مطالعات فقهي و فلسفي
سال چهارم ،شماره  ،51پاییز 5931
صفحات  14ـ 7

حقوق مدنی و کیفری فرزند نامشروع


مصیب تقی زاده  ،علیرضا عسکری

(تاریخ دریافت0031/10/01 :؛ تاریخ پذیرش)0031/10/01 :

چکیده
طفل نامشروع ،فرزندی است که از رابطه غیرقانونی وغیر مشروع «بدون هیچ گونه عقدی» به وجود می آیدد از جلهده ،زندا یدا ازدوا بدا
محارم  ،که وی به دلیل نداشتن نسبت شرعی از برخی حقوق در جامعه محروم می ماند .وی تا سال  0031بنابه حاکلیت مداد (،)0013
ق.م  ،از هیچ گونه حقی جز مساله محرمیت بهرمند نبود است .حقوقدانان با توجده بده ریی وحددر رویده شدلار  0031 /4/0 /103بدا
استناد به قول برخی از فقهای امامیه و نظریه معروف امام خلینی (ر ) در این باب ،فرزند نامشروع را از کهیه حقوق مدنی از قبل ،والیدت،
نفقه ،جز مساله ارث بهرمند ساخته اند و هلچنین فرزند نامشروع اگر توسط شخص حدلل زاد ای بده قتدل رسدد آن شدخص ق دا
خواهد شد و بنا به نظریه مشهور فقها دیه وی برابر با دیه یک حلل زاد می باشد و بنابراین در صورتی که هدیچ گونده وار دی نداشدته
باشد امام یا حاکم شرع وارث وی خواهد بود.

کلیدواژگان
ارث ،دیه ،فرزند نامشروع ،ق ا  ،نفقه ،نکاح ،والیت.

 نویسنده مسئول :کارشاسی ارشد فقه مبانی حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmosayeb.taghizadeh66@gmail.com :

 عضو هیئت علمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
در دین اسالم و دیگر ادیان آسمانی براي زناشوئی قوانین و مقررات خاصی وضع شده ،تا در پرتو
آن زن و مرد نیازهاي خود را در چارچوب خانواده برطرف نمایند و همچنيین بسيیاري از ملي و
اقوامی که پیرو تعالیم آسمانی انبیاء نیستند نیي بيراي ازدوام مقيررات و مراسيمی وضيع نميود ،و
آمی ش بدون آن مقررات را غیر قانونی میدانند.
در دین اسالم نی روایات بسیاري در مورد مقدمات و آداب نكاح وجود دارد و ایين ميیتوانيد
مؤید این نكته باشد که امر نكاح به جهت ارتباط با نس و نسب از اهمیت زیادي برخوردار اسيت
ولی با تمام این احوال اگر کسی رابطه نامشروعی برقرار کيرد و از آن صياحب فرزنيد شيد قيانون
مجازاتهاي سنگینی را در مورد آن اجرا مینماید و یكی از آن موارد قطيع نسيب از پيدر و ميادر
فرزند است محدودیتهاي چون عدم نفوذ شهادت ،قضاوت ...و عدم ارث از اموري هستند که در
مورد فرزند ،نامشروع قاب مالحظه و تأم است.
در این پایاننامه سعی شد وضعیت این فرزندان از دیدگاه فقه و حقوق بررسی ميیشيود ،البتيه
این نكته نباید نادیده انگاشته شود که حقوق ایران از فقه اسالمی برگرفته شد ،و در هر کجا که فقه
درموارد به نظر اجماعی رسید ،حقوق ایران نی رأي روشنی دارد و در مواردي که آراء پراکنده فقها
وجود دارد حقوق ما در آن مورد سكوت اختیار کرده است.
بیان مسأله
دین مبین اسالم ،یک دین جامع و جهانی ،جامع و جاودانه است و جهت هدایت انسيان هيا نيازل
گردیده ،وظایف و تكالیف او را نی مشخص کرده است .با توجه به ادله احكام شرعی بررسی ميی
کنیم که اگر فرزندي تولدش از راه زنا و نامشروع باشد احكام شرعی که بر او بار می شود چگونيه
است و چه حقوقی در این جامعه شام حال او خواهد شد و از چه حقوقی محروم خواهد ماند و
دالی محرومیت او چیست؟ بنابراین احكام بسیاري در رابطه با فرزنيد نامشيروع در کتيب فقهيی
علما آمده است .بسیاري از این احكام که گاها تفاوت اساسی با هم دارند ،در نتیجه رویكيرد فقهيا
نسبت به «اسالم ولد ال نا» پیش آمدهاند .چه اینكه برخی او را مسلمان و دیگرانيی در حكيم کفيار
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دانستهاند .این اختالف دیدگاه موجب شده احكام فقهی مربوط به ولد ال نا یيا فرزنيد نامشيروع در
ابواب فقهی مختلف و از دیدگاه فقها ،گوناگون و گاه متضاد گردد.
اهداف تحقیق
هدف از نگارش ،جمعآوري مطالب و اطالعات مربوط به این موضوع ،در نوشتهاي مج اسيت تيا
بتواند مورداستفاده عالقمندان قرار گیرد .دوم روشننمودن حقوق اینگونه اطفال و اینكه چرا طفي
مشروع و نامشروع از حقوق یكسانی برخوردار نیستند ،احكام و مناصب این اطفال چگونه است.
روش اجرای تحقیق
روش تحقیق توصیفی است ،روش گردآوري اطالعات کتابخانهاي و در بعضيی ميوارد رجيوع بيه
سیدي جامع فقه اه بیت میباشد و مطالب در ابتدا به صورت فیشبيرداري و بعيد تنظيیم شيده
است.
فصل اول :کلیات
مبحث اول  :معنای حق

