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بررسی احکام حقوق مدنی فرزندان نامشروع از منظر فقه امامیه


دکترحمید کاویانی فرد ،مریم سهل آبادی

(تاريخ دريافت5931/51/51 :؛ تاريخ پذيرش)5931/15/51 :

چکیده
در تحقیق حاضر با استفاده از کتب معتبر فقهی به بیان احکام حقوق مدنی (حقوق اجتماعی) فرزندان نامشروع در فقه امامیه با بررسی دو
محور حقوق مدنی مالی و حقوق مدنی غیرمالی پرداخته شده استت .از ديتدااه شترعی و حقتوای استرم فرزنتدان نامشتروع (ولتدالننا)،
فرزندانی هستندکه در نتیجه رابطه جنسی آزاد زن و مرد نامحرمی که هیچگونه علقه زوجیتی میانشان نیست به وجود می آيند ،بنتابراي
از منظر فقه امامیه فرزندان نامشروع (ولدالننا) فااد نسب مشروع و اانونی بوده و تنها رابطه آن ها با والدينشتان رابطته ختونی و عبیعتی
است و به زانی و زانیه منتسب نمی اردند و از آنجايی که دي اسرم عهارت نسب را يکی از شترو اساستی بهتره بتردار از بستیار
احکام بر می شمرد ،بالتبع اينگونه فرزندان از بهره مند برخی آثار حقوای از جمله ارث ،شهادت و اضاوت محروم هستند ،چنانچته ايت
مطلب میان فقهائ امامیه به اجماع پذيرفته شده است .همچنی فقها امامیه اينگونه فرزندان را بلحاظ عدم ثبوت نسب ،واجتد شتراي
نفقه می دانند ،اما بر اساس رأ وحدت رويه ديوان عالی کشور به شماره  756مورخه  5967/1/9زانی پدر عرفی عفل محستو و کلیته
تکالیف از جمله نفقه ،واليت ،حضانت و حق برخوردار از نام ،نام خانوادای وتابعیت والدي بر عهده و می باشد .در بحت نکتان نیتن
حرمت نکان بی ولدالننا و ابوينش از حی وجود رابطه خونی و عبیعی ثابت بوده و و نین مانند ساير فرزندان مشروع ،مشتمو حرمتت
نکان با ااربا نسبی و سببی خود می باشند.

کلیدواژگان
حقوق مدنی ،فرزندان نامشروع ،ولد الننا ،نسب.

 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 کارشناس ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهm-sahlabadi1@yahoo.com :
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مقدمه
از وقتی که پیوند زناشویی بین زن و مرد پیریزي شد و خانواده به عنوان کوچکترین واحدد اجتمداعی
شکل گرفت ،عده اي به امر مقدس ازدواج گردن نهادند و تعداد معدودي از افراد ،خارج از نکاح بدا
یکدیگر ارتباط داشتند و در نتیجه کودکانی پا به عرصه حیات نهادند که وضعیت متفاوتی نسبت بده
فرزندان نامشروع داشتند.
بر اساس نظام حقوقی اسالم طفل ناشی از روابط آزاد ،منتسب به پدر ومادر نمدی گدردد و هدی
گونه رابطه حقوقی با آنان ندارد ،زیرا حفظ نسب که یکی از مقاصد کالن شریعت است ،با این گونه
روابط نامشروع ،دچار اختالل می گردد .بنابراین در نظام حقوقی اسالم هی رابطه اي بین پدر و مادر
با طفل نامشروع وجود ندارد لیکن به خاطر حفظ مصالح کودك ،پدر و مادر از باب تکون این گونده
اطفال مسؤولند.
مقاله حاضر ضمن تبیین رویکرد فقه امامیه حقوق مدنی اطفال نامشروع را برشمرده و ضمن بیان
برخی آثار حقوقی فرزندان نامشروع درصدد آن است که اهمیت حفظ سالمت نسل در نظام حقوقی
اسالم را به عنوان یکی از مقاصد شریعت تبیین نماید که قانونگذار الهی جهت حفدظ ایدن مقصدد و
جلوگیري از چنین روابطی ،قائل به تفاوت در آثار حقوقی نسدب مشدروع و نامشدروع اطفدال شدده
است.
بررسي نسب
نسب همان هویت خانوادگی فرد و انتساب وي به والدین شرعی و قانونی است .در واقع نسب به
معناي نژاد و قرابت اجدادي است ،آنچه از وابستگی و ارتباط بین دو شیء حاصل می گردد .لدذا
نسب در فقه امامیه به دو قسم نسب مشروع و نسب نامشروع تقسیم می شود .نسب مشروع نسبی
است که از نکاح صحیح پدید آید و میان صاحبان نطفه زوجیت برقرار باشد ،درحقوق مددنی ایدران
نیز نسب هنگامی مشروع است که هنگام انعقاد نطفه رابطه زوجیدت میدان زن و مدرد وجدود داشدته
باشد ،همچنین نسب ناشی از وطی به شبهه از ملحقات نسب مشروع است و فرزندان حاصل از این
نکاح فرزندان مشروع نامیده می شوند).ماده  102و  101قانون مدنی) .نسدب نامشدروع نیدز نسدبی
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است که رابطه زن و مرد خدارج از چدارچوب ازدواج باشدد و مقاربدت از روي شدبهه نیدز نباشدد و
فرزندان حاصل از چنین رابطه اي را نامشروع می نامند.
حقوق مدني مالي فرزندان نامشروع
الف) نفقه

