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؟مدرنایمسئلھ ،فرزند خواندگی:مقدمھ
مدتی پیش مسئلھ ی ازدواج با فرزند خوانده در محافل رسمی ایران و شبکھ ھای اجتماعی ایرانیان بھ موضوعی داغ تبدیل 

بھ ) طبق روایت حقوق دانان این شورا از شرع(استای نزدیک کردن این الیحھ بھ اصول شرع شورای نگھبان در ر. شد

عده قابل . اصالح الیحھ کودکان بی سرپرست اقدام نمود کھ طی آن ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مجاز شمرده می شود

ان بھ مخالفت با این قانون جدید برخاستھ و توجھی از مخالفین و منتقدین خصوصا گروھھای فمینیستی و حقوق زنان و کودک

مسلما چنین واکنشی از جامعھ مدنی . حتی مشروط کردن اجازه ازدواج بھ حکم دادگاه را غیر انسانی و غیر اخالقی دانستند

گذشتھ چنین ازدواجی تناسبی با منطق و وجدان و اخالق اجتماعی نداشت، ضمن این کھ در ایران، قابل انتظار بود، چرا کھ

از درستی یا نادرستی چنین ازدواجی، سن ازدواج طبق نظر نظام قضایی یا دادگاه خود مورد مناقشھ است و لذا قابل تصور 

.است کھ چنین قانونی زمینھ سوء استفاده از کودکان را فراھم می کند

و حتی مخالفین ٢بودو فلسفیاما، طبق معمول، بخش عمده ی مخالفت ھا از نگاه سکوالر حقوق بشری یا شھود اخالقی 

در نھایت بدون ارجاع بھ ھیچ متن صریحی از قرآن یا کتب ) از خانواده آقای خمینی گرفتھ تا فعالین اصالح طلب(مذھبی 

. اسالمی و عرفی آن داشتند-فقھی یا بدون گسترده کردن بحث در حوزه درون دینی، سعی در زیر سوال بردن جنبھ اخالقی

٣ن روحانیون اصالح طلب، ابتدا مقالھ ای از جناب حسن فرشتیان روحانی اصالح طلب  در سایت بی بی سیباالخره از میا

منتشر شد کھ سعی نمود نشان دھد ھیچ حکم صریح قرآنی یا فقھی نھ در حرام دانستن و نھ در مجاز دانستن ازدواج با 

ین ازدواج بنا بر مغایرت اش با روح اخالقی قرآن و فقھ و فرزند خوانده موجود نیست و بنابراین ایشان استدالل کرد کھ  ا

: از این نویسنده تدوین شده است" الھیات رھایی بخش٣رھایی بخش، مجموع آثار شماره فقھ"کتاب در حال نگارش زاین مقالھ بھ عنوان بخشی ا- ١
http://quranicwisdom.wordpress.com

ازدواج با فرزند خوانده : بھ عنوان مثال نگاه کنید مصاحبھ ای با آقای سروش دباغ کھ از منظر شھود اخالقی و فلسفی بھ مسئلھ نگاه کرده اند-٢
http://news.gooya.com/politics/archives/2014/01/173532.php:سروش دباغ،ھودھای اخالقی استمخالف ش

، ازدواج با فرزندخوانده در شرع و حقوق، ١٣٩٢فرشتیان، حسن -٣
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/10/131001_nm_adaption_child_marriage_fereshtiyan.shtml



٢صفحھ   حسین                      احمد آل –رویکردی قرآنی : حرمت ازدواج با فرزند خوانده

عواقب بسیار منفی اجتماعی و روانی اش قابل تحریم توسط فقیھان است بھ خصوص اگر بتوان ایشان را نسبت بھ این 

!اجتماعی و حقوقی و انسانی و روانی آگاه کرد" عواقب"

ایشان نیز تالش داشت تا نشان . ٤در سایت راه سبز منتشر شدچندی بعد از جناب کدیور ھم مصاحبھ ای در این موضوع 

دھد کھ امر فرزند خواندگی یا بھ سرپرستی گرفتن کودکان بی سرپرست در زمانھ ما دارای تفاوت ھای اصولی با مسئلھ 

توسط محمد را بنابراین از نظر کدیور، آیاتی از  سوره احزاب کھ پسرخواندگی زید . فرزند خواندگی در زمان پیامبر است

امری صرفا مجازی دانستھ نھ حقیقی و بھ محمد اجازه ازدواج با ھمسر زید بعد از جدایی شان را می دھد را بی تناسب با 

دانستھ و از این رو، حکم امکان ) علی رغم شباھت ھا(مسئلھ فرزند خواندگی کودکان بی سرپرست در جامعھ امروزین ما 

بھ نظر می رسد اصرار ایشان بر وجود تفاوت ماھوی بین آنچھ . قد اعتبار شرعی دانستازدواج با فرزند خوانده را فا

از این واقعیت نشأت می گیرد کھ ) فرزند خوانده محمد در معنای قدیمی(امروز فرزند خواندگی نامیده می شود و قضیھ زید 

در (ازدواج کرد ) در معنای قدیمی(خوانده گویا ایشان ھم پذیرفتھ اند کھ اگر طبق دستور قرآن می توان با ھمسر فرزند

بعد از (پس می توان با خود فرزند خوانده ) حالی کھ نمی شود با ھمسر فرزند خود بعد از فوت یا جدایی وی ازدواج نمود

اگر چنین نتیجھ گیری درست باشد آن وقت یا باید حکم . نیز ازدواج نمود) رسیدن بھ سن بلوغ جسمی و عقلی و عرفی

از اساس ) دیروز و امروز(ی نگھبان را تایید کنیم یا مانند آقای کدیور ادعا کنیم کھ این دو مسئلھ فرزند خواندگی شورا

ادعایی کھ بھ اندازه کافی در مقالھ شان واضح نشده است چرا کھ زید بن حارثھ پسر خوانده محمد از ده سالگی در . متفاوتند

اه حل سومی ھم ھست کھ خیال ھمھ را از ھمان ابتدا راحت می کند و کسی را بھ و البتھ ر٥.دامان او پرورش یافتھ بود

زحمت اجتھاد در فھم درست نظر قرآن در شرایط امروز را  دچار نمی کند و آن کالم انسانی دانستن و ناقص و متناقض 

.ین و حقوق مدرن مراجعھ نموددر عوض باید بھ قوان. نما خواندن قران است و اینکھ اکنون نیازی بھ ارجاع بھ آن نیست

نھ (مثبت است چرا کھ از موضعی فقھی میمون وھر چند این حرکت آقای کدیور بھ عنوان یک روحانی خود حرکتی بس

اعتبار شرعی این حکم بھ چالش کشیده شده است، اما بھ نظر استدالل ھای ایشان در مورد این ) صرفا سکوالر یا فلسفی

رزند خواندگی امروزین و پسر خواندگی دیروزین در جامعھ عرب جای بحث ھای زیادی را باقی تفاوت ھای اساسی بین ف

قادر ھستند کھ از محل مشابھت ھا ھمچنان از حکم خود ) فقھای سنتی(می گذارد و بھ نظر می رسد کھ طرف مقابل ایشان 

از بودن چنین ازدواجی از آیات مربوط بھ ضمن اینکھ ھنوز این مسئلھ بزرگ باقی می ماند کھ  اگر حکم مج. دفاع کنند

ازدواج با فرزند خوانده از کجای ) حرام دانستن(پسرخواندگی زید بھ قول آقای کدیور استخراج شدنی نیست پس حکم تحریم 

قرآن استخراج می شود؟ اگر قران منشاء جاودانھ استخراج احکام است و اگر امروز با پدیده ای متفاوت یا جدید از مسئلھ

فرزند خواندگی روبرو ھستیم پس چگونھ می توان حکم محرمیت فرزند خواندگان امروز را از قران جاودانھ کالم اللھی 

امر بھ فقیھ کمک میکنند؟ بھ نظر می رسد آقای کدیور در استخراج کرد؟ کدام اصول اخالقی بھ صراحت تا حد تحریم این

مفاسد نوعی چنین ازدواجی "رفتھ و در نھایت در عبارتی ادعا می کند کھ گآقای فرشتیان را رویکرداین باب مجددا ھمان 

مرزھای اخالقی را باید بھ دقت . بھ حدی است کھ عدم جواز آن را بھ حکم اولی بعد از شناخت موضوع بدیھی می نماید

اخالقا قابل مناقشھ باشد آیا ھر امری کھ " .چنین ازدواجی اخالقا قابل مناقشھ و در نتیجھ شرعا مجاز نیست. پاس داشت

http://www.rahesabz.net/story/76623، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اخالقا قبیح و شرعا حرام است، ١٣٩٢محسن، کدیور، -٤

اما بھ نظر . عده ای ھم ممکن است ادعا کنند کھ آیھ فوق تنھا مربوط بھ پسر خوانده است نھ دختر خوانده کھ حساسیت در مورد آن بیشتر است- ٥
. ر بنا بر اصل وحدت مالک قایل بھ تمایز بین پسر و دختر در حکم فوق نیستمی رسد کھ آقای کدیو
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؟ مبنای چنین منطقی کجاست؟ طرف مقابل می تواند استدالل کند کھ !شرعا قابل مناقشھ نیست و غیر مجاز یا حرام می شود

تحریم شرعی یک امر وقتی قابل استخراج است کھ . صرف مناقشھ آمیز بودن یک مسئلھ باعث تحریم شرعی آن نمی شود

.ھ با احکام قرآن باشددر تناقض غیر قابل مناقش

در مورد زید بن حارثھ  کھ از سوره احزاب فقھ سنتی با تکیھ بر عدم محرمیت ھمسر پسر خوانده طبق آیات صریح قرآنی 

چنین فقھی وقتی . رشد یافتھ بود، عدم محرمیت خود فرزند خوانده را استخراج کرده است) ص(طفولیت تحت کفالت محمد 

مشکلی کھ باعث (حجابی در خانواده می شود مسائلکردن فرزند خوانده خصوصا بھ لحاظدرگیر مشکالت عملی بزرگ

در نھایت دو راه را پیش پای آنان ) می شود تا بسیاری از خانواده ھای غیر مذھبی بھ امر سرپرستی یتیمان تشویق نشوند

امری کھ یا با نیافتن چنین مادری یا نامناسب (یل شیردادن بھ فرزند خوانده توسط یکی از زنان خانواده یا فام) ١(:می گذارد

خود مرد سرپرست یا صیغھ کردن وی با یکی اخوانده بدخترکردن صیغھ ) ٢(و !) بودن سن فرزند خوانده مواجھ می شود

رای امری کھ راه را بگ فرزند خوانده،زریا صیغھ کردن مادر یا مادر بیا پدر یا پدر بزرگ سرپرستاز فرزندان واقعی 

نظر فقھا صیغھ در صورت امکان عمل جنسی معنی بدانیم ازبھ خصوص کھباز می کندکودک یتیم ازسوء استفاده جنسی

غیر ممکن برای بسیاری راه حال اول ! و لذا مدت آن باید بھ اندازه کافی تا زمان بلوغ جنسی کودک طوالنی باشدمی دھد

