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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 تربيت خانوادگي 
تربيت  يهاساحتدر مبحث تربيت خانوادگي، ابتدا وظائف كلي خانواده را نسبت به تربيت ذكر كرديم و بعد وارد 

شديم منتها بازگشتي به اول بحث داشتيم و آن واليت پدر بود و در حقيقت در آغاز ورود در بحث تربيت خانوادگي، 
عمومي دارد كه به آيات و  ◌ٔ فهيوظيك  الجملهفيعمومي تربيت بود كه  ◌ٔ فهيوظدو موضوع را مطرح كرديم كه يكي 

همچنين يك  و ؛ادله مستند شد و فروعات آن را ذكر كرديم روايات مستند شد و يكي هم واليت عمومي بود كه به
  تربيتي بود كه يكي هم ساحت تربيت جسمي و ... بود. يهاساحتبخش در مورد تمحيدات تربيتي و 

 حفظ النّسب
، به آن توجه كرد و آن حفظ النسب هاساحتموضوع ديگر از موضوعات عمومي است كه بايد قبل از ورود در 

ضوعي است كه در فقه كمتر مطرح شده است و در حقوق امروز اين موضوع جايگاه مهمي دارد. حفظ است و اين مو
مطرح شود كه آيا در پدر و مادر حفظ نسب اين  سؤاليدر فقه ما مطرح است و ممكن است  استطرادياالنساب به طور 

شخص و ثبت و ضبط نسب اين كودك ضرورت دارد؟ يا به عبارت اخري اين حقي است براي فرزند كه نسب او 
پدر و مادر است يا  ◌ٔ فهيوظ ميكنيم سؤال باريكمضبوط و محفوظ بماند يا خير؟ اين دو روي يك سكه است يعني 

كه حق فرزندان است يا نيست و اصوًال حق معاني مختلفي دارد و معنايي كه در اين  ميكنيم سؤالهم  باريكنيست و 
الزامي است و عدم انجام آن موجب  ◌ٔ فهيوظدر قبال او دارد كه  ايوظيفهاين است كه ديگري  شوديمجا مطرح 

اري انجام دهد و آن كار الزامي كه ضرر و زياني به او برسد. پس حق در جايي است ديگري بايد در قبال او ك شوديم
  .شوديمو به شخصيت او يا مال او يا حيثيت او ضرر و زياني وارد  كنديماست و اگر انجام ندهد او زياني 

 المللبينحقوق كودك و قوانين 
با عنوان حقوق كودك وجود دارد و به  ييهاكتاببحث حقوق كودك از موضوعات مهم دنياي امروز است و 

حقوق  ◌ٔ هياعالمي است و بعد از المللبينبيشتري قرار گرفته است و داراي قوانين  موردتوجهاخير  يهادههخصوص در 
يك منشور عمومي بشري به نام حقوق كودك داريم كه در  80-90 ◌ٔ دههبشر كه بعد از جنگ جهاني تصويب شد، در 
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سال قبل، كنوانسيون حقوق كودك ايجاد شد كه كشور ما هم به  10-15بند دارد و بعد از آن در حدود  10-15حدود 
و آن اين است كه در صورتي كه خالف  كنديمقيودي ذكر  رديپذيمرا  هااينآن ملحق شده است البته كشور ما وقتي 

  ، بر خالف كنوانسيون حقوق زن كه به آن ملحق نشديم.حق تحفظ داريم هااينشرع و دين اسالم نباشد، در مورد 

 حفظ النسب در حقوق مدني 
-15حقوق كودك است و  ◌ٔ هياعالمي داريم كه يكي همان المللبيندر حقوق كودك ما دو منشور عمومي جهاني و 

ت كه در آن به حق آموزشي و مسكن شده است و بر اساس آن كنوانسيوني تنظيم شده اس اياشارهبند دارد و  10
ثبت  توانندينمكنوانسيون، حق حفظ نسب نيز وجود دارد و اين حق كودك است كه نسبش محفوظ بماند و پدر و مادر 

كه بايد شناسنامه بگيرند و اين مسئله در حقوق مدني هم آمده است و در حقوق مجازات  كننديمنكنند و لذا الزام 
دو هفته شناسنامه گرفته شود و اگر  ◌ٔ فاصلهبايد در  شوديمي كودك متولد وقت ديگويماسالمي نيز بندي آمده است كه 

