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 نسب نامشروع ارزیابی رویکرد فقهی و حقوقی مساله

 سحر نیک پور

 کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق تهران

 عباس کشاورز

 کارشناسی حقوق ثبتی دانشگاه علمی کاربردی شیراز

 چکیده

ته از با توجه به اینکه شریعت اسالمی ازدواج و تشکیل نهاد خانواده را یگانه راه بهره مندی از نعمت فرزند دانسته و قاعده فقهی فراش برگرف

رسمیت ضمنی از گناه کبیره زنا و اعمال نوعی محرومیت مدنی بر به منظور سلب هرگونه الولد للفراش و للعاهر الحجر حدیث نبوی 

ر زناکاران عالوه بر محکومیت کیفری، رابطه بنوت را میان طفل ولد زنا و والدین نامشروع وی منتفی اعالم نموده است که در مقایسه با سای

میگردد اما به هر روی نمی توان وجود طفلی را که خارج  ادیان و نظامات اجنماعی در نوع خود سیاستی منحصر به فرد و هوشمندانه محسوب

 از نهاد خانواده و بر اثر گناه زن و مردی سست ایمان متولد شده را نادیده گرفت.

با عنایت به تعالیم عالیه اسالمی که رکن ابتدایی آن کرامت ذاتی انسان به عنوان اشرف مخلوقات است استنباط فقهی از حدیث فراش و به  

آن قواعد حقوقی منبعث از این استنباط ها باید به گونه ای صورت گیرد که با وجود اعمال محرومیت مدنی مورد نظر اسالم بر زناکاران و  تبع

سلب رسمیت ضمنی از زنا به عنوان نهادی نامشروع برای فرزند آوری این اعمال محرومیت دامنگیر طفل دارای نسب نامشروع نگردد و 

قوق انسانی و اجتماعی وی را فراهم نیاورد، در غیر این صورت چنین استنباط ها و قواعدی با روح تعالیم عالیه اسالمی موجبات تضییع ح

 متناقض خواهد بود.  

 

 نسب نامشروع، نکاح، زنا، رابطه توارث، محرومیت مدنی، غرامت معادل ارث. کلید واژگان:  
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 مقدمه

نسبت به آن از جهات متعددی جالب و قابل تامل و از منظر آسیب شناسی استنباط فقهی و آثار مساله نسب نامشروع و نگرش فقه اسالمی 

 اجتماعی ناشی از انعکاس استنباط های خاص فقهی در سیستم های حقوقی قابل توجه است.

حادیث و روایات مستند و معتبر مساله نسب نامشروع از جمله مواردی است که به دلیل فقدان نص صریح قرآنی در باب آن و همچنین کمبود ا

صادره از ناحیه معصومین صدور حکم شرعی در باب آن بر عهده فقها و هنر استنباط متوازن آنان نهاده شده و بررسی احکام صادره از سوی 

 آشکار میگرداند. فقهای فرق مختلف اسالمی و سیر تحول این احکام در گذر زمان نکات متعددی را در باب فقه اسالمی و ویژگی های آن 

ویژگی ممتازه فقه شیعه نسبت به فقه در سایر فرق اسالمی عنایت به روزآمد سازی احکام شرعی متناسب با تحوالت اجتماعی در بستر زمان 

دل از است، به عبارت دیگر فقیه مکتب امامیه به تاسی از معصومین علیهم السالم که مصداق بارز و عینی روشن اندیشی دینی و فهم متعا

اصول دین و مفاهیم بنیادین آن و تسری این فهم متعادل به استنباط فقهی، همچنین پایش مداوم تحوالت تاریخی و اجتماعی و لحاظ این 

تحوالت و نیازهای اجتماعی متناسب با آن در صدور احکام شرعی همواره نسبت به صدور احکام روزآمد و متناسب با نیاز روز جامعه اسالمی 

 ضرورت نموده و در این مسیر حرکت نموده است. احساس

اما نکته کلیدی در این میان ضرورت بهره مندی فقیه مکتب امامیه از عنصر شجاعت است، از آن جهت که گاه تحوالت تاریخی و اجتماعی 

احکام جدیدی مبتنی بر ایجاد ضرورت مینماید که یک استنباط معروف که شاید صد ها سال مرجع صدور احکام بوده منسوخ اعالم و 

 استنباطی جدید و متناسب با روح زمان صادر گردد، بدیهی است که بدون عنصر شجاعت این مهم ممکن نخواهد بود.

