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 چکيده

آثاری دارد که یکی از ی ابوت رابطهو به تبع آن قوانین جزایی ایران اسالم در حقوق کیفری 

 اینوجود ، حدود و مانند آن است. قصاص نظیرهایی نمودهای مهم آن مانعیت در اجرای مجازات

شود که اساسا جرم ربا شود، مثال سبب میرابطه در برخی از موارد باعث توجیه و اباحه جرم می

، شودموجب تحقق عنوان مجرمانه می ،مثل ترک انفاق برخی از موارد در، در مقابل محقق نشود

و  5735ق. م. ا مصوب  کتاب تعزیرات 555مجازاتهاست مثل تبصره ماده گاه از اسباب تخفیف 

تاثیرگذاری ابوت قلمرو اه از اسباب تشدید مجازات بوده مثل زنا با محارم که موجب قتل است. گ

در جرایم پدر بر روی رابطه این احکام ای که مورد متفاوت است به گونهورد فرزندان حسب در م

-مانع مجازات میو یا موجب تشدید مجازات، تخفیف زنا نیز جاری بوده و فرزند ناشی از شبهه و 

یابد و در رزند ناشی از لعان تسری نمیپدر علیه فرزندخوانده و ف شود لکن این احکام به جرایم

مورد اختالف و مستلزم بررسی بیشتر است که در این مقاله نیز  تلقیح مصنوعی برخی موارد نظیر

 شود.آن اشاره می به

 .ی ابوت، جرم، مجازاتحقوق کیفری اسالم، حقوق کیفری ایران، رابطه :يديکل واژگان
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 2 جعفر کوشا،  1 زهرا شيري

 .دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی 5
 .عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 زهرا شيري

م حقوقی قلمرو تاثير رابطه ابوت در نظام کيفري اسال –تبيين فقهی 

 با رویکردي بر نظر امام خمينی )س( و حقوق ایران
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 مقدمه
در جوامع های آن نمونهتاثیرگذار بوده است. این اثربخشی که بر قوانین کیفری همواره  قرابت به طور عام و ابوت به طور خاص

در مواردی به جرم انگاری یک رفتار و در مقابل در برخی از موارد به  گرددن شرعی و عرفی کشور ما مشاهده میمختلف و نیز در قوانی

که  5735مصوب در قانون مجازات عمومی بوده است.  گذارتاثیرنیز  نمقرر در قانو یده است به عالوه بر میزان مجازاتی عمل انجاماباحه

ی به طور خاص مدنظر مقنن قرار نگرفته بلکه در برخی موارد در جهت تشدید و یا تخفیف جرم رابطه پدر و فرزندی قانونی عرفی بود رابطه

تاثیرگذاری متعددی از های نمونهباشند امامیه میخویشاوندی به طور عام مدنظر قرار گرفته بود. در قوانین بعد از انقالب که متاثر از فقه 

بیانگر و مانند آن  5732ق. م. ا مصوب  735 ماده و 262 مادهچون  هم یمواد وجودشود که ی ابوت بر جرم و اعمال مجازات دیده میرابطه

دم تحقق برخی جرایم، عدم اجرای مجازات و که رابطه ابوت به عنوان مانعی در ع با توجه به اینباشد. می موضوعتوجه ویژه مقنن به این 

و قانون مجازات اسالمی  5735قانون مجازات اسالمی مصوب کتاب تعزیرات در  باشدنیز تشدید برخی جرایم در حقوق کیفری اسالم می

ند حقیقی عالوه بر فرزدیگر از سویی  ها تاثیرگذار بوده است.و مجازات ماین رابطه بر جر هستندنیز که برگرفته از فقه امامیه  5732مصوب 

مفاهیمی دیگر هم چون فرزند نامشروع، فرزند ناشی از شبهه، فرزند ناشی از تلقیح مصنوعی، نهاد فرزندخواندگی و ناشی از عقد زوجیت 

 :مطرح است که سواالتاین  شود لذانیز مطرح میغیره 

فرزند   ؟عملکرد مقنن با آموزه های فقهی تا چه حدی استانطباق زان می و تاثیر آن در حقوق کیفری چیست؟ابوت  رابطهقلمرو  

 باشند؟دارای چه جایگاهی میرضاعی، ناشی از زنا، شبهه و فرزند ناشی از تلقیح مصنوعی در احکام مربوط به ابوت 

 -2مجازاتهاست. از ابوت مانع از تحقق برخی جرایم و عدم اجرای برخی  -5 از: است نددر این مقاله عبارتمورد نظر های  فرضیه

 ورد فرزندان )ناشی از شبهه، زنا و ...( یکسان نبوده و حسب مورد متفاوت است.در مآثار ابوت تاثیرگذاری قلمرو 

ی نوشته رابطه واضح و روشن نیست،که قلمرو این تاثیرگذاری ابهام دارد و هم چنین عملکرد مقنن در این بنابراین با توجه به این

با رویکردی بر نظر امام خمینی  تاثیر رابطه ابوت بر جرم و اعمال مجازات در حقوق کیفری ایران و اسالم))تحت عنوان  حاضر تحت عنوان

. بر این مورد بررسی قرار دهد ران و اسالم رادر حقوق کیفری ای ی ابوت بر جرم و مجازاتو دامنه تاثیر رابطه تا نوع، کیفیت برآنست، (()س(

بررسی  -2حقوق جزای ایران  و ی ابوت در فقه و ها و ماهیت تاثیرگذاری رابطهجلوه تبیین مفاهیم، -5 اساس مطالب منظور در دو بند

تاثیرگذاری رابطه ابوت های تالش می شود ضمن ذکر جلوه بند اولدر  .گرددمطرح می قلمرو موضوعی ابوت در حقوق کیفری ایران و اسالم

و نظر به اینکه  شودگذاری آنها پرداخته میهای فقهی و نیز ماهیت تاثیردر حقوق کیفری ایران، به ذکر و بررسی این جلوه ها در آموزه

قلمرو موضوعی ، مقالهدوم از این  بندنیازمند تعیین قلمرو موضوعی بحث موردنظر است، در  میزان تاثیرگذاری احکام ابوتمشخص ساختن 

 رابطه ابوت در حقوق کیفری ایران و اسالم مورد بررسی واقع شود.

 

 ي ابوت در فقه و حقوق جزاي ایرانها و ماهيت تاثيرگذاري رابطهجلوه مفاهيم،تبيين   -1
در فقه و حقوق  ی ابوتها و ماهیت تاثیرگذاری رابطهجلوهشود، سپس، داخته میپرمفاهیم کلیدی به شرح  نخستبند در این 

 شود.جزای ایران بررسی می

 

 تبيين مفاهيم .1-1

 و ابوتأب مفاهیمی که الزم است مورد تبیین قرار گیرند، عبارت اند از: 

 مفهوم لغوي  .1-1-1

ه بهم چنین  (23، ص 5732)جعفری لنگرودی،  أب از اسماء خمسه و با فتح الف و باء تنوین دار در لغت به معنی پدر می باشد

ق، صص  5552)راغب اصفهانی،  باشدشود و جمع آن آباء میشود که سبب ایجاد چیزی میکه به کسی اطالق می آمده استمعنای والد 

با عنایت به تعاریف به عمل آمده،  ،بنابراین .(63، ص 5723)عمید،  باشدمعنی پدری و پدر شدن میه بابوت نیز در مفهوم لغوی  .(52و  53

 باشد.در لغت به معنی پدر و ابوت به معنای پدر بودن می أب

 مفهوم اصطالحی .1-1-2
خاطر ه ای است که بابوت نیز در اصطالح رابطه .(23، ص 5732)جعفری لنگرودی،  شودپدر و جد پدری می ،در اصطالح فقها أب

ی ابوت وجود دارد یعنی اینکه بین ما بین من و فالنی رابطه گوییمچنانچه وقتی می ،آیدر، بین پدر و فرزند بوجود میفرزند از پد تولد

 . (2263ق، ص  5553)جوهری،  ی پدری )پدر و فرزندی( وجود داردرابطه
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بلکه در مواد مربوط به قصاص و شرایط آن از ب یا ابوت ارائه نداده است ی أون مجازات اسالمی تعریفی از واژهگذار در مواد قانقانون

 رتبط با تحقق سرقت حدی، قذف و ...چنین در مواد مدلیل قتل فرزند، نام برده است و همه پدری، در بحث عدم اجرای قصاص بپدر و جد 

ه که ب استای ی ابوت رابطهمعنای پدر بالفصل و رابطهه أب بتوان گفت چه بیان شد میبا توجه به آنبه ذکر این واژه ها بسنده کرده است. 

