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 چکیده

 را نامشروعی فردی، ولد اگر. یکی از مسائل در باب دیات، مسئله دیه ولد نامشروع است
خواهد  مقدار چه این سؤال مطرح است که دیه مجنی علیه ، برساند قتل به خطأً، یا عمداً
دیدگاهی، . اند های متفاوتی ابراز کرده فقیهان امامیه، در پاسخ به این سؤال دیدگاه بود؟

ولد نامشروع را مطلقا غیرمسلمان دانسته، در نتیجه، یا دیه را در حق وی منتفی 
در مقابل دیدگاهی دیگر، وی را . ندکن دانند، یا همانند دیه ذمی با وی رفتار می می

در این مسئله دیدگاهی نیز قائل . دانند مسلمان دانسته، در نتیجه دیه او را دیه کامل می
 نیز به تبعیت از ١٣٩٢ قانون مجازات اسالمی مصوب ٥٥٢ماده . به تفصیل شده است

 بر حاضر پژوهش. داند می دیه مسلمان مانند را زنا از متولد دیدگاه دوم، دیه شخص
نامشروع و ولد  ولد مسلمان تبعی بودن دیدگاه اصولی، و روایی قرآنی، مبانی اساس

 .داند می مسلمان دیه با همسان را ولد نامشروع دیه در نتیجه پذیرفته، تکوینی ابوین را
 

 ولد نامشروع زنا،  از دیه، دیه فرزند نامشروع، متولد: ها کلید واژه
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 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٢٤٦

  بیان مسئلهـ١
های  ای برای انسان قائل بوده و کوچکترین حقوق انسانی را با ظرافت ، جایگاه ویژهدین اسالم

از حقوق اولیه افراد، امنیت از جهات متعدد و به طور کلی . خاص خود بیان نموده است
براین اساس شرع اسالم، جنایت عمدی به جان افراد را موجب قصاص . امنیت جسمی است

 قانون ٢)٩٥/نساء(ایت غیر عمدی را، موجب ثبوت دیه می داند و جن١)٤٥/؛ مائده١٧٨/بقره(
، مجازات قتل عمدی را ٣٨١مجازات اسالمی ایران نیز به تبعیت از شرع اسالم، در ماده 

 همان قانون، مجازات جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت ٤٥٠قصاص و در ماده 
 .اده استعمدی را که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، دیه قرار د

است، به این بیان که در  نامشروع ولد از جمله مسائل مطرح در باب دیات، دیه
 صورت ورود جنایت بر ولد نامشروع که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، دیه او چه

 خواهد بود؟ مقدار
فقیهان امامیه از آن جهت که ولد نامشروع، حاصل از عمل زنا است، در ثبوت اصل دیه و 

ولد  اسالم اظهار عدم و اسالم اظهار بلوغ، عدم و بلوغ مختلف های آن، در صورتمقدار 
بر این  شناخته، نامسلمان مطلقا نامشروع را ولد دیدگاهی،. ای یکسان ندارند عقیده نامشروع،

. گردد می برخورد او با کافر ذمی همانند یا گیرد، نمی تعلق وی به ای اساس دیه از یا اساس
 با همسان را وی دیه دانسته، تبعی اسالم از برخوردار را ولد نامشروع دیگر، دگاهدی مقابل، در

 . است گردیده تفصیل به قائل نیز البته دیدگاهی. داند می مسلمانان
های  های مختلف اخالقی و وضع مجازات  هر چند شرع اسالم از راه:اهمیت تحقیق

یجه جلوگیری از تولد فرزندان سنگین، سعی بر جلوگیری از روابط نامشروع و در نت
 .است نیز توجه کرده این افراد شرعی نامشروع دارد، لکن در عین حال به حقوق

در مسئله مورد پژوهش نیز به خوبی در کالم فقیهان مشهود است که حقوق فرزند 
در نگرش قانونگذار نیز این مسئله . نامشروع چگونه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است

 پیرامون ١٣٧٠ نمایان است چرا که قانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوب به خوبی
                                                                                                                                                                             

 فَمَنْ ی بِالْأُنْثی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثییا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْل«. ١
ذلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ  عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْ

وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ «و ) ١٧٨/بقره(» بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌیاعْتَد
 )٤٥/مائده(»نِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّارَةٌ لهالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّ

 یوَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِل«. ٢
 .)٩٥/نساء( »أَهْلِهِ



  ٢٤٧ اسالمی مجازات قانون   ٥٥٢ فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده     مبانی ارزیابی 

گذار  موضوع دیه فرزند نامشروع ساکت بوده، لکن خأل قانونی مذکور موجب شد تا قانون
 به وضع مقدار دیه قانونی ولد ١ای مستقل ، در ماده١٣٩٢در قانون مجازات اسالمی 

 خاص های حفاظت بیانگر ل و ارزیابی مسئله مذکور،بر این اساس تحلی. نامشروع بپردازد
 .است نامشروع شرعی ولد حقوق از اسالم حقوقی

 در منابع فقهی و همچنین در استفتائات از مراجع تقلید، به :پیشینه تحقیق
به مسئله دیه فرزند نامشروع اشاره شده است؛ لکن پژوهشی که به صورت  صورت جزئی

 اسالمی مجازات قانون ٥٥٢ ماده اصولی و روایی قرآنی، انیجامع و مستقل، به تبیین مب
 .، پرداخته باشد، انجام نگرفته است)دیه فرزند نامشروع(

 
  مفهوم شناسیـ٢

 دیه
 دیه. است کردن رد و راندن دیه در لغت، به معنای. است دیات مفرد »ودی«دیه از ماده 

 آن آخر به »هاء «در عوض ه،گردید حذف آن »واو «که بوده »ودی «اصل در و است مصدر
 .]٣٨٣، ص ١٥ ، ج٢[شده است  افزوده

 به زدن آسیب سبب به که شرع در معین یاموال«: دیه در اصطالح فقها عبارت است از
 ]٢٤٨ص  ،٤٧[ ».شود یم ثابت یجان ذمه بر  ـاو منافع و اعضا جان، از اعم  ـآزاد یانسان

دیه «: دارد ر تعریف دیه اعالم می د١٣٩٢ قانون مجازات اسالمی مصوب ٤٤٨ماده 
مقدر، مال معینی است، که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا 

 ».منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است
 

 ولد نامشروع
زدیکی پدر و ولد نامشروع در اصطالح فقه و حقوق به مولودی گفته می شود که، در اثر ن

اند، متولد  مادری که رابطه زوجیت میان آنها وجود نداشته، و نسبت به هم اجنبی بوده
 ،١١: نکـ [نامند  می) نامشروع ولد(الزنا  اصطالح، ولد در را زنا از متولد این طفل. شود می
 .]٢٨١، ص ٣ج 
 

                                                                                                                                                                             
شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا «:  قانون مجازات اسالمی٥٥٢ماده . ١

