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پذیرش1399/02/14 :

چکيده
در فقه و حقوق آثاری بر ن سب مترتب ا ست همچون ارث ،نفقه ،ح ضانت ،محرميت ،حرمت ازدواج با ابوین و برخی اقرباء ،والیت و...
در این که نسب مشروع این آثار را دارد و این که نسب نامشروع ارث را به دنبال ندارد ،هيچ اختالفی نيست اما آیا بقيه آثار ،آثار خاص ِ
نسب مشروعاند و یا اینکه این آثار ،آثار نسباند اعم از اینکه مشروع باشد یا نامشروع ،اختالف عقيده است .این نوشتار با تاکيد بر این
مطلب که هيچ یک از ادلهای که درباره عدم توارث بين ولدالزنا و زانی و زانيه وارد شده ،از طفل نامشروع نفی نسب نمیکند و در نتيجه
به جز در پارهای موارد ،نسب نامشروع همه آثار نسب مشروع را داراست ،به بررسی فقهی وحقوقی این موضوع پرداخته است.
کليد واژه :نسب ،نسب نامشروع ،زانی  ،زانيه ،فقه و حقوق
طرح مسأله
فقها در بحث ارث حکمی را مطرح میکنند با عنوان این که «ن سب نام شروع من شاء آثار ني ست» و بر این ا ساس نتيجه میگيرند که ولد
الزنا از زانی و زانيه ارث نمیبرد و بالعکس .از آن جایی که نسببب تنها در ارث مطرح نيسببت و در ابوات م تله فقهی منشبباء آثار و
احکام م تله است این سؤال مطرح می شود که نسب نامشروع در سایر ابوات فقهی چه حکمی دارد آیا همانند ارث منشأ آثار نيست؟
مثالً در بحث قصبباص میدانيم که اگرقاتل پدر مقتول باشببد ،قصبباص نمیشببود ،حال در رببورتی که زانی ،ولد الزنای خود را به قتل
بر ساند ،آیا می توان با تم سک به این قاعده قائل به ق صاص شد؟ یا در جمع بين دو خواهر در نکاح ،اگر یکی متولد از نکاح رحيح و
دیگری متولد از زنا باشد آیا جمع بنی دو خواهر امکان دارد؟ سؤال دیگری مطرح است که آیا نفقه ،حضانت ,والیت قهری و ...م تص
به نسب مشروع است یا شامل نسب نامشروع هم میشود؟ و موارد دیگر ...به عبارت دیگر آیا اروالً نامشروع بودن نسب موجب سلب
کليه آثار حقوقی و فقهی مترتب بر ن سب م شروع می شود یا خير؟ در رورت اثبات ،می توان من شاء آثار نبودن ن سب نام شروع در بات
ارث را به رورت یک قاعده فقهی و حقوقی درآورد و در سایر ابوات بدان تمسک کرد.

 -1استاد دانشگاه کرمان
 -2دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه
 -3دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد
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سير مطالب این مقاله بدین رورت است که ابتدا به تعریه برخی واژگان اساسی بحث می پردازیم (اله) سپس به بررسی فقهی (ت)
ودر نهایت به بررسی حقوقی (ج)این موضوع می پردازیم.
الف .تعاریف و مفاهيم
الف .1-نسب
سبَ یَنسبُ است و به معنای وابستگی و ارتباط دو شیء است4.و در زبان فارسی به معنای نژاد و
نسب در لغت عرت مصدر و از فعل نَ َ
ارل و خویشاوندی است5و جمع آن انسات است و «انتسب الی ابيه» یعنی خودش را به پدرش نسبت داد .لغت شناسان در تعریه آن
گفته اند :ن سب عبارت ا ست از یک نوع رابطة خونی ميان دو نفر که به سبب تولد یکی از آنان از دیگری یا تولد هر دو از ش ص ثالث
تحقق مییابد.

6

عليرغم آنکه به نظر می ر سد تعریه ن سب وا ضح و رو شن بوده و دیگر نيازی به تعریه تو سط حقوق دانان و فقها نمیبا شد برخی از
حقوقدانان و فقها به تعریه آن پرداختهاند که برای نمونه به موارد زیر اشاره میکنيم.
الف  . 1-1-مفهوم نسب در اصطالح حقوقدانان
دکتر سيد حسن امامی «نسب» را اینگونه تعریه کرده است« نسب به معنی قرابت و خویشاوندی است و امری است که بواسطة انعقاد
نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود میآید .از این امر رابطة طبيعی خونی بين طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود
میگردد».

7

آقای محمد عبده بروجردی در تعریه نسببب گفته اسببت«نسببب عالقهای اسببت بين دو نفر که به سبببب تولد یکی از آنها از دیگری یا
تولدشان از ش ص ثالثی حادث میشود».

8

دکتر کاتوزیان میگوید با توجه به اینکه ن سب در کتات ه شتم یکی از عنوانهای فرعی اوالد ا ست به همين قرینه در تعریه آن میتوان
گفت «رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آنان مربوط میکند» .به این اعتبار ،نسب به معنی «رابطه پدر و فرزندی»
یا مادر و فرزندی است و شامل خویشان در خط اطراف نمیشود.

