
:بهمن کشاورز در واکنش به اجازه قانونی ازدواج با فرزندخوانده
مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد عمل شود

به نظر میرسد اين امکان وجود داشته باشد که موضوع به مجمع تشخيص: بهمن کشاورز، حقوقدان و وکيل دادگستری میگويد
.مصلحت ارجاع شود و اين مرجع قانون مربوط به فرزندخواندگی را اصالح کند

 اليحه حمايت از کودکان بیسرپرست که با تصويب مجلس شورای اسالمی به شورای نگهبان رفته، اين٢٧در تبصره ماده 
اين ماده در ابتدا به اين شکل. اختيار به سرپرست داده شده که در صورت اجازه دادگاه، بتواند با فرزندخواندهاش ازدواج کند

، اما بعد تغيير پيدا کرده و"ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن مابين سرپرست و طفل ممنوع است"نوشته شده بود که 
ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اين که: "به اين شکل نوشته شد

اگرچه عدهای تغيير در اين." دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد
ثار سوء اين تصريح قانونیماده را برای برطرف کردن مشکل شرعی فرزندخواندگی میدانند اما منتقدان میگويند نبايد از آ

مجمع تشخيصبهمن کشاورز، حقوقدان و وکيل دادگستری، در گفت و گويی با سايت خبر آنالين پيشنهاد کرد که . غافل شد
.مصلحت در اين زمينه وارد عمل شود و با احکام ثانويه اين مشکل برطرف شود

آقای کشاورز، در قانون ما تا پيش از اين فرزندخواندگی به چه صورت در نظر گرفته شده بود؟

يکی اين که در شرع اسالم تاسيسی به نام فرزندخواندگی به مفهوم رابطهای. برای روشن شدن قضيه بايد به چند مورد اشاره کنم
به عبارت ديگر فرزندخواندگی عبارت بوده است از نوعی رابطه خودخواسته که ايجاد محرميت. که آثار حقوقی ايجاد کند نداريم

نکته ديگر اين است که در نظام حقوقی ما. يا ارثبری و امثال آن نمیکرده، سابقه تاريخی مهمی نيز در اين زمينه وجود دارد
در عين. آن قانون خاص داريمپيش از انقالب اين تاسيس شناخته شده است و در نتيجه به متون حقوقی ما وارد شده و در مورد 

ضمن اين که از نظر. تحال نبايد فراموش کرد که در اين قانون حتی در آن زمان کليات روابط شرعی مورد نظر بوده اس
با اين. قانونی ازدواج کندشرعی و قانونی، هر مردی میتواند با زنی که خالی از موانع نکاح باشد، به شرط رعايت ضوابط 

رفتند و اين پسر و دختر بزرگمقدمات، ناچار به اين نتيجه میرسيم که اگر مرد و زنی پسر و دختری را به فرزندخواندگی پذي
د و در موارد مشابهی که مثالشدند و مثال پدرخوانده يا مرد فوت کرد، آن پسرخوانده میتواند با مادرخوانده خود ازدواج کن
مساله. ونی رسيده باشد ازدواج کندمادرخوانده فوت کند يا طالق بگيرد، آن پدرخوانده میتواند با دخترخوانده خود اگر به سن قان

.قی و نه از نظر اجتماعیاينجاست که واضح است چنين وضعيت و روابطی نه از نظر روانی قابل قبول است و نه از نظر اخال
قابل قبول و نقض غرضضمنا گويا مقرر شده موضوع فرزندخوانده بودن در شناسنامه اين بچهها درج شود که اين هم غير

.است

دارد که با فرزندخوانده خودشيعنی اين موردی که قانون جديد به آن اشاره میکند مبنی بر اين که پدرخوانده اين امکان را 
ازدواج کند مورد جديدی نيست؟

يش از اين هم جز اين نبوده امابله با توجه به آنچه گفتم، در تغييرات قانونی اخير مطلب جديدی گفته نشده زيرا حکم قضيه پ
"فی قلوبهم مرض"ح مساله اينجاست که تصريح اين حق ازدواج در متن قانون بیگمان عالمت بدی به کسانی که به اصطال

.خواهد داد و آثار سوئی ايجاد خواهد کرد

به اين آثار نامناسب اشاره میکنيد؟

ر کودکان بیگناهی است که ازاول اين که بیترديد خانمها در پذيرش دختران به فرزندخواندگی محتاط خواهند شد و اين به ضر
ول میشوندبدون اين که آمار دقيقی در دست داشته باشم، شنيدهام تعداد دخترانی که به فرزندخواندگی قب. داشتن خانواده محرومند

با اين تصريح قانونی پس. تبه مراتب بيشتر از پسران است که علت آن همان محرم نشدن مادرخوانده با پسر پس از بلوغ اوس
انده ايشان به آنان نامحرم است،از رسيدن دخترخواندگان به بلوغ شرعی و احيانا سن قانونی ازدواج، با توجه به اين که پدرخو

و کنند و در اين صورت،ناچار مباحث شرعی و قانونی مطرح خواهد شد که چه بسا بعضی افراد راهحل را در ازدواج جستوج



.فاجعهای که بروز میکند غيرقابل تصور است

با اين اوصاف، پيشبينی میکنيد با تصويب اين قانون، فرزندخواندگیهای کمتری صورت بگيرد؟

راه حل متروک خواهد ماندبله به نظر میرسد اجرای تاسيس فرزندخواندگی به اين ترتيب، دچار اشکال جدی خواهد شد و يک 
.يا اين که به جای سازنده بودن مخرب خواهد شد

راه حلی برای اين موضوع هست؟

کلی منتفی کنيم؛ اما درممکن است با حذف فرزندخواندگی از نظام حقوقی، يعنی پاک کردن صورت مساله، قضيه را به طور 
سائل مختلفی که بيان شد و اينعين حال به نظر میرسد اين امکان وجود داشته باشد که با توجه به شرايط و مقتضيات زمان و م

 تصويب احکام ثانويه قضيه را بهکه وجود اين تاسيس به نفع کودکان بیسرپرست است و باالخره با توجه به اين که شايد بتوان با
خواندگی را به طورنحو مطلوب حل کرد، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شود و اين مرجع قانون مربوط به فرزند

اگر کسی بگويد مجمع تشخيص مصلحت. کلی اصالح و اوامر و نواهی منطبق با نيازهای روز و مقتضيات زمان مقرر کند
در بسياری از موارد حفظ نظمنمیتواند موارد حالل را حرام اعالم کند بايد بگوييم يکی از علل وجودی اين مجمع همين است و 

بايد توجه شود که از برخی روابط شرعی میتوان منع. اجتماع و اعتبار نظام و کشور اقتضا میکند که احکام ثانويه حاکم شود
يعنی ممنوعيت ازدواج با دو خواهر به طور همزمان، اما حکم اوليه قضيه" منع جمع اختين"چنين حالتی را استنباط کرد ازجمله 

.همان است که ابتدا گفتم

تصويب چنين مواردی را مغاير با حقوق کودکان میدانيد؟

 هرنوع تعرض و بدرفتاری با کودکان را که باعث لطمه جسمی يا١٣٨٣قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 
در اينجا بايد گفت.  سال معرفی شدهاند١٨روحی و اخالقی به ايشان شود، ممنوع اعالم کرده و مشموالن اين قانون افراد زير 

 ساله با مردی که اين دختر او را به عنوان پدر خود میشناسد لطمهای به او نمیزند؟١۴انصافا مثال ازدواج دختر 