نفقه عبارت است :از چیزهایی که شخص براي ادامه زندگی به آن محتاج می باشد .مثل :خدوراك،
پوشاك ،اثاث منزل ومسکن و همه آنچه یک فرد به طور متعارف به آن نیاز دارد.
از دیدگاه فقهاي امامیه یکی از اسباب تعلق نفقه قرابت اسدت ،چنانچده نفقده را از آثدار نسدب
مشروع دانسته و قرابت نسبی را یکی از اسباب تحقق و تعلق نفقده مدی دانندد .همچنانکده محقدق
حلی در باب نفقه در شرایع می فرماید« :التجب النفقه إال بأحد االسباب ،الزوجیه و القرابه» (محقق
حلی )271 ،1 ،2001 ،و شهید ثانی نیز در کتاب نکاح می فرماید« :اسبابها ثالثها ،الزوجیه و القرابده
البعضیه» (جبعی عاملی.)210 ،1 ،
بنابراین اگر وجوب نفقه طفل نامشروع بر والد را قرابت بین منفق و منفق علیه بددانیم ،قرابتدی
بین طفل نامشروع و پدر عرفی اش نمی باشد ،زیرا قرابت نسبی زمانی مصداق می یابد که ناشدی
از رابطه مشروع باشد و ولدالزنا داراي نسب مشروع نبوده و مستحق نفقه نیز نخواهد بود.
اما در عصر حاضر بر مبناي رأي وحدت رویده دیدوان عدالی کشدور بده شدماره  127مورخده
( 2371/0/3زانی پدر عرفی طفل نامشروع تلقی گردیده و در نتیجه کلیه تکالیف پددر برعهدده وي
می باشد و صرفا" موضوع ارث بین آنها منتفی است) .در این راي بدا اسدتناد بده مسداله 3و  07از
موازین قضائی امام خمینی (ره) ،به صراحت آمده است که متولد از زنا در نفقه و حضدانت حکدم
سایر اوالد را دارد و نفقه او بر عهده پدر است و دیگر آن که نفقه و حضدانت طفدل نامشدروع بده
اجداد سرایت نمی کند و آنان هیچگونه الزامی در این باره ندارند (کریمی.)201 ،2311 ،
لذا بر اساس رأي فوق الذکر و فتواي برخی فقهاي معاصر پرداخت نفقده ایدن گونده فرزنددان
تکلیف پدر عرفی است.
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چنانچه برخی از علماء و بزرگان عصر حاضر از جمله آیت اهلل مکدارم شدیرازي در ایدن بداب
بیان کرده است :نفقه فرزند نامشروع بر پدر واجب است (مکارم شیرازي.)131 ،2371 ،
آیت اهلل گلپایگانی نیز می فرماید :نفقه ولدالزنا مانند نفقه حالل زاده است (گلپایگانی ،بدی تدا،
.) 77 ،1
ب) ارث

