت تواند می شتریب، استی یانشا تیماه

ـ ، جامعـه  مشـکالت  حل در و هدد قرار  مطـابق ، مفاسـد  و مصـالح  تـزاحم  در ژهیـ و هب
  .کند حکم ياکثر مصلحت

  استدالل انیب و ریتقر .6ـ1
 درجهت ولی، داند می جواز را فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواجی اول حکم، دگاهید نیا

 چه و حضانت زمان در چه را آن جامعه و فرزندخوانده از مفسده دفع و مصلحت حفظ
ــی ، اســت دانســته ممنــوع، آن ازپــس   مصــلحت کــه دارد وجــودي مــوارد چــونول
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، گذشـت ي ضرور مصالح آن از توان نمی و است ازدواج نوع نیا گرو در فرزندخوانده
 سـازمان ی مشـورت  نظر اخذ از پس صالح دادگاه اگر که است افزوده آن به رااي  تبصره

 صـادر  را آن اجـازه ، نـد یبب ازدواج نوع نیا گرو در را فرزندخوانده مصلحت، یستیبهز
  .)بدسرپرست و سرپرست یب کودکان از تیحماقانون  27ماده  تبصره( کند می

  استدالل نقد وی بررس .6ـ2
  :پرداخت میخواه دگاهید نیا ثمره و مسئلهي صغرای بررس به، مقام نیا در

 ممنـوع  کامـل  صـورت  به فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج، مذکور دگاهید در )الف
، نکـرده  ممنـوع  را آن مقدس شرع کهی ازدواج الجمله یف کردن ممنوع ولی، است نشده

ـ آ است؟ی مصلحت چه دنبال به ی تحـول  چنـان  جامعـه  و مکلفـان  غالـب  تیوضـع  در ای
 گـردد؟  جامعـه  در کـالن  مصلحت رفتن ازدست باعث آن تیرعا عدم که آمده وجود به

ـ  ازنظـر  و داردي ندیناخوشـا  ظـاهر  فرزندخوانـده  بـا  ریفرزندپذ ازدواج اگرچه ی اخالق
 عصـر  در و اسـت  ندانسته حرام را آنی مصالح وجود بر بنا اسالم ولی، نداردی مناسبت
 دنبـال  به که است نشده جادیاي جد رییتغ جامعه یا مکلفان غالب تیوضع در زین حاضر

 در کهي رییتغ بلکه، میباش مصلحت آن تیرعا به ملزم تا شود جادیای مصلحت، رییتغ آن
 رای مصـلحت  چنـان  است نتوانسته، شده جادیا جامعه ازی قسمت یا مکلفانی برخ جانب

 جـاد یا یـا  مکلفـان  غالـب  مصـلحت  رفـتن  میاناز مستلزم آن تیرعا عدم که کند جادیا
  .باشد دهیگردی اجتماع نظام در ومرج هرج وی نظم بی

 نبـودش  در کـه  سـت هاي  جـه ینت و اثـر  چـه  مذکور دگاهید بودن یقانون در )ب
  د؟یآ نمی وجود به

ـ ا اگـر   ازدواج دربــارهی قـانون  همـاد  چیهـ  درنتیجـه  و شــد نمـی  یقـانون  دگاهیـ د نی
 بـه  صـالح  يذ مراجـع ي دعـوا  طـرح  بـا ، داشـت  نمی وجود ریفرزندپذ با فرزندخوانده

 و گرفـت  مـی  قـرار  دادگـاه ی بررسـ  مورد ریفرزندپذ با او ازدواج، فرزندخوانده تیطرف
 اسـت  موظـف  یقاضـ « :دیگو می کهی اساس قانون 167 اصل از استفاده با دادگاه حاکم

 منـابع  بـه  اسـتناد  بـا ، ابـد ین اگـر  و ابدیب نهمدو نیقوان در را دعوا هر حکم کند کوشش
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 سـکوت  بهانـه  بـه  تواند نمی و دینما صادر را هیقض حکم، معتبر يفتاو ای یاسالم معتبر
 امتنـاع  حکـم  صـدور  و دعوا بهی دگیرس از، نهمدو نیقوان تعارض ای اجمال ای نقص ای