معنی اصطالحی حق :اموري که در قانون پیش بینی شده و افراد مجاز باشند آنها را تغییر دهنيد .و
به عبارت دیگر نوعی از مال است که در مقاب عین ،دین ،منفعيت بكيار ميی رود و چنانچيه ميی
گویند مالكیت عین ،مالكیت دین ،مالكیت منفعت(لنگرودي  ،0931 ،م  ،9ص )059
الف :حق مالي

امتیازي است که حقوق هر کشور ،به منظور تأمین نیازهاي مادي اشخاص ،به آنها می دهد .هيدف
از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجيود دارد .ایين
دسته از حقوق ،قاب مبادله و تقویم به پول است.مانند حق مالكیيت و حيق انتفياع و حيق مطالبيه
مبلغی پول یا انجام دادن کار معین.
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ب :حق غیر مالي

حق غیر مالی امتیازي است که هدف آن رفع نیازمندیهاي عاطفی و اخالقی انسان اسيت .موضيوع
این حق روابط غیر مالی اشخاص است ،ارزش داد و ستد ندارد و به طور مستقیم قاب ارزیابی بيه
پول و مبادله نیست ،مانند زوجیت و والیت و حضانت بر بیشتر این حقوق آثيار ميالی بيار اسيت،
چنان که حق وراثت سبب می شود که شخص دارایی موروث خود را تملک کند و حق زوجیيت،
امكان مطالبه نفقه و میراث را به دنبال دارد .ولی در هر حال اص حق را نمی توان وسیله تحصيی
مال قرار داد( کاتوزیان ،0933،ص)853
مبحث دوم  :واژه طفل
الف :طفل طبیعي(نامشروع)

با توجه به مطالبی که ذکر شده به طور خالصه می توان گفت صغیر یا فرزندي کيه از رابطيه غیير
قانونی و غیرمشروع به وجود می آیند ،کودک نامشروع گویند .از جمله زنيا ،تفخیيی یيا ازدوام بيا
محارم.
ب :طفل قانوني(مشروع)

طف حاص از رابطه زوجیت و نكاح صحیح را گویند.
ج :مقایسه طفل مشروع با نامشروع

بین مشروع و نامشروع از لحاظ طبیعی و زیستی ظاهراً تفاوتی وجود ندارد طف نامشيروع هماننيد
مشروع داراي پدر و مادر طبیعی و زیستی می باشد بدین جهت در احكامی مانند ازدوام با اطفيال
مشروع مشترک می باشد یعنی مث اطفال مشروع نمی تواند با محرمات سببی و نسيبی و رضياعی
خود ازدوام کند و در ازدوام با محارم مث اطفال مشروع و قانونی است.
مبحث سوم  :بررسي نسب
الف :معنای نسب

رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به نسب به معنی «رابطه پدر و فرزندي» ،یا «ميادر و
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فرزندي» است و شام خویشان در خط اطراف نمی شود .و بيه عبيارت دیگير نسيب را اینگونيه
تعریف کرده اند :عالقه اي است بین دو نفر که به سبب تولد یكی از آنها از دیگري یا تولدشيان از
شخص ثالثی حادث می شود(.عبده بروجردي  ،0930 ،ص )831
ب :نسب مشروع

خویشاوندي طف نسبت به پدر و مادري است که در حین انعقياد نطفيه بيین آنيان نكياح صيحیح
وجود داشته یا خویشاوندي میکور را قانون محترم شناخته است(جعفيري لنگيرودي  ،0931 ،ص
.)208
قانونگیار براي سالمت اجتماع و خانواده ها و جلوگیري از اختالط میاه و ل وم تنظيیم انسياب
اشخاص نهاد ازدوام را براي ایجاد نسب معرفی نميوده اسيت .مياده « »0053ق.م .اميا در جامعيه
اسالمی ما ،ازدوام موقت نی وجود دارد ،ممكن است اوالدي از این گونه ازدوام پدید آینيد .البتيه
دخول ،صرفاً دلی اثبات نسب نیست بلكه اگر مرد با زن خود نی دخول انجام ندهد و در اثر سائر
تمتعات ان ال شود و فرزندي پدید آید ،آن فرزند نی متعلق به شوهر شرعی است حتی اگر بكارت
زن هنوز زائ نشده باشد چون امكان باروري بدین صورت عقالً محال نیست.
ج  :نسب نامشروع