 ».مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٢٤٨

  موضوع شناسیـ٣
مطرح ) ، شهادات، خانواده و دیاتاز جمله قضاء(یکی از مسائلی که در ابواب مختلف فقه 

به دلیل آثار وضعی و تربیتی که ولد . شده، مسئله ولد نامشروع و احکام مربوط به اوست
نامشروع با آن مواجه است و همچنین به دلیل حمایت از کانون خانواده، شرع اسالم، 

وارث احکامی از قبیل محرومیت از برخی مناصب و مشاغل اجتماعی، عدم نسب و عدم ت
 .را درباره طفل نامشروع وضع نموده است

با این وجود، در منابع فقهی مالحظه می شود که رعایت عدالت و انصاف درباره 
که براساس انصاف به عنوان مثال عنوان شده است . فرزند نامشروع مورد توجه بوده است

، ٣٢[ وع هستندو سیره عقالء، پدر و مادر طبیعی طفل ملزم بر حضانت و نفقه ولد نامشر
وجوب نفقه و حضانت، مترتب بر آنچه احکام همچنین به دلیل اینکه . ]١١٦، ص ٢ ج 

، ص ١ ، ج ٢٩[ باشد که مرتکز نزد عرف یعنی به وجود آمدن از ماء انسان است، می
فرقی میان طفل مشروع و نامشروع نبوده، می بایست والدین طفل از او نگهداری . ]٢٤٩

براین اساس گفته شده است الزام پدر به پرداخت نفقه و نگهداری  .دازندو هزینه او را بپر
حکومت اسالمی نیز به عنوان مجری عدالت  .طفل به دلیل اجرای تعهد طبیعی اوست

، عدم الحاق طفل نامشروع ١٣٧٦١در رأی وحدت رویه در جامعه به این مهم پرداخته و 
هات دیگر اطفال مشروع و نامشروع را در به زانی را منحصر به مورد ارث دانسته و از ج

                                                                                                                                                                             
الف ماده یک  موجب بنده ب«:  هیئت عمومی دیوانعالی کشور٣/٤/١٣٧٦ـ٦١٧شماره وحدت رویه رای . ١

ز وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت والدت و صدور یکی ا١٣٥٥قانون ثبت احوال مصوب سال 
مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده  شناشنامه است و

مادر به ثبت نرسیده  و  قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر١٧و ماده ١٦و تبصره ماده ت اس
 تعیین ، یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد،ور شناسنامه نباشدباشد و اتفاق در اعالم والدت و صد

 لکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با ؛تکلیف کرده است
 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت ١٤٧ مسأله و ٣استفاده از عممات و اطالق مواد یاد شده و مساله 

 کلیه تکالیف مربوط به پدر تاًزانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیج) وان هللا تعالی علیهرض(ام خمینی ام
 موضوع توارث بین قانون مدنی صرفاً ٨٤٤ه از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماد

یت آنها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثر
این  .گردد ق موازین شرعی و قانونی تشخیص میاعضاء هیئت عمومی دیوانعالی کشور موجه و منطب

برای شعب  ١٣٢٨ل  قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ساهاستناد ماده واحده ی بأر
، ١٣٧٦ل مجموعه قوانین سا: نکـ ( االتباع است  و دادگاهها در موارد مشابه الزمعالی کشور دیوان

 .)٤٧٩ و ٤٧٨نشریه سازمان روزنامه رسمی، ص 



  ٢٤٩ اسالمی مجازات قانون   ٥٥٢ فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده     مبانی ارزیابی 

 پدر اجتماعی دانسته؛ و فردی حقوق یک ردیف قرار داده و فرزند نامشروع را برخوردار از
 پرداخت و حضانت و او برای شناسنامه گرفتن به مکلف طبیعی ولد نامشروع را مادر و

 .نموده است او مخارج
 

  دیه ولد نامشروعـ٤
ورد ولد نامشروع، یکی از مسائل دیگری که درباره طفل پس از توضیحات فوق در م

شود، مسئله دیه اوست، که کم و بیش در متون فقهی به آن  نامشروع، مطرح می
با تأمل در کتب فقهی معلوم می شود که فقها در ثبوت دیه ولد . پرداخته شده است

دا صور مختلف برای تبیین مسئله نیاز است ابت. نامشروع و مقدار آن، اختالف دارند
 :مسئله ذکر شود

 
  صور مختلف در مسئله دیه ولد نامشروعـ١ـ٤

توان  به طور کلی ولد نامشروع نسبت به اظهار اسالم دارای حاالت متفاوتی است، که می
 ١:های قابل بحث و مذکور در منابع فقهی را در سه صورت ذیل عنوان نمود صورت
 . کند و اظهار اسالم می ولد نامشروعی که بالغ شده است، ـ١ـ١ـ٤
 .کند  بوده و اظهار اسالم می٢ ولد نامشروعی که هر چند بالغ نشده است؛ لکن ممیزـ٢ـ١ـ٤
 . ولد نامشروعی که نه بالغ شده، و نه ممیز استـ٣ـ١ـ٤
 دو این نخست، دارند، اشتراک اسالم اظهار در دوم و اول صورت اینکه جهت به
 .گردد مطرح و بررسی می سوم صورت در لفمخت سپس اقوال ارزیابی، را صورت
 

 .)کند ولد نامشروعی که بالغ شده یا ممیز شده و اظهار اسالم می( صورت اول و دوم ـ٥
 :با بررسی منابع فقهی، دو دیدگاه معروف، پیرامون دو صورت مذکور، مطرح است

 
 همانندی دیه ولد نامشروع با دیه ذمی:  دیدگاه اولـ١ـ٥

 عنوان ر رأس طرفداران آن، شیخ صدوق و سید مرتضی قرار دارد، بااین دیدگاه که د
                                                                                                                                                                             

. د اسالم نکنصورت دیگری به غیر از سه صورت باال موجود است، که ولد نامشروع بالغ شود و اظهار. ١
رو بحث های قابل توجهی  از این. افر خواهد شدلکن حکم این صورت روشن است، که با وی معامله ک

 .استپیرامون این صورت انجام نشده 
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  خواهـمسلمان نیست، براین باور است، که دیه ولد نامشروع مطلقا  نامشروع ولد اینکه
؛ ٣٥٢، ص ٣ج  ،١٤[ همانند دیه ذمی است،  ـنکند اسالم کرده یا اظهار اسالم اظهار
البته گروهی دیگر از فقها، از . ]٣٦٧، ص ١٦ج   ،١٣؛ ٥٢٠ص  ،٤٣؛ ٥٤٤ص  ،٣١

 .]٣٥٢، ص ٣ ج ،١٤[دارند  اساس دیه را به علت اصل برائت ذمه از ولد نامشروع بر می
 
 مسلمان دیه با نامشروع ولد همانندی دیه:  دیدگاه دومـ٢ـ٥

 اعالم .]٤٥ ص ،٤٦ ؛٣٢٢، ص ١٤ج  ،٥: نکـ [این دیدگاه که منتسب به مشهور است 
شروعی که بالغ شده و اظهار اسالم کرده است، یا ممیز شده و اظهار دیه ولد نام: دارد می