  آید.وجود میه فرزند از پدر، بین این دو ب )تولد( دنوجود آمه خاطر ب

 

 ي ابوت بر جرم و اعمال مجازات در فقه اسالم و حقوق جزاي ایرانهاي تاثيرگذاري رابطهجلوه. 1-2
قرار مورد بررسی در این قسمت دی در جرایم مختلف توجه شده است که نی پدر و فرزبه تاثیر رابطه حقوق ایراندر فقه امامیه و 

 .گیرندمی

 قتل. 1-2-1
ه حکم عدم قصاص پدر بباشد. قتل فرزند توسط پدر می ارتکاب ی ابوت در فقه اسالم،ترین موارد تاثیرگذاری رابطهیکی از مهم

خمینی  امامادعای اجماع دارند. خاطر فرزند مورد اتفاق فقهای امامیه است و ظاهرا کسی با آن مخالفت نکرده است و فقها بر این حکم 

از لحاظ دیه و و  (555، ص 5732شود ولو این که کفو او نباشد. )موسوی خمینی، پسرش کشته نمی ل)س( معتقدند پدر به واسطه قت

 "شود و پرداخت دیه و کفاره بر وی واجب استخاطر قتل فرزند تعزیر میه پدر ب"تعزیر در صورت قتل فرزند توسط پدر، چنین آمده است: 

  i(.536ص  ق، 5555)حلی،

با برای اجرای مجازات قصاص شرایطی مقرر کرده که در صورت نبود این شرایط،  5732مصوب در قانون مجازات اسالمی مقنن 

زداید که قتل عمد به طور کلی به صدور حکم اعمال نخواهد شد و این تصور را از ذهن می ،قتل عمد، مجازات قصاص وجود تحقق ارکان

پدر با ارتکاب قتل  735مد. از جمله شرایط قصاص این است که قاتل پدر و جد پدری نباشد.  هر چند مطابق ماده انجامجازات قصاص می

ق. م. ا و محرومیت  652شود مع الوصف این امر مانع از محکومیت پدر به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مندرج در ماده فرزند قصاص نمی

 د.باشهای تکمیلی نمیمجازاتهای اجتماعی و در صورت تشخیص قاضی 

مربوط به جایی است که خود پدر یا جد پدری مباشرت در جرم کند و یا اینکه توجه کرد که عدم قصاص پدر چنین باید  هم

ق، ص  5523)عاملی،  مشارکت در قتل فرزند کند، که در این صورت امکان قصاص در حق شریکی که غیر پدر و جد بوده، وجود دارد

  iiشود.شود و رابطه ابوت مانع از اعمال مجازات بر پدر نمیاما جایی که پدر در جرم ارتکابی معاونت کند مجازات می ،(553

 جنایت بر عضو. 1-2-2 
شود، کنند بدین شرح که کسانی که قصاص نفس در مورد آنها جاری نمیفقها در مورد قصاص عضو یک قاعده کلی را بیان می

عموم حکم عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند، عدم  از نظر ایشان .(732، ص 5733)زراعت،  شودمورد ایشان جاری نمیقصاص عضو هم در 

شود و در این حکم و همچنین قصاص نفس تفاوتی از حیث قصاص پدر بخاطر ایراد جراحات بر فرزند و قطع عضو وی را نیز شامل می

نیز در جواز قصاص نمودن در عضو همان چیزی شرط امام خمینی )س( از دیدگاه  (.563ق، ص  5535 )نجفی، حریت و دین وجود ندارد

)موسوی شود. شود برای کسی که در نفس برایش قصاص نمیاست که در قصاص نمودن در نفس شرط است، پس در عضو قصاص نمی

 (535، ص 5732خمینی، 

اما در صورتی که پدر با ارتکاب فعلی مجازات جنایت عمدی بر عضو موجب قصاص است  5732مصوب ا  م. ق. 726ماده  مطابق

یکی از شرایط وکیفیات قصاص عضو رعایت  این قانون 737که طبق ماده  موجب جرح یا قطع عضو عمدی فرزند خود شود، با توجه به این

نیز  737فرزند نبودن قاتل دانسته شده است در ماده گونه که در قصاص نفس یکی از شرایط قصاص، شرایط قصاص نفس است و همان

اقتضا دارد که پدر  جود دلیل برای معافیت پدر از آنلزوم جبران خسارت زیان دیده و عدم و . الزم به ذکر است کهاست مراعامقررات مزبور 

گردد و در صورت تحقق شرایط موجود در  در صورت ارتکاب قطع یا جرح عضو اعم از عمد ، شبه عمد  یا خطای محض ملزم به پرداخت دیه

 نیز تعزیر شود. ، 5735مصوب  ا م. .ق 655ماده 

 سرقت .1-2-3

در مورد شود. سرقت به عنوان یکی از جرایم علیه اموال، در فقه اسالمی و قانون مجازات با وجود شرایطی مشمول مجازات حد می

زیرا  (557، ص 5732موسوی خمینی، ) فقها قائل به عدم قطع دست پدر هستندمشهور امام خمینی )س( و سرقت پدر از مال فرزند، 

ی تمسک به عموم عام باقی اطالق و عموم آیه سرقت با نصوص و روایات خاص تخصیص خورده است و با وجود این دلیل خاص محلی برا

از مال فرزندش سرقت در مورد تعزیر یا عدم تعزیر پدرگفته شده پدری که  .(756ق، ص  5523و عاملی،  523تا، ص )حائری، بی نمی ماند

در قانون مجازات اسالمی سرقت . خاطر ارتکاب فعل حرامنده و مشهور قائل به تعزیر پدر ب (55، ص 5737)حبیب زاده،  شودکند تعزیر می

را  اجرای حد بر سارقیکی از شرایط حدی در جرمی همانند سرقت  مقنن. بندی شده است ی سرقت حدی و تعزیری تقسیمبه دو دسته
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و در این مسئله از فقه امامیه تبعیت  (262، ماده 5732ون مجازات اسالمی مصوب )قان پدری نبودن صاحب مال دانسته استیا جد پدر 

 iiiنعی برای مجازات ندانسته است.پدر یا جد پدر بودن را ما های تعزیری و سایر جرایم علیه اموالسرقتکرده است اما در 

 قذف. 1-2-4 
 حقوق کیفریو اسالمی  فقهکه در است لواطیا  زناو به معنای متهم کردن شخصی به  دشنامقذف نوعی اصطالح فقهی و حقوقی در 

خاطر فرزند، بر این ه ب بر پدرعدم قصاص و قاعده عدم ثبوت عقوبت به ه با توجه فقهای امامیامام خمینی )س( و . شوددانسته می جرمایران 

و  535، ص 5732موسوی خمینی، ) خورد و نظر مخالفی در این زمینه وجود ندارداند که پدر در صورت قذف فرزند حد نمیعقیده

شود زیرا عمل نامشروعی انجام داده که موجب تعزیر می پدر در صورت قذف فرزندگویند حال فقها می با این .(527ق، ص 5556اصفهانی، 

)اردبیلی،  اهلل محض است به جهت اینکه قذف صورت نگیردخاطر قذف فرزند نبوده و حق وی نیست بلکه حقه تعزیر است، البته این حد ب

علیه پدرش را به ارث برد، یعنی زوج زوجه قذف  که فرزند حق اجرای حداتفاق نظر دارند که در جایی ایشان هم چنین .(553ق، ص  5537

 5553تبریزی، و  55، ص 5732موسوی خمینی، ) شودرا قذف کند و برای زوجه وارثی جز فرزند زوج نباشد، حد قذف بر پدر جاری نمی

 (.257ق، ص 

وسط پدر یا جد پدری از قذف فرزند یا نوه ت 253در ماده های فقهی، ، در راستای آموزه5732مصوب  میقانون مجازات اسالدر 

بخاطر ارتکاب فعل حرام محکوم  اجرای حد استثنا شده است و ایشان صرفا به مجازات شالق تعزیری از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه

حد را  تواند تعقیب وی یا اجرایچناچه قاذف پدر و یا جد پدری وارث باشد، وارث نمینیز این قانون  263مطابق تبصره ماده . شوندمی

 مطالبه کند.