هرگاه بین زن و مرد معینی رابطه ازدوام برقرار نشده باشد و مقاربيت از روي شيبهه نباشيد طفي
حاص از این عم منسوب به آنهاست و داراي نسب نامشروع است (جعفري لنگيرودي ،0931 ،
ص .)208لیا باالرفتن سن ازدوام و مشكالت عدیده براي تشكی زندگی خانوادگی بعضاً موجب
برقراري ارتباط نامشروع شده و به گسترش تولدهاي خارم از ازدوام دامن می زنيد .زنيا موجيب
طف نامشروع و یا طف طبیعی می شود که به عنوان یک واقعیت در زندگی اجتماعی وجود دارد.
د :آثار نسب نامشروع

در زمینه آثار حقوقی نسب نامشروع به بررسی رابطه حقوقی فرزند با ابوین از جهت حرمت نكاح،
حضانت ،تربیت ،نفقه ،اخی شناسنامه والیت و توارث خواهیم پرداخت که در همه این موارد جي
توارث طبق ماده  338ق.م .طف نامشروع تفاوتی با طف مشروع ندارد.
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فصل دوم  :حقوق مدني فرزند نامشروع
مبحث اول  :امور مدني مالي
گفتار اول :ارث

عبارت از انتقال قهري دارایی متوفی به ورثه او می باشد .منظيور از دارایيی اميوال و حقيوق ميالی
متوفی است که در حین فوت دارا بوده است و دیون به ورثه منتق نمی شود و بر ترکه تعليق ميی
گیرد و در حقیقت ترکه وثیقه دیون آنان است بدون آنكه ورثه شخصاً مدیون آن طلبكاران باشند.
انتقال ترکه بدون اراده ي متوفی و ورثه تحقق پیدا می نماید و بدین جهت آن را انتقال قهيري
گویند .متوفی را مورث ،کسی که ارث می برد وارث و دارایی متوفی را ترکيه ميی نامنيد(.اميامی ،
 ،0931م  ، 9ص )031
الف :مانعیت زنا از ارث

تولد از زنا را می توان یكی از موانع ارث به شيمار آورد ،بيدین تقریيب کيه در مياده « »360ق.م.
نسب را یكی از موجبات ارث شمرده است و چنانچه از ماده « »338ق.م .استنباط می شيود نسيب
زمانی موجب ارث می گردد که ناشی از زنا نباشد ،لیكن اگر حرمت رابطه اي کيه طفي ثميره آن
است نسبت به یكی از ابوین ثابت و نسبت به دیگري به واسطه اکراه یا شيبهه ي زنيا باشيد طفي
فقط از طرفی که به واسطه اکراه یا شبهه بوده و اقوام آنها ارث می برد و بالعكس.
اسحاق حلبی نی از فقهاي قرن ششم هجري است علت اصلی وراثت را عيدم نسيب صيحیح
دانسته است که ولد زنا از ابوین خود و نه از کسانی که از طریق این دو به او می رسند ،ارث نميی
برد و نی پدر و مادر وي ،به هیچ روي از ولد زنا ارث نمی برد ،چرا که ولد زنا وليد شيرعی آنهيا
تلقی نمی شود(.اسحاق حلبی ،0331،م  ،88ص  )868همچنین طبق مياده  0062ق  ،م کيه مقيرر
می دارد  ( :طف متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود )
ب :رابطه فرزند نامشروع با فرزند و همسرش

همانطور که بیان شد توارث میان زانی و زانیه و ولد زنا به دلی نسب نامشروع ساقط اسيت .حيال
سخن در این است که آیا ولد زنا می تواند با ازدوام کردن و صاحب فرزند شدن موجبات ارث را
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فراهم نماید؟ در جواب باید گفت با توجه به آراء فقها اگر فرزند زنا بيا کسيی ازدوام کنيد و نیي
داراي اوالد گردد به دلی اینكه براي منع توارث میان آنان قانونی نداریم لیا به محض انعقاد نكياح
بین آن شخص و همسرش توارث برقرار خواهد شد و همچنین فرزندان حاص از این نكاح نی از
پدر و مادر خود و آنان نی از فرزندان خود ارث خواهند برد(.مطهرحلی  ،بی تا ،ص .)933
ج :دالیل فقها به ارث نبردن فرزند نامشروع

