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نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن
(س)

با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی

الهام شریعتی نجفآبادی

چکیده :با وجود تأکید بر اددوا و امییرآ آررار یرداي اازري اد اررع ی ر و
ایيتوان وجود ف دادی را که خرار اد اددوا و در ارر اهران دن و یر دی آ رودن
داین یتو د زدن اسآ ااديدن ا فرآ .آیارمرای رسریي و ریر رسریي در ب خري اد
جوایع حاکي اد افزايش دياد ايهگواه ف داردان اسرآا اد میرین روی ب رسري و رع
حقوقي ارع کودک تکون يافته اد داا

وری اسآ .در حقوق اي ان حکم یقر ر

در یادة  7711ق.م .یبتهي ب عدم ا حاق داادادن به داایین اسآ .طبق ظام اين یادن
آرار ارع ی و اظی توارث واليآ قه ی حضرااآ و افقره بره اسرت هام ح یرآ
اکاح در ارع اازي اد داا یهتفي اسآ .اين یادن یطابق اظ ير ی رهور فقهرای ایاییره
اسآ .در سال  7711رأی وحدت رويهای اد میأت عیویي ديوان عا ي ک ور صادر
زد که یوجع تحو ي عظیم در حقوق اي ان درخصوص آرار یرداي اررع اازري اد
داا ا ديد .اين رأی به استهاد اظ ي ری ی هور فقیهان ایاییه و ب اساس فتوايي که اد
ایام خییهي در اين دییهه وجود دازآ صرادر زرد و یوجرع ب ابر ی حقروق اطفرال
ی و و طبیعي به است های توارث ا ديد .اين اظ يه یرتدل به عدم ربروت حقیقرآ
ز عیه در یفهوم و د و دریقابل صدق ع في و د ب و دا زااسآ .اين یقا ره بره بیران
اظ يهمای پی ایون ارع اازي اد داا و آرار یداي آن یيپ دادد.
کلیدواژهها :کودک طبیعي ارع اای و یهع اکاح واليآ قهر ی حضرااآ
افقه توارث.
 . 7دکت ای فقه و حقوق خصوصي استاديار و عضو میأت علیي داا گان ا زم ا

(س)
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مقدمه
کودک اازي اد داا به کودکي افته یيزود که در ار رابط داا به وجود آیدن اسآ .کودکي کره
با به وجود آوراداان تکويهي خود ص فاً يک رابط خواي و طبیعي دازته و فاقرد ارربآ زر عي و
قااواي اسآ .ااممای ديگ ی که اين قرم اطفرال دارارد عبرارت اد «و ردا زاا» «دارادادن» «کرودک
اای و » و «کودک ری قااواي» اسآ .با عهايآ به تأری داا در تکون اين اف اد الدم اسرآ ازرارنای
به تع يف داا و ارکان آن دازته بازیم .داا يکي اد بزرگت ين اهامان کبی ن و دارای عقروبتي بر
زديد اسآ .در ق آن یجید به دفعات اربآ به دوری اد اين اهان سرفارش زردن اسرآ (ییتحهره71 :ا

ف قان16 :ا اس ا .)71 :فقیهان ایاییه داا را ايهطور یعها ک دنااد« :ادخال آ آ ی د عاقل با غ در ف

داري

که ب او ح ام اسآ قُبُالً يا دُبُ اً بدون ايهکه بین آاها علقه يا زبه اکاح وجود دازرته بازرد» (اجفري

156 :7 7967ا ابن ادري بيتا 916 :7ا زهید رااي بيتا  .)77-77 :9حقوقدااان ایرز دارا را ازديکري دن و
ی دی یيدااهد که بین آاها رابط دوجیآ وجود ادارد (صفايي و ديگر ان 915 :7769ا یحقرق دایراد :7715

11ا زایبیاتي  .)917 :7 7761یادة  17قااون یجادات اسالیي ایرز دارا را یهرین تع يرف یريکهرد« :دارا
عبارت اسآ اد جیا ی د با داي که ب او ذاتاً ح ام اسآ اا یه در دب بازد در ری یروارد وطري
به زبهه» .اين قااون در یواد  19و  15خود وجود عقل بلوغ اختیار و علم بره حکرم و یو رو را
در تحقق داا ز ط یيدااد .بهاب اين داا عبارت اد آییزش جهري اای وعي اسآ کره ااجرام دمهردة
آن با غ عاقل یختار و عا م به ح یآ عیل یيبازد .ذا رکن اساسي عیرل دارا ايرال يرا ادخرال
آ آ ی دااه اسآ که ص فاً در آییزش جهري تحقق يافته و تیاسمای جهري اای و بدون دخول
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

را در ب ایيای د .اد آاجاييکه زار در یقام بیان حکم داا بودن و خصوصیآ عیل را در یو و
اخذ ایودن فقدان م يک اد حدود و ارکان یذکور در تحقق عهوان داا اي اد خدزه ایودن و سربع
یيزود حکم داا واجع اگ دد .یهاً عهوان داا اد یفامیم ع في بودن و ایيتوان افآ که حقیقرآ
ز عیه در یورد آن رابآ زدن اسآا یهااکه در داستان یاعز بن یا ک اقل زدن که بعرد اد آاکره او
یهار بار به داای خود اق ار ک د و پیایب اک م(ص) تا سه بار وی را با بیان عباراتي اظیر ايهکره زرايد
اگان يا ی

يا تقبیل ک دن بازي اد خود طر د کر د وی بره پیرایب افرآ« :آن یخفري زرد ی رل

یخفي زدن ییل در سروریهدان و ريرریان در یران» .آاگران حضر ت ف یودارد« :آيرا یريدااري دارا

 . 7بوسیدن
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صورت حالل دخول یيکهد» (کلیهي 765 :1 7917ا ح عایلي .)717 - 711 :16 7711

مقاله

ییرآ؟» یاعز افآ « :بله با آن دن بره صرورت حر ام دخرول کر دم یهااکره یر د برا دن خرود بره
اکت ديگ در خصوص عدم تأری ییل و رربآ و ر ای ط فین در تحقق عهوان داا در ز يعآ
اسالم اسآ .در دين اسالم ب خالف یق رات بریاری اد ک ورمای ری اسرالیي کره ییرل و رربرآ
ط فین را اد بین ب ادة عهوان داا یيدااهد ر ايآ ط فین بدون تأری قلیداد زدن و ی تکبین دااکار
تلقي یيزواد.
)تعریف فرزند طبیعی

طبیعي در غآ به یعهای ری یصهوعي و در اصطالح حقروقي وقتري بره صرورت یضرافا یره بر ای
ف داد يا کودک به کار ب دن یيزود عبارت اسآ اد ف دادی که فاقد ااتراب زر عي و قرااواي برا
وا دين خود اسآ و در یقابل فقط يک ااتراب طبیعي يا خواي دارد .در اين صورت واژة «طبیعري»
در یقابل «ی و » يا «قااواي» ق ار یيای د.
)2اقسام فرزند طبیعی

ب ای تقریم ف داد به ی و و طبیعي دو یبها وجرود دارد .یبهرای اول بره اعتبرار ی ر وعیآ و عردم
ب اساس یبهای دوم مر کرودکي کره خرار اد اکراح تو رد يابرد کرودک طبیعري ارام دارد و
کودک ی و تهها به کودکي اطالق یيزود که اازي اد اکراح صرحیب بازرد .بهراب اين کرودک
اازي اد وطي به زبهه کودک اازي اد قاح یصهوعي کودک اازي اد زبیه سادی کودک اازي
اد م تیاس جهري اای و اد قبیل داا و يا تفخیذ یح م و  ...جزم کودکان طبیعي ق ار یيای اد.
ب اساس یبهای اول که تق يباً سیرتم حقوقي را ع ک ورما اد جیله اي ان آن را پذي فته اسآ
م کودکي که تکون و ااعقاد اطف او اازري اد يرک رابطر اای ر و و ری قرااواي بازرد کرودک
طبیعي اام دارد .بهاب اين کودک طبیعي يک یفهوم یطلق اسآ و يکي اد اف اد آن کودک اازي اد
داا یيبازد.
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اکت یهم در ايهجا اين اسآ که میی ه ییان طبیعي بودن کرودک و ری ی ر و برودن یقاربرآ
تالدم وجود ادارد و ییکن اسآ ازديکي در ز ايطي ییان دن و زوم ح ام بازردا ایرا درصرورت
پیدايش کودک اد وطي ح ام ارع وی ی و تلقي یيزود.
اکت ديگ در تحقق کودک طبیعي زوم یعلوم بودن وا دين او يا يکي اد آاهاسآا دير ا الدم
اسآ ااتراب طبیعي کودک به اي ان ی خص بازد.
بهاب اين و دا زاا يکي اد اقرام کودکان طبیعي اسآ ی وط به ايهکه يک يا م دو وا د طبیعري
او یعلوم بازهد .اقرام ديگ کودکان طبیعي کودکااي مرتهد که اد رابط اای و ریر اد دارا اظیر
تفخیذ یح م ايجاد یيزواد.
د ر ب خي اد ک ورمای اروپايي اظی ف اارره کرودک طبیعري اازري اد دارا خرود بره «کرودک
طبیعي سادن» «کودک طبیعي اازي اد داای یحصهه» و «کودک طبیعي اازري اد دارای برا یحرارم»
تقریم یيزود (ایایي  .)779 :7799ایا در اظام حقوقي اسالم براوجود اقررام دارا تفراوتي برین اقررام
و دا زاا ایرآ.
)9وضعیت نسب ناشی از زنا

