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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
بحثي كه شروع كرديم در خصوص حق ثبت نسب و هويت كودك بود و گفتيم كه مشخص بودن نسب و هويت 
كودك هم يك بعد شخصيتي و هويتي دارد كه فرد امتناع انتساب خود را به خانواده بداند و مشخص باشد و هم در 

  ، ارزش حقوقي و قانوني دارد.هااينبحث نكاح و ارث و امثال 

 والدينحقوق كودك بر 
  در حقيقت از اين نگاه كودك دو حق دارد: 

 الف. نفقه
مادي و طبيعي است كه آن را بحث كرديم و گفتيم پدر واليت دارد و  يهايدگيرسيكي همان حضانت و انفاق و 

 و حق فيزيكي و طبيعي افزاريسختوظيفه دارد كه انفاق و حضانت كند و امور او را تدبير و تمشيت كند كه اين حق 
سابق انجام شد و شامل رضاع و حضانت و  يهابحثكه در قالب  مانند حفظ و رسيدگي جسمي و طبيعي ؛كودك است

  انفاق و تعليم و تربيت و ... است.

 ب. حق شخصيتي
و حقوقي دارد و اين حق اين است  شناختيروانو  افزارينرم جنبهحق ديگر حق شخصيتي و هويتي است و بيشتر 

  مشخص شود و نسب او محفوظ بماند.  هااينشته باشد و انتساب او به پدر و مادر و امثال كه كودك نام دا

 حفظ النسب
حق حفظ نسب يعني اين كه كودك نسبش را بداند، به لحاظ اين كه حفظ نسب و انساب هم در جايگاه شخصيتي و 

. اين مسئله به آن هااينث و تناكح و امثال او مؤثر است و هم در مسائل حقوقي او تأثير دارد مانند توار شناختيروان
شكل در فقه مطرح نبوده است ولي قابل بحث است و گفتيم كه در حقوق جديد و قوانين جديد اين مسئله مورد توجه 

  قرار گرفته است. 
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 »كنوانسيون حقوق كودك«حفظ النسب در 
 8ماده  1كه مربوط به حقوق كودك است و در كنوانسيون حقوق كودك. مثالً در بند  اياعالميهاز جمله در 

كنوانسيون حقوق كودك آمده است كه كشورهاي طرف كنوانسيون، حق كودك را براي حفظ هويت خود از جمله مليت، 
  نام و روابط خانوادگي، طبق قانون و بدون مداخله تضمين خواهند كرد.

: كودك از ديگويمهم  7 ماده 1بند  و ؛كه كودك از بدو تولد بايد صاحب اسم و مليت باشداصل سوم هم اين است 
آمده  15 مادهاين مربوط به نام است. در  كه ؛بدو تولد حق داشتن يك نام را دارد كه بايد در دفاتر مربوطه ثبت شود

  است كه ثبت والدت بايد مستند به تصديق پزشك باشد.

 وجوب حفظ نسب
گفتيم كه بايد ببينيم از نظر فقهي وجهي دارد يا خير؟ يعني اين حق فرزند براي حفظ نسب او و به عبارت ديگر 

براي  شوديمالزامي پدر و مادر براي حفظ انساب فرزندانشان يك پايگاه و وجه فقهي دارد يا ندارد؟ گفتيم كه  فهيوظ
اين كه اين حق ضروري او است و پدر و مادر بايد اقدام كنند و پدر و مادر، استدالل كرد و  هيناحوجوب حفظ نسب از 

  به وجوهي كه ديروز عرض كرديم استدالل كرد. شوديم

 حفظ نسب وجوب ادله
كه  مَن يُخفي وَ يَصلُ نَسَب اوالده لِفَّم وَاالستحقاقُ وجوب حفظ االنسابوجه اول حكم عقال بلكه عقل بود به 

عقال دارند عين سيره است و حكم عقال هم بايد ردع نشده باشد و اگر حكم عقلي باشد  . حكمي كهكنديمگفتيم داللت 
بگويد اين ظلم نيست  توانديمتصرف كند و شارع  توانديم، در موضوع شوديمردع كند چون مستقالت عقليه  تواندينم