. خواھیم دید غیر شرعیاست وراه حل دوم غیر اخالقی و ھمانطور کھ

ھمانطور کھ در این مقالھ خواھیم دید، جواز ازدواج باھمسر فرزند خوانده یا بھ عبارتی دیگر نا محرم بودن ھمسر فرزند

زنان ن و در ھمان سوره احزاب آچرا کھ در ھمان قر!قابل تعمیم بھ خود فرزند خوانده نیستدر سوره احزاب الزاما خوانده 

یعنی مردان مسلمان نمی توانستند . ازدواجی بھ مومنین شده اند اما دختران ایشان محرم ازدواجی بھ امت نیستندپیامبر محرم 

پس در مواردی کھ سبب محرمیت رابطھ تربیتی . با زنان پیامبر بعد از فوت وی ازدواج کنند اما با دختران وی می توانستند

ندمورد مادر یا خواھر رضاعی ھمسر یک مرد کھ بھ آن مرد نامحرم اھمچنین است در . است انتقال محرمیت ممکن نیست

بنابراین در . کھ بھ مرد نامحرم بوده و قابل ازدواج می باشند) از ازدواج قبلی آن ھمسر(یا دختر ھمسر پدر یک مرد 

پس چرا . نمی گیردصورت الزامامواردی کھ محرمیت خونی یا سببی نیست بلکھ رضاعی یا تربیتی ھستند انتقال محرمیت

محرمیت پسر خوانده را نتیجھ گرفت؟ اینجاست کھ فقھ سنتی دچار تناقض حتما عدم باید از عدم محرمیت زن پسر خوانده 

فاجعھ آنجاست کھ !می شود و حکم بھ امکان صیغھ کردن فرزند خوانده برای غلبھ بر مشکالت حجابی در خانواده می کند

.زنای با محارم داده است) امکان(حکم بھ سنتی ر آن صورت فقھ اگر فرزندخوانده محرم باشد د

کھ البتھ می دانیم در بسیاری موارد دارای تفاوت ھای اساسی با شرع و -قرآن واقعا اما سوال اساسی تر این است کھ آیا

ت کرده است؟ قرآن سکومحرم یا نامحرم بودن فرزند خواندگاندر مورد-است) چھ شیعی و چھ سنی(فقھ رسمی اسالمی 

دارای عالقھ و کششی ) ذھنی یا معلولیت یا نگرش جنسیتی(بھ عنوان مثال در آیھ محارم حجابی حتی مردانی کھ بھ علتی 

چگونھ اما بھ موضوع فرزند خوانده کھ می رسد ناگھان سکوت کرده است. نسبت بھ زنان نیستند را محرم آنان دانستھ است

در زمان ) مسئلھ سرپرستی ایتام و کودکان بی سرپرست(؟ اگر چنین امری اتخاذ نموده استیا موضعی نامعلوم و مبھم 

پس چگونھ می توان حکم !) امری کھ برخالف شواھد و قراین تاریخی و قرآنی است(وجود نداشتھ است ) سنت(پیامبر 

روزی بیرون کشید؟در پاسخ بھ مسائل ام) و اجماع(بھ مدد عقل " چارچوب قرآنی"فرزند خواندگی را از 

ھرچند مدتی است از اوج گیری این بحث ھا می گذرد اما بھ عنوان یک قرآن پژوه نظر خود را در این نوشتھ عنوان می 

ظن در فقھ بی (.در این موضوع جنجال برانگیز باز کند" یقین"امید کھ این نوشتھ بتواند مسیر را برای رسیدن بھ . کنم
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برای رسیدن بھ یقین صورت بگیرد چرا کھ در مورد مسئلھ احکام بر خالف متشابھات اساس است و باید تالش جمعی

این امر نیز . قرانی احکام مبنای عمل و قانون گذاری اند و در نھایت درب جامعھ باید بر یک پاشنھ بھ چرخد نھ صد پاشنھ

٦).بر سایرین استاصتفکر فقھی خخود مستلزم گسترش فضای بحث و گفتگو جھت اجتناب از استیالی یک 

در اینجا قبل از وارد شدن بھ این بحث ازدواج با فرزند خوانده، تمایل دارم تا بھ اختصار گریزی بھ برخی علل ساختاری 

این تضادھای فکری حول این گونھ مجادالت کھ تاثیر عمیقی بر زندگی اجتماعی و فرھنگی ما و خصوصا افراد آسیب پذیر 

کھ متاسفانھ در آثار منتقدین روشنفکر آنان (بخش قابل توجھی از تناقضات وناتوانی ھایی فقھا . بزنمجامعھ ما می گذارند 

.  در اثر ھمین بیگانگی با معتبرترین منبع شریعت یعنی قرآن است) نیز نفوذ کرده است

زنای با محارم؟–عاقبت فقاھت بیگانھ با قرآن 

این بیگانگی از قرآن مورد . و زمینھ ھای تاریخی شکل گیری آن بیگانھ استدستگاه فقاھت در بسیاری از موارد با قرآن

اعتراف و اعتراض متفکران مذھبی چون مطھری و طالقانی و عالمھ طباطبایی در دھھ ھای اخیر بوده و تالش ھایی برای 

رآن در برنامھ ھای با این حال وارد کردن ق. آشتی قرآن و علوم فقھی حوزوی در سال ھای اخیر صورت گرفتھ است

درسی حوزه ھا چون وارد کردن دروس کامپیوتر و برخی علوم جدید بیشتر جھت بھ خدمت ابزاری گرفتن آن در ھمان 

از این روست کھ . چارچوب فقھ سنتی وبھ شکل فرمالیتھ بوده است تا آن کھ بنیانی برای بازسازی و بازنگری فقھ شود

وجود ھمھ اختالفات در تفسیر متن و فھم حوادث تاریخی زمانھ محمد، گاھی بنیانھای رجوع بھ قرآن و تاریخ صدر اسالم با

بھ عنوان مثال در ھیچ جای قرآن حکم زناکاران را سنگسار معرفی نکرده است و . این دستگاه را بھ شدت متزلزل می کند

یرت با حکم صریح قرآن در این زمینھ روایات در مورد انجام سنگسار توسط پیامبر بھ شدت متناقض نما و سست و در مغا

ھرچند بسیاری می فرمایند تنھا در شرایط بسیار -اما اکثریت فقھای شیعھ و سنی بھ سنگسارکردن زناکاران . می باشند

بھ ھمین ترتیب احکامی چون حکم جزایی ارتداد کھ می تواند بھ اعدام. ھمچنان معتقد باقی مانده اند- استثنایی اعتبار می یابد

فرد مرتد منتھی شود نھ تنھا دارای شاھد ھای قرآن و سنت نبوی نیست بلکھ حتی در تناقض آشکار با بسیاری از آموزه 

٧.در این باب می توان مفصل بحث نمود و مثال ھای فراوان آورد. ھای اخالقی و ھستی شناختی قرآن قرار دارند

حالی کھ قرآن خود مشخصا فھم آیات اش را مشروط بھ علم و عقل و اما فھم قرآن بھ عھده چھ کسی یا چھ کسانی است؟ در 

استدالل توسط ھرتالش کننده ای کرده است اما در قرون اخیر نظام رسمی دینی در انحصاری کردن آن کوتاھی نکرده 

نابع کالن مشکل این جاست کھ اکثریت کسانی کھ بھ طور رسمی مقامات دینی را اشغال کرده و سالھای مدیدی از م. است

مادی تامین شده اند متاسفانھ کفایت الزم برای استخراج نظرات اخالقی و حقوقی اسالم بھ گونھ ای کھ در تضاد و 

ناھمخوانی با متن قرآن نباشند را از خود نشان نداده و با بسیاری از روش ھای علمی پژوھش در تاریخ صدر اسالم و 

ضمن اینکھ دستگاه رسمی فقاھتی ایشان بھ خصوص از زمان سقوط . وده اندتحلیل علمی تر متون مقدس اسالم بیگانھ ب

فقھ "، "فقھ قرآنی روش نوین استخراج احکام"از آن جملھ : عالقھ مندان می توانند بھ سایر نوشتھ ھای این نویسنده در این موضوع مراجعھ کنند-٦
". روی فراتر از فرقھ گرایی فقاھتیعالمھ غ"و " انقالب در مبانی فقھ دینی: قرآنی- استداللی

http://quranicwisdom.wordpress.com/?s=%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%AA&submit=%D8%AC%D8%B
3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%AC%D9%88

اطبایی و غیره کھ در آنھا برخی عالقھ مندان می توانند بھ آثار امثال عالمھ فقید سید محمد جواد غروی و عالمھ برقعی و استاد حسینی طب- ٧
. تضادھای بین فقھ و قران مورد بحث قرار گرفتھ اند مراجعھ نمایند
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تمدن اسالمی و فلسفھ عقل گرای اعتزالی در طول تاریخ تحت تاثیر فرھنگ ھای سلسلھ مراتبی چون پیرساالری، شأن 

ھر از گاھی حتی .ساالری، مردساالری و پدرساالری، فرقھ محوری و بیگانگی با اصالت انسان و طبیعت دچار بوده است

ھمان تک و توک صداھایی کھ از حوزه جھت تلطیف برخی از این احکام غیر اخالقی و غیر واقع بینانھ در ھمان چارچوب 

نیز بھ حاشیھ رانده شده و مسکوت می شوند چھ رسد بھ تالش ھایی کھ ) مانند امثال آقای صانعی(سنتی آن بیرون می آید 

.  بھ اصالح ساختاری زنندبخواھند بھ طور ساختاری دست 

در حالی کھ تالش ھای قابل توجھی توسط مصلحین دینی چون جمال الدین اسد آبادی و اقبال الھوری و شریعتی و طالقانی 

و محمد عبده و غیره در جھان اسالم صورت گرفتھ است اما متاسفانھ بنا بھ عللی کھ خارج از این بحث است ھیچ کدام بھ 

محوری - در مقابلھ با دستگاه سنتی دینی، جامعھ مدنی حقوق. ایدار در مقابل سنت و تجدد تبدیل نشده اندیک جریان فکری پ

فعالین جامعھ مدنی در جھان اسالم . در تعامل با نظامھای سکوالر و نھادھای بین الملل غیر مذھبی در حال رشد بوده است

یده و آشنایی با مباحث روز و اصول فکری مدرنیتھ غربی از و خصوصا ایران ھرچند بھ علت تحصیالت عالیھ در علوم جد

ظرفیت روش شناختی و حتی اخالقی بسیار مترقی تری جھت درگیر شدن در مباحث اسالم شناختی برخور دار اند اما بھ 

ز گاھی بر سر از این روست کھ ھر ا. ھمان اندازه ی حوزه ھای دینی از قرآن و تحقیق تاریخی اسالم اولیھ بیگانھ بوده اند

موضوعی بسیار اساسی تضاد و تقابل بین این دو جامعھ سنتی و متجدد را شاھدیم کھ توان حل معما را ندارند و در نھایت 

دو : افکار عمومی جامعھ بھ موازات این تضاد جامعھ نیز یا بھ بی تفاوتی کشیده می شود یا بھ دو دستگی دچار می شود

انھ دستورات دینی دستگاه رسمی دینی را پیروی می کنند و بخش تحصیل کرده ای کھ مسیر دستگی بین سنتی ھایی کھ مقلد