 ربا. 1-2-5
ی ربوی بین پدر و فرزند دو دیدگاه در مورد ربا و وجود یا عدم رابطهباشد. ربا و رباخواری از جمله اعمال حرام در فقه اسالم می

مستند عدم ربا بین پدر و باشند. ایشان روایات عمده بین فقهای امامیه وجود دارد. برخی از فقها قائل به حرمت ربا بین پدر و فرزند می

 .(523و  522ق، صص  5537)اردبیلی،  باشنددانسته و معتقدند که این روایات بیانگر تغلیظ حرمت بین پدر و فرزند می  فرزند را ضعیف

 انداستناد نموده روایاتو در این زمینه به اجماع و باشند ت ربا بین پدر و فرزند میشهور فقها قائل به عدم حرممامام خمینی )س( و لکن 

 . (732ق، ص  5535نجفی، و  755، ص 5735موسوی خمینی، )

تحت هر  نفرهر نوع توافق بین دو یا چند  5735مصوب قانون مجازات اسالمی تعزیرات  کتاب 535ماده بر طبق  در حقوق ایران

با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر  جنسی را با شرط اضافهای که به گونه، صلح و امثال آن قبیل بیع، قرضقراردادی از 

این ماده مقرر شده است، مقنن به تبعیت  7گونه که در تبصره همانلکن شود مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می

 ii.بینی نموده استاز نظر مشهور فقهای امامیه معافیت از ربا را بین پدر و فرزند پیش

 زنا با محارم . 1-2-6

زنای با محارم نسبی  به  و .(55، ص 5723)زراعت،  شودگفته میزنا در اصطالح فقهی و حقوقی به آمیزش نامشروع زن و مرد 

ا معنای این است که فرد با افرادی که جزء محارم نسبی وی محسوب و ازدواج کردن با آنا حرام است، از جمله مادر، خواهر، دختر، و...، زن

 فقهای امامیه با استناد به روایات متعدد، اجماع دارند که مجازات زنا با محارم قتل است هرچند در نحوه قتل اختالف نظر وجود دارد کند.

که کسی که محارمش را به نکاح خود درآورد، یعنی کسی از محارم ابدی هر که می  ایشان بر این نظرند .(733ق، ص  5535)نجفی، 

از دیدگاه  .(33و  32ق، صص  5732)جزیری،  ی که عقول سلیم از آن تنفر دارندخاطر جزای این فعل شنیعه خواهد باشد،کشته می شود ب

ت که با صاحب محرمیت نسبی زنا کرده است )موسوی خمینی، امام خمینی )س( نیز یکی از اقسام حد زنا قتل است که بر کسی واجب اس

در حقوق . شودی خویشاوندی است، موجب تشدید مجازات میی ابوت نیز که زیر مجموع رابطهلذا در اینجا وجود رابطه(. 537، ص 5732

فرقی بین جوان و  و در این حکم دام استموجب اعزنا با محارم نسبی  قانون مجازات اسالمی 225طبق بند الف ماده بر کیفری ایران نیز 

یعنی محرم نسبی بودن، را از قنن در اینجا خصوصیت مرتکب جرم، بینیم مگونه که میغیر جوان و محصن و غیر محصن نیست. لذا همان

بین خویشاوندان نسبی به باشد، در ضربه شالق می 533ای که مجازات زنای  ساده، که گونهه ی مجازات زنا قرار داده است بعلل مشدده

 .مجازات قتل تغییر پیدا کرده است

 همبستري بدون پوشش .1-2-7

 خاطر همبستری بدون پوشش وجود دارد:ه خویشاوندان بمجازات یا عدم مجازات در مورد در میان فقها دو دیدگاه 

 عدم اعمال تعزیردیدگاه اول: 

در صورتی که برهنه باشند و با یکدیگر رحم نباشند و  پارچهامام خمینی )س( و برخی دیگر از فقها جمع شدن دو نفر زیر یک 

علت تعزیر در اینجا وجود ( ایشان معتقدند که 533، ص 5732دانند )موسوی خمینی، ضرورتی آن را اقتضا نکرده باشد موجب تعزیر می
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چنین وجود روایات در این باب بیانگر اشتراط بوده و  کند و همدر بین خویشاوندان صدق پیدا نمی امر قصد شهوت و ریبه است که این

  .(573، ص 5557و حلی،  725ق، ص  5535)نجفی،  شودحتی اگر سند روایات را ضعیف بدانیم این ضعف با عمل فقها به آن جبران می

  اعمال تعزیردیدگاه دوم: 

خاطر اطالق روایات فرقی بین خویشاوند و غیر آن نیست و روایتی نیز که مستند این حکم قرار ه دند که باین گروه از فقها معتق

 . (236ق، ص  5522)خویی،  باشدگرفته از حیث سند ضعیف می

 ، که تحقق این جرم را منوط به فقدان5733مصوب قانون مجازات اسالمی بر خالف قانون  5732ی مصوب قانون مجازات اسالم

را به  گرایی تنها جرم همجنس 273و به جای آن در ماده  ای نکرده استاشاره این جرم بهصریحا  ،رابطه خویشاوندی نسبی کرده بود

 بینی کرده است.صورت کلی پیش

 ترک انفاق. 1-2-8
که در خویشاوندان نسبی در  فقهای امامیه اجماع دارند ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است.نفقه در اصطالح به معنی تامین 

ی فرزند اعم از مونث و مذکر بر پدر واجب است. و در صورت بر این نظرند که نفقه. آنها محدوده والدت در خط عمودی، انفاق واجب است

، 657-556، صص 5735موسوی خمینی، )iدری به ترتیب دوری و نزدیکی استی جد پدری یا اجداد پنبود پدر و یا تنگدستی وی بر عهده

  .(233ق، ص  5532و حلی،  722و  725ق، صص  5535نجفی، 

وی را حبس را اجبار نماید و اگر تن نداد  تواند شخص ممتنعع از پرداخت نفقه، حاکم میکه در صورت امتنا اندفقها بر این عقیده

فروش برساند و ه آنرا بی افراد واجب النفقه را بپردازد و یا از آن نفقهتواند حاکم می ی باشداموالبرای وی و کند اما اگر وی را حبس نکرد 

و  722ق، ص  5535نجفی، ) تواند وی را جهت دستیابی به مال حبس کنداگر اموال ظاهری نداشت حاکم می . لکنرا بپردازد ایشاننفقه 

 (.523ص ق،  5533 طوسی،

پرداخت و تامین نفقه اوالد به عهده پدر است و در ت بعدی، با اصالحات و الحاقا 5733مصوب قانون مدنی  5533براساس ماده 

صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد 

و در صورتی که مادر هم نباشد یا قادر به پرداخت نفقه ها به عهده مادر خواهد بود تواند نفقه بپردازد، تامین هزینهپدری هم زنده نباشد یا ن

نباشد، به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری خواهد بود. در قانون پیش بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از 

یت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوول

خانواده، انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد  بنابراین به علت اهمیتتواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کند. دارد، می

گذار در جهت تضمین اجراى این حق و تکلیف، به ترک انفاق عنوان مجرمانه بخشیده و عدم پرداخت نفقه زوجه در نظر گرفته شده و قانون

ی لذا در اینجا رابطهجرم و قابل مجازات دانسته است.  ا شرایطیب 5735مصوب  قانون قانون حمایت از خانواده 57طبق ماده بر و اقارب را 

 شود.قلمداد میابوت به عنوان یک عامل در وضع جرم 

 اخفاي زندانی یا فرد تحت تعقيب و نيز مساعدت به مجرم براي خالصی از محاکمه و محکوميت . 1-2-9