9

 .4فواد افرام البستانی،المنجد الطالب (فرهنگ جديد عربی ـ فارسی) ترجمه محمد بندر ريگی ،ص.1917

 .5محمد معين ،فرهنگ فارسی معين ،ج ،4ص.4714
 .6مجد الدين ،فيروزآبادی ،القاموس المحيط ،ج ،1صص 131ـ .132حسين بن محمد راغب اصفهانی ,الممفردات فی غريب القرآن ج ,1ص.801
 .7سيد حسن امامی ،حقوق مدنی ج ،5ص.151
 .8محمد بروجردی عبده ،کليات حقوق اسالمی ،ص.280
 .9ناصر کاتوزيان ،دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده ،ص.322
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دکتر سيد حسين رفایی در مورد نسب میگوید«:نسب عبارت است از رابطة خویشاوندی بين دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو
از ن سل ش ص ثالثی با شند که به این معنی مترادف با «قرابت ن سبی» ا ست که یک رابطة طبيعی و خونی بين خوی شاوندان ن سبی خط
م ستقيم10یا خط اطراف ا ست11».قانون مدنی ما نيز شاید به دليل و ضوح معنایی ،تعریفی از ن سب ارائه نکرده و به ا رطالح سکوت کرده
است.از تعاریه فوق توسط حقوقدانان به دست میآید که نسب در ارطالح حقوقی دو مفهوم دارد.
 )1ن سب به مفهوم عام :ن سب به مفهوم عام یا قرابت ن سبی عبارت ا ست از «عالقه و ارتباط خونی و حقوقی موجود بين دو نفر که یکی
از آنها از رلب یا بطن دیگری و یا در اثر والدت هر دو نفر از فرد ثالثی ولو با واسطه ایجاد داشته باشد».

12

 )2نسب به مفهوم خاص :نسب به مفهوم خاص عبارت است از «عالقه و رابطة خونی و حقوقی موجود بين دو نفر که یکی از رلب یا
بطن دیگری بوجود آمده باشببد»13و این رابطه از جانب کودک «نسببب» و از جانب پدر به نام «رابطه پدری یا ابوت» و از جانب مادر به
14
نام برده شده است.
نام «رابطه مادری» ناميده میشود و نسب به معنای خاص در فقه اماميه تحت عنوان اوالد

الف . 2-1-مفهوم نسب در اصطالح فقها
فقيه بزرگوار راحب جواهر در تعریه نسب در بات ارث میگوید« :نسب عبارت است از منتهی شدن والدت ش صی به دیگری مانند
پدر و پسببر یا انتهای والدت دو ش ب ص به ثالث مانند دو برادر و پدر»15نسببب دارای عمود و حاشببيه اسببت ،مقصببود از عمود پدران و
اجداد آنها و فرزندان و فرزندان آنها میباشد و بقيه را حاشيه نسب گویند.
ایرادی که در این تعریه ذکر شده است این است که اتصال والدت در حقيقت منشاء اعتبار رابطة نسبی است ولی حقيقت نسب امری
است که از اتصال والدت انتزاع میشود لذا در این تعریه بين امر اعتباری و منشاء امر اعتباری خلط شده است.

16

 . 10منظور از خط مستقيم يا خويشاوندی طولی يا عمودی ،خويشاوندی است است که بين دو شخص که يکی از ديگری بدون واسطه يا با واسطه تولد يافته باشد
مانند پدر و مادر و منظور از خط اطراف يا خويشاوندی عرضی ،خويشاوندی ميان دو شخص است که از شخص ديگری با واسطه متولد شده باشند مانند رابطه
خويشاوندی برادر و خواهر و همچنين عمو يا برادرزاده.
 .11سيد حسين صفايی ،اسد اهلل امامی ،حقوق خانواده ،ج ،2ص.39
 .12سيد حسين صفايی ،و ديگران ،بررسی تطبيقی حقوق خانواده ،ص.404
 .13سيد حسين صفايی و ديگران ،بررسی تطبيقی حقوق خانواده ،ص .404
 .14محمد جواد مغنيه ،فقه االمام جعفر الصادق (ع) ج 6ص ،300محمد حسن نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،31ص.222
 .15محمد حسن نجفی ،جواهر الکالم فی شرائع االسالم ،ج ،39ص.7
 .16سيد علی علوی قزوينی« ،آثار حقوقی تلقيح مصنوعی» نامه مفيد ،3 ،ص .166
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با توجه به تعاریه فوق ،حقوقدانان و فقيهان تعریه تازه یا متفاوتی از نسببب ارائه نکردهاند بلکه در تبيين معنای آن همان معنای لغوی
را آوردهاند و شاید علت آن با شد که مفهوم ن سب حقيقت شرعی یا حقوقی ندارد .بنابراین تعریه ن سب در لغت با ا رطالح فقهی و
حقوقی تفاوتی ندارد.
از ميان مفاهيم نسب ،آنچه به موضوع بحث ارتباط دارد نسب به مفهوم خاص آن یعنی خویشاوندی والدین و فرزندان ،بویژه نوع نسب
پدری است.
الف  . 2-نسب مشروع و نامشروع
ن سب به مفهوم خاص آن ،در همه رور و انواعش(طبيعی و م صنوعی) به لحاظ قانونی و شرعی نيز قابل تق سيم ا ست .تو ضيح آن که
ررف بوجود آمدن فرزند از راههای فوق ،موجب آن نمی شود که همي شه و به طور مطلق ،ن سب او ،که ن سبی فيزیولوژیک ا ست ،از
جهت قانونی نيز به ر سميت شناخته شود .بلکه در بع ضی مواقع به ر سميت شناخته شده و م شروع تلقی و آثار و احکام خا ری بر آن
مترتب میگردد.
ولی گاهی به رسميت شناخته نشده و نامشروع تلقی میگردد و در نتيجه ،تمام یا حداقل برخی از آثار و احکام نسب مشروع را از دست
خواهد داد .بنابراین انواع نسب به لحاظ حقوقی و قانونی و شرعی از این قرار است.
الف .1-2-نسب مشروع
نسب مشروع یا نسب قانونی نسبی است که منشاء آن ازدواج معتبر و قانونی باشد؛ یعنی در زمان انعقاد نطفة طفل ،بين پدر و مادر وی
علقة رحيح زوجيت وجود داشته باشد.