. اتکای بھ گفتمان ھای متجدد روز را در مقابلھ با گفتمان سنتی بدون زیرسوال بردن اعتبار قرآنی اش پیش گرفتھ است

آن بیگانھ، آن چھ بھ فراموشی کامل سپرده در پشت ذھنیت معوج این دستگاه سنتی عقالنیت گریز و آن جامعھ متجدد از قر

عدم وجود یک فضای گفتگوی آزاد برای اجتھاد آزاد و . شده است چیزی جز حقیقت اسالم و پیام انسان سازش نبوده است

عمومی در فھم مبانی حقوقی و اخالقی اسالم در جامعھ تالش ھای فردی را نیز بی تاثیر بر فضای عمومی جامعھ گذاشتھ 

. است

اما ھمھ این ھا چھ ربطی بھ مسئلھ ازدواج با فرزند خوانده دارد؟ اصالح قانون برای مجاز دانستن ازدواج با فرزند خوانده 

جامعھ (!) بھ نام حمایت از کودک بی سرپرست )  کھ عمدتا مسئلھ ازدواج مرد سرپرست است با دختر خوانده اش(

اما بنا بر دالیلی کھ در باال ذکر شد واکنش ھا بھ باالگرفتن گفتگو و . دروشنفکری مذھبی و غیر مذھبی را بھ شدت تکان دا

از این رو این نوشتھ تالش دارد تا بجای سنگر گرفتن پشت . مجادالتی عمیق پیرامون اعتبار دینی این حکم نیانجامید

زه ای را نھ تنھا بھ روی بحث کنوانسیون ھای حقوق بشری و حقوق کودک یا استناد بھ مباحث متکثر فلسفی و اخالقی، دروا

پیرامون اعتبار و حجیت دینی این حکم حقوقی بلکھ بھ استخراج نظری قرآن محور در این موضوع با ویژگی ھای جدید 

. اش باز کند

اگر قبول کنیم کھ قرآن معتبر ترین منبع و مرجع موجود اسالمی است در این صورت یافتن نظر قرآن در این باب می تواند 

کھ ) زنان(سوره نساء ٢٣آیھ ) ١: (بھ چھار بخش از قرآن برای یافتن پاسخ می توان مراجعھ کرد. ین قدم مھم باشداول

از سوره نور کھ محارم از جھت عدم ٣١آیھ ) ٢. (محارم از جھت منع ازدواج را در خطاب بھ مردان معرفی کرده است

سوره احزاب کھ ) ٣.  (را معرفی کرده است) جلب نظر کنندهبھ معنی پوشش عرفی بدون آرایشھای(نیاز بھ حفظ حجاب 

بحث پسرخوانده پیامبر و ازدواج محمد با ھمسرش بعد از فوت وی و بحث تحریم ازدواج با زنان محمد بعد از وفات پیامبر 
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د ھمسری با کھ بحث عدالت در قبال یتیمان و ازدواج چن١٢٧و ۶و ٣و ٢سوره زنان آیات ) ۴. (را مطرح نموده است

. زنان بیوه صاحب یتیم را مطرح کرده است

!فرزند خوانده، واضح تر از آنکھ دیده شود

:سوره نساء آمده است٢٣در آیھ ) ١

ٰھتُ  ُتُكم َوٰخٰلُتُكم َوَبناُت األَِخ َوَبناُت األُخِت َوأُمَّ ٰھُتُكم َوَبناُتُكم َوأََخٰوُتُكم َوَعّمٰ َمت َعلَیُكم أُمَّ ٰضَعِة ُكُم الّٰ ُحرِّ تى أَرَضعَنُكم َوأََخٰوُتُكم ِمَن الرَّ

تى َدَخلُتم بِِھنَّ َفإِن لَم َتكونوا َدَخلُتم بِ  تى فى ُحجوِرُكم ِمن نِسائُِكُم الّٰ ٰھُت نِسائُِكم َوَرٰبئُِبُكُم الّٰ ِھنَّ َفال ُجناَح َعلَیُكم َوَحٰلئُِل أَبناِئُكُم َوأُمَّ

َ كاَن َغفوًرا َرحیًماالَّذیَن ِمن أَصٰلبُِكم َوأَن َتج َمعوا َبیَن األُخَتیِن إِّال ما َقد َسلََف ۗ إِنَّ هللاَّ

ازدواج با مادرانتان و دخترانتان و خواھرانتان و عمھ ھایتان و خالھ ھایتان و دختران برادرانتان و ] مردان[بر شما : ترجمھ

دختران ھم (و خواھران رضاعی ] ولیت شیر داده اندزنانی کھ شما را در طف[دختران خواھرانتان و مادران رضاعی شما 

و تحت کفالت شما قرار ] از ھمسران قبلی شان[و مادران زنانتان و دختران زنانی کھ بھ ازدواج خود در آورده اید ) شیر

گرفتھ اند، مگر آنکھ قبل از رابطھ جنسی و ورود بھ زندگی مشترک آن زنان را طالق داده باشید کھ در این صورت

و ] کھ از نسل شما نیستند" پسرانتان"نھ [ھستند کھ از نسل شما" پسرانتان"ازدواج با دخترانشان اشکال ندارد، و زنان 

بھ درستی کھ . ازدواج ھمزمان با دو خواھر بھ جز مواردی کھ قبل از پذیرش اسالم صورت گرفتھ است حرام شده است

.خداوند بخشاینده مھربان است

. ١. محرمات فوق را بھ شکل زیر دستھ بنده می نماید١٣٣در تفسیر پرتویی از قرآن جلد چھارم صفحھ مرحوم طالقانی 

. برادر-خواھر) ٣مادر و ) ٢پدر و  ) ١اصلی کھ عبارتند از ) خونی(ُمحّرمات سھ گانھ نسبی 

عمھ و عمو از سمت پدر و )١فرعی کھ از خویشان درجھ دوم حساب می شوند یعنی ) خونی(محرّمات چھارگانھ  نسبی . ٢

. فرزندان خواھر)  ۴فرزندان برادر و) ٣خالھ و دایی از سمت مادر و ) ٢

یعنی قبل از اسالم محرم بوده اند و قرآن نیز (ِھفت مورد فوق و اسالف و اخالفشان ھمگی محرّمات امضایی قرآن ھستند 

). این محرمیت را امضا کرده است

بنابراین سبب . محرمات سببی بھ سھ سبب محرم شده اند. ی یا الحاقی و ابداعی قرآن ھستندسھ گونھ دیگر محرمات سبب. ٣

. یا علت محرمیت آنھا قابل تعمیم بھ مواردی کھ درقرآن ذکر نشده و در اعصار بعدی پدید آمده اند خواھد شد

بھ سبب ازدواج مانند مادر زن یا پدر شوھر) الف

تعمیم این سبب امروزه قاعدتا باید شامل حال مادران . ی مانند مادر شیری و خواھر شیریبھ سبب الحاق بدنی یا تکوین) ب

. شود) مادرانی کھ تخمک خود را اھدا کرده اند(و مادران نطفھ ای ) زنانی کھ رحم خود را اجاره داده اند(رحمی 

یا پسران شوھر از .  ن مرد سرپرستبھ سبب تربیتی مانند دختران ھمسر از ازدواج قبلی اش بھ شرط در حجور بود) ج

مرحلھ زندگی ) دخل(شرط اول این کھ ازدواج با مادر این دختران وارد . ازدواج قبلی اش مشروط بھ دو شرط قابل تامل

و شرط دوم در حجور بودن دختر ) صرف پیمان ازدواج کافی نیست(مشترک تماس و برقراری رابطھ جنسی شده باشد 
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تعمیم این ). شوھر جدید مادرش بھ مثابھ یک پدر جدید(شدن دختر بھ حریم زندگی و مراقبت مرد خوانده است یعنی وارد

بھ ھرگونھ دخترخوانده یا پسر خوانده کھ ) رابطھ تربیتی و حجور یا حضور در حریم زندگی مرد سرپرست(اصل سببی 

در یک حریم مشترک باعث محرمیت آن توسط خانواده ای بھ فرزندی گرفتھ می شوند بھ سبب رابطھ تربیتی و زندگی

) فرزند خوانده رسول(اما براساس ھمین آیھ فوق و آیات مربوط بھ داستان زید . فرزندان و پدرو مادر سرپرستشان می شود

در سوره احزاب، امر محرمیت بھ فرزندان فرزند خوانده سرایت نمی کند مگر آنکھ آنھا نیز تحت رابطھ تربیتی پدر خوانده 

این بخش از آیھ کھ دختران یا پسران ھمسر از ازدواج قبلی اش را محرم می کند در واقع . ادر خوانده قرار گرفتھ باشندیا م

چرا کھ تصور عرب از دختران ھمسر از ازدواج . بھ چنین کودکان است) غیر صاللی(تعمیم دھنده محرمیت فرزند خوانده 

! قابل ازدواج با خود می دیده اند ھرچند در دامن خودشان بزرگ شوندقبلی اش تصور فرزند خواندگی بنوده و آنان را

این در حالی است کھ آیھ فرزند خوانده ! تصوری جاھلی کھ با رفع حرمت ازدواج با فرزند خوانده بھ جامعھ ما باز می گردد

.   کرده استآن را امضاء) صلبی(را از محرمیت نیانداختھ است بلکھ با عدم تفکیک آن از فرزند حقیقی 

: نکات قابل توجھ

پسر و در این آیھ کھ مربوط بھ تعریف محارمی است کھ ازدواج با آنان منع شده است، از یک کلمھ واحد برای ) الف
مشخص است کھ . ]الَّذیَن ِمن أَصٰلبُِكم[و سپس با یک توضیح بین این دو فرق می گذارد] أَبناِئُكمُ [استفاده می کند پسرخوانده 

قتی از کلمھ ابناء بھ معنای پسران استفاده می کند چون عرب پسرخوانده خود را پسر خود می دانستھ و حتی پدر خانواده و

، استفاده از کلمھ خاصی برای پسر خوانده بال )رجوع شود بھ سوره احزاب(خود ادعای پدری وی را می نموده است 

نیز باید ) دختران(بھ ھمین ترتیب کلمھ اخوات . تمایز نداشتھ استموضوع بوده است وگرنھ نیازی بھ اضافھ توضیح برای

بھ نظر می رسد کھ . ھمزمان باشد) اگر دختر خواندگی موضوعیت پیدا کند(در اشاره با دختران حقیقی و دختر خوانده ھا 

اگر . دگی ھا دست زده استدستگاه فقھی در سده ھای بعدی بھ ابداع کلمات متفاوتی برای انواع مختلف این نوع فرزند خوان

این چنین باشد واژه ھایی کھ آقای کدیور در نوشتھ خود بھ کار می برد واژه ھای فقھی ھستند کھ معلوم نیست حتما در زمان 

در سوره احزاب کھ بھ طور تحت الفظی پسر خوانده ترجمھ ) ھم ریشھ با ادعا(کلمھ ادعیا . بکار می رفتھ اند) ص(محمد 

معنی می دھد یعنی شامل ادعای مالکیت بیولوژیک پسر  ) بھ معنی امروزین کلمھ(ز پسر خواندگی صرف شده است بیش ا

اما این نفی ھمچنین در ارتباط با . بنابراین نفی آن توسط قرآن نفی عمل تصاحب ھویت است. و نفی ھویت وی می شود