ی اول قرابت درجهاند، پیش بینی شده 5735مصوب قانون مجازات اسالمی کتاب تعزیرات  555و  557در این جرایم که در مواد 

عواطف و (. 275، ص 5733)زراعت،  معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات پذیرفته شده استاعم از نسبی یا سببی به عنوان یکی از 

را نادیده بگیرد و لذا آنها را مشمول معافیت نسبی دانسته است. بنابراین در  احساسات میان اقارب به نحوی است که مقنن نتوانسته است آن

ی اول با ی ابوت تحت عنوان قرابت درجه، رابطهاحراز مسئولیت کیفری اوپس از صورتی که پدر نیز مرتکب جرایم موضوع این ماده گردد، 

 ز جهات تخفیف مجازات خواهد بود.فرزند ا

 مقررات مربوط به ورشکستگی .1-2-11

او را از اشخاصی که عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیرمنقول جارت، قانون ت 555ماده  5مطابق بند

با . خواهند شدمحکوم  دارند یا مخفی نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب، که یک تا پنج سال حبس است، ش خود نگاهمیان ببرند یا پی

ی ببرند یا مخفمشارالیه اموال او را از میان  بدون شرکتاگر اقوام  شخص ورشکسته »دارد که: قانون تجارت مقرر می 557این حال ماده 

 .«ی سرقت معین است محکوم خواهند شدبه مجازاتی که برانمایند یا پیش خود نگاه دارند 

، مجازات بین ایشانهای عاطفی و اقتصادی مقنن در این زمینه با توجه به روابط خویشاوندی و انگیزهشود گونه که مالحظه میهمان

 را در مقایسه با سایر افراد تخفیف داده است. -باشدی ابوت جزیی از آن میرابطهکه -خویشاوندان 
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 بررسی قلمرو موضوعی ابوت در حقوق کيفري ایران و اسالم -2
تعیین و تبیین قلمرو موضوعی آن ها نیازمند قلمرو تاثیرگذاری رابطه ابوت بر جرایم و مجازاتگونه که پیشتر ذکر شد تعیین همان

همواره مورد  وانده و ...خ فرزند طبیعی، فرزندحقیقی،  فرزندبه اعتبار  فرزنداز حیث ی تاثیرگذاری این رابطه باشد و نظر به این که دامنهیم

 گرفته است.این قلمرو از دیدگاه فقهای اسالم و حقوق جزای ایران مورد بررسی قرار  در این بند شمول استبحث و اختالف بوده 

 ابوت در فرزند رضاعی .2-1

به نام خویشاوندی رضاعی هستیم که به واسطه شیر خوردن نسبی و سببی شاهد قسم سومی  قرابتاوندی، عالوه بر در روابط خویش

خصوص الحاق  درشود. باشد، با رعایت شرایطی که در شرع و قانون آمده، حاصل مینوزاد دختر یا پسر از زنی که مادر طبیعی وی نمی

از سوره نساء محارم بر سه  27آیه در اجعه کرد. فرزند رضاعی به فرزند طبیعی و شمول احکام ابوت به پدر رضاعی باید به فقه و قانون مر

کالم هیچ یک از فقها در خصوص معافیت از قصاص یا حد در مورد پدر رضاعی مطلبی باشند لکن در رضاعی و مصاهره میدسته نسبی، 

حظه نشده است. از دیدگاه فقه شافعی و حنبلی حکم عدم قصاص پدر و مادر و اجداد مربوط به والدت بوده و تعلق به کسانی دارد که مال

واهر رضاعی اگر فرد از پدر و مادر و برادر و خ ها در مورد سرقت پدر از فرزند بر این نظرند کهآنها متولد شده است، همچنین حنفیبچه از 

خاطر دوری از موضع تهمت، بر خالف قرابت ه شود بموجب دخول بدون اجازه در حرز نمیشود، چون رضاع دستش قطع میسرقت کند 

 . (523و  522ق، صص  5732)جزیری،  نسبی که عادت بر دخول است

از جهت وضوح  بنابراین از دیدگاه فقهای اهل سنت فرزند رضاعی همانند فرزند نسبی نیست و عدم بیان موضوع در فقه شیعه

موضوع است، چرا که احکام راجع به قرابت رضاعی تنها از نظر حرمت نکاح مانند قرابت نسبی است. مذاهب بر صحت حدیث رسول خدا 

)مغنیه،  یعنی از شیر دادن حرام می شود، آنچه از نسب حرام می شود« یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب »اتفاق دارند که فرمود: 

میان خویشان رضاعی است و آثار دیگر قرابت نسبی در آن مطرح نیست.  ازدواجقرابت فقط در منع تأثیر این نوع و  (222ف ص 5732

 ادریسابن ،(2ق، ص  5723)طوسی،  طوسی از جمله شیخ ای از فقهاعدههرچند در باب زنا با محارم بین فقهای امامیه اختالف است. 

اند که زنا با محارم رضاعی به زنا با محارم نسبی و ... بر این عقیده (553، ص 5522)لنکرانی،  فاضل لنکرانی ،(577ق، ص  5553)حلی، 

من النسب(( را مستند خود قرار داده و معتقدند که مراد از شود. ایشان حدیث ))یحرم من الرضاع ما یحرم ملحق و مشمول مجازات قتل می

محارم اعی و لذا در مورد آثار مترتب بر زنا با نسبی باشد یا سببی و یا رضبا آن حرام است، خواه خویشاوند  ذات المحرم کسی است که نکاح

رم را معنای عام آن اعم از نسبی، رضاعی و اواژه مح فقهای اهل سنت نیز .گیردیست و همه محارم را در برمیتبادر و انصرافی در بین ن

بر  ی امامیهمشهور فقهالکن  .(232، ص 5723 )حیدری، دانند لذا در زنای با محارم حکم همه محارم در نظر آنها تفاوتی نداردسببی می

امام  .یابدخویشاوندی رضاعی تسری نمیده و دیگر آثار خویشاوندی نسبی به در خصوص نکاح وارد شصرفا این نظرند که این روایات 

خمینی )س( معتقدند زنای با محارم رضاعی اگر نگوییم بنا بر اقوی حداقل بنا بر احتیاط حکم زنا با محارم نسبی را ندارد و موجب کشتن 

 ( 337، ص 5735نیست )موسوی خمینی، 

از رضاع و پدر ی شمول ابوت پرهیز نمود و تنها آثار نکاح را بر فرزند ناشی که باید از توسعهرسد با بررسی اقوال فقها به نظر می 

لذا هرگاه پدر رضاعی مرتکب قتل فرزند، قذف او و یا سرقت از اموال وی شود، باید گفت جرم محقق شده و او همانند رضاعی مترتب کرد. 

اء و عدم تصریح به قرابت و با توجه به مقتضای احتیاط در دمهای امامیه یروی از نظر مشهور فقدیگر افراد مجازات شود و در بحث زنا نیز با پ

با تصریح به محارم نسبی در بحث زنا با محارم و حارم قرار ندهیم. مقنن ایرانی، به تبعیت از نظر مشهور، او را مشمول احکام زنا با مرضاعی، 

، قائل به تفاوت بین پدر قانون مدنی 5356در ماده  در بحث مانعیت نکاحردیف قراردادن خویشاوند رضاعی با خویشاوند نسبی صرفا  نیز هم

 شده است. در امور مزبور حقیقی و پدر فرزند رضاعی

 

 ابوت در فرزندان نامشروع . 2-2

نباشد، جماع مرد و زنی بدون رابطه ازدواج که از موارد وطی به شبهه نیز به  5732مصوب قانون مجازات اسالمی  225مطابق ماده 

درباره در فقه گویند. اند فرزند ناشی از زنا یا فرزند نامشروع نیز میفرزندانی که خارج از ازدواج و یا شبهه متولد شدهبه و شود زنا گفته می

 انتساب ولدالزنا به والدین دو نظریه وجود دارد: 

در لسان فقها با او استثنا شده است یعنی با اینکه ولدالزنا  شود تنها ازدواج زانی با زانیهیک از زانی و زانیه ملحق نمی به هیچ -5

