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Abstract
The problem of orphans because of the impact of these children on society,
the growing number of them, the respect for human affairs, and thousands
of other reasons has long been a concern of various societies, especially
cultural, social and legal scholars And today their finances, including
inheritance and alimony, are under investigation. This research has focused
on these children for the aforementioned reasons And since there are
divergences between Iranian law, Imamiyah jurisprudence, and Sunni
jurisprudence, this article is about explaining and comparing jurisprudential
opinions with legal ones in the field of alimony for these children and
ultimately solutions for The implications of speculation on the status of
such people are raised and suggestions are hoped to fall.
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چکیده
ساله کودکا بی سرپرست به دلیل اثر ارن کودکا بر جا عه ،رشد رواافزو تعداد زنها ،رعارت ا ور
انسانی در ورد زنها و هزارا دلیل درار اا دررباا ورد توجه جوا ع خیلف به خصوص اندرشمندا
حواههای فرهنای ،اجیماعی و حقومی بوده است .ا رواه نیز ا ور الی ربوط به زنها ااجمله ارث و
نفقه بسیار ورد تحقیق و چالش ی باشد .ارن تحقیق به دالرل ذکور به نفقه ارن کودکا پرداخیه
است و چو در ارن وضوع یا حقوق اررا  ،فقه ا ا یه و نیز فقه اهل سنت اخییف نظرهاری درده
ی شود ،نوشیه حاضر در قام تبیین و قارسه نظرات فقهی با حقومی در حیطه نفقه ارن کودکا
برز ده است و در نهارت راه حلهاری برای برو رفت اا اثر پراکندگی زراء بر وضعیت چنین افرادی
طرح یکند .
کلیدواژهها :نفقه ،کودکا بدو سرپرست ،فقه و حقوق.
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مقدمه
وضوع ناهداری و پرورش کودکا بدو سرپرست در فقه و حقوق همواره ورد توجه بوده است و در
خصوص ز چالشهای خیلفی وجود دارد ،ااجمله تاسیسی را ا ضاری بود نهاد فراندخواندگی را
هما سرپرسیی ،عقد را ارقاع بود ا ر سرپرسیی ،حقوق و تکالیف الی و غیر الی فراندپذرر و
فراندخوانده انند ناهداری و حضانت ،ارث ،نفقه و ،...وضوعات نفقه اا نظر فقه و حقوق ،یزا نفقه
و وارد دراری اا ارن مبیل.
سؤاالت تحقیق
سوال اصلی
 .1وضعیت حقومی نفقه فراند خوانده در حقوق اررا و فقه اهل سنت چاونه است؟
سوالهای فرعی
 .1به طور کلی اسیم چه رورکردی نسبت به فراند خوانده دارد؟ و چه حقوق الی برای او مائل است؟
 .2ارن رورکرد در فقه ا ا یه و فقه اهل سنّت به چه شکل بروا کرده است؟
اهداف تحقیق
 .1بررسی وضعیت حقومی نفقه فراندخوانده در حقوق اررا و فقه اهل سنت
 .2تبیین رورکرد اسیم نسبت به فراندخوانده
 .3بررسی چالش های وضوع در حقوق وضوعه اررا و ارائه راهکارها و پیشنهادهاری با اسیفاده
اا نابع فقهی
پیشینه پژوهش
سئله کودکا بی سرپرست در وارد ارادی ورد توجه اندرشمندا و بزرگا حواه فقه ،حقوق
خانواده ،حقوق کودک و سارر حواهها مرار گرفیه است اا ج مله وارد ذرل:
 «ف راندخواندگی در خانواده رو ی ژر نی» نوشیه سید حسین صفاری و اسداهلل ا ا ی «وضعیت فراندخواندگی بعد اا انقی ب اسی ی» نوشیه حمد وسوی بجنوردی« -بررسی تطبیقی حقوق خانواده» نوشیه ابوالقاس گرجی و همکارا
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 « تاثیر صلحت اجیماعی در حک فقهی فراندخواندگی در ذاهب اسی ی» نوشیه سیدحمدصادق وسوی بجنوردی و عبدالحمید طالبی
حیی تحقیقات یناسبی در جزریات احکام حقومی و شرارط ارن نهاد انند ا ور الی فراندخوانده
و فراندپذرر ثل ارث و نفقه انجام شده است ااجمله :
 «حقوق و اخییارات الی پدر در حقوق اررا و فرانسه» نوشیه غی علی سیفی ارنا ب وهرانایز شاه رادی اواره
 «بررسی وضعیت فراندخواندگی بعد اا انقی ب اسی ی» نوشیه سید حمد وسوی بجنوردیو فرواا عیری نورن
 « زثار الی و غیر الی فراندخواندگی در فقه ا ا یه و حقوق جمهوری اسی ی اررا » نوشیهحمدصادق ذومی و حا د ینوری شمسی
با وجود همهی ارن تیشهای شارسیه تحقیق حاضر اا جهت قارسهی نفقه فراند خوانده در
نظام فقهی و حقومی اررا با نظامهای فقهی اهل سنت دارای تمارز است .

روش تحقیق
روش گردزوری اطیعات
نوع اطیعات و دادهها اا نوع کیفی است و جهت گردزوری ارن اطیعات و دادهها اا روش
کیابخانهای و اسنادی اسیفاده شده است.
ابزار گردآوری اطالعات
ابزار گردزوری اطیعات با توجه به نوع تحقیق به روش کیابخانهای بوده و ر اساس ز با راجعه به
نابع و آخذ علمی شا ل کیا بها ،جلهها و نشررات ادواری وجود در کیابخانهها ،اسناد و نشررات
حقومی و ...همچنین پارااههای ارنیرنیی حاوی تحقیقات و قاالت علمی عیبر ،اطیعات ورد نیاا
تحقیق گردزوری شده است .برای جمعزوری اطیعات اا ابزار فیش و تکنیک فیشبرداری اسیفاده شده
است و در رحله فش برداری اا تکنیک اخذگذاری به روش علمی و سیندساای اسیفاده گردرد.
روش تجزيه و تحلیل اطالعات
بعد اا جمعزوری اطیعات اا طررق فیشبرداری ،فیشها با توجه به عنوا و وضوعات جزئی
طبقهبندی شده و اطیعات و طالب در بخشهای خیلف ز ده و تجزره و تحلیل اطیعات به صورت
توصیفی و اسیداللی انجام شده است.
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جنبه نوآوری پژوهش
هرچند در حواه نفقه طالبی به رشیه تحررر درز ده است ،ولی زنچه که وضوع ذبور را واج د نوزوری
ینمارد ،بررسی نفقه فراندخوانده ،ز ه با رورکردی به فقه اهل سنت یباشد .