این رو از نظر فقھ سنتی می تواند برای توجیھ عدم از. صدور جواز ازدواج بھ ھمسر مطلقھ پسرخوانده نیز بکار رفتھ است

اما این کلمھ می تواند ابداع خود قرآن نیز باشد و در نتیجھ ناسخ آیات . محرمیت پسرخوانده یا دختر خوانده استفاده شود

ر این نوشتھ ھچنین رجوع کنید بھ سطور بعدی د(نخواھد بود " خوانده"سوره النسا در باره محرمیت فرزندان چھ صلبی چھ 

).در باب کلمھ خاص ادعیا یا پسرخوانده در سوره احزاب

در این آیھ برای تمایز پسر واقعی از کلمھ صلب استفاده کرده است و گفتھ است کھ ازدواج با ھمسران بیوه پسرانتان کھ از 

دختر یا پسری کھ از دوران (بنابر این آنچھ ما امروز فرزند خوانده . شما ھستند امکان پذیر نیست) صلب(نسل یا پشت 

-طفولیت بھ فرزندی قبول می شود و تکفل وی بھ تامین نیازھای انسانی اش تا زمان استقالل اش بھ مثابھ یک فرد بالغ 

adult -ھمچون فرزند بیولوژیک بھ عنوان یکی از محارم ) سوره زنان٢٣ایھ (می نامیم، طبق آیھ قرآن ) پذیرفتھ می شود

) برخالف فرزند حقیقی(تنھا با این تفاوت کھ ھمسرفرزند خوانده پس از فوت یا جدایی از فرزند خوانده . شناختھ شده است

با توجھ بھ اینکھ در این آیات ازدواج باھمسر مطلقھ فرزند غیر صلبی حالل شده است، پس . از محرمیت ساقط می شود

در این . ضیھ زید برای اولین بار مطرح شده است آمده باشنداحتماال این آیات باید بعد زا آیات سوره احزاب کھ درآنجا ق
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و استفاده مجدد از کلمھ ) برای فرزند خوانده(صورت واضح است کھ عدم تمایل قرآن بھ بکار بردن کلمھ خاص ادعیا 

. پسران و سپس تفکیک آنھا از غیر صلبی ھا حکایت از تداوم محرمیت فرزند خوانده بھ مثابھ فرزند دارد

مثال وقتی کھ . ھی است کھ از این آیھ محارم ازدواجی زن نیز بھ راحتی با معکوس کردن جنسیت ھا قابل استخراج استبدی

مرد می تواند با ھمسر پسرخوانده اش پس از جدایی آن ھا ازدواج کند یک زن مجرد یا مطلقھ یا بیوه ھم می تواند با ھمسر 

از این ھردو حکم می شود استنباط کرد کھ برخالف محارم نسبی یا سببی . کنددختر خوانده اش پس از جدایی آن ھا ازدواج 

وارد کردن عدم محرمیت ھمسر . ازدواجی، داماد دختر خوانده و زن پسر خوانده  بعد از جدایی شان محرم نخواھند بود

چون پسر حقیقی محرم پسر خوانده بدون وارد کردن بحث محرمیت خود پسر خوانده داللت بر آن دارد کھ پسر خوانده

بھ عبارتی دیگر در حالی کھ در این آیھ میزان دقت را در ). ھرچند احکام ارث اش متفاوت باشد(ازدواجی فرض شده است 
فرزندی"(خوانده باال برده است، عدم بیان امکان ازدواج با خود فرزند خوانده )پسر(بیان امکان ازدواج با ھمسر فرزند

" فرزند"چرا کھ فرزند خوانده ھمچنان در این آیھ داللت بر بدیھی بودن عدم مجاز بودنش  دارد) تکھ از نسل ما نیس"
. خطاب می شود

این دختران کھ . یا دختران زنانی است کھ مردان مسلمان بھ ازدواج خود در می آورند" ربیبھ ھا"نشانھ دوم، محرم شدن ) ب

بھ نوعی بھ علت ازدواج با مادرانشان دختر خوانده (جور مرد قرار می گیرند از ھمسران قبلی چنین زنانی ھستند و تحت ح

طبق این آیھ از قرآن مانند فرزند حقیقی محرم ازدواجی ھستند یعنی مرد نمی تواند با آنھا ازدواج کند چھ قبل و ) می شوند

در رابطھ بین مرد و دختر آن زن مشخص است کھ ازدواج با یک زن ھیچ گونھ تغییر بیولوژیک . چھ بعد از فوت ھمسرش

برقراری مشترک و داخل شدن در یک زندگیبلکھ ھمانطور کھ خود این آیھ بھ صراحت بیان کرده است . ایجاد نمی کند
-بین مرد و دختر ھمسرش است کھ دختر را محرم ازدواجی می کند تا دختر از داشتن رابطھ  عاطفی والدینرابطھ تربیتی

ھمچنین محرمیت دختر ھمسر جدید یک مرد باعث می شود تا زمینھ برای . دید مادرش محروم نشودفرزندی در زندگی ج

ھرچند سوء استفاده جنسی وقتی کھ شخصی قصد انجامش را داشتھ باشد . سوء استفاده ھای جنسی بھ شدت کاستھ شود

ھ اجتماعی و نھادی و قانونی شیوع آن مستقل از باورھای دینی صورت می گیرد حتی اگر زنای محارم باشد اما قرآن زمین

را از طریق اصالح نھاد خانواده و باز تعریف روابط  تنگ تر می کند و قوانینی یا احکامی را وضع می نماید کھ در 

صورت وقوع عمل خالف، آن عمل را بھ راحتی از جانب جامعھ بھ عنوان یک عمل خالف شرع و اخالق و عرف بھ توان 

حتی اگر در آیات محرمیت فرض کنیم (لی بسیار مھم و کلیدی کھ باید مجددا مطرح کرد این  است کھ سوا. در نظر گرفت

چھ طور قرانی کھ نسبت بھ سوء استفاده یا امکان توجھ ) کھ منظور از دختر یا پسر فقط ھمان دختر و پسر بیولوژیک است

ن می دھد نسبت بھ ھر کودک و فرزند دیگری کھ خاص جنسی بھ دختر ھمسر از ازدواج قبلی اش این چنین حساسیت نشا

بھ فرزند خواندگی پذیرفتھ می شود چنین حساسیتی را روا نکند و با نا محرم دانستن چنین فرزندانی زمینھ سوئ استفاده را 

ھمسر "فرزندی کھ این فرزند خواند گان بدان محتاج ھستند را بھ رابطھ یک سرپرست با-باز گذارد و رابطھ عاطفی والدین

! تبدیل کند" آینده اش

این آیھ دختر خوانده را بھ ربیبھ ) ١٣۵در تفسیر پرتویی از قرآن جلد چھارم صفحھ (برخالف نظر مرحوم آیت هللا طالقانی 

محدود نمی کند تا محرمیت ھر دختر خوانده ای مشروط بھ ازدواج با مادر بیوه اش شود و گرنھ ازدواج با دختر خوانده 

بھ دختر ھمسر از ) غیر صلبی(بلکھ بر عکس ھمانطور کھ مطرح شد قاعده امضایی محرمیت دختر خوانده . دمجاز باش
منع شده است بھ دو ) آیات دوم تا ششم نساء(اوال ازدواج با ایتام طبق سایر آیات قرآن . ازدواج قبلی اش تعمیم یافتھ است
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د کھ پدرش را از دست داده است و ھنوز بھ سن رشد جنسی و جسمی و یتیم بھ کسی گفتھ می شو(نا بالغ بودن یتیم ) ١(دلیل 

بھ علت جلوگیری از سوء استفاده ) ٢). (عقلی الزم برای خود مختاری یا تشکیل یا مدیریت یک زندگی مستقل نرسیده است

دواج با ربیبھ را بنابراین اگر قرآن صحبت عدم امکان یا امکان از). مالی و حقوق اجتماعی و انسانی(از حقوق کودک 

ھیچ نشانھ ای وجود ندارد کھ آیھ . عنوان میکند مربوط بھ زمان بلوغ و رشد کامل آنان است نھ قبل از بلوغ و رشد کامل

را نا معلوم نگھ )بدون ازدواج با مادرشان(فوق تعریف دختر خوانده را بھ ربیبھ بکاھد و تکلیف دخترخوانده ھای غیر ربیبھ 

بھ علت عدم تمایز بین دختر صلبی و غیر (این آیھ صرفا بھ علت مشخص بودن محرمیت دختر خوانده بلکھ . داشتھ باشد

اما حتی ھمین تمرکز روی ربیبھ با توضیح سبب تربیتی باز مجددا . معطوف بھ ربیبھ ھا نیز شده است) صلبی در آیھ فوق

ھمانطور کھ مرحوم طالقانی در ھمان مرجع می . دتوجیھ کننده چرایی محرمیت دختر خوانده ھای غیر ربیبھ نیز خواھد ش

تا در مجتمع پیوستھ و مسئول و ھمدرد اسالمی ھمینکھ زنان بیوه بھ خانھ و کنار و بستر شوھر دیگر وارد : "... فرماید

ھ پدرانھ در آیند و از بی پدری و آمدن دیگری ب- حجور–شدند، فرزندانشان در محیط امن و آرامش و سرپرستی و دامان 

سوال مھم ). ١٣۶. ، ص١٣۶٠." (جای پدر خود، ھمین جابجا شدن پدر را احساس کنند و رنج و عده در دلھایشان راه نیابد

این است کھ اگر این است دلیل محرمیت ربیبھ ھا پس چرا چنین دلیل و سببی نباید بھ فرزند خوانده ھای غیر ربیبھ کھ بھ 

چھ گونھ چنین چیزی با . ضعیف تری از ربیبھ ھا قرار دارند اعمال نشودمراتب بھ علت عدم حضور مادرشان در موضع

یعنی عدم اختالط اموال (ضمن اینکھ بنا بھ دلیل دوم . آن حساسیت ھای خاص قرآن نسبت بھ حقوق ضعفا منطبق خواھد بود

گذشتھ از مسئلھ بلوغ و (تیم امکان ازدواج با دختران یا پسران ی) ایتام و حقوق انسانی و اجتماعی شان توسط سرپرست ھا

خود پدر طالقانی در (عین اختالط اموال و امور یتیم و باز شدن امکان بھره کشی جنسی و جسمی و مالی خواھد بود ) رشد

).   ۶ھمان ص –تفسیری مترقی از اموال یتیم آن را شامل کلیھ حقوقی می داند کھ باید برای رشد یتیم مفروض شود 

خطاب " مادر"جھ دیگر در این آیھ آن است کھ حتی زنانی کھ بھ فرد در دوران کودکی اش شیر داده اند را نشانھ قابل تو) ج

کھ بھ شما در طول طفولیت تان شیر " زنانی"می گوید مادرانی کھ بھ شما شیر داده اند نیز محرم اند و نمی گوید . می کند

می گفتھ است و لذا بیان کلمھ مادر نیز ھماھنگ با " مادر"ی مجددا مشخص است کھ جامعھ عرب بھ چنین زنان. داده اند

بھ یک پسر شیر داده است بھ عنوان ) یک روز و یک شب(بھ رسمیت شناختن زنی کھ تنھا چند مدتی . زبان قوم بوده است