در مساله نسب نامشروع و تغییر رویکرد فقهی نسبت به آن نمونه جالبی از این ویژگی ممتازه فقه امامیه و شجاعت قابل توجه یک فقیه 

 ب حضرت امام خمینی رحمه ا... علیه دیده میشود. برجسته این مکت

ر نکته قابل توجه دیگر که بررسی مساله نسب نامشروع آن را آشکار می گرداند تقابل میان دو رویکرد فنی در زمینه استنباط فقهی و تاثیر ه

 رویکرد دوم تعمیم جزئیات به کلیات است. کدام از این دو رویکرد بر احکام منتج از آنها است، رویکرد اول تعمیم کلیات به جزئیات و

 رویکرد اول تابع قاعده نگاه از باال به پایین است یعنی ابتدا کلیات حاکم بر یک مساله و عناصر تشکیل مساله تحلیل و به درستی فهمیده

ر رویکرد دوم به دلیل نگاه از پایین به میشود آنگاه حکم یک مساله جزئی با عنایت به فهم حاصله از کلیات عناصر مساله صادر میگردد، اما د

م بر باال یعنی تمرکز ابتدایی یر مساله جزئی و غفلت از توجه کافی به کلیات حاکم بر عناصر مساله گاهاٌ حکمی صادر میگردد که با کلیات حاک

 مساله مغایر یا حتی معارض با آن است.

دوم احکامی صادر کرده اند که به روشنی با مفاهیم اولیه اسالم مغایر و یا حتی در مساله نسب نامشروع گروهی از فقها تحت تاثیر رویکرد 

معارض است اما گروه دیگری از فقها تحت تاثیر رویکرد اول احکامی صادر نموده اند که شاید از یک منظر خالف سنت تصور گردد اما به 

 روشنی متناسب و هم جهت با مفاهیم اولیه شریعت مبین اسالمی است.

نکته سومی که در بررسی مساله نسب نامشروع از منظر فقه اسالمی قابل توجه مینماید ارجاع حقوقدانان مخصوصاٌ حقوقدانان در مسند قانون 

گذاری به نظریات فقهی است و طرح این پرسش که آیا صرف معروف و مشهور بودن یک نظریه یا حکم فقهی برای قانون گذاری بر مبنای آن 

و چه میزان ضرورت وجود دارد که مقنن حقوقدان به مساله عدم سازگاری و تناسب یک نظریه فقهی با احوال و شرایط حالیه  کفایت میکند

 اجتماعی توجه تماید و در صورت چنین فقدان تناسبی راهکار مناسب چیست؟
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ر آنها از دیدگاه شریعت اسالمی مورد بررسی قرار در تحقیق حاضر بنا بر این است که ابتدا عناصر مساله نسب نامشروع و سپس کلیات حاکم ب

 گیرد، این عناصر به شرح ذیل قابل تصور است: 

 فرد دارای نسب نامشروع به عنوان یک انسان  -1

 رابطه نامشروع و طرفین رابطه نامشروع در مقام عامل به فسق و عامل به عدوان در حق ولد نامشروع -2

از منظر شریعت اسالمی و همچنین بررسی منابع قابل رجوع در استنباط و انشاء حکم، احکام فقهی  سپس با بررسی کلیات حاکم بر این عناصر

سی و صادره در این باب مورد ارزیابی تحلیلی قرار گیرد و در نهایت مواد قانونی مرتبط با مساله نسب نامشروع در قانون مدنی ایران مورد برر

 ارزیابی قرار میگیرد.  