آن ظلم نيست و تصرف در  ديگويمزنان حجاب داشته باشند ممكن است در غرب آن را ظلم بداند كه  همهمثالً اين كه 
 ديگويمردع كند، مثالً حكم عقاليي  توانديمردع كند ولي در احكام عقاليي  تواندينمموضوع است ولي اصل قاعده را 

  وقف بر عدم ردع و منع شارع است.ردع كند و حجيت آن مت توانديمكه آن را  عقال است رهيسكه حجيت 
  .كنديمكه گفتيم اين هم داللت  بود 6طالق/ »بِمَعْرُوف بَيْنَكُمْ أْتَمِرُوا وَ« فهيشر هيآوجه دوم 
  بر مسئله داللت كند. توانستينم مطلقاًبود و  ايمناقشهمضاره بود كه در آن  هيآوجه سوم 

  .كندينمبود كه گفتيم آن هم داللت  6تحريم/ »ناراً َأهْليكُمْ وَ َأنْفُسَكُمْ قُوا«وقايه،  هيآوجه چهارم 
. هاشمولبر اثم بود كه گفتيم تَمسُكُ بها مُبتنِن علي  اعانهحرمت  قاعدهوجه پنجم    لالِثِم الواقعي ولو َلم يكُن منجّزاً



: ي                   ت خانوادگيترب/ يتيفقه ترب                                       ٢٢١٠ماره 

 3

 »ال حرج قاعده«وجه ششم: 
 ما«ال حرج است و اين كه  قاعدهدر اين جا آورد و بعضي هم به آن تمسك كردند، همان  شوديموجه ششمي كه 

را نشناسد و  اشخانوادهو در آن نفي حرج شده است و اين كه اگر شخص  78حج/» حَرَج مِنْ الدِّينِ فِي عَلَيْكُمْ جَعَلَ
است و اين حرج رفع شده است و اين هم دليلي مخفي باشد و پدر و مادر به آن اقدام نكنند، اين براي او موجب حرج 

ال حرج بنابر  قاعدهاست. اين دليل هم معلوم است كه اشكال دارد. براي اين كه  شدهيماست كه گاهي به آن استدالل 
  آن چه مشهور است گفته شده است و بعيد نيست كه درست باشد.

 »ال حرج قاعده«عدم اثبات حكم توسط 
اثبات  تواندينماما  كنديمو رفع الحكم  داردبرمياست كه در مقام امتنان، احكام حرجي را  ياقاعدهال حرج  قاعده

اما در اين  ؛دانمينممن وضو را الزم  ديگويمالحكم كند، مثالً وقتي گفته شود وضو گرفتن در اين شرايط حرجي است، 
، پس واجب است كاري شوديمبگوييم كه اخفاء نسب و عدم شناخت انساب براي كودك موجب حرج  ميخواهيمجا 

  . كننديماثبات حكم كنند، بلكه رفع حكم  توانندينمكند كه او در حرج قرار نگيرد و در اين جا ال حرج و ال ضرر 
ت حكم براي دفع ضرر يا حرج كنند. ولي اثبا تواننديمحتي  هااينبه اين كه  اندقائلالبته بعضي هم هستند كه 

از ال حرج يك وجوب و  ديتوانينمبگويد كه شما  تواندينممعموالً اين را قبول ندارند و ظاهراً هم درست نيست و 
، يا ضرري شوديمدرجه از حوض موجب ضرر  30وضو در سرماي  ديگويمحكم الزامي به دست آوريد بلكه ال حرج 

كه كار ضرري و كار پر مشقت اگر حكم الزامي داشت، من آن را  ديگويمد، ال ضرر و ال حرج ندارد ولي مشقت دار
  كه آن كار بر تو الزم نيست.  گويمميو  دارمبرمي