 .(523، ص 5732ای، و قبله 272ق، ص  5557)عاملی،  نسبت شرعی با زانی و زاینه ندارد ازدواج آنها با یکدیگر ممنوع اعالم شده است

 .(525تا، ص )ابن قدامه، بی نیستاند که شرعا به پدر منسوب مالک و شافعی نیز فرزند ناشی از زنا را بیگانه دانسته

شود و تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احکام نسب همانند فرزند ولدالزنا به زانی و زانیه ملحق می -2

از ایشان بعد گرچه برخی شود. اند از کلماتشان نفی نسب فهمیده نمیامامیه و اهل سنت که بر عدم توارث اجماع کردهفقهای حقیقی است. 

http://www.joce.ir/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
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برد نسب چنین اند ولدالزنا از زانی و زانیه ارث نمیتوان گفت همه کسانی که بیان کردهاند، اما نمیاز نفی توارث، نسب را نیز نفی کرده

پدرش حرام است  ولدالزنا از لحاظ لغت و عرف فرزند است، پس بر ولدالزنا وبنابراین . (523، ص 5732ای، )قبله اندفرزندی را نیز نفی کرده

 .(726، ص 5732)مغنیه،  اندروایات استناد کردهم توارث به نص صریح آیات و باشد و در مورد عده بر پدران و پسران شرعی حرام میچ آن

، ص 5723)نایب زاده،  مراد استشود در لسان شرع نیز همان ولد حقیقت شرعیه ندارد، بلکه هرچه از عرف و لغت درباره ولد فهمیده می

در هیچ غیر آن وجود ندارد. بی تفاوتی میان فرزند نامشروع با قدس نسب ناشی از زنا را نفی نکرده و به لحاظ نس، شارع مبه عالوه .( 263

بر فرزند  عمترتب بر نسب مشرو کند، پس همه احکامنمینفی توارث نیز داللتی بر نفی نسب و  یامده است که ولدالزنا ولد نیستنصی ن

از دیدگاه امام خمینی )س( زنا مانع از ارث است لکن حرمت نکاح  اعم از  .(573-522، صص 5732ای، )قبله شودناشی از زنا نیز مترتب می

 5563و  225در مواد مقنن در حقوق ایران (. 673، ص 5735شود )خمینی موسوی، خویشاوندی شرعی است و شامل غیر شرعی نیز می

چند در  مجازات اسالمی هرقانون  داند و دروی را ملحق به زانی نمی مدنی والدالزنا بودن را مانع تحقق ارث دانسته و از این لحاظقانون 

در موارد سقوط، تشدید، تخفیف و ...  مجازات پدر به خاطر ارتکاب مشروع حکمی ذکر نشده است لکن خصوص آثار ابوت در مورد طفل نا

طبق  به ابوت به عنوان عاملی مستقل در سقوط و ... و بدون تفکیک فرزند مشروع یا نامشروع اشاره داشته است. از سوییجرم علیه فرزند، 

کودک متولد از زنا برحسب عرف فرزند زانی محسوب و کلیه iiهیئت عمومی دیوانعالی کشور 7/5/5736-653شماره رای وحدت رویه 

  شود.بر این کودک ثابت میوالیت، نفقه و ...  از جمله حضانت،احکام ولد غیر از توارث 

ی پدر و فرزندی تفاوتی نیست و نظریه دوم و که بین  فرزند مشروع و نامشروع از حیث آثار ناشی از رابطه رسدبه نظر میبنابراین 

 باشد .مستندات آن مرجح می

 

 ابوت در فرزند ناشی از تلقيح مصنوعی. 2-3 

به عنوان یکی از تلقیح مصنوعی و  (.233ص  ،5723 ، عمید،)د باش))بارور شدن(( و ))آبستن شدن((، میلقاح در لغت بمعنای 

وسیله آالت پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر ه در اصطالح عبارتست از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بدستاوردهای نوین علوم پزشکی 

   .(57، ص 5736ای، و قبله 566، ص 5735، )علوی قزوینی از مقاربت و نزدیکی

ای در فقه سنتی، بررسی نسب طفل ناشی از تلقیح از دیدگاه فقهای نداشتن سابقه بودن مسئله تلقیح مصنوعی و نوظهورعلیرغم 

 باشد.معاصر و قانون نیازمند بررسی صور آن می

 گیرد:انجام میصور ذیل تلقیح مصنوعی عمدتا به  

 مشروع . تلقیح نطفه زوج و زوجه ی5

ی تلقیح نطفه زوج با زوجه مشروع حاصل آید، مصنوعی بوسیلهاگر تلقیح اکثر علما شیعه و اهل سنت امام خمینی )س( و به نظر 

زیرا دلیلی بر حرمت  دانندرا جایز می این نوع تلقیح قریب به اتفاق ایشانلذا  .(652، ص 5732)موسوی خمینی،  این تلقیح مشروع است

و در نظر گرفتن این واقعیت که  با توجه به رجوع به فقه در هنگام سکوت قانون بنابراین (.576، ص 5736)حرم پناهی،  آن وجود ندارد

ی پدر و فرزندی و مادر آید و مقنن سعی در تحدید آن نداشته است رابطهی فراش تنها از طریق نزدیکی کردن زن و شوهر حاصل نمیاماره

نسب قانونی مدنظر مقنن بر این طفل نیز جاری بوده و تمامی آثار ابوت بر رابطه پدر و فرزند  ،وجین وجود داردو فرزندی بین این طفل با ز

ی وی بوده و در صورت عدم پرداخت با شرط تمکن، عمل او عنوان مجرمانه ر چنین طفلی ملزم به پرداخت نفقهپد باشد.فوق حاکم می

شود، در صورت قذف پدر این طفل به قتل عمد این فرزند قصاص نمی برند.ایشان از هم ارث می چنین گیرد و همترک انفاق را به خود می

فرزند و یا سرقت حدی از مال وی )فرزند(، حد بر وی )پدر(، جاری نخواهد شد، در صورت اخذ بهره از هم، ایشان مشمول رباخواری 

 عمال مجازات، و احکام حقوق مدنی بر ایشان جاری خواهد شد.چنین دیگر آثار رابطه ابوت از حیث جرم، ا نخواهند شد و هم

 زوجهی مرد بیگانه با تلقیح نطفه .2

تلقیح را از فقها این نوع ای عدهای که در خصوص مشروع یا نامشروع بودن نسب چنین طفلی بین فقها اختالف نظر است به گونه

و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن » سوره نور که فرموده:  73درآیه شرع امر به حفظ فروج کرده و ایشان بر این نظرند که  .دانندحرام می

را به مقاربت و چیز دیگر  خدای تعالی به حفظ عضو تناسلی زن امر کرده و نفرموده از چه چیز حفظ شود و آن« و یحفظن فروجهن 

  کنند.فان این نوع تلقیح به این آیه و راوایاتی با این مضمون استناد میبنابراین مخال .(723، ص 5732)مغنیه،  تاختصاص نداده اس

مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه دیگران است. شاهد زیرا  ، این استدالل خالی از اشکال نیستاز دید موافقان این قسم از تلقیح

کلّ آیة فی القران فی ذکر حفظ الفروج فهی من الّزنا اال هذه اآلیة )): این مدّعی روایت ابی بصیر از امام صادق علیه الّسالم است که فرمود

 ((فانّها من النظر... 
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یعنی آنچه در قرآن مجید در خصوص حفظ فروج آمده است، منظور حفظ کردن آن از زناست به جز این آیه که مراد از آن حفظ و 

کند، معتقدند که از هیچ کدام از این آیات که محارم را مطرح میفی از طر. (525، ص 5736ای، )قبله پوشیدن آن از دید دیگران است

و ضرورت اجتماعی به جهت حمایت از زوجین نابارور صحیح بودن چنین تلقیحی را  شودمسأله زنا و حرمت تلقیح از آنها فهمیده نمی

با نطفه غیر زوج، جایز نیست، خواه زن شوهردار بر این نظرند که تلقیح  در خصوص این قسم از تلقیح امام خمینی )س( کند.ایجاب می