در این میان جمعیت رو به افزایش کودکان دارای نسب نامشروع است که این مساله را از حالت یک مساله صرف فقهی و  اهمیت قابل توجه

حقوقی خارج و به آن ابعاد اجتماعی بسیار مهمی می بخشد، طبیعتاٌ هر نوع رویکرد فقهی و حقوقی به مساله نسب نامشروع در حال و آتیه 

      تحت تاثیر این مهم خواهد بود.

 

 انسان شناسی شریعت اسالمی و تاثیر آن در نگرش فقهی به ولد نامشروع

از نظر قرآن،انسان موجودی است که از روح خدا در او دمیده شده و از چنان گوهر و وجودی برخوردار است که خداوند،دیگر موجودات جهان 

وری خود از آن استفاده کند و تا آنجا او را که انسان بتواند در جهت بهره ای آفریده استآفرینش را برای او خلق کرده است و جهان را به گونه

 برتری داده است که به فرشتگان دستور داده تا به تعظیم او بپردازند. 

 ( 11/22حجر،قرآن کریم،( )1فرماید:فاذا سوّیته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. )خداوند درباره اولین انسان )آدم( می

دهد که ارزش آدم و انسان شود که مأمور شدن فرشتگان برای سجده بر آدم پس از دمیدن روح خدا الزم شده است و این نشان میمالحظه می

 اش.به بعد ملکوتی او یعنی نفس یا روح اوست و نه جسم طبیعی

ت و این کرامت در مقام انسانیت اوست و نوع انسان کریم برخوردار اس کرامت و فضیلت ذاتیهمه این امور بیانگر این حقیقت است که انسان از 

 ها که باید با طی مسیر کمال و درجات به فعلیت برسد،وجود دارد. است.این کرامت بالقوه در تمام انسان

ذاتی یا هستی شناسی نماید که انسان از دیدگاه قرآن دارای دو نوع کرامت است:کرامتی تأمل و دقت در آیات ما را به این حقیقت رهنمون می

 و کرامت اکتسابی یا ارزش شناختی.

سوره تین:لقد خلقنا االنسان فی 4منظور از کرامت ذاتی آن است که انسان به ما هو انسان کریم و دارای ارزش ذاتی است، آیاتی مانند آیه 

سوره اسراء:لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و  07مؤمنون:ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارک اهلل احسن الخالقین و آیه 14أحسن تقویم و آیه 

گویند،همه بر کرامت تکوینی و ذاتی نوع انسان و آیات فراوانی که از تسخیر جهان آفرینش و آنچه در زمین است برای انسان،سخن می …البحر

 داللت دارند.

آورد.این نوع کرامت تقوا،ایمان و عمل صالح، خود به دست میهایی است که انسان در پرتو مقصود از کرامت اکتسابی،دستیابی به کمال

توان واقعاً انسانی را های انسانی و مالک تقرب در پیشگاه خداوندی است.با این کرامت است که میبرخاسته از تالش انسان بوده و معیار ارزش

یابند و برخی فاقد آن ت را دارند،ولی برخی به آن دست میها استعداد رسیدن به این کمال و کرامبر انسان دیگر برتر دانست.همه انسان

 مانند.می
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حال این پرسش اساسی مطرح است که جایگاه ولد نامشروع صرفنظر از نحوه تولد وی و در مقام انسان در انسان شناسی اسالمی کجاست؟ آیا 

اسی دیگر این است که با توجه به اینکه ولد نامشروع اختیاری در نحوه تولد ولد نامشروع او را از مرتبه کرامت ذاتی ساقط میگرداند؟ پرسش اس

انتخاب نحوه تولد خود نداشته است تمرکز بر نامشروع بودن نحوه تولد او و اعمال محدودیت های فقهی و حقوقی به واسطه همین نحوه تولد 