 ميخواهيماستفاده كرد. ما در اين جا  شودينموضع و جعل حكم  هااينبرداشت حكم است، اما از  هااينپس كار 
پس بايد نسب او را  شوديمبگوييم كه پدر و مادر اگر نسب اين كودك را مشخص نكنند، اين كودك دچار حرج 

  .دربياوريماز ال حرج و ال ضرر  ميتوانينممشخص كنند و اين بايد را 

 احزاب سوره 5 هيآوجه هفتم: 
كه اين آيه مربوط به تبنّي  »اللَّه عِنْدَ َأقْسَطُ وَهُ لĤِبائِهِمْ ادْعُوُهمْ«احزاب است كه  سوره 5 فهيشر هيآوجه هفتم هم 

  است كه سنت جاهلي بوده است.
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  تبنّي
و االن هم اين سنت وجود دارد و  گرفتنديم فرزندخواندهتوضيح آيه اين است كه سنت جاهلي اين بود كه كساني 

احكام ارث و  همهو  كرديمكه او را بزرگ  شديم، يعني فرزند كسي گرفتنديمرا در حكم فرزند  هافرزندخواندهاين 
اين  4 هيآو اين سنتي است كه اسالم به شدت در مقابل آن ايستاده است. در  گويندميتناكح وجود داشت كه به آن تبنّي 

شما را فرزند  يهافرزندخوانده، يعني خداوند اين را قبول ندارد و »أَبْناءَكُمْ  أَدْعِياءَكُمْ جَعَلَ ماوَ «سوره آمده است كه 
 لĤِبائِهِمْ  ادْعُوهُمْ«: ديفرمايماحكام فرزند در آن مترتب شود و بعد هم  همهشما قرار نداده است و اين طور نيست كه 

منتسبشان كنيد نه به شما كه در  هاآنبدانيد و به  شانيواقعرا فرزند پدران  هافرزندخوانده، اين »اللَّه عِْندَ أَقْسَطُ هُوَ
بزرگ شده است. او براي شما مثل بقيه است، البته احسان و نيكي كرديد و اين كار ثواب داري است ولي  تانخانه

ازدواج  قصه. اين قضيه از سنن جاهلي بود كه اسالم در مقابل آن ايستاد و شودينماحكام فقهي ولد بر او مترتب 
با  توانستينمضرت بود و اگر واقعاً حكم فرزند داشت ح فرزندخواندهحضرت با همسر زيد براي همين بود كه زيد 

همسرش ازدواج كند ولي او را مخصوصاً طالق داد و پيغمبر با او ازدواج كرد تا به صورت عملي معلوم باشد كه 
  اشكالي ندارد و مانند بقيه است.

 »اُدعُوهُم لĤِبائِهِم«ظهور در 
، يعني همه مأمور شدند كه كودكان را به پدران خودشان منتسب ماُدعُوهُم لĤِبائِهِحال ممكن است كسي بگويد كه 

كه بايد پدران هم تالش كنند تا اين كه نسب را معلوم كنند و انساب را حفظ كنند و  ديگويمكنند كه اين بالمالزمه 
  . كنديمبالمالزمه وجوب حفظ انساب را براي والدين و خانواده اثبات 

 قطعي مالزمهنظر آقاي اعرافي: عدم 
كودكان را به پدرانشان  ديگويم اُدعُوُهم لĤِبائِهِماين استدالل هفتم هم خيلي قوي نيست براي اين كه در بحث 

كه بايد انساب  قطعي واضحي ندارد مالزمهرسيدگي كردند  هاآنرا بزرگ كردند و به  هاآنكه  منتسب كنيد و به كساني
بگويد كه شما اين  خواهديمخود بزرگ نشده است و در واقع  خانهكه كودكي در را حفظ كرد. بلكه اين در جايي است 

را فرزند خود ندانيد و او فرزند شما نيست و فرزند پدر و مادر خودش است اما اين كه الزم است پدر و مادر اين نسب 
باشد گرچه به صورت ظّني به  را اعالم كند و حفظ كند و بنويسد و ثبت و ضبط كند،  بعيد است كه اين مالزمه داشته