 ادامه را مسلمانان روش و بداند  مسلمان را خودش که ای گونه اسالم کرده است، به
شود، از جهت مقدار، همانند دیه  عالوه براینکه اصل دیه در حق وی ثابت می بدهد،

، ٤ ج ،١٨؛ ٥٦٩، ص ٥ ، ج ١٧ ؛٢٩ مسئله ،٥٥٩، ص ٢ج  ،٢١[مسلمان خواهد بود 
برخی از فقها، به قیود بلوغ و حد تمییز اشاره نکرده، و به صورت مطلق . ] ٦٨٢ص

 .]٢٣٠، ص ٤ج  ،١٩[کنند  شرطیت اظهار اسالم را مطرح می
 
  بیان ادله دیدگاه اول و دومـ٣ـ٥

 که در نمایند های مذکور جهت اثبات نظر خود به دالیلی استناد می طرفداران دیدگاه
 :شود ذیل به ذکر و ارزیابی آنها پرداخته می

 
 ).همانندی دیه ولد نامشروع با دیه ذمی: ( ادله دیدگاه اولـ١ـ٣ـ٥

 :نماید این دیدگاه در اثبات نظر خود به دالیل ذیل استناد می
 : مهمترین ادله این دیدگاه، روایات ذیل است:روایات ـ١

) ع(موسی کاظم   بن عبد الحمید از امام عبد الرحمان: روایت عبدالرحمن ـالف
 درهم ٨٠٠دیه ولد نامشروع همچون دیه یهودی «: کند، که ایشان فرمودند روایت می

  .]١ح ،٢٢٢، ص ٢٩ج  ،٣٧[ ١»است
روایت ) ع( عبدالرحمان بن حماد از امام صادق:روایت عبدالرحمن بن حماد  ـب

                                                                                                                                                                             
 الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ ییَحْیَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بِإِسْنَادِهِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ. ١

 .دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ الْیَهُودِيِّ دِیَةُ الزِّنَا وَلَدِ دِیَةُ )ع(الْحَسَنِ أَبُو لِي قَالَ: قَالَ َموَالِیهِ بَعْضِ عَنْ الْحَمِیدِ عَبْدِ بْنِ



  ٢٥١ اسالمی مجازات قانون   ٥٥٢ فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده     مبانی ارزیابی 

 ١»است درهم ٨٠٠ ذمی دیه چونهم نامشروع ولد دیه«: کند، که ایشان فرمودند می
 .]٣ح ،٢٢٣، ص ٢٩ج  ،٣٧[

کند، که  روایت می) ع( جعفر بن بشیر از امام صادق:روایت جعفر بن بشیر ـ ج
دیه ولد نامشروع همانند دیه «: ایشان در پاسخ به مقدار دیه ولد نامشروع فرمودند

 .]٢ح ،٢٢٢، ص ٢٩ج  ،٣٧[٢» درهم است٨٠٠یهودی، نصرانی و مجوسی 
 می کند، روایت) ع(از امام صادق سنان بن هللا  عبد: روایت عبدهللا بن سنان ـد
 خرج او یبرا یکس که یا هزینه «:ایشان در پاسخ به مقدار دیه ولد الزنا فرمودند که

 .]٣ح ،٢٧٥، ص ٢٦ج  ،٣٧ [٣»...شود یم داده یبه و است، کرده
وی دیه یهودیان، نصرانیان و روایات مذکور صراحتا، مقدار دیه ولد نامشروع را مسا

دانند، در روایات مذکور، هیچگونه قیدی اعم از بلوغ یا عدم بلوغ، همچنین  ها می مجوسی
 .گونه شرطی نیستند شرطیت حد تمییز وجود ندارد؛ بلکه کالم اطالق داشته و منوط به هیچ

 
 روایات ارزیابی

راحت در معنا دارند؛ لکن سه روایت اول از لحاظ داللی قابل خدشه نیستند؛ زیرا ص
براین اساس، نخست به نقد و بررسی . اشکاالت سندی بر این سه روایت وارد شده است

سندی روایات مذکور پردخته، در پایان روایت چهارم از جهت داللت و سند مورد بررسی 
 :قرار خواهد گرفت

 
 سند سه روایت اول

اول  روایت سند ستناد نیستند؛ زیرا درگروهی از فقیهان معتقدند که، روایات فوق قابل ا
 نشده توثیق رجالی کتب از یک هیچ ایشان در و قرار دارد، حماد بن و دوم، عبدالرحمان

ای دیگر  همچنین عده. ]٦٣٥، ص ٢ ، ج٣[هستند  روایات مذکور ضعیف بنابراین است،
ده، و آن  ضعیف خوان"فی مستند ذلک ضعف"از فقها روایت جعفر بن بشیر را با عنوان 

                                                                                                                                                                             
 عَبْدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ الصَّفَّارِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ. ١

 .دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ الذِّمِّيِّ یَةُدِ الزِّنَا وََلدِ دِیَةُ: قَالَ: قَالَ)ع(جَعْفَرٍ عَنْ الْحَمِیدِ
 وَلَدِ دِیَةِ عَنْ )ع( اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ رِجَالِهِ بَعْضِ عَنْ بَشِیرٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ.٢

 .الْمَجُوسِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْیَهُودِيِّ دِیَةِ مِثْلُ  ـدِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ قَالَ  ـالزِّنَا
 قَالَ  ـالزِّنَا وَلَدِ دِیَةُ کَمْ فِدَاكَ جُعِلْتُ لَهُ فَقُلْتُ سَأَلْتُهُ: قَالَ )ع( اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ  عَنْ.٣

 .الْإِمَامُ قَالَ یَرِثُهُ مَنْ مَالٌ لَهُ وَ مَاتَ إِنَّهُفَ قُلْتُ  ـعَلَیْهِ أَنْفَقَ مَا عَلَیْهِ أَنْفَقَ الَّذِي ییُعْطَ
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اما . ]٣٢٣، ص ١٤ج  ،٥؛ ٦٣٥، ص ٢ ، ج٣؛ ٢٣٠، ص ٤ ج ،١٩[دانند  را مرسل می
گروهی دیگر از فقها، براین باورند که، دلیل اجماع، رافع اشکال سندی و مرسله بودن 

البته گروهی از فقها اساسا ضعف . ]٤٦٠، ص ٣ج  ،١٢ :نکـ [روایات خواهد بود 
 و روایت جعفر بن بشیر را ]٢٥١، ص ٤١ج  ،٢٥[داشته حماد را قبول ن بن عبدالرحمان
 . ]٣٦، ص ٤٣، ج ٤٩[دانند  ضعیف نمی

از نقد و بررسی فوق معلوم می شود محور اختالفات به ثقه بودن یا عدم ثقه بودن 
بنابراین . حماد و همچنین اشکاالت سندی روایت جعفر بن بشیر برمی گردد بن عبدالرحمان