ن رضاعی این مادر و در نتیجھ بھ عنوان محرم ازدواجی و حتی مھم تر از آن، محرم دانستن دختران وی بھ عنوان خواھرا

سوال را بر می انگیزد کھ چرا فرزند تحت تکفل یک سرپرست نباید محرم باشد؟ مشخص است کھ در این آیھ ھمانطور کھ 

. در باال آمد ھردو فرزند و فرزند خوانده محرم فرض شده اند و لذا از این لحاظ آیھ تمایزی بین این دو برقرار نمی کند

علت شیر دھی مادرشان محرم اند و ازدواج با آنان حرام است بھ مراتب اولی تر وقتی کھ خواھران رضاعی صرفا بھ

.فرزندی نیز محرم خواھند بود- دختران یا پسران بھ فرزندی قبول شده بھ دلیل برقراری رابطھ عاطفی عمیق تر والدین

برخالف آنچھ . ھگشا باشدمی تواند بیشتر ر) شیری(اندکی تأمل در باب چرایی محرمیت مادران و خواھران رضاعی 

تصور می شود شیرخواری از یک زن غیر از مادر بھ ھیچ وجھ تغییر ژنتیک در بدن کودک پدید نمی آورد کھ بتوان بر 

در این باب حدیثی وجود دارد کھ توجیھ محرمیت مادر و خواھر رضاعی را بر اساس . (مبنای بیولوژیک آن را توجیھ کرد

). بدن کودک متاثر از شیر مادر رضاعی توجیھ می کند اما حدیث پایھ علمی و عقلی نداردرویش استخوان و بافت ھای 

در این زمینھ نیاز بھ مطالعات تاریخی . بنابراین محرمیت مادر و خواھر رضاعی باید دالیل اجتماعی و فرھنگی داشتھ باشد

وندی از طریق مادران شیری در فرھنگ خوشبختانھ مطالعات خوبی در مورد گسترش خویشا. و مردم شناختی می باشد
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رسم شیردھی بھ کودکان رسم متداولی در بسیاری از نقاط خاورمیانھ و آسیای ٨.ھای خاورمیانھ و حتی اروپایی وجود دارد

مرکزی و اروپای جنوبی بوده است و اسالم با محرم دانستن یا مھر تایید زدن بر محرمیت مادران و خواھران رضاعی 

محرمیت . را برای تحکیم روابط بین قومی و بین طبقاتی و در نتیجھ کاھش شکافھای اجتماعی برداشتھ استگامی اساسی

بر اساس . مادر و خواھر شیری می توانستھ است کارکرد ھای متعددی بھ لحاظ جامعھ شناسی و مردم شناسی داشتھ باشد

. از طبقات پایین تر جامعھ بھ امر شیر دھی بھ کودکان طبقات مرفھ تر استخدام می شدنداین تحقیقات معموال مادران شیری 

محرمیت ایشان و دخترانشان باعث ارتقاء شأن اجتماعی ایشان و تقویت پیوستگی ھای بین قبیلگی و بین طبقاتی می شده 

رضاعی خود داشتھ باشد کھ برادران و بھ عنوان مثال یک مرد ممکن بود ھمان رفتار را با برادران و خواھران . است

خواھران حقیقی خود داشت و در بسیاری از موارد آنھا را در جشن ھا و مراسم و فعالیت ھای خانوادگی حتی مشاوره در 

ھمچنین خانواده شیرخوار بھ نوعی احساس مسئولیت در برابر مشکالت  . امور ازدواج و کسب و کار دعوت می کردند

.ده می کردندخانواده شیر دھن

و از آنجا کھ این خانواده ھا . عالوه بر کارکرد فوق، عمل رضاع در بین خانواده ھای طبقات فقیر تر نیز متداول بوده است

یعنی عمھ ھا و عموھا و دایی ھا و خالھ ھا در یک (زندگی می کرده اند ) نھ ھستھ ای امروز(بھ شکل خانواده گسترده 

اعضای خانواده گسترده بھ شیر دھی بھ فرزندان یکدیگر اقدام می نمودند بنابراین با این حکم و بسیار از) مکان بوده اند

کمتر شده و ازدواج از بیرون خانواده ... قرآنی امکان ازدواج ھای درون فامیلی مانند عمو زاده ھا و خالھ زاده ھا و 

یشاوندی رضاعی ھمچنین ھموار کننده مسئلھ حفظ خو. گسترده و در نتیجھ پیوستگی ھای اجتماعی بیشتر تقویت می شود

با خواھر و برادر و مادر رضاعی شدن التزام بھ حفظ حجاب در این شبکھ ھای (حجاب در خانواده ھای گسترده بوده 

با مادر رضاعی شدن زنان اسیر بی سرپرست کھ در ). خویشاوندی ھم کاستھ شده و زندگی زنان راحت تر می شده است

یعنی ھمان ملکت ایمان کھ بھ غلط توسط کثیری (سلمانان در برابر مسکن و پوشاک و خوراک کار می کرده اند خانھ ھای م

زندگی این زنان نیز راحت تر و پیوند اجتماعی شان با جامعھ !) از مورخین و مفسرین بردگان مونث یا کنیز تلقی شده اند

.  ٩ازدواج شان با سایر مسلمانان فراھم تر می گردیدجدیدی کھ در آن جای میگرفتند قوی تر می شد و امکان 

و مادران نطفھ ) زنانی کھ رحم خود را اجاره می دھند(ھمچنین مسئلھ مادر رضاعی در قرآن و تعمیم آن بھ مادران رحمی 

قرآنی بھتر کمک می کند تا رابطھ بین سرپرست و فرزند خوانده نیز در دیدگاه) زنانی کھ تخمک خود را اھدا می کنند(ای 

مشارکت جسمی و تربیتی نزدیک در رشد یک فرزند بھ گونھ ای کھ مستلزم انجام وظایف والدینی . مشخص و تعریف شود

:بھ عنوان مثال نگاه کنید بھ-٨

 Clarke, M. (2007) The modernity of milk kinship*, Social Anthropology, 15(3), pp. 287-30
 Parkes, P. (2004) Milk kinship in Southeast Europe. Alternative social structures and foster relations in the

Caucasus and the Balkans*, Social Anthropology, 12(3), pp. 341-58.؛
 Ghaly, M. (2012) Milk Banks through the Lenses of Muslim Scholars: One Text in Two Contexts, Bioethics,

26(3), pp. 117-27.
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باشد فرد سرپرست را در مقام مادری یا پدری قرار داده و جھت تسھیل امر پرورش و تقویت روابط عاطفی الزم برای 

.ست و فرزند خوانده الزم می گرددرشد سالم فکری و روانی فرزند محرمیت سرپر

!محکوم بھ حفظ حجاب در خانھ،فرزند خوانده
َوال ُیبدیَن زیَنَتُھنَّ إِّال لُِبعولَتِِھنَّ أَو ءاباِئِھنَّ أَو ءاباِء . (از سوره نور محارم حجابی برای زنان لیست شده اند٣١در آیھ ) ٢

ِبعیَن َغیِر عولَِتِھنَّ أَو إِخٰونِِھنَّ أَو َبنى إِخٰونِِھنَّ أَو َبنى أََخٰوتِِھنَّ أَو نِساِئِھنَّ أَو ما َمَلَكت أَیٰمُنُھنَّ أَِو الُبعولَِتِھنَّ أَو أَبناِئِھنَّ أَو أَبناِء بُ  ّتٰ

فِل الَّذیَن لَم َیظَھروا َعلٰى َعوٰرِت النِّساِء ۖ َوال َیضِربَن بِأَرجُ  جاِل أَِو الطِّ لِِھنَّ لُِیعلََم ما ُیخفیَن ِمن زیَنتِِھنَّ ۚ َوتوبوا أُولِى اإلِرَبِة ِمَن الرِّ

َھ الُمؤِمنوَن لََعلَُّكم ُتفلِحوَن  ِ َجمیًعا أَیُّ )إِلَى هللاَّ

شوھران، پدران، پدران شوھران، پسران، پسران شوھران، برادران، پسران برادران، محارم عبارتند ازطبق این آیھ،

یعنی زنان بالغ غیر مسلمان کھ با شرکت در جنگ ھا در میدان ھای جنگ " (لکت ایمانما م"پسران خواھران، سایر زنان، 

بھ اسارت در می آمدند اما تا زمان معاوضھ با اسرای جنگی مسلمانان و یا پرداخت جزیھ توسط قبایلشان در ازای انجام کار 

آنجا کھ اعراب غیر مسلمان ارزش چندانی از . در میان خانواده ھای اسالمی امکان مسکن و خوراک و پوشاک می یافتند

برای زنان قایل نبودند از پرداخت جزیھ یا معاوضھ این زنان امتناع می کردند و این زنان ھمچنان مدتھا بال تکلیف باقی می 

کھ ، مردانی کھ بھ دالیل مختلف جسمی یا روحی یا گرایش جنسیتی فاقد تمایل جنسی بھ زنان ھستند، اطفال مذکری)ماندند

.تمایالت جنسی در آنھا ھنوز رشد نکرده است

قرآن تا . و فرزند غیر صلبی و یا بین پدر و پدر خوانده  گذاشتھ نمی شود) صلبی(در این آیھ نیز تمایزی بین فرزند حقیقی 

تفاده کرده این مرحلھ از نزول وحی ھمان کلمات مصطلح عرب کھ بین فرزند حقیقی و فرزند خوانده را تفکیک نمی کرد اس

آمده است شامل ھردو صلبی و خوانده می شود مگر ) پسر یا دختر(بنابراین در آیات محرمات ھرکجا عنوان فرزند . است

. آنکھ تفکیک با توضیح انجام شود

از نکات فوق می توان نتیجھ گرفت کھ وقتی قرآن می گوید دخترانتان محرم اند شامل ھم دختر حقیقی و ھم دختر خوانده 

می شود و اگر بنا بود کھ شامل دخترخوانده نشود آن وقت مانند مورد پسرخوانده ھا یا مادران رضاعی با اضافھ کردن 

و این کھ  عدم اجرای چنین قاعده ای . توضیحی در مورد دخترانی کھ از صلب مردان نیستند ایشان را استثناء می کرد

. نیز چون دختران بیولوژیک وی محرم ازدواجی ھستند) ستی یک مرددختران تحت سرپر(حکایت دارد کھ دختر خوانده ھا 

این کھ تصور کنیم  دختران بی سرپرست در زمان پیامبر وجود نداشتھ اند و یا این کھ قرآن در این زمینھ سکوت کرده است 

خواھیم دید، طبق آیھ ھای ھمانطور کھ در بخش ھای بعدی این نوشتھ . ادعایی  دور از واقعیت تاریخی و بیگانھ با متن است

. نساء مسئلھ دختران بی سرپرست یا دختران زنان بیوه مسئلھ مھم روز بوده است٣و ٢و ١٢٧

!مصادره یک ھویتفرزند خوانده، 

از . در سوره احزاب آیات سھ و چھار، قرآن یکی از سنت ھای عرب را در مورد فرزند خواندگی بھ زیر سوال می کشد) ٣