 (.652، ص 5732باشد یا نه و خواه زوج و زوجه به آن راضی باشند یا نه )موسوی خمینی، 

این نوع تلقیح و یا دیگر اقسام آن مشمول عنوان زنا رسد به نظر میبا توجه به تعریف ارائه شده از زنا، و فوق  هایدیدگاهبا بررسی 

کند لذا الحاق این نوع تلقیح به زنا قابل قبول به نظر دارد در مورد تلقیح صدق پیدا نمیهایی که در زنا وجود و از طرفی انگیزهباشد نمی

در خصوص استفاده از اسپرم مرد بیگانه ساکت است و در ماده عالوه بر این مقنن . دانست مشروعرا نسب چنین طفلی توان و می رسدنمی

 داند.  ن مدنی صرفا طفل متولد از زنا را به والدین منتسب نمیقانو 5563

ه هیچ طفل ب باشند بر این نظرند کهدر مورد نسب این طفل دیدگاههای مختلف وجود دارد. آن عده که با این نوع تلقیح مخالف می

موجب اختالط نسب و میاه شده و از این لحاظ گردد زیرا این نوع تلقیح نیز شود و نامشروع محسوب میملحق نمییک از صاحبان نطفه 

اگر عادتا امکان باروری زن دانند بر این نظرند که وکسانی که نسب طفل را مشروع می(. 22و  25، صص 5732کاتوزیان، ) فرقی با زنا ندارد

زیرا از نظر عرف فرزند به هد داشت نخوابا طفل مذکور  از شوهر وجود ندارد، طفل به صاحب اسپرم ملحق شده و شوهر زن هیچ قرابت نسبی

الزم به ذکر است که در نظام حقوقی برخی  .(572، ص 5727مرقاتی، و  652، ص 5732موسوی خمینی، ) شودصاحب اسپرم ملحق می

 نداده استشود مگر اینکه ثابت شود وی به انجام عمل رضایت شوهر زن پدر طبیعی طفل محسوب می ،انگلستانفرانسه و چون  ها همکشور

 .(62و  63، صص 5723)نایب زاده، 

 ی زوج  با زن بیگانه . تلقیح نطفه7

-اظهار می آنمخالفان این قسم تلقیح در مورد عدم مشروعیت در خصوص مشروعیت این نوع تلقیح نیز اختالف نظر وجود دارد. 

با لکن  (22تا  32، صص 5727میر هاشمی، ) باشدمیدارند تلقیح نطفه از اسپرم مرد با تخمک زنی که آمیزش با وی جایز نیست، حرام 

نیز نوع تلقیح را توان این می با توسل به اصاله االباحه موررد بررسی قرار گرفت، و در بحث ماقبل، که به طور مفصل موافقینبررسی ادله 

وعی و با در نظر گرفتن اقوال فقها در زمینه تلقیح مصندیدگاه امام خمینی )س( و دیگر  با بررسی ،نیزدر مورد نسب این طفل جایز شمرد. 

تاثیر  از حیثو تمامی آثار ابوت منتسب بوده به زوج  چنین طفلی، حتی با فرض جایز نبودن این نوع تلقیح،رسد به نظر می مطالب فوق،

 منتسبگونه که گفته شد عرف چنین فرزندی را به صاحب نطفه زیرا همان باشدمیها نیز در این شق مجری گذاری آن بر جرایم و مجازات

موضوع فرزند سه والدی تلقیح تخمک مادر و اسپرم پدر در کنار یک تخمک دیگر از یک زن اهداء کننده هم چنین در حال حاضر . کندمی

 قاعدتا باید احکام مترتب بر آن نیز از سوی فقها و حقوقدانان مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.که  کرده استمطرح را 

 . اهدای جنین5

باشد بدین صورت که اسپرم و تخمک مرد و زن بیگانه را با هم تلقیح و در رحم زن شق دیگر تلقیح مصنوعی اهدای جنین می

ادله حرمت مخالفین در خصوص دو قسم از تلقیح به شرح مطالب فوق، باید گفت این نوع تلقیح  با بررسیدهند. متقاضی جنین قرار می

حاکی از پذیرش نیز به صراحت  23/5/5722در تاریخ ی اهدای جنین به زوجین نابارور قانون نحوهشود و تصویب مشمول ادله حرمت نمی

وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل  »دارد: قانون که مقرر می این 7لکن با بررسی ماده باشد. مشروع بودن این تلقیح می

رسد چنین طفلی فرزند به نظر می« نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اوالد و پدر و مادر است.متولد شده از لحاظ 

 چنین طفلی تاثیرگذار نخواهد بود. شود لذا رابطه ابوت برجرایمی ارتکابی برنسبی زوجین محسوب نمی

 

  ابوت در فرزند به شبهه. 2-4

پوشیدگی کاری یا امری، امری که در آن حکم به صواب یا خطا نتوان کرد، شک و گمان، اشکال در تمیز  شبهه در لغت به معنای

اگر مردی حرمت حرام را نداند و با زنی ( و در اصطالح حقوقی 637 ، ص5723 عمید،آمده است. ) دادن حق از باطل یا حالل از حرام

، ص 5723ای،قبله) شودد، وطی وی وطی به شبهه نامیده میداننزدیکی کند که استحقاق نزدیکی با وی را ندارد، اما خود را مستحق می

 که دو صورت دارد: شبهه عقدی، شبهه عملی. (52

 معلوم شود که عقد باطل بوده است.. شبهه عقدی آنست که مردی با زنی ازدواج کند و بعد  5

. شبهه عملی آنست که مردی با زنی بدون انعقاد عقد صحیح یا باطل بدون توجه به چیزی نزدیکی کند یا معتقد باشد که برایش  2

 (.725ص ، 5732)مغنیه،  حالل است و بعد معلوم شود که حرام بوده است. نزدیکی کردن به خیال آن که زوجه است داخل این نوع است
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شود. اگر شبهه از هر دو طرف فقهای امامیه و اهل سنت معتقد هستند که به هر طریقی که شبهه محقق شود نسب شرعی ثابت می

-)قبله شوداگر از یک طرف بود فرزند ملحق به اشتباه کننده است و از کسی که اشتباه نکرده نفی می شود وشد فرزند به هر دو ملحق میبا

امام خمینی )س( نیز همانند دیگر فقهای امامیه معتقدند متولد از وطی به شبهه مانند متولد از حالل است و فرزند  (.25، ص 5723ای، 

 (.653و  635،  صص 5735ناشی از شبهه به پدر ملحق است )موسوی خمینی، 

ب نطفه ملحق شده و تمام احکام و آثار کند که فرزند ناشی ازشبهه به صاحنین نزد اهل سنت و شیعه اقتضا میاصول قوابنابراین  

به طرفی قانون مدنی نیز فرزند ناشی از شبهه  5565 و 5355مواد ی ایران در حقوق موضوعهها مترتب شود. در مربوط به پدر و فرزند بر آن

)پدری که اشتباه کرده( و نتیجه منطقی چنین امری تسری آثار ناشی از ابوت به پدر طفل ناشی از شبهه شود که در اشتباه بوده ملحق می

لذا پدر طفل ناشی از شبهه در صورت ارتکاب برخی جرایم، به شرح مطالب فوق، بر چنین فرزندی حسب مورد مشمول سقوط،  خواهد بود.