 .ابی رجالی عبد الرحمان بن حماد و جعفر بن بشیر بپردازیمضروری است که به ارزی
 

 حماد بن عبدالرحمان
 کرده است تأیید حماد را أبي بن الرحمن رجالیونی است که عبدشیخ طوسی، از جمله 

 الزیارات کامل اسناد سلسله در ایشان نام گفته شده چون ، همچنین]١٦٤ص  ،٣٦[
 ابی ابن احادیث از در برخی منابع نیز،. ]٢٥١، ص ٤١ج  ،٤٠[ است ثقه است، آمده
 .]٣٦٦، ص ١٠ج  ،٣٨[ است شده قوی یا موثق حسن، به تعبیر حماد
ص  ،١٥ ؛١١٩ج  ،٤٨[ دانسته مجهول را وی رجالیون، دیدگاه فوق، اکثر مقابل در
 ،٤٥[ دانند می ضعیف را نیز ایشان فقها اکثر). ١١٩ج  ،٤٨(دانند می حتی غالی و ،]٤٧٢

 . ]٧٣، ص ١٣ج  ،٥؛ ٢٠، ص ١٣ج  ،٥ ؛١٩٨، ص ٢٦ج  ،٤١ ؛٨٧ ، ص١ج 
 به الزم است؛ حماد ابی بن الرحمان عبد بودن ثقه عدم از حاکی ها بر این اساس بررسی

  ـخویش نظر از ،یالوثق العروة شرح في التنقیح کتاب در خوئی هللا آیة جناب که است ذکر
 .]٤٢٨، ص ٤ج  ،٢٤[ خواند می هولمج را وی و برگشته  ـحماد ابی ابن بودن ثقه

 
 بشیر بن جعفر
 موجه و موثق که از نظر نجاشی، است، شیعی برجسته های چهره از یکی بشیر بن جعفر
، ص ٢ج  ،٥١[ بوده معروف »القدر جلیل ثقة « به که  آنجا تا ،)١١٩ج  ،٤٨(است بوده
 . ]١٢٤، ص ١ج  ،٢٨[ است کرده می روایت ثقات از و ]١٥٢

 ،١٥ ؛١٣٢ش ، ٤٣ص  ،٣٦ ؛١١٩ج  ،٤٨[ رجالیون که، است آن نیز بیانگر اه بررسی
 ثقه را ایشان باالتفاق ]٩٣، ص ١ج  ،٤٥ ؛٦، ص ٧ج  ،٢٢[ فقها و ]٢٩٩ش ،٨٢ص 
 . است اعتماد قابل سندی لحاظ از بحث، مورد روایت بر این اساس،. دانند می



  ٢٥٣ اسالمی مجازات قانون   ٥٥٢ فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده     مبانی ارزیابی 

 روایت چهارم ارزیابی
نامشروع پرسیده، و  ولد دیه مورد در راوی، ست کهمقتضای روایت، آن ا ظاهر هر چند
 حاکی از عدم ثبوت دیه در حق ولد نامشروع "علیه انفق ما علیه انفق الذی"عبارت 

 : ها بیانگر آن است که روایت مذکور قابلیت دو استناد را دارد بررسی است؛ لکن
 یو به است، ردهک خرج او یبرا یکس که ،یا هزینه«: فرمایند می) ع(وقتی امام صادق

نشان از آن دارد که ولد نامشروع، بر خالف برخی نظرها، برخوردار از اصل » .شود یم داده
شود، که این مؤیدی است بر قول منتسب به مشهور، که حداقل دیه را در حق  دیه می

اما این استدالل به ظاهر روایت بوده، هر چند مانعیت دارد؛ . دانند ولد نامشروع ثابت می
تواند دلیل تامی در دست قائلین به ثبوت دیه  ن از جامعیت برخوردار نبوده، و نمیلک

مسلمان در حق ولد نامشروع باشد؛ زیرا در روایت مذکور مقدار دیه ولد نامشروع 
بر این اساس روایت هیچگونه داللتی بر یکسان بودن با دیه ولد . مشخص نشده است

بیان  »اهله الی علمه رد«ای از فقها با عنوان  دهبه این دلیل است که ع. مسلمان ندارد
 آن عمل به اصحاب از یک دارند که هر چند حدیث مذکور صحیحه است، لکن هیچ می

توانند استناد تامی به  در نتیجه هیچ یک از دو دیدگاه نمی. ]٤٦ ص ،٤٦[اند  نکرده
 . روایت مذکور داشته باشند

 ابی بن الرحمان عبد :گفت توان می فوق  های بررسی به باتوجه :مختار دیدگاه
 فقه و رجال علمای نظر در وی اساسا که طوری به نبوده دار برخور الزم اعتبار از حماد،

 قابل غیر و داشته سندی اول و دوم اشکال روایات بنابراین. شود می شناخته مجهول به
 های بررسی با مطابق است، بشیر بن جعفر آن سند در که سوم روایت  اما.است تمسک
 و اما روایت چهارم، به علت عدم .است موثق و استناد قابل روایت، جعفر، جناب از رجالی

 . جامعیت، قابل استناد نیست
 

  دلیل اجماعـ٢
بنا بر . نمایند طرفداران این دیدگاه، عالوه بر استناد به روایات، به اجماع نیز تمسک می

 دلیل اجماع را مطرح کرده، و آن را حجتی ها، سید مرتضی اولین کسی است که بررسی
البته به پیروی از ایشان برخی دیگر از فقها با . ]٥٤٤ص  ،٣١[خواند  بر نظر خویش می

 درهم ٨٠٠استناد به اجماع بر این باور هستند که دیه ولد نامشروع همانند دیه ذمی 
 .]٣٦٧، ص ١٦ ج ،١٣ ؛٥٢٠ص  ،٤٣ ؛٣٥٢، ص ٣ ج ،١٤[است 
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  دلیل اجماعنقد و بررسی
 فقها بودن محدود به توجه با  خودش عصر در مرتضی سید که اجماعاتی رسد به نظر می

  با محققین لکن. باشد می اجماع قطعا است، کرده بیان اجماع، تحصیل بودن و سهل
 این بنابراین کنند، طرح می را اجماعات این خالف عقالیی احتماالت اصولی، تحقیقات
 اجماعات که داشت توجه باید طرفی از. نخواهد بود برخوردار باالیی اعتبار از اجماعات
 همچنین. محصل نیستند بوده و منقول ما به نسبت همگی زمان مذکور، در مطروحه

 مقابل در انتصار، کتاب در مرتضی سید اجماعات که هستند باور بر این فقها از برخی
  .]١٨/٩/١٣٩٢، ٢٦ :نکـ [ نیست مسائل در واقعی اجماع  و بوده، خصم

 
  با دیه مسلمان نامشروع ولد  همانندی دیه:دوم دیدگاه  ادلهـ٢ـ٣ـ٥

پذیرند، که هرگاه ولد نامشروع اظهار اسالم کند، از وی قبول  قائلین به این دیدگاه از اساس نمی
 را مسلمان نکرده و تکفیر گردد؛ بلکه براین باورند، که هرگاه ولد نامشروع اظهار اسالم کند، باید آن