اما آنچه میان فقهاي امامیه بدون خالف و اجماعياً پی یرفتيه شيده اسيت اینكيه وليد زنيا از طيرف
والدینش مقطوع النسب است یعنی هیچ نسب شرعی و مورد قبول شارع میان فرزند متولد از زنا و
زانی و زانیه نمی باشد لیا زمانی که میان آنان نسب ساقط باشيد باالجمياع مسيأله تيوارث آنيان از
یكدیگر نی قطع می باشد یعنی از هم ارث نمی برنيد(.نجفيی  ،م ،93ص  )828و در اثبيات ایين
مدعا داللت به حدیث نبوي شده است که فرمودند «الولد للفراش و للعاهر الحجر»(حر عاملی  ،بی
تا ،م  ،02ص  )566یعنی فرزند ملحق بيه صياحب فيراش اسيت و زناکيار سنگسيار ميی شيود و
همچنین نصوص معتبر دیگري در کتب شیعی موجود می باشد که می توان به آنها استناد نمود .من
جمله صحیحه عبداهلل بن سنان از امام صادق(ع) که گفته است :از امام(ع) پرسیدم زنا زاده اي مرده
و اموالی دارد ارث او به چه کسی می رسد؟ امام فرمودند :فرزند به نكاح صيحیح ملحيق اسيت و
زناکار طرد می شود .و در صورت نبودن فرزند اموال ایشان به امام می رسد( نراقيی،0885 ،م ،03
ص .)892
گفتار دوم :وصیت برای فرزند نامشروع

نظر به اینكه توارث به موجب حكم صریح میکور ماده  338ق .م .بین ولدال نا و واليدین و سيایر
خویشاوندان وجود ندارد و رأي وحدت رویيه  0926/8/9 -602نیي ایين حيق را بيراي وليدال نا
نشناخته و در حقوق اسالم هم چنین حقی براي این گونه اطفال قرار نداد ،با اینكه منصفانه نیسيت
طف بی گناه جریمه ي اعمال خالف و شرم آور دیگران را بپردازد ،چاره اي در این زمینه فعالً بيه
نظر نمی رسد اما از طریق وصیت تملیكی این مشك قاب رفع است و یا از طریق صيلح اميوال از
پدر به ولدال نا ،مسائ مالی و مادي را می توان ح کرد ،ولی راهی براي اجبار پدر به انتقيال ميال
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یا بخشیدن آن به فرزند از طریق توس به مراجع قضایی به نظر نمی رسد .بيه ایين ترتیيب فرزنيد
نامشروع مدعی می گردد به علت تقصیر پدر از این حق محروم گردیده است ،لیكن میي ان چنيین
حقی به فرض منطقی دانستن آن ،مشخص نیست تا بتواند موضوع حكيم قيرار بگیيرد .و حاصي
بررسی مطالب در زمینه نسب نامشروع ایين اسيت در عيرف ایيران و بسيیاري از جواميع متميدن
امروزي کودک نامشروع ،فرزند والدین محسوب می شود و در قانون مدنی ایران و فقه امامیيه نیي
این گونه کودکان با والدین خود بیگانه نیستند .به همین دلی است کيه قانونگيیار و شيارع ازدوام
بین فرزند نامشروع و والدین و سایر اقارب نسبی را همانند فرزند قانونی و شرعی ممنوع و حيرام
و باط می دانند ،زیرا بین اطفيال مشيروع و نامشيروع ازجهيت بیوليوکیكی ،کنتیكيی ،اخالقيی و
اجتماعی تفاوتی وجود ندارد و رویه ي قضایی ایران نی تصمیم قانونی خود را بير هميین اسيا
استوار ساخته و بر این عقیده است که ج در موارد توارث تفياوت عميده بيین اطفيال مشيروع و
نامشروع وجود ندارد(صفایی ،عراقی ،0932 ،ص .)881
الف :شرایط صحت وصیت به فرزند نامشروع

وصیت به ویژه در بخش تملیكی آن ،تابع شرایط عمومی صحت قراردادهاست .ویژگیها و اوصاف
خاص این عم حقوقی را نباید از یاد برد ،ولی از حیث شيرایط اساسيی شيباهت کليی بيا سيایر
تصرفات دارد .براي صحت هر معامله اي شرایط ذی اساسی است:
 .0قصد داشتن طرفین عقد و رضاي آنها
 .8اهلیت طرفین
 .9موضوع معینی که مورد معامله باشد
 .8مشروعیت جهت معامله (کاتوزیان  ،0938 ،ص )65
بنابراین از مجموع مطالب ارائه شده در خصوص شرایط موصی و موصی له عليی الخصيوص
در مورد موصی له مشاهده می گردد که قانونگیار نگفته است که موصی یا موصی له داراي نسيب
مشروع باشد و یا به عبارت دیگر طهارت مولد داشته باشد و تنها شرط را براي موصی ليه اهلیيت
تمتع دانسته است.
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بنابراین استنباط می گردد با توجه به عدم محرومیت فرزند نامشروع ازقبول و تملک موصی به
برابر شرایط مقرر قانونی وصیت به فرزند نامشروع بدون هیچ تردیدي صيحیح و واجيد آثيار ميی
باشد.
گفتار سوم :نفقه
الف :مسئولین پرداخت نفقه فرزند نامشروع