  است ولي در حد اطمينان كه بتواند دليل فقهي باشد، ترديد داريم. ايمالزمهكه چنين  ديآيمذهن 
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  در اخفاء نسب »تسبيب به حرام« قاعدهوجه هشتم: 

گر كسي بر اثم و تسبيب به حرام است و ممكن است كسي بگويد كه ا اعانهآورد  شوديمدليل هشتمي كه در اين جا 
  در امر حرام قرار گيرند.  هااينكه  شوديمنسب فرزندانش را مخفي كند، اين تسبيب به حرام است و اين موجب 

 تسبيب به حرام قاعدهشمول 
تسبيب به حرام نسبت به اين جا متوقف بر دو مقدمه است. چون هنگامي كه نسب او را مخفي نگه  قاعدهشمول 

كه حق  شوديمكه مثًال فرد با خواهر خود يا دختر خواهر خود ازدواج كند و يا موجب  شوديماين موجب  دارديم
  و اين متوقف بر دو چيز است:  شوديمنرسد و به هر حال چنين محرماتي بر آن مترتب  هاآنارث او به 

 الف. علم بر وقوع محرم
، نه اين كه احتمال دهد چون تسبيب به يك شوديميكي اين كه بگوييم كه مطمئن باشد كه با اين اخفاء، حرامي واقع 

و بايد يقين داشته باشد كه با آن مخفي كاري او در  شودينمامر محتمل مانعي ندارد، بنابراين مطلقاً همه جا را شامل 
  . شوديمازدواج محرم و ... واقع 

 حرام واقعي  ب. وقوع
، يعني في كندينمحرام منجز و اگر او نداند كار حرامي  دوم اين كه تسبيب به حرام واقعي حرام است نه تسبيب به

، پس اگر مقصود تسبيب به حرام منجز باشد، آن كندينمپس گناهي  داندينمالواقع اين ازدواج حرام است ولي چون او 
  .شودينمرا شامل 

ع موارد را هم شامل بنابراين تسبيب به حرام متوقف بر اين است كه يقين داشته باشد و بگوييم تسبيب اين نو
و اين هم محل بحث است و خيلي واضح نيست كه آن را هم شامل شود و اين هم وجهي است كه خيلي تام  شوديم

  نيست.

 وجه نهم: اضرار در اخفاء نسب
وجه نهم اين است كه كسي بگويد اين اقدام عدم ثبت حفظ نسب نوعي اضرار به ديگري است و يا ايقاء شخصي در 

ت است، يعني ايجاد درد سر براي كسي است و وقتي نسب او را مشخص نكند او را در ضررهاي واقعي حرج و مشق
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و يا ضررهاي شخصيتي به او وارد  بردينميا ارث  كنديمحرام  يهاازدواجقرار داده است و آن اين است كه مثالً 
و اين قطعي است كه براي او مشقت و ضرر  كندينميعني وقتي او نداند از كجا آمده است، هويت خوبي پيدا  كنديم

 ايقاءالناس في المشقاتو اضرار به ديگران و  كنديمدارد، در واقع حرج شخصيتي و ضررهاي شخصيتي و مالي ايجاد 
  حرام است. 

 نظر آقاي اعرافي
 ؛قطعًا اشكال دارد كنديمبعيد نيست كه اين استدالل درست باشد، حداقل در جايي كه ضرر مالي به ديگري وارد 

كه اين ارث را كه حق اوست نتواند مطالبه كند و بعيد نيست كه بگوييم ضررهاي شخصيتي  كنديميعني طوري مخفي 
و اين اضرار به غير است و اين مخفي كاري و عدم ثبت و  كنديمهم مهم است و به هر حال يك نقص جدي به او وارد 

و از باب  مييگوينمال حرج و ال ضرر  قاعدهو اين را از  شوديمو مشقات  ضبط موجب تضرر او و وقوع او در حرج
ال ضرار است يعني ضرر زدن حرام است و از باب اين است كه اضرار به مسلم و مؤمن و يا ايقاء در رنج و تعب، طبق 