ارث در فقه امامیه عبارت است :از ( (حق منتقل من میت حقیقه أو حکما" الی حد کذلک ابتددائا"
(نراقی )181 ،1 ،که به  1طریق ثابت می شود:
 .2سبب عبارت است از ارتباط شخص با دیگري از جهدت زوجیدت شدرعی ،ضدامن جریدره
شدن ،امام بودن ،والي آزادي
 .1نسب عبارت است از اتصال کسی به وسیله والدت دیگري خواه آنکده نسدب منتهدی بده او
شود ،مانند پسر نسبت به پدر و یا آنکه آن دو به شخص ثالثی منتهی گردند ،مانندد نسدب دو
برادر که به پدر منتهی می شود) .حلی.)822 ،0 ،
در میان فقهاي امامیه به اجماع پذیرفته شده است که ولدالزنا از طرف والدینش مقطوع النسدب
است و زمانی که میان آنها نسب ساقط باشد ،باالجماع مساله توارث نیز قطع می باشد (خمینی،1 ،
 )111چنانچه شیخ طوسی در استبصار می فرماید« :موارثه فی شرع االسالم انما یثبت به االنتسداب
الصحیحه (ارث و میراث در شرع اسالم فقط به وسیله نسب هاي صحیح ثابت می شود) (طوسدی،
)00 ،0 ،2313و یا محقق در شرایع در باب میراث ولدالزنا می گوید« :فال نسب له و الیرثده الزاندی
و ال ألتی ولدته و ال أحد من أنسابها و الیرثهم هو و میراثده لولدده و مدع عددمهم ا مدام و میدراث
الزوج و الزوجه نصیبهما األدنی مع الولد و األعلی مع عدمه و فی روایه ترثه أمه (هی نسدبی بدراي
ولد زنا نیست ،ولدزنا از زانی و کسی که او را به دنیا آورده و نه از اقوام نسبی او ارث نمی بدرد و
آنها از ولد زنا ارث نمی برند ،و میراث ولد زنا بدراي فرزنددش اسدت و در صدورت عددم وجدود
فرزند میراث او به امام می رسد و میراث می برند شوهر و زن نصیب خود را کده کمتدر اسدت بدا
وجود فرزند و باالتر را با نبودن فرزند و در روایتی است که او از مدادرش ارث مدی بدرد (محقدق
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حلی 801 ،0 ،2020 ،و خویی ،بی تا 38 ،3 ،و عبدوه بروجردي301 ،2382 ،و فهیمی101 ،2312 ،
و ذهنی تهرانی11 ،2383 ،و 110 ،11و بحرانی 81 ،11 ،2001 ،و خمینی 21 ،0 ،2312 ،و کلیندی،
.)213 ،7 ،2007
بنابراین براي ارث بردن از شخصی باید نسب شرعی و قانونی باشد و یا نفی نسب نشدده باشدد،
پس ولد نامشروع که نسب شرعی ندارد و ولد مالعنه که از راه لعدان نسدب او نفدی شدده اسدت ،از
والدینشان ارث نمی برند ووالدین نیز از فرزند نامشروعشان ارث نمی برند و همین طور اگر ولد زنا
فوت شود و فاقد اوالد مشدروع و زوج یدا زوجده باشدد ،مداترك او بده پددر و مدادر طبیعدی تعلدق
نخواهدگرفت ،بلکه متعلق به امام معصوم است .اما توارث میان ولدالزنا در صورت داشتن همسدر و
فرزند هی گونه مانعیت شرعی و حقوقی ندارد.
هر چند گروهی از فقهاء قائلند که فرزند نامشروع ،از جهت ارث در حکم ولد مالعنده اسدت و
همان گونه که ولد مالعنه یعنی کودکی که پدرش با انجام مراسم لعان ،انتساب او را از خود نفی مدی
کند ،فقط از مادرش ارث می برد و مادرش از او ارث می برد وفقط از پدر و اقارب پدري ارث نمدی
برد .از جمله ابن جنید و شیخ صدوق که ایشان در کتاب المقنع می فرماید« :فان تدرك الرجدل ابدن
مالعنه فال میراث لولده منه و کان میراثه القربائه فان لم یکن ذوقرابه میراثه المام مسلمین اال ان یکون
الکذب نفسه بعد اللعان فیرثه االبن و ان مات االبن لم یرثه االب و اذاترك ابن المالعنه امه و اخوانده
فمیراثه کله المه ،فان لم یکن فمیراثه الخوانه و ان ترك ابنته و اخته المده فمیراثده البنتده  . . .فهکدذا
تکون للمیراث ابن المالعنه و ولدالزنا» (صدوق.)237 ،2021 ،
حقوق مدني غیر مالي فرزندان نامشروع
الف) ازدواج (نکاح) فرزندان نامشروع:

بر طبق نظر فقهاء گرچه رابطه ابوت و بنوت بین پدر طبیعی و طفل نامشروع برقرار نیست اما حکم
حرمت نکاح بین فرزند نامشروع با پدر و مادرش و سایر محارم وي موجود است .به عبارت دیگدر
در اینکه ولد نامشروع بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند ازدواج کند ،تردیدي نیست ،ولدی سدخن
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این است که با وجود عدم انتساب فرزند نامشروع به والدین خود آیا پدر و مادر نامشروع که با ولدد
زنا رابطه قانونی ندارند ،می توانند با او ازدواج کنند و همچنین فرزندان قانونی ابوین که رابطه اخوت
شرعی و قانونی با ولد زنا ندارند می توانند با او ازدواج کنند یا نه؟ صاحب جواهر در این زمینه بیان
می دارد ،پدرعرفی ولد نامشروع نمی تواند با او ازدواج کند زیرا از لحدا لغدوي و زیسدتی فرزندد
زانی به حساب می آید و بر او حرام می باشد .بدین لحا صاحب جواهر بیان کدرده اسدت  »:اگدر
مردي زنا کند و از او طفلی به وجود آید شرعاً به او منتسب نمی گردد و همچنین به مادرش منتسب
نخواهد شد تا اینکه سایر احکام بر آنان مترتب گردد ولی اگر این طفل دختر باشد بر زانی و اگر پسر
باشد بر زانیه حرام خواهد بود زیرا از منی آنها به وجود آمده است و از طرف دیگدر ایدن طفدل ولدد
لغوي ،زیستی آنها نیز می باشد (نجفی 111 ،11 ،2311 ،و فاضل الهنددي 071 ،1 ،2001 ،و عالمده
حلی ،بی تا120 ،1 ،و صدر1 ،2017 ،و202 ،1و مروارید 071 ،21 ،2020 ،و مرواریدد،28 ،2020 ،
12و .)71
صاحب کتاب شرایع از فقهاء امامیه نیز در باب نکاح چنین می فرماید« :و هل حیرم علی الزانی و الزانیه
الوجه انه حیرم النه خملوق من مائه و هو یسمی ولد اللغده آیا طفل حاصل از زنا به زانی و زانیه حرام میگردد یا
نه؟ بهتر است بگوییم حرام می شود زیرا از نطفه زانی خلق شده است و از نظر لغوي چندین ،طفلدی
ولد نامیده می شود» (محقق حلی ،بیتا .)213 ،1 ،آنچه که گفته شده در مورد قرابت نسبی عرفی بین
ولد زنا و اقوام نسبی او بود .اما مسأله این است که آیا قرابت سدببی نیدز باعد