در صورتی که پدر مطلع و آگاه بر عم نامشروع بوده میتوان او را به پرداخت نفقه طف محكيوم
نمود و در نتیجه نفقه طف نامشروع بر عهده زانی است(.مكيارم شيیرازي  ،0882،م  ،9ص )896
اما در مواردي که نسب کودک از یک طرف مشروع باشد ،در پرداخت نفقيه مشيكلی ایجياد نميی
شود و تنها فرضی که باقی می ماند زمانی است که کودک از ناحیه پدر و ميادر نامشيروع اسيت و
اینان آزادانه رابطه نامشروع برقرار نموده اند .در این صورت دعوي ضيرر و زیيان یكيی بير علیيه
دیگري پییرفته نیست ،چون رضایت طرفین برخالف شيرع و قيانون در میيان بيوده اسيت و ایين
تقصیر واضح و عم خالف شرع علت و سبب ایجاد طف است.
طفلی که بنا به حاکمیت ماده« »0062ق.م .ملحق به والدین طبیعی نمی شود .بيه طبيع آن حيق
مطالبه نفقه از والدین طبیعی خود را نخواهد داشت .لكن چون کودک محتام به انفاق و سرپرسيتی
است حقوقدانان براي ح این مسأله چاره اي اندیشیده اند.
بنابراین حقوقدانان با توجه به رأي وحدت رویه شماره /8/9-602و نظر به اینكه طف طبیعيی
و ناشی از رابطه غیر قانونی عرفاً فرزند ابوین است و والدین وي در عرف ،پدر و مادر ایين طفي
هستند و کلیه تعهدات والدین شرعی برعهده والدین عرفی است ،نفقه وي طبق ماده«»0033ق.م بر
عهده پدر وي و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به نفقه برعهده اجداد پدري با رعایيت االقيرب
فاالقرب خواهد بود و در صورت نبود پدر و اجداد پدري و یا عدم قدرت آنها ،نفقه بر عهده مادر
است و در صورت فوت مادر و یا عدم قدرت وي به انفاق بيا رعایيت االقيرب فياالقرب برعهيده
اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات م بور
از حیث درجه اقربیت مساوي باشند نفقه را باید به حصه مساوي تأدیه کنند.
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متقابالً با توجه به اینكه رابطه بین پدر و مادر و فرزند طبیعی و غیر قانونی ،به اسيتثناء تيوارث،
مشابه روابط والدین و اوالد مشروع و قانونی است ،فرزند نامشروع تكلیف انفاق به ابوین واجيداد
پدري و مادري دارد و تمام مقررات نفقه اقارب میکور در قانون مدنی مواد 0036تيا 0816در ایين
زمینه اعمال می گردد و ابهامی در این خصوص وجود ندارد.
بنابراین اوالد نامشروع تا چه زمانی مستحق دریافت نفقه ميی باشيند؟ در شيرع و قيانون سين
معینی براي نفقه فرزندان در نظير گرفتيه نشيده ،و عرفي ًا ميادامی کيه اوالد داراي شيغ و درآميد
مشخصی نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد باید توجه داشت که در مورد کارمندان
دولت شاهد آن هستیم تا زمانی که دختر ،همسر انتخاب نكرده و یا پسر مشغول تحصی باشيد بيه
کارمندان حق اوالد پرداخت می شود(.کاظمی ،0933 ،ص .)88
مبحث دوم  :امور مدني غیر مالي
گفتار اول  :والیت
الف :والیت بر فرزند نامشروع