 نامشروع مانع بزرگی در دستیابی به کرامت اکتسابی برای او نخواهد بود؟

ضح است که با رجوع به آیات قرآن نمیتوان ولد نامشروع را محروم از کرامت ذاتی دانست، همچنین اعمال محدودیت های فقهی و حقوقی پر وا

بر وی نظیر محرومیت از ارث و عدم الحاق به والدین نامشروع ظلم مضاعفی در حق وی خواهد بود از آن جهت که والدین عامل رابطه نامشروع 

 لد نامشروع اختیاری در نحوه تولد خود نداشته است. بوده اند و و

لیکن بررسی احکام فقهی صادره در این باب مبین این معنا است که عمده فقها با تمرکز بر نامشروع بودن نحوه تولد ولد نامشروع احکامی 

به کرامت ذاتی انسان فارغ از نحوه تولد او است. صادر نموده اند که مغایرت قابل توجهی با انسان شناسی اسالمی دارد و مبنای آن عدم توجه 

 ذیالً نمونه هایی از این احکام ذکر میگردد:

 (110، ص41جواهر الکالم ج ( )2) .پذیرفته نیست مطلقا زنازاده هادتش ،مشهور بنابر

 (32۳( ) النهایة ص3) .اند، مالى ناچیز و کم ارزش باشد، پذیرفته دانستهدعوا شهادت وى را در صورتى که موضوع قدما برخى

 ( 221، ص3الدروس الشرعیة ج ( )4است. ) مکروه فرزند، دایگی او و نیز گزینش وى براى اسالم با زنازاده بنابر قول به ازدواج

 

در همچنین جمیع فقها ولد نامشروع را محروم از ارث دانسته اند که مورد اخیر در آرا فقهای متاخر و معاصر نیز موجود است، مبنای این رای 

 امامیه عمدتاٌ دو حدیث ذیل میباشد:فقه 

 

در روایت صحیحه حلبی از امام صادق)ع( نقل شده است که حضرت فرمودند: چه بسا مردی با کنیز قومی از راه حرام نزدیکی  فروغ کافیدر 

خدا فرمودند الولد للفراش و کرده سپس او را خریده است و فرزند آن کنیز را ادعا میکند و حال آنکه از او چیزی ارث نمی برد زیرا رسول 

 ( 1۳2ص  0ج  1471( )کلینی 1للعاهر الحجر )

 

 محمد بن حسن قمی از حضرت باقر)ع( نقل کرده که حضرت در پاسخ به نامه برخی از اصحاب که سوال کرده بودند: 

زندی به دنیا آورده که شبیه ترین مخلوقات به مردی به زنی فجور و نزدیکی کرده و در نتیجه آن زن باردار شده و سپس با او ازدواج کرده و فر

 وی میباشد، با دست خط خود که مهر انگشتری مبارکشان هم بر روی آن بود نوشتند :

 ( 424ص  21ج 1302( ) حر عاملی ۳از فرزند لغی ارث برده نمیشود. )

 

ه است یعنی همچنان که ولد از والدین ارث میبرد والدین در موضوع اخیر نیز توجه به این نکته ضرورت دارد که مساله ارث مساله ای دو جانب

نیز از ولد خود ارث می برند، حال محروم نمودن والدین از ارث بردن از ولد نامشروع خود به عنوان مجازاتی برای ارتکاب رابطه نامشروع 

این تصور که نظر معصوم )ع( در احادیث فوق منطقی است اما محروم نمودن ولد نامشروع از ارث والدین خود چه منطقی خواهد داشت؟ و 

 ود.الذکر قائم بر صرفاً محرومیت والدین نامشروع از ارث ولد نامشروع خود بوده است و نه محرومیت ولد از ارث والدین دور از ذهن نخواهد ب

ع وی به منظور سلب هرگونه رسمیت ضمنی حتی با وجود این تصور که نفی کامل و دو طرفه رابطه توارث میان طفل ولد زنا و والدین نامشرو