انتشدار حرمدت مدی

گردد؟ یعنی اگر مردي با زنی زنا کرد آیا دختر یا مادر زانیه نیز بر او حرام خواهد شد یا نه؟ مشدهور
فقهاي امامیه قائل به نشر حرمت به سبب زنا می باشند .آنان عقیده دارند که زناي سابق بر عقد مانند
نکاح صحیح است یعنی اگر کسی با زنی رابطه نامشروع برقرار کرد در حالی که قبل از آن با دختدر
وي ازدواج نکرده بود دیگر با دختر او نمی تواند ازدواج کند زیرا مانندد مدادر زن در نکداح صدحیح
است (طوسی ) 011 ،2100 ،بنابر مستندات فوق آشکار می گردد که حرمت نکاح والدین بدا ولدد
زنا نه تنها مساله اي اجماعی است ،بلکه اتفاق نظر عامه فقهاء است ،کده تمدامی احکدامی کده بدر
نسب ثابت در شرع در بح

نکاح وارد شده اسدت در خصدوف فرزنددان نامشدروع هدم صدادق
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است .زیرا ،ولدالزنا از لحا لغوي و زیستی فرزند زانی محسوب می شود و بر او حرام است .لدذا
همانگونه که حرمت نکاح بین والدین و فرزندان مشروعشان ثابت است ،این امر در مساله ولدالزنا
قطعی الثبوت است.
ب) حضانت فرزندان نامشروع

«بنابر نظر مشهور فقهاء زانی و زانیه حق حضانت بر کودك ناشی از زنا را ندارد ،چون پدر و مدادر
او محسوب نمی شوند و در حقوق اسالم نیز چون طفل مولود از زنا به زانی و زانیده ملحدق نمدی
شود ،لذا حضانت او به پدر و مادر واقعی تعلق نمی گیرد( » .گلپایگانی ،بی تا.)131 ،13 ،
اما برخی علماء و فقهاء معاصر بر حسب رأي وحدت رویه شماره  127طفل نامشدروع را هدم
چون طفل واقعی والدین در نظر گرفته و کلیه تکالیف ابدوین بدر طفدل یدر از ارث را بدر عهدده
والدین می گذارد.
چنانچه امام خمینی (ره) می فرمایند« :زانی پدر عرفی طفدل تلقدی و در نتیجده کلیده تکدالیف
مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده او می باشد .وي در حکم سدایر اوالد اسدت و صدرفاً
موضوع ارث بین آنها منتفی است( » .صفایی.)023 ،2380 ،
شهید صدر در بح

احکام فقهیه لولد الزنا در باب حضانت ولدالزنا مدی فرمایدد« :حد حادا ا

ألم أو أب للول د و الت ددد ر د ان الددزمن مددلهونو هددی حللمددا و هددلا افقددا حللمددل ال تددو ه میددا للنیدده الددزک هیقددوً لددا
ابلد لیل» ( .حق حضانت مادر و پدر براي پسر و دختر به مقدار زمانی مشخص اسدت و ایدن حکدم
محتمل الثبوت است و براي فرزندان زنا نیز با دلیل ثابت می باشد) .و «وجدوب رر یده اللنیده رر یده دافه
و اللس ددتیل ل ددی مس ددل تل دداً و ددا اعلا ددا و اجلماعی ددا ه دلا أم ددر حللم ددل ال ت ددو للوال د ین و ال دزانی هیق ددوً ل ددا»
(وجوب تربیت فرزندان ،تربیت صالح و آماده کردن آینده اي صالح از نظدر اقتصدادي و اجتمداعی
براي والدین امري محتمل الثبوت است ،و براي زانی و زانیه نیز ثابت است) (صدر 2017 ،ق 1 ،و
.)202 ،1
بنابراین وجوب نفقه و حضانت بر عهده زانی می باشد ،کده ایدن امدر بده مصدلحت کدودك و
جامعه است.
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ج) والیت فرزندان نامشروع