 .]٩٠، ص ٢٩ج  ،٣٠؛ ٤٢٢، ص ٤ج  ،٣٤[دانسته، و احکام مسلمان را بر وی جاری نمود 
مهمترین ادله این دیدگاه، اطالقات ادله اظهار اسالم است؛ آیات و روایاتی وجود دارد، که 

 :گردد می بار او بر اسالم احکام کرد، همه اسالم اظهار شخصی داللت بر آن دارند اگر
 

 آیات
 روید، یم بیرون خدا دین راه در چون ایمان، اهل یا«  : سوره نساء٩٤آیه : الف
 فرود تسلیم سر شما به و کند، اسالم اظهار که کس آن به و کنید جستجو و تحقیق
 اسالم اظهار فردی هر که است آن شریفه آیۀ ی مقتضا١»...ندهید کفر نسبت است، آورده
 کرد؛ آن کفر به حکم توان  ینم نباشد، آن کفر بر یمعتبر یشرع دلیل که یمادام نماید،
 این در متواتره بلکه مستفیضه اخبار و است، منعقد مطلب این بر یقطع اجماع بلکه

 .]٣٤٦، ص ٢ج  ،٥٠[وارد است  خصوص
 چشم و جان مقابل در جان که کردیم مقرر آنان بر )تورات(و در  «: سوره مائده٤٥آیه : ب

 و ...باشد یم دندان برابر در دندان و گوش برابر در گوش و یبین برابر در یبین و چشم برابر در
  ٢».ستمگرانند خود آنان اند، نکرده یداور کرده، نازل خداوند آنچه موجب به که یکسان

                                                                                                                                                                             
 .»...مُؤْمِناً لَسْتَ السَّالمَ، إِلَیْکُمُ أَلْقی لِمَنْ تَقُولُوا الا وَ فَتَبَیَّنُوا هللا سَبِیلِ فِي ضَرَبْتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا«. ١
 بِالسِّنِّ وَالسِّنَّ بِاألُذُنِ وَاألُذُنَ بِاألَنفِ وَاألَنفَ بِالْعَیْنِ وَالْعَیْنَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنَّ فِیهَا عَلَیْهِمْ وَکَتَبْنَا«. ٢

 .»الظَّالِمُونَ هُمُ فَأُوْلَئِکَ اللّهُ أنزَلَ بِمَا یَحْکُم لَّمْ وَمَن لَّهُ کَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَن قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ
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از فقهای امامیه با استناد به عمومیت آیه مذکور، دیه ولد نامشروع را همان دیه 
 .]٣٣٦، ص ٩ج  ،١٦[دانند  مسلمان می

 
 روایات
 روایت) ع(موسی کاظم امام از یحیی بن صفوان :یحیی بن روایت صفوان: الف

 آن در اشکالی: فرمودند ولد نامشروع، ذبیحه اکل جواز به پاسخ در ایشان که کند، می
 .]١ح ،٤٧، ص ٢٤ج  ،٣٧؛ ٣٢٩، ص ٣، ج ٤٢[  ١نیست

داقل صورت موضوع هرچند در روایت قیود بلوغ و اظهار اسالم نیامده است، لکن ح
 بالغ بوده و ـ ولد نامشروع ـذابح : باشد، آن است که روایت که مطابق با قیاس اولویت می

به داللت  و .دانند ذبیحه وی را حالل می) ع(و امام موسی کاظم. اظهار اسالم کرده است
 کفر به حداقل در فرض اظهار اسالم، محکوم ولد نامشروع که، شود می التزامی معلوم

بر این اساس است که فقها، حکم به حالل بودن ذبیحه ولد نامشروع . ]٤٢ ، ص٩[یست ن
 .]٢٥٧، ص ٣ج ،٢٠[کنند  می

» مسلمین برخی کفو برخی دیگرند«:  روایت شده است) ص(پیامبر از: روایت: ب
 . ]٦١٤، ص ٣ج  ،٤[

غ مسلمان ای از فقها با بیان اینکه اگر حتی ولد نامشروع را، در دوران عدم بلو عده
، )ص(ندانیم، لکن در زمان اظهار اسالم، وی مسلمان بوده و مطابق با اطالق کالم پیامبر

 .]٣٣٦، ص ٩ج  ،١٦[ دیه ولد نامشروع را باید همسان با دیه مسلمان دانست
 

 ارزیابی ادله
  سوره نساء صراحتا از نسبت کفر به فردی که اظهار٩٤همانگونه که مالحظه شد آیه : آیات
توان او   کرد نمیکند، براین اساس، اگر ولد نامشروع نیز اظهار اسالم می نهی کند، می ماسال

 .تواند باشد را مسلمان ندانست، زیرا آیه اطالق داشته و ولد نامشروع نیز از مصادیق آن می
 سوره مائده باید گفت این آیه مربوط به مسئله قصاص است، ٤٥لکن نسبت به آیه 

 با توجه به ـ آیه می توان استنباط نمود قصاص قاتل ولد نامشروع نهایت حکمی که از
  ـو نبود دلیل معتبری که آیه را در مورد ولد نامشروع تخصیص بزند» بالنفس النفس«

                                                                                                                                                                             
 ذَبِیحَةِ عَنْ )ع( الْحَسَنِ أَبَا الْمَرْزُبَانُ سَأَلَ: قَالَ ییَحْیَ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ بِإِسْنَادِهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ حَمَّدُمُ. ١

 .إِلَیْهِ ااضْطُرُّو إِذَا الصَّبِيِّ وَ الْمَرْأَةِ وَ  ـبِهِ بَأْسَ لَا قَالَ بِذَلَِک عَرَفْنَاهُ قَدْ الزِّنَا وَلَدِ ـ



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٢٥٦

لکن نمی توان از حکم قصاص، برابری دیه را نیز از آیه استناط نمود چرا که . است
 . قصاص مستلزم برابری دیه نیست

رد روایت صفوان بن یحیی باید گفت روایت در کتاب من الیحضره در مو: روایات
الفقیه آمده و از نظر سندی مرسله است، لکن از نظر داللتی همانگونه که ذکر گردید 

 .روایت به داللت التزامی، بر اسالم ولد نامشروع داللت دارد
عتبار کتاب در مورد روایت دوم نیز باید گفت حتی اگر اختالف دیدگاه ها در مورد ا

. مورد توجه قرار نگیرد، روایت از لحاظ سندی مرسله است) منبع روایت(عوالی اللئالی 
در مورد داللت روایت نیز، روایت تنها داللت . بنابراین روایت، از نظر سندی ضعیف است

بر کفویت مسلمانان داشته، و بر اسالم ولد نامشروع داللتی ندارد، زیرا ابتدا باید اسالم 
د نامشروع اثبات گردد بعد از آن به روایت استناد نموده، ولد نامشروع را همسان با ول