کودک طبیعي در حقیقآ دايیدة اابرایااي مرای اخالقري و اجتیراعي و ق برااي اهران وا ردين خرود
اسآ .ایا به اين د یل که اد اعضرای جایعره یحرروب یريزرود ایريتروان یوجوديرآ او را ااديردن
ا فآ .در دين اسالم میچاان باب اجتهاد و اظهاراظ یردود ابودن و میروارن عا یران و یجتهردين
آدادنای بودنااد که احکام و قوااین را اد یهابع آن استخ ا ک دن و یوجرع زرکوفايي عظریم فقره
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

زیعه ا ديدنااد.
زهاسايي ارع م ااران تادن تو د يافتهای به قدری امییآ دارد که در روايات یعصویین یرورد
توجه ق ار ا فته و به عهوان اخرتین حق اوداد پ

اد والدت ذک زدن اسرآ .حرق اررع يکري اد

حقوق یعهوی زکل دمهدة مويآ م کودکي اسآ که آرار یتعددی ایز ب آن یت تع یيزود.
در قااون یداي اي ان تع يفي اد ارع وجود ادارد ایا باب اول اد کتاب م رتم قرااون یرداي بره
احکام ارع اختصاص دارد .ارع در غآ به یعهای رابطر دو زريم (یررعود  )7919 7996 :7911و در
 . 7در اظام حقوقي ف ااره داای سادن به داايي اطاق یيزود که داایین در دیان ارتکاب داا یيتواارتهد برا مرم اددوا
کههدا دي ا یااعي جهآ اددوا آاان در ییان ابودن اسآ.
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مقاله

ع ف به رابطهای که بین ف داد و پدر و یادر وجود دارد افته یيزود .صاحع جوااهر در تع يرف
زدن والدت دو زخص به را ث ی ل یهتهي زدن دو ب ادر به پدر» (اجفري  .)176 :19 7967اد تعرابی
حقوقدااان ایز یيتوان به اين یوارد ازارن ک د:
-

ارع رابط طبیعي و خواي بین دن و ی د و طفلي اسآ که به واسط ااعقاد اطفه اد ازديکي
دن و ی د به وجود یيآيد (ایایي .)757 :5 7711

-

ارع رابطهای اسآ بین دو اف که به سبع تو د يکي اد آاها اد ديگ ی يا تو دزان اد
زخص را ي حادث یيزود (ب وج دی عبدن .)161 :7767

-

رابط پدر -ف دادی يا یادر -ف دادی يا رابط طبیعي و خواي ییان دو اف که يکي به طور
یرتقیم اد صلع يا بطن ديگ ی به وجود آیدن اسآ (صفايي و ایایي .)161 :7761

-

با یداقه در تع يفمای ارئه زدن یيتوان اکات دي را استهباط ک د:

-

وجود رابطه بین یفهوم والدت و ااعقاد اطفها

-

وجود ارتباط ییان ازخاص اد ط يق والدتا

-

وجود رابط یفهویي بین ارع و ق ابآ اربي.

میچهین با عهايآ به اقرام ارع اظی «ارع اازي اد اکاح» «ارع اازي اد ازديکري بره زربهه»
ایيزواد .اد ط في اا بخوامیم به اعتبار ع ف در اين دییهه تکیه کهیم آاچهان کره بايرد کارا را
اخوامد بودا دي ا ع ف تهها با زیونمای ف دادآوری سهتي آزهاسرآ و ري درخصروص روشمرای
جديد اظی تلقیب یصهوعي ران به جايي ایيب د .به میین د یل ایيتوان به آسااي حقیقآ و یامیرآ
ارع را تبیین ایود .ايهکه آيا ف داد به واسط والدت و رابط خواي و طبیعي به پدر و یادر یهتررع
یيزود و يا آاکه یالک ااتراب اعتبار و جعل قااواگذار اسآ سؤال یهیري اسرآ کره پاسرخ آن
روزنکههدة ران اسآ .به تعبی ديگ آيرا یرالک ااترراب تکرويهي و واقعري اسرآ يرا قر اردادی و
اعتباری؟ و در صورتيکه یالک ااتراب تکويهي بازد آيا یقهن یيتوااد با در اظ ا فتن یصا ب
ب خي اد آرار آن را ااديدن ااگارد؟ بهاب اين پ داختن بره ب رسري یرالک ااترراب ف دارد بره وا ردين
ورت دارد.
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)1مالک انتساب فرزند به پدر

اد اظ علم پززکي یه أ تکون جهین اد ااحی پدر اسپ م یيبازد .ع ف ایز یالک ارتباط برین دو
ااران را پیدايش يکي اد ديگ ی یيدااد .در قااون و ز

پیدايش اارانما اد يکديگ بره خراط

یصا حي یحدود بودن و ز ايطي در آن یعتب اسآ .آاچه اين ادعا را تقويآ یيکهد تقرریم اررع
به ی و و اای و و تفاوت آرار م يک اد آن دو یيبازد.
م یهد در سه آيه اد ق آن یجید واژة « ارع» و «اارراب» آیردن اسرآ (ف قران 59 :ا صرافات756 :ا

یؤیهرون )717 :ایا فقط اد آي  59سورة ف قان یيتوان اکاتي را در خصوص یالک ااتراب ف داد به
پدر استهباط ایود .خداواد در اين آيه یيف یايد« :وَ مُو ا ّذی خَلَقَ یِنَ ا ْیَامِ بَ َ اً فَجَعَلَهُ اَرَباً وَ صِهْ اً
وَ کانَ رَبُّکَ قَدي اً» :او کري اسآ که اد آب اارااي را آف يدا سپ

او را ارع و سبع ق ار داد و

پ ورداار تو میوارن توااا بودن اسآ .عالیه طباطبايي در تفری کلی «ا یام» یيف یايهد که احتیرال
دارد ی اد اد آب اطفه بازد .میچهانکه در آيات ديگ ی ایز به اطفه به عهوان یه رأ تکرون ازرارن
زدن اسآ (طباطبايي .)771 :75 7711

در اين آيه خداواد یه أ پیدايش آدیي را با تعبیر «خلرق» کره اد صرفات اختصاصري خداوارد
اسآ بیان ک دن و ارع و صه را با تعبی «جعل» که یيتوااد اد صفات ریر خردا مرم بازرد آوردن
اسآ .پ

یيتوان ايناواه استهباط ک د که وجود دو تعبی خلرق و جعرل در کهرار مرم و در يرک

آيه ازارن به اين دارد که اين دو دو یعهای یتفاوت داراد .اکت ديگ تف يع «فجعله اررباً و صره اً»
به «خلق ین ا یام ب اً» اسآا که یيتوان اد آن اين ب دازآ را کر د کره میران ب ر خلرق زردن اد
اطفه دارای ارع اسآ و ارع وی اعتبار و حا آ تغیی يافتهای اد اطفه اسآ و اد ری اطفره ا رأت
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

ایيای د بلکه با در اظ ا فتن یه أ خلقآ ب
در آيات ديگ و در روايات یعصرویین

( )

ارع اعتبار و ت يع یيزود.
(قیایرآ1 :ا احرل9 :ا سرجدن6 :ا عرب 79 :ا ح عرایلي7711 :

 )716 - 719 :17ایز میین یعها به دسآ یيآيد که ا ان یيدمرد اررع دارای يرک یه رأ واقعري و
تکويهي اسآ .در ع ف جوایع پیش اد اسالم ایز اد ت کیع اسپ م وارد زدة ی د به رحرم دن اررع
يک ااران پديد آیدن اسآ .پ

اد ظهور اسالم ایز در خصوص عهروان اررع حقیقرآ زر عیه بره

وجود ایایدن اسآ .قااون یداي ایز یعهای ديگ ی ری اد اين یعها را اعتبار اهیودن اسآ.
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مقاله

عدم وجود حقیقآ ز عیه تا حدی بودن که ب خي اد فقها به تصر يب عهروان ایرودناارد« :بر ای
اسآ» (ا اقي .)117-111 :71 7979

بهاب اين یيتوان اتیجه ا فآ اد اظ حقوق اسالیي ب دازآ ع في اسرتخ ا زردن اد آيرات و
روايات یعتب اسآ که ب اساس آن یه أ ااتراب ف داد بره پردر يرک رابطر تکرويهي و اد پیردايش
ف داد اد اسپ م پدر حاصل یيزود .به تعبی ديگ ع ف بین ی د و ف داد یتو رد زردن اد اسرپ م او
يک رابط اربي قائل اسآ.
)5مالک انتساب فرزند به مادر

دربارة یالک ااتراب ف داد به یادر یهد اظ يه یط ح زدن اسآ .عدنای اد علیا با استهاد بره آيراتي
اد ق آن یجید یعیار ااتراب ف داد به یادر را «دايیدن» یيدااهد .يعهري داري کره کرودک را دايیران
یيک د یادر یيدااهد .فخ ا یحققین در باب یح یرات و در بیران اقررام آن یريف یايرد« :قررم اول
یح یات ارع اسآ و ااران به واسط ارع به یادر خود یح م اسرآ و یرادر داري اسرآ کره بره
واسط والدت ارع زخص به او یهتهي یيزود» (فخ ا یحققین .)97 :7 7769

در ق آن ک يم ایز یيتوان به دستهای اد آيات ازارن ک د که ظرام اً دايیران را یرالک یرادری
به دایا آوردنااد» (یجاد ه .)1 :در آيات ديگ ی خداواد در توصریف یرادر بره حیرل و و رع حیرل
ازارن ک دن و یيف یايد« :وَ وَصَّیها االاران بِوَا ِدَيْهِ إحْراااً حَیَلَتْهُ اُیُّرهُ کُ مراً وَ وَ َرعَتْهُ کُ مراً» :یرا بره
ااران توصیه ک ديم که به پدر و یادرش ایکي کهد یادرش او را برا اراراحتي حیرل یريکهرد و برا
ااراحتي ب دیین یياذارد» (احقاف )75 :و يا در جای ديگ «:وَ وَصَیْهَا ا ْإاْرَانَ بِوا ِدَيْهِ حَیَلَتْهُ اُیُّهُ وَمْهراً
عَلي وَمنٍ»« :یا ااران را دربارة پدر و یادرش سفارش ک ديم یادرش او را با ااتوااي حیل ک د (به
مهگام بارداری م رود راج و ااراحتي تادنای را یتحیل یيزد)» ( قیان.)79:

احوة استدالل به اين آيات یهین اسآ که در آي اول دايیدن تهها قیدی اسآ که خداواد بر ای
یادر به کار ب دن و اد جهات ديگ ی الً صاحع تخیک بودن يا ابودن اطرالق وجرود داردا رین
ايهکه در اين آيه حص مم وجود دارد و اد اظ ب خي اصو یین یفهوم آيه یهین یيزود که یرورد
یخصص يا یقید ديگ ادارد و یالک اعتبار ازد عقال میین ظهور و اطالق کالم اسآ .در دو آير

(س)

نسب ناشي از زنا و آثار مدني آن با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

یع في یيکهد .اد جیله ...« :إنْ اَیَّهاتُهُمْ إ َّا ا لّائي وَ َدْاَهُمْ»« :یادراا ان تهها کرااي مرتهد که آاهرا را
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بعد ایز خداواد یادر را داي توصیف یيکهد که حیل و دايیان ک دن و راج بارداری و و ع حیل
را به جان خود خ يدن اسآ کره در ايرن صرورت اار بگرويیم جیلر وصرفیه یفهروم دارد یفهروم
یخا ف آن اين یيزود که اا داي حیل اکهد و ازايد یادر ایرآ (یهصور 711 :7999ا جراب ی :7999
11ا خطیع .)759 :7999

اين اظ يه اد ديداان علیي قابل دفا اسآا دي ا اران در ار تعایل با اط اف زکل یريایر د و
ايهطور ایرآ که بگويیم ف داد تهها اتیج تخیک و صفات قابل ااتقال اد ط يق ک ویرودومماسرآ
بلکه دیااي که جهین به ديوارة رحم یربیدن می وجود و رزد روااري و جرریي خرود را اد رحرم
یيای د .اتیجه ايهکه ب اساس اين اظ يه اقش صاحع رحم ص فاً پر ورش دمهردن ابرودن و سرزاوار
ایرآ عهوااي ری اد یادر به او بدمیم.
اظ ي ديگ ی که یط ح زدن اين اسآ که دن صاحع تخیک یرادر یريبازرد .صراحبان ايرن
ديداان یعتقداد ع ف داي را که در اخرتین ی حل تکون کودک اقش دازته یادر یيداارد و او
کري ایرآ جز صاحع تخیکا دي ا تخیک به کیک اسپ م ت کیل دمهدة او ین سرلول ااررااي
يا میان اطفه اسآ و ی احل بعدی که در رحم صورت یيای د اق ي جرز بقرای آن سرلول او یره
ادارد .اد ییان فقهای ایاییه و علیای حقوق ایام خییهي یؤین قیي یهدی زهیدی و صفايي قائل
به اين اظ يهااد .اد فقهای امل سهآ زریخ یصرطفي درقرام و يوسرف ق

راوی ایرز ايرن ديرداان را

پذي فتهااد (ایام خییهي 7 7917و 991 :1م 71ا یؤین قیي 91 :7975ا زهیدی 711: 7715ا صفايي و ایرایي :7761
779ا عبدا باسط بيتا دورن 1جزم 167 191 :7دورن 7جزم 971 :7به بعد).

اظ ي سویي ایز در اين دییهه وجود دارد که ب اساس آن اا صاحع رحم داي ری اد صاحع
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

تخیک بازد ف داد به وجود آیدن دو یادر خوامد دازآا يعهي در تعیین یالک ااترراب طفرل بره
یادر دو عایل اساسي اسآ .7 :عایل تکويهي که به وسیل تخیک حاصل یيزودا  .1عایل حیلري
والدتي و حضااتي که به وسیل رحم یحقق یيا دد .ا بته ب خي ایز یعتقداد بايد م دو اين عوایل
در يک دن وجود دازته بازد ذا اا یرئو یآ حیل بره عهردة يرک دن و تخیرک اد دن ديگر ی
ا فته زدن بازد میچ يک اد اين دو دن یادر یحروب ایيزود (خطیع  .)755 : 7999عردة ديگر ی
ایز یعتقداد م یهد ایيتوان م دو دن را یادر اربي به حراب آورد ایا ف داد با م يک اد صاحع
تخیک و صاحع رحم يک او ارتباطي دارد و م دو را یيتوان بره عهروان یرادر ر راعي تلقري
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مقاله

ک دا دي ا م دو دن در تکون اوداد سهیم بودنااد و اد سويي د یل قراطعي وجرود اردارد کره یرادر
اظ ب ازيدة اين یقا ه اظ ي دوم اسآا دي ا بدون ایان میان یالک ااتراب ف داد به پدر در
یورد ارع یادری مم بايد حاظ زود .اد اظ علیي مم ایرارن برودن دايیران یطلرق ایررآ م یهرد
اسالم ب ای حفظ آرایش کااون خااوادن ایارن بودن دايیان را حفظ ک دن اسآ ایا اد ط ف ديگر
واقعیآمای علیي و واقعي را در حاالت عادی یهاط اعتبار تلقي اک دن اسآ .اد اظ ع في ایز داري
که اابارور اسآ به ص ف قابلیآ حیل و دايیان یادر تلقي ایيزود .ایا عک

ايرن یرورد يعهري

جاييکه به علل یختلف ی ل ی گ یادر و يا وجود خط جااي و يا اارس بودن جهرین جهرین را برا
ی اقبآمای ويژن و در یحیطي ری اد رحرم یرادر پر ورش یريدمهرد عر ف یرادر واقعري را داري
یيدااد که صاحع تخیک بودن م یهد آن اوداد را ازايیردن بازرد و ايرن د یلري اردارد جرز ايهکره
ع ف یه أ پیدايش ف داد را ری اد دايیان و حیل یيدااد.
دربارة آياتي که به عهوان یرتهدات ساي ديداانما یط ح زدن ایز یيتوان افآ اوالً اين آيات
در یقام بیان ز عي یفهوم «ام» ایرتهد تا افته زود م ک

زیا را دايیدن یادر زیاسآ .راایراً فقهرا

و حقوقدااان اسالیي اتفاق اظ داراد که عهاوين پدر بودن یادر بودن و ف دادی اد عهاويهي مررتهد
که یعهای ز عي اداراد بلکه با میان یعهرا و یفهروم ع فري یو رو احکرام قر ار ا فترهاارد .را راً
ويژاي حیل و دايیان در اين آيات اد باب رلبه بودن و ایيتوااد یالک ق ار ایر د .رین ايهکره
اقشمای رحم م یهد ف ات اد يک ظ ف و تغذي تههاسآ ایا جهب تکواي و ايجادکههداي ادازته
و داوری ع ف را دربارة پیدايش جهین اد اسپ م و تخیک دا اون ایيکهد .اتیجه ايهکره ااترراب
ف داد با یادر فقط به واسط تخیک بودن و طفل با داي که فقط صاحع رحم بودن اسآ ایيتواارد
رابط اربي واقعي ب ق ار کهد .ع ف ایز اد رابط ژاتیکي ف داد با صاحع تخیرک و اسرپ م عهروااي
به اام «ارع» اعتبار یيکهدا ذا یفهوم ارع يک اعتبار ص ف و ق اردادی ایرآ تا بتوان با و رع و
تدوين قااون رابط زخص را اد یه أ ژاتیکرياش جردا ایرود بلکره عهروااي دارای یه رأ تکرويهي
واقعي و طبیعي اسآ .و اتیج یهمت آاکه جیلگي اين یفامیم يکر ی عهاوين یهتز زدن اد ع ف
مرتهد که ب اساس يک یه أ تکويهي و طبیعي زکل ا فتهااد .ا بته ب خي اد علیا در تع يرفمرای
خود عوایلي اظی اعتبارات ز عي يا قااواي را ایرز حراظ کر دناارد .ايرن یالحظره بره د یرل وجرود

(س)

نسب ناشي از زنا و آثار مدني آن با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

ص فاظ اد ظهور کلی و د و ی تقات آن که به یعهای یوجود زدن و پیردايش اسرآ يرادآوری

45
پژوهشنامة متين

وابطي اسآ که عالون ب یالکمای ارع ع في یداظ زار و یقهن بودن که عیردة آن وجرود
رابط اکاح ییان صاحع تخیک و اسپ م یيبازد .فقها ایز بردين یطلرع تصر يب کر دناارد (اجفري

151 :19 7967ا ی واريد  .)511 599 :79 7991بهاب اين اا

ابط زر عي کره یرربع زر عي جهرآ

حلیآ وطي اسآ وجود دازته بازد ارع ع في یتصف به صفآ ز عي ایز زدن و طفل عرالون بر
ارع ع في ارع ز عي يا قااواي ایز خوامد دازآ و درری ايهصورت اررع ع فري فاقرد وصرف
ز عي زدن و ص فاً يک ارع ع في باقي یيیااد .اتیجه ايهکه اين ارع وقتي ی و اسرآ کره در
یاریوب وابط و یق رات ز عي تحقق يافته بازد و ز

آن را به رسرییآ زرهاخته بازردا و در

صورتيکه آاامااه و عایدااه خرالف یقر رات زر يعآ و قرااون پديرد آيرد اررع ی ر و تلقري
اگ ديدن و ص فاً يک ارع طبیعي اسآ که اين اصطالح تعبی یحت یااهای اد ارع اای و اسآ.
و دا زاا زاخصت ين طفلي اسآ که ابط ز