از زنا به عنوان نهادی جهت فرزند آوری ضرورت کامل دارد باز هم محرومیت طفل ولد زنا از ارث خسرانی برای وی محسوب میگردد و منطقی 

وی والدین نامشروع در نظر خواهد بود که برای جبران این خسران مکانیسم حقوقی دیگری غیر از ارث نظیر پرداخت غرامت معادل ارث از س

 گرفته شود. 
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 رابطه نامشروع و آثار فقهی و حقوقی مترتب بر آن

شریعت رابطه نامشروع و به تعبیر شرعی آن زنا از جمله گناهان کبیره ای است که به واسطه آثار زیانبار و ویرانگر اجتماعی متصور برای آن در 

 آن حد شرعی در نظر گرفته شده که در حالتی خاص سالب حیات است. اسالمی به شدت نهی و نکوهیده شده و برای 

 در قرآن تحریم زنا به دفعات و در آیات متعددی بیان شده است:

 .و نزدیک مشوید به عمل زنا که همانا آن کار زشتی است و بد راهی است به ارضای میل جنسی : 23سوره اسری آیه 

خدا کسانی اند که زنا نمی کنند و هرکه چنین عملی را انجام دهد مجازات آن را خواهد دید و عذاب و بندگان  : 86و  86سوره فرقان آیه 

 .او در قیامت دو برابر خواهد بود و با حالت خواری در آن عذاب بماند

 در کالم معصومین علیهم السالم نیز مساله زنا و آثار آن متواتراً ذکر گردیده است:

 (. 32صفحه  1باب  1302)حر عاملی ( 0) زنا مورث فقر است و آبادیها را ویران خواهد نمود. : حضرت محمد )ص( فرمودند

خداوند زنا را حرام فرموده برای اینکه سبب فسادهایی مانند قتل نفس و از بین رفتن نسبها و ترک تربیت اطفال و  : امام صادق )ع( فرمودند

 (. 32صفحه  1اب ب 1302)حر عاملی ( 4به هم خوردن ارث میشود. )

 

در نتیجه میتوان گفت شریعت اسالمی از هر اسباب و طریقی برای پرهیز دادن افراد از زنا استفاده نموده و با هر شبه ای که منتهی به  

است  جرالولد للفراش و للعاهر الحرسمیت یافتن زنا گردد به سختی برخورد نموده است. بارز ترین نمونه این برخورد حدیث معروف نبوی 

 که در فقه اسالمی مبنای قاعده فراش واقع شده است.

 بهره مندی از اوالد و تداوم نسب از جمله مواهب حاصل از ازدواج است و چنانچه این بهره مندی به فقره زنا نیز تسری یابد به نوعی باعث

 زانیه از موهبت فرزند وضع شده است. رسمیت یافتن زنا خواهد شد در نتیجه قاعده فقهی فراش در جهت محروم سازی زانی و 

 از این قاعده فقهی استفاده حقوقی فراوانی نیز شده است که مهمترین آن عدم الحاق ولد نامشروع به والدین نامشروع خود میباشد.

به آنان در جهت اعمال مجازات اما نکته پر اهمیت آن است که منطقاً این محرومیت باید دامنگیر زانی و زانیه گردد و عدم الحاق ولد نامشروع 

مندی و تنبیه آنان باشد تا هرگونه بهره مندی مثبتی را از عمل نامشروع برای آنان منتفی سازد و هرگونه تصوری را دال بر تداوم نسب و بهره 

 ولد نامشروع نیز بشود ؟ از ارث از راه عمل نامشروع از میان بردارد حال پرسش اساسی آن است که این محرومیت و تنبیه باید دامنگیر

 

آیا محروم نمودن ولد نامشروع از حقوقی نظیر ارث بردن از والدین نامشروع خود و دریافت نفقه و سرپرستی از سوی آنان در جهت تنبیه و 