تاريخچه فرزندخواندگی
فراندخواندگی مانونی نهادی است که به وجب ز رابطه خاصی یا فراندخوانده و پدر و ادر
خوانده به وجود یزرد .ارن ا ر در طول تاررخ سابقه نسبیا طوالنی داشیه و در ادوار خیلف به
شکلهای یفاوت ورد توجه مرار گرفیه است .در حال حاضر ارن نهاد به صورت کا ل را نامص یا
افراد بالغ را غیر بالغ در کشورها با زثار یفاوت رواج دارد (کاتوارا  ،1331،ص. )333
در روم باسیا چنین رسوم بود که بعد اا فوت رئیس خانواده ،پسر وی ر راست خانواده را به عهده
یگرفت .بدرن نظور ،داشین فراندا ذکور اهمیت فراوانی داشت ،اررا تصور ردم چنین بود که اگر
ردی فوت کند و پسر نداشیه باشد ،درار اا خانواده و خود او اثری نخواهد اند ،لذا بر حسب ضرورت،
پسر شخص دراری را به فراندی ی پذررفت و طی تشررفاتی رابطه طفل با خانواده اصلی به طور
کا ل مطع شده و رابطه حقومی وی با پدرخوانده برمرار یشد و بالطبع نام و شخصات خانوادگی
پدرخوانده بر فراندخوانده گذاشیه یشد ،ولی لقب خانوادگی مبلی وی به شخصات خانوادگی جدرد
اضافه یگردرد (عا ر2001،م ،ص .)33-37
ايران در عهد ساسانیان :در اررا پیش اا حمله سلمانا و اعرا ب و اسیقرار احکام و ضوابط
اسی ی ،فراندخواندگی همراه و توأم با اعیقادات ذهبی بود .ارتشییا

عیقد بودند که فراند هر کس

پل ورود او به بهشت است و افراد فامد اوالد در دنیای درار ،پلی ندارند تا اا طررق ز وارد بهشت
شوند .ارن افراد بدو فراند یتوانسیند برای ورود به بهشت اا راه فراندخواندگی پلساای نمارند.
نوع دراری اا زرین خاص ارتشییا (سدا) به ارن صورت بوده است که هرگاه رک ا را رد ارتشیی
یوجه یشد که قطوع النسل است ،یتوانست دخیر را پسر ارتشیی را به سمت فراندخوانده خود
انیخا ب نمارد .یتوا فراندخواندگی و پلگذاری را با اندک تفاوت (فراندخواندگی در ا ا حیات
فراندپذرر است ،ا ا پلگذاری بعد اا فوت فرد تحقق یرافت) عملی حقومی با نییجه رکسا دانست
(دا غانی  ،1331،ص. )192
بعد اا ظهور اسیم هما طور که ی دانی بعضی اا زدا ب و سنن ا ا جاهلیت به موت خود بامی اند
و اصطیحاً درن اسیم ز را ا ضاء کرد و بعضی را نپذررفت و احکام جدردی به جای ز زورد ،ا ا در
ارن ورد خاص ،اسیم کلیت ناهداری اا کودکا بدو سرپرست را که با وجود روارات بسیاری در
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لزوم اکرام اریام و خوراند گرسناا و ...اثبات یگردد ،ا ضاء کرد ،ا ا در وامع شکلی جدرد با عنوا
سرپرسیی تحت شرارطی خاص برای ز تدارک درد .ارن تاسیس در ابیدا با جررا فراندخوانده پیا بر
اکرم(ص) زغاا شد با ارن توضیح که در یا اعرا ب جاهلی_ انند رس اررا و روم باسیا _ بر
فراندخوانده همه احکام و زثار فراند حقیقی را بار یکردند ،ا ا اسیم ارن رابطه را فقط در مالب
سرپرسیی اا کودک بیسرپرست تعررف کرد و حیی به پیا بر(ص) ا ر شد که بعد اا جداری ارنب اا
همسرش(فراندخوانده حضرت) ارشا با ارنب اادواج کند تا ارن ا ر هر باطلی بر همه افکار جاهلی
عر ب در حیطه احکام ربوط به فراندخوانده باشد .لذا ،بعد اا اسیم فراندخواندگی با عنوا نهاد
سرپرسیی همراه با احکام ورژهای بروا پیدا کرد و ا رواه ه در کشورهای اسی ی با اندک تفاوتهاری
عملی یشود ،انند مانو کشور جمهوری اسی ی اررا که نهاد سرپرسیی را در مالب عقد یپذررد و
تنها بعضی اا ز ثار نسب حقیقی را در ز

یصور یداند.

ضرورت نهاد سرپرستی
نهاد فراندخواندگی نهادی است که به دالرل یعدد اا صالح ضروری 1به شمار یرود و در یا
جوا ع و تمد های ینوع تاررخی سابقه نسبیا طوالنی داشیه است.
حققا برای پیدارش و پذررش نهاد فراندخواندگی در یا جوا ع بشری عوا ل یعددی ،اا
جمله نیااهای روحی ،عاطفی ،ادی ،عنوی ،فردی ،اجیماعی و حیی اعیقادی و درنی و ...ذکر
نمودهاند ،که داشین فراند و فراندخواندگی را به صورت ا ر ضروری ه در طول تاررخ ،زشکار ساخیه
است و هما طور که نیاا انسا ها برای انیقال اعیا و نافع وجب شد بیع ،صلح ،هبه ،اجاره ،عارره،
ضاربه ،زارعه و ...به وجود زرد ،همین طور نیاا انسا ها به داشین فراند ،وجب شد نهاد
فراندخواندگی در طول تاررخ در لتهای سابق اا روم باسیا گرفیه تا اررا اا رونا تا صر اا عر ب
جاهلی تا سارر لتها تأسیس شود.