پدری ) انتقال(اریخ عرب قبل از اسالم بر می آید کھ پسر خوانده را عینا پسر خود می خواندند و بر او ادعای این آیھ و ت
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از این رو ھویت و شخصیت خانوادگی پسر خوانده را تصاحب می نمودند و چھ بسا این امر می . بیولوژیک می نمودند

این امر بھ دلیل فرھنگ پسر پرست و مرد . برداشتھ باشدتوانست عوارض حقوقی مانند تصاحب اموال موروثی را نیز در

ھمچنین رسم مشابھ دیگری نیز در میان عرب نسبت بھ زنان . ساالر کھ ھنوز در میان بسیاری جوامع متداول اند رایج بود

رابطھ زنا شان بوده است کھ با ادعای این کھ از پشت و نسل ھمسرشان ھستند زنان خود را مادر خود خطاب می کردند و 

در این . این ھر دو رسم مردساالر نیز در این آیھ مورد اعتراض قرار گرفتھ و محکوم شده اند. شویی را بھ ھم می زدند

شرایطی کھ حقوق زن یا فرزند خوانده و شخصیت و گذشتھ و ھویت و دودمان وی مصادره می شده است قرآن تفاوت 

ُ : کند و چنین ادعاھای بی پایھ ای را فقط ادعایی زبانی می نامدحقیقی فرزند و فرزند خوانده را یادآوری می ما َجَعَل هللاَّ

ٰھتُِكم ۚ َوما َجَعَل أَدِعیاَءكُ  ـٔى ُتٰظِھروَن ِمنُھنَّ أُمَّ ُ لَِرُجٍل ِمن َقلَبیِن فى َجوفِِھ ۚ َوما َجَعَل أَزٰوَجُكُم الّٰ م أَبناَءُكم ۚ ٰذلُِكم َقولُُكم بِأَفٰوِھُكم ۖ َوهللاَّ

بیَل  ِ ۚ َفإِن لَم َتعلَموا ءاباَءُھم َفإِخٰوُنُكم فِى الّدیِن َوَمٰولیُكم﴾٤﴿َیقوُل الَحقَّ َوُھَو َیھِدى السَّ ) ٥(ادعوُھم ِلءابائِِھم ُھَو أَقَسُط ِعنَد هللاَّ

ر شما قرار نداده است ھمانطور کھ خداوند در سینھ ھیچ مردی دو قلب نگذاشتھ است زنانتان را کھ مادر خود می نامید ماد(

این ھا صرفا حرفھایی است کھ بھ  زبانتان می . و آنان را کھ ادعای پدری شان را می کنید پسران حقیقی شما نکرده است 

را با ] پسر خوانده ھایتان[ایشان . رانید، اما خداوند حقیقت را بیان می کند و اوست کھ بھ راه راست ھدایت می نماید

کنید کھ این در نزد خدا بھ عدالت نزدیک تر است و اگر پدرانشان شناختھ شده نیستند پس ایشان را چون پدرانشان شناسایی 

). برادران دینی و دوستان نزدیک خود بدانید

بلکھ آنچھ وجود دارد پافشاری بر ھویت مستقل . در آیات فوق بحث محرمیت یا عدم محرمیت فرزند خواندگان مطرح نیست

خوانده است کھ باید بھ رسمیت شناختھ شود تا حقوق اجتماعی وی و پیوند حقیقی خانوادگی وی چھ ) زندفر(و حقیقی پسر 

مشخص است کھ گذشتھ از آیات محرمیتی کھ قبال بحث شدند منطق این آیھ ھمانطور . معلوم چھ نامعلوم زیر پا گذاشتھ نشود

پسران مانند جوامع امروزی منتقل . خواندگان می باشدکھ تصریح شده است ھمانا عدالت و محافظت از حقوق ھویتی پسر

کننده بخش عمده ای از ھویت و میراث و عنوان خانوادگی نسل ھای قبلی خود بودند و اختالل در این امر مورد اعتراض 

.قرآن است

ر دھشتناکی در دوران مدرن و پسا مدرن ھنوز بخش عمده ای از توجھ گفتمان ھای حقوق بشری معطوف بھ مسائل بسیا

اما حقوق مھم دیگری چون حق داشتن نام و ھویت . چون نسل کشی و شکنجھ و حقوق پناھندگان سیاسی و حقوق زنان است

بود کھ ١٩٨٩تنھا در اواخر قرن بیستم در سال . خانوادگی خصوصا توسط کودکان چندان در مرکز توجھ نیستند

٢١و ٢٠و طی اصول ) اصل ھفتم(ا برای کودکان بھ رسمیت شناخت کنوانسیون حقوق کودکان حق داشتن نام  و ملیت ر

این در حالی . ام مسئولیت دولت در تامین راھھای مختلف کفالت یا سرپرستی کودکان بی سرپرست را عنوان داشتھ است

ید بن محمد پسر کھ طی آن ز(است کھ آیات سوره احزاب کھ در حفظ انتساب فرزند خوانده بھ نام و نشان خانواده اصلی اش 

اصرار دارند، چھارده قرن پیش پیشتاز بھ رسمیت شناختن ) تغییر نام یافت- نام پدرش–خوانده خود پیامبر بھ زید بن حارثھ 

سوال این کھ چگونھ قرآنی کھ بھ حق .  حق داشتن یا حفظ ھویت حقیقی فرد از طریق حفظ نام پدر یا نام فامیل اش بودند

ت حقیقی اصرار دارد پتانسیل ھای سوء استفاده جنسی و مالی را با در نظر گرفتن امکان ازدواج ظریفی چون حق حفظ ھوی

حتی اگر نام و نشان اولیای فرزند خوانده مشخص نیست با این حال باید ایشان در زمان (با فرزند خوانده فراھم کند؟ 

). ت بھ سرپرست خود مطلع شوندمقتضی از موضوع فرزند خواندگی خود و داشتن ریشھ ھویتی متفاوت نسب

نھ تنھا این پیشتازی قرآن در بھ رسمت شناخت حق داشتن و حفظ ھویت حقیقی در چھارده قرن پیش قابل توجھ است بلکھ 

ھمانطور کھ شبنم . دارد نیز بسیار مھم است) سرپرستی(ھمین طور برخورد ھستی شناختی خاصی کھ با مسئلھ کفالت 
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یک کفیل یا سرپرست در نظام کفالت  اسالمی اساسا یک قیم است کھ : "عنوان می کند) ٤١٤، ص ٢٠٠٨(١٠اسحاق

مسئولیت ھایش از قیم ھایی کھ در عصر جدید کودکی را بھ فرزندی قبول می کنند بھ مراتب سنگین تر و چالش برانگیز تر 

سرپناه و امنیت و حفاظت  درون )خصوصا یتیم(این کفالت کودک امری مقدس تر و عمیق تر است کھ بھ یک کودک . است

یک خانواده می دھد بدون اینکھ ھویت حقیقی کودک تغییر کند یا در چارچوب ھویتی خانواده سرپرستی کننده منحل و  محو 

در اسالم در نتیجھ بر خالف حقوق بشر عصر جدید، امر کفالت کودکان بی سرپرست، امری مقدس و از جملھ ."  شود

در اسالم مھم است کھ یک فرزند والدین بیولوژیک خود را بشناسد و حق . افراد محسوب می شوددینی - وظایف اخالقی

این امر انتقال ارث بھ فرزند خوانده را از وجوب خارج . انتخاب بازگشت بھ ایشان را ھر زمان کھ خواست داشتھ باشد

ضمن اینکھ قوانین عرفی می توانند جھت تامین میکند، اما ھمچنان امکان گرفتن ارث از والدین اصلی اش را باز گذاشتھ 

تاکید بر عدم تصاحب ھویت . آینده بچھ شروط انتقال بخشی از اموال سرپرست بھ وی را وارد قرارداد با سرپرستان نمایند

ران آیات مذکور چنین کودکانی را برادران و خواھ. شخصی باید حتی کودکانی کھ زاده روابط نا معلوم ھستند انتقال یابد

دینی می داند کھ باید ھمچنان ضمن سرپرستی ایشان از زدن داغ ھایی چون حرامزاده یا بی پدر و مادر بھ شدت پرھیز 

.شود

تاکید بر حفظ ھویت ھمچنین نباید باعث کاھش عواطف فرزندی والدینی شود بلکھ این امر باعث می شود تا خانواده 

ھمچنین دلیل اجتماعی خاصی نیز . تھدید بھ میراث خانوادگی اجتناب نمایندسرپرست از دیدن فرزند خوانده بھ مثابھ یک

برای حفظ ھویت خانوادگی فرزند خوانده وجود دارد و آن حفظ روابط اجتماعی و عدم ایجاد اغتشاش و سردرگمی در این 

زندان دو نفر کھ در اصل از گم شدن خط بیولوژیک افراد  نھ تنھا ممکن است بھ ازدواجھای ناشناختھ بین فر. روابط است

. یک پدر یا مادر بوده اند بیانجامد بلکھ ھمچنین حفظ پیش زمینھ فرھنگی و اجتماعی و قومی افراد نیز دشوار می شود

. بنابراین نھ تنھا حفظ ھویت زیستی بلکھ ھمچنین ھویت خانوادگی و اجتماعی و فرھنگی افراد نیز مھم است

ه در سوره احزاب بھ طور مستقیم در مورد محرمیت فرزند خوانده نیست اما چارچوب اخالقی ھرچند این آیات فرزند خواند

در حالی کھ قرآن نسبت بھ . دیگری را برای تحریم ازدواج با فرزند خوانده در معنی کلی و امروزین آن فراھم می کند

ھویت و شخصیت و حقوق اجتماعی تصاحب ھویت بیولوژیک و خانوادگی پسر خواندگان حساسیت نشان می دھد و حفظ 

آنان را در اولویت قرار می دھد چگونھ می تواند راه را برای زیر پا گذاشتن این حقوق از طریق مساعد کردن امکان 

اگر محافظت از حقوق فرزند خوانده تا سطح ! باز گذاشتھ باشد؟) چھ پسر یا دختر(ازدواج سرپرست با فرزند خوانده 

کسی کھ (ایشان پیش می رود چگونھ اسالم می تواند با بازگذاشتن امکان ازدواج با فرزند خوانده حفاظت از حقوق ھویتی

زمینھ ھای تضعیف حقوق انسانی وی بھ ) سرپرستی یا کفالت وی در محل زندگی کفیل یا سرپرست بھ عھده گرفتھ شده است

ند خوانده اش با حفظ فرض امکان ازدواج با عنوان یک کودک را فراھم کرده باشد؟ براستی رابطھ یک سرپرست و فرز

؟  یا بھ عبارت دیگر آیا تامین مقصود اصلی قرآن از حفظ ھویت فردی فرزند خوانده !وی چگونھ رابطھ ای خواھد بود

! فرزندی باشد؟- می تواند در راستای لغو محرمیت وی و ایجاد اغتشاش در روابط عاطفی والدین) یعنی حفظ حقوق کودک(

10 -Ishaque, Shabnam (2008) Islamic Principles On Adoption: Examining The Impact Of Illegitimacy And Inheritance
Related Concerns In Context Of A Child’s Right To An Identity, International Journal of Law, Policy and the Family,
22(3), pp. 393-420. http://lawfam.oxfordjournals.org/content/22/3/393.abstract.
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!خوانده، کودکی بدون کودکیفرزند 
. بخش مھم دیگری از قرآن کھ باید در مورد مسئلھ فرزند خواندگی مورد توجھ قرار گیرد مسئلھ یتیم و امر کفالت است) ۴