به خاطر اين است كه در حقوق جديد و  هااين ◌ٔ همهشناسنامه نگيرند، شش ماه حبس تعزيري دارد و در واقع 
كنوانسيون حقوق كودك و همچنين قوانيني كه در كشورهاي مختلف از جمله كشور ما وجود دارد، گفته شده است كه 
بايد نسب كودك را ثبت و ضبط كنيد تا انساب او محفوظ بماند و حق نداريد آن را رها كنيد و به طور خاص بر 

رده است و گفته است كه بايد براي كودك سجل گرفته شود و زمان گرفتن آن نيز تحديد شده شناسنامه گرفتن تأكيد ك
  است و حتي تأخير آن نيز مواجه با عقوبت است.

معين حقوقي عنايت شده است و حتي  يهاچارچوبحفظ نسب آن هم در  ◌ٔ مسئلهپس در دنياي امروز بر اين 
و مسلم براي كودك به شمار آمده است كه پدر و مادر بايد نسب او ترك آن مجازات دارد و به عنوان يك حق قطعي 

  را به صورت روشن و قانوني ثبت و ضبط كنند.

 لزوم حفظ نسب 
روشن شود كه فضاي مطرحي است و به صورت جدي وجود دارد و  سؤالبود براي اين كه فضاي اين  ايمقدمهاين 

  علت اين قصه هم از يك منظر كالن دو چيز است: 
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 شناختيروانالف. آثار 
يكي جهات اعتباري و هويتي است، براي اين كه شخص بداند به كجا وابسته است و از كجا نشئت گرفته است و به 

مندي است هويت داري و عزت و كرامت و هويت منتسب است و اين موجب نوعي ايشجرهو درختي و  ايخانوادهچه 
  دارد.  شناختيروانحي و نفساني و رو ◌ٔ جنبهو اين يك جهت است كه 

 ب. آثار حقوقي
و احياناً در  برنديمو از او ارث  برديمحقوقي قصه است كه وقتي معلوم شد كيست، ارث  يهاجنبهجهت ديگر هم 

  نكاح و ... آثار حقوقي بر او مترتب است.
زو حقوق الزامي به است و ج موردتوجهبنابراين ثبت و ضبط و تسجيل انساب در حقوق جديد و مقررات جديد  

شمار آمده است و جزو وظائف پدر و مادر به شمار آمده است و براي ترك آن مجازات معين شده است و علت آن هم 
را بدانند  تا هويت  شانيهاخاستگاهو انتسابشان را به اصول و  ءقصه است كه افراد انتما شناختيروانيكي بعد 

جهت دوم هم آثار حقوقي مترتب بر اين انساب است مانند ارث و نكاح  و ؛پيدا كنند هااينخانوادگي و شخصي و امثال 
  . هااينو امثال 

 حفظ النسب از ديدگاه شرع
مطرح است كه آيا چنين حقي ثابت است يا نه؟ روشن است كه از نگاه شرع هم اين  سؤالدر شريعت هم اين 

ن شرعي است مثل ارث و نكاح كه گاهي موجب جواز و حرمت انساب موضوع و مبناي حقوق و ضوابط و قواعد فراوا
، يعني مبنايي براي قوانين و مقررات شرعي است، چه الزامي و چه قوانين و مقررات حقوقي اخالقي كه الزامي شوديم

  نيست، بنابراين انساب در شرع هم مبناي احكام و چيزهاي فراواني است.
  زات اسالميحفظ النسب در قانون مدني و قانون مجا

در قانون مجازات  و ؛آمده است كه بايد به اطالع ثبت احوال برساند و ثبت و ضبط شود 993در قانون مدني ماده 
  ماه حبس دارد. 6بايد تا دو هفته اقدام كند و اگر كسي تا دو هفته اقدام نكند  ديگويموجود دارد كه  ايمادهاسالمي هم 

حقوق كودك و  ◌ٔ هياعالمچوب معين اين كه شناسنامه گرفته شود، پس اين حق حفظ نسب، آن هم در چار
 هااينو جمهوري اسالمي هم هر دوي  اندشدهسال تصويب  8-10 ◌ٔ فاصلهبه  هااينكنوانسيون حقوق كودك دارد كه 
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و اين را پذيرفته است منتها در كنوانسيون شرطش عدم مخالفت با شرع است. در قانون مدني و مجازات نيز آمده است 
  جايگاه مهمي است كه در دنياي امروز بحث حفظ نسب، آن هم به طريق معين دارد.