 . 1شهید اول (م ۶۸۷ق) گفته است :مصالح بر سه قسم است :ضروریه ،مانند نفقه انسان بر خود ،حاجیه
مانند نفقه انسان بر همسرش ،تمامیه مانند نفقه انسان بر اقاربش (عبدالمنعم1۱1۱ ،ق ،ج ،1ص« )۱۱۴األول:
ضروریة .الثاني :حاجیة .الثالث  :تحسینیة  -فالضروریة :هي التي ال بد منها لقیام مصالح الدین و الدنیا؛ بحیث إذا
فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة؛ بل على فساد و قارج و فوت حیاة؛ و في اآلخرة یكون فوات النعیم و
الرجوع بالخسران المبین؛ وهي الكلیات الخمس  -أما الحاجیة  :فهي ما یفتقر إلیها من حیث التوسعة و دفع
الضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج و المشقة الالحقة بفوت المطلوب ،فإذا لم تراع دخل على المكلفین -
على الجملة  -الحرج و المشقة دون اختالل شيء من الضروریات الخمسة  -و أما التحسینیة :فهي األخذ بما
یلیق من محاسن العادات؛ و یجمع ذلك مكارم األخالق و اآلداب الشرعیة».
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بدو تردرد فراندخواندگی اا نظر اجیماعی و فردی دارای صالح و فوارد چشمایری است که
یتوا به پارهای اا زنها اشاره کرد :
 .1کودکا ریی و بیپناه ،کانو

ناسبی برای رشد یرابند ،و اا یزا وظارف الی و غیر الی

دولت تا حدود ارادی کاسیه یشود.
 .2خانوادههاری که اا نعمت فراند داشین حروم اندهاند ،چراغی برای گرم کرد اندگی رکنواخت
خود پیدا یکنند و در ارن راه هدفی شروع و انسانی یرابند .
 .3خانوادههاری که به علت فقر شدرد و ناتوانی در برزورد نیااهای اولیه کودک خود ،فراند خود را
در عابر عمو ی را ا اکن قدسه رها یکنند ،راهی برای نجات یرابند .
 .1ادرانی که برای پوشاند گناه خود ،وسوسه نابود کرد ثمره گناه  -که خود گناه بزرگی است_
را در سر یپرورانند ،راهی تااه برای تأ ین حیات و سعادت فراند یبینند .
ا ا ارن فوارد نبارد مانوناذار را اا ارا اشاعه فراندخواندگی به هر طررقی غافل کند و ز را به
سادگی انجامپذرر داند ،اررا واگذاری فراند به دراری و پذررفین کودکا اگر به راحیی ا کا پذرر
گردد ،نظام خانواده و جارااه ز زسیب یبیند و مکن است احساس شود که برای داشین فراند
نیاای به تشکیل خانواده نیست ،را یتوا با پذررفین فراندا نا شروع خود ،زنا را در ا ره فراندا
شروع درزورد و زنا که اا ترس بیپناه اند فراندشا در بیبند و باری و زلودگی احییاط یکنند،
زسوده خاطر شوند .کررهتررن چهره ارن عمل در وردی ظاهر یشود که خررد و فروش کودکا اا
سوی دالال رواج رابد و عدهای درصدد برزرند کودکا نیاا ند و در انده را شناساری نموده ،بخرند و با
بهاری گرا تر به ت وانارا و تشناا فراند بفروشند .ارن شکیت اا پیا دهای ارن نهاد است و به دلیل
ارنکه نهاد فراندخواندگی در حقوق ا ،پدردهای نورن و ساا انی نوبنیاد است ،خواه ناخواه مکن است
دچار تحول شود .چنانچه تجربه نشا

داده است که گاه مانو گذار با تقلید اا حقوق خارجیا

پیوندهای نا ناسبی به نظام حقومی یاند .اا ارن رو ،عیوه بر شناساری حقوق فراند و فراندخوانده و
فراندپذرر ،بارد صالح و فاسد ارن نهاد را جسیجو کرد و با قارسه مانو با فقه ،یزا انطباق ز را
بررسی نمود.
بدرهی است ارن فکر که بارد اا تمام موانین خارجی پیروی کرد و با گرتهبرداری اا موانین زنا ،
فراندخواندگی را اا نظر تشررفات ساده و اا لحاظ زثار کا ل ساخت ،صحیح نیست .اا ارن رو بارد
پارههای نهاد فراندخواندگی را بر پاره صلحت فراندخوانده ،فراندپذررو طابق با بانی و موانین اسیم
به نظور سرپرسیی کودکا بیسرپرست و را در حک بیسرپرست جارز دانست (انصاری،1391،
ص .)313در ارن راسیا دولت وظف است نظارت و باارسی کا ل داشیه باشد تا اا پیا دهای نا طلو ب
ز جلوگیری شود.
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ماهیت نهاد سرپرستی
پس اا بررسی سیره عرف و عقی و انجام فراندخواندگی به صورت عقدی به بررسی دالرل و اثبات
عقدی بود ز خواهی پرداخت.
 .1فراندخواندگی مانونی ،نهادی است که به وجب ز رابطه خاصی یا
فراندپذررا (ا و شوهر) به وجود یزرد و با بررسی فقهی ز

فراندخوانده و

علوم یگردد ارجاد

فراندخواندگی مانونی و شرعی فقط اا طررق عقد ا کا پذرر است (حلی1121 ،ق ،ص. )721
دلیل اول
بنوت حقیقی  -نسب و زثار ز  -اا رابطه خونی و اا اراده و امدام تکورنی یا ا و شوهری برای
بچه دار شد پس اا اادواج و تولد کودک به وجود ز ده است و نیاا ند اِذ و اراده دراری نیست
(خوئی ،1331،ج ،3ص .)119بر خیف رابطه فراندخواندگی که ناشی اا رابطه خونی و اراده و امدام
تکورنی نیست و اوجین یخواهند کودک غیر را به فراندی بپذررند ،اراده و تصمی زنا در پذررش
فراند دراری بدو رضارت و توافق شخص درار نمیتواند وجب رابطه فراندخواندگی گردد؛ چو
امدام زنا اا اعمال حقومی ،ذات اضافه و حیاج به طرفین است که نیاا ند اراده و مول و مبول شخص
درار است .حال ارن شخص ثالث در صورتی که فرد نابالغ باشد اا دو حال خارج نیست :را ولی خاص
دارد را ولی عام ،اررا هیچ کودکی را نمیتوا تصور کرد که بدو ولی باشد؛ چو شارع برای صغار و
حجوررن ،پدر را به عنوا ولی خاص و در صورت فقدا ز  ،حاک شرع را به عنوا ولی عام نصو ب
نموده است:
«الحاک ولی ن ال ولی له» ( راغی ،1333،ج ،2ص« :)339حاک شرع ولی کسانی است که ولی
ندارند» .
اگر کسی بخواهد کودک رها شده را بدو اِذ به مصد فراندی بپذررد ،بدو زنکه اجااه اا حاک
شرع را ولی خاص او بایرد ،فراندخواندگی مانونی را ارجاد نکرده است ،بلکه تنها کودکی را ناهداری
کرده است ،همانند ارنکه شخصی بخواهد کودکی را که پدر و ادر دارد بدو اِذ زنا به فراندی
بپذرررد .زرا در ارن صورت ،صرف پذررش او کافی است؟
اا ارن رو ،فقها فر ودهاند اگر کسی کودک رهاشده را برداشت ،وظف به حفظ و ناهداری او است ،ا ا اگر
ز کودک الی دارد ،بارد با اجااه حاک شرع ال کودک را برای خود او خرج نمارد (عی ه حلی ،بیتا ،ج،13
ص ،321ساله ،)122و را اگر به نظور حر یت بخواهد عقدی بخواند ،بارد اا حاک شرع در ارن خصوص
اِذ داشیه باشد ،وگرنه عقد فضولی است و بدو اِذ و اجااه عیبر نیست و اثری بر ز