و قااون را ب ای اح اد ارع ی ر و و ا حراق

ز عي به وا دين خويش دارا ایيبازد ایا آيا به راستي اين پايان سرخن دربرارة و دا زااسرآ .آيرا
فقدان ارع ی و یراوی اسآ با عدم ا حاق به وا دين؟ پاسخ به ايرن سرؤال خیلري امییرآ دارد.
اا پاسخ یهفي اسآ و دا زاا به یه کري یلحق یيزود؟ به دااي يا داایه يا مریچ کردام؟ بره تعبیر
ديگ آيا ز ط ا حاق به وا دين ص فاً وجود ارع ی و اسآ کره در صرورت فقردان آن طفرل
یلحق به وا دين ابازد يا اعتبار ديگ ی مم وجود دارد؟ بهاب اين یرأ ا حاق و عدم ا حاق و ردا زاا
به وا دين طبیعي بايد یورد ب رسي دقیقت ی ق ار ای د.
)7فرزند طبیعی ناشی از زنا و مسألة الحاق و عدم الحاق او به زانیین
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

اظ يهمای یختلفي دربارة و عیآ ارع و دا زاا و ا حاق يا عدم ا حاق او به وا ديهش یطر ح زردن
اسآ .اظ ی هور فقها در اين دییهه عدم ا حاق و دا زاا به داایین اسآا بدين د یل که اد اظ ی هور
فقها ارع اازي اد داا یطلقاً پذي فته ایرآ و تهها یرأ یورد است ها ح یآ اکاح و دا زاا برا داایرین
اسآ (ا اقي117 :71 7979ا یحقرق ک کري791 :71 7916ا فخر ا یحققین91 :7 7769ا زرهید ررااي:1 7977

111ا اجفي .)151 :19 7967ی هور فقها وجود ارع ز عي را یالک ا حاق طفل به وا دين داارته ذا
حکم به عدم ا حاق و دا زاا بره داایرین ایرودناارد (بح ااري بريترا 777 :17ا ی واريرد .)117 :79 7991در
حقوق اي ان ایز به پی وی اد عقايد فقهای ایاییه یادن  7711قااون یداي عهوان دازته اسرآ« :طفرل
یتو د اد داا یلحق به دااي ایيزود» .ذک اين اکته

وری اسآ که به کرار بر دن واژة «دااري» در
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اين یادن اد باب تغلیع بودن و داایه را مم در ب یيای د .بهاب اين یفهوم عدم ا حراق ايرن اسرآ کره
داليل اظ ي عدم ا حاق یهااکه در بعضي اد بیااات فقها تص يب زدن اجیا و بعضي روايات
اسآ .عیدن روايتي که اين دسته بدان استهاد جرتهااد حديث ف اش اسآ .اد حض ت رسول اکر م
–صلوات اهلل علیه -اقل زدن که ف یوداد« :ا و رد لفر اش و لعرام ا حج » يعهري ف دارد بره فر اش
اختصاص دارد و سهگرار ک دن ب ای دااکار اسآ (ح عایلي .)717 :17 7711در فروع کوافی ایرز در
روايآ صحیح حلبي اد ایام صادق( ) اقل یيکهد که حض ت ف یوداد« :یره بررا یر دی برا کهیرز
قویي اد ران ح ام ازديکي ک دن و سپ

او را خ يدن اسآ و ف داد آن کهیز را ادعا یيکهد و حرال

آاکه اد او ییزی ارث ایيبر دا دير ا رسرول خردا(ص) ف یودارد« :ا و رد لفر اش و لعرام ا حجر »
(کلیهري .)711 :1 7917در روايآ ديگ ی ایز یحید بن حرن قیي اد حض ت ایام باق ( ) اقرل کر دن
که حض ت در پاسخ به اای ب خي اد اصحاب کره سرؤال کر دن بودارد« :یر دی بره داري فجرور و
ازديکي ک دن و در اتیجه آن دن باردار زدن و سپ

با او اددوا ک دن و ف دادی به دایا آوردن که

زبیهت ين یخلوقات به وی یيبازد» با دسآخط خود که یه ااگ ت ی یبارک ان مم بر روی آن
بررود اوزررتهد« :اد ف داررد غّرري ارث بر دن ایرريزررود» (ح عرایلي .)996: 17 7711در روايررآ اخیر اد
و دا زاا به غیه تعبی زدن که به یعهای باطل بودن و یح وییآ اسآا يعهي به و ردا زاا مریچ اعتهرايي
اد ییان فقهايي که قائل به عدم ا حاق و دا زاا مرتهد عدنای ایز یعتقداد یون در روايات فقرط
به دااي ازارن زدن ذا حکم داایه یتفاوت اسآ و و دا زاا به داایه یلحرق یريزرود .ایرا یررتهد ايرن
عدن اخبار عیفي اسآ که فقها بدان عیل اک دنااد (یحقق حلي7 7767و.)691 :9
)6تحقق نسبت و نظریة الحاق ولدالزنا به زانیین

در یقابل ديداان ی هور فقها ديداان ديگ ی وجود دارد که ب اساس آن و دا زاا به دااري و داایره
یلحق زدن و تهها یرأ توارث به د یل وجود اص در اين دییهه است ها زدن اسآا بهاب اين بقیر آررار
ارع بین آاها یحفوظ اسآ .عیدن د یل قائلین اين اظ يه صدق عهوان و د ب و دا زاا و عدم ربوت
حقیقآ ز عیه در یفهوم و د اسآ .در کتع غآ تع يفي که اد و د ارائه زدن عبارت اسآ اد مر
ییزی که اد ییز ديگ ی به وجود آيد (ط يحي)715 :7 7967ا بهراب اين در ايهکره و ردا زاا غتراً و رد

(س)

نسب ناشي از زنا و آثار مدني آن با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

ایيزود که اد اين تعبی حکم به عدم ا حاق او اد وا دين طبیعياش زدن اسآ.

44
پژوهشنامة متين

یحروب زود زک و ت ديدی وجود ادارد .ران فقها حتي قرائلین بره عردم ا حراق و ردا زاا ایرز
یؤيد اين یطلع اسآ (یحقق حلي 7 7767و511 :1ا ی واريد117 :79 7991ا عالیه حلري  .)11:7 7979در
ع ف ایز و دا زاا به عهوان و د یحروب یيا دد که در اينبارن فقها ایز تص يب داراد (خرويي7979

715 :7ا یایقااي بيتا .)755 :حقوقدااان مم در اين دییهه تص يب داراد که یهین ف دادی بدون ت ديد
ف داد طبیعي و ع في وا دين خويش اسآ (صفايي و ديگ ان .)971 919 :7769

به د یل وجود بعضي تهاقضات در آرای یحاکم استفتايي اد ایام به عیرل آیرد کره یبهرای رأی
وحدت روي  7711/9/7-971ا ديد .رأی یذکور بدين ز ح یيبازد« :به یوجع بهرد ا رف یرادة
يک قااون ربآ احروال یصروب  7755يکري اد وظرايف سرادیان ربرآ احروال ربرآ و والدت و
صدور زهاسهایه اسآ و یقهن در اين یوارد بین اطفرال یتو رد اد رابطر ی ر و و اای ر و تفراوتي
قائل ا دن اسآ و تبص ة یادة  71و یادة  71قااون یذکور اربآ به یواردی که طفرل اازري اد دارا
بازد و دااي اقدام به اخذ زهاسهایه اهیايد با استفادن اد عیویات و اطالق یواد ياد زردن و یررأ 91
اد یوادين قضايي اد ديداان ایام خییهي دااي پردر ع فري طفرل تلقري و در اتیجره کلیر تکرا یف
ی بوط به پدر اد جیله اخذ زهاسهایه ب عهدة وی یيبازد و حررع یرادة  669قرااون یرداي صر فاً
یو و توارث بین آاها یهتفي اسآ و رذا رأی زرعب سري ام ديروان عرا ي ک رور کره برا ايرن اظر
یطابقآ دارد به اظ اک يآ اعضای میأت عیویي ديوان عا ي ک ور یوجه و یهطبرق برا یروادين
ز عي و قااواي ت خیص یيا دد .اين رأی به استهاد یادن واحردة قرااون ی بروط بره وحردت روير
قضايي یصوب تی یان  7716ب ای زعع ديوان عا ي ک ور و داداانما در یوارد ی ابه الدم االتبرا
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

اسآ» (روداای رسیي زیارن .)7711/1/71-7597

ب خي اد فقها ادعای ديگ ی را یبهي ب ايهکه و دا زاا و د ز عي اسآ یط ح کر دناارد .اي ران
پ

اد اربات و ديآ غوی و ع في و عدم وجود حقیقآ ز عیه ب ای یفهوم و رد دريافترهاارد کره

و دا زاا ایز و د ز عي یحروب یيزود .ی حوم خويي در اينبارن یيف یايهد« :و دا زاا و د غوی
ع في و حتي ز عي ابويهش یيبازدا دي ا میچ د یل زر عيای بر افري و رديآ در یرورد و ردا زاا
وجود ادارد و تهها ارث اسآ که اد وی افي زدن میچهان که قتل و رقیآ و کفر ایرز یرااع اد ارث
مرتهد حال آا که افري تروارث یرالدم برا افري و رديآ اد سراي جهرات اظیر حضرااآ و افقره و....
ایيبازد (خرويي )715 :7 7979و در جای ديگ یيف یايهد« :و دا زاا ایز و د ز عي غروی و ع فري
وا دين خويش اسآا دي ا در رران زرار اصرطالح جديردی بر ای یفهروم و رد ايجراد اگ ديردن
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مقاله