 پدر در حفظ نسب  ◌ٔ فهيوظ
، مطرح است كه آيا از نظر شرعي هم شوديمفقهي كه به نحوي مربوط به فقه خانواده و تربيتي  سؤالدر اين جا اين 

دوم شكل آن است يعني آيا به همين شكلي كه  سؤالند؟ و اين حق كودك است و پدر وظيفه دارد كه نسب او را حفظ ك
 شوديمو معلوم  شناسديمو طوري است كه مردم او را  سدينويماست كه شناسنامه گرفته شود يا مثالً در پشت قرآن 

س است؟ پ عكه نسب او حفظ شد، چون اثبات نسب يا به اقرار است، يا به بينه است و يا به فراش است كه نوعي شيا
  دوم اين است كه به چه شكلي؟ سؤالاين است كه اصل حفظ نسب فرزند الزم است يا خير و  سؤال

مثبت است يعني هم الزم است كه نسب كودك  سؤالاز لحاظ حقوق امروز اين از امور مسلم است و جواب هر دو 
ك و مبناي انساب و اشخاص به را حفظ كند و هم از طرق قانوني معين يعني شناسنامه گرفتن اقدام كند و همان مال

  از نظر فقهي وجود دارد. سؤالو هر دو  ديآيمشمار 

 اخفاء نسب 
اصل اين كه بايد حفظ نسب شود با توجه به اين كه مبناي حقوقي زيادي است، آيا الزم است يا الزم نيست؟ مثالً 

، به داندينمكه كسي  كنديمممكن است كسي ازدواج كرده است و صاحب فرزند شده است و اين را طوري مخفي 
زرگ كرده و به وظايف ديگر عمل كرده است ولي خصوص اين كه گاهي ممكن است خود كودك هم نداند، مثالً او را ب

فرزند اين شخص است، آيا اين جايز است يا جايز نيست كه او نداند كه  داندينمطوري رفتار كرده است كه كودك 
فرزند اوست و كسي نداند كه فرزند اوست و در تاريخ محو شود كه او فرزند چه كسي بود؟ يعني پدر بايد كاري كند كه 

كه نسب او روشن نباشد و كسي  ايگونهبهمخفي كاري و ابهام كاري كند  توانديممحفوظ بماند يا اين كه  اين نسب
  نداند؟

 هاآنكه ترديدي در اين نباشد كه بايد پدر و مادر و خانواده كاري كنند كه انتماع و انتساب او به  ديآيمبه نظر 
باشد يا موجب ابهام در قضيه شود، خالي از اشكال نيست و مشخص باشد و هر اقدامي كه موجب عدم وضوح مسئله 
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ذكر كرد به اين  شوديمبايد كاري كنند كه چنين ابهاماتي نباشد و انتساب روشن باشد. وجوهي كه براي اين مسئله 
  ترتيب است: 

 وجه اول: حكم عقل و سيره
ارد و طبعاً شرع هم آن را قبول دارد و وجه اول اين است كه كسي بگويد در اين جا حكم عقلي و عقاليي وجود د

كه انتماع و انتساب به اشخاص و آباء و امّهات ضرورت  گويندميحكم عقلي و عقاليي هم اين است كه عقل و عقال 
. البته سيره هم بر اين امر مستقر بوده است كننديمو مذمت  داننديمدارد و اگر كسي آن را مخفي كند او را مستحق ذّم 

و بايد بگوييم همراه با قيود ديگري است. پس عقال كسي را كه نسب فرزندش را  رساندينمسيره بيش از جواز را منتها 
و شرع هم آن را منع نكرده است و اين حكم عقل و عقاليي است و ردعي هم  كردنديممخفي كند و حفظ نكند توبيخ 

 ديآيم، اين يك دليل است كه به نظر شوديمامر ثابت  بنابراين اين ؛نسبت به اين حكم عقلي و عقاليي وجود ندارد
و شارع نه تنها ردعي نكرده است بلكه شواهد زيادي هم وجود دارد كه شارع عنايت دارد كه انساب  هستدرست 