 .تخفیف، تشدید مجازات و یا اباحه قانونی خواهد شد

 

 خواندگیابوت در فرزند .2-5

نهاد "خواندگی آمده است: در تعریف فرزندباشد. خواندگی میو فرزندخوانده ث مربوط به قلمرو ابوت بحث فرزندیکی دیگر از مباح

یعت در شر (.27، ص5732امامی، ) "آیدخوانده به وجود میخوانده و مادرخوانده و پدره موجب آن رابطه خاصّی بین فرزندقانونی است که ب

سوره احزاب  5آیه چنانکه داند، را از اسباب ارث نمیخواندگی پذیرفته شده لکن با تفکیک قلمرو آن از قرابت نسبی، آن نهاد فرزند اسالم

 مین سوره آمده است:ه 5ی و در آیه «و ما جعل ادعیائکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواهکم و اهلل یقول الحق و هو یهدی السبیل»فرماید: می

خواندگان شما در دو آیه اخیر تصریح شده که فرزند. «الدین و موالیکمفاخوانکم فیآبائهم ادعوهم البائهم هو اقسط عنداللّه فان لم تعلموا »

ها را خواندهندارد. باید فرزندنامید، واقعیّت گویید و چنین طفلی را فرزند خود یا دیگران میفرزند واقعی و صلبی شما نیستند و آنچه شما می

ها مشخص نباشد این گونه افراد برادران دینی و دوستان و به نام پدران واقعی آنها بنامید که درست و واقعیّت همین است و اگر پدر آن

نمایند فرزندی قبول  و شوهری طفلی را به از دیدگاه امام خمینی )س( نیز اگر زن (.725، ص 5732)مغنیه،  گردندیاوران شما تلقی می

 (.5732، 553ص  د )موسوی خمینی،شوشود و آثار فرزندی مترتب نمیها محسوب نمیشرعا فرزند آن

درخواست کننده باید ، 5732مصوبسرپرست قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد  به موجب در حقوق ایران

های مربوط به نگهداری و نوجوان تحت سرپرستی واگذار کند و موظف است تمامی هزینهبخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا 

تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ این قانون  53تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی تامین نماید. مطابق ماده 

نیز مکلف است نسبت به سرپرست،  مذکوراست. کودک یا نوجوان نگهداری، تربیت و نفقه، و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اوالد 

خوانده از سرپرستان، تنبیه وی در حدود متعارف توسط و در صورت عدم اطاعت فرزند احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند

م محسوب نخواهد شد. با بررسی ، اقدام سرپرستان جر5732مصوب  قانون مجازات اسالمی 552سرپرست مجاز است و برابر بند پ ماده 

حفظ مصلحت طفل یا  لکن به جهت استخواندگی به مانند قرابت نسبی پذیرفته نشده فرزندکه در حقوق ایران شود این قانون مالحظه می

مصلحت با خوانده در صورت وجود  تعیین شده است. تجویز ازدواج سرپرست و فرزنددرخواست کننده  براینوجوانان یکسری تکالیف 

خواندگی است لذا با  ی قرابت نسبی من جمله ابوت در خصوص فرزندتشخیص دادگاه و سازمان بهزیستی حاکی از عدم پذیرش رابطه

 خوانده کماکان پا برجا خواهد بود.خاطر ارتکاب جرم بر فرزنده خوانده ب همانند قصاص پدر این رابطهآثار عدم ی ابوت منتفی بودن رابطه

 

 ابوت در فرزند ناشی از لعان . 2-6
کنند به این نحو که شوهر با سوگندهای ویژه لعان یا مالعنه تشریفات خاصی است که با اجرای آن زن و شوهر یکدیگر را لعن می

حسینی بهارانچی، داند. )صالحی مازندرانی و ده را فرزند خود نمیدهد یا کودکی را که از همسرش متولد شای به زن خود نسبت زنا می

شود، چون از خود شد از طرفین حد ساقط است و فرزند، به مرد ملحق نمیانجام مالعنه  زمانی که بر طبق فقه امامیه(. 555ص ، 5737

 برند. منتسب و از هم ارث می به مادرش بلکه( 232، 5732مغنیه، و  676و  677، صص 5735موسوی خمینی، ) استنفی کرده 

به نفی فرزند  برند. بنابراین با توجهو پدر وی از هم ارث نمیقانون مدنی فرزند ناشی از لعان  222طبق ماده بر در حقوق ایران 

 کند.تسری پیدا نمی فردیبه چنین  ی ابوتی بین پدر و فرزند منتفی و در نتیجه در این فرض آثار رابطهرابطه، پدر در لعان توسط

 

 

 

 

http://www.joce.ir/


 11 -33، ص 1318 بهار،  11فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 ابوت در فرزند ناشی از عقد موقت . 2-7

صورت دایم است. عقد موقت  اینباشد نکاح موقت یا منقطع و در غیر چنانچه عقد نکاح بین زن و مرد برای مدت معین و مشخص  

ابتدا جایز  گویندازدواج موقت را قبول ندارد و می فقهای اهل سنت که به آن عقد متعه نیز گویند مورد قبول فقهای شیعه واقع شده لکن

 بوده و بعدا تحریم شده است.  

، 5735)موسوی خمینی،  فرزند شرعی است به مرد ملحق و زن در نکاح منقطعفقهای امامیه فرزند امام خمینی )س( و دیگر از نظر 

و  (.725، 5732)مغنیه،  باشدوجود دارد برای او نیز میو بدون استثناء هر حقی از حقوق شرعیه و اخالقیه که برای اوالد شرعی  (537ص 

اند اما فقهای اهل سنت در بحث از احکام ازدواج در بحث ازدواج موقت یکی از عناصر مشترک بین ازدواج دائم و موقت را احکام اوالد دانسته

ق، صص  5732)جزیری،  "شود، مگر اینکه شرط شودحکم ازدواج موقت این است که: ... و بوسیله آن نسب ثابت نمی"گویند: موقت می

  .(533و  536

فرزند متعه همانند فرزند ناشی و  (5333-5335 مواد)قانون مدنی،  پذیرفته شدهنکاح موقت  ،به تبع فقه امامیهدر حقوق ایران نیز، 

حمایت از  به جهت 5735ایت خانواده مصوب قانون حم 25ماده در این راستا  باشد.میی حق و حقوق فرزندی از نکاح دائم دارای کلیه

فرزند متولد از نکاح موقت و رفع مشکالت رخ داده در این زمینه، ثبت ازدواج موقت در زمان باردار شدن زوجه را الزامی کرده و برای آن 

ناشی ام احکی کلیهمشمول الذکر بر این فرزند، در صورت ارتکاب جرایم سابقپدر چنین فرزندی نیز بنابرین  ضمانت اجرا تعیین نموده است.

 شود.ی ابوت میاز رابطه
 

 نتيجه گيري
ی ابوت بر جرم و اعمال مجازات به وضوح دیده در حقوق کیفری اسالم و حقوق کیفری ایران به تبعیت از فقه امامیه، تاثیر رابطه -5

شود و حتی گاهی وجود این شود و این تاثیرگذاری به شکل معافیت از مجازات، تخفیف و یا تشدید مجازات و عدم تحقق جرم دیده میمی

 باشد.نیز میرابطه موجد جرم 

انتساب طبیعی طفل به پدر اعم از شرعی یا غیر شرعی موجب ایجاد آثار ابوت است و تفاوتی بین  شیعهدر حقوق ایران و فقه  -2

فرزند متولد شده از  ،ه از نکاح موقتطفل متولد شدهم چنین  نخواهد بود.ها بر جرم و مجازاتفرزند مشروع و نامشروع از حیث آثار ابوت 

چنین پدر  دنبال دارند لذاه حقوقی نسب شرعی را بآثار فقهی و  کلیه ی زن و شوهر،نطفه فرزند ناشی از تلقیح مصنوعیو روی شبهه 

 شود.گیرند، میی ابوت نشات میطهکه از رابها یا تشدیدهایی کلیه ارفاقمشمول  فرزندانی

شود. با این حال در حقوق ایران، جهت حفظ خوانده جاری نمیاحکام فرزند حقیقی در مورد فرزندفقه اسالمی و حقوق ایران در  -7

 بینی شده است.پیشتوسط پدر خوانده و مادر خوانده خوانده  مصلحت طفل، حقوقی همچون پرداخت نفقه فرزند

شود بنابراین پدر کام فرزند قانونی و شرعی ملحق میحیث حرمت نکاح به اح فرزند رضاعی فقط ازو اسالم  نظام حقوقی ایراندر  -5

-ی ابوت نشات میکه از رابطه رضاعی در صورت ارتکاب جرم علیه فرزند رضاعی مشمول معافیت و تخفیف از مجازات و یا عدم تحقق جرم،

صورت وقوع زنا نیز مشمول تشدید مجازات زنای با محارم نخواهد گیرد، نخواهد شد. متقابال پدر تکلیفی به انفاق فرزند رضاعی ندارد و در 

ی پدر لعان فرزند توسط پدر سبب قطع رابطه هم چنین .است از محارم سببی زیرا قدر متیقن از زنای با محارم، محارم نسبی و زن پدر شد