والیت نیز مانند حضانت از زمان تولد طفل آ از می شود و تا زمان بلوغ و رشد کودك ادامده دارد.
در حقوق اسالم والیت عبارت است از قدرت و سلطه اي که پدر و جدد پددري نسدبت بده طفدل
دارند.
در باب فرزندان نامشروع بنا بر نظر مشهورکه ولد الزنا را ملحق بده زاندی و زانیده نمدی دانندد،
والیت را که از آثار حقوقی نسب مشروع است و از سوي دیگر فرزندد نامشدروع چدون از لحدا
شرعی و قانونی نسبتی با ابوین خود ندارد ،والیت این گونه اطفال را به پدر و جد پددري واگدذار
ننموده اند .لذا چنین به نظر می رسد که پدر عرفی نمی تواند ولی طفل نامشدروع باشدد ،حتدی در
مورد والیت مادر و جد مادري ،اکثر قریب بده اتفداق فقهداء معتقدد بده عددم والیدت مادرهسدتند
(طباطبایی یزدي 2001 ،ق.)810 ،1 ،
با عنایت به نظر مشهور که پدر بر طفل نامشروع والیت ندارد ،طبیعی است پدر نامشروع نمدی
تواند کسی را هم به عنوان ولی براي او انتخاب کند ،پس امام جامع الشرایط ،ولی ولدالزنا خواهدد
بود ،چنان چه مرحوم گلپایگانی در این خصوف بیان می فرماید« :اگر کودکی فاقد پدر ،جدپددري
یا قیم باشد ،ولی شرعی او مجتهد جامع الشرایط یا کسی که مجتهد او را قیم قرار داده ،می باشد» .
(گلپایگانی ،بی تا.)210 ،1 ،
ایشان در جاي دیگر می فرماید :والیت بر کودك و نظدارت بدر مصدالح او در فقده بده ترتیدب
اولویت بر عهده افراد زیر است که در صورت نبودن یکی والیدت بده دیگدري منتقدل مدی گدردد:
 .2پدر و جد پدري  .1وصی پدر و جد پدري  .3حاکم شرع  .0مومنان عادل (گلپایگدانی ،بیتدا،3 ،
 .)11اما در میان علماء و فقهاء تعداد کمی از جمله ابن جنید به والیت مادر و جدد مدادري معتقدد
هستند (محقق داماد.)11 ،2370 ،
اما برحسب رأي وحدت رویه قضایی شماره  127مقرر گردیدکه والدین کلیه تکالیف خدود را
نسبت به این گونه فرزندان انجام دهند ،کودکان نامشروع نیز تحت والیت پدر عرفی خود قرار می
گیرند .چنانچه آیت اهلل فاضل لنکرانی نیز در جامع المسائل استفتائات در ذیل مسداله  2111بطدور
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صریح والیت زانی را از ولد زانی نفی نکرده اند و فرموده اند :ظاهراً والیت و سرپرستی ولدد زندا
با پدر عرفی است (فاضل لنکرانی ،2371 ،مساله  )2111ایشان درادامه بیان می کند :اگر فرزند پسر
باشد تا1سال و اگر دختر باشد تا  7سال حضانت او با مادر است.
د) تابعیت فرزندان نامشروع

تابعیت پیوندي حقوقی ،سیاسی و معنوي بین شخص و دولتی معین است ،به گونه اي که شدخص
از اعضاي جمعیت اصلی تشکیل دهنده آن دولت بشمار آید .اهمیت تابعیت از نظر حقوقی ،جداي
از سایر جهات در این است که ،وجود یا عدم تابعیت مبناي اصدلی بهدره منددي یدا محرومیدت از
بسیاري از حقوق و امتیازات است .براي فرزندان نامشروع نیز این حق وجود دارد ،داشتن نام ونام
خانوادگی که طفل را از دیگران متمایز می گرداندکه الزمه آن داشتن شناسنامه است تا در آن وجدود
شخص و وضع خانوادگی او به ثبت رسد ویا اقامتگاه که محل و جاي او را معین مدی کندد ،در ایدن
امور هی تفاوتی میان طفل مشروع و نامشروع نیست و طفل نامشروع نیدز بده عندوان فدردي کده در
جامعه زندگی می کند و با مردم در ارتباط است ،نیازمند به داشتن حقوق مدنی خود است.
اقسام تابعیت

