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ف ير حقوق و تكاليت و در ساس فقط از لحاظ توارث ا، يولد زنا به زانگفت منظور از عدم الحاق
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مقدمه-1
 از زنا وي نسب او ناش،ديا آي به دني نامشروع زن و مرد، طفلة رابطةجي  هرگاه در نت

ه فرزندان ن گونيا. ندي ولد زنا گو ياا فرزند نامشروعييعينامشروع است و طفل را فرزند طب
ست كه يشك ن. ت انديگناه و قابل حماي پدر و مادرند، بي و زشتكاري هوسبازيكه قربان

ت و س اين قانوني و موازي و مذهبيزن و مرد بر خالف اخالق و سنن اجتماعروابط آزاد 
ل ي آزاد مانع تشكي روابط جنسةتوسع.  از نكاح شودين روابط ناشيگزي تواند جاينم

چ كس ي بر هي و اجتماعي است كه ارزش آن از لحاظ فرديو قانون مشروع ةخانواد
يعيد تاوان گناه پدر و مادر طبي از روابط آزاد نباي فرزندان ناشن،يبا وجود ا. ستيده نيپوش

د در ي بلكه با؛ن افراد را مجازات كندي ار و مادر، پديد به جايخود را بدهند و جامعه نبا
.سته به آنان بكوشديحقوق شايت و اعطايت و رفع محروميترب

 حقوق اطفال مشروع  و كودكان نا مشروع را شناخته اند؛ ي كشورها برابري  در برخ
 از آن و از لحاظ ي و اطفال ناشي قانونةت از خانوادي آن را مخالف حمايوه گريول

 با فرهنگ و ي اسالمين امر در كشورهاي ا،افزون بر آن.  داننديان آور مي زياجتماع
ن حال، كوشش در راه كم كردن يدر ع. ستي سازگار ني مذهبيت هاتقادات و سنّاع

د و اصول حقوقي جديهاشيراگ از فرزندان نامشروع مطلوب با يت حقوقيتفاوت و حما
617ة شمارةي وحدت رويت كه در كشور ما با رأ اسين كاريبشر هماهنگ است و ا

 آثار ةه درباري امامي فقهااز فتاوايست ن مقاله نخيدر ا.  صورت گرفته است1367مورخ 
 وحدت ي و رأي قانون مدن1167ةح مادي به تشر، م و سپسيي گويسخن منامشروع نسب 

.مي پردازي م، تجاد كرده اسيران اي در حقوق ايوله كه تحيرو
 آثار نسب نامشروعةه درباري امامينظر فقها

ل مشهور قو-1-2
 از زنا ي طفل ناش،قترير دقي كه طفل نامشروع و به تعبتسن اي اهي اماميقول مشهور فقها

ل ي آنان، از قبيعين گونه اطفال و پدر و مادر طبين ايشود و آثار نسب بي ملحق نميبه زان
. دي آيد نميت و منع نكاح، پديم محري و حضانت، به استثنايت قهرينفقه، ارث، وال

ي ضروري ادعاي و حتكردهاجماع ي ثبوت نسب با زنا ادعاعدم در مورد جواهرصاحب 
ي تلقخصوصن يتر آنها در اا توايانسته و آن را بر آمده از نصوص بودن آن را ممكن د

پس اگر زنا كند و از آب «: ن گفته استي چنعيا شر ضمن نقل عبارت،پسسده و ونم
م  كه احكايده شود، طفل شرعا منسوب به او به گونه اين آفريقي به ياو فرزند) اسپرم(

ن نكته از ي ا1». شوديلحق نمم) هيناز( به مادر ،نيهمچن.  نخواهد بود، نسب بر آن بار شود
نكه تجدد ي كند به ايح ميد تصريدر ضمن شه. ز قابل استنباط استي نيد ثانيالك شهسم

.2 نخواهد بودي موجب الحاق طفل به زان، نطفهقادعان از  ازدواج زن و مرد بعديعنيفراش، 
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 كند يح مي تصرعيا شر با نقل عبارتجواهر صاحب ،منع نكاحو ت يمد محراما در مور
را طفل مخلوق اسپرم ي ز،ه با پسر خود ازدواج كندني تواند با دختر و زاي نمينكه زانيبه ا

