تحلیل فقهی و حقوقی فرزندخواندگی دختران مجرد و زنان بیشوهر با
تأکید بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست
مصوب 1392
*زهرا ايرج زاده
تاريخ دريافت1396/10/18:

تاريخ پذيرش1397/02/01:

چکیده
قانون جدید قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرستت و بدسرپرستت وبتو

 1392از قتانون ستابم ومنتم

حمایت های بیشمری از اطفال و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست است .در ای قانون بر وبلحت کودک و نوجوان تأکیتد
زیادی شده است و برای تأوی اوور و ونافع وادی و وعیشمی کودکان و نوجوانان وانند اسمفاده آنان از بیمه عمر یا وستممری و
حقوق وظیفه توجه خاصی وبذول شده است؛ گرچه قانون سابم وشمول کودکان زیتر 12ستال بتود کتیا ایت قتانون دایتره
شموکیت قانون را تا  16سال افزایش داد .نامه وهم قانون جدید وشمول بودن آن نسبت به کلیه اتباع ایرانی است چه در ایران
چه در خارج از کشور اقاوت داشمه باشند که ویتوانند از وزایای سرپرسمی کودکان یا نوجوانان بهرهوند شوند؛ همچنی در ای
قانون افراد واجد شرایط سرپرسمی نیز شاول زن و شوهر دارای فرزند و دخمران وجرد و زنان بیشوهر نیتز شتده استت؛ ایت
ابماار قانونگذار فاقد سبقه تقنینی بوده و قبل از قانون حمایت از کودکان و نوجوانتان بتیسرپرستت و بدسرپرستت وبتو
 1392پیشینه تقنینی نداشمه است؛ ای قانون از بعد روحی و روانی و از بعد شخبیتدهی به کودکان و تاثیر وثبت در ووفقیت
آینده آنها ،وفید خواهد بود وکی خطری که کودکان را در ای قانون تهدید وی کند ایت استت کته اگتر ایت دخمرهتا و زنتان
بیشوهر باالی  30سال ازدواج کردند؛ آینده ای کودکان با تغییر سبک زندگی سرپرسمان چه نمیجهای خواهد داشت؛ نگارنتده
با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی و ارزیابی فقهی و حقوقی ای نوآوری در ای وقاکه پژوهشی پرداخمه است.
واژگان کلیدی :فرزندخواندگی ،دخمران وجرد ،زنان بیشوهر ،کودکان و نوجوانان بتیسرپرستت ،کودکتان و نوجوانتان
بدسرپرست

*ودرس دانشگاه و دانشجوی دکمری تخببی حقوق خبوصی ،واحتد تهتران جنتو  ،دانشتگاه آزاد است وی،
تهران ،ایران.
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مقدمه
یای از ابماارات وهم و بحث برانگیز قانون جدید حمایتت از کودکتان و نوجوانتان
بی سرپرست و بدسرپرست که در وهرواه  1392به تبتوی

وجلتر رستید ،شناستایی

حم حنانت از ای کودکان توسط زنان و دخمران وجرد فاقد فرزند است .بند ج واده 5
ای قانون ،دخمران و زنان وجترد را بته شترا داشتم حتداقل ستی ستال ست  ،واجتد
ص حیت درخواست فرزندخواندگی تشخیص ویدهد ،ونتوا بتر آن کته فرزنتد وتورد
تقاضا دخمر باشد.
باید تغییرات صورت گرفمه در قانون حمایت از کودکان بی سرپرستت را در جهتت
اواان اعطای سرپرسمی به زنتان وجترد ،گتاوی رو بته جلتو و ومنتم ونتافع کودکتان
بیسرپرست از یک سو ،و آوال زنانی که به هر علمی قبد یا اواان ازدواج ندارنتد و در
عی حال از وهر خدادادی وادری بیبهره نیسمند ،از سوی دیگر ارزیابی نمود .در روزها
و واههای نخست اجرایی شدن ای قانون ،زوزوههای وخاکفت و حمی شتگفتزدگتی از
عموم وردم و برخی وسئوکی به گوش ویرسید .اوا حقیقت آن است که سرپرسمی افراد
وجرد نه تنها هیچ ونع عقلی و اخ قی نتدارد ،بلاته فرصتت وستیع و باتری را بترای
کودکان بیسرپرست و بدسرپرست فراهم ویآورد تا از گروای وهر خانواده بهره ببرند و
زندگی در بدنه خانواده را به عنوان وهممری شاکله هویت اجمماعی خود تجربته کننتد.
پذیرش ای قانون در افاار عمووی پر از گذشت کممتر از دو ستال ختود نشتانگر آن
است که وخاکفتها با ایده سرپرسمی زنان وجرد بیش از آن کته پایته خردوندانته داشتمه
باشد ،ناشی از واهمه از شاسم تابویی بوده است که بتی جهتت بته آن رنتد تقتدس
بخشیده بودیم .کسی ونار آن نیست که بهمری شال خانواده ،خانواده دو واکدی استت
که هم از عاطفه وادری سیرا

شود و هتم از ستایه ستار پتدری برختوردار .اوتا بترای

کودکانی که وأوایی جز خوابگاههای بهزیسمی ندارند ،برخورداری از عطوفتت وادرانته،
نعممی است که باید پاسش داشت ،قدرش را دانستت و تترویجش داد .فرزندخوانتدگی
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در ایران ،بر خ ف بسیاری از کشورهای جهان ،نهتادی وللتوم و نستبمات ومتروک وانتده
است .با ترویج اشاال وخملف فرزندخواندگی ویتوانیم نسلهتایی «ختانواده دیتدهتتر»
تحویل آینده دهیم؛ با ای توضحات نگارنده به تبیی فرزندخواندگی دخمتران وجترد و
زنان بیشوهر از ونلر فقه اواویه و حقوق ووضوعه ایران خواهد پرداخت.

 .1مفهوم شناسی
بحث پیراوون یک ووضوع نیازوند آشنایی و روشت گردانیتدن وفتاهیم آن ووضتوع
وی باشد تا بدی طریم آکاهی نسبی پیراوون تحقیتم حاصتل شتده و خواننتده آوتادگی
ورود به بحث اصلی را پیدا نمایتد .وفتاهیم ووضتوع وتورد تحقیتم از اهمیتت اساستی
برخوردار است و بدون آشنایی الزم با اصط حات آن ،وطلتو

وتورد نلتر بته دستت

نخواهد آود .در ای قسمت وفاهیم وورد نیاز تحقیم که زیر بنای وباحث بعدی وقاکته را
تشایل ویدهد به اخمبار بیان خواهد شد.
 .1-1مفهوم فرزندخواندگی
فرزندخواندگی آن است که کسی ،فرد دیگتری را کته فرزنتد طبیعتی او نیستت بته
فرزندی بپذیرد .در تروینوکوژی حقتوق در تعریتف فرزندخوانتدگی آوتده« :یتک عمتل
حقوقی است که ووج

پیدایش رابطه فرزندی صوری بی دو شخص ویشود .یای را
2

3

فرزندخواه 1دیگری را فرزندخوانده و رابطه وزبور را یا فرزندخواندگی ویناوند.