تابعیت بر حسب زمان پیدایش به دو قسم تقسیم می شود:
 تابعیتی که فرد به محض تولد داراست ،این تابعیت با نام هاي مختلف تابعیدت تولددي یداتابعیت اصلی خوانده می شود.
 تابعیتی که با فاصله پس از تولد براي فرد حاصل می گردد و بدا تسدامح ،تابعیدت اکتسدابینامیده می شود.
لذا براي تعیین تابعیت ،معیارهاي مختلفی وجود دارد که مهم ترین آن عبارت اسدت از:معیدار
خون یا نسب ،معیار خاك یا زادگاه ،معیار اقامتگاه.
قانونگذار در ماده  171قانون مدنی ایران ،خون و نسب را اصلی تدرین معیدار تابعیدت تولددي
قرار داده است و در مقام بیان و شمارش اتباع ایران می گوید« :کسانی که پدر ایرانی است ،اعدم از
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این که در ایران یا در خارج از ایران متولد شده باشند ،تبعه ایران محسوب می شدوند» .امدا اطفدال
سر راهی که پدر و مادر آن ها مجهول و در نتیجه نسب آن ها نامعلوم است و نمی توان با استفاده
از این معیار آنان را تبعه ایران محسوب کرد .چگونه ارزیابی می شوند؟ قانونگذار بدراي پیشدگیري
از بی تابعیتی این افراد معیار زادگاه را مکمل معیار خون قرار داده و کسانی که در ایران متولد شده
و پدر و مادر آن ها معلوم نباشند را نیز ایرانی محسوب می کند.
دکتر سلجوقی در این خصوف میگوید :منظور از تابعیت ،تابعیت پددر در زمدان تولدد فرزندد
است .انتساب طفل به پدر نیز باید مشروع باشد .این نظر به اقتضاي قاعده منددرج در مداده 2217
ق .م که در آن قید شده طفل متولد از زنا به زانی ملحق نمی شود ،بیان شده اسدت .بدا ایدن حدال
فرزند متولد در ایران اگر تابعیت ایرانی پدر به جهتی به او انتساب نیابد ،دست کم بر اساس معیدار
خاك از اتباع ایرانی بشمار می آید (سلجوقی.)100 ،2 ، ،2370 ،
دکتر ارفع نیا نیز در باب تابعیت می گوید :در کشور ایران با توجه به این که در قانون مدنی بدا
الهام از قوانین اسالمی ،هی گونه حقی براي اطفال نامشروع شناخته نشده  .طبق ماده  2217طفدل
ملحق به زانی نیست .برخی معتقدند چون هرگاه در قانون صحبت از پدر و مادر و اوالد می شود،
منظور پدر و مادر و اوالد مشروع است .پس اصوال" براي پدر و اوالد نامشروع هی گونده حقدی،
حتی حق تحمیل تابعیت را نمی توان قائل شد .هر چند این امر که طفل نامشروع از ابتددا محکدوم
به بی تابعیتی گردد ،با توجه به کوشش هایی که براي جلوگیري از بی تابعیتی انجام گرفته ،صحیح
نیست.
لذا به نظر می رسد که با جمع بندي ماده  171ق .م .اطفال نامشروعی که پدر و مادرشان ،آن
ها را انکار کنند و نیز با توجه به یرمعلوم بودن پدر و مادر در صورتی که در ایران بده دنیدا آمدده
باشند ،جزء آن دسته از ساکنین ایران هستند کده تابعیدت خدارجی آن هدا مسدلم نیسدت و ایراندی
محسوب می گردند (ارفع نیا 80 ،2311 ،و .)82
سیره عقالئي

از نظر عقالء ،محجورین و فاقدین اهلیت در یک جامعه ،به همان جامعه ملحق مدی شدوند .بددون
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آن که به مشروعیت و عدم مشروعیت نسب آن ها توجه شود .به طور مثال :صغار یک قبیله یا ایل،
قوم و ملت به همان جامعه ملحق می شوند .همان طور که طفل ایرانی یدا لبندانی ،ایراندی و لبندانی
بشمار می روند.
این سیره عقالئی به لحا الحاق آئینی نیز وجود دارد ،یعنی مسیحی زادگان ،مسدیحی ،یهدودي
زادگان ،یهودي و باالخره مسلمان زادگان ،مسلمان محسوب می شوند ،چه فرزندان مشروع باشدند
یا نامشروع (طباطبائی یزدي)18 ،2 ،2001 ،
ه) ممنوعیت تصدی قضاوت فرزندان نامشروع

فقهاي امامیه یکی از شرایط قاضی را حالل زاده بودن فرد میدانند .چنانکه صداحب جدواهر در ایدن
رابطه بیان میکند« :ال ی ع ال ااء لول الزک مع حت د حالده همدا ال ی دع اماملده و ال شدما ره هدی االشدیاء اجللیلده» و
در ادامه بیان میدارد ،این در صورتی است که حکم به کفر ولد زنا نماییم اما اگدر حکدم بده کفدر او
ننموده باشیم عمده دلیل عدم تصدي مقام قضاوت براي ولد زنا ،آنچه را که مانع از امامت و شهادت
و همچنین نفرت مردم از او میباشد به عنوان دالیل عدم تصددي مقدام قضداوت مدیباشدد (نجفدی،
 23 ،02 ،2317و طباطبائی 3 ،2011 ،و عاملی 031 ،2381 ،و موسوي اردبیلی2008 ،ق.)78 ،
ادله فقهي اثبات نفي تصدی قضاوت فرزندان نامشروع