» ولد« به عالوه عنوان  تواند  با فرزند خود ازدواج كند؛يمرد و تخمك زن است و انسان نم
 در يحت... تس اي لغويمعنق است و اصل عدم نقل از ن جا صادي در اغتبر حسب ل

3.  استيم اجماعيالك آمده است كه تحرسم

ين اجماع از سويد گفت ايت نسب فرزند نامشروع باو عدم ثبر اجماع بيدر نقد ادعا
12جامع المقاصد، ج( مورد انكار واقع شده ي ثانشهيدو ي از فقها از جمله محقق ثانيعده ا

، يني قزوي علويد علي سي، به نقل از رساله دكتر221، ص 7ك، ج؛مسال190، ص 
 داده اند يم گفت، بر خالف آن فتويز، چنانكه خواهي معاصر ني از فقهاي عده ا.)156ص

 است كه در ياتيروابه  مستند يل قوا وجود داشته باشد، به احتمينكه اجماعيو بر فرض ا
ت ت كه فقها آن را حجس ايرك اجماع مد،سخنگر ين خصوص وارد شده و به ديا
. داننديمن

ز قابل بحث و ي ن، به آنها استناد شدهول مشهور قد يي كه در تأيث و اخباري  اما احاد
ت فرزند نامشروع از آن يات ناظر به ارث است كه در محرومي از روايبرخ:راد استيا

به مثال.ابل خدشه استات هم از لحاظ داللت بر قول مشهور قي روايبرخ. ستي نياختالف
 زنا كار يو برا به شوهر زن قمتعلّفرزند   (»ر الحجرهالولد للفراش و للعا« : يث نبويدح

 است كه فراش ي موردث ناظر بهين حدي كرده اند و حال آنكه اادنز استين) سنگ است
 كهيكن مورديد باشد، لي شوهر تردة طفل از نطفن تكووجود داشته و در)  نكاحةرابط(

ث ي، حدسخنگر يبه د.  ث استي حدشمولم باشد، خارج از د آ مدن طفل از زنا مسلّيپد
،ق باشد نامشروع محقّةن او از زنا و رابط كه تكوي صورتبر الحاق طفل به شوهر زن در

ي از لقاح خارج رحم و آثار حقوقي، نسب ناشيني قزوي علويد عليدكتر س(داللت ندارد 
.)157 ، ص 1368، يآن، رساله دكتر

ي الحاق فرزند نا مشروع به زانةي نظر-2-2
 شود و مخالف قول يده مي معاصر ديان فقهايژه در ميوه  ب، كه در فقهيگري دةينظر

ه ي و زانيلحق به زانم از زنا مانند طفل مشروع ي آن است كه طفل ناش، باشديمشهور م
ن طفل از يوجود دارد و ا اش  يعين او و پدر و مادر طبيجز توارث به است و آثار نسب ب

. ارث برخوردار استيب به استثناس از نيق ناش حقوةيكل
 ، 2ج(له ير الوسين مطلب در تحريبه ا. ن نظر بوده استيمعتقد به ا) ره (ينيامام خم

ال ؤشان سي از ا،وردار نبوده برخي چون عبارت از وضوح كافي ول، اشاره شده) 264ص
له كه در آن آمده است ير الوسي تحر2 از جلد264 صفحه 2ه به مسأله ا با توجيآ« : ودشيم
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» ...الظاهر لكن لت باالوصره و ان اختي الشرع و غي النسب الثابته فيو االحكام المترتبه عل«
» ست؟ي واجب ني او بر زانيز حفظ و نگهداريد از زنا و ن متولّة نفقن است كهينظر مبارك ا

ست و متولد از زنا در نفقه و حضانت حكم ين نيمنظور ا«: دني فرمايشان در جواب ميا
.)149، ص 1365،  يميكر(» .ر اوالد را دارديسا

ن آمده يچن) ره (يني خاص از امام خمي مدنيهاات دادگاهئ در بخش استفتا،نيهمچن
»د بپردازد؟ي باي او را چه كسة نفق، شوديلحق نممي كه به زانيورتولد الزنا در ص«: است

.)137همان كتاب، ص (»  او بر پدر استةنفق«: در پاسخ فرموده اند) ره(م ماا
ت زنا  بر عدم ثبوت نسب به علّيليد كه دلي گويز مين ني المتقمناهج صاحب يمامقان