قل هم اين را قبول . البته عشوديمكه در كتاب عشرت و جاهاي فقهي است حرام است و اين هم مشمول آن  ايادله
كه او ضرر كند و نتواند  كنديمو اين ظلم است چون كاري  كنديمدارد و دليل لفظي هم داريم و عقل هم اين را حكم 

  .هستمالش را به دست آورد و اين دليل درست 
 ادلهو در  ندكرديمدليل اول و دوم و دليل آخر خيلي خوب داللت بر حرمت  هاآننه دليل بود كه از ميان  هااين

  ديگر با تفصيلي كه عرض كرديم مشكالتي وجود داشت.

 نظر آقاي اعرافي: 
 »استحسان فقهي«وجه دهم: استنباط از روايات يا 

اخبار و احاديث و ادله، در باب انساب و ...  مجموعهوجه دهم اين است كه ممكن است كسي بگويد كه ما از 
انسان   هااينكه شارع آن قدر براي نسب و روابط نسبي ارزش و اعتبار قائل است كه از مجموعه  ميكنيماستفاده 

، اين نوعي استحسان فقهي است دانديماستنباط كند و مطمئن شود به اين كه شارع حفظ آن را واجب  ايقاعده توانديم
ستحسان است يعني بگويد من از مذاق شرع اين كه اگر كسي مطمئن باشد، مانعي ندارد و اگر اطميناني نباشد، حد ا

كه بايد انساب را حفظ كرد. انسابي را كه شارع اين قدر به آن در ازدواج و نكاح و ارث و ... توجه  كنميماستفاده را 
نساب ، اين احترام شارع به احكامي كه مترتب بر اشودينمدارد، اگر بگوييم كه مهم نيست كه معلوم شود يا معلوم نشود، 



: ي                   ت خانوادگيترب/ يتيفقه ترب                                       ٢٢١٠ماره 

 7

باشد و اين همه  طورهمين، مالزمه دارد با اين كه واجب باشد و اين وجه دهم است كه بعيد نيست كه واقعاً شوديم
  تأكيدات مالزم با اين است كه بگويد بايد حفظ شود.

 و وجوب حفظ نسب بر والدين »اخفاء نسب«حرمت 
خانواده و پدر و مادر حفظ نسب  فهيوظبگوييم كه  ميتوانيمبحث جديدي كه امروزه در دنيا مطرح است،  بنابراين

آگاه شوند و ديگران نيز آگاه باشند و مخفي كاري آن  هاآنفرزندان است و اين كه آن را ثبت و ضبط و حفظ كنند تا 
 عهدهتعبير كنيم كه او بر  ميتوانيمدارند، ما  ايوظيفهدر قبال فرزند  هااينحرام است و به عبارت ديگر هر جايي كه 

خانواده درست است و  فهيوظاين  ديآيمو به نظر  حق دارد و حق او اين است كه نسبش محفوظ نگه داشته شود هااين
 هياعالمگفت كه چيزي كه امروزه در  شوديمتام بود. به اين ترتيب  هاآنحداقل از ميان اين ده دليل، چهار مورد از 

نوانسيون حقوق كودك آمده است، به نحوي حق كودك دانسته شده است كه هويت او حفظ شود و جهاني كودك يا در ك
  قائل شد. شوديماين وجه فقهي دارد و از نظر فقهي هم 

 چگونگي حفظ نسب
بايد سجل و شناسنامه بگيرد و در قانون  ديگويمدر دنياي امروز بر چگونگي حفظ نسب تأكيد شده است يعني 

كه ثبت والدت بايد مستند به تصديق پزشك يا  ديگويم 152يا  153 مادهيران، قانون ثبت احوال احوال شخصي ا
متولد گرديده است باشد و در غير اين صورت واقعه به تصديق دو نفر  جاآنكه طفل در  ايمؤسسهماماي رسمي يا 

يخ والدت است و تعطيالت رسمي جزو روز از تار 15و تبصره آن اين است كه مهلت اعالم والدت  شوديمگواه ثبت 
 يهاناماگر ابوين طفل معلوم نباشد در آن صورت سند به نام خانوادگي آزاد و  ديگويمو  ديآينممهلت به حساب 