4

1. adoptant.

2. adopte.
3. adoption
 .4جعفری کنگرودی ،وحمدجعفر؛ تروینوکوژی حقوق ،انمشارات گنج دانش ،1385 ،شماره .3795
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در زبان عربی واژه «تبنی» را نیز وعادل فرزند خواندگی آوردهاند .واژه تبنی از «ابت »
اتخاذ شده و وعنای دقیم آن «پسرگرفم » است و با پیشینه تتاریخی ایت نهتاد در ویتان
اعرا

کاو ت تناس

دارد.

1

در اصط ح ،فرزندخوانتدگی یتک نهتاد حقتوقی استت کته اشتاال وخملتف دارد:
فرزندخواندگی کاول و فرزندخواندگی ساده .فرزندخواندگی کاول 2نهادی است کته در
ای نهاد ویان فرزندخوانده از جهت حنانت ،تربیت والیت ،حروت ناتاح و تتوار

و

اسمفاده از نامخانوادگی پذیرنده کودک با فرزند واقعتی تفتاوتی وجتود نتدارد و رابطته
فرزندخوانده کاول با خانواده اصلی وی قطع ویشود؛ اوا فرزندخواندگی ساده 3فقتط از
برخی از وزایای فرزند واقعی بهرهوند ویشود ای نوع فرزندخواندگی قابل فسخ استت.
رابطه کودک با خانواده اصلی وی قطع نمیشود.
انواع دیگری از فرزندپذیری نیز وجود دارد کته بتا توجته بته روش فرزندپتذیری و
شتترایط فرزندخوانتتدگی ،واکتتدی زیستتمی و همچتتون اشتتخا

فرزندپتتذیر ،وتتیتتتوان

فرزندپذیری را به انواع وخملف تقسیم نمود:
 .1-1-1فرزندپذيری موسسهای

4

ای نوع فرزندپذیری از طریم ووسسات انجام ویشود به ای صورت کته کودکتانی
که واکدینشان آنها را به ای ووسسه سپردهاند و یا به هر دکیلی بیسرپرست واندهانتد و
به ای ووسسات ونمقل شدهاند به ومقاضیان فرزندپذیر داده ویشوند و در بیشتمر وتوارد
واکدی زیسمی و واکدی فرزند پذیر ارتباا برقترار کترده تتا بتی آنهتا اط عتات الزم
وبادکه شود؛ در ایران بیشمر ووارد فرزندپذیری به ای شتیوه استت و از طریتم ستازوان
بهزیسمی صورت وی پذیرد .با ایت تفتاوت کته واکتدی واقعتی کتودک را بته ستازوان

 .1دهخدا ،علی اکبر؛ کغت ناوه دهخدا ،جلد چهاردهم ،ووسسه انمشارات و چاپ دانشگاه تهران،1377 ،
.256
2. plenary adoption.
3. simple adoption.
4. institutiaonal adoption.
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بهزیسمی واگذار نمیکند ،بلاه ای نوع واگذاری از طریم وراجع قنایی عملی ویشود.
اکبمه درصد بسیار کمی از فرزندپذیرها در ایران به صورت غیررسمی به صورت شفاف
و وسمقل نیز انجام ویشود.

1

2

 .2-1-1فرزندپذيری موسسهای کودکان با نیاز خاص
ای شیوه وخبو
عق

کودکانی است که دارای شترایط ویتژه هستمند :وثتل کودکتان

وانده ذهنی و یا وعلول یا کودکان دارای اخم الت عاطفی.
 .3-1-1فرزندپذيری مستقل

3

ای نوع فرزندپذیری که به نوعی فرزندپذیری خبوصی ویباشد ،به وواردی اط ق
ویشودکه در آن واکدی زیسمی و فرزندپذیر به طور وسمقیم کودک را وبادکته وتیکننتد،
اکبمه در بیشمر وواقع ای کار در ازای دریافت وبلغ زیادی پول انجام ویشتود؛ در بیشتمر
ایاالت اوریاا ای کار قانونی است ،و حمی درج آگهی در روزناوه و اینمرنت بترای ایت
اور وجاز ویباشد .ای همان خرید و فروش کودک ویباشد کته اکبمته در کشتور وتا بتر
اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ومنوع بوده و انجام آن پیگرد قتانونی دارد.

4

اکبمه همانطور که گفمه شد به صورت غیر قانونی ،وواردی اتفاق ویافمد که ،فرزندپذیری
در قاک

ای نوع وعاو ت نیز انجام ویشود .کودکی با نتژادی ومفتاوت را بته فرزنتدی

بپذیرند .وث ت واکدی سفیدپوست کودکانی سیاه پوست را قبول ویکنند ،اکبمته در بیشتمر
ووارد خ ف ای وورد اتفاق ویافمد.

1. open adoption.
 .2رزاقی ،رضا؛ چایدهای درباره فرزندپذیری ،چاپ اول ،تهران ،اداره کل روابط عمووی سازوان
بهزیسمی کشور.5 ، 1385 ،
3. independent adoption
4. Gager, K. E. Blood Ties and Fictive Ties: Adoption and Family Life in
Early Modern France, Princeton: Princeton University Press, 1996, P29.
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 .4-1-1فرزندپذيری بینالمللی

1

در ای روش فرزندخوانده و فرزندپذیر از دو کشور ومفاوت هسمند و کودک از یک
کشور ،به عنوان فرزندخوانده به کشور دیگر انمقال داده ویشود .وعموالت در ایت شتیوه،
هر دو از یک نژاد هسمند ،وکی با ولیمی ومفاوت.
 .5-1-1فرزندپذيری پیش از تولد

2

برخی برای عقیدهاند که ،فرزنددار شدن ،از طریم فناوریهتای جدیتد وثتل تلقتی
وبنوعی ،با روشهای وخملف فناوری کمای توکید وثتل ،یتا تلقتی از طریتم شتخص
ثاکث ،نیز به نوعی فرزندپذیری وحسو

ویشود.