بهاب اين ب میان یعهي غوی باقي اسآ .در میچ روايتي افي و ديآ اد و دا زاا وجرود اردارد و تههرا
استدالل اين عدن اد علیا ب اين استوار اسآ که يقیهاً یفهوم و د اد یعهای غوی خود بره یعهرای
جديد زار اقل ا ديدن و در صورت ت ديد اصل عدم اقل در ا فاظ و عدم ربوت حقیقآ ز عیه
جاری یيزود و یون و دا زاا به حرع غآ به دااي یلحق یيزود «الاه یخلوق یرن یائره» د یلري
مم وجود ادارد که و دا زاا ز عاً اد دااي افي زدن بازد .ذا کودک اازي اد داا یلحق به وا ديهش
اسآ .میچهین ایيتوان افآ داایین میچاواره یررئو یتي در قبرال ف دارد خرويش ادازرته و یجراد
مرتهد او را رما ک دن و یرئو یآ افقه حضااآ اگهداری و ...را به عهدة ديگ ان يا بیآا یال ق ار
دمهد.
به اظ یيرسد یون پذي فتن م يک اد اين ديداانما آرار و ری ات یتفاوتي را بره دابرال دارد
ذا ب رسي اد م يک اد اين اقوال

ورت دارد .در ديداان اول اجیا استهاد به حديث فر اش

و صحیح حلبي اد ایام صادق( ) و روايآ یحید بن حرن قیي اد ایرام براق ( ) یررتهد حکرم واقرع
زدن اسآ .ایا در خصوص اجیا یيداایم که اجیا یحصلي که اي ان ادعا ایودنااد اربآ به یرا
اجیا یهقول اسآ و اد اظ اصو ي اجیا یهقول حجآ ایرآ یگ اجیاعي کره کازرف اد قرول
یعصوم( ) بازد که اح اد ک ف ب ای یا ی کل بلکه ری ییکن اسآ .ین ايهکه دقآ در کلیات
اين دو تالدم وجود ادارد .اکت ديگ ايهکه بریاری اد فقها اجیرا خرود را یررتهد بره د یرل روايري
ایودنااد که باعث ا ديدن اجیا یذکور یدرکي زدن و اد درج اعتبار ساقط ا دد.
ایا در خصوص حديث ف اش

ین ايهکه سهد حديث به د یرل وجرود تروات ییران تیرام فر ق

یرلیین ی کلي ادارد ایا اد اظ دال آ قابل خدزه اسآا دي ا ظرام حرديث در یرواردی کرارب د
دارد که طفلي اد دن زوم داری یتو د زدن و ت ديد وجود دازته بازد کره آيرا آن طفرل یتعلرق بره
زوم آن دن يا اازي اد دااسآ يعهي جاييکه ایکان ا حاق يک طفل بره دو افر (زروم و دااري)
وجود دازته بازد که در اين صورت حديث جاارع فر اش را تقويرآ ایرودن و و رد را یلحرق بره
زوم یيداادا ایا صوری را که ف ازي در بین ایرآ ی ل تو د طفل اد يک دن بیون يا دختر یجر د
يا حتي دن زوم داری که ز ايط ا حاق به ف اش ب ای طفل او وجود ادارد در ب ایيایر دا دير ا
در اين حاالت ف اش یفقود يا فاقد ار یيبازد .به تعبی ديگ یيتوان افآ یو رو فر اش یهتفري

(س)

نسب ناشي از زنا و آثار مدني آن با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

فقها ا ان یيدمد را ع اي ان ب عدم توارث اجیا ک دنااد اه ب افي ارع و وا ب اسآ که برین

44
پژوهشنامة متين

اسآ .ران ب خي اد فقها ایز یؤيد اين یطلع اسآ که حديث ف اش فقرط در یروارد زرک حکرم
ظام ی را بیان یيکهرد ایرا در یقرام بیران حکرم واقعري ایررآ (خرويي .)11 :1 7971 715 :7 7979

بهاب اين اين حديث دال تي ب افي و ديآ و دا زاا ادارد .ذا اا در یواردی ف اش تحقرق ایافرآ و
یعلوم ا ديد که ف داد اد یهي دااي اسآ حديث و قاعدة ف اش یؤر ایرآ (بح ااي بيترا 777 :17ا

یوسوی بجهوردی  16 :9 7766به بعدا حریهي روحرااي  .)171-176 :17 7979بهاب اين در یواردی کره يقیهراً
ف ازي یحقق ایرآ حديث ب افي يا اربات ارع میچ دال تي ادارد .اکت ديگ در خصوص ف اش
ايهکه اا طفلي اد دن زوم داری یتو د زود ایا ز ايط ا حراق بره فر اش وجرود ادازرته بازرد ایرز
ایيتوان طفل را به دو یهترع دااررآا دير ا در واقرع ايرن فر اش اسرآ کره حقیقرآ زر عیه در
خصوص آن رابآ اسآ و بايد ز ايط ف اش را که ز

تعیین ک دن در اظ ا فآ.

ایا در خصوص صحیح حلبي اد ایام صادق( ) بايد عهوان ایايیم که عدم توارث یالدیرهای برا
ااتفام ارع اداردا دي ا کالم ایام( ) در بیان ارث اب دن دارادادن اد وا ردين و بره عکر

اسرآ و بره

ارع ارتباطي اداردا دي ا ییکن اسآ علآ افي ارث اد و ردا زاا جهرات ديگر ی بازرد اره ايهکره
ا ان دمهدة ااتفای ارع وی بازد .میچهااکه ییکن اسآ ف دادی برا آاکره و ردا زاا ایررآ ایرا بره
جهآ یوااعي اظی قتل و کف اد ارث یح وم بازد .باتوجه به اين یطا ع دال آ روايآ یحید برن
حرن قیي ایز روزن یيزودا دي ا در اين روايآ ف داد دااي اد جهآ ارث یح وم اسآ اه ايهکره
به طور یطلق و در یورد ساي احکام و آرار ی ل ارع اکاح با یحارم و ...ایز یح وم و غیه بازرد .و
آاچه اد ظام روايآ فهییدن یيزود اين اسآ که و دا زاا تهها اد جهآ ارث غیه اسآ اه بره طرور
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

یطلق .بهاب اين پذي فتن غیه بودن و دا زاا اربآ به ارع ی کل اسآ .ذا ایيتوان بره ايرن روايرات
ب ای ااتفای ارع و دا زاا تیرک جرآ.
و ایا درخصوص ديداان سوم که قائل به ربوت اربآ زر عي و ردا زاا و ا حراق وی بره ابروين
یيبازد بايد عهوان ایايیم که قول به ز عي بودن ارع و ردا زاا باعرث بريارر زردن ت ر يع اکراح
ا ديدن و توا ي فاسدمای یتعددی را به دابال دارد و به میین د یل به اظ یيرسد که ارع زر عي
ایاد به علآ ی و دارد و تا علم به اين علآ حاصل اگ دد ایيتواایم بگويیم ارع ی و اسرآ
یگ آاکه زار تص يب ک دن بازد .ایا قول به ع في بودن ارع اازي اد داا و ا حاق ع في و دا زاا

 . 7ز ايط ف اش عبارت اسآ اد دوجیآ وقو ازديکي پ

اد اکاح حاظ اقل و اک حیل اربآ به دیان ازديکي.
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ب وا دين خويش یصادف با آن یفاسد اخوامد بود و حتي یيتوان ادعا ک د قرول بره عردم تحقرق
اربآدادن ح ایزاداي و ايجاد آرار یخ ب روحي بر فر د و حتري جایعرها دير ا میچهااکره آیرار
یهت

زدن در ک ورمای بزرگ ا ان یيدمد بریاری اد کودکان به د یل ادازتن ت بیآ یهاسرع و

در اتیج یح وییآ اد کااون خااوادن و س افکهداي اجتیاعي یجر م و بردکار برار یريآيهرد .ايرن
درحا ي اسآ که با پذي ش ارع ع في ب ای و دا زاا و ت تع آرار ارع ب ای او اد یهین یفاسدی
کاسته زدن و یه برا اد ییان ب ود .ین توجه به يک اکت ظ يف در ايهجرا کره بره اظر یريرسرد
استعیال صفآ اای و ب ای یهین اطفا ي ااظ به رابط پدران و یادران آاان اسآ اه کودکااي که
حاصل ايهگواه ارتباطما مرتهدا يعهي صفآ اای ر و بره اای ر و برودن رابطر وا ردين طبیعري او
ازارن یيکهد اه خود طفل .بهاب اين اين داا اسآ که يک عیل اای و تلقي یيا دد و اره طفرل
اازي اد آن .ذا و دا زاا دارای ارع ع في بودن و به وا دين طبیعي و ع في خود یلحق یيار دد و
تهها یرأ توارث به د یل وجود اص خاص یهتفي اسآ .افتار ب خي اد علیا ایرز یؤيرد ايرن اتیجره
اسآ .یحقق ک کي در کتاب جامع المقاصد یيف یايد« :دخت يا پر دااي حقیقتاً ف دارد وی اسرآا
دي ا ف داد کري اسآ که اد اطف ديگ ی به وجود یيآيد و اقل اين یعهای ع في به یعهای ز عي
خالف اصل اسآ و د یلي ب ربوت آن وجرود اردارد .رذا اار ب خري اد احکرام ی رل ارث اد ايرن
افي اين احکام یرتهد بره ااتفرای زر عي اسرم ف دارد بازرد» (یحقرق ک کري .)797 :71 7916صراحع
فقهالصادق مم یياويرد:
اا ارع حقیقآ ز عي دازآ [افي احکام ارع اد و ردا زاا] صرحیب برود
کن وجود حقیقآ ز عي ب ای ارع رابآ ا دن بلکه عک

آن رابآ زردن

اسآ .بهاب اين ارع ایز میچون سراي عهراوين بر میران یفهروم و ب دازرآ
ع في یت تع یيزود .د یلي مرم وجرود اردارد کره اررع بره طرور یطلرق اد
و دا زاا افي زدن بازرد و ااتفرام بعضري اد احکرام اد ر خراص دارد (حرریهي
روحااي .)117 :17 7979