ادله اي که طهارت مولد را به عنوان شرط براي قاضی قرار داده است به شرح ذیدل اسدت (محمددي
گیالنی01 ،2381 ،و:)00
اینکه ولد زنا کافر است ،بنابراین فاقد اسالم بوده و یکی از شروط معتبر قضاوت ،اسدالم اسدت
البته این دلیل مورد تأیید فقهاء نیست چرا که بیشتر فقهاء ،ولد زنا را کافر نمی دانند.
شأن قضاوت منصبی از مناصب انبیاء و اوصیاي الهی است .چنانچه درآیه  11سوره مبارکده ف،
چنین می خوانیم « :اوو اک جعل اك خلیفه هی االنض هاحقا

ال اس ابفد » (اي داوود ،تدو را در روي

زمین خلیفه اهلل و جانشین قرار دادیم ،پس بین مردمان حکم به حق نما) .و یا در حدی
امام صادق)ع) که می فرماید« :ار دوا افقومده ،امندا هدی لإلمدام العدام ابل اداء العدا

معدروف از

د املسدلم ه تدی او و دی»
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(حر عاملی .)7 ،28 ،2003 ،یعنی از حکم نمودن بین مردم بپرهیزید ،همانا این منصب اختصاف به
امام داناي به قضاء و عادل بین مسلمانان دارد ،مانند پیامبر و وصی او و همچنین روایات متعددي که
زنازاده را از شهادت و امامت جماعت محروم کرده و به وي اجازه نداده است که متصدي شهادت یا
امامت جماعت گردد لذا به طریق أولی او از مقام قضاوت محروم است و از طرف دیگر مردم طبعداً
از زنازاده حالت ،تنفر دارند و براي او ارزش قائل نیستند (محمدي گیالنی.)13 ،2381 ،
آیات و روایات مربوط به جاللت منصب قضاء بسیار است که اکثر آنها داللت صریح دارد که این
مقام منیع را خدا به پیامبران و اوصیاء معصومین موهبت فرموده و دیگران با فرمان و اذن خصوصی یا
عمومی آنان ،می توانند تصدي نمایند و بدون احراز اذن خصوصی یا عمومی از ناحیه آنها ،تصددي
قضاء حرام و از گناهان بزرگ است و از جمله اینکه فردي که طهارت مولد نددارد ،شایسدتگی ایدن
منصب را دارا نمی باشد.
بر اعتبار طهارت مولد و ممنوعیت زنازاده از این منصب اجماع منقول وجود دارد .بدین معندا کده
منصب قضاء از مناصب پیامبران و ائمه است و مستلزم نزاهت باطن و ظاهر و اوصافی که مایه ر بت
می باشد و زنازاده که آماج زبان مردم است ،چنین نزاهتی ندارد و تصدي او به چندان مقدامی سدبب
وهن شریعت است .چرا که زنازادگی نقص در نسب است و آنچه که از مذاق شارع استنباط میشدود،
عدم رضایت وي بر تولیت مناصبی همچون قضاء و افتاء به وسیله کسدانی کده داراي چندین نقدص
بزرگی می باشند .به بیان دیگر دستگاه قضایی باید عاري از هر شائبه اي باشدد و کسدی کده نسدبش
صحیح نیست نزد مردم احترام شخص صحیح النسب را ندارد و در جامعه موهوم می باشد ،بنابراین
شرع مقدس او را از قضاء منع کرده است (همان 11 ،و مغنیه 11 ،2383 ،و مدنی تبریدزي2011 ،ق،
 1و سبحانی.)01 ،2371 ،
بنابراین طیب مولد یعنی نسب مشروع یکی از شرایط احراز مقام قضاوت است که مورد اتفداق
تمامی علماء و فقهاء می باشد به گونه اي که از ضروریات فقه به شمار می آید.
و) شهادت فرزندان نامشروع