یرتب نخواهد بود

( طهر اسدی1113،ق ،ج ،1ص ،)1021انند کسی ی اند که کودکی را بربارد و بدو اِذ ولی خاص را
ولی عام کودک ،او را سرپرسیی نمارد و ارن صداق زدمرباری است.
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اصل عدم واليت فردی بر فرد ديگر
 .1با عنارت به اصل فوق ،احدی بر احدى والرت ندارد ،ار والرت ز شخص با دلیل ثابت گردد
(نجفی1392،ق ،ج ،29ص )132و اساساً حضانت و ناهداری کودک اا با ب الیقاط و نظام
لقیط ،چیزی غیر اا فراندخواندگی است (راغب اصفهانی ،بیتا ،ج ،3ص. )311
که نبارد با ز خلط شود ،اررا در با ب لقیط و الیقاط کودک ،اا راه تکلیف شرعی ،لیقط کلف به
حضانت و سرپرسیی کودک شده است ،نه اا جهت ارنکه اا راه فراندخواندگی و عقد فراندخواندگی
بخواهد سئولیت ارن کودک را بپذررد .بنابرارن یتوا گفت حفظ و ناهداری کودکا بیسرپرست
در شررعت اسیم اا دو راه ا کا پذرر است :
راه اول :الیقاط .شخص لیقط حفظ و ناهداری کودکی را به انایزه احسا  ،پذررفیه و تصمی ندارد
او را به عنوا فراند بپذررد .البیه ارن امدام با واجب بود ارن عمل بر عهده او نافات ندارد .
راه دوم :انعقاد عقد فراندخواندگی که در شررعت ،بعضی اا زثار ز

انند نسب ،ارث و حر یت

نفی شده است .در ارن صورت ،برای ارجاد عقد فراندخواندگی نیاا به اِذ حاک شرع دارد.
ؤرد ارنکه فراندخواندگی به صورت عقد بوده است ،دردگاه فسرا

در ورد عقدی بود

فراندخواندگی است:
برای ثال فسرا ذرل زره شررفه «وَ الَّذِرنَ عَقَدَتْ أَرمَانُکُ ْ فَآتُوهُ ْ نَصِیبَهُ ْ» (نساء )33،صراحیاً
فر ودهاند فراندخواندگی رکی اا صادرق زره شررفه است و با صراحت به عقدی بود فراندخواندگی
با تعبیر عقد ،عامده و عاهده تصررح نموده و حیی برخی اا زنا صیغه عقد تبنی و فراندخواندگی را
در کیا بهای خود ذکر کردهاند.
مبانی سرپرستی در فقه و حقوق
با توجه به ا ضای کلیت بحث سرپرسیی اا کودکا بیسرپرست در درن اسیم و نیز بینی بود
موانین جمهوری اسی ی اررا بر فقه ا ا یه بارد گفت که برای اولین بار مانوناذار اررانی در سال
 ،1333مانونی با عنوا «مانو حمارت اا کودکا بدو سرپرست» را در  13اده به نظور حمارت اا
ارن افراد و سا اندهی شرارط ربوط به زنها ترتیب داد و ز را در سال  1392در مالب 33اده رواز د
کرد .طابق ارن مانو  ،بخشی اا زثار نسب به فراندخوانده ه تسرّی داده شده است ،ااجمله انفاق،
رعارت احیرام والدرن ،تربیت و . ...ا ا در ورد ارث و سارر زثار نسب ارن تنظیر اتفاق نیفیاده است.
به تبع ارن ابداع مانوناذار اررا در تبیین بنای احکام ربوط به فراندخوانده خصوصا نفقه ،ابیدا به
بیا

بانی ز در حقوق و بعد اا ز در فقه ا ا یه و اهل سنت یپرداار :
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الف .مبانی حقوقی
در حقوق اررا بر خیف نظر فقها انفاق کودک بیسرپرست را بدسرپرست در ابیدا بر عهده سرپرست
دانسیه شده است .با ارن توضیح که اا جمله زثار حک سرپرسیی لزوم اجرای تعهدات و مرارهاری است
که به واسطه انعقاد عقد فراندخواندگی بر عهده اوجین یقاضی و فراندخوانده نهاد شده است .بنی
بر ارنکه به وظارف و تکالیف مانونی و شرعی خود اا لحاظ ناهداری و تربیت و پرداخت نفقه همانند
فراند حقیقی به واسطه انعقاد عقد سرپرسیی عمل نمارند ( وسوی بجنوردی ،1391 ،ص .)791هما
طور که در اده  13مانو حمارت اا کودکا بیسرپرست و بدسرپرست بدا اشاره شده ،بدرهی است
تکالیف و وظارف قرره در عقد فراندخواندگی خاص و خصوص اوجین است و به اموام و سارر
بسیاا سرارت نمیکند ،اررا ارن وظارف و تکالیف در اثر عقد سرپرسیی پدرد ز ده است .بنابرارن،
نمیتوا گفت به وجب اده (1199ق.م) نفقه اوالد بر عهده پدر است و پس اا فوت پدر را عدم
مدرت او انفاق بر عهده اجداد پدری است.
در ورد فراندخوانده اگر بخواهی مواعد حاک بر انفاق خورشا نسبی را حاک بدانی و طرفین
(فراندخوانده و فراندپذرر) را لزم به انفاق یقابل کنی  ،ارن بنا تمام و صحیح نیست ،اررا برای
تحقق الزام به انفاق بارد دو عا ل اساسی به عنوا شرط در واد  1197و  1193و  1191ق.م جمع
باشد :
 .1وجود خورشاوندی
.2تمکن رکی اا دو خورشاوند و نیاا دراری به کمک.
در وامع خورشاوندی وجب الزام و تمکن الی رکی و نیاا دراری ،دو شرط تحقق ارن الزام است.
بنابرارن ،اا تنظیر مانو گذار در اده  13مانو حمارت اا کودکا بدو سرپرست و بدسرپرست
«وظارف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرسیی او ،اا لحاظ ناهداری و تربیت و نفقه و احیرام
نظیر حقوق و تکالیف اوالد و پدر و ادر است» نمی توا اسیفاده نمود که مواعد حاک بر انفاق
خورشا نسبی در ورد حاک باشد ،اررا ارن تنظیر میاسی بیش نیست و در ذهب ا ا یه میاس
ردود است.
همچنین طابق بند دوم اده  1199مانو