 . سایر مسلمانان دانست
 

 :است ممیز نه و شده بالغ نه که نامشروعی ولد:  صورت سومـ٦
 یعنی ـپس از بررسی و ارزیابی ثبوت و مقدار دیه قتل ولد نامشروع در صورت اول و دوم 

. گردد، که ولد نامشروع، نه بالغ شده و نه ممیز است  صورتی مطرح می اکنون ـاظهار اسالم
 مطرح سؤال با توجه به اینکه در این حالت، اظهار اسالم ولد نامشروع فاقد اعتبار است، این

 که آیا دیه ولد نامشروع همانند دیه کفار است یا مساوی با دیه مسلمین است؟ شود می
 

 ها و ادله بیان دیدگاه
 :توان سه دیدگاه را در این مسئله مالحظه نمود سی در منابع فقهی میبا برر

 
 .عدم ثبوت اصل دیه یا همانند با دیه ذمی:  دیدگاه اولـ١ـ٦

قائلین به این دیدگاه عمدتا فقیهانی هستند که حتی در صورت وجود اظهار اسالم از 
 براین اساس این .سوی ولد نامشروع، قائل به عدم ثبوت دیه مسلمان برای وی بودند

گروه از فقها با عنوان اینکه ولد نامشروع از نجاسات است، معتقدند ولد نامشروع تابع پدر 
نبوده، در نتیجه یا دیه وی همانند دیه  اسالم تبعی و مادر خویش نیست، و محکوم به

، و یا اینکه اساسا ]١٩٩، ص ٢٦ج  ،٤١؛ ٥٢٠ص  ،٤٣ ؛٥٤٤، ص ٣١[ذمی خواهد بود  
 .]٣٥٢، ص ٣ج  ،١٤[ارد دیه ند
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  توقف در مسئله:دوم  دیدگاهـ٢ـ٦
هرچند ایشان از آن دسته فقیهانی بود، که اظهار . در رأس این دیدگاه امام خمینی قرار دارد

اسالم ولد نامشروع را هنگام بلوغ و حتی ممیز بودن وی، می پذیرفتند، و دیه وی را همانند 
 قائل ـ که ولد نامشروع بلوغ و تمییز ندارد ـین صورت دادند؛ لکن در ا دیه مسلمان قرار می

 .]٢٩ مسئله ،٥٥٩، ص ٢ج  ،٢١[» تردد ذلک قبل دیته و فی«: فرمایند به توقف شده، می
 
 دیه مساوی با مسلمان ثبوت : دیدگاه سومـ٣ـ٦

تکوینی، بر این باورند که آثار تابعیت در  گروهی از فقها براساس تولد بر فطره و تابعیت
بنابراین، نه تنها دیه در حق ولد نامشروع ثابت است، . سالم، بر ولد نامشروع بار خواهد شدا

 .]٣١٧، ص ١١ج  ،٦؛ ٤٢ص  ،٩؛ ٩٠، ص٢٩ج  ،٣٠[بلکه او مساوی با دیه مسلمین است 
 
 ها  ارزیابی دیدگاهـ٤ـ٦

 از ای از فقها ولد نامشروع را هر چند عده: توان گفت های فوق می مطابق با دیدگاه
 لکن در .دانند نجاسات دانسته و با نفی اسالم تبعی از وی، ولد نامشروع را مسلمان نمی
 ال الزنا ولد أن"مقابل گفته شده است، که منظور از عدم طهارت ولد نامشروع در روایت 

، خباثت به معنای معروف نیست؛ بلکه ]٤ح ،٢١٩، ص ١ج  ،٣٧[ "آباء سبعة یإل یطهر
بر این اساس، این دسته از فقیهان، . ]٤٤ص  ،٩[ زنا است ۀ شؤممراد عدم طهارت از

روی اسالم تبعی تکیه کرده، ولد نامشروع را مسلمان دانسته، قائل به دیه مسلمان در 
 . ]٣١٧، ص ١١ج  ،٦؛ ٤٤ص  ،٩؛ ٩٠، ص ٢٩ج  ،٣٠[حق وی هستند 

تابعیت  به تنظرها در نهای اختالف شود، می معلوم های انجام گرفته، بررسی براساس
 اسالم، در نامشروع ولد تابعیت است، الزم رو از این. گردد می بر نامشروع در اسالم ولد

 .گردد بررسی و ارزیابی
 

  تابعیت اسالم در ولد نامشروع ـ٥ـ٦
 مسئله لکن هستند، خویش والدین تابع و کفر، اسالم جهت از کودکان بدیهی است که

 در این صورت،. باشد نامشروع یافته، تولد فرزند که شد، خواهد مورد تردید جایی
 او مورد در را تبعی اسالم فقیهان با منتفی دانستن نسب فرزند نامشروع، از گروهی

 این مسئله میان .کنند نمی بار او بر را مسلمانی آثار و احکام نپذیرفته، در نتیجه



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٢٥٨

های مذکور بیان  ه دیدگاهکه در ادام. حقوقدانان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
 :  گیرد و مورد نقد و بررسی قرار می

 
 فرزند نامشروع و نداشتن تابعیت اسالم: اول  دیدگاهـ١ـ٥ـ٦

طرفداران این دیدگاه با استناد به اجماع، صدق لغت ولد و حدیث فراش، بر این باورند که 
 در حتی م تبعی نبوده، ونتیجه برخوردار از اسال در نیست؛ نسب شرعی دارای نامشروع، ولد

 والدین از برخوردار ندارد، نسب ولد نامشروع براینکه عالوه زیرا باشد؛ نیز نمی مسلمان حکم
 .]٢٢٥، ص ٢ج  ،١٩؛ ٢٧٥ـ٣٩/٢٧٤؛ همو، ٢٥٦، ص ٢٩ج  ،٤٩[نیست  هم شرعی

 ماده براساس«: کنند این دیدگاه در میان حقوقدانان نیز وجود دارد و عنوان می
نسب، با زنا  ،».شود نمی زانی به ملحق زنا از متولد طفل«: دارد می اعالم هک م.ق١١٦٧
 ولد از اساسا ١١٦٧ ماده زیرا شود؛ نمی زانیه و زانی به ملحق نامشروع ولد و نشده، ثابت

 .]٢٠٥٠، ص ٣، ج ٣٥: نکـ [است  کرده شرعی نسب نفی عام طور به نامشروع
 

 ارزیابی دالیل 
استناد  اجماع به نامشروع، ولد برای شرعی نسب ثبوت عدم به قائلین :اجماع

لکن باتوجه به اینکه موضوع اجماع مورد استناد، . ]٢٥٦، ص ٢٩ج  ،٤٩: نکـ [نمایند  می
 منتسب مجمعین را همه توان نمي . ]٢٧٥ـ٢٧٤، ص٣٩ ، ج٤٩[درباره عدم توارث بوده، 