بهاب اين به اظ یيرسد یالک احکام ارع ع في اسآ و ی وعیآ د یل یريخوامرد و وقتري
د یل آن وجود ادازآ ارع ع في باقي یيیااد اه ايهکه اای و بازدا يعهي ی و ابودن ارع

(س)

نسب ناشي از زنا و آثار مدني آن با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

ف دادان افي زدن به خاط فقدان ب خي اد ز ايط [ز عي] اسآ و ایيتوان به طور قطع افآ کره
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یراوی اای و بودن ارع ایرآ .به م حال یؤيدات ارائه زدن در خصوص ارع ع في و ردا زاا
در حد کفايآ اسآ.
)8آثار حقاقی نسب ناشی از زنا

ب اساس اختالف ديداانمای یوجود در یورد اررع اازري اد دارا دو اظ يره در براب ت ترع آررار
حقوقي ارع ب ای یهین ف دادی ارائه زدن اسآ .ديداان اول اين اسآ که اصوالً طفل مهگرایي اد
حقوق یت تع ب ارع به نیهد یيزود که ارع او ی و بازد یگ آاچه به صورت است هائي ب ای
او زهاخته زدن بازهد ب اين اساس آرار ی کوک ب یهین اربي یت تع اخوامد زد .ا بته یريتروان
جهآ رفع تبعات و ی کالت اازي اد اين قول ران حلمايي ایز ارائه ایود که در جرای خرود بايرد
ب رسي زود .ديداان دوم آن اسآ که به یج د ا حاق طبیعي طفل یيتوااد اد می حقوق اازري اد
ارع به نیهد ا دد یگ آاچه به صورت ص يب است ها زدن اسآ .بر ايرن اسراس آررار ی رکوک
میچهان ب ارع طبیعي یت تع اسآ .بهاب اين اا عالون ب ارع طبیعي ارع ع في ایز رابآ زود
حکم میان اسآا دي ا یالک ا حاق طبیعي اسآ .اتايج ايرن دو ديرداان بی رت در حقروق یرداي
اسآ ایا در حودة حقوق اجتیاعي بالزک یهین حقوقي یف وض اسآ.
فقهايي میچون صاحع جااهر

زهیدرااي صراحع ریاض و ...قائرل بره ديرداان اول و عا یرااي

اظی یایقااي خويي و ایام خییهي قائل به ديداان دوم مررتهد (اجفري 151 :19 7967ا زرهیدرااي 7977
955 :7ا طباطبايي19 :1 7971ا یایقااي بيتا755 :ا خويي69 :6 7971ا ک يیي.)71 :7 7715

سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

)3آثار نسب در حقاق مدنی

یهمت ين آرار ارع در حودة حقوق یداي و به ويژن در یباحث حقوق خااوادن یط ح یيزود .ايرن
آرار زایل حقوق و تکا یفي اسآ که یقو ت کیل خااوادن و ف دادآوری باعث ايجاد آاها زردن و
در پي آن احکام و عي و تکلیفي خاصي یت تع یيا داد.
) 1منع نکاح

در باب یحارم طبق آي  17سورة یبارک ارام قاعدة کلي اين اسآ که کراايکه برا اارران ق ابرآ
اربي داراد جزم یحارم یحروب زدن و اددوا با آاها ح ام اسآ .در یورد طفرل اازري اد دارا ایرز
اين سؤال یط ح اسآ که آيا یحارم ب و دا زاا ایز ح ام مرتهد يا اه؟ به سخن ديگ آيا اا یو رود

اصالح سوم 7799/9/17

44
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مقاله

اد داا پر بازد یيتوااد با یادر طبیعي خود اددوا کهد يا اه؟ و اا و دا زاا دخت بازد یيتواارد
قائلین به ا حاق وی به داایین یعتقداد که یهین اکاحي ییهو اسرآ .رذا اددوا دااري يرا داایره برا
و دا زاا ری یجاد و ح ام اسآ .د یل اين علیا ادعای اجیا ب اين یرأ ه اسآا ین ايهکه یرالک
تح يم در ايهجا ب غآ استوار اسآ (اجفي151 :19 7967ا یحقرق حلري7 7767و511 :1ا زرهیدرااي7977

191 :1ا طباطبايي719 :71 7971ا بح ااي بيتا  .)771 :17ب خي اد فقها ایرز برا اسرتهاد بره اصرل احتیراط
یهین حکم ک دنااد که «احتیاط در ايهجا قویت ين یرتیرک اسآا دي ا ب کرري پوزریدن ایررآ
که یرأ یذکور اد جیله زبهات بلکه اد بزرگت ين زبهات اسآ» (بح ااي بيتا .)771 :11

به اظ یيرسد در خصوص کف و دا زاا د یل ز عيای وجود ادارد و میااطور که زهید ررااي
کف و دا زاا را یبتهي ب يک اصل ی دود و اراقص دااررته یهرین یررأ های یخردوش اسرآ .ایرا در
یورد ساي اد ه بايد عهوان ایايیم که بدون ت ديد ااتراب طبیعي طفل به صاحبان اطفه ری قابلااکرار
اسآا دي ا ااتراب طبیعي تابع یبادی طبیعي خود بودن و اصوالً ای ی ایررآ کره در حیطر اعتبرار و
ت يع ق ار ای د.
در قااون اي ان ایز یادة  7195قااون یداي به ص احآ در یورد یهع اکاح اررع اازري اد دارا را
در رديف ارع ی و ق ار دادن و تفاوتي بین آاها قائل ا دن اسآ.

در خصوص اگهداری و ت بیآ و دا زاا دو ديرداان وجرود دارد .ديرداان اول کره ب اسراس یبهرای
ی هور فقها اسآ بیان یيدارد که دااي و داایه حق حضااآ ب کودک اازي اد دارا را ادارارد .ایرا
ديداان دوم که ب اساس ربوت ارع ع في بین و دا زاا و داایین اسآ حضااآ داادادن را بر عهردة
پدر و یادر ع في اوا يعهي داایین ق ار یيدمد.
ا بته قائلین ديداان اول به د یل پیایدمايي که ییکن اسآ در ار عدم زهاسرايي حضرااآ بر ای
و دا زاا به وجود آيد و به خاط ايهکه یعتقداد عدا آ اقتضا یيکهد کره در حیايرآ اد ايرن اطفرال
بياهان که ق بااي موس ااي پدر و یادر خويش مرتهد بايد ران حلمرايي اادي ریدن زرود تردابی ی
ارائه ک دنااد .ب خي در اينبارن عهوان دازتهااد یون طفل احتیرا بره اگهرداری دارد و ايرن ایر اد
واجبات کفايي اسآ و یون داایین یوجع ايجاد طفل یزبور زدناادا بهاب اين در اگهداری او او ي

(س)

نسب ناشي از زنا و آثار مدني آن با رويكردي بر ديدگاه امام خميني
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اد ديگ ان مرتهد (ایایي  .)761 :5 7711عدنای ایز ب اساس قاعدة تربیع و اد باب یررئو یآ یرداي
حضااآ طفل اازي اد داا را اد تکا یف ابوين وی ب زی دنااد .اي ران برا اسرتهاد بره یرادة  71قرااون
یرئو یآ یداي یعتقداد جب ان خرارت در حقوق ای ود یهحص در دادن یا ي به ديانديدن ایررآ
بلکه داداان یيتوااد عالون ب صدور حکم به جب ان خرارت یا ي حکرم بره رفرع ديران بره ط يرق
ديگ ی کهد .تعیین ط يق جب ان خرارت با داداان اسآ و ا زام به اگامداری طفل ایز یريتواارد بره
ت خیص داداان ط يقهای ب ای رفع ديان واردن به طفل تلقي زود (صرفايي و ديگر ان .)777 :1 7769

ا بته ییکن اسآ سپ دن و دا زاا به داایین به د یل عردم صرالحیآ اي ران خرالف یصرلحآ طفرل
بازد.
به اظ یيرسد با پذي فتن ارع ع في در داا و ايهکه حضرااآ اد جیلره آررار یت ترع بر اررع
ع في اسآ ایادی به ارائ پی ههادمای فوق ابازد بهاب اين حضااآ جزم حقروق و تکرا یف ابروين
ع في و دا زاا یحروب زدن و داایین یکلف به اگامرداری طفرل خرويش یريبازرهد

رین ايهکره

داداان یيتوااد به خاط رعايآ یصلحآ طفل ب اقدایات ابوين ع في و دا زاا اظارت دازته بازد.
در قااون اي ان م یهد اک حقوقدااان یعتقداد که اصي درخصروص حضرااآ اطفرال طبیعري
وجود اداردا ایا به اظ یيرسد اطالق یواد  7716تا  7719قااون یداي زایل اين یورد مم یيزود.
به اين ت تیع اي ادی ادارد که حق و تکلیف وا دين ی بوط به اطفال به طور یطلق اعرم اد قرااواي و
طبیعي بازد و کودکان طبیعي به د یل عدم تص يب اد حکم یرت هي اگ داد و درصورتي که سپ دن
ايناواه اطفال به وا دين طبیعيزان ب خالف یصلحآ آاان بازد باد مم باتوجره بره اطرالق یرادة
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

 7717قااون یداي یيتوان تردابی ی اد جیلره اصرع قریم يرا مر اقردام الدم ديگر ی را الدماالجر ا
داارآ .در م حال تیام ا بهایرات و ت ديردمای یوجرود در قروااین يرا سرکوت و اجیرال در دییهر
تکا یف وا دين در ب اب ف دادان اازي اد رابط ری قااواي داا با توجه به رأی وحردت روير -971
 7711/9/7رديف  1/11میأت عیویي ديوان عا ي ک رور کره در حکرم قرااون و در یروارد ی رابه
الدماالتبا اسآ ی تفع ا ديدن و به یوجع آن حضااآ و دا زاا با وا دين ع في او خوامد بود.
) 2تعلیم و تربیت