اختالط پيدا نكند و به هم نريزد و نسبت به نظام انساب عنايت دارد، پس نه تنها رادعي و چيز مخالفي با اين حكم و 
نيز وجود دارد. اين يك دليل است كه به نظر  هاآنو سيره و دريافت و فهم عقال وجود ندارد بلكه شواهد تأييد  ارتكاز

و  دانستنديمدليل تامّي است و شايد علت اين كه فقها آن را مطرح نكردند اين است كه مسئله را خيلي واضح  ديآيم
ص را حفظ كنند و كاري كنند كه جايگاه خانوادگي و انتسابش مشخص اال در اين كه بايد پدر و مادر هويت اين شخ

 القاعدهعليو از نظر عقال هيچ ترديدي در آن وجود ندارد و شرع هم آن را منع نكرده است و پذيرفته است و  باشد
  .ديآيمعدم ردع شارع پذيرش به حساب 

 وجه دوم: آيات و روايات
 »بِمَعْرُوف بَيْنَكُمْ  أْتَمِرُوا وَ« ◌ٔ هيآالف. 

 بَْينَُكمْ  أْتَمِرُوا وَ «بايد با معروف با اين فرزند معامله كنيد.  ديگويموأتمروا بينكم بالمعروف است كه  ◌ٔ هيآوجه دوم 
معاشرت به  يهاراهكه يكي از  ديآيم. به نظر شوديممربوط به كسي است كه از انسان متولد  6طالق/» بِمَعْرُوف

معروف و اقدام معروف با او اين است كه جايگاه خانوادگي او معلوم باشد و اگر كسي اين كار را انجام ندهد در واقع از 
  داللت كند.» بِمَعْرُوف بَْينَكُمْ  أَْتمِرُوا وَ«نظر عقاليي منكري انجام داده است. اين هم وجهي است كه بعيد نيست 
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 مضارّه ◌ٔ هيآب. 
كه بعضي به آن استشهاد كردند ولي ما  هست 233بقره/ »بِوَلَدِه لَهُ َموْلُودٌ ال وَ بِوََلِدها والِدَةٌ تُضَارَّ ال«ديگر  ◌ٔ هيآ

 تواندينمنبايد ضرر برساند و  ديگويمكه اقدامات ايجابي انجام دهد بلكه فقط  كندينممضاره داللت بر اين  ◌ٔ هيآگفتيم 
اما اين كه  ؛يعني اگر فعلي ضرر باشد بايد آن را ترك كند دانديمحكم الزامي بياورد و فقط ضرر رساندن را حرام 

بگويد اگر تركي موجب ضرر است، واجب است انجام دهد، بعيد است كه بتوان از آن اثبات كرد و در اين جا نيز از نوع 
  . كندينمت ، داللكندينمدوم است و اين كه نسب او را حفظ 

 در اخفاء نسب »اضرار«ظهور 
كه در استدالل به آيه بايد  ديآيمكه به آن استدالل شده است و چنين جوابي داده شده است و به نظر  ايآيهاين 

  قائل به تفصيل شويم و توضيح آن اين است كه ما در حفظ انساب دو چيز داريم:

 الف. اخفاء نسب توسط والدين
كه معلوم نشود اين كودك مال او است و بعيد  دهديميكي اخفاء نسب است و آن اين است كه عملياتي انجام  

كه اين مخفي كاري اشكال دارد يعني شما عملي انجام داديد كه نسب او مخفي شده  ديگويمنيست كه بگوييم التُضارُّ 
  است.

 ب. عدم دخالت والدين
يعني او مخفي كاري نكرده است و به صورت طبيعي اتفاق افتاده است منتها او در بعضي مواقع هم چنين نيست  

تا آن را اعالم كند و اعالم  كندينممخفي شده است منتها او اقدام  ايزلزلهاقدام نكرده است كه واضح كند مثالً كودك در 
  .كندينم، صدق اخفاء كنديمو اظهار را ترك 

ضرر نرسان، عرفاً مخفي كردن اين نسب اگر در جايي اخفاء صادق  ديگويمكه  ايآيهممكن است كسي بگويد اين 
ولو ضرر روحي  يرسانيمحرام است چون به او ضرر  ديگويمباشد اين يك عمل است و عمل ايجابي است و التُضارُّ 
اما اگر در جايي  ؛استمهمي است و لذا اين حرام  شناختيروانباشد، اين كه او نداند از كجاست اين زيان شخصيتي و 
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اال اين كه در ترك  شودينماو اخفاء نكرده است بلكه فقط اعالم را ترك كرده است، ممكن است بگوييم آيه شامل اين 
و اعالم نكرده است، خود اخفاء است يعني نوعي عمل ايجابي است،  دانديماعالم هم صدق اخفاء كند يعني همين كه 