3

از دیدگاه حقوقی ،فرزندخوانتدگی عبتارت استت از واگتذاری سرپرستمی کودکتان
بیسرپرست تحت سرپرسمی و نلارت سازوان وربوا به خانوادههای ومقاضی که واجتد
شرایط قانون جاری حمایت از کودکان بیسرپرستت وتیباشتد 4.بته عبتارت دیگتر در
اصط ح ،فرزندخواندگی یک نهاد حقوقی است که به واسطه آن رابطه خاصی ویان زن
و ورد یا احد از آنان از یاسو و فرزندی که شرعات یتا طبعتات ومعلتم بته آنهتا نیستت ،از
سوی دیگر ایجاد وی گردد .در ای رابطه زن و ورد به عنوان وتادر و پتدر و کتودک بته
عنوان فرزند آنان است .از ای رو زن و ورد را «وادرخوانده» و «پدرخوانتده» و شتخص
پذیرنده و «فرزندخوانده» ویناوند.

5

طبم تعریفی دیگر؛ فرزند خواندگی عبارت است از اعطای سرپرسمی کودکان بتدون
سرپرست شناخمه شده تحت سرپرسمی سازوان بهزیسمی به ختانوادههتای ومقاضتی کته
واجد شرایط قانون جاری حمایت از کودکان بیسرپرست باشند.
1. international adoption.
2. prenatal adoption
 .3رزاقی ،رضا؛ چایدهای درباره فرزندپذیری ،ونبع پیشی  ،صص.6-7
 .4عاکمی طاوه ،حست ؛ فرزندخوانتدگی در است م ،ستازوان انمشتارات پژوهشتگاه فرهنتد و اندیشته
اس وی ،چاپ اول.50 ،1391 ،
 .5جعفری کنگرودی ،وحمد جعفر؛ وبسوا در تروینوکوژی حقوق ،جلد پنجم ،تهتران ،چتاپ احمتدی،
چاپ دوم.2782 ،1381 ،
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در آیی ناوه اجرایی فرزندخوانتدگی ستازوان بهزیستمی در ستال  1385در تعریتف
فرزندخواندگی آوده است« :فرزندخواندگی به فرآیندی اط ق ویشود ،کته در آن یتک
فرد از سوی یک زن و شوهر که واکدی بیوکوژیتک او نیستمند ،وکتی قانونتات واکتدی او
شمرده ویشوند در خانوادهای پذیرفمه ویشود.
با توجه به ای وباحث ویتتوان فرزندخوانتدگی را شتیوهای از وراقبتت از کودکتان
وعرفی نمود ،که در آن رابطه واکد -فرزندی به شیوهای قانونی «عاطفی -اجمماعی» بتی
افراد برقرار ویشود که هیچ رابطهای به واسطه توکد با یادیگر ندارند.

1

 .2-1مفهوم دختران مجرد و زنان بیشوهر
2

وعنای کغوی تجرد در اصل به وعنای تنهایی ،فراغت و بیتعلقی است .دخمرانی کته
ازدواج دائم یا ووقت انجام ندادهاند؛ در عرف به به دخمران وجرد تلقی ویشوند.
در بند 1واده  2قانون تأوی زنان و کودکان بی سرپرست وبو

1371؛ زنان بیوه یا

بیشوهر به زنانی اط ق ویشود که به عقد ازدواج (دائم یا ونقطع) درآوده و ستپر بته
یای از دالیل ط ق ،فوت شوهر ،فسخ عقد ،صدور حام ووت فرضی ،بذل ودت و یتا
انقنای ودت در نااح ونقطع ،شوهر خود را از دست داده باشند.
برای اوکی بار بند ج واده  5قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بتیسرپرستت و
بدسرپرست وبو

 1392برای اینگونه زنان حم اعطای فرزندخواندگی را قائتل شتده

است.
 .3-1مفهوم کودکان بیسرپرست و بدسرپرست
در بند  4واده  2قانون تأوی زنان و کودکان بتیسرپرستت وبتو

1371؛ کودکتان

بیسرپرست ،به کودکانی اط ق ویشود که بنا به هر علت و بته طتور دائتم یتا ووقتت،
سرپرست خود را از دست داده باشند.

 .1دفمر اوور شبه خانواده  ،آیی ناوه اجرایی فرزندخواندگی ،تهران :سازوان بهزیسمی،1391 ،
 .2دهخدا ،علی اکبر ،کغت ناوه دهخدا ،جلد پنجم ،پیشی .263 ،
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کودکان بیسرپرست ،به کودکانی گفمه ویشود که ،بنا به دالیلی ،به طتور ووقتت یتا
دائم ،از سرپرسمی وناس

و با ص حیت وحروم گردیدهاند .وانند کودکان رهتا شتده در

وعابر عمووی و زیارتگاه ها ،یا کودکانی که بر اثر ب یای طبیعی وانند زکزکته ،ستیل و یتا
سوان انسانی ،وانند تبادف یا بیماری و ورگ واکدی  ،از کانون گترم ختانواده وحتروم
شدهاند .اصط حات به ای کودکان ،کودکان بیسرپرست ،یا فرزندان سترراهی ،رهتی یتا
کقیط ویگویند.

1

کودکان بد سرپرست ،به کودکانی گفمه ویشتود کته ستایه واکتدی را روی سرشتان
احساس ویکنند ،وکی ایت واکتدی صت حیت نگهتداری از آنهتا را ندارنتد .در طترح
تسهیل واگذاری کودکان و فراهم کردن زوینه برای نگهداری آنها در ویان خانوادهها ،با
اجرایی شدن ای طترح ،قریت

 80درصتد کودکتانی کته طبتم قتانون ستابم ،شتمول

فرزندخواندگی نمیشدند ،وی توانند به جای وراکز بهزیسمی ،طعتم زنتدگی را در جمتع
خانوادهای ساکم بچشند .چرا که تقریبات  20درصد کودکتان تحتت سرپرستمی بهزیستمی،
فاقد پدر و وادر هسمند .اکثر پدر و وادر آنها از هم جدا شده یا ص حیت نگهتداری را
نداشمهاند و برخی از آنها به دکیل زندانی بودن واکدی  ،به بهزیسمی سپرده شدهانتد 2.در
بازنگری قانون جدید قید شده است که ،اگر یای از ای سه نفر ،یعنی پدر ،وادر و جتد
پدری هم در قید حیات باشند ،وکی ص حیت نگهداری فرزنتد را نداشتمه باشتند ،حتم
واگذاری به خانواده ومقاضی ،وجود دارد.