17

18

مشهور فقها در بات نسب ،نکاح رحيح را شرط اساسی میدانند ،محقق حلی میگوید :نسب با نکاح رحيح ثابت میشود.

البته ایشببان نکاح را مطلق بيان فرمودهاند و اطالق آن داللت دارد که فرقی ميان نکاح دائم و منقطع وجود ندارد چنانچه بعضببی از فقها
بدان ت صریح نمودهاند و م شروعيت آن را بيان نمودهاند که فرزند نا شی از نکاح متعه به متمتع الحاق می شود19.بنابراین ن سب م شروع
ن سبی ا ست که ميان پدر و مادر و فرزند به نکاح رحيح رورت گرفته با شد و رابطة جن سی ميان والدین آزاد نبا شد عالوه بر آن این

 .17فاضل لنکرانی ،تفصيل الشريعه ،ص  137و سيد حسين صفايی و ديگران ،همان ،ص .404
 .18نجم الدين جعفر بن حسن حلی ،شرائع االسالم فی مسائل الحالل والحرام ،ج  ،2ص .177
 .19علی بن محمد سبزواری ،جامع الخالف والوفاق االماميه وبين االئمة الحجاز والعراق ،ص .451
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رابطه در زمان زوجيت رببورت گرفته باشببد نه قبل از آن ،برخی از فقها به این امر اشبباره کردهاند که اگر مردی با زنی زنا کرد و آن زن
باردار شد فرزند ملحق به آنان نمیشود اگرچه با آن زن ازدواج کند.

20

نسب مشروع خود دو گونه است :نسب مشروع واقعی ،نسب مشروع حکمی
الف . 1-1-2-نسب مشروع واقعی
آن ن سب طفلی ا ست که در نيتجه نکاح رحيح شرعی و قانونی (به رورت طبيعی) و یا در نتيجه تلقيح نطفة مرد در رحم زن خویش
(به رورت مصنوعی) بوجود آمده است.

21

الف .2-1-2-نسب مشروع حکمی
آن ن سب طفلی ا ست که به یکی از دو رورت طبيعی و م صنوعی به گمان وجود رابطة زوجيت ،از ترکيب نطفة زن و مردی پدید آمده
که واقعاً رابطة زوجيت بين آنان وجود نداشته است (وطی به شبهه).
الف . 2-2-نسب نامشروع (نسب طبيعی)
آن ن سب طفلی ا ست که با علم به فقدان رابطة زوجيت ،به یکی از رور فوق به وجود آمده ا ست؛ مثل طفل متولد از زنا یا فرزند نا شی
از تلقيح نطفة مرد اجنبی در رحم زنی بيگانه ،با علم به بيگانه بودن آنها.
الف  .3-طفل طبيعی
در حقوق امروزی ایران معموالً به جای ولد زنا از ا رالح «طفل طبيعی» نيز ا ستفاده می شود که برگرفته از حقوق فران سه ا ست چرا که
در حقوق فرانسه ،اطفال حارل از رابطة نامشروع را (  )enf ant nat urelیعنی طفل طبيعی مینامند که عبارت است از طفلی که در
نتيجة رابطه جن سی زن و مرد که در علقه زوجيت نبا شند بوجود آید .در ترمينولوژی حقوق آمده ا ست ،طفل طبيعی ،طفل حا رل از زنا
گویند.