دنی با توجه به ارنکه فراندخوانده در هیچ کدام اا

اسبا ب نفقه خورشاوندی نمیگنجد ،نفقه به ز تعلق نمیگیرد (حرعا لی ،بیتا ،ج ،13ص ،)309ولی
به نظر یرسد با مبول سرپرسیی کودک و تعهد و مراردادی که درخواستکننده نحصر را
درخواستکنندگا پذررفیهاند ،نفقه کودک بر عهده سرپرست نحصر را اوجین سرپرست است
(صفاری و ماس ااده ،1319،ص.)293
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چنانچه در اده (13مانو حمارت اا کودکا بدو سرپرست و بدسرپرست )1392در ارن باره ز ده
است و همچنین اده  11و  3مانو سابق و سینبط اا اده  1199مانو

دنی نفقه فراندخوانده ،بر

عهده پدرخوانده (ا انی که درخواستکننده اوجین هسیند) است و بعد اا فوت را عدم مدرت او به
انفاق ،نفقه فراندخوانده اا داراری و ا وال ادرخوانده اسییفاء خواهد شد و اجداد پدرخوانده با توجه به
عدم توارث و نبود

مرابت وامعی و خونی ،تکلیف انفاق به فراندخوانده اوالد خود را ندار د

(خمینی1122،ق ،ص .)313در ورد انفاق یقابل بارد گفت که تکلیف به انفاق در ورد سرپرست،
رک ماعده اسیثناری است که برای حمارت اا طفل و تا ین نافع ادی و عنوی او قرر شده است
( اده1مانو حمارت اا کودکا و نوجوانا بیسرپرست و بدسرپرست) و مانو به یقابل بود نفقه در
ارن با ب تصررح نکرده و تکلیف فراندخوانده در قابل سرپرست نیاا به حک صررح دارد که چنین
حکمی جعل نشده و اا قررات وجود نیز چنین تکلیفی مابل اسینباط نیست ،پس طفل تحت
سرپرسیی در ارن ورد تکلیفی ندارد ( وسوی بجنوردی و عیری نورن ،1313،ص .)33-32در مانو
جدرد حمارت اا کودکا و نوجوانا بیسرپرست صو ب ،1392فاد اده  11مانو حمارت اا کودکا
بدو سرپرست با اندک تغییر ناارشی ،عیناً تکرار شده است .اده 13ارن مانو اعیم یکند« :حقوق و
تکالیف سرپرست و کودک را نوجوا تحت سرپرسیی اا لحاظ  ...نفقه  ...نظیر حقوق و تکالیف پدر و
ادر و اوالد است» .همچنین است فاد ادة  2مانو سابق که در ادة رک مانو جدرد ذکر شده است:
«سرپرسیی کودکا و نوجوانا فامد سرپرست به نظور تأ ین نیااهای ادی و عنوی زنا

طابق

قررات ارن مانو صورت یگیرد» .در ارن ا ینه تغییری در مانو جدرد نسبت به مانو سابق ارجاد
شده ،بنی بر ارنکه :در رابطه با شرارط کودک را نوجوا مابل سرپرسیی ،اده  10مانو جدرد حیی در
فرض وجود و حضور پدر ،ادر و را جدپدری ،تحت شرارطی سرپرسیی را جاا شمرده است ،به ارن
شکل که« :در کلیة واردی که هیچ رک اا پدر را جد پدری را ادر نیوانند سئولیت والرت و
سرپرسیی را انجام دهند و را غبطة ولی علیه را رعارت نکنند ،دادگاه یتواند طابق ارن مانو با
رعارت واد  1111و  1113مانو

دنی و با لحاظ نظر ساا ا  ،سئولیت می را ا ین ذکور در ارن

واد را به رکی اا درخواستکنندگا سرپرسیی واگذار نمارد»  .بنابرارن ،مکن است اسیدالل شود که
در صورت وجود پدر و ادر را جد پدری ،تنها سمت می را ا ین است که مابل واگذاری به یقاضیا
بوده و در ارن حالت سرپرسیی مکن نیست .مانو گذار در ادة  ،10با رفع ابهام ،حدود اعمال ز را
شخص یکند  .ا ا تردرد فوق را بارد اا ذهن دور کرد ،اررا اوالً ،صدر اده10در قام بیا افراد مابل
واگذاری جهت «سرپرسیی» است« :سپرد سرپرسیی افراد وضوع ارن مانو در صورتی جاا است که
دارای رکی اا شرارط ارر باشند» .
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ثانیاً ،در اده  10اا جملة «دادگاه یتواند» اسیفاده شده که بیانار اخییار خاص و ضاعف دادگاه
در خصوص ارن دسیه اا افراد است و ثالثاً ،اگر قصود ارن بود که ارن دسیه اا کودکا و نوجوانا را
تنها یتوا به می را ا ین سپرد ،بارد فاد ز را به شکل تبصرهای و نه تحت رک ادة سیقل طرح
یگردرد .ضاف بر ارنکه در چنین حالیی ،اصوالً نیاای به بیا در ارن مانو نبود ،اررا مانو

دنی مبیً

در ارن ا ینه تعیین تکلیف کرده است  .در چنین شرارطی ،رابطة کودک را نوجوا با پدر و ادر
وامعیاش اا لحاظ نفقه با ابهام واجه یشود و اا زنجاری که هیچ گونه نصی در ارن ا ینه در مانو
جدرد گنجانیده نشده است ،بارد به روح و مواعد سیخرج اا ز

راجعه نمود.