 .1عباسی ،فهیمه؛ بررسی تطبیقی فرزندخواندگی در حقوق ایران و هند ،پایان ناوه کارشناسی ارشتد در
رشمه اکهیات و وعارف اس وی گرایش فقه و وبتانی حقتوق است وی ،دانشتگاه سیستمان و بلوچستمان،
.53 ،1392
 .2گزارش طرح تسهیل واگذاری کودکان به نقل از عباسی ،فهیمه؛ بررسی تطبیقتی فرزندخوانتدگی در
حقوق ایران و هند ،ونبع پیشی .62 ،

تحلیل فقهی و حقوقی فرزندخواندگی دختران مجرد و زنان بیشوهر185................................

 .2فرزندخواندگی در حقوق موضوعه ايران
در قانون ودنی ایران ،به تبعیت از حقوق اس وی ،فرزندخواندگی به رسمیتشناخمه
نشده است و برخورداری فرزندخوانده از حقوق فرزند واقعتتی ،واننتتد تتتوار  ،وتتردود
است.

1

حتی قبل از قانون حوایت ار اطفال بیسرپرست ،نشناخم فرزندخواندگی به عنتوان
نهاد حقوقی ،وانع از نبود که اشخا

خیر به نگهداری و تربیتت اطفتال بتیسرپرستت

اقدام نمایند .در دو کشور شیعه نشی بر خ ف کشورهای سنی فرزندخوانتدگی اوتری
وقبول و رایج است.

2

آنچه که در حال حاضر به عنوان فرزندخوانتدگی در حقتوق ایتران وجتود دارد ،بتا
فرزندخواندگی ووجود در ایران قبل از اس م تفاوتهای زیادی دارد.

3

در ایران به دکیل به وجود جو وذهبی و نگهتداری یمیمتان در خانتههتا ،بتا افتزایش
جمعیت و تحوالت اجمماعی و فرهنگی و باال رفم آوار کودکان بیسرپرستت نیتاز بته
وجود قانون در ای زوینه احساس ویشد و در نمیجه قانونی تحت عنوان قانون حمایت
از کودکان بیسرپرست در اسفند  1353به تبوی

رسید و تاکنون وتورد استمفاده قترار

ویگرفمه است .اوا با گذشت زوان و با توجه بته رونتد رو بته رشتد جمعیتت کودکتان
بیسرپرست و بدسرپرست به دکیل افزایش جترایم و تغییتر نحتوه زنتدگی و ضترورت
بازنگری قانون فعلی ،با توجه به افزایش تعداد ای کودکان ،تقویتت برناوته ختانوادههتا
احساس شد و دوکتوردان و صاح

نلران به کزوم ایجاد یک نهاد تخببتیتتر بترای

 .1صفایی ،حسی ؛ اواوی ،اسداهلل؛ وخمبر حقوق خانواده ،تهتران :انمشتارات ویتزان ،چتاپ چهتاردهم،
.24 ،1386
2. Fernea, E. W. Children in the Muslim Middle East, University of Texas
Press, PO Box 7819, Austin, TX 7819-78713, .1995,59.
 .3توسلی نائینی ،ونوچهر؛ فرزندخواندگی در کنوانسیون حقتوق کتودک و  1989و وقایسته آن حقتوق
ایران ،فبلناوه حقوق ،وجله دانشاده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهتران ،دوره ستی و نهتم،1388 ،
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حمایت از ای دسمه کودکان ضم تسریع در رفتع ووانتع قتانونی فرزندخوانتدگی کته
ویتواند سرنوشت بسیاری از ای کودکان را تغییر دهد ،کوشیدند.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بتیسرپرستت و بدسرپرستت ،در ستال 1392
تدوی  ،و تقدیم وجلر شد .در ای قانون همانطور که از ناوش پیداست داونه واگذاری
کودکان گسمردهتر شده و شاول نوجوانان نیز شده است و کودکتان بدسرپرستت را هتم
تحت شمول خود قرار داده است .اگرچه در ای قانون جدید کاسمیهایی هتم وشتاهده
ویشود ،و کیا نسبت به قانون سابم وضعیت ای کودکان رو به بهبود است.

 .3فرزندخواندگی در فقه امامیه
روایات ومعددی از فقه اواویه و از وعبووی در با

فرزندخواندگی و تأکیتد بتر آن

نقل شده است که در ذیل؛ به وهممری آنان اشاره خواهد شد.
برخی احاام فرزندخواندگی بیان شده است ،در رسوم جتاهلی نستبت دادن فرزنتد
دیگری به خود وجود داشمه وکی بعد از نزول آیاتی که پیشمر آود ای سنت از ویان رفمه
است .در کما

سن ابی داود پیراوون ای وسئله آوده است :قامَ رَجُلٌ فقتال ::یتا رستول:

اهلل ،اِنّ ف نا ابنی عاهَرتُ باُوه فی اکجاهلیۀ فقتال رستول اهلل صتلی اهلل علیته وستلم« :ال
دِعوَۀَ فِی االسالم ،ذَهَبَ اَمرُ الجاهلیۀ ،الولدُ لِلفراشِ و لِلعاهِرالحَجَرٌ» وردی برخاستت
و گفت :یارسول اهلل ،ف نی پسر و است ،در زوان جاهلیت با وادرش زنتا کتردم ،پتر
رسول خدا (

) گفت :فرزندخواندگی در اس م نیست ،رسم جاهلیت از بتی رفمته و

فرزند ومعلم به صاح

بسمر (شوهر) و وجازات شخص زناکننده ،رجم است.