 هـاي  دادگـاه ی دادرسـ  نیـی آ قـانون  214 مـواد  بـه  ای کرد می یدگیرس پرونده به، »ورزد
 وی مـوم ع هـاي  دادگـاه  قانونی دادرس نییآ 3ماده  وي فریک امور در انقالب وی عموم

 درمـورد ی کارشناسـ  نظـر  درخواست با درنتیجه ؛کرد می مراجعهی مدن امور در انقالب
 هـان یفق از معتبـر ي افتـو  اخـذ  با و شانیا نیماب یف حاکم روابط کشف و پرونده نیطرف

 مـورد  دگاهیـ د که استی درحالمسئله  نیا. پرداخت می پرونده فصل و حل به، موجود
 انضـمام  بـا  فرزندخوانـده  بـا  ریفرزندپـذ  ازدواج تیممنوع درباره نگهباني شورا دییتأ

 ازي ریشـگ یپ گونـه  چیهـ  مـذکور  دگاهیـ د رایز داشت؛ نخواهد نیا جزاي  جهینت، تبصره
ـ با مـی ، ازدواج از پس بلکه، آورد نخواهد ارمغان به رای ازدواج نیچن وقوع  نیطـرف  دی

 شـدن  مطـرح امـا  ، ندارد وجود قانون نیا نبود با تفاوتی چیهپس  کنند؛ رجوع دادگاه به
، ناآگـاه  دوسـتان  و گانگـان یب سـوي ازی های هجمه دآمدنیپد سبب آنی قانون تیممنوع

 تیـ ممنوع، هانیفق مشهوري مبنا بر بنا نیبرا افزون. دیگرد کشور نیقوان بودن یاسالم به
 حرمـت  و دارد همـراه  بـه  رای فـ یتکل حرمت فقط ازدواج نوع نیا) حاکم حکم( یقانون
 بـوده  قانونگـذار  دسـتور  تیـ رعا عـدم  خـاطر  هب آنی فیتکل حرمت و آورد نمی یوضع

، باشـد  شـده  انجام قانونگذار اطالع بدونی ازدواج نیچن کهي موارد در رو ازاین است؛
 کـردن  یقـانون  بـاره در قانونگـذار  بـود  آن سـته یبا. دانست باطل را آنها ازدواج توان نمی

 مـوارد ی دربرخـ  قانونگـذار  اگر رایز کرد؛ نمی ورود، ازدواج نوع نیا جواز یا تیممنوع
 قـانون  در اگـر  مثال براي ؛آورد نخواهدی ارمغان به اذهان شیتشو جزي زیچ، کند ورود
 داشـته  توانـد  مـی  یدائمـ غیر زوجـه هـا   ده وی دائم زن چهار تا مرد هر که شود حیتصر
اي  ثمـره ، ینظمـ  بـی  و شیتشـو  جادیا و هاي انجمن ازی انبوه گروه اعتراض جز، باشد

 اسـت  انـدك  اي اندازه به فرزندخوانده با ریفرزندپذ ازدواج وقوع احتمال. نداشت وجود
 اذهـان  شیتشـو  و اضـطراب  شدنبال به که گردد بیتصوی قانون آني برا نبودي ازین که
 درانتهـا  .)89ص، 1392، يبـا ( داشـت  دنبال به راها  انجمن ازي اریبس گروه اعتراض و

، سـت ین دهیپوشـ ی کس برها  ازدواج نوع نیا اکثری اخالق قبح اگرچهکه  میشو می متذکر
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 احکـام  ازی برخ، اوالً رایز دانست؛ی شرعغیر را آن، نبودن یاخالق صرف به توان نمی اما
ـ  يدارا ولی، ستینی اخالق عرف نگاه درـ ها   مجازات باب در ژهیو هب ـ  اسـت  یحکمت

 افسـد  دفـع  و مصالح در تزاحم باب از رای احکام شارع، اًیثان م؛یا برده یپ آن به گاه که
 بـه  نقـائال  بـه ی مانـدگ  عقـب  برچسـب  کهی کسان رو ازاین است؛ کرده عیتشر فاسد به