22

 .20محمد حسن نجفی ،جواهر الکالم ،ج  ،31ص .236
 .21مصطفی دانش پژوه« ،تابعيت طفل طبيعی در نظام حقوقی ايران» ،حوزه ودانشگاه ,سال نهم شماره  36ص .51
 .22محمد جعفر جعفری لنگرودی ،پيشين ،ص .430
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الف  .4-ارث
ارث در لغت به معنی ترکه و اموالی اسببت که از متوفیٰ به جای مانده و فقها ارث را اینگونه تعریه کردهاند« :ميراث عبارت اسببت از
آنچه که انسانی به مناسبت موت انسان دیگر ارالتاً استحقاق پيدا میکند به جهت وجود نسب یا سبب»23.از این تعریه میتوان استفاده
کرد آنچه سبب استحقاق وارثان میشود نسب و سبب است .در قانون مدنی نيز ماده  861میخوانيم« :موجب ارث دو امر است :نسب و
سبب».
ب .بررسی فقهی
برای بررسی فقهی آثار نسب نامشروع ،ابتدا به کلمات فقها اشاره میشود ،آنگاه به بررسی ادله میپردازیم.
ب . 1.اشاره ای به کلمات فقها
با توجه به این که در آیات و روایات واژه «نسب» و مشتقات آن  ،موضوع حکم شرعی نبوده بلکه واژگانی نظير «ولد» « ،ابن» « ،بنت» ،
«اخت» « ،والد» و  ...مو ضوع حکم اند ،لذا محور کلمات برخی فقها این ا ست که آیا ولدالزنا  ،ولد مح سوت می شود؟ و آیا زانی ،
والد محسوت می شود تا روایت «ال یقاد والد بولده» شامل او شود؟ به عنوان نمونه محقق در شرایع ،پس از تصریح به عدم ثبوت نسب
برای ولد زنا مینوی سد « :ولو زنی فانخلق من مائ ه ولد علی الجزم ،لم ین سب اليه شرعاً وهل یحرم علی الزانی والزانيه؟ الوجه
انه یحرم النه مخلوق من مائه فهو یُسمی ولداً لغةً».

24

محقق برای تحریم نکاح به نسبببب طبيعی و برآیند آن یعنی وجود رابطه ابوت و بنوت به لحاظ عرفی و لغوی اسبببتناده کرده اسبببت و
مینویسد دختر یا پسر زانی حقيقتاً ولد هستند زیرا ولد در لغت آن است که از نطفه دیگری به وجود میآید.
راحب مستند الشيعه میفرماید« :نسب عرفی مالک و معيار ترتب احکام شرعی است و برای نسب ارالً حقيقت شرعی وجود ندارد و
ارل هم عدم نقل مفهوم نسب عرفی به مفهوم شرعی آن است ،بنابراین اگر در روایات ،برخی از احکام نسب ناشی از زنا نفی شده ،به
دليل ادله دیگر یا اجماع بوده است».

25

راحب جامع المقارد در تحریم نگاه زانی به دختر زانیاش و زانيه به پسر زانیاش اشکال کرده و میگویند« :دختر یا پسر زانی حقيقت ًا
فرزند هسببتند .زیرا فرزند ،حيوانی وموجود زندهای] اسببت که از نطفة دیگری به وجود میآید و نقل این معنای عرفی به معنای شببرعی

 .23زين الدين بن علی بن احمد عاملی ،الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقيه ،ج  ،8ص .25
 .24نجم الدين جعفر بن حسن حلی (محقق حلی) ،شرائع االسالم فی مسائل الحالل والحرام ,ج  ،2ص .226
 .25مولی احمد بن محمد مهدی نراقی ،مستند الشيعه ،ج  ،16ص .221
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خالف ارل است و دليلی بر ثبوت آن نيست ،لذا اگر برخی احکام ،مثل ارث از این فرزندان نفی شده ،به فقدان برخی ازشرایط وشرعی]
26

مستند است و متعين نيست که نفی این نوع احکام مستند به انتفای شرعی اسم و عنوان فرزند باشد».

راحب کتات فقه ال صادق مینوی سد« :اگر ن سب حقيقت شرعی دا شت رحيح بود نفی احکام ن سب از ولد زنا ،لکن وجود حقيقت
شرعی برای ن سب ثابت ن شده ،بلکه به عکس آن ثابت شده ا ست بنابراین ن سب ،مثل سایر عناوین ،بر همان مفهوم و بردا شت عرفی
مترتب میشود ،همچنين دليلی ندارد که نسب به گونه مطلق از ولد زنا نفی شده باشد و نفی بعضی احکام ولد زنا ،ادله خاص دارد».

27

عالوه برکلماتی که بيان شببد ،تعدادی از فقها به رببراحت خصببوص نسببب ناشببی از زنا را مشببروع و معتبر دانسببتهاند .مرحوم مامقانی
مینوی سد« :فقهای شيعه به عدم ثبوت (اعتبار) ن سب نا شی از زنا ت صریح کردهاند برای آن دليلی نيافتم .اقوا برابری ولد زنا و حالل زاده
در همه احکام نسب است ،جز ارث که به علت نص خاص بين زنازاده و خویشان او توارث نيست .ولی در غير این مورد ،اطالق ادله و
ردق پسر و برادر و مانند آن در لغت و عرف مرجع هستند و اقتضا میکنند که احکام نسب در مورد زنازاده جاری گردد»

28

مرحوم سيد ميرزا حسن موسوی بجنوردی مینویسد« :این که روایت محمد بن حسن قمی از امام باقر تصریح دارد که فرزند زانی «لغيه»
اسببت ،به حسببب اهر روایت تنها از جهت ارث لغيه و محروم اسببت نه به طور مطلق ،حتی از جهت ازدواج حرام .لکن التزام به ملغا
بودن نسب ولد زنا جداً مشکل است ،خصوراً نسبت به ازدواج حرام مثل ازدواج زانی با دختر ناشی از زنایش و »...