ھرچند نھ ھمھ فرزند خوانده ھا یتیم ھستند و نھ ھمھ ایتام بھ فرزند خواندگی در می آیند اما این دو مسئلھ بھ شدت در ھم 

توجھ بھ رویکرد قرآن بھ ایتام و اصرار و توجھ این کتاب بھ حفاظت از حقوق یتیمان از یک طرف و نحوه . دتنیده ان

بسیار رھگشا خواھد ) زمانی کھ امر کفالت منتفی شده و اموال و امورات بھ فرد یتیم محول می شود(تعریف بلوغ در آنھا 

مجددا در مورد . بار تاکید بر کمک و محافظت از یتیم می شده استدر قرآن بیست و سھ بار کلمھ یتیم آمده است و ھر. بود

ایشان مطرح است و لذا بازگذاشتن ھر گونھ امکان سوء استفاده مادی و معنوییتیمان نیز مسئلھ حفظ و مراقبت از حقوق

و در قبال یتیمانبحث عدالت٣و ٢سوره زنان آیات . یا تضعیف این حقوق درتناقض با این اصل و اصرار قرآنی است

یِِّب ۖ َوال َتأُكلوا أَمٰولَُھم إِلٰى . ازدواج با زنان بیوه صاحب یتیم را مطرح کرده اند لُوا الَخبیَث بِالطَّ َوءاُتوا الَیٰتمٰى أَمٰولَُھم ۖ َوال َتَتَبدَّ

ٰى َفانِكحوا ما طاَب لَُكم ِمَن النِّساِء َمثنٰى َوُثٰلَث َوُرٰبَع ۖ َفإِن ِخفُتم أَّال َوإِن ِخفُتم أَّال ُتقِسطوا فِى الَیٰتم﴾٢﴿أَمٰولُِكم ۚ إِنَُّھ كاَن حوًبا َكبیًرا 

تا زمان دادنش (اموال یتیمان را برای ایشان حفظ کنید :ترجمھ-﴾٣﴿َتعِدلوا َفٰوِحَدًة أَو ما َملََكت أَیٰمُنُكم ۚ ٰذلَِك أَدنٰى أَّال َتعولوا 

بی گمان این گناھی بس . آلوده نکنید و اموالشان را با مخلوط کردن در اموال خود باال نکشیدو پاکی را بھ ناپاکی ) فرارسد

النساء (آن زنانو اگر خوف آن داشتید کھ در باره یتیمان بھ قسط عمل نکنید با دو یا سھ یا چھار نفر از ). ٢(سترگ است 

کھ مادران آن ) [کور کھ می توانند پسر یا دختر باشند نداردجمع مرأة بھ معنی زن بالغ و راشد است و اشاره بھ یتیم ھای مذ

بیوه [پس اگر خوف دارید کھ در رابطھ با این زنان نیز عدالت نورزید در این صورت با یک . ازدواج نمایید] یتیمان ھستند

. )٣(بھ تحقق عدالت نزدیک تر است ] اکتفا بھ یک ھمسر[کھ این ] صاحب یتیم

یر آیھ فوق یک اشتباه متداول صورت گرفتھ است کھ بھ نظر می رسد منشا آن حدیثی است قابل در مورد ترجمھ و تفس

این مترجمین آیھ را این گونھ ترجمھ کرده اند . از قول عایشھ از قول رسول اکرم است١١چالش نقل شده از عروة بن زبیر

این . ھ یتیم نیستند دو تا سھ تا یا چھار تا ازدواج کنیدکھ اگر در ازدواج با یتیمان از انجام عدالت می ھراسید پس با زنانی ک

اما . درحالی است کھ این آیھ بھ ھیچ وجھ مسئلھ ازدواج با یتیمان را مطرح نمی کند بلکھ رعایت حقوق آنان را مطرح میکند

است آمدهام٢٧حدیث ) احکام وصیت و شھادت(ام ۵٣از صحیح بخاری بخش  منشاء احتمالی این خطای فاحش مصطلح 

کھ عروه بن زبیر خودش در مورد آیھ سوم سوره زنان از عایشھ پرسید کھ منظور چیست و عایشھ پاسخ داد این آیھ مربوط 

. بھ مردانی است کھ می خواستند با دختران یتیم ازدواج کنند بدون آنکھ مھریھ آنان را بھ اندازه یک زن غیر یتیم بپردازند

کسی کھ قصد بی عدالتی دارد چرا باید (! التی ھراس دارید زنان غیر یتیم را بھ ازدواج در آوریدپس آیھ امد کھ اگراز بی عد

!)بی عدالتی بھ ھراسد؟از 

در خود قرآن یتیم کسی است کھ ھنوز بھ سن . زن یتیم فاقد معنی است یعنی نمی شود کھ ھم کسی زن باشد ھم یتیمکلمھ 

آن وقت چطور می شود کھ قرآن نکاح با . و بھ او بھ علت عدم توانش در حفظ آن منع شده استنکاح نرسیده و انتقال مال ا

دوم اینکھ آیھ سوم مانند آیھ دوم کلمھ یتامی را بکار برده ؟ !یتیمانی کھ ھنوز بھ سن نکاح نرسیده اند را مد نظر داشتھ باشد

ازدواج با پسر یتیمی کھ باید بھ جایش با زنان . ا شامل میشودکھ ھم جمع یتیم است و ھم یتیمھ پس ھم پسر و ھم دختر یتیم ر

نمی تواند در مورد این آیھ کھ دچار مشکل در منطق است پس این حدیث . غیر یتیم ازدواج کرد بی معنی و مزخرف است

از تابعین مدینھ و از نزدیکان عایشھ کھ برادرش عبدهللا در دستگاه خالفت اموی صاحب منصب شد، در جنگ جمل نیز مقابل علی ایستادند -١١
ھمان عثمانی کھ (و دستگاه اموی علی رغم مشارکت خانواده اش در قیام علیھ خلیفھ سوم ) شرکت نکردھرچند وی بھ علت خردسالی اش شخصا(

. بسیاری از احادیث عایشھ توسط عروة روایت شده اند. آنان را بخشید) قتلش را بھ گردن علی انداختند
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ا بھ طور صریح اگر چنین چیزی بوده است باید مربوط بھ آیھ ای باشد کھ در آن بحث ازدواج با دختران یتیم ظاھر.باشد

بھ طور تناقض آمیزی در ھمان صحیح  بخاری در ھمان بخش در ھمان حدیث گویا جھت رفع این نقیصھ،. عنوان شده باشد

در در برابر درخواست محمد برای وضوح بیشتربھ قول عایشھ می شود کھ ) ١٢٧سوره زنان آیھ (اشاره بھ آیھ دیگری

.   حکم فوق آمده استباب

مجددا ترجمھ این آیھ نیز ! دختران یتیمنھ ازدواج با را مطرح نموده استزنان بیوه دارای یتیمبامسئلھ ازدواج١٢٧آیھ اما

. تحت تاثیر احتمالی این حدیث یا فرھنگ مردساالر نافی حقوق کودک ترجمھ شده است

ُ ُیفتیُكم فیِھنَّ َوما ُیتلٰى عَ  تى ال ُتؤتوَنُھنَّ ما ُكتَِب َلُھنَّ َوَترَغبوَن أَن َیٰتَمى النِّساءِ لَیُكم فِى الِكٰتِب فى َوَیسَتفتوَنَك فِى النِّساِء قُِل هللاَّ الّٰ

َ كاَن  : ترجمھ﴾١٢٧: بِِھ َعلیًما ﴿النساءَتنِكحوُھنَّ َوالُمسَتضَعفیَن ِمَن الِولٰدِن َوأَن َتقوموا لِلَیٰتمٰى بِالقِسِط َوما َتفَعلوا ِمن َخیٍر َفإِنَّ هللاَّ

و از تو در مورد زنان طلب فتوا می کنند بگو کھ خدا در مورد آنھا فتوا می دھد با ارجاع بھ  آنچھ کھ قبال بر تو در این "

کھ تمایل بھ ازدواج با آنھا یتیمان آن زنانیدر باره ] اشاره بھ آیات دوم و سوم ھمین سوره دارد[کتاب خوانده شده است 

و ھمچنین در باره ] بھ بھانھ بیوه بودن و یتیم داشتن شان) [ادا کنید(آنھا را بھ ایشان بپردازید بدون اینکھ حقوق حقھ ١٢داشتید

اجرای قسط در مورد کودکان مستضعف و یتیم اشاره شده است؛ کھ خداوند برھمھ اعمال خیری کھ انجام می دھید آگاه 

". است

ھمانطور کھ گفتھ شد در فرھنگ قرآنی و عربی . مھ کرده اندمشکل کار کلمھ یتمی النساء است کھ مترجمین زنان یتیم ترج

زیرا قران در . اگر زنی قابل نکاح است دیگر یتیم نیست و اگر یتیمی قابل نکاح نیست زن نیست. زن نمی تواند یتیم باشد

ھ است نھ صفت و ھمچنین کلمھ یتامی النسا مضاف و مضاف الی. است) برای یتیمان(ھمین سوره آیھ ششم قایل بھ سن نکاح 

اگر میخواست زنان یتیم بگوید می گفت النساء الیتامی یا النساء من ! موصوف کھ اگر بود کلمھ نسا قبل از یتمی می آمد

پس این ترجمھ مصطلح بھ لحاظ ). َوالُمسَتضَعفیَن ِمَن الِولٰدنِ ھمانطور کھ در مورد کودکان مستضعف گفتھ است (الیتامی 

.  ١٣لحاظ منطقیکالمی غلط است ھم بھ 

اما براستی قرآن چھ برخوردی با مسئلھ بلوغ و ازدواج دارد؟

:بھ عنوان مکمل باید ھمچنین آیھ ششم از سوره نساء را در باب بلوغ یتیمان اضافھ کرد کھ

مٰولَُھم َوال َتأُكلوھا إِسراًفا َوبِداًرا أَن َیكَبروا َوَمن كاَن َوابَتلُوا الَیٰتمٰى َحّتٰى إِذا َبلَُغوا النِّكاَح َفإِن ءاَنسُتم ِمنُھم ُرشًدا َفادَفعوا إِلَیِھم أَ 

﴾٦: ﴿النساءَغنِّیًا َفلَیسَتعفِف َوَمن كاَن َفقیًرا َفلَیأُكل بِالَمعروِف َفإِذا َدَفعُتم إَِلیِھم أَمٰولَُھم َفأَشِھدوا َعَلیِھم َوَكفىٰ 

پس آن ھنگام . دارند) استقالل در تشکیل خانواده(ا زمانی کھ مشخص شود آمادگی ازدواج و بیازمایید یتیمان را ت: "ترجمھ

یافتید اموالشان را بھ ایشان واگذارید و بھ اسراف و تعجیل اموالشان را رشد)عقلی و جسمی(کھ در ایشان بھ اندازه کافی 