1

 .1سجسمانی ،سلمان ب اشعث ،سن ابی داود ،سعید وحمد اکلحام ،داراکفاتر ،بیتروت ،یتازدهم1410 ،
ق ،.ح.1940
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ونیز روایت شده« :اکمُسم :اُ الیَرِ ُ وَ الیُورَ ُ وَ یُدعَی إکی ا:بیته »1فرزندخوانتده نته
ویبرد و نه از او ار

ار

برده ویشود و به نام پدرش خوانده ویشود .و نیتز روایمتی

است که« :ک:یرَ و رجلٍ دعی کِغ:یر أ:بیه و هُو یعلمه اکّا ک:ف:ر» جز از کفر وترد نیستت کته
کسی را که به غیر پدرش بخواند در حاکیاه او ویداند که پدرش نیست 2.اوتا همتانطور
برعهده گرفم اوور ایمام وورد توجه وعبووی و سیره عملیشان در زندگی بتوده استت
چنانچه پیاوبر اکرم (

) ویفرواینتد « :وَت عتا :ل یَمیمت تا حَمتی یستمغنی عَنت ُه ا:وجَت َ اهلل

عزّوجلَّ ک:هُ بذککَ اکجَنَّۀ ک:ما اوجَت َ اهلل ککِتلِ وتالِ اکیَمتیم اکنتارَ« »3هتر کتر یمیمتی را
سرپرسمی کند تا آناه بی نیاز گردد ،خداوند به سب

ای کتار بهشتت را بتر او واجت

سازد ،همچنان که آتش دوزخ را برخورنده وال یمیم واج
دربارهی «احسان به یمیم» پیاوبر اکرم (

ساخمه است»

) فروودند« :خیترُ بیتوتِاُم بیتتی فیته یمتیم

یحس إکیه و شرّ بیوتِام بیتی یسی إکیه» (بهمری خانه آن خانهای است که در آن یمیمی
وحبت شود و بدتری خانه آن خانهای است کته بتا یمیمتی بتد رفمتاری شتود 4.است م
کودکان بیسرپرست را شایسمه تاریم و تربیت در خانواده ویدانتد و در همته وتدارک
سفارش شده که به اوورشان رسیدگی شود .اس م ویخواهد که ای کودکتان نیتز واننتد
دیگر اطفال فردی وفید برای جاوعه گردند ،پر باید اواانات رشتد و تربیمشتان فتراهم
شود.

االحاام ،جلد هشمم ،داراکام

االس ویۀ ،تهران ،چهارم،

 .1طوسی ،ابوجعفر ،وحمدب حس  ،تهذی
 1407ق.348 .
 .2اب ونلور ،وحمد ب وارم ،کسان اکعر  ،احمد فارس ،داراکفار ،بیروت ،سوم 1414 ،ق.261 .
 .3وجلسی ،وحمد باقر ب وحمد تقی ،بحاراالنوار ،وؤسسۀ اکوفاء ،بیروت ،اول 1410 ،ق.4 .
 .4حر عاولی ،وحمد ب حس  ،وسائل اکشیعۀ ،جلد شانزدهم ،وؤسسه آل اکبیت علیهم اکس م ،قم ،اول،
 1409ق.338 .
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در اس م و به تبع آن در فقه اواویته نهاد فرزندخواندگی وجود ندارد و اس م جمیع
احااوی که از قبل بر آن ومرت

بود ،با اس م ونسوخ باطل شد 1.اوا ای سخ به وعنای

بیاعمنایی اس م به اطفال بتدون سرپرستت نیستت .حنرت علی نیز در فروان تاریخی
خود به واکک اشمر دسمور ویدهد تا وواظ

یمیمان باشد و به وضع آنان رستیدگی کنتد

و نیز در وصیت به فرزندان خود؛ اوام حس و حسی وتیفروایتد« :در وتورد یمیمتان از
ختتدا بمرستتید؛ نانتتد کتته آنهتتا را گرسنه بگذارید تا در اثر بیسرپرسمی ضایع و تباه
گردند»2.
فقه اواویه کودکان بیسرپرست را شایسمه تاریم و تربیت در خانواده وتیدانتد و در
همه ودارک سفارش شده که به اوورشان رسیدگی شود و ویخواهد که ای کودکان نیتز
وانند دیگر اطفال فردی وفید برای جاوعه گردند ،پر بایتد اواانتات رشتد و تربیمشتان
فراهم شود.

 .4مشروعیت داشتن اعطای فرزندخواندگی به دختران مجرد و زناان
بیشوهر از منظر فقه امامیه
فرزندخواندگی نهادی استت کته از وبتاک ضتروری جاوعته وحستو

وتیشتود؛

ضرورت داشم فرزند و فرزندخواندگی در طول تاریخ بر همگان آشتاار شتده استت.
فقها براساس نیاز جاوعه نهاد فرزندخواندگی را پذیرفمهاند .ادکه ووجود نیتز ایت اوتر را
نهی نمیکند.
3

«وَاکذّی  :عَقدَتُ أیمانُاُم فآتُوهُم ن:بتیبَهُم » از وبتادیم آیته شتریفه فرزندخوانتدگی
است و برخی وفسران به عقدی بودن فرزندخواندگی با تعابیری همچون عقتد ،وعاهتده
 .1نوری ،یحیی؛ جاهلیت و اس م ،تهران ،وجمع وطاکعات و تحقیقات اس وی و وجمع وعارف اس وی،
چاپ اول.636 ،1357 ،
 .2عاکمی طاوه ،حس ؛ «عقد فرزندخواندگی» ،نشریه فقه و حقوق ،شماره  ،20زوسمان .67 ،1387
 .3قرآن کریم :سوره نساء ،آیه .33
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تبری کردهاند و شماری نیز آن را با صیغه ثبمی و فرزندخواندگی ذکر کتردهانتد 1.ایت
کلمه شاول فرزندخواندگی زنان و دخمران وجرد نیتز وتیشتود و بتا هتیچ دکیلتی از آن
خارج نشده است.
2

یای از دالیل وهم وورد اسمناد فقها در فقه قراردادها ،آیه شتریفه « :أوفتوا بتاکعقود »
است .از وهممری سندها وبنی بر تأکید فقه با پایبندی به قراردادها ویباشد که وؤونان را
اور ویکند تا به عقود و پیمانهای خود وفا کند .برختی از فقهتای وعاصتر بترای تأییتد
عقودی که از نلر عرف و کغت ،عقد وحسو

ویشوند به ای ایته استمناد کتردهانتد .از

دیدگاه آنان «اوفوا باکعقود» وعنای عام دارد و نه تنهتا عقتود ومتداول در زوتان شتارع و
عقودی که در ونابع فقهی وورد بررسی قرار گرفمه را شاول ویشود بلاه هتر عقتدی را
که در عرف وردم رواج یابد و شرایط اصلی عقد و اوصاف عرفی آن را دارا باشتد ،نیتز
دربر ویگیرد 3.هیچ شای نیست که واژه «اکعقود» به جهتت جمتع «ال» دار بتودنش ،از
اکفاظ عمووی بوده ،بر عموم دالکت ویکند؛ پر وعنای آیه ای است که وفتا بته جمیتع
عقود واج

است 4.ای قاعده ،در وورد کلیه قراردادها ،از جمله قرارداد فرزندخواندگی

دخمران مجرد نیز صادق است .سرپرست کودک براساس آیه شریفه به عهد خویش باید
پایبند باشد.
براساس سیره عق  ،پذیرش فرزندخواندگی در جاوعه سب