ب .مبانی فقه امامیه
تأ ین نفقه فراندخوانده توسط فراندپذرر با بانی فقه ا ا یه در تعارض بوده و مانوناذار بدو
توجه به بانی فقهی ،ز را در اده  13مانو حمارت اا کودکا بیسرپرست و بد سرپرست برعهده
فراندپذرر گذاشیه است که تأ ین نفقه کودکا بی سرپرست بارد بر عهده حکو ت باشد ،اررا رکی اا
صادرق ماعده «الحاک

ولی ن ال ولی له» ،حمارت اا کودکا

بیسرپرست است (عابدرن،

،1377ص.)119
ج .مبانی فقه اهل سنت
فقهای اهل سنت ه تررن شرارط نفقه را وجود رکی اا اسبا ب نفقه ی دانند که در ارن مسمت اا
تحقیق حاضر ،نظر هر رک اا فرمههای ذاهب اهل سنت را زورده ،سپس با اسیفاده اا طالب حک
بدست ز ده را به نفقه فراندخوانده تسری یدهی :
فقهای حنفی(برهانپوری ودرارا 1111،ق ،ج ،1ص )373عیقدند ،سیحقین نفقه شا ل زباء و
هرچه باالتر رود و اوالد هرچه پارینتر رود و أرحام اا حواشی ،انند عمو ،عمه ،دخیر برادر و خواهر،
داری و خاله است .اا امار ب ،فقط غیر حارم را سیثنی یدانند و فقهای حنبلی (بهوتی1123،ق ،ج،1
ص )919وارث بود را یک در نفقه امار ب یدانند و در ارن سأله به زره شررفهی «و على الوارث
ثل ذلک» اسیناد ینمارند .با ارن بیا که خداوند نفقه را بر «أ ب» واجب فر ود ،سپس «وارث» را بر
ز عطف نمود و ارن عطف امیضای اشیراک در وجو ب حک را دارا است .بنابرارن ،هماناونه که نفقه
پدر واجب است ،نسبت به وارث نیز همین حک جاری یگردد ،ا ا کسانی که جزء ورثه نیسیند،
نفقهای بر ارشا واجب نیست ،اررا در ارن ورد دسیوری نیا ده و مرابت ارشا ضعیف است و انند
سارر سلمین یباشند ( ا قانی ،بیتا ،ص. )331
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فقهای الکی انفاق را فقط نسبت به بسیاانی که رابطه ی طولی با شخص دارند ،واجب یداند و در
ارن خصوص گفیهاند « :ال رجب النفقه علی غیره

ن االمار ب ضافا الی االجماع علیه فی الظاهر»

(دسومی1121،ق ،ج ،2ص .)322فقهای شافعی ه نفقه را نحصر به امار ب یدانند و در ارن
خصوص زوردهاند« :نفقه واجب نیست ،ار در ورد والدرن و فراندا » .زنها برای گفیههای خود به
رواریی اا جمیل بن دراج اسیناد نمودند که عبارت است اا « :عن ابی أبی عمیر عن جمیل بن دراج
مال :ال رعبر الرجل اال علی نفقه االبورن و الولد العدرت» (شربینی شافعی1113،ق ،ج ،2ص .)201پس
با تأ ل در زرای فقهی ذهب اهل سنت یتوا دررافت که زنها ه همانند فقهای ا ا یه خورشاوندی
نسبی را ه تررن شرط وجو ب نفقه یدانند .با ارن اسیدالل یتوا نییجه گرفت که فقهای ذهب
اهل سنت نفقه و فراندخوانده را بر فراندپذرر واجب نمیدانند.
موضوعات نفقه فرزندخوانده
هناا ی که سخن اا وضوعات نفقه است ،سه شیء بیشیر اا درار اشیاء به ذهن خطور یکند:
خوراک ،پوشاک ،مسکن
خوراک شا ل خوردنیها و نوشیدنیها یشود .خوراک ،عیوه بر غذا ،انند نا و برنج ،خورش غذا
را ه شا ل یشود که خورش غذا نیز واجب است (شهید اول ،1311،ص201؛ شهید ثانی،1319،
ج ،3ص 279؛ شیخ بهاری1129،ق ،ج ،1ص .)303به تعبیر بعضی اا حقوقدانا  ،نظور اا غذا هر
چیزی است که انسا برای بقاء و ادا ه حیات یخورد و یزشا د (ا ا ی ،1333،ج ،3ص .)11بعضی
اا فقها داد

یوهجات را ه واجب دانسیهاند (شهید ثانی1113،ق ،ج ،3ص .)211لباس در روارات و

گفیار دانشمندا  ،عیوه بر ز که شا ل البسه پوشیدنی ،اا مبیل پیراهن و شلوار یشود ،کفش
(حذاء) و جورا ب را نیز شا ل گردرده و کیً هر زنچه را شخص یپوشد ،در بر یگیرد (ا ا ی،1333،
ج ،1ص133؛ شیخ بهاری1129،ق ،ص. )303
در ورد سکن ه وجو ب تهیه ز صراحیاً در زراتی اا مرز کرر بیا گردرده است (طیق .)7،در
اصل وجو ب سکن تردردی نیست ،ا ا دانشمندا توصیفات خیلفی برای ز ذکر کردهاند .وسعت و
نوع نزل ،تا حد بسیاری به عرف و عادت بسیای دارد .
سه وضوع فوق (خوراک ،پوشاک و سکن) اا سائل اتفامی یا دانشمندا هسیند ،عیوه بر
زرات مرز  ،روارات بسیاری نیز بر وجو ب زنها تصررح یکنند (حرعا لی ،بیتا ،ج ،13ص 223به بعد).
فقهای عا ه نیز به اتفاق سه وضوع فوق را جزو نفقه دانسیهاند.
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در زرات و روارات اشارهای به وجو ب هزرنههای دارو و در ا نشده است ،ا ا برخی اا فقها ارنها را اا
واجبات شمردهاند .زرت اهلل حکی  ،دوا و اجرت پزشک و خارج اارما را طلقا اا وضوعات نفقه
دانسیه است:
« و نه الدواء وأجرة الطبیب ،و صاررف الوالدة على األموى ( »...حکی  ،1311،ج ،2ص.)213
بنابر مول موی تر ،دوا و اجرت پزشک اا وضوعات نفقه حسو ب یشود.
زرت اهلل خوئی نیز تصررح کرده است که هزرنههای پزشکی اا وضوعات نفقه است :
«وکذلک اجرة الطبیب واألدورة المیعارفة الیی رکثر االحییاج إلیها عادة بل الربعد أ رکو

نها ا

رصرف فی سبیل عیج األ راض الصعبة الیی رکو االبییء لها اتفامیة ولو احیاج إلى بذل ال خطیر ا
ل رکن ذلک حرجیه» (خوئی ،1391،ص  ،393ساله.)1399
مقدار نفقه
در ورد قدار نفقه ،بین فقها نظرات خیلفی وجود دارد که بیا

یگردد .ااجمله :