و در بحث ما منظور از والیت ،والیت خاص است به این صورت ميردي کيه طفي نامشيروع یيا
همان زنا زاده از او پدید آمده است بر او والیت دارد یا نه؟
همانطور که گفته شده یكی از آثار نسب والیت قهري است که باید در حقيوق خيانواده ميورد
بحث قرار گیرد .ماده ي « »0062ق.م .به پیروي از نظر مشهور فقهاي امامیه مقرر می دارد که طف
متولد از زنا ،ملحق به زانی نمی شود(.روشين ،0931،ص  )996و والیيت از آثيار حقيوقی نسيب
مشروع می باشد و از ظاهر این ماده چنین بر می آید که بین فرزند طبیعی و پدر و مادر زناکيارش
رابطه قانونی وشرعی برقرار نمی شود و حقوق و تكالیف ناشی از آن ،مانند توارث ،والیت قهري،
حضانت و ...پدید نمی آید البته با استفتائی که از آیت اهلل فاض لنكرانی به عم آمده است ایشيان
به طور صریح والیت زانی را از ولد زنا نفی نكرده است به این صورت که از ایشان سؤال شده که
آیا والیت ولد زنا با پدر عرفی است؟ که ایشان در جواب فرموده اند :ظياهراً والیيت و سرپرسيتی
ولد زنا با پدر عرفی است(فاض لنكرانی  ،0925،مساله )0633
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البته یک استثنا در قانون مدنی دیده می شود که مربوط به حرمت و منع نكياح اسيت و از ایين
لحاظ تفاوتی بین نسب مشروع و نامشروع نیست .در سال  0926یک رأي وحدت رویيه از هیيات
عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که تحولی ب رگ در حقوق ایيران ،در ارتبياط بيا آثيار نسيب
نامشروع پدید آورد امامیه و فتواي امام خمینی(ره) صادر شيده ،برابيري حقيوق اطفيال طبیعيی و
فرزندان نامشروع را می پییرد و به اینكه زانی پدر عرفی طف تلقی و کلیه ي تكيالیف مربيوط بيه
پدر را دارا می باشد .بنابراین والیت ولد زنا با چه کسی می باشد؟
در فقه امامیه ،والیت بر طف به اشتراک با پدر و جد پدري اسيت و ميادر نسيبت بيه اداره ي
اموال فرزند خویش هیچ سمتی ندارد .در صورت نبودن پدر و جد پدري یا یكيی از اجيداد پيدر،
وصی منصوب از طرف آنان ولی طف نامشروع خواهد بود و هر گاه وليی خياص موجيود نباشيد
والیت با حاکم است و قانون مدنی نی همین ترتیب را حفظ کيرده اسيت(.کاتوزیيان،0933 ، ،ص
)031
ب :والیت پدر بر نکاح دختر نامشروع

آیا دختر نامشروع که به سن ازدوام رسیده است براي ازدوام باید اجيازه ي پيدر عرفيی خيود را
کسب کند یا نه؟ پدر عرفی طبق رأي وحدت رویه  0926/8/9 - 602دیوان عالی کشور نسبت بيه
فرزند نامشروع خود والیت پیدا کرده است بنابراین چون دختر نامشروع تحت والیت ایشيان ميی
باشد بدون اذن پدر عرفی خود نمی تواند اقدام به نكاح کند.
گفتار دوم :محرمیت و ازدواج فرزند نامشروع

اکثر فقهاي امامیه معتقدند که پدر عرفی ولد نامشروع ،نمی تواند با او ازدوام کنيد زیيرا از لحياظ
لغوي و زیستی فرزند او به حساب می آید .قانون مدنی جمهوري اسيالمی ایيران در مياده «»0155
اوالد متولد شده از زنا و شبهه را نی از حیث مانعیت و حرمت نكاح در ردیف اوالد متولد شيده از
نكاح صحیح دانسته ،و ازدوام با آنان را مانع گردیده است و همچنین قانون م بور با وجيود اینكيه
در تبعیت از نظر فقها براي ولد زنا حق ارث بردن قائ نشد ولی در باب موانيع نكياح بيین رابطيه
شرعی و غیر شرعی فرقی نگیاشته است ،یعنی حرمت نكاح ميیکور در مياده « »0185ق.م .شيام
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دختر و پسر ناشی از زنا و شبهه نی می گردد ،در نتیجه زانی یا زانیه با اطفيال حاصيله از زنيا هيم
نميی تواننييد ازدوام کننييد(.جعفيرزاده ،بييی تييا ،ص  – 38کاشيف الغتييا نجفييی  ،0888 ،ص -50
خانساري  ،0815 ،م  ، 8ص .)882
و از طرفی دیگر این طف ولد لغوي و زیستی آنها نی می باشد همچنان که در کشف اللثام بيه
آن اعتراف شده است).الهندي ، 0815 ،ص  )823و محقق حلی در شيرایع ذکير کيرده اسيت کيه
ازدوام زانی و زانیه با ولد زنا حرام است(.محقق حللی  ،بی تا  ،ص  )96و بنيابراین در ایين مياده
قرابت نسبی با قرابت حاص از زنا یعنی فرزندي که از رابطه نامشروع زن ومردي به وجيود آميده
است از لحاظ حرمت نكاح ،مانند فرزند مشروع آنها بوده ،و قانوناً نمی تواند با پيدر و ميادر خيود
(زانی و زانیه) و یا سایر فرزندانش که خواهر و برادرطبیعی او تلقی می گردند ازدوام کند.
فصل سوم :امور کیفری
مبحث اول :نظر فقهای امامیه در مورد ولي دم فرزند نامشروع