رفتع نیازهتای روحتی،

عاطفی ،وادی ،اجمماعی ،فردی و اعمقادی است .ایت رفتع نیازهتا هتم بترای پذیرنتده
کودک است و هم شاول فرزند ویشود .وابسمگی و نیازوندی نتوزاد بته وتادر ،پتیش از
توکد ،اوری حقیقی و تاوینی است .با توکد و انفبال نوزاد از وادر ،آن ارتبتاا تاتوینی

.67

 .1عاکمی طاوه ،حس  ،عقد فرزند خواندگی ،پیشی ،
 .2قرآن کریم :سوره وائده ،آیه .1
 .3خمینی ،روح اهلل؛ کما اکبیع ،ج ،1ووسسه تنلیم و نشر آثار اوام خمینی.83 ،1421 ،
 .4ووسوی بجنوردی ،وحمد ،ع یی نوی  ،فروزان ،بررسی وضعیت فرزنتد خوانتدگی بعتد از انقت
اس وی ،وجله ومی  ،شماره .9 ،1388 ،42
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بی وادر و کودک دیگر نیست ،اوا باز هم ویتوان گفت که برای اداوه زندگی و حیتات
جسمی ،کودک نیاز به وادر دارد .برای کودکانی که ای ارتباا بی وادران ختود وجتود
ندارد ،حفظ ای رابطه با دخمران و زنان وجتردی کته حاضترند عواطتف و احساستات
خویش را به پای کودکان بریزند ،به طریم اوکی اواان پذیر خواهد بود.
به ووج

قاعده «اکموونتون عِنتدَ شُترُوطِهِم »1شتارع ،ووونتان را ولتزم و پایبنتد بته

اکمزاوات و تعهدات قراردادی خود ویداند .ویتوان با دید وستیعتتر و عتامتتری از ایت
روایت به ونلور تبحی و اعمبار بخشیدن به اکمزاوات قراردادی به طور کلی و به عنوان
یک قاعده عام که خود قرارداد و همته شترایط و تعهتدات آن را هتم در بتر وتیگیترد،
اسمفاده کرد .براساس قاعده حفظ و نگهداری از طفل و تأوی وخارج وی ،بر سرپرست
او واج

و اکزاوی خواهد بود؛ از ای رو با اسمناد به ووارد فوق اکتذکر فرزندخوانتدگی

دخمران وجرد و زنان بیشوهر وطابم با ووازی فقهی و شرعی و هیچگونه ونتع شترعی
برای آن وجود ندارد.

 .5شرايط حقوقی کودکان و سرپرستان در اعطای فرزندخواندگی باه
دختران مجرد و زنان بیشوهر
در ای قسمت در دو بند به بررسی شرایط کودکان و سرپرسمان نستبت بته اعطتای
فرزندخواندگی به دخمران وجرد و زنان بیشوهر خواهیم پرداخت.
 .1-5شرايط کودکاان در اعطاای فرزندخوانادگی باه دختاران مجارد و زناان
بیشوهر
طبم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست وبو

1391

سپردن سرپرسمی کودکان در صورتی انجام وخواهد شد که دارای شرایط ذیل باشد:
اکف .اواان شناخت هیچ یک از پدر ،وادر و جد پدری آنان وجود نداشمه باشد.
 .1طوسی ،ابو جعفر وحمد ب حس ؛ االسمببار فیما اخلمف وت اخخبتار ،ج ،3د اراکامت
1390ق.232 ،

االست ویه،
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 .پدر ،وادر ،جد پدری و وصی ونبو

از سوی وکی قهری آنتان در قیتد حیتات

نباشند.
ج .افرادی که سرپرسمی آنان به ووج

حام وراجع ص حیمدار بته ستازوان ستپرده

گردیده و تا زوان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازوان ،پدر یا وادر و یا جد پتدری و
وصی ونبو

از سوی وکی قهری برای سرپرسمی آنان وراجعه ننموده باشند.

د .هیچ یک از پدر ،وادر و جدپدری آنان و وصتی ونبتو

از ستوی وکتی قهتری

ص حیت سرپرسمی را نداشمه باشند و به تشخیص دادگاه صاک ای اور حمتی بتا ضتم
اوی یا ناظر نیز حاصل نشود.
همچنی واده  9وقرر ویدارد« :کلیه کودکان و نوجوانان ناباکغ و نیز افتراد بتاکغ زیتر
شانزده سال که به تشخیص دادگاه ،عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرسمی احتراز شتود و
واجد شرایط وذکور در واده ( )8ای قانون باشند ،وشمول وفاد ای قانون ویگردند»1.

 . 1واده 1184قانون ودنی وقرر ویدارد« :هر گاه وکی قهری طفل کیاقت اداره کردن اووال ووکی علیته را
نداشمه باشد و یا در وورد اووال او ورتا حیف و ویل گردد بمقاضای اقربای طفل یا بمقاضتای وتدعی
اکعموم بعد از ثبوت عدم کیاقت یا خیانت او در اووال ووکی علیته بطرفیتت وتدعی اکعمتوم در وحامته
حاکم یک نفر اوی بوکی وننم ویکند همی حام در ووردی نیز جاری است که وکی طفل بواسطه کبر
س یا ورض یا اوثال آن قادر به اداره کردن اووال ووکی علیه نباشد ».واده1187قانون ودنی وقرر ویدارد:
«هرگاه وکی قهری ونحبر بواسطه غیبت یا حبر بهر علمی که نمواند باوور ووکی علیه رستیدگی کنتد و
کسی را هم از طرف خود وعی نارده باشد حاکم یانفر اوی به پیشنهاد ودعی اکعموم برای تبتدی و
اداره اووال ووکی علیه و سایر اوور راجعه به او ووقما وعی خواهد کرد».
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 .2-5شرايط سرپرستان در اعطای فرزندخوانادگی باه دختاران مجارد و زناان
بیشوهر
وستتمنبط از وتتواد  5و  6قتتانون حمایتتت از کودکتتان و نوجوانتتان ب تیسرپرستتت و
بدسرپرست وبو