  . كنديمور كلي داللت اگر اين را بگوييم آيه به ط
 طوراين هابعضيكه  كندينممضاره سه احتمال وجود دارد: يكي اين كه بگوييم مطلقاً داللت  ◌ٔ هيآپس در باب 

در صورتي كه براي اخفاء عملي انجام دهد اما مضارّه ترك اعالم را شامل  كنديم. يكي اين كه بگوييم داللت اندگفته
  ال ضرر و حرج است كه قبالً گفتيم.  ◌ٔ قاعدهكه نظير  ايفنيبه خاطر وجه  شودينم

 ج. ترك فعل
ممكن است احتمال سومي بدهيم و بگوييم چه در جايي كه خود براي مخفي كردن كارهايي انجام دهد، اين مضاره 

 طبيعي موجب اخفاء اين عمل شده است ولي ◌ٔ حادثهاست و حرام است و چه اين كه ديگري انجام داده است يا يك 
ولي نهايتًا  كنديم، اين از باب عدم و ملكه است و اين را عرف يك امر وجودي تلقي كندينمو اقدام  توانديمچون او 

اعالم كند، ولي اين كار را نكرده است و كاري كرده است كه او ضرر كند، ترك مطلق نيست بلكه فعل است  توانستيم
بر اين ترك يك عنوان وجودي صادق است چون عدم و  و ؛شوديمو فعل هم فعل ضرري است و در اين صورت حرام 

و  كنديممواردش نوعي عدم و ملكه است كه شأن وجودي پيدا  ◌ٔ همهملكه است و اخفاء است و بعيد نيست كه بگوييم 
به صورت خاص هم اگر نداشتيم، ال ضررَ و ال ضرار داريم و  ال تُضار. البته شوديمدر اين صورت ال ُتضارُّ آن را شامل 

بنابر ال ضرار، ضرر رساندن حرام است چون ال ضرر نفي حكم الزامي است ولي ال ضرار يعني اين كه ضرر رساندن 
  حرام است.

 نظر آقاي اعرافي
به اين آيه يا الضرار براي حفظ  و استدالل شوديمبنابراين اين هم دليل بعدي است كه بعيد نيست بگوييم كه شامل  

وجوب انساب متوقف بر اين مقدمات است: اول اين كه ترك عدم حفظ نسب شخص و مخفي كردن نسب او ضرر است 
و علت آن اين است كه ضرر روحي و شخصيتي است و گاهي هم ضرر مالي و ... است. دوم اين كه بگوييم ضررهاي 

است. سوم اين كه چه در جايي كه خود او براي مخفي شدن اين نسب عمل  ال تضارُّروحي و شخصيتي هم مصداق اين 
 كنديمصدق اخفاء  هااين ◌ٔ همهاظهار كند، در  توانديمكند و چه در جايي كه عوامل ديگر آن را مخفي كرده است و او 

، يعني هر جايي كه هم شوديماين جا را شامل  ال تضارُّكه  گوييممي. با اين مقدمات شوديمو يك عمل وجودي تلقي 
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، آن كندينماظهار كند ولي اظهار  توانديممخفي كردن حرام است و هم آن جايي كه ديگري مخفي كرده است ولي او 
  هم حرام است.

  

 وقايه ◌ٔ هيآج. 
، ممكن است كسي به اين آيه استدالل كند به 6تحريم/ »نارا َأهْليكُمْ  وَ أَنْفُسَكُمْ  قُوا«: هستوقايه  ◌ٔ هيآدليل ديگر 

، مثالً ممكن بيفتدكه او در مواردي به گناه  شوديماين شكل كه اگر اين شخص انساب او را حفظ نكند اين موجب 
است با خواهرش و با محارمش ازدواج كند و امثال اين و بايد او را از اين گناه و آتش حفظ كند، اين استدالل درست 

و اين آيه كاري به احكام وضعي ندارد و فقط حكم  كندينماي اين كه به فرض اين كه او جاهل باشد، گناهي نيست بر
يعني بايد كاري كنيد كه او در گناه قرار نگيرد و اين آيه  »نارا َأهْليكُمْ  وَ أَنْفُسَكُمْ قُوا« ديگويمو  كنديمتكليفي را بيان 