نفقه به مقدار سد جوع
بنابر اتفاق نظر فقهای الکی (دسومی1121،ق ،ج ،2ص )27و برخی اا فقهای ا ا یه
(حلی1101،ق ،ج ،3ص )219واجب در نفقه امار ب فقط به قدار ضرورت برای سی یی و رفع
گرسنای و نیاا است ،اررا علت وجو ب نفقه سد نیاا است ،قدار ز نیز به برطرف شد نیاا بسیای
دارد و ادله وجو ب ز نیز بر بیش اا ارن قدار داللت ندارد .بنابرارن ،اا لحاظ قدار ،با نفقه اوجه
یفاوت است .
رعايت شأن منفق علیه
بنا بر نظر غالب فقها واجب در نفقه امار ب به قدار کفارت اا طعام ،خورش ،لباس ،سکن و  ...است
و بارد یحظه حال ،شأ  ،ا ا و کا بشود (نجفی ،1392،ج ،31ص2339؛ شهید ثانی1113،ق،
ج ،1ص1111؛ خوانساری ،1333،ج ،1ص )1113صاحب رراض در ارن سأله مائل به اجماع است
(سیدعلی طباطباری1119،ق ،ج ،12ص.)117
سیند مول ارن گروه اا فقها عبارت است اا:
يک .زره «و صاحبهما فی الدنیا عروفاً» (لقما  )13،یفر ارد :با پدر و ادر در دنیا صاحبت به
عروف داشیه باش .بنابرارن ،اگر به اندااه کفارت و نیاا ارشا نفقه ندهد ،بلکه به اندااه رفع گرسنای
باشد ،صاحبت به عروف نخواهد بود (طباطباری1119،ق ،ج ،12ص.)119
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دو .روارت هند همسر ابوسفیا اا پیا بر اکرم(ص) است که حضرت فر ود« :خذی ا رکفیک و ولدک
بالمعروف» (بخاری1107،ق ،ج ،3ص103؛ سل بن حجاج ،بیتا ،ص211؛ ابن اجه1121 ،ق ،ج،2
ص.)399
در ارن روارت قدار نفقه اوجه و فراندا به اندااه رکسا و به مدر کفارت بیا شده است (شربینی
شافعی1113،ق ،ج ،3ص. )220

موارد سقوط نفقه فرزندخوانده
عدم اطاعت فرزندخوانده از فرزندپذير
در پاسخ به ارن پرسش که زرا اطاعت اا والدرن حکمی به عنوا رکی اا حقوق سل زنا بر
فراندخوانده واجب است را خیر؟ و اگر واجب است ،حدوده اطاعت اا زنا چه قدار است؟ بارد گفت،
در رابطه با ضرروت و وجو ب اطاعت اا والدرن صرف ارنکه اا وجود زنا به وجود ز ده است ،نمیتواند
فارق باشد ،ار زثار وضعی نسب انند حر یت و ارث و ...که ارتباطی به اطاعت و پیروی اا زنها ندارد
و اا پیا بر اسیم(ص) در رابطه با حق ربی بر یربی و عل ز ده است:
اگر کسی به شخصی سئلهای را بیا واد ،ا ام اخییار و الکیت او را به دست یزورد .عرض شد
زرا یشود او را انند برده بفروشند و را به عنوا برده او را بخرند ،فر ودند :خیر ،لیکن یتواند به او
ا ر و نهی کند ( جلسی1103،ق ،ج ،2ص.)11
با توجه به اده  13مانو

صو ب  1392و اده  11مانو

صو ب  33و اده  1133ق.م

فراندخوانده بارد در حدّ یعارف و یناسب با شأ سرپرست طیع زنها باشد و به زنها احیرام باذارد و
به اسیناد اده  1139مانو

دنی سرپرست حق تنبیه فراندخوانده را در حد یعارف به ظاهر تأدرب

دارد .با نطوق واد ذکور ی توا دررافت که اطاعت فراندخوانده اا فراندپذرر الزا ی بوده به گونهای
که اده  23مانو حمارت اا کودکا بیسرپرست و بدسرپرست عدم تحمل هر رک اا زنها همدرار را
وجب فسخ فراندخواندگی ی داند با فسخ فراندخواندگی که رکی اا وظارف فراندپذرر بوده ،اا بین
یرود.
عدم توانگری فرزندپذير
بنابر اجماع فقهای ا ا یه ( غنیه1111،ق ،ج ،3ص329؛ نوری طبرسی ،1392 ،ج ،31ص )33و
عا ه (دسومی1121،ق ،ج ،2ص ،)322رکی درار اا شرارط وجو ب نفقه فراندخوانده بر فراندپذرر،
تواناری و مدرت فراندپذرر بر انفاق فراندخوانده است.
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مدرت پرداخت نفقه فراندخوانده در صورتی برای فرد حاصل یشود که بیواند درو حال خود را
بپردااد و وضعیت اندگی شخصی او در اجیماع حفوظ اند .در ضمن عیوه بر خارج خود ،بیواند
خارج اوجه دائمی خود را نیز تأ ین نمارد و پس اا ادای نفقه امار ب ،در اندگانی عیشیی خود دچار
ضیقه ناردد (نجفی1392،ق ،ج ،31ص337؛ ا ام خمینی ،1390 ،ج ،2ص ،213ساله.)3-1
ادله
 .1آيه هالکت
زره شررفه« :و ال تلقوا بأردرک إلى الیهلکه» (بقره« :)193،به دست خود ،خودتا را به هیکت
نیفکنید» .
فقها با اسیناد به ارن زره ی گورند« :چنانچه انفاق بر فراندخوانده باعث شود جا انسا به خطر
بیفید ،نفقه الام نیست» (نجفی1392،ق ،ج ،31ص. )331
 .2آيه و روايات عسر و حرج
خداوند عسر و حرج را اا ارن ا ت برداشیه است« ،و ا جعل علیک فی الدرن ن حرج» (حج.)31،
بنابرارن ،در جاری که انسا نفقه خودش را ندارد و بخواهد به فراندخوانده نفقه بدهد ،عسر و حرج
است.
أنوار نیز یفر ارد« :ال رکلف اهلل نفسا إال وسعها» (بقره« :)217،کسی جز به یزا تواناریاش
تکلیف نمیشود» ،اررا رکی اا راها ری که برای تکلیف تعیین شده است« ،طامت انسا » است و به
حک عقل ،کاری که خارج اا طامت انسا باشد ،ورد تکلیف الهی مرار نمیگیرد .عقل نیز چنین
تکلیفی را مبیح یداند (ضیاریفر ،1312،ص. )211
بنابرارن ،نفق بارد غنی و مادر بر انفاق باشد تا کلف به پرداخت نفقه گردد ( غنیه1111،ق ،ج،3
ص.)329
اجماع
همانطور که بیا شد ،بر اشیراط تواناری و مدرت الی نفق در تکلیف به انفاق اجماع وجود دارد
( حقق حلی1109 ،ق ،ج ،1ص.)393
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انصراف ادله وجوب انفاق بر عمودين
شمول ارن ادله ،اا جاری که فرد ،مادر بر تأ ین خارج درارا نیست ،انصراف دارد به واردی که
وی اااد بر خارج خود ،مدرت و تواناری الی جهت اداره خارج درارا را نیز دارا باشد ( کارم
شیراای ،1317،ج ،3ص .)91در ضمن اگر دو نفر حیاج و فقیر باشند ،و رکی را لزم به انفاق دراری
بدانی  ،عیوه بر تکلیف االرطاق ،ترجیح بی رجح ،الام یزرد که چنین تکلیفی نیز اا نظر عقلی
حال است.
ج .عدم اتحاد در دين
به اعیقاد فقهای ذاهب حنفی و حنبلی اا شرارط وجو ب انفاق فراندخوانده ،اتحاد در درن بین
فراندپذرر و فراندخوانده است (شوکانی1113،ق ،ج ،3ص .)371البیه اکثر فقها ،حیى حنفیها
عیقدند اگر فراندخوانده کافر حربی نباشند ،نفقهی ارشا بر فراندپذرر واجب است.
اا نظر ز دسیه اا فقها علت اشیراط اتحاد در درن بین سارر امار ب در وجو ب نفقه واسات است
و اا با ب برّ و صله است و در صورت اخییف در درن واجب نبوده و سامط یگردد (ابن مدا ه ،بیتا،
ج ،9ص.)211
فقهای ا ا یه به عموم ادله ،وجو ب نفقه و زره «و صاحبهما فی الدنیا عروفا» اسیناد نموده و
وافقت در درن را ارما را نه در وجو ب اتفاق اوجه و نه در وجو ب نفقه امار ب ،یک نمیدانند و بر
ارن طلب تصررح نمودهاند (عی ه حلی ،بیتا ،ج ،1ص111؛  ،1319ج ،3ص )399فقهای شافعی و
الکی (شربینی شافعی1113،ق ،ج ،3ص )213نیز ارن اتحاد را شرط نمیدانند .