 ،1391ویتوان شرایط زیر را برای سرپرسمان دخمران وجرد و زنان

بیشوهر برشمرد:
 .1حداقل سی سال س
 .2ونحبرات حم سرپرسمی انا
 .3تقیّد به انجام واجبات و ترک وحروات
 .4عدم وحاوویت جزایی وؤثر با رعایت ووارد وقرر در قانون وجازات اس وی
 .5تما واکی
 .6عدم حجر
 .7س وت جسمی و روانی الزم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکتان و
نوجوانان تحت سرپرسمی
 .8نداشم اعمیاد به وواد وخدر ،وواد روانگردان و اکال
 .9ص حیت اخ قی
 .10عدم ابم ء به بیماریهای واگیر و یا صع

اکع ج

 .11اعمقاد به یای از ادیان وبرح در قانون اساسی جمهوری اس وی ایران
در قانون جدید زنان و دخمران وجردی که از ووقعیت و جایگاه وطلو

اقمبادی و

اجمماعی برخوردارند اوا به هر دکیلی ازدواج ناردهاند؛ ویتوانند فرزنتد دریافتت کننتد،
ای قانون ،فقتط شتاول دخمتران وجترد استت و پستران وجترد نمتیتواننتد از وزایتای
فرزندخواندگی بهرهوند شوند؛ زیرا بته عقیتده قانونگتذار؛ پستر وجترد بتاالی  30ستال
وی تواند ازدواج کند و بچهدار شود ،اوا دخمر وجرد باالی  30سال ،برخی اوقات شرایط
ازدواج برایش فتراهم نمتیشتود و وطتابم عترف جاوعته ،نمتیتوانتد از وترد دیگتری
خواسمگاری کند .از طرفی در صورت نبود پدر ،وناس تری فرد در ای شترایط ،بترای
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پرورش و تربیت کودک ،وادر است و شایسمه است طفتل ،تمتام دوره حنتانت را نتزد
وادر باشد؛ از سوی دیگرای قانون برای دخمران و زنان وجرد وفیتد خواهتد بتود؛ زیترا
عواطف وادری ای خانم هتا بروزخواهتد یافتت و از طترف دیگتر سرپرستمی وناست
کودکان نیز به شال وطلو

فراهم خواهد شد.

1

واگذاری فرزند دخمر به دخمران وجرد باالی  30سال و زنان بتدون شتوهر یاتی از
وواردی است که در قانون جدید گنجانده شده است .بطوری کته براستاس آن دخمتران
وجرد دارای شرایط و ومقاضی فرزند ویتوانند به سازوان بهزیسمی وراجعه کننتد و پتر
از طی کردن وراحل وخملف در نهایت کودک دخمتر بته آنتان بته عنتوان فرزندخوانتده
واگذار ویشود .همچنی در قانون جدید س فرزندخواندگی نیز سه سال افتزایش پیتدا
کرده است .به طوری که شرا س کودک برای فرزندخواندگی در قانون قبل که ومعلتم
به  40سال پیش بود زیر  12سال عنوان شده بود .اوا در قانون جدیتد ایت ست بته 16
سال افزایش پیدا کرده است .در هر حال سته ستال از تبتوی

قتانون فرزندخوانتدگی

وی گذرد و طی ای ودت وسئوالن نهادهای ذیربط وشغول تتدوی و تهیته راهاارهتای
اجرایی شدن وفاد آن هسمند .که اویدواریم هر چته ستریعمر بته اتمتام رستیده و زوینته
اجرای گسمرده آن در سراسر کشور فراهم شود .تتا تعتداد بیشتمری از  23هتزار فرزنتد
سازوان بهزیسمی همچون سایر کودکان بموانند از کذت داشم یک خانوادهای بهره ببرند.
در قانون  1353از شرایطی که برای فرزندخواندگی بیان شده بود ،ای است «حداقل
یای از زوجی ومقاضی سرپرسمی ،به س  30سال تمام رسیده باشد .از دیتدگاه قتانون،
رسیدن به ای س ویتواند به ای علت باشد که ومقاضی سرپرسمی با ای ست و ستال

 .1کریمی ،وحمد سی ؛ قدیری ،اکهام ،اعطای فرزندخواندگی به دخمران وجترد ،دووتی همتایش ولتی،
عداکت ،اخ ق ،فقه و حقوق ،دانشگاه آزاد اس وی واحد ویبد ،1394 ،صص.6-5
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در تبمیمگیری خود بیشمر از ونطم و فار ونطقی پیروی خواهد کرد تتا از احستاس و
هیجانات عاطفی که وما است غاکبات زودگذر باشد»1.
زنان وجرد واجد شرایط ویتوانند از حم سرپرسمی بهره وند شود .زیترا تترجی آن
است که کودک در نهاد خانواده رشد کند .وکو آناه آن خانواده تک واکد بوده و پتدر در
آن حنور نداشمه باشد.
در تببره  3واده  5قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست
وبو

اشاره دارد« :اوکویت در پذیرش سرپرسمی به ترتی

باز ن و شوهر بدون فرزند،

سپر زنان و دخمران بدون شوهر فاقتد فرزنتد و در نهایتت زن و شتوهر دارای فرزنتد
است».
ای زنان و دخمران ویتوانند؛ وانند تماوی زنان دیگتر کته بته طتور طبیعتی زایمتان
کردهاند و از ورخبی زایمان بهرهوند ویشوند ،از ای حم اسمفاده کنند .زیترا ورخبتی
زایمان فقط برای بهبود وضعیت فیزیوکوژیای زنان نیستت .بلاته بترای تثبیتت ارتقتای
سط روانی فرد و ایجاد روابط عاطفی با کودک ،ای زنان نیز باید از ای حم بهترهونتد
شوند .ای وسأکه در واده  21قانون حمایت از کودکان بتیسرپرستت ذکتر شتده استت:
«شخبی که سرپرست افراد تحت حمایت ای قانون را بتر عهتده وتیگیترد از وزایتای
حمایمی حم اوالد و ورخبی دوره وراقبت برای کودکان زیر سه سال (وعادل ورخبتی
دوره زایمان) بهرهوند ویباشد .کودک یا نوجوان تحت سرپرسمی نیز از وجموعه وزایای
بیمه و بیمههای تامیلی وفم وقررات قانونی برخوردار خواهد شد».
اسم کودک در شناسناوه دخمران وجرد ثبت خواهد شد؛ در ارتباا با نحتوه ثبتتنتام
پدر در صورتی که سرپرست ،دخمر و یا زن وجرد است؛ شناسناوه فرد تحت سرپرستمی
با وشخبات کاول شناسناوهای سرپرست و نام کوچک پدر فرضی به پیشنهاد سرپرست
صادر خواهد شد.
 .1ووسوی بجنوردی ،وحمد ،ع یی نوی  ،فروزان؛ بررستی وضتعیت فرزندخوانتدگی بعتد از انقت
اس وی ،پیشی .26 ،
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ای قانون هم برای دخمران وجرد و هم کودکان بیسرپرست وفیتد باشتد؛ چترا کته
کانون وناسبی برای کودکان بیسرپرست ایجاد وتیشتود و از طرفتی ختانمهتای وجترد
زیادی وجود داشمه که اسمطاعت واکی و جایگاه اجمماعی خوبی دارنتد ،کته وتیتواننتد
هزینه وعاش و تحبیل کودک را فراهم نمایند ،همچنی ای قتانون وتیتوانتد عواطتف
وادری ای خانمها را بروز دهد و هم سرپرسمی وناس

ای کودکان را به شال وناستبی

فراهم کند.