در قانون مجازات  و ؛دهنديمفرضي قرار  يهانامابوين،  يهانامو در جاي  شوديمفرضي در محل اساسي ابوين تنظيم 
اسالمي آمده است كه اگر پدر و مادر در اين مدت اقدام نكردند سه الي شش ماه حبس دارد و مجازات تعزيري نيز 

كه ممكن است وجود داشته  ييهاتفاوتاست البته با  طورهمينديگر دنيا هم  حقوقبراي آن گذاشته شده است و در 
  باشد. 

دوم اين است كه بايد شناسنامه بگيرد و اين كه در كتابش بنويسد يا در پشت قرآن بنويسد و اعالم كند و  سؤالپس 
كه اين شيوه را بايد انجام دهيد و اگر اين شيوه را انجام  ديگويمهمه بدانند، به معناي قبلي كافي است، ولي در اين جا 

  ندهد، مجازات دارد.
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 عشر ديدگاهچگونگي حفظ نسب از 
  بحث كرد: شوديمخاص وجه شرعي دارد يا خير؟ در اين جا از دو زاويه  وهيشبعدي اين است كه آيا اين  سؤال
  و يكي هم احكام واليي و حكومتي است.  احكام اولي است كه بايد ببينيم دليلي داريم يا نه هيزاويكي 

 الف. از باب احكام اوليه
كه ما ذكر كرديم، از آيات استدالل شده است براي اين كه بايد  ايادلهين اول در اين كتاب به بعضي از هم هيناحاز 

فقهي ما به لحاظ كيفيت و  ادلهشود و به نظر استدالل ضعيفي است و از  ايشناسنامهثبت شود يعني ثبت مكتوب 
كه بايد معلوم باشد، اما در مورد  ديگويمو اين شيوه در هر زماني مختلف است و  شودينمچيز روشني حاصل  هاشيوه

را  ايخاصهفقهي چيزي وجود ندارد و هيچ يك از اين ده دليل روش و شيوه و كيفيت  ادلهشناسنامه و ثبت احوال در 
و نوشتن هم  حفظ كنيد و اين حفظ كردن چه با نوشتن باشد يا با گفتن گويندميو  كندينمبراي ثبت و ضبط مشخص 

 كدامهيچو اين ده دليل  شوديمرا شامل  هااين همهكه  و پشت جلد قرآن باشد يا شناسنامه بگيرد نوشتن در كتاب خود
  .كندينمداللت 

 »بقره سوره 282 هيآ«
: ديگويمبقره است كه مربوط به دين است و  سوره 282 هيآارائه كرد  شوديمدليل ديگري كه عالوه بر اين ده دليل 

، يعني اگر قرض داديد و يا مديون همديگر بوديد آن را بنويسيد، تَدايَنتُم بِدَينٍ مسميً فَكتُبوه يا أيها الّذينَ آمنوا إذا
را بنويسد و  هادينبايد مبادالت مالي و تجارت و  ديگويم كه ؛... فَاليَكتُب بَينَُكم كاتِبٌ بِالعَدل وَ ال يَعبَ كاتِبٌ

ا بنويس يعني چيزهايي مانند نسب هم بايد نوشته شود و اين القاي خصوصيت كرد و وقتي گفته است آن ر شوديم
  نوشتن هم در اين زمان همان ثبت است.