نتیجهگیری
فراندخواندگی رک عمل حقومی است که باعث پیدارش رابطه والد و فراندی یا دو شخص
یشود ،بدو ارنکه پذررندگا کودک پدر و ادر وامعی ز فراندخوانده باشند .ارن نوع عمل با شکل
نحصر به فردی ورد تارید فقه اسی ی بوده و در فقه اسی ی در مالب تنها سرپرسیی طرح است و
اهیت نفقه فراندخوانده در اصطیح فقه ا ا یه و اهل سنت هما

ارحیاج ضروری وضوعات ورد

نیاا اندگی فراندخوانده است که نفق (فراندپذرر را حکو ت اسی ی) کلف به تأ ین ز

یشود .با

توجه به ین و رافیههای تحقیق اصل وجو ب نفقه فراندخوانده به وسیله بسیاری اا زرات و روارات و
اجماع به اثبات یرسد ،ا ا در خصوص ارنکه تأ ین ارن نفقه بر عهده چه کسی است ،در حقوق
وضوعه اررا و فقه اسی ی اشیراک نظر ندارند ،حقوق وضوعه اررا تأ ین ز را بر عهده فراندپذرر
یداند ،در صورتی که فقه ا ا یه و اهل سنت ،نابع تا ین ز را اگر خود فراندخوانده الی داشیه
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باشد اا ز  ،را در غیر ارن صورت تا ین ز را بر عهده حکو ت اسی ی یدانند.
تحلیل پژوهشار ارن تحقیق بر ارن است که با توجه به ارنکه نابع اسینباط حک در فقه اهل سنت با فقه
شیعه تفاوت دارد و اهل سنت بیشیر اا دلیل عقل را بنای عقی به ا وری چو میاس و اسیحسا و ...تکیه دارند،
انیظار یرفت که در ورد هر رک اا شرارط ،احکام ،وضوعات و ...نفقه فراندخوانده اخییفات عمیقتری یا
ارن دو ذهب اسی ی درده شود ،ا ا هما طور که بیا شد با تاکید بر سر نشاء واحد حقوق وضوعه ،فقه
شیعه و فقه سنی به جز در برخی وارد جزئی ،اخییفات اهوی درده نمیشود.

پیشنهادات
اا طرفی بر مانو گذار الام است در مرارداد فراندخواندگی هزرنههای الی و احمات درار و حیی
اجرت حضانت و سرپرسیی را در نظر گرفیه ،به گونهای مرارداد را تنظی نمارد که در زتیه شرعاً ا کا
بااپسگیری خارج اا کودک بالغ در صورت تواناری مکن باشد .گورا سرپرسیا کودک هزرنهها را
مرض دادهاند و تا ا انی که انفاق با رک مرارداد شرعی برای طرفین ا کا پذرر و صحیح است ،تأکید
یگردد ،نمیتواند لزوم انفاق را اا راه میاس که در فقه شیعه نفی و نهی شده است و تنظیر ز با
حقوق و تکالیف اوالد و پدر و ادر هما طوری که ارن میاس به صراحت در اده  13مانو حمارت اا
کودکا بیسرپرست و بدسرپرست شهود است ،تصحیح نمود.
همچنین شارسیه است که مانو گذار ا ور الی ربوط به فراندخوانده اا جمله حدود نفقه را
روشن تر تبیین کند و به ز بپردااد تا در رعارت حقوق ارن کودکا به عنوا عضوی اا جا عه تبعیض
را اجحافی صورت نایرد و ارن ا ور تنها به روره سپرده نشود ،اگرچه تعمد مانو گذار نیز در ارن بین
ورد توجه است .اا طرف درار و با نااهی عمیقتر یتوا ارناونه درد که با توجه به اثبات عقد بود
نهاد فراندخواندگی در ارن تحقیق و نیز اتفاق خرد ندا بر ز

یتوا ا وری چو نفقه فراندخوانده

را به عنوا شرط ضمن ارن عقد زورد و به صورت شرط ضمن عقد حدود و صادرق ز را تبیین کرد.
البیه ارن راهکار در ورد ارث به جهت فرض بود ز

حل بحث است ،ا ا الامل در ورد نفقه مکن

به نظر یرسد .
را راه حل درار در با ب انفاق فراندخوانده یتواند ارن باشد که یتوا انفاق فراندخوانده را در
برابر نفع فراندپذررا اا ارن نهاد ه و ضروری و پر فارده مرار داد.
به نظر پژوهشار ارن تحقیق هرکدام اا راه های فوق در جای خود و با تعدرلهاری در ورد ارن نهاد
مابل اسیفاده است .ه ز است که مانو گذارا و دکیررن حقومی به ارن نهاد و اهمیت ز ارج نهند
و به حواشی ز بپردااند تا وجهی اا ز به طور نادرسیی غفول نماند که در زرنده جا عه مطعاً سهمی
بسزاری دارد.
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