نتیجهگیری
در جواوع غربی زنانی هسمند که  9واه باردار نبودند و کودکی را بته دنیتا نیاوردنتد،
وکی وادرند؛ از کودکی نگهداری وتیکننتد و زوینته هتای رشتد و پترورش او را ایجتاد
ویکنند؛ نگران فرزند خود هسمند ،با بیماری او بیمار و با خندههایش شتاد وتیشتوند؛
وادرانی که کودکانی را به فرزندخواندگی پذیرفمهاند و شاید اگر خود صتاح

فرزنتدی

ویشدند همینقدر حساس نسبت به آیندهاش بودند.
شرایط گرفم یک کودک به عنوان فرزند خوانده در ایران بسیار دشوار بود ،آنگونه
که خیلی از خانوادهها ووفم به انجام چنی اوری نمیشوند .خانوادههایی که ویتوانسمند
پناه و زوینهساز زندگی آینده یک کودک باشند ،اوا قوانی سفت و سخت وانع آنها شتده
بود .در تحوالت تقنینی جدید فرزندخواندگی تسهی تی در نلر گرفمته شتدهاستت ،کته
«واگذاری فرزند دخمر به دخمران وجرد باالی  30سال و زنان بدون شوهر» وما شتده
است .به طوری که دخمران وجرد دارای شرایط و ومقاضی فرزند ویتواننتد بته ستازوان
بهزیسمی وراجعه کنند و پر از طی کردن وراحل وخملف در نهایتت کتودک دخمتر بته
آنان به عنوان فرزند خوانده واگذار وی شود .همچنی برای ثبت اسم کودک در شناسناوه
دخمران وجرد کمیمهای با حنور وسئوالن ذیربط تشایل ویشود.
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در همی راسما ویتوان گفت که چون دخمران و زنان وجرد بتاالی  30ستال از ایت
طریم با ایجاد حر همگرایی از بیهوده دانسم زندگی و یاس دور شده و به ای طریم
به زندگی دکبسمه وی شوند .از طرفی فرزندان ای خانوادههتا چتون در زنتدگی بتا یتک
خانواده قرار ویگیرند از ورود به آسی های اجمماعی دور ویوانند.
در خبو

ناات وثبت و ونفی باید گفت که ای وساکه وطلتم نیستت وکتی وتوثر

است .بنابرای ای قانون از بعد روحی و روانی و از بعد شخبیت دهتی بته کودکتان و
تاثیر وثبت در ووفقیت آینده آنها ،وفید خواهد بود وکی خطری کته کودکتان را در ایت
قانون تهدید وی کند ای است که اگر ای دخمرهتا و زنتان بتی شتوهر بتاالی  30ستال
ازدواج کردند در ای صورت آیندهی ای کودکان با تغییر سبک زندگی سرپرست ختود
به خطر خواهد افماد.
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روابط عموویسازوان بهزیسمی کشور.
 .7صفایی ،حسی و اواوی ،اسداهلل ()1386؛ وخمبر حقوق خانواده ،تهران :انمشارات
ویزان ،چاپ چهاردهم.
 .8عتتاکمیطاوتته ،حس ت ()1391؛ فرزندخوانتتدگی در اس ت م ،ستتازوان انمشتتارات
پژوهشگاه فرهند و اندیشه اس وی ،چاپ اول.
 .9عاکمی طاوه ،حس ()1387؛ «عقد فرزندخواندگی» ،نشریه فقه و حقوق ،شتماره
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 .10عباسی ،فهیمه ()1392؛ بررسی تطبیقی فرزند خواندگی در حقوق ایران و هنتد،
پایانناوه کارشناسی ارشد در رشمه اکهیات و وعارف اس وی گرایش فقه و وبانی حقوق
اس وی ،دانشگاه سیسمان و بلوچسمان.
 .11کریمی ،وحمد سی ؛ قدیری ،اکهام ()1394؛ اعطای فرزندخوانتدگی بته دخمتران
وجرد ،دووی همایش ولی ،عداکت ،اخ ق ،فقه و حقوق ،دانشتگاه آزاد است وی واحتد
ویبد.
 .12ووسوی بجنوردی ،وحمد و ع یی نتوی  ،فتروزان ()1388؛ بررستی وضتعیت
اس وی ،وجله ومی  ،شماره .42

فرزند خواندگی بعد از انق

 .13نوری ،یحیی ()1357؛ جاهلیت و اس م ،تهتران :وجمتع وطاکعتات و تحقیقتات
اس وی و وجمع وعارف اس وی ،چاپ اول.
 .2منابع عربی
 .14اب ونلور ،وحمد ب واترم (1414ق)؛ کستان اکعتر  ،احمتد فتارس ،بیتروت:
انمشارات داراکفار ،چاپ سوم.
 .15خمینی ،روح اهلل (1421ق)؛ کما

اکبیع ،جلد اول ،ووسسته تنلتیم و نشتر آثتار

اوام خمینی.
 .16حر عاولی ،وحمد ب حس (1409ق)؛ وستائل اکشتیعۀ ،جلتد شتانزدهم ،قتم:
وؤسسه آل اکبیت علیهم اکس م ،چاپ اول.
 .17سجسمانی ،سلمان ب اشعث (1410ق)؛ سن ابتی داود ،ستعید وحمتد اکلحتام،
داراکفار ،بیروت ،چاپ یازدهم.
 .18طوسی ،ابوجعفر ،وحمدب حست (1407ق)؛ تهتذی
تهران :داراکام

االحاتام ،جلتد هشتمم،

االس ویۀ ،چاپ چهارم.

 .19طوسی ،ابو جعفر وحمد بت حست (1390ق)؛ االسمببتار فیمتا اخلمتف وت
اخخبار ،جلد سوم ،داراکام

االس ویه.
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