سؤال :در صورتی که فرزند نامشروع به قت برسد آیا پدر طبیعی حيق اجيراي قصياص جيانی یيا
رضایت به آن را دارد یا خیر؟ بنابراین مالحظه می شود که والیت بر قصاص حق یا از آن مردانيی
است که از مال مقتول ارث می برند نه شوهر و نه اقارب مادري ،اميا زنيان وليو از اقيارب پيدري
باشند ،نه حق عفو دارند و نه حق قصاص .لیكن امام خمینی(ره) در تحریير الوسيیلف فرميوده انيد:
همه کسانی که مال مقتول را به ارث می برند ،خواه مرد و خواه زن ،قصاص را به ارث می برنيد و
تنها زوم و زوجه مستثنا هستند( .گرجی  ،0935 ،ص )039حال بيا توجيه بيه مياده « »860قيانون
مجازات اسالمی که اولیاء دم را بیان کرده همان ورثه مقتولند مگر شوهر و یا زن که در قصياص و
عفو اختیاري ندارند و با توجه به ماده « »338ق.م .که وجود توارث بيین فرزنيد نامشيروع و پيدر
طبیعی آن را منتفی دانسته است لیا بعید است این حق قصاص یا عفو براي پيدر طبیعيی محفيوظ
باشد و در نتیجه با توجه به قاعده کلی «االمام وارث من ال وارث له» در این صورت امام یا حياکم
شرع در اجراي قصاص یا عفو جایگ ین پدر طبیعی خواهد شد.
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مبحث دوم :قصاص
الف :قتل فرزند نامشروع بعد از اظهار اسالم

اما بنا بر قول مشهور که ولد زنا را با اظهار اسالم مسلمان می دانيد حيالل زاده در برابير او کشيته
میشود(.عاملی ،0801 ،م  ، 01ص )60زیرا ما به اطالعات قرآنی و روایت تمسک می کنیم ماننيد
«النفس بالنفس» که نفس در مقاب نفس قصاص می شود و دلیلی که اطالقات را مقید کنيد وجيود
ندارد و اینكه گفته شد قصاص نمی شود زیرا دیه او بنا به نظر بعضی از فقها برابر دیه ذميی اسيت
پس در سایر احكام همچنین است ،صحیح نیست زیرا مالزمه اي بین برابري دیه ولد زنا با ذميی و
کشته نشدن او با ذمی نیست(.خوئی ،0806 ،م  ، 8ص )65
پس قائ به قصاص هستیم زیرا هم حالل زاده و هم ولد زنا بعيد از اظهيار اسيالم ،در اسيالم
مساوي اند همانطور که صاحب جواهر این تساوي را به فقهاي امامیه نسبت داده است(نجفيی  ،م
 ،88ص  )053ویقت ولد الرشید ،بولد ال انیه بعد وصفه االسالم لتساویهما فی االسالم» و همچنيین
شهید اول می فرماید فرزند زنا اگر اظهار اسالم کند مسلمان است و اگر حالل زاده او را بكشد بيه
واسطه قت او کشته می شود.
ب :قتل ولدالزنا قبل از رسیدن به سن تمیز و بعد رسیدن و عدم اظهار اسالم

در این خصوص در قصاص یا عدم قصاص حالل زاده در برابر ولد زنا دو وجيه اسيت .هميانطور
که امام خمینی(ره) می فرماید :اما زنا زاده در حال کوچكی اش قب از تمی یا بعد از تمیي و قبي
از اسالم آوردنش پس در کشته شدن حالل زاده در مقاب او یا کشته نشدن جياي تأمي و اشيكال
دارد(.موسوي ،خمینی ،م  ،8ص )581
 .0دلی کسانی که قائ به قصاص نشدن هستند :این است که نمی توان چنین حرام زاده اي را
مسلمان دانست هر چند به تبعیت «یعنی اگر مرد و زن مسيلمانی مرتكيب عمي نامشيروع
شوند و بچه اي بدنیا آید نمی توان این بچه را به تبعیت آنها مسلمان دانست؛ زیيرا نسيبت
حرام زاده از کسانی که از آنها به وجود آمده منتفی است(.شهید ثانی ،م  ،05ص )082
 .8دلی قائلین به قصاص :چنین زنا زاده اي نه محكوم به کفر است و نه اسالم .زیيرا از طرفيی
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اظهار اسالم نكرده است و از طرفی هم تبعیتی نسبت شيرعی از ابيوین منتفيی اسيت پيس
چنین شخضی نه مسلمان است و نه کافر و از آنجا که از عموميات و ادليه قصياص چنيین
استفاده می شود که هر نفسی در مقاب نفس کشته می شيود و چيون کفير وليد زنيا ثابيت
نیست پس تحت عمومات باقی می مانيد ليیا قصياص ثابيت ميی مانيد(.فاضي لنكرانيی،
،0882ص )089پس نتیجه گرفته می شود که در این خصوص حالل زاده در مقاب ولد زنا
قصاص می شود.
مبحث سوم :دیه
دیه فرزند نامشروع