 اعمال مجازات بر زنا کاران خواهد بود ؟

نیز حالتی یک سویه دارد یعنی صرفاً زنا کار را از بهره مندی از  و قاعده فراش مبتنی بر آنالولد للفراش جداٌ به نظر میرسد که حدیث شریفه 

موهبت اوالد محروم میسازد نه ولد نامشروع را از موهبت والدین از آن جهت که نمیتوان در محروم ساختن ولد نامشروع از ارث و نفقه و 

 سرپرستی خیری یافت.
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مورد توجه واقع شده و جز در مساله ارث کلیه احکام فرزند شرعی بر فرزند  خوشبختانه مورد اخیر از سوی فقهای معاصر شیعه به درستی

 نامشروع نیز بار شده است.

در این زمینه مهمترین و شاخص ترین نظر از سوی امام خمینی رحمه ا... علیه  صادر شده است که بر خالف رویه ما سبق سایر فقها دال بر 

ع خود، پدر نامشروع را پدر عرفی طفل دانسته و ایفا کلیه حقوق شرعی طفل را به جز مساله ارث عدم الحاق ولد نامشروع به والدین نامشرو

 برای وی الزم دانسته اند.

 دو نمونه از استفتا صورت گرفته از ایشان به قرار ذیل است: 

 شود نفقه او را چه کسی باید بپردازد ؟ولد الزنا در صورتی که به زانی ملحق نمی : پرسش

 . 10، ص 42پورنگ نیا، اکرم، حضانت و نفقه، انتشارات مادر، چاپ اوّل، بهار  (2نفقه او بر پدر است.) : پاسخ .1

 

تحریر الوسیله ... نظر مبارک این است که نفقه متولد از زنا و نیز حفظ و نگهداری او  2از جلد  2۳4صفحه  12آیا با توجه به مسأله   : پرسش 

 ؟بر زانی واجب نیست

 (2)موسوی الخمینی،روح اهلل،تحریر الوسیله،جلد (17منظور این نیست و متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اوالد را دارد.) : پاسخ 

 ذیالٌ نمونه دیگری از این مورد درقالب استفتا از آیت ا... العظمی مکارم شیرازی ذکر میگردد:

:آیا طفل متولّد از زنا، حکم فرزند شرعى را دارد؟ پرسش  

ه ارث( :طفل متولّد از زنا، از نظر حضانت و وجوب انفاق و مانند آنها )جز در مواردى که دلیل قائم بر استثنا آن شده است مانند مسال پاسخ

)مکارم (11برد. ) تربیت را دارد فقط ارث نمى حکم فرزند شرعى را دارد، بنابراین ولدالزّنا تمام احکام محرمیّت و وجوب نگهدارى و

 .شیرازی،ناصر، رساله جامع عملیه(

 پر واضح است که آثار اجتماعی این تغییر رویه فقهی بسیار پر رنگ بوده و مانع از مسئولیت گریزی والدین نامشروع و اعمال ظلم مضاعف بر

 طفل نامشروع خواهد بود.

   

 

 

 راننسب نامشروع در حقوق مدنی ای

تحت  متاسفانه قانون مدنی موجود یه سیاق بسیاری از وجوه دیگر در مساله نسب نامشروع نیز دارای ابهام فراوان است و مواد قانونی مربوطه آن

 تاثیر آرا فقهی غیر متناسب با شرایط اجتماعی فعلی وضع شده است و نیاز به اصالح آن جداٌ احساس میگردد.

 . شودطفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی ۶۶8۱ماده 
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ی آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و ای که طفل ثمرهبرد لیکن اگر حرمت رابطهولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی 66۸ماده 

 .برد و بالعکسیی زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می اکراه یا شبههنسبت به دیگری به واسطه

-410به دلیل وجود بعضی تناقضات در آرای محاکم، استفتایی از حضرت امام به عمل آمد که مبنای رأى وحدت رویه به همین علت و 

 گردید. رأی مذکور بدین شرح می باشد: 73/74/130۳

، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت و والدت و صدور شناسنامه است و 1311به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال، مصوب » 

قانون مذکور نسبت به  10و ماده  1۳مقنن در این موارد بین اطفال متولد از رابطة مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 

از موازین  40فل، ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطالق مواد یاد شده و مسأله مواردی که ط

شد قضایی از دیدگاه امام خمینی، زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه، کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می با

قانون مدنی، صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت  444ده و حسب ما

دارد، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد. این رأی به استناد 

برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع  1324بوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ماده واحده قانون مر

 (17/7۳/13۳0 -1123)روزنامه رسمی شماره « است

 

 نتیجه گیری

دار اجتماعی دقت و نکته سنجی مساله نسب نامشروع و آثار فقهی و حقوقی مترتب بر آن از جمله مسائلی است که به واسطه اثر بخشی دامنه 

فراوانی را می طلبد، از یک سو پدیده مخرب زنا و ضرورت برخورد و مقابله جدی با آن مطرح است، از سوی دیگر عاملین رابطه نامشروع و 

لد نامشروع و ضرورت تنبیه و اعمال مجازات و محرومیت های مدنی بر آنان عالوه بر محکومیت کیفری مطرح  است و از دیگر سو طفل و

ضرورت برخورد انسانی و اسالمی با وی و صیانت از حقوق او مطرح است، پر واضح است که استنباط های فقهی و حقوقی یک سویه نه تنها 

 کمکی به حل مساله نمیکند بلکه میتواند آثار مخرب آن را تشدید نماید.

آرا فقهی نو اندیشانه بستر مناسبی برای اصالح قانون حول این مساله فراهم  در شرایط حال حاضر به مدد عملکرد مثبت فقهای معاصر در ارائه

ن گردیده است و با توجه به اهمیت مساله مخصوصاٌ جلوگیری از تضییع حقوق کودکان حاصل از روابط نامشروع که میتوان آنان را ابتدا به ساک

 ازی آن باید مورد مطالبه از سوی جامعه حقوقی واقع شود.آسیب دیده اجتماعی از بدو تولد دانست اصالح قانون و روزآمد س

زند به عنوان مثال میتوان اصالح قانون را به نحوی تصور نمود که والدین نامشروع از هیچکدام از منافع شرعی و حقوقی اوالد در رابطه با فر

فرزند را نسبت به ولد نامشروع خود داشته باشند، در مورد  نامشروع خود بهره مند نگردند، در مقابل کلیه تکالیف شرعی و حقوقی در رابطه با

 مساله ارث نیز ارث بری یک طرفه ولد نامشروع از والدین نامشروع خود و در مقابل محرومیت آنان از ارث بری از فرزند و یا برقراری نوعی

 ز ذهن نخواهد بود.مکانیسم حقوقی برای پرداخت غرامت معادل ارث از طرف والدین نامشروع به وی دور ا

 

 

 منابع و ماخذ

 قرآن کریم .2

 ( جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم. بیروت دار االحیاء.1241نجفی، محمد حسن. ) .3

 لفتاوی.النهایة فی مجرد الفقه و ا ق(، 4۳7) شیخ طوسی .4
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،  قم دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ( الدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیةق ه 04۳عاملى، شهید اول، ) .1

 قم.

 ق( الفروغ من الکافی. بیروت دار صعب چاپ سوم.  1471کلینی،  محمد ) .۳

 البیت. آل مؤسسه :نکاح، قمق( وسائل الشیعه کتاب  1174علی ) بن حسن بن محمد عاملی، حرّ .0

 . 10، ص 42پورنگ نیا، اکرم، حضانت و نفقه، انتشارات مادر، چاپ اوّل، بهار  .4

 .40و  3فتواهای امام به نقل از موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی )ره(، مسأله موسوی الخمینی، روح اهلل، تحریرالوسیله،   .2
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