 شد، اجماع مذکور نسبت همچنین همانطگونه که قبال ذکر. دانست نسب نفی اجماع به
 .باشد به ما محصل نبوده، در نتیجه فاقد استناد می

که  متواتر فراش، حدیث استناد به طرفداران دیدگاه مذکور با :حدیث فراش 
 ١».شود سنگسار باید زاني و است، ملحق فراش صاحب به فرزند «:فرمایند می) ع(امام

 هستند نامشروع برای فرزند شرعی نسب ثبوت عدم به قائل  ]٢ح ،٤٩١، ص ٥ج  ،٤٤[
جاری  مسئله این در مذکور، حدیث که باید گفت حالی در. ]٢٧٥ـ٢٧٤، ص ٣٩ج  ،٤٩[

. ]٧٨ص  ،٢٣[است  زنا و فراش بین تردید موارد حدیث، به تمسک محل زیرا نیست؛
 . ندارد خویش والدین به نامشروع ولد نسبت قطع بر داللتی مذکور، حدیث بنابراین

 صدق عنوان با نامشروع، ولد در شرعی نسب ثبوت عدم به  قائلین:غت ولدصدق ل
                                                                                                                                                                             

 عَنْ الصَّیْقَلِ الْحَسَنِ عَنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبَانِ عَنْ الْحَکَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ ییَحْیَ بْنُ مُحَمَّدُ. ١
 .الْحَجَرُ لِلْعَاهِرِ وَ لِلْفِرَاشِ الْوَلَدُ)...ع (اللَّهِ عَبْدِ أَبِي



  ٢٥٩ اسالمی مجازات قانون   ٥٥٢ فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده     مبانی ارزیابی 

 و زانی با نکاح حق او که آثار محرمیت جاری بوده، و اند عقیده براین لغت، جهت از ولد
  . ]٢٥٦، ص ٢٩، ج ٤٩؛ ٢٢٥، ص ٢ج  ،١٩[ ندارد را زانیه

. شود مي ملحق نيزا به لغت حسب بر ولد نامشروع اگر: توان گفت لکن در مقابل می
 ، ولد نامشروع،"شرعیه حقیقت ثبوت و عدم الفاظ در نقل عدم اصل"از این رو، براساس 

در نتیجه هیچکدام از سه . ]١١٥ـ١٥٠ص  ،٣٩: نکـ [است  ولد و عرفا همچنان شرعا
 .ادله فوق نمی تواند ولد نامشروع را با استناد به نفی نسب از اسالم تبعی محروم کند

استدالل محکم و متقنی : توان گفت های فوق می  مطابق با نقد و بررسی:تاردیدگاه مخ
بر بال نسب دانستن ولد نامشروع، وجود ندارد؛ گویا طرفداران این نظر، از عدم توارث در ولد 

رسند که وی دارای نسب شرعی نیست؛ در حالی که حکم عدم  نامشروع به این نتیجه می
د، مانند احکام دیگر ولد نامشروع، از جمله شهادت، مرجعیت توارث،  فقط ظهور در ارث دار

؛ واضح است که اینها همه موارد منصوصی است، که به طور خاص در حق ولد نامشروع ...و 
 . شود؛ در نتیجه ارتباطی با بال نسب دانستن ولد نامشروع ندارد ثابت می

 
 .م. ق١١٦٧ارزیابی ماده 

 قانون مدنی، مورد استناد گروهی از حقوقدانان ١١٦٧همانگونه که مطرح گردید ماده 
قرار گرفته و مطابق با مفاد آن، ولد نامشروع را ملحق به زانی ندانسته، در نتیجه ولد 

 قانون ١١٦٧در این رابطه نیاز است جهت تبیین ماده . دانند نامشروع را بال نسب می
 .رار گیردمدنی، سایر مواد مرتبط با ولد نامشروع، مورد ارزیابی ق

 چه اگر است ممنوع نسبی اقارب با نکاح«: دارد مقرر می١٠٤٥ قانون مدنی در ماده
 .»باشد زنا یا شبهه از حاصل قرابت

 قانون مدنی تناقض وجود ١٠٤٥و ماده  ١١٦٧ میان ماده رسد در ظاهر امر، به نظر می
 .داند می نکاح موانع از را آن و کرده تصدیق را نامشروع ولد قرابت ١٠٤٥ ماده زیرا داشته باشد؛

در ماده  او قرابت و است لغوی ولد نامشروع، ولد که است شده گفته تناقض رفع در
 شرعا او یعنی. است شرعی ولد مقصود، ،١١٦٧ ماده در اما. است لغوی ، قرابت١٠٤٥
 لغوی نسب نه است شرعی نسب آثار از ارث زیرا برد؛ نمی ارث لذا نبوده، زانی به ملحق

 .]٥٠٠ص  ،١٠ :کـ ن[
 شود، مي ملحق زاني به لغت حسب بر نامشروع ولد اگر: شد گفته که همانگونه اما

 و شرعا نامشروع، ولد ،"شرعیه حقیقت ثبوت و عدم الفاظ در نقل عدم اصل" براساس
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دکتر لنگرودی در کتاب مجموعه محشی  که به این دلیل است. است ولد همچنان عرفا،
 از مولود اسب: است نسب مقتضی طبعا کسی از کسی والدت صرف« :دگوی قانون مدنی، می

 ولد ارث خصوص در مقتضی آن تأثیر مانع. است کریم نژادش گویند می را عربی اسب نژاد
 .]٥٠٠ص  ،١٠[» کند می را خود اثر مقتضی نباشد، مانع که جا هر است، نص نامشروع،

 
 بعیت اسالم فرزند نامشروع و داشتن تا: دوم  دیدگاهـ٢ـ٥ـ٦

 که بخشی از "الفطرة یعل یولد مولود کل "طرفداران این دیدگاه با استدالل به عبارت 
اند که فرزند  بر این عقیده ".]١٨ح ،٣٥، ص ١ج  ،٤[است ) ص(روایت منتسب به پیامبر

از جهت اسالم به زانی و زانیه ملحق شده، در نتیجه برخوردار از اسالم تبعی  نامشروع
همچنین استدالل شده است که، فرزند نامشروع باتوجه . ]٣١٧، ص ١١ج  ،٦: نکـ [است 

 بنابراین ولد حقیقی است، "مائه من مخلوق ألنه "به اینکه از ماء زانی پدید آمده است 
، ص ٢٩ج  ،٣٠[بوده، و محکوم به اسالم است ) پدرش( و دارای تابعیت تکوینی از  زانی

 .]٢/٢/١٣٩١، ٢٦ ؛٢٤٣، ص ٦ج  ،٣٣ ؛٤٢ص  ،٩ ؛٣٢٧
اند که هرچند  ای از حقوقدانان نیز، مطابق با دیدگاه فقهی فوق بر این عقیده عده

کند، اما بسیاری از احکام شرع از جمله،  قوانین شرع ولد نامشروع را فاقد نسب تلقی می
اسالم تبعی با این عنوان که اگر یکی از ابوین ولد نامشروع مسلمان باشد، او هم محکوم 