در فقه امامیه طهارت مولد یکی از شروط اساسی براي شاهد محسوب می شود .بنابر قدول مشدهور
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شهادت ولد الزنا به هی عنوان پذیرفته نیست و این مسأله آنقدر بین فقهاي مدا شدهرت دارد کده بده
اجماع نزدیک شده است .چنانچه در اقوال فقهاء آمده است:
 محقق در شرایع در خصوف صفات شاهد می فرماید« :طهاه مولد ،فالتقبل الشهاده ولددالزنااصالً ،قیل :تقبل فی الیسیر مع تمسکه بالصالح و به روایت ناظره و لو جهلت حاله قبلت شهادته و
إن نالته بعض األلسن)) (شهادت ولد زنا در امور کم ارزش یا مال کم پذیرفته است .ولی اگر حدال
وي مجهول باشد ،یعنی کسی نمی داند این فرد ولد زنا است ،شدهادتش پذیرفتده اسدت)( .محقدق
حلی 127 ،0 ،2020 ،و .)122
 شیخ طوسی نیز در خالف در صفات شاهد در ذیل مسداله  17مدی فمایدد« :شدهاده ولددالزناالتقبل و إن کان عدالً و به قال مالک إال إنه قال :إنها ال ترد بالزنا ،دلیلنا ،اجماع الفرقده و أخبدارهم
(طوسی ،بی تا.)301 ،1 ،
 صاحب جواهر نیز می فرماید« :فال تقبل شهاده ولدالزنا علی المشدهور بدین أصدحاب شدهرهعظیمه کادت تکون أجماعا ،بل هی حکی الخالف و السرائر) (نجفی.)227 ،02 ،2182 ،
 صاحب ریاض المسائل :فالتقبل الشهاده ولدالزنا علی االشهر االقوي ،بل علیه عامه متداخريأصحابنا بل و قدمائهم ایضاً عداً نادر منهم یأتی ذکره و هدو شداذ  .ففدی الصدحیح :التجدوز شدهاده
ولدالزنا و قیل :لقائل الشیخ فی النهایه و ابن حمزه :إنه تقبل شهادته فی الشدی الددون الیسدیر و بده
وردت روایه عدن شدهاده ولددالزنا قتدال «الجیدو ال هدی الءدیء الیسدا أا نأیدد م ده ا د حا» (طباطبدایی،
 2011ق 328 ،و .)321
 عالمه حلی در مختلف الشیعه :شهادت ولدالزنا جایز نمی باشد (حلی 2010 ،ق.)201 ،0 ، شیخ طوسی در النهایه می فرماید :گواهی دادن چنین فرزندي مورد پذیرش نیست (طوسدی،2000ق.)317 ،
 امام خمینی (ره) نیز می فرماید« :حالل زادگی شرط قبول شدهادت اسدت ،بندابراین شدهادتولدالزنا گرچه اظهار اسالم کند و عادل هم باشد پذیرفته نیست ،آیا شهادت حرام زاده در اشیاء کم
ارزش پذیرفته می شود؟
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گفته شد :بلی اما عدم پذیرش آن بهتر است و هرگاه طهارت مولد شاهد نامعلوم باشد ،چنانچه
منسوب و ملحق به نکاح صحیح باشد ،شهادتش پذیرفته می شود ،هر چند سر زبان ها افتاده باشد،
اما هرگاه به طور کلی طهارت مولدش نامعلوم باشد ،در قبول شهادت چنین فدردي اشدکال اسدت»
(مطهري .)183 ،2371 ،بنابراین با توجه به اهمیت مسأله شهادت و تأثیر آن در زندگی افدراد دیگدر،
شهادت ولد زنا قابل پذیرش نیست.
نتیجه
در فقه امامیه نسب به دو قسم نسب مشروع حاصل از نکاح صدحیح و وطدی بده شدبهه و نسدب
نامشروع حاصل از رابطه خارج از نکاح زن و مرد نامحرم تقسیم می گردد.
از منظر فقه امامیه فرزند نامشروع (ولدالزنا) به والدین عرفی خدود منتسدب نمدی گدردد ،لدذا
توارث بین ولد زنا و پدر عرفی اش منتفی است .زیرا توارث از آثار نسب قانونی می باشد و بین ولد
زنا و ابوینش نسب مشروع وجود ندارد ،در این مسأله اجماع میان فقهاي امامیه وجود دارد.
نفقه طفل نامشروع بر عهده ابوین او می باشد ،چرا که شرع اسالم هی گونه طفلدی را در جامعده
بدون حمایت رها نکرده است لذا پدر ومادر طبیعی این طفل اولدی بدر حمایدت از ایدن فرزندد مدی
باشند و رعایت مصلحت طفل و اینکه آنها در تولد طفل مؤثر بوده اند ،این امر بر عهده آنهاست.
از منظر فقه امامیه فرزند ناشی از زنا در مسأله ازدواج حکم فرزند مشروع و قانونی دارد و نکداح
این افراد با اقرباي نسبی و سببی خود ممنوع می باشد ،بنابراین اطفال متولد از زندا مشدمول حرمدت
نکاح می باشند.
نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه اطفال نامشروع همان نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگداه
پدر عرفی اش می باشد.
در فقه امامیه فرزنددان نامشدروع از حقدوق مددنی مانندد حدق حضدانت ،والیدت ابدوین خدود
برخوردارند و فقط از برخی آثار حقوقی از جمله قضاوت و شهادت به لحا شرط طهارت مولدد
از آن جهت که طهارت نسل یکی از مقاصد کالن شریعت می باشد که در آثار حقوقی نسب ناشی از
روابط نامشروع تاثیر شایانی دارد ،محروم هستند.
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