ب اساس یادة  7716قااون یداي که یق ر دازته «ابوين یکلف مرتهد که در حدود توااايي خرود بره
ت بیآ اطفال خويش ب حرع یقتضي اقدام کههد و ابايد آاها را یهیل بگذاراد» و با پذي ش اررع
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ع في ییان داایین و و دا زاا تعلیم و ت بیآ و دا زاا ب عهدة داایین بودن و بايد به م وسیل ییکن به

) 9حق تنبیه

تهبیه و تأديع اقتضای ت بیآ و اصالح اسآ .با توجره بره پرذي ش اررع ع فري در خصروص دارا و
ايهکه داایین یوظف به ت بیآ ف داد خويش مرتهد الدم اسآ حق تهبیه ایز در حد یتعارف و یعقول
ب ای اي ان وجود دازته بازد .یادة  7719قااون یداي ایز در اين خصروص عهروان یريدارد« :ابروين
حق تهبیه طفل خود را داراد و ي به استهاد ايرن حر ف ایريتوااهرد طفرل خرود را خرار اد حردود
تأديع تهبیه ایايهد».
) 1والیت قهری

واليآ اوعي تکلیف اجباری بودن و عبارت اسآ اد قدرت و اختیار قااواي که به یوجرع زر

يرا

قااون جهآ ادارة ایور یا ي و ری یا ي صغار و ساي یحجروريهي کره حجر آاران یتصرل بره صرغ
اسآ تا دیان رفع حج به ف دی یحول زدن اسآ .در ران ی هور فقهرا سرخهي در براب واليرآ
دااي ب و دا زاا وجود ادارد به د یل ايهکه اد اظ ی هور واليآ اد یتف عات ارع ز عي یحروب
طفل طبیعي خود ادارد (ایایي .)761 :5 7711یقتضای عدم ا حاق یرتفاد اد ظام یرادة  7711قرااون
یداي ایز عدم زهاسايي یرأ واليآ ب ای دااي و و دا زااسآ .ذا ب ای یهرین طفلري یااهرد اطفرال
ديگ ی که و ي خاص اداراد بايد قیم اصع ا دد (ایرایي  .)156 :7799ب خي اد اسراتید علرم حقروق
یعتقداد اد باب احران یيتوان ب ای جد پدری (پدر دااي) یهین تکلیفي را در اظ ا فرآ (صرفايي
.)911 :1 7769

ایا بهاب ديداان دویي که در خصوص و عیآ ارع و دا زاا ارائه زد ت ديد ایرآ کره ف دارد
طبیعي تحآ واليآ قه ی دااي ق ار داردا ذا پدر و جد پدری میانطرور کره تکلیرف حضرااآ و
ت بیآ داراد یوظف به س پ ستي اد کودک و ادارة ایوال او مرتهد .اتیجره ايهکره واليرآ حرق يرا
ایتیادی ایررآ کره یخصروص ف داردان اازري اد اکراح و دارای اررع ی ر و بازردا دير ا د یرل
قااعکههدنای وجود ادارد که واليآ قه ی را یهحص به پدر ز عي ایايد .بهاب اين واليآ قه ی بر

(س)

ایورات یا ي و در ب خي یوارد ری یا ي ی بوط به و دا زاا ب عهدة دااري و پردر دااري یريبازرد و

نسب ناشي از زنا و آثار مدني آن با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

ا ديدن اسآ .علیای حقوق ایز به پی وی اد قول ی هور یعتقداد پدر و یادر طبیعي حق واليرآ بر
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تیام تکا یف یق ر در یادة  7761به بعد قااون یداي در دییه واليآ قه ی بر عهردة آاران اسرآ و
وصي یهصوب اد ط ف آاها ایز عهدندار س پ ستي و ادارة ایور طفرل يراد زردن خوامرد برود ا بتره
درصورت عدم اح اد زايرتگي دااي ب ای واليآ ب و دا زاا حاکم و ي او خوامد برود (الپايگرااي
.)711 :1 7915
) 5انفاق

در یباحث حقوق خااوادن تأیین ایادمای یا ي و ایورات یادی ب ای اذراادن داداي تحآ عهروان
یرأ اافاق یط ح زدن اسآ .يکي اد تکا یف پدر تأیین ایادمای یا ي اوالد خويش یيبازد .حال
سؤا ي که یط ح اسآ اين اسآ که آيا افق طفرل اازري اد دارا ایرز بره عهردة دااري اسرآ؟ فقهرای
ی هور به د یل ايهکه اافاق را اد آرار ارع ی و ب زی دنااد و ق ابآ اربي را اد اسرباب تحقرق و
تعلق افقه داارتهااد و اد سويي یون و دا زاا را دارای ارع اای ر و یريدااهرد رذا وی را یررتحق
افقه ایيدااهد (یحقق حلي 7 7767و519 :1ا زهیدرااي بيتا  .)711 :5در ییان فقهای یعاصر ب خري ایرز
قائل به وجوب افقه و دا زاا ب پدر طبیعي او مررتهد .ایرام خییهري در پاسرخ بره ايرن سرؤال کره در
صورتي که و دا زاا به دااي یلحق ا ود افق او را یه کري بايد بپ دادد؟ ف یوداد« :افق او ب پردر
اسآ» (ک يیي  .)775 :7 7715ب خي اد فقها ایز یعتقداد که بعید ایرآ در خصوص افقه و د اازري
اد داا حکم و د ی

و را دازته بازد (الپايگااي .)711 :1 7915

در حقوق اي ان به پی وی اد قول ی هور ایاییه افقه و حق اافاق با توجه به یرواد  7799و 7111
قااون یداي و یادن  71قااون حیايآ اد خااودن و یادة  71آيین اای اج ايي آن اد آرار ارع قرااواي
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

و ی و تلقي زدن اسآ و ب اساس ظام یادة  7711قااون یداي که یق ر دازته «طفل یتو د اد داا
یلحق به دااي ایيزود» و دا زاا حق افقه در ب اب اقارب خود اخوامد دازآ و اقرارب طبیعري وی
ایز یتقابالً یهین حقي اداراد .بهاب اين تکلیف دااي به پ داخآ افق طفل اازي اد داا با قاعردة کلري
عدم ا حاق داادادن به دااي یوافق ایرآ .ا بته ب خي اد حقوقدااان بر ای ترأیین ایادمرای یرا ي طفرل
یتو د اد داا رانحلمايي را یط ح ک دنااد .ب خي یعتقداد دااي اد باب تربیع بايد مزيههمای و رع
حیل عوارض اازي اد آن و افق وی را بپ دادد

ین ايهکره اافراق يرک واجرع کفرايي اسرآ و

داایین اربآ به آن اد ديگ ان او ي مرتهد (ایایي  .)767 :5 7711عردنای ایرز ب اسراس یرادة  1قرااون
یرئو یآ یداي بیان یيکههد کره داداران یريتواارد خررارت را بره عهروان یررتی ی تعیرین کهرد و
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ین اقد اظ ي تربیع و یرئو یآ یرداي اظ ير

 .)779 :1اد ط في ديگ بعضي اد اساتید حقوق

مقاله

واردکههدة ديان را یکلف کهد تا یدتي که داداان تعیین ک دن آن را بپ دادد (صفايي و ديگر ان 7769

ديگ ی را در جهآ حیايآ اد کودک پی ههاد ک دنااد که عبارت اسرآ اد ا رزام پردر بره اجر ای
تعهد طبیعي خود یبهي ب پ داخآ مزيه داداي ف دادا که اين ا زام ییکن اسآ ص يب يرا ریهي
بازد (کاتوديان  .)711 :1 7711ا بته به اظ یيرسرد ايرن پی رههادما خصوصراً رانحرل اخیر در عیرل
کارساد ابازد.
ایا بهاب ا حاق و دا زاا به داایین و ت تع آراری میچون اافاق ب ارع ع في ربوت افقه ب دااي
بالازکال اسآ .میچهین طبق رأی وحدت رويه  7711/9/7-971تیرایي تکرا یف ی بروط بره پردر
قااواي اد جیله ا زام به اافاق ب عهدة دااي اسآ و در صرورت فروت دااري يرا عردم قردرت او بر
اافاق طبق یادة  7799قااون یداي افق و دا زاا ب عهدة اجداد پدری با رعايرآ االقر ب فراالق ب
خوامد بود و درصورت ابودن پدر و اجداد پدری و يا عدم قدرت آاها افق طفرل بر عهردة داایره
اسآ و در صورت فوت او يا عدم قدرت وی ب اافاق با رعايآ االق ب فا ق ب به عهدة اجرداد و
جدات یادری وی خوامد بود و اا یهد اف اد اجرداد و جردات اد حیرث درجر اق بیرآ یرراوی
بازهد افقه را بايد به حص یراوی تأديه کههد .اد ط ف یقابل ف داد طبیعي ایز تکلیف بره ابروين و
اجداد و جدات پدری و یادری دارد و تیایي یق رات افق اقارب یرذکور در قرااون یرداي (یرواد

) 7تاارث

خوزبختااه اختالف اظ مايي که پی ایون احکام و حقوق ديگ یط ح بود در یرأ توارث وجرود
ادارد و قاطب فقها توارث را ییران و ردا زاا و داایرین یهتفري یريدااهرد (عالیره حلري بريترا 711 - 716 :ا
فخ ا یحققین 199 -196 :9 7769ا ابن ادري