كاري كن كه او در معصيت قرار نگيرد و جلوي اين كه او در گناه و  ديگويمشمولي نسبت به احكام وضعي ندارد و 
  . كندينمبا ازدواج با محارم خود معصيتي  داندينمشخصي كه نسب خود را  وگرنهرا بگيريد  بيفتدمعصيت 

   است كه در باب تربيت خانوادگي وجود دارد. ايعامهغير از حكم عقلي و عقاليي اين سه آيه از آيات 

 بر اثم  ◌ٔ اعانهوجه سوم: 
بر اثم داريم كه تسبيب  ◌ٔ اعانه ◌ٔ قاعدهبه نام  ايقاعدهدر اين جا بيان كرد اين نكته است كه  شوديموجه ديگري كه 

بر اثم حرام  ◌ٔ اعانهاگر كاري كند كه به ديگري كمك كند تا او گناهي بكند،  ديگويمو  رديگيمبه حرام هم در آن قرار 
 »اْلُعدْوان وَ  اْلإِثْمِ عَلَى تَعاوَنُوا ال«كه  داريمديگري  ◌ٔ قاعدهوقايه نداريم و كار به  ◌ٔ هيآاست و در اين جا كاري به 

يعني نبايد شما در گناه ديگري شريك شويد و در مقدمات كمك كنيد تا ديگري در گناه قرار بگيرد. اين هم  2مائده/
است كه ممكن است در اين جا به آن استدالل شود به اين ترتيب كه در اين جا هم وقتي نسب فرزند را مخفي  ايقاعده

براي اين كه جمع بين ُاختين شود و ازدواج با خواهر و خاله  شوديم ايزمينه، اين كندينمو نسب او را مشخص  كنديم
بر اثم حرام  ◌ٔ اعانهحرمت  ◌ٔ قاعدهاثم است و اين از باب  و عمه و ... كند و اين نوعي كمك به معصيت و تعاون بر

  است. 
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 نظر آقاي اعرافي
بر اثم را بحث كرديم، به استناد آيات و روايات بر خالف آقاي خوئي  ◌ٔ اعانهحرمت  ◌ٔ قاعدهكه سابق  طورهمانما 

و مرحوم آقاي خوئي و آقاي  بر اثم درست است ◌ٔ اعانهحرمت  ◌ٔ قاعده گوييمميو ...، كبري را قبول داريم يعني 
كه  طورهمانمشاركت در مقدمات و تمحيد مقدمات براي گناه غير، حرام نيست.  گفتنديمتبريزي آن را قبول نداشتند و 

حرام براي ديگري هم حرام نيست مگر در باب ظلم  ◌ٔ مقدمهحرام براي خود انسان حرام نيست، فراهم آوردن  ◌ٔ مقدمه
بر اثم حرام است و تمحيد مقدمات براي گناه ديگري  ◌ٔ اعانها نپذيرفتيم و معتقد بوديم بر اين كه اما ما آن ر ؛و امثال آن

وقايه گفتيم در اين جا نيز وجود دارد، براي  ◌ٔ هيآحرام است، ما كبري را قبول كرديم اما در صغري قصه اشكالي كه در 
و در اين جا وقتي خود او متوجه  آورديمطرف عقاب بر اثم است و اثم يعني گناهي كه براي  ◌ٔ اعانهاين كه آن حرمت 

  .شودينمو اين قاعده آن را شامل  كندينمنيست، گناهي 

 اثم واقعي و اثم منجز
در اين جا اين بحث وجود دارد كه مقصود از اثم در اين جا، اثم منجز است كه موجب عقاب است يا اثم واقعي 

ال تَعاونوا علي االِثِم  ديگويمشريفه  ◌ٔ هيآاست، ولو اين كه به خاطر جهل طرف موجب عقاب نباشد؟ يعني وقتي 
  ؟ ديگويميا ظلم و اثم منجز ظاهري را  ديگويميعني كمك به ظلم و گناه نكنيد، ظلم و اثم واقعي را  وَالُعدوان

، اين در جايي است كه طرف آگاه به كار خود باشد و با اين كار خود ديگويماگر بگوييم كه اثم و عدوان منجز را 
، اين ديدهيمو شما به دست او چاقو  كشديمم است، مستوجب عقاب شود، مثالً او كسي را با علم به ان كه كشتن حرا