29

آیت اهلل مکارم شببيرازی در پاسبب به این سببؤال آیا طفل متولد از زنا ،حکم فرزند شببرعی دارد میفرماید« :طفل متولد از زنا ،از نظر
ح ضانت و وجوت انفاق و مانند آنها (جز در مواردی که دليل قائم بر ا ستثناء شده ا ست مانند م سأله ارث) حکم فرزند شرعی را دارد.
بنابراین ولد الزنا تمام احکام محرميت و وجوت نگهداری و تربيت را دارد فقط ارث نمیبرد»

30

سپس راحب ماوراء الفقه میفرمای د :اما امر اول ،واضح است که دليلی بر آن وجود ندارد زیرا مشروعيت وره زائد بر عالقه و ارتباط
است و احتياج به دليل دارد که دليل منتفی است .مقصود استدالل کننده نفی حکم در مرتبه موضوع است ،در حالی که احتمال دارد ،نفی
31

از محمول باشد پس داللت التزامی ثابت نيست درنتيجه همان مسلک دوم به اثبات میرسد.

 .26علی بن حسين عاملی کرکی (محقق ثانی) ،جامع المقاصد ،ج  ،12ص .191
 .27سيد محمد صادق روحانی ،الفقه الصادق ،ج  ،21ص .221
 .28عبد اهلل مامقانی ،مناهج المتقين ،ص .355
 .29سيد محمد حسن بجنوردی،القواعد الفقهيه ،ج  ،4ص .43
 .30ناصر مکارم شيرازی ،مجموعه استفتائات جديد ،ج  ،1ص .363
 .31سيد محمد صدر ،ماوراء الفقه ،ج  ،6ص .243
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ب .2.بررسی ادله
در آیات و روایات برای ولد ،والد ،اخت ،ام و ات و ...احکامی آمده است از جمله شي طوسی در مبسوط میگوید« :آن موردی که نفقة
او به نص کتات ثابت اسببت فرزند (ولد) اسببت»32و به چند آیه اسببتناد میکند ،از جمله این آیات « التُ ضار والدةٌ بولدها و المولود له
بولده»33میباشبببد .بعضبببی از فقها برای وجوت حضبببانت ولد به همين آیه اسبببتناد کردهاند .حکم حرمت نکاح و حرمت جمع بين دو
خواهر را آیه « حرمت عليکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خاالتکم و بنات االخ و بنات االخت ....و ان تجمعوا
بين االختين»34.بيان کرده اسبببت و آیه «ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِل َّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَواتِهِن»35حکم حر مت و جواز نگباه را بيبان میکنبد .و روا یاتی چون « عن ابی ع بداهلل
عليه السالم :ال یقتل االب بابنه اذا قتله و یقتل االبن بابيه اذا قتل اباه»

36

ب .3-اشارهای به کل مات و دالیل فقها درارث ولدالزنا
شببهيد ثانی در شببرح لمعه در تبيين اینکه چرا زانی و زانيه و خویشببان این دو از ولدالزنا ارث نمیبرند و بالعکس مینویسببد« :النتفائه
عنهما شرررعاً فال یرثانه و ال یرثهما»37.ربباحب جواهر در مورد ارث ولد زنا میگوید« :اما ولد الزنا من الطرفين فال نسررب له بأبيه
شرررعاً ،الن الولد للفراش و للعاهر الحجر و حينئذٍ فال ترثه ای الزانی کالعکس بالخالف اجده فيه ،بل االجماع بقسررميه عليه
وهو الحجة»38.با توجه به کلمات فقها نهایت چيزی که میتوان به عنوان ادله آنها در مورد ارث ولد زنا بکار برده شبببده را در موارد زیر
خالره کرد:
ب .1_3-صحيحه حلبی
عن الحلبی ،عن ال صادق
فان النبی

 :ایما رجل «وقع» علی وليدةِ قومٍ حَراماً ثم ا شتراها ،ثم اُدعی ولدها فانه الیُورث منه شیء

قال « :الولد للفراش وللعاهر الحجر» وال یورث ولد الزنا اال رجل یدعی ابن وليدته»

 .32محمد بن حسن طوسی ،المبسوط ،ج  ،6ص .30
 .33بقره آيه.233
 .34نساء آيه .23
 .35نور آيه .31
 .36محمد بن حسن طوسی ،تهذيب االحکام ،ج  ،7ص .237
 . 37زين الدين بن علی بن احمد عاملی ،الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقيه ،ج  ،8ص212
 .38محمد حسن نجفی ,جواهر الکالم  ,ج ,39ص274
 .39محمد بن يعقوب کلينی ،الکافی ,ج  ،7ص .162

39
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نقل شده است :هر مردی با کنيز قومی از راه حرام نزدیکی کرده و سپس او را خریده است و فرزند