چون عدالت (اگر از انجام عدالت در مورد یتیمان بیم دارید وقتی می گوید ) آیات چند ھمسری(پس معلوم می شود کھ در آیات دوم و سوم -١٢
در آن صورت با آن زنان ازدواج کنید منظورش از آن ) صرفا بھ حفاظت حقوق مادی نیست بلکھ عاطفی و حمایتی و امنیتی را ھم شامل می شود

. زنان، ھمان مادران بیوه این یتیمان است

یات قرآن وجود دارد کھ گاھا بھ قدری رایج اند کھ حتی مفسرین و منتقدین کالم الھی بودن قرآن علی خطاھای عمومی شده فاحشی در ترجمھ آ-١٣
سانی رغم داشتن دانش عربی، آنھا را بدون ھیچ ایرادی قبول می کنند و بسا بھ عنوان شاھدی بر خطاپذیری و کذب گویی قرآن و در نتیجھ کالم ان

): مادر(و دنده ھای ) پدر(آفرینش انسان از آب خارج شونده از بین پشت : نمونھ فاحش نگاه کنید بھ مقالھبھ عنوان یک . بودن آن بکار می برند
/quran2-creation-12/humanhttp://quranicwisdom.wordpress.com/2012/08: در!مترجمینگزاره کذب یا خطای
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حق الزحمھ خود امتناع کند و ھر سرپرستی ھرسرپرستی کھ غنی است از برداشتن . قبل از بزرگ شدنشان مصرف نکنید

کھ نادار است پس باید ھزینھ ھای سرپرستی را در حد متعارف بردارد و ھنگامی کھ اموال یتیمان را بھ آنھا می پردازید 

"   .شاھد بگیرید و البتھ در حسابرسی خداوند بسنده است

اگر صرف بلوغ جنسی بود از کلمھ احتالم (غ جنسی نرسیده این آیھ یتیم را کودک تعریف می کند کھ نھ تنھا ھنوز بھ بلو

بلکھ اگر ھم بالغ جنسی شده ھنوز بھ اندازه کافی برای تشکیل خانواده بالغ نشده و رشد ) استفاده می کرد مانند جاھای دیگر

اری مالی نرسیده است یتیم بنابراین یتیم تا بھ سن ازدواج و خود مخت.  عقلی و تجربی الزم برای اختیار اموال خود را ندارد

ھمچنین در زمینھ بلوغ مراجعھ فرمایید بھ کتاب مبانی حقوق در اسالم نوشتھ عالمھ سید . است و نکاح با او حرام است

١٤.محمد جواد موسوی غروی

تعیین اما سن ازدواج چھ سنی است؟ قرآن سن دقیقی را عنوان نمی کند چون شرایط اقلیمی و فرھنگی و زیستی مختلف در 

نساء، محصنات، (اما قرآن کلمھ نکاح یا ازدواج را تنھا با زنان بالغ . رشد کافی برای ازدواج درمیان افراد مختلف موثر اند

خصوصا (و طرفین )  یا جنبھ قرادادی نکاح را پررنگ می کند(نکاح را نوعی قرارداد  می داند .بکار می برد) فتیات

در این قرارداد حتی ھنگامی کھ آمیزش صورت ) خصوصا حقوق زن(قوق یکدیگر را مکررا نسبت بھ رعایت ح) مردان

ھمچنین از شرایط ھر قراردادی در اسالم رعایت کامل . دعوت نموده است) طالق(نگرفتھ است اما قرارداد فسخ می شود 

عقده "ابل این عقد قراداد یا چگونھ کودکان و نابالغان می توانند طرف  مق. اصول اختیار و صداقت و اعتماد و مساوات است

بر فرض اینکھ (بنابراین سرپرست یک فرزند خوانده نمی تواند تا سن رشد کامل یتیم با وی ازدواج نماید . باشند" نکاح

از این رو رابطھ فوق . این امر مستلزم رابطھ طوالنی والدین فرزندی در زمانی طوالنی است!). فرزند خوانده محرم نباشد

درحالی کھ چند بار شیر . وین شخصیت و عواطف فی مابین بھ علت طوالنی بودن زمان تاثیر گذاشتھ استبر نحوه تک

مادر شیری را محرم می کند چگونھ سالیانی رابطھ عاطفی کھ بر ) بھ قول فقھ سنتی(خوردن بھ علت تاثیرش بر بدن کودک 

؟!را محرم وی نمی کندشخصیت و ذھنیت و روح  یک کودک اثر می گذارد والدین سرپرست وی

نتیجھ گیری
:بھ طور خالصھ، از مجموعھ مطالب فوق می توان بحث نمود کھ

می داند و با عدم تفکیک کلمھ فرزندخوانده از  فرزند صلبی جزو محارمقرآن فرزند خوانده را چون فرزند حقیقی )  ١(
بین سرپرست و فرزند خوانده نمی تواند مانع عدم وجود رابطھ بیولوژیک . محرمیت ازدواجی وی را امضاء کرده است

یا پیوند سببی را مانع محرمیت ندانستھ ) پیوند نسبی(محرمیت شود ھمچنان کھ در موارد ذیل قرآن عدم رابطھ بیولوژیک 

فرزندان ھمسر از ازدواج قبلی اش اگر وارد زندگی مشترک شوند، : است بلکھ رابطھ تربیتی را عامل محرمیت دانستھ است

مادران رضاعی، و خواھران رضاعی و در نھایت زنان پیامبر کھ در ھمان سوره احزاب بعد از فوت پیامبر بھ علت رابطھ 

فكري و جسمي، كھ تا ھر دو در یك شخص پدیدار نگردد مسؤولیتي متوجھ او نیست و مكلّف بھ انجام : قرآن براي بلوغ دو جنبھ قائل است"-١٤
مثل كنند، پس بلوغ دختران تولیدبلوغ جسمي وقتي است كھ دختر و پسر بتوانند. نمایداین دو بلوغ عالئمي دارد كھ قرآن تعیین مي. باشدحكمي نمي

اقتصادي و اخالقي از دختران و پسران بھ ، بلوغ فكري نیز منوط است بھ آزموني كھ در مسائل اجتماعي. بھ حیض است و بلوغ پسران بھ احتالم
.)ضمیمھ کتاب مباني حقوق در اسالم(از مرحوم غروی رسالة بلوغ . ک.ـ ر"آیدعمل مي
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خاصی کھ بھ عنوان حاملین سنت رسول با امت داشتھ اند محرم ازدواجی قلمداد شده اند تا امکان نفوذ و سو استفاده از 

.   ١٥)سوره احزاب٥٣آیھ (موقعیت آنان فراھم نشود 

یا بھ . باعث حذف ھویت نسلی وی نمی شود) فرزندی کھ بھ قول قرآن از صلب والدین نیست(محرمیت فرزند خوانده ) ٢(

عبارت دیگر حفظ ھویت بیولوژیک و خانوادگی وی مانع از لغو محرمیت وی نیست چرا کھ محرمیت وی بر اساس رابطھ 

. والدین فرزندی یا رابطھ تربیتی استوار است

مگر انکھ ١٦.و در نتیجھ بھ نسل ھای بعدی وی منتقل نمی شود) بعد از جدایی(محرمیت فرزند خوانده بھ ھمسر وی ) ٣(

. فرزند وی نیز تحت تکفل سرپرست وی قرار گرفتھ باشند

صیت و ھرچند قرآن با ذکر کلمھ اوالد در ایھ ارث فرزند خوانده را در لیست وارثین قرار نداده است اما ھمچنان و) ٤(

ادای دین را با توجھ بھ شرایط خاص ھر خانواده و بھ شرط رعایت عدل وانصاف مقدم بر اجرای تقیسم میراث می داند 

بنابراین قوانین حمایت از کودکان بی سرپرست باید اجرای قسط و اختصاص عادالنھ منابع ) . سوره نساء١٢و ١١آیات (

. را بھ کودک بی سرپرست تضمین نمایندمالی و حمایتی سرپرست قبل یا بعد از فوتش

) نسا، محصنات، فتیات و مومنات(عمل نکاح تنھا در رابطھ با زنان بالغ . در قرآن ازدواج با یتیم بالموضوع است) ٥(

است کھ صرفا از طریق بلوغ جسمی و شرعی تعریف ) بلغ النکاح(تعریف شده است و قرآن صراحتا قایل بھ سن ازدواج 

. شاخصھ قویا شخصیتی و ذھنی و ظرفیت انجام مستقل نقش اجتماعی  و اداره امورات مالی و معیشتی را داردنشده بلکھ 

ھرچند نکاح یا ازدواج بیشتر از یک قرارداد است و برپایھ عشق و عاطفھ عمیق انسانی (ضمن اینکھ جنبھ قراردادی نکاح 

رابطھ کفیل و فرزند خوانده . اسالم رضایت کامل طرفین استرا پررنگ کرده کھ الزمھ آن مانند ھر قرداد در شرع) است

رابطھ وابستگی است و رابطھ والدین فرزندی کھ قابل تحول بھ رابطھ زوجی . رابطھ برابر و آزاد بین دو بالغ و عاقل نیست

!). حتی با فرض عدم محرمیت فرزند خوانده(نمی باشد 

ماتی با وجود کسری ھایش، توانستھ باشد تا نھ تنھا بھ درک مسئلھ فرزند در نھایت، امید دارم تا این تالش ھرچند مقد

خواندگی از منظری قرآنی کمک کرده باشد بلکھ ھمچنین شیوه بدیلی را در استخراج احکام فقھی بر پایھ مراجعھ مستقیم بھ 

. متن قرآن نشان داده باشد

و از این رو ) احزاب۶آیھ (این کھ برخی گفتھ اند علت محرمیت ازدواجی زنان پیامبر این است کھ قرآن ایشان را مادران مومنین نامیده است -١٥
ل آنکھ این آیھ مربوط بھ مادرمومنین بودن با آیھ تحریم او. بھ علت مادر نامیده شدنشان محرم ازدواجی شده اند دلیلی بس نامربوط و سست است

و استداللھای متفاوتی در این دو آیھ بکار ) آیھ فاصلھ کھ احتماال در  دو زمان متفاوت نازل شده اند۴٧(ازدواج با زنان پیامبر فاصلھ زیادی دارند 
ین محمد و زنان اش را از مومنین نسبت بھ خودشان دلسوز تر و خویشاوند مادر نامیده شدن زنان پیامبر در آیھ ای است کھ بھ طورنماد. رفتھ است

در حالیکھ آیھ تحریم ازدواج با زنان پیامبر مربوط بھ احترام بھ حریم خصوصی پیامبر است کھ در اثر رفت و آمده ھای . تر معرفی کرده است
آسایش نداشتند و ضمن اینکھ ازدواج با ھمسران وی بعد از فوتش امکان فراوان و کم رویی پیامبر مورد تعرض فراوان قرار میگرفت و زنان وی 

اگر دلیل محرمیت زنان پیامبر، مادر نامیده شدن آن زنان باشد این خود در تناقض با این . سوء استفاده از موقعیت این زنان را بھ ھمراه می آورد
، کھ طبق آن مادر خواندن یک ھمسر وی را جزو محارم ازدواجی قرار )یدر محکوم کردن سنت ظھار در دوران جاھل(حکم قرآن قرار میگیرد 

.  نمی دھد

. این عدم انتقال محرمیت بھ نسل ھای بعدی بھ عنوان مثال در مورد زنان پیامبر ھم صادق بود-١٦