 .]٥٠٠، ص ١٠[اسالم است، در حق ولد نامشروع ثابت است به 
 

 ارزیابی دالیل اسالم تبعی در ولد نامشروع
  "الفطرة یعل یولد مولود کل"

] یاله [فطرت بر ینوزاد هر«: فرمایند که می) ص(کالم پیامبر به استناد با فقها از ای عده
 پرست آتش یا ینصران ،ییهود ار او مادرش و پدر اینکه مگر گذارد؛ یم وجود عرصه به پا
 مذکور روایت مؤید که دیگری روایات همچنین و ،]٥٥، ص ٧ج  ،٧[ ١»کنند) یمجوس(

 به مذکور روایت در نظر مورد فطرت که اند عقیده براین. ]٤، ح١٢، ص ٢ج  ،٤٤[ است
 یننیز ا فطره بر  تولد.است اسالم فطرت یمجسانه، و ینصرانه و یهودانه با مقابله قرینه
است، و  اسالم حکم در تولد بدو از زاده، چه حرام زاده حالل چه انسانی هر که است

  . ]٣١٧، ص ١١ج  ،٦[احکام اسالم نیز بر او بار خواهد بود
                                                                                                                                                                             

 »...ینصرانه أو یهودانه أبواه إنما و رةالفط یعل یولد مولود کل«. ١
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لکن صاحب جواهر معتقدند چنین تفسیری از روایت در بین علماء وجود نداشته است، 
 را فطرتا اسالم خودش، اصل نشود، آن ولد،ح مانعی اگر که است این فطره بر تولد از بلکه مراد

 قرار خدشه مورد را روایت سند فقها، از همچنین گروهی .]٣٤، ص ٤٣، ج ٤٩[ کند می اختیار
  .]٢٩٨، ص ٦ج  ،٨ ؛٤٦٦، ص ٧، ج ٥[ دانند می مرسل و ضعیف را روایت و داده،
 من در جمله از روایی مختلف کتب در مذکور روایت :باید گفت پاسخ در کنل

 بنابراین. است تمام راوی تا صدوق سند و است، شده ذکر معتبر سند به الفقیه الیحضره
 هستند، ثقات و اجالء از آن راویان تمامی و است مسند مذکور روایت اینکه بر عالوه
 داده نسبت )ص(پیامبر به جزم نحو به نیز اصحاب از برخی کتب در بحث مورد روایت
 .]٢/٢/١٣٩٣، ٢٧[ است شده

 
 "مائه من مخلوق ألنه"

 "مائه من مخلوق ألنه"آمده  پدید زانی ماء از نامشروع ولد همچنین استدالل شده است،
 تکوینی و حقیقی فرزند او لکن نیست، زانی قانونی و شرعی ولد نامشروع، فرزند هرچند

 تکوینی تابعیت و بوده دارا را حقیقی ولد آثار تمام نامشروع، فرزند رو این از .است زانی
 بر اش نفقه اینکه یا نداشته را خویش محارم با نکاح حق که به این دلیل است .دارد
 حفظ بر بر این اساس در فرض مسلمان بودن ابوین وی، بنابر .است )پدرش( زانی عهده

 نیز بار وی بر دیه در نتیجه حکم بوده، اسالم به نیز محکوم نامشروع تابعیت، ولد
و در . ]٢/٢/١٣٩١، ٢٦ ؛ ٢٤٣، ص ٦ج  ،٣٣ ؛٤٢ص  ،٩ ؛٣٢٧ص ، ٢٩ج  ،٣٠[ گردد می

ج  ،٢٥[واضحه است  امور فرض اسالم یکی از ابوین او، بنابر قاعده اشرف ابوین، که از
 . ، همچنان ولد نامشروع محکوم به اسالم است]٣٩٣، ص ٤١

ه روایت استدالل ب: توان گفت با توجه به بررسی نظرات و دالیل آنها می: دیدگاه مختار
به لحاظ سندی کامال بدون اشکال است؛ زیرا همانگونه که » الفطرة یعل یولد مولود کل«

لکن به نظر . است شده داده نسبت) ص(پیامبر به جزم نحو مذکور، به  گفته شد روایت
آید استدالل محتوایی آن دچار اشکال است؛ زیرا با عنایت به توضیحات صاحب جواهر،  می

 اسالم به معنای حقیقت شرعیه نیست، بلکه منظور، فطرت پاک و مستعد منظور از فطرت،
 فطرت و یابد، می تولد خود فطرت اساس بر کودکی هر تسلیم به اسالم شرعی است؛ زیرا

 .است، که اگر مانعی برای وی ایجاد نشود، مسلمان خواهد شد بودن موحد انسان،
کامل و مطابق با قواعد است؛ زیرا اما استدالل به ولد تکوینی و حقیقی، استداللی 
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عمل زنا، . ولد نامشروع مخلوق ماء پدر خویش است، هرچند پدر زانی و فرزند، ولد الزنا باشد
ولد را از حقیقت و تکوین تولد، خارج نساخته، از این رو  اصل بر این است که، همه احکام 

اهد بود، مگر آنهایی که با نص ولد مشروع از جمله تابعیت در اسالم، بر ولد نامشروع بار خو
بنابراین ولد نامشروع نابالغ و غیرممیز، . خاص، در حق ولد نامشروع منتفی شده است

  .برخوردار از اسالم تبعی بوده، در صورت قتل وی، دیه مسلمان برای او ثابت خواهد بود
 

  ا.م.ق ٥٥٢ مشروعیت فقهی ماده
قانون مجازات  ٥٥٢شود که ماده  با توجه به توضیحات فوق هم اینک مشخص می

در دو فرض اسالم ابوین ولد  که حکم به همسانی دیه ولد نامشروع با مسلمینـ اسالمی 
 دارای مبانی فقهی محکم و متقن بوده، ـنامشروع و اسالم یکی از ابوین وی داده است 

 .براین اساس ماده مذکور دارای مشروعیت فقهی است
 
 گیری ـ نتیجه٧
 اطالق اصل جبران خسارت در فقه اسالمی که یک اصل عقالیی است،  مطابق باـ

توان ولد نامشروع را هرچند نابالغ و غیرممیز باشد، از اصل دیه یا همانندی با دیه  نمی
مسلمان، محروم ساخت؛ زیرا یا دلیل خاص در این باره وجود ندارد، یا اگر هست، از 

 .طریق ادله دیگر، منتفی خواهند بود
چند ولد نامشروع قانونا و شرعا ولد نباشد؛ لکن مطابق با تولد تکوینی و حقیقی  هر ـ

ولد نامشروع، وجهی برای نفی تابعیت وی از اشرف ابوین وجود ندارد، و مواردی که 
موارد منصوص از جمله ارث  به ولد نامشروع منقطع از اسالم است، مربوط: شود گفته می

بوده  اسالم به محکوم باشد، نرسیده بلوغ حد به هنوز چهگر بنابراین ولد نامشروع،. است
 .و دیه مسلمان دارد
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