 الواقعفيولي  دانديمو توجه ندارد كه اين كشتن حرام است بلكه آن را درست  كشديماما اگر او  ؛شوديمبر اثم  ◌ٔ اعانه
ايي كه او حرام است، در ج الواقعفيبر قتل و عدوان حرام  ◌ٔ اعانهدرست نيست منتها او توجه ندارد. اگر بگوييم كه 

حق او نبود كه كشته شود، در اين  الواقعفيولي  كندينمتوجه ندارد دادن چاقو هم حرام است ولو اين كه گناهي 
  بر اثم در اين جا هم حرام است يا اين كه موضوع دليل اثم و عدوان فعلي و منجز است؟ ◌ٔ اعانهصورت آيا اين 

ولي اگر اولي را بگوييم در آن صورت مثل مواقعي  شودينماگر دومي را بگيريم در اين صورت اين جاها را شامل  
بر او حرام نيست  ◌ٔ اعانهولي خود توجهي ندارد و بنابر نظر اول  دهديمكه گفتيم خود شخص كار حرام واقعي انجام 

  ولي بنابر نظر دوم حرام است.
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شريفه وجود دارد: يكي اين كه موضوع قاعده و مقصود از اثم  ◌ٔ هيآبر اثم و در  ◌ٔ اعانه ◌ٔ قاعدهپس دو احتمال در 
،  كنديماين به جايي كه خود او بداند كار خطايي  ◌ٔ دامنهو عدوان، اثم و عدوان منجز بر مكلف است كه در اين صورت 

شد ولو شخص مرتكب متوجه به حرمت با الواقعفييك احتمال هم اين است كه اثم و عدوان محرم  و ؛شوديممحدود 
حتي  شوديمحرمت اعانه از احتمال اول اوسع  ◌ٔ رهيداكه اگر احتمال دوم را بگيريم  واقعي نيست و براي او تنجز ندارد

كه در اين  شوديماين شخص مستحق قتل نيست، باز هم آن را شامل  الواقعفيولي  داندينمدر جايي هم كه شخص 
   كنديمصورت در بحث ما مصداق پيدا 

  

 كتمان نسب اثم واقعي
 ◌ٔ بچهو ممكن است  شوديم سرراهي ◌ٔ بچهو او  كنديمو مخفي  ديگوينميعني در جايي كه نسب شخص را به او 

مرتكب ازدواج ، داندينمزنا نيست و اين شخص در اثر اين كه انساب را  ◌ٔ بچهولد الزنا باشد، در حالي كه او  سرراهي
  ، شوديمبا محارم 

اما اگر  ؛، اشكال نداردشودينميا  شوديمدر اين صورت اگر شك داشته باشد كه اين اخفاء او منجر به اين كار 
اما حرمت واقعي دارد منتها تنجز پيدا  كندينمكه او ازدواج حرام واقعي انجام دهد كه او گناهي  شوديمكه منجر  دانديم

در اين جا تا فعليت وجود دارد  و ؛مصلحت و انشاء و فعليت و تنجز ◌ٔ مرحلهاز  اندعبارتنكرده است و مراحل حكم 
ولي براي او منجز نيست چون تنجز به علم است و او علم ندارد و در اين جا او اعانه كرده است براي اين كه او با 

امر محرم واقعي وجود دارد و استدالل به  الواقعفيولي  كندينماج كند ولو اين كه در اين ازدواج گناهي خواهرش ازدو
اين قاعده متوقف بر اين است كه اين را اثم و عدوان واقعي بگيريم يا منجز ظاهري بگيريم. البته استدالل به اين مطلق 

، اما اگر شك داشته باشد قطعًا جايز نيست ولي شوديمچيزي  نيست و فقط در جايي است كه يقين دارد منجر به چنين
، بدون اين كه گناه ظاهري در كار باشد و اين متوقف بر اين رديگيمكه با اين عمل او در يك گناه واقعي قرار  دانديماو 

عي مقصود است، يعني است كه چه نظري را انتخاب كنيم و بعيد نيست كه ما احتمال دوم را بگوييم كه اثم و عدوان واق
 و بعيد نيست كه اين اطالق را داشته باشد. اثم است نه اثم منجز الواقعفيچيزي كه 