آن کنيز را ادعا میکند ،از او چيزی ارث نمیبرد ،زیرا ر سول خدا

فرمودهاند :فرزند به فراش اخت صاص دارند و برای زناکار بهرهای

نيست و از ولد زنا فقط مردی ارث می برد که ادعا کند مادرش در خانه او بوده است .در چگونگی استدالل به این روایت عدهای از فقها
بيان کردهاند40که حدیث فوق در مقام بيان حکم واقعی ا ست یعنی شارع مقدس از اوالدی که بوا سطه زنا متولد شده ا ست نفی ولدیت
کرده ا ست و او را ملحق به پدر ندان سته ا ست و جمله ال یورث ولد الزنا در روایت مانند رریح در ولدالزنای واقعی ا ست بنابراین در
حدیث بين زانی و ولدالزنا ،ارث نفی شده است که نشان میدهد که بين آنها هيچگونه نسب شرعی وجود ندارد زیرا از موجبات ارث،
نسب است.
ب. 2_3-روایت محمدبن حسن اشعری قمی
قال :کَتَبَ بَعْضُ أَ صْحَابِنَا کِتَاباً إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَعِی یَ سْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ
بِوَلَدٍ وَهُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَایُوَرَّثُ».

41

روایت دیگر از محمد بن ح سن قمی ا ست که برخی از ا رحات ما به امام باقر

نامه نو شتند و گفتند مردی به زنی ،فجور و نزدیکی

کرده و در نتيجه وی آبسببتن شببد ،سببپس با او ازدواج کرده و فرزندی به دنيا آورد که شبببيهترین م لوقات به وی میباشببد امام

با

دست خط خود که مهر انگشتر هم بر روی آن بود نوشت :از فرزند لغی ارث برده نمیشود.
در این روایت از فرزندی که از منی زانی خلق شده به «لغيه» تعبير شده است.
اهر لغيه ،باطل بودن و محروميت است یعنی به ولد زنا هيچ اعتنایی نمیشود و به زانی ملحق نمیگردد در نتيجه از ارث محروم است.
بعضی دیگر این طور بيان کردهاند که از دو حدیث فوق استفاده میشود ولد زنا ارث نمیبرد.
اما این که آیا ولد زنا از قواعد عامه ارث ت صبصباً خارج اسبت یا ت صبيصباً خارج اسبت در توضبيح میگویند زمانی که ما مردد بين
ت صيص و ت صص ه ستيم ا صالة العموم را جاری میکنيم و میگوئيم ت صيص ن ورده ،نفی ت صيص مالزم ا ست با اینکه بگوئيم
این فرد ت صصاً خارج است ،پس علت ارث نبردن ولد زنا ب اطر این است که ت صصاً از حوزه فرزند و نسب خارج است.

 . 40سيدمحسن طباطبايی حکيم ،مستمسک العروة الوثقی ,ج ,14ص259
 .41محمد بن حسن بن علی حر عاملی ،وسائل الشيعه ،ج  ،15ص .214
 . 42گروهی ار مولفان ,رحم جايگزين  ,ص102

42
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ب . 3-3-روایت محمد بن سنان در مورد علل حرمت زنا
امام رضا

در پاس به سؤالهای محمد بن سنان فرمودند «و حرّ م اهلل الزنا لما فيه من الفساد ،من قتل النفس ،ذهاب االنساب ،و

ترک تربية لالطفال و فساد المواریث و ما أشبه ذلک من وجوه الفساد».

43

خداوند زنا را به خاطر فساد ،کشتن نفس انسانی ،از بين رفتن انسات ،ترک تربيت اطفال و فاسد شدن ميراثها و فسادهای شبيه به اینها
حرام کرده اسببت .در این روایت نيز یکی از علتهای حرمت زنا از بين رفتن نسببب اسببت که میتوان نتيجه گرفت بين زانی و ولدالزنا
نسبی وجود ندارد.
ب .4-3-اجماع
دليل آخر فقها را میتوان ادعای اجماع بر نفی ولدالزنا از زانی نام برد .راحب جواهر در این مورد مینویسد« :نسب حارل از زنا ثابت
44

نمیشود دليل بر آن اجماع منقول ومحصل است».
ج .بررسی حقوقی

قانون مدنی به پيروی از فقه ا سالمی و در راه حمایت از خانواده م شروع و به منظور جلوگيری از گ سترش روابط جن سی آزاد و افزایش
اطفال نامشروع مقرر میدارد« :طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود» (ماده  1167ق .م  .).بنابراین طفلی که ناشی از زناست قانوناً به
زناکار منت سب ن واهد بود ،هرگاه پدر و مادر هردو زناکار با شند ،طفل به هيچ یک ملحق نمی شود و اگر یکی زناکار مح سوت شود و
عمل دیگری به علت شبهه یا اکراه زنا نباشد طفل فقط به کسی ملحق می شود که مرتکب زنا نشده است مفهوم عدم الحاق این است که
قانون نسببب طبيعی طفل نامشببروع را نادیده میگيرد و آثار قانونی نسببب مانند والیت قهری ،حضببانت و ارث بر آن مترتب نمیشببود.