 ارث ي احكام نسب است به استثنا و حالل زاده در همة ولد الزناي برابرياقوافته است و ين
ر آن، اطالق ادله ياما در غ. ستيشان او توارث نيزاده و خون زنا يت نص خاص، بكه به علّ

 كند كه احكام نسب در مورد يو صدق پسر و برادر و مانند آن در لغت و عرف اقتضا م
4.  گردديولد الزنا جار

 ، 4ج(» هي الفقهالقواعد« در كتاب ارزشمند يحمد حسن بجنوردسيدمي العظماهللات يآ
. رفته اندين نظر را پذيز اي نيابولقاسم خوئ سيدي العظماهللاتيز آيو ن)  48 ، ص 1382چاپ

.)70 ، ص 3، جي الوثقة شرح العرويح فيالتنق(
:ن گفته اندي چن،يالؤ در پاسخ به سي فاضل لنكراني العظماهللات ي آ،نيهمچن
ي توارثي و اقارب زانين ولد زنا و زانيبن است كهي ا،آنچه كه مورد اتفاق است"

. باشديتصالح محوط  اقارب او مسأله محل خالف است و اه وينسبت به زاناما . ستين
 نسب وجود دارد و لذا از جهت نكاح، ين اوالد ولد زنا و زانين است كه بي ظاهر ايبل«

خالصه .  استير شرعي و غين است كه موضوع حرمت نكاح اعم از نسب شرعيظاهر ا
ن ياوجت بمزلذا .  كندي او صدق م بر و عرفا ولده است و لغتاي و زانين از زانولد زنا متكو
» ... كنديه احكام اخوت صدق مي و زانين ولد زنا و فرزندان زانيز بي باشد و نيآنان حرام م

.)413ازدهم ، صيچاپ جامع المسائل، استفتائات، (
د كه ي آي بر م، ه استي اماميمذكور كه خالف قول مشهور فقهاي از فتوا،به هر حال

ن فرزند نا مشروع و فرزند مشروع ي بير مورد توارث از لحاظ نسب و آثار آن تفاوتجز د
 ارث، ي به استثنا، نكاحت، حضانت و حرميت قهري آثار نسب مانند نفقه، والةيلكست و ين

ي بر عدم الحاق و انتساب طفل به زانيل كافيدلرا يرتب است؛ زت از زنا ميبر نسب ناش
، ر فقهايتعبا به ييعينوان ولد بر حسب لغت و عرف بر طفل طب ع،ي وانگه؛وجود ندارد

اط يا احتيشده ل به توارثيفقها قااز يه، هر چند برخيدر مورد زان. ولد الزنا صادق است
ه در نسب و توارث استي و زانين زاني قول مشهور بر عدم تفاوت بي ول،كرده اند

).48 ، ص4ه، جلدي الفقه، القواعديبجنورد(
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هي وحدت روي از رأي و تحول ناشيقانون مدن-3
ي قانون مدن1167ة ماد-1-3

طفل «: ن مقرر داشته استيه چني اماميل مشهور فقهات از قوي به تبعي قانون مدن1167ةماد
ع مشروناد كه طفل ي آين بر مين ماده چنياز ظاهر ا» . شودي نميمتولد از زنا ملحق به زان

ةن رابطيثار نسب بر ا شود و آي نمن آنان بر قراري نسب ب رابطةينعيست، ي نيمنتسب به زان
ر يفس در ت1367ةي وحدت روين حقوق قبل از صدور رأاستادا.  گرددي نمبرتّت ميعيطب

ي عدالت و انصاف و براي در راه اجرا،نيبا وجود ا. ن نظر را داشتندي هم1167مادة
 متوسليگر حقوقي ديها مذكور به نهادةل ماديدر جهت تعدت از اطفال نامشروع و يحما
: كردنديشنهاد مي را پيي و راههاشدندمي

ت و يمكلف به ترب كردند كه جامعه ي م نظرن اظهاري از استادان حقوق چنيبعض
يم براي را به عنوان قيف است شخصاطفال نا مشروع است و دادستان مكلّ از ينگاهدار
 باشد؛ به يعيا مادر طبي تواند پدر يم مين قيد كه اياشنهاد نمي آنان به دادگاه پيسرپرست

 پدر و مادر را ، و به عنوان جبران خسارتيت مدني تواند از باب مسئولي دادگاه م، عالوه
د كه جبران ي آي بر ميت مدني قانون مسئول10را از مادةي طفل ملزم كند؛ زيهداربه نگا

جبران خسارت با ة ن نحويي، بلكه تعستيده نيان دي به زيخسارت منحصر به دادن مال
ت يب و مسئولي تواند از باب تسبي اظهار نظر شده بود كه دادگاه م، نيهمچن. دادگاه است

، حقوق يد حسن اماميدكتر س(د يمان را ملزم به دادن مخارج طفل يعي پدر و مادر طب،يمدن
.)183و 182، ص1339، 5، جيمدن

 را يگري دةي، نظريت مدنيب و مسئولية تسبي نظر با نقدگر از استادان حقوقي ديبرخ
 بر پرداخت ي خود مبنيعيد طب تعهي كردند كه عبارت بود از الزام پدر به اجرايمطرح م

دكتر (زم به آن شده است ت ملي كه پدر به طور ضمنوع فرزند نامشري زندگنةيهز
ن نظر با توجه به ي اي ول.) به بعد339، ص1367، چاپ دوم 2ان، حقوق خانواده، جيكاتوز

آن را  تواند قانوناً يندارد و متعهدله نميي قضاي اصوال ضمانت اجرايعينكه تعهد طبيا
، ز دشوار استينطبيعي  تعهد ي به اجرايزام ضمنتو اثبات ال.) م. ق266مادة (مطالبه كند 

.دي نمايراد ميقابل ا
،  شكيكس نشده بود بمنعييه قضاي مذكور در رويه هايك از نظريچ ي هبه هرحال، 

. نبود يت از اطفال نامشروع كافيما حيبرا
ن بود يه بر ايت از فقه امامينظر حقوقدانان به تبع. م.ق 1167در مادة»يزان « كلمةدربارة

:ن استدالل كهيبا ا شود،يز شامل ميكلمه زن زنا كار را ناين كه 
 توان يرا م» يـزان « و كلمةسان استـكير و مونث  صفت مذكّيـ در زبان فارس،اوال

. زن و مرد به كار برديبدون تفاوت برا
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بنابر مشهور  كرده  و در فقه، يرويه پيقه امام از ف1167ران در مادةيقانون گذار اا،يثان
5. ستيه ني و زانين زاني بي،از لحاظ نسب تفاوت

ار در نسب و نونگذد كه قاي آيز بر مي نين مدن قانو1166و 1165- 884از مواد ،ثالثا
 ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام 884برابر ماده :  نگذاشته استيه فرقي و زانين زانيآثار آن  ب

ا اشتباه يت اكراه وبه علّن يابو از يكي نسبت به ي جنس اگر رابطةي؛ ول برديآنان ارث نم
ز ي ن1166و 1165واد  برد و بالعكس ؛ مين طرف و اقوام او ارث ميطفل فقط از ا،باشدزنا ن
د كه در اشتباه بوده و نسب طفل به هر شويلحق ممي فقط به طرفل دارند كه طفير ممقرّ

،ي و دكتر امامييدكتر صفا( نامشروع است،  به وجود مانع بودهكه عالمو مادرك از پدري
.) 339،ص 1386چاپ دوازدهم مختصر حقوق خانواده،
ي با توجه به قول مشهور فقهاي قانون مدن1167 از ظاهر مادة، بنابر آنچه گفته شد

 شود و آثار يق نمـلحم خود يعيو مادر طبن بر آمد كه طفل نامشروع به پدريه چنيامام
ك يالبته . گرددي نمقرارن آنان بريت و حضانت بيفقه و والمانند ارث و ن نسب،يحقوق
ر شده بود  كه به موجب آن  مقرّي قانون مدن1045ه در مادةي از فقه اماميرويء به پاستثنا

ن، از ي بنابرا. ممنوع است،  اگر چه قرابت حاصل از زنا باشدي اقارب نسبينكاح  با پاره ا
را در منع نكاح يزست؛ ين فرزندان مشروع و نا مشروع ني بيتفاوتلحاظ منع و حرمت نكاح

.ي و قانوني نه قرابت شرع، ك عمل است ماليعيقرابت طب
 وحدت يه به رأنك با توجيكه ا است ي مستفاد از ظاهر قانون مدن،  آنچه گفته شد

. ديد از آن چشم پوشي با1376ةيرو
1376ه مورخ ي وحدت روي رأ ازيتحول ناش-2-3
 كشور صادر شده و در موارد مشابه يوان عالي ديئت عمومي هةلي كه به وسين رأيا

ن دادگاهها در ارتباط با اثبات نسب و اخذ شناسنامه يتالف ب رفع اخي برا، الزم االتباع است
ن ي نامشروع ب از رابطةي كه طفليدر موارد متعدد.  اطفال نا مشروع صادر شده استيبرا

يفرين رابطه و نامشروع بودن نسب طفل به حكم دادگاه كيا آ مده و ايزن و مرد به دن
اخذ شناسنامه به   اثبات نسب و الزام يرا بيعيه پدر طبيده بود، مادر طفل علياحراز گرد

نكه ي ادنا از دادگاهها، به استي، بعض كردي مي پدر اقامه دعوي با نام خانوادگي ويبرا
 و صدور سند ينسب طفل نامشروع است و مقررات ثبت احوال در ارتباط با اوالد شرع

يرد دعو به محك باشد، ي نمير شرعيگاه ناظر به اوالد غچ ي آنهاست و هي برايلسج
ن گونه فرزندان ينكه ايو ا) ره (يني امام خميه به فتواگر با توجي دي دادند و بعضيخواهان م

ف ي تكالدي محسوب است و بايه پدر عرفي بوده و مشارالي فرزند زاني و عرفياز نظر لغو
مربوط به پدر از جمله پرداخت نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه را انجام دهد و تنها حسب

 است، پدر را ملزم به اخذ شناسنامه با ي منتفن آناني توارث بي و مواد قانونيشرعن يمواز
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كشور وان ي ديئت عمومي ه، سرانجام.  دانستندي ميعي فرزند طبي خود براينام خانوادگ
:ر صادر كرديرا به شرح ز3/4/1376 مورخ ي رفع اختالف رأيبرا

ف سازمان ي از وظايكي1355 احوال مصوب ك قانون ثبتيبه موجب بند الف مادة« 
د از ن اطفال متولّين مورد بيثبت احوال، ثبت والدت و صدور شناسنامه است و مقنن در ا

 قانون مذكور 17 و مادة16ل نشده است و تبصرة مادة ي قايروع تفاوت مشروع و نا مشرابطة
اتفاق در اعالم والدت و ده باشد و ي كه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسينسبت به موارد

كن يف كرده است؛ لين تكليين طفل نا معلوم باشند، تعينكه ابويا ايصدور شناسنامه نباشد، 
 با استفاده از ، دي اقدام به اخذ شناسنامه ننماي از زنا باشد و زاني كه طفل ناشيدر موارد

مام دگاه اي از ديين قضاياز  از مو47 و مسألة3عمومات و اطالق مواد ياد شده و مسألة 
ف مربوط به ي تكالةيجتا كلي و نتي طفل تلقيعرف پدر يه، زاني علي رضوان اللّه تعال،ينيخم
رفا صي قانون مدن884 باشد و حسب مادةي مي از جمله اخذ شناسنامه بر عهدة و، پدر

ني كشور كه با ايوان عالي ام دي سة شعبي است و لذا رأي منتفان آنهيموضوع توارث ب
 كشور موجه و منطبق با يوان عاليديئت عمومي هيت اعضاي به نظر اكثر،نظر مطابقت دارد

 به استناد مادة واحدة قانون مربوط به ين رأيا.  گرددي مصي تشخي و قانونين شرعيمواز
 كشور و دادگاهها در يوان عالي شعب دي برا1328ر ماه يب ت مصويي قضاةيوحدت رو

 سازمان روزنامه ةي ، نشر1376ن سال ي قوانة مجموع:ك.ر(» .تباع استموارد مشابه الزم اال
).479و 478، صيرسم

: چند نكته قابل ذكر استين رأيح ايدر توض
ثبت  «،1363يك قانون ثبت احوال اصالحية مذكور، در بند الف مادي رأ برابر–1

ن يده و قانونگذار از اف سازمان ثبت احوال به شمار آمياز وظا» والدت و صدور شناسنامه
 سازمان ثبت احوال ،ني ال نشده است؛ بنابرين اطفال مشروع و نا مشروع قاي بيلحاظ تفاوت

.دي آنان شناسنامه صادر نماي اطفال نامشروع را ثبت و براد والدتيبا
 مربوط به 6 قانون ثبت احوال 16تبصرة مادة مذكور آمده است، ي چنانكه در رأ–2
ده است؛ ي ازدواج آنان به ثبت نرسي ول، ه پدر و مادر آنان ازدواج كرده اند است كياطفال
7 مزبور قانون17 پدر و مادر خواهد بود؛ مادةة عهدن صورت، اعالم والدت متفقا بهيدر ا

 با نام ين صورت سند سجليدر اد كه نمعلوم نباشن آنان ي است كه ابويز مربوط به اطفالين
ن مواد به يكن ايل.  گردديم مين تنظي ابوي در محل اسامي فرضيامه آزاد و نايخانوادگ

ن مورد ساكت يست و قانون در اي از زنا نيا طفل ناشيچ وجه ناظر به طفل نامشروع يه
.است
ه به قواعد د با توجي در مورد سكوت قانون باد كهي آين بر مي فوق چني از رأ–3
أله  مسحكم) ي قانون اساس167اصل  (يفقه معتبر ياتاوو ف) عمومات و اطالقات (يعموم
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 ثبت احوال يواعد عمومق كشور ظاهرا يوان عالي مورد نظر ديقواعد عموم. را روشن كرد
 راجع به نسب اوالد و ي قانون مدنيراجع به ثبت والدت و صدور شناسنامه و قواعد عموم

.آثار آن و روابط آنان با پدر و مادر است
قت آن را ي اشاره نكرده، در حقي قانون مدن1167ه به مادةنكي با ايئت عمومي ه–4

ت ي و به تبعصرف نظر كردهر خود از قول مشهور فقها و حقوقدانانير نموده و در تفسيتفس
طفل نا مشروع را از لحاظ نسب و آثار ) ره (يني امام خميژه فتوايوه  ب،ر مشهورياز قول غ

ت از فرزندان ي مهم در راه حمايوع دانسته و گامآن، جز در مورد ارث، برابر با فرزند مشر
نكه ي با ا8. برداشته استي حقوق بشريار هايران با معي حقوق ايهنگ سازانا مشروع و هم

 نامشروع فرزندي به اخذ شناسنامه برايعيف پدر طبي حل اختالف راجع به تكلي برايرأ
ع، جز در و مشروع و نا مشر حقوق فرزنداني بر تساوي مبني عالقاعدةصادر شده، از آن

. گردديمورد توارث، استخراج م
5–د گفتي باي قانون مدن1167ر مادةي امروزه در تفس،اد شدهييه به رأ با توج :

 او از لحاظ توارث است كه و انتساب به، عدم الحاق يمقصود از عدم الحاق ولد الزنا به زان
ي بلكه اجماع،  بر نظر مشهورين استثنا مبتنيح شده و اي به آن تصري قانون مدن884در مادة

. بر آن داللت دارنديدث و اخبار متعديت و احادست انّسه و اهل ي اماميفقها
ل حقوق و هماهنگ  تواند در تحوي ميي قضاةيد كه روي آي مذكور بر مي از رأ–6

ن راه ي در افا كند وي اي نقش سازنده اي اجتماعياز هايكردن آن با عدالت و انصاف و ن
.ارساز خواهد بودك حقوق هايشهير مشهور، و اندي، هر چند غي معتبر فقهيا شك فتاويب

جهينت-4
، بر 1376ةيوحدت روير رأوجه گرفت كه قبل از صدي توان نتي م، مياز آنچه گفت

 فرزند نا مشروع به پدر و ي قانون مدن1167ه و ظاهر مادةي اماميل مشهور فقهااساس قو
 از آن از يف ناشين آنان آثار نسب و حقوق و تكالي بيعنيد،  شيملحق نمر زنا كارش ماد

يذ شناسنامه با نام خانوادگخف پدر به اي، نفقه، حضانت و تكليت قهريل توارث، واليقب
ن ير بود و در ا فرزند وجود نداشت و نسب نا مشروع فقط در منع نكاح مؤثّيخود برا

ةي وحدت روي اما با رأ.ي و قانوني بود نه نسب شرع مالك عمليعيخصوص نسب طب
.د آمديران پدي بزرگ در حقوق اي تحول،كه در موارد مشابه الزم االتباع استمذكور

 در ي با اطفال قانونيعين طبا فرزندي نسب مشروع و نا مشروع و تساوي كه برابرين معنيبد
) ره (يني امام خميژه فتوايوه ه و بي امامير مشهور فقهايت از قول غيف به تبعيحقوق و تكال

نه توارث ي در زم،ن خصوص وجود داردي كه در اييتنها استثنا. ران شناخته شديدر حقوق ا
 و پدر و مادر زنا كارش توارث يعين فرزند طبي بيرا بر اساس فقه و قانون مدنياست؛ ز

ك ي،ناخته شده مذكور شي اطفال مشروع و نا مشروع كه در رأياصل تساو. وجود ندارد
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 حقوق يهاشي حقوق بشر و گرايار هاياف و معص است كه با عدالت و انياصل مترقّ
ه ي قابل توجي و فقهي مذهبيت هانّسا تفاوت در ارث فقط با  سازگار است، اميقيتطب

 بلكه در فقه اهل ،رفته شدهيران پذي ايه و قانون مدنين استثنا نه فقط در فقه اماميا. است
، ن ولد الزناي بة، الاقل در مورد رابطي اسالمي كشورهااز قوانين احوال شخصيةيبعضت و سنّ

ش ي و پي قانونةت از خانوادي را با حماند بتوان آيح شده است و شاي به آن تصر،يو پدر زان
.ه كرديز توجي از گسترش روابط نا مشروع نيريگ

 از  با استمداديي قضاةي دهد كه روي نشان م1376ة ي وحدت روي رأ،به هر حال
 در تحول ي تواند نقش سازنده اير مشهور، ميل غاقوااز ي، حتي و حقوقي معتبر فقهيوافتا

. داشته باشدي اجتماعيازهايحقوق و هماهنگ كردن آن با عدالت و انصاف و ن

يادداشت ها
ه فضال تي ضروريدعومكنيه بل يمسماعا بقثبت النسب مع الزنا اجي كان فال فيو ك «-1

 الجزم لم ي من مائه ولد علق فانخليفلو زنه يته من النصوص او تواترها في معلوميعن دعو
، يخ محمد حسن نجفيش(»  امهي الهسبلحقه االحكام و كذا بالني وجه يعله شرعاَينسب الي

.)257 و 256، ص29جواهر الكالم ج
 و يلحق بالزانيالمتولد من الزنا الولد من الزنا و ت الحاقه به النه مجزي انما لم يو لوزن «-2

، يالك االفهام، چاپ سنگسم(» ... الحاق ما قد حكم بانتفائهيضتقيتجدد الفراش ال
.)544ص

حرم النهيه لوكان و لدا؟ الوجه انه ي لوكان بنتا و الزاني الزانعليحرم يولكن هل  «-3
 و االصل غه ل و لداَيسمي هو ضايو ا... ضاع بضهع االنسان بحنكيمخلوق من مائه و مائها فال 

 التذكره و ينا منهم العالمه فمائظهر من جماعه من عليك انه لاس الميبل ف... عدم النقل
.»...يجماعام يرهما ان التحري الشرح و غي فهولد

حاد ولد  اتيال و االقويله دل ثبوت النسب بالزنا ولم اجدو قد صرح االصحاب بعد «-4
ن ولد الزنا و اقاربه ي االرث؛ فانه ال ارث بيالنسب عدع احكام يجميالزنا و ولد الحالل ف
بن و االخ و نحوهما لغه و  لصدق االما عداه فالمرجع اطالق االدلهيا فللنص الخاص و ام

.)355 ، صين چاپ سنگيمناهج المتق(» عرفا
ن ولد ي به فرق گذاشته و حكم به توارثي و زانين زاني از فقها از لحاظ ارث بي بعض–5

 و ين زانيه عدم فرق بيكن قول مشهور در فقه اماميل. كرده اند) هيزان( او يعيو مادر طبزنا 
، انتشارات دانشگاه تهران، 2، حقوق خانواده، جي و دكتر امامييدكتر صفا( استهيزان

.)128 صي پاورق،101، ش1386،چاپ چهارم
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 ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت  كهيدر صورت«:  قانون ثبت احوال16 تبصرة مادة–6
 پدر و مادر خواهد بود و هرگاه  به عهدةتفقاَناد مس ايده باشد، اعالم والدت و امضاينرس

ن كه ي از ابويكي سند طفل با اعالم ،سر نباشدياتفاق پدر و مادر در اعالم والدت م
.».م خواهد شدي تنظبيد نام كوچك طرف غاي با ق، كنديمراجعه م

يد، سند با نام خانوادگنن طفل معلوم نباشيهر گاه ابو« :  قانون ثبت احوال17ة  ماد-7
ا يي فرضيح اساميتصح.  گردديم مين تنظي ابوي در محل اسامي فرضيهاآزاد و نام

ا حكم يي قانون مدن1273قص به موجب اقرار نامه موضوع مادةل مشخصات نايتكم
 طبق احكام مربوط به يهد آمد و نام خانوادگحصر وراثت به عمل خواا مدارك يدادگاه 

.». اصالح خواهد شدينام خانوادگ
ن ولد الزنا و پدر او و يل به عدم توارث بيه قاي امامي اهل سنت بر خالف فقهاي فقها–8

 ان ولد الزنا كولد ي علفق االربعهات« :  باشندين ولد الزنا و مادر زنا كارش ميتوارث ب
ن ينه و بي ثبوت التوارث بيه و علين ابينه و بيكر من عدم التوارث ب كل ما ذيه فعنالمال
ه كماال ين ولد الزنا و امه الزانيه ال توارث بيو قال االمام). ، باب الفرائض6، جيالمغن(امه 

ه، يمحمد جواد مغن(»  كل منهما واحد و هو الزناي الن السبب فين ابه الزانينه و بيتوارث ب
).246و 245، ص 1964روت ي المذاهب الخمسه، بيه علياالحوال الشخص

كتابنامه
ي فارس-الف
.1339، تهران 5، جيد حسن، حقوق مدني،سي امام–1
.1376ن سال ي كشور، مجموعه قواني رسمسازمان روزنامة–2
 ، انتشارات دانشگاه 2، حقوق خانواده، ج هللان و اسد ايد حسي، سي و امامي  صفائ-3

.1386ردهم تهران، چاپ چها
، مختصر حقوق خانواده، چاپ دوازدهم، نشر هللان و اسداسيد حي، سي و امامي صفائ–4
.1386زان، تهران يم
 آن، ي حقوقثارآ از لقاح خارج از رحم و ي، نسب ناشيد علي، سيني قزويو  عل- 5

.1386س قم ي، دانشگاه تهران، پردين صفائيد حسي دكتر سيي به راهنماي دكتررسالة
.خيازدهم، بدون تاري، چاپ 1خ محمد، جامع المسائل جي ش،ي فاضل لنكران–6
.1367، چاپ دوم، تهران 2ان، ناصر، حقوق خانواده، جي كاتوز–7
.1365، تهران ينيدگاه امام خمي از ديين قضاين، موازي، حسيمي كر–8

ي عرب–ب 
.1382ل ما، قم يدل: ، ناشر4ه، ج يد محمد حسن، القواعد الفقهي، سي بجنورد–1



11/مجله پژوهشهاي اسالمي

.خي، بدون تاري، مسالك االفهام، چاپ سنگيد ثاني شه–2
.خي، نجف، بدون تارين، چاپ سنگي، عبداللّه، مناهج المتقي مامقان- 3
.1964روت ي المذاهب الخمسه، بي علهيشخصه، محمد جواد، االحوال الي مغن- 4
.خي، بدون تار2جله، ير الوسيد روح اللّه، تحري، سيني الخمي الموسو–5
.ق.ه1395ه، تهران، ي، المكتبه االسالم29خ محمد حسن، جواهر الكالم، جي، شي نجف–6