 عدم داللت آيه در حفظ نسب
و حتي اگر داللت بر وجوب هم كند،  كندينماين استدالل ضعيفي است و خود اين آيه در دين هم داللت بر وجوب 

ثانيًا اگر هم داللت كند،  و ؛كندينمدر مورد خودش داللت بر وجوب  القاي خصوصيت كرد. پس اين آيه اوالً شودينم
  تسرّي حكم از آيه به بحث انساب وجهي ندارد و الاقل ما مطمئن به القاي خصوصيت نيستيم.
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 حقوق رسالهادله روايي: 
 هاآنيكي از  ، وليكندينمگاهي هم به رواياتي استدالل شده است كه آن روايت هم روايت ضعيفي است و داللت 

كه به اين نيز  وَ أمّا حقُّ وَلَدِكَ فَتَعلَمُ أَنَّه مِنَك وَ مضافٌ إليهحقوق است كه  رساله، العقولتحفهمان روايت 
و  ديگويماستدالل شده است كه بايد معلوم كند كه نسبت با او دارد و جواب آن اين است كه در اين جا حق كودك را 

ين مرتبط با تو است اما اين كه تو اقدام كن براي اين كه ديگران نسبتش را بدانند، از اين اين است كه توجه كن كه ا
  .كندينمداللت بر حفظ نسب به كيفيت خاصه  كدامهيچلذا اين ادله  و ؛ديآينمروايت بيرون 

 ب. احكام واليي
، ولي ديآينمو اگر فرض بگيريم اختالل نظام و مشقت به وجود  آخرين دليل همان حكم واليي و حكومتي است

احكام  همهكه طبعًا مثل  شوديمواليي  جنبهكه اين  كه بايد شناسنامه گرفته شود ديگويمحكومت مشروع و واليي 
  .شوديمواليي واجب االطاعه 

 شناسنامه بر والدين هيتهادله وجوب 

 الف. اختالل نظام معيشتي كودك
عنوان اختالل نظام است، يعني در صورتي كه  هاآنست عناوين ديگري غير از اين ادله بياوريم كه يكي از ممكن ا

شناسنامه گرفتن مبناي نظم زندگي است و اگر كسي شناسنامه نگيرد، نظام معيشت اجتماعي مختل  ايجامعهدر يك 
بود، الزم نبود، ولي نظام امروز مبتني بر همين  ايرهعشيو  ايقبيلهمحدود بود و حالت  هاجمعيت، در زماني كه شوديم

دولتي است، نه اين كه اصل نسب را حفظ كند، بلكه اين حفظ نسب بايد در اين چارچوب باشد. اين وجهي  يهاثبت
است كه درست است و اگر واقعاً ترك اين كار موجب اختالل نظام شود، حرام است و بايد آن را انجام داد، ولي اين 

  اين كار واجب است. ديگويماست كه به عنوان ثانوي  ايعامه قاعدهعنوان اولي نيست بلكه 
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 در معيشت كودك و حجرب. وقوع عسر 
وجه ديگري كه آن هم بعيد نيست تام باشد اين است كه در شرايطي كه شناسنامه نگرفتن موجب اين باشد كه كودك 

مه است يعني اگر براي كودكي شناسنا طورهمينكه امروزه  در عسر و حرج و آزار و اذيت و زيان و ... قرار بگيرد
  . كنديمنگيرد او را از زندگي ساقط كرده است و در تحصيل و سفر و رأي و ... مشكل پيدا 

 نظر آقاي اعرافي
بنابراين هم موجب اختالل نظام است و هم موجب اين است كه او در مشقت و عسر و حرج قرار بگيرد و اين حرام 

فرد كه مبناي بسياري از مقررات است بايد انجام شود است و لذا بايد شناسنامه بگيرد و اين شيوه براي حفظ هويت 
 شوديمو ثانياً موجب وقوع او در ضرر و زيان و عسر و حرج  ديآيمچون اگر انجام نشود اوالً اختالل نظام به وجود 

  كه آن هم مشكل دارد. اين دو دليل به نظر تام است.

 بنديجمع
كه حداقل سه  ايادلهكلي حفظ نسب واجب است، به خاطر  اين است كه اوالً شوديمآن چه از بحث ما حاصل 

دوم اين كه اخذ شناسنامه و حفظ نسب به اين كيفيت و اخذ شناسنامه حتي اگر حفظ نسب  و ؛تام بود هاآنچهار تاي 
 ... و به خاطر حكم واليي، واجب است. و ايذاءهم متوقف به آن نباشد، به خاطر اختالل نظام و حرمت اضرار و 