45

بنابراین حقوق و تکاليفی که در قانون برای اوالد نسب به ابوین و سایر اقربای خط رعودی شناخته شده است م صوص اطفال مشروع
ا ست و اطفال طبيعی که ن سب آنان به ر سميت شناخته ن شده ا ست فاقد این حقوق و تکاليه ه ستند ،این در واقع مقت ضای عدم الحاق
طفل به زانی است که ماده  1167ق .م به آن تصریح کرده است .مشکلی که در اینجا پيدا شد این بود که از یک طرف ماده فوق رریحاً
ت صریح دارد که فرزند نا شی از زنا به پدر و مادرش ملحق نمی شود و علی القاعده آثاری که بر ن سب م شروع مترتب ا ست بر ن سب
نامشببروع بار نمیشببود و از طرفی فتاوای فقهی فقهای عظام در مورد اثبات بعضببی از آثار مثل نفقه و حضببانت برای ولد زنا موجب
سردرگمی قضات و ابهام و تردید در این ماده شد و بعضاً آراء متناقض در این خصوص رادر میگردید ،که این ابهام و تردید با ردور

 . 43محمد بن حسن بن علی حر عاملی ،وسائل الشيعه ،ج  ،15ص .234
 44محمد حسن نجفی ,جواهرالکالم ,ج ,29ص.257
 .45سيدحسين صفايی و اسداهلل امامی ،حقوق خانواده ،ج  ،2ص .110
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رأی وحدت رویه شماره  617ب  1376 / 4 / 3ردیه  7 / 76هيأت عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و در موارد مشابه الزم
االتباع است مرتفع گردید.
با این ترتيب اخذ شنا سنامه برای طفل ،ح ضانت ،تربيت ،دادن نفقه و اجرای تکليه والیت بر عهده پدر ا ست و او نمیتواند از انجام
تکاليه خود امتناع کند .به نظر میر سد با توجه به ماده  884ق .م  .و ردور رأی وحدت رویه ،ماده  1167قانون مدنی ثمرهای ندارد و
ذکر آن لغو است.
عالوه بر اسبببتنباط فوق رأی وحدت رویه قضبببایی مذکور در ارتباط با طفل طبيعی و متولد از زنا با پدر و مادری که او را به وجود
آوردهاند بدون این که بين آنها علقه زوجيت باشد از جهات م تله قابل بررسی و توجه است.
جمعبندی و نتيجهگيری
مباجث گذشته را میتوان چنين خالره کرد:
 .1قدر متيقن از من شاء آثار نبودن ن سب نام شروع م سالة ارث ا ست که فقها در خ صوص ولدالزنا در این مورد به ادلهای چون
حدیث الولد للفراش و للعاهر الحجر ،الولد لغيه ال یورث ،رحيحه حلبی ،اجماع و سایر ادله ا ستناد کردهاند که هيچ یک از
دالیل فوق قدرت نفی نسب از ولد زنا را ندارد .لذا ولد زنا همه حقوق اطفال مشروع را دارد و فقط ارث استثناء است .البته
اگر آثاری مترتب بر ارث باشببد نيز طبيعتاً منتفی اسببت و در نتيجه به طور مثال بين ولدالزنا و زانی و زانيه و بين ولدالزنا و
اقوام پدر و مادریاش ،رابطه ولی دم برقرار نيست .بر اساس مطالب پيش گفته ،دربارة موضوع ارلی بحث یعنی «قاعده منشأ
آثار نبودن ن سب نام شروع ،میتوان گفت که تنها جایی که قدر متيقن ا ست که ن سب نام شروع من شأ آثار ني ست بحث ارث
است و باید گفت که این قاعده م تص به بات ارث است و در سایر ابوات نمیتوان به آن تمسک کرد زیرا:
 .1ادله ارث که عبارتند از اجماع ،حدیث الولد للفراش وللعاهر الحجر ،الولد لغيه الیورث و  ...هيچکدام از ولد زنا نفی نسبببب
نمیکند و عدم توارث ولد زنا با والدین و بالعکس ار بات ت صيص است مانند قتل و کفر.
 .2از طرفی الفاظ ات و ولد در شببرع حقيقت شببرعيه ندارد بلکه هر چه از عرف و لغت دربارة ولد و ات فهميده میشببود در
لسان شارع نيز همان مراد است و همچنين نسب نيز حقيقت شرعيه و تاسيس جدیدی ندارد و لذا ولد زنا مانند سایر اوالد از
حقوق و آثار مترتب بر نسب مانند حضانت ،نکاح ،محرميت ،تفقه ،والیت قهری و  ...بهرهمند هستند.
 .3در حقوق ایران هم ماده  1167قانون مدنی ،در بادی امر به نظر میرسد قطع نسب از ولد زنا شده است با رأی وحدت رویه
 3 / 617ب  1376 / 4که عدم الحاق طفل به زانی را از جهت حقوق ارثيه و توارث دانسته است ،نفی نسب از ولد زنا نمیکند
و با توجه به ماده  884قانون مدنی که بيانگر عدم توارث ولد زنا با والدین و بالعکس ا ست به نظر میر سد ذکر این ماده لغو
و ثمره ای بر آن مترتب ني ست لذا سایر آثار ن سب بر ن سب نام شروع نيز مترتب می شود و این قاعده با آنکه م شهور ا ست
جایگاهی در فقه و حقوق ندارد.
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فهرست منابع
منابع فارسی
 .1جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،ترمينولوژی حقوق ،چاپ دوازدهم ،تهران ،گنج دانش 1381 ،ش.
 .2روزنامه رسمی
 .3رضانيا معلم ،محمد رضا ،بارورهای پزشکی از دیدگ اه فقه و حقوق ،قم ،بوستان کتات.1384 ،
 .4رفایی ،سيد حسين و دیگران ،بررسی تطبيقی حقوق خانواده ،چاپ اول ،تهران ،دانشگاه تهران 1384 ،ش.
 .5فيروز آبادی ،محمد بن یعقوت ،القاموس المحيط ،دار الکتات العربی 1429 ،م.
 .6قبلهای ،خليل ،مسائل مستحدثه ،چاپ اول ،تهران ،سمت و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.1387 ،
 .7گروهی از مولفان ،رحم جایگزین ،چاپ اول ،تهران ،سمت.1386 ،
 .8مکارم شيرازی ،نارر ،مجموعه استفتائات جدید ،چاپ اول ،قم ،انتشارات مدرسه االمام علی بن ابيطالب 1375 ،ش.
 .9معين ،محمد  ،فرهنگ فارسی معين ،چاپ بيست و یکم ،تهران ،امير کبير 1381 ،ش.
 .10وزیری ،مجيد ،حقوق متقابل کودک و ولی در اسالم ،چاپ دوم ،تهران ،چاپ ونشر بين الملل 1387 ،ش.