بيتا 111 :7ا یحقق حلي  7 7767و 697 :9ا زهید رااي بيتا :6
7

171ا خويي 11 :1 7971ا ایام خییهي 7 7917و )191 :1ا دي ا روايرات صرحیب حکرم یررأ ه را در ايرن
خصوص روزن ک دن اسآ (کلیهي 711 :1 7917ا ح عایلي .)996 :17 7711

قااون یداي اي ان ایز در یادة  669به افي توارث ییان و دا زاا و ابوين طبیعياش تص يب ایرودن
اسآ .ا بته یيتوان ب ای رعايآ ااصاف و ايهکره ابايرد طفرل برياهران ج يیر عیرل زروم وا ردين

(س)

« . 7وان کان ا زاا ین األبوين اليکون ا توارث بین ا طفل و بیههیا والبیهه و بین ا یهتربي إ یهیا».
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خويش را بپ دادد ران حلمايي را ارائه ایود .يکي اد اين ران حلما اد ط يق وصیآ تیلیکي اسرآ
که به اظ یيرسد ران خوبي اسآ .يا حتي یيتوان اد ط يق صرلب ایروال اد طر ف پردر ع فري بره
ايهگواه ف دادان یرائل یا ي و یادی اي ان را حل ایود.
) 6حق داشتن شناسنامه و نامخاناادگی

طبق قااون ربآ احوال م ک

بايد يک اام کویک و يک اام خااواداي دازته بازد .ااتخاب ارام

کویک با اعالم کههدة والدت اسآ .طبق استهباطي که اد ظام عبارت آخ تبص ة یرادة  71قرااون
ربآ احوال به دسآ یيآيد اای و بودن پدر کودک در حکم اایعلوم بودن پدر تلقي زدن و اام
خااواداي یادر به طفل دادن یيزود (صفايي  .)56 :1 7797با اين وجود رأی وحردت روير زریارن
 971یورخ  11/9/7اين استهباط را اپذي فته و با استهاد به عیوم و اطالق یواد قرااون ربرآ احروال و
ديداان فقیهااي میچون ایام خییهي و باتوجه بره ايهکره دااري پردر ع فري طفرل بره زریار یريرود
تص يب به ااجام کلی تکا یف ی بوط به پدر اظی ا فتن زهاسهایه ب ای کودک ایرودن و تفراوتي اد
اين حیث ییان اوالد ی و و اای و قائل اگ ديدن اسآ.

نتیجه
.7کودک اازي اد داا يکي اد یصاديق کودک طبیعي به زیار یيرود.
.1دو ديداان در خصوص ا حاق و عدم ا حاق و دا زاا به داایین وجود دارد.
.7یالک ااتراب ف داد به پدر و یادر ب اساس ارتباط تکويهي ییان اسپ م تخیک و سلول او ی
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

طفل رقم یيخورد.
 .9باوجود تکون و دا زاا اد يک رابط اای و به د یل عدم ربوت حقیقرآ زر عیه در یفهروم
و د و دریقابل ربوت رابط ع في ییان و دا زاا و داایین حکرم بره ا حراق ع فري دارادادن بره ابروين
طبیعياش یيزود.
.5ب اساس استفتام صورت ا فته اد ایام خییهي دااي یکلف به ااجام کلی تکا یف پدری اظیر
واليآ قه ی حضااآ اافاق اخذ زهاسهایه و  ...اربآ به و دا زاا یيبازد .تهها یوردی که به د یل
وجود روايات است هام زدن ااتفام توارث ییان و دا زاا و داایین اسآ.
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مقاله

.1رأی وحدت روي  7711با استیداد اد فتوای فقیهان اام یرؤر ی در تحرول حقروق کرودک

منابع
-

ابن ادري

-

ایام خییهي سید روحاهلل7917( .ق) تحریرالاسیله ته ان :یؤسره تهظیم و ا

اسالیي.

یحید بن احید( .بيتا) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم :ا

آرار ایام خییهي(رن) یاپ

اول.
-

ایایي اسدا ه )7799( .مطالعة تطبیقی نسب در حقاق ایران و فرانسه ته ان :یاپخااه یوسوی.

-

ایایي سید حرن )7711( .حقاق مدنی ،ته ان :کتابف وزي اسالییه یاپ دواددمم.

-

بح ااي يوسف( .بيتا) الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهر ة  ،قم :ا

-

ب وج دی عبدن یحید )7767( .کلیات حقاق اسالمی ،ته ان :رمام.

-

جاب ی احید عی و )7999( .الجدید فی الفتاوی الشرعية لالمراض النسائية و العقم ،اردن :دارا ف قان یراپ

اسالیي.

-

ح عایلي یحید بن حررن )7711( .تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه قرم :یؤسرره آل ا بیرآ
الحیام ا ت اث یاپ دوم.

-

حریهي روحااي سید یحیدصادق7979( .ق) فقه الصادق ،قم :دارا کتع.

-

خطیع يحیي عبدا حین )7999( .احکام المرأ ة الحامل فی شريعة االسالمية  ،اردن :دارا هفائ

-

خويي سید ابوا قاسم7971( .ق) التنقیح فی شرح العوروة الواثقی ،یقر ر :ییر دا علري رر وی تب يرزی قرم:
ااصاريان یاپ یهارم.

-

رررررررررررررررر 7979( .ق) مدارک العروة الاثقی ،بيجا :یؤسره اآلفاق یاپ سوم.

-

روزنامه رسمی زیارن .7711/1/71 -7597

-

زایبیاتي موزهگ )7761( .حقاق کیفری اختصاصی ته ان :یجد یاپ یهارم.

-

زهیدی یهدی )7715( .مجماعه مقاالت حقاقی ته ان :حقوقدان یاپ اول.

یاپ اول.

(س)
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-

زهید رااي دينا دين بن علي7977( .ق) مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم قرم :ا یعرارف االسرالییه
یاپ اول.

-

رررررررررررررررررر ( .بيتا) الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية ،بی وت :دارا علم االسالیي.

-

صفايي سید حرین و اسدا ه ایایي )7761( .مختصر حقاق خانااده ته ان :ییزان یاپ یهاردمم.

-

صفايي سید حرین و ديگ ان )7769( .بررسی تطبیقی حقاق خانااده ته ان :داا گان ته ان یاپ اول.

-

صفايي سید حرین )7797( .دوره مقدماتی حقاق مدنی ته ان :ییزان یاپ یهاردمم.

-

طباطبايي سید علي7971( .ق) ریاض المسائل فی بیان االحکام بالدالئل بی وت :دارا هادی.

-

طباطبايي سید یحیدحرین )7711( .المیزان فی تفسیر القرآن با ت جیه سید یحیدباق یوسروی میردااي
قم :دفت اات ارات اسالیي یاپ اول.

-

ط يحي فخ ا دين )7967( .مجمع البحرین بی وت :دار احیام ا ت اث ا ع بي یاپ دوم.

-

عبدا باسط بدر ا یتو ي( .بيتا) «رحم و تأری ما في ا جهین» مجله مجمع الفقه االسوالمی ،دورن 1جرزم 7و
دورن 7جزم.7

-

عالیه حلي حرن بن يوسف 7979( .ق) القااعد االحکام فی معرف ة الحوالل و الحورام ،قرم :ا ر اسرالیي
یاپ اول.

-

ررررررررررررررررررررر ( .بيتا) .تبصرة المتعلمین فی احکام الدین ته ان :اسالییه.

-

فخ ا یحققین یحید بن حرن7769( .ق) ایضاح الفاائد فی شرح اشوکاالت القااعود قرم :یاپخااره علییره
یاپ اول.
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-

ک يیي حرین )7715( .ماازین قضایی امام خمینی ته ان :یؤسره تهظیم و ا

-

کلیهي یحید7917( .ق) الفروع من الکافی بی وت :دارصعع یاپ سوم.

-

کاتوديان ااص  )7711( .حقاق مدنی :خانااده ته ان :ز کآ سهایي اات رار برا میکراری زر کآ بهیرن

آرار ایام خییهي.

ب اا یاپ سوم.
-

الپايگااي یحیدر ا7915( .ق) مجمع المسائل قم :دار ا ق آن ا ک يم یاپ دوم.

-

یایقااي عبداهلل( .بيتا) مناهج المتقین فی فقه ائمة الحق و الیقین قم :یؤسره آل ا بیآ الحیام ا ت اث.

-

یحقق حلي اجم ا دين )7767( .شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،قم :استقالل یاپ ز م.

-

یحقق دایاد سیدیصطفي )7715( .بررسی حقاق خانااده :نکاح و انحالل آن تهر ان :ا ر علروم اسرالیي
یاپ اول.
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ا ت اث.
-

ی واريد علياصغ  )7991( .اصباح الشیعه بمصباح الشریعه بی وت :فقه ا یعه.

-

یرعود جب ان )7911( .الرائد ،بی وت :دار ا علم ا یاليین یاپ دوم.

-

یهصور یحیدخا د )7999( .االحکام الطبية المتعلقة بالنساء فی الفقه االسالمی ،اردن :دارا هفائ

-

یوسوی بجهوردی سید حرن )7766( .القااعد الفقهیه ،قم :د یل یا یاپ یهارم.

مقاله

-

یحقق ک کي علي بن حررین7916( .ق) جامع المقاصد فی شرح القااعود قرم :یؤسرره آل ا بیرآ الحیرام

یاپ اول.

-

یؤین قیي یحید7975( .ق) کلمات سدیده فی مسائل جدیده ،قم :ا

-

اجفي یحید حرن )7967( .جااهر الکالم فی شرح شرایع االسالم بی وت :دار احیام ا ت اث ا ع بي.

-

ا اقي یو ي احید7979( .ق) مستند الشیعه الی احکام الشریعه قم :یؤسره آل ا بیآ الحیرام ا تر اث یراپ

اسالیي.

اول.
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(س)