در مورد دیه از حیث پرداخت ل وم آن بین فقها اتفاق نظر وجيود دارد وليی از حیيث میي ان دیيه
اختالف نظر وجود دارد .عده اي از فقها دیه ي طف ولد ال نا را معتقدنيد مثي دیيه ي ذميی 311
درهم است(.طباطبایی بروجردي ،0893 ،م 90 ،ص -802صيدوق قميی  ،ص  ) 581ولكين ایين
اخبار ضعیف السندو مشهور آن است دیه ولد زناء با اظهار اسالم دیه مسلم است(.حلی،م  ، 5ص
 )852فقها در این امر با ایشان که دیه فرزند نامشروع  311درم است مخالفنيد .مسيتند ایين گيروه
احادیثی است که به آن اشاره می نماییم.
عن ابراهیم بن عبدالحمید عن جعفر(ع) قال :دیه ولد ال نا دیيه الیميه ثميان مأئيه درهيم (دیيه
ولدال نا همان دیه ذمی  311درهم میباشد).
عن ابی عبداهلل قال :وقال فی دیه ولد ال نيا ثمانيه مأئيه درهيم مثي دیيه یهيودي و نصيرانی و
المجوسی( .دیه ولدال نا  311درهم میباشد مانند دیه یهودي و نصرانی و مجوسی)
ولی مشهور فقاي امامیه تفاوتی بین دیه ي طف حالل زاده و ولد زنا ندیده انيد.مياده  0062ق.
م در این زمینه مقرر می دارد که« طف متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود» و در تفسیر ایين مياده
از قانون مدنی بیان شده طف ناشی از زنا در صورتی که والدین طبیعيی او مسيلمان باشيند حكيم
اسالم را خواهد داشت .و طف از جهت اسالم و کفر تابع والدین طبیعی خود هستند(.قاسيم زاده ،
ره پیک ،0933 ،ص )0033
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نتیجه
در خصوص وصیت براي طف نامشروع ،با توجه به سكوت قانونگیار ،نتیجه میگیریم که میتوان
به نفع جنین وصیت کرد ،لیكن مالكیت او نسبت به مال مورد وصیت منوط به زنيده متوليد شيدن،
حتی براي چند لحظه است .نظر بسیاري ازمرجع معظم تقلید ،نی همین است.
هرگاه در نتیجف رابطف نامشروع زن و مرد ،طفلی به دنیا آید نسيب او ناشيی از زنيا و بيه تعبیير
دیگر نامشروع است و طف را والد ال نا میگویند .حرمت زنا امري واضح در دین اسالم ميیباشيد
و عقوبت شدیدي براي آن در نظر گرفته شده است .زیرا روابط آزاد زن و مرد بر خالف اخالق و
سنن اجتماعی و میهبی است .این گونه روابط از آن جایی که ثبات و تضيمینی نيدارد و بير پایيف
صحیح اجتماعی و اخالقی استوار نیست ،نمیتواند جایگ ین روابط ناشی از نكاح شود.
اطفال ناشی از زنا با پدر و مادر خود رابطف خونی دارند و شرع مقد

هرگي ایين رابطيه را از

نظر دور نمی دارد .با وجود اینكه بعضی از آثار حقوقی را براي والدال نا نشناخته اسيت؛ در زمینيف
ازدوام و محرمیت ،ولدال نا را مانند فرزند مشروع اعالم کرده اسيت .و ليیا دختير حاصي از زنيا
نمی تواند با پدر و یا برادران طبیعی خود ازدوام کند .و به عبارت دیگر دختر ناشی از زنا بر پدر و
برادران خود حرام است .نتیجه اینكه در جائی که ازدوام با محرمات نسيبی کيه از نكياح صيحیح
متولد شدهاند ممنوع باشد؛ ازدوام با اقرباي نسبی که از زنا متولد شدهاند نی ممنوع است.
نفقه والیت ،حضانت ،طف نامشروع مطابق رأي  0926/8/9-602و نظریه امام خمینی (ره) بير
عهده زانی میباشد .مسئل ه توارث که یكيی ازآثيار نسيب مشيروع اسيت و از آنجيایی کيه فرزنيد
نامشروع داراي نسبت مشروع نیست اجماع فقهاي امامیه معتقدند که ارث نمیبيرد .بلكيه ترکيه او
متعلق به امام است.
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