  اند. شده اشتباه دچار، زنند می ازدواج نوع نیا جواز

  جهینت
 در رو ازایـن  دانسـتند؛  مـی  یواقع فرزند همانند را فرزندخوانده، تیجاهل عصر در مردم
، بودنـد  قائـل ی واقع فرزنداني برا کهشئونات دیگري  و ازدواج، تیمحرم، ارث، نسب
، فرزنـد  با ازدواج همانند را فرزندخوانده با ازدواج درنتیجه گذاشتند؛ نمی آنان بای تفاوت
ـ ن را فرزندخوانـده  زوجـه  بلکه، دانستند می حرام  شیخـو ی قـ یحق عـروس  همچـون  زی

ـ پ آنکـه  از پـس . کردنـد  مـی  یتلق حرام و بد را او با ازدواج و دانستند می  اکـرم  امبری
ـ ز لقـب  او به و رفتیپذ شیخوی فرزندخواندگ به را حارث بن دیز ـ آ، داد محمـد  دبنی  هی

ـ زدلیل  همین به ؛شد نازل، نسب رییتغ در احزاب سوره پنجم و چهارم  بـا ی مـدت  کـه  دی
ـ ز ــ  شا یقـ یحق نسب به آن از پس، شد می شناخته اکرم امبریپ نسب  ــ  حـارث  بـن  دی

 نید در را آن، یفرزندخواندگ اثر نیتر مهمرد  با متعال خداوند بیترت نیدب. شد خوانده
 نازل نساء سوره 36 هیآ، داد طالق را همسرش دیز که هنگامی ولی، شمرد مردود اسالم

 خوانـده  او نسب باي روز که دیز مطلقه همسر با خداوند دستور به اکرم امبریپ و شد
ـ  نید دری فرزندخواندگ دندیفهم مسلمانان، آن از پس. کرد ازدواج، شد می  اسـالم  نیمب

 خـود  بـه  و بداننـد  خـود  فرزنـدان  هماننـد  راها  فرزندخوانده توانند نمی و است مردود
 را بقـره  سـوره  220 هیآ همچونی اتیآ خداوند. این مسئله درحالی بود که کنند منسوب

  .کرد نازل سرپرست بی کودکانی سرپرست رفتنیپذ هموارکردني برا
 بـا  ریفرزندپـذ  ازدواج شدن اي رسانهي ماجرا در کهیی اهویه از پس حاضر عصر در

 دانستند حرمت رای ازدواج نیچن یاول حکم ،ادله انیب بای برخ، شد جادیا فرزندخوانده
ـ ن گریدی برخ .ندارد وجود آنی اول حرمت بری لیدل معلوم شدی بررس از پس که  بـا  زی
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 ازدواج نـوع  نیای اول حکم رییتغ، جامعه و فرد مفسده دفع و مصلحت حفظ به تمسک
 مشـخص ی بررس ازپس  که درحالی، دانستند حرمت را آني ثانو حکم و شدند قائل را

 حکـم  به، کرده عبوری اول حکم از شود باعث کهاي  مفسده دفع ای مصلحت وجود شد
  .است نداده رخ، میشوقائل ي ثانو

ـ اهمداراي  نکتـه  چند زین ازدواج نوع نیا مشروط تیممنوع شدن یقانون درباره  تی
، اًیثان کند؛ می ورود نیز نجایادر، داشت وجودي ثانو حکم درمورد کهي رادیا، اوالً :است

ـ ا مشـروط  تیممنوع در، مسئلهي اصغر بودن تمام فرض به  قابـل  ثمـره ، ازدواج نـوع  نی
 نـادر  اریبسـ  کـه اي  مسئله کردن ممنوع در قانونگذار ورود، ثالثاً ندارد؛ وجوداي  مالحظه

 رو ازایـن  یسـت؛ ن حیصح، داردي اریبس هاي شائبهی ول، است جواز آنی اول حکم، بوده
  .شد می عمل گذشته مانند و کرد نمی ورود مذکور مسئلهدر  محترم قانونگذار بود بهتر
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