شوند. لذا پدر، در صورت ارتکاب جرم علیه فرزند لعان شده، تابع و فرزندی بین ایشان شده و در نتیجه پدر و فرزند بیگانه از هم محسوب می

 احکام عمومی جرم و اجرای مجازات است. 
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، بهار و 55و  57دیدگاههای حقوقی، شماره  فصلنامهبررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع، ، _____________ [73]

 .32تابستان 

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، ــــــــــــــــ،  [75]

 .5723شماره هشتم، سال 

 .5732حقوق مدنی خانواده، جلد دوم، تهران، انتشار، بهمن برنا، کاتوزیان، ناصر،  [72]

 -الحدود، مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السالم، قم  -نکرانى، محمد فاضل موحدى، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ل [77]

 ق. ه 5522ایران، چاپ اول، 

 .33، ناشر: روزنامه رسمی، چاپ اول، تابستان 5736مجموعه قوانین سال  [75]

)دفتر سوم(، بهار  35بیگانه، فصلنامه مقاالت و بررسیها، شماره  مرقاتی، سید طه، نسب ناشی از لقاح مصنوعی با دخالت عامل [75]

 .27و تابستان 

ناشر: موسسه انتشارات جهاد  : پورجوادی، کاظم،ترجمه، جلد چهارم، فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه جواد، محمدمغنیه،  [76]

 .5732بهار چاپ چهارم،قم،  )ماجد(، دانشگاهی

، جلد اول تا چهارم، ترجمه: موسوی همدانی، سید محمد باقر، ناشر: دارالعلم، الوسیلةتحریر موسوی خمینی، سید روح اهلل،  [73]

 ای قائمیه اصفهان.، مندرج در سایت مرکز تحقیقات رایانه5735چاپ پنجم، 

 ، ترجمه جلد دوم، تحقیق و نشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(، چاپ: موسسهتحریر الوسیلة، ـــــــــــــــ [72]

 ، مندرج در پرتال امام خمینی )س(.5732چاپ و نشر عروج، چاپ چهارم، ، 

، استفتائات، جلد نهم، تحقیق و نشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(، چاپ: موسسه چاپ و نشر ـــــــــــــــ [73]

 ، مندرج در پرتال امام خمینی )س(.5732عروج، چاپ چهارم، ، 

، 76شماره  ،ندای صادقی ، ماهنامهحقوقی و موافقان و مخالفان آن -در اندیشه فقهیمیر هاشمی، سرور، تلقیح مصنوعی   [53]

 .27زمستان 

 .5723زاده، عباس، بررسی حقوقی روشهای نوین باروری، انتشارات مجد، چاپ اول،  نایب [55]

، سی و یکم، چهل و یکم، چهل سومنجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، جلد بیست و  [52]

 ق.  ه 5535لبنان، چاپ هفتم،  -و دوم، دار إحیاء التراث العربی، بیروت 

 .5733، خرداد و تیر 23قسمت دوم، ماهنامه دادرسی، شماره  –محمد رضا، سرقت مستوجب حد یزدانیان،  [57]
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 i- تواند فرزند نمی "الیقاد الوالد بولده "دلیل روایت ه ب .5 باشند. زیرا:مشهور فقها در صورت قتل مادر فرزند توسط پدر، نیز قایل بر عدم قصاص پدر می

-که قصاص به او به ارث رسیده قصاص نمی شود به طریق اولی درجاییخود فرزند قصاص نمیگونه که پدر به قتل همان سبب قصاص پدر خود شود، و

. فحوای 7 .(535ص ق،  5535نجفی، ) شودمانع از قصاص پدر توسط فرزند می ،. عمومات ادله مصاحبت به معروف2 . (33 ق، ص 5556 اصفهانى، شود

البته این بحث در جایی است که  (.553ق، ص  5557عاملى، ) شودقصاص پدر در این زمینه میخاطر قذف مادر نیز مانع از ه عدم اجرای حد بر پدر ب

تواند با پرداخت سهم چه برای زن وارثی غیر از فرزند این مرد باشد، وی )وارث غیر از فرزند مرد( می نبرای مادر فرزندی از غیر این مرد نباشد. اما چنا

با این حال مخالفین این نظر معتقدند که روایت الیقاد الوالد بولده ظهور در  (.553ق، ص  5557عاملى، )ی پدر، وی )پدر( را قصاص کند فرزند از دیه

یست طور غیر مستقیم صاحب حق قصاص شود و عالوه بر این در اینجا اولویتی مطرح نه جایی دارد که پدر مستقیما فرزند خود را بکشد، نه اینکه فرزند ب

خاطر مادر بوجود آمده است ه شود رابطه ابوت است که در اینجا این رابطه مطرح نیست بلکه قصاص بزیرا که آنچه سبب عدم قصاص پدر به فرزند می

 (.563و  553ق، صص  5525)لنکرانی، 

 ii- ای برخالف نظر مشهور فقها که قائل به عدم قصاص قانون مجازات اسالمی در جایی که مردی همسرش را بکشد و قصاص به فرزند به ارث برسد، رویه

صراحت به سقوط حد قذف پدر، در ه باشند، اتخاذ کرده و پدر را از قصاص معاف نکرده است زیرا برخالف قذف که بپدر توسط فرزند در این فرض می

معافیت پدر از قصاص نشده است. لذا فرزند، در صورت قتل ای به فرض قذف مادر فرزند که فوت شده است، اشاره شده است در مورد قتل هیچگونه اشاره

 تواند پدر خویش را قصاص کند. مادرش توسط پدر، می

 

 iii- شود لکن در سرقت پدر از مال فرزند اگر پدر مال فرزند خویش را که در حرز دیگری است سرقت کند حد منتفی است و سرقت تعزیری ثابت می

 (.57، ص 5733باشد )یزدانیان، حد بر او اجرا خواهد شد زیرا استثنا وارد شده در خصوص مال فرزند میفرزند است، برباید اگر پدر مال دیگری را که نزد 

 ii- قانون اساسی، مقنن با ربا  53انگاری ربا نپرداخته بود. بعد از پیروزی انقالب اسالمی و در اصل در حقوق ایران تا قبل از پیروزی انقالب، مقنن به جرم

قانون اساسی به تعریف ربا و تعیین اموال  53ی اجرای اصل در قوانین بعدی مثل قانون نحوهمخالفت نمود که البته هنوز هم فاقد وصف مجرمانه بود و 

 انگاری نمود.این قانون، ربا را جرم 535ی مقنن در قانون تعزیرات و در ماده 5735ل حاصله از این عمل پرداخت. در سا

 i- شود اما اگر مادر نیز نداشته باشد با وی یا عدم تمکن مالی ایشان، انفاق بر فرزند بر مادرش واجب می در نبود پدر، جد پدری و یا اجداد پدری

ق، صص  5535، نجفی، 657-655، صص 5735النفقه، هرچند باال روند، است )موسوی خمینی، واجب تنگدست باشد بر عهده پدر و مادر مادر شخص 

 ( .233ق، ص  5532و حلی،  722و  725

 ii-  یکی از 5755موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ه ب»: هیئت عمومی دیوانعالی کشور 7/5/5736-653رای وحدت رویه  شماره

. شده استمقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل ن نامه است وبت احوال ، ثبت والدت و صدور شناسث وظایف سازمان

نباشد یا مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعالم والدت و صدور شناسنامه  وور نسبت به مواردی که ازدواج پدر قانون مذک 53و ماده 56و تبصره ماده 

، لکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از معلوم باشد تعیین تکلیف کرده استکه ابوین طفل نا این

زانی پدر عرفی طفل تلقی و  از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی )رضوان اهلل تعالی علیه( 553و7عمومات و اطالق مواد یاد شده و مساله 

ها منتفی است قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آن 255باشد و حسب ماده جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی مینتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از 

ق موازین شرعی و وانعالی کشور موجه و منطبام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیو لذا رای شعبه سی

برای شعب دیوان عالی کشور و  5722گردد. این رای باستناد ماده واحد قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال قانونی تشخیص می

 (.523ص ، 5736،5733)مجموعه قوانین سال « دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
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