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اثبات نسب در حقوق ایران و مصر
چکیده
نسب بهوسیله رابطه خونی طفل با پدر و مادر تحقق پیدا میکند و آثار نسب
شرعی عبارتند از حرمت نکاح ،حضانت ،تربیت ،والیت قهری ،الزام به انفاق و
توارث .اثبات نسب مادری سادهتر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری
و زایمان بهراحتی قابل انکار نیست و طبق قانون ظرف  15روز پس از تولد نوزاد،
باید به دنیا آمدن او در یکی از حوزههای ثبت احوال اعالم و برای وی شناسنامه
گرفته شود.
اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر ازدواج موقت با
دشواریهایی فراوان همراه است؛ هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام
آزمایشات مختلف ،اثبات نسب سادهتر شده است اما بهدلیل گرانی و در دسترس
نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری همچنان دشواریهایی به همراه دارد.
در این مقاله اثبات نسب در حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار گرفته و
مشخص گردید از آنجاییکه حقوق مصر همانند حقوق ایران مبتنی بر فقه اسالم
است در خصوص اثبات نسب احکام تقریباً یکسانی دارد ،مگر در مواردی که به
بیان آنها خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی :نسب ،اثبات نسب ،نسب نامشروع ،مصر.

1.ab.ebrahimi245@gmail.com
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مقدمه
غریزه طبیعی انسان در کشف منشاء خود