منابع عربی
 .1قرآن کریم
 .2اراکی ،محمد علی ،رسالة فی االرث ،چاپ اول ،قم ،مؤسسه در راه حق 1413 ،هب.
 .3بجنوردی ،سيد حسين ،القواعد الفقهيه ،چاپ سوم ،قم ،نگارش 1386 ،ش.
 .4بحرانی ،یوسه ،الحدائق الناظرة فی احکام العترة الطاهره ،،چاپ اول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسين حوزه علميه قم 1405 ،هب.
 .5ترحينی العاملی ،سيد محمد حسن ،الزبدة الفقهية فی شرح الروضة البهية ،چاپ اول ،بيروت ،دار الهادی 1382 ،ش.
 .6حر عاملی ،محمد بن حسن بن علی ،وسائل الشيعه ،چاپ اول ،قم ،مؤسسه آل البيت (ع) 1401 ،هب.
 .7حسينی روحانی ،سيد محمد ،فقه الصادق ،قم ،اجتهاد 1429 ،هب.
 .8حلی ،محقق نجم الدین جعفر بن حسببن ،شرررائع االسررالم فی مسررائل الحالل والحرام ،چاپ دوم ،قم ،مؤسببسببة
اسماعيليان 1408 ،هب.
 .9حلی ،محمد بن حسن بن یوسه اسدی( ،ف ر المحققين) ،ایضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد ،چاپ او ،قم،
مؤسسه اسماعيليان 1387 ،هب.
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 .10خویی ،سيد ابو القاسم ،موسوعة االمام الخوئی .قم ,المطبعه العلميه1413,ق.
 .11ردر ،سيد محمد ،ماوراء الفقه ،چاپ اول ،بيروت ،دار االضواء للطباعة والنشر والتوزیع 1420 ،هب.
 .12طباطبایی حکيم ،سيد محسن ،مستمسک العروة الوثقی ،چاپ اول ،قم ،مؤسسة دار التفسير 1416 ،هب.
 .13طباطبایی ،سيد محمد کا م ،العروة الوثقی ،چاپ دوم ،بيروت ،موسسة االعلمی للمطبوعات 1409 ،هب.
 .14طو سی ،ابو جعفر محمد بن ح سن ،المب سوط فی فقه االماميه ،چاپ سوم ،تهران ،مکتبه المرت ضویه الحياء اآلثار
الجعفریة 1387 ،هب.
 .15طوسی ،محمد بن حسن ،تهذیب االحکام ،چاپ چهارم ،تهران ،دار الکتب اسالميه 1407 ،هب.
 .16عاملی ،زین الدین بن علی بن احمد (شهيد ثانی) ،الرو ضة البهية فی شرح اللمعة الدم شقية ،چاپ اول ،قم ،داوری،
 1410هب.
 .17عاملی ،زین الدین بن علی بن احمد( ،شهيد ثانی) ،مسالک االفهام الی تنقيح شرائع االسالم ،چاپ اول ،قم ،مؤسسة
المعارف االسالميه 1413 ،هب.
 .18کرکی ،علی بن حسين عاملی (محقق ثانی) ،جامع المقا صد فی شرح القواعد ،چاپ دوم ،قم ،مؤسسة آل البيت (ع)
 1414هب.
 .19کلينی ،محمد بن یعقوت ،الکافی ،چاپ سوم ،تهران ،دار الکتب االسالميه 1367 ،ش.
 .20مامقانی ،عبد اهلل ،مناهج المتقين ،یک مجلد ،چاپ سنگی .قم ,مؤسسه آل البيت الحياءالتراث1404,ق.
 .21محسنی ،محمد آره ،الفقه والمسائل الطبيه ،چاپ اول ،قم ،بوستان کتات 1413 ،هب.
 .22نجفی ،محمد حسن ،جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ،چاپ هفتم ،بيروت ب لبنان ،دار احياء التراث العربی.
 .23نراقی ،مولی احمد بن محمد مهدی ،مستند الشيعه فی االحکام الشریعه ،چاپ اول ،قم ،موسسة آل البيت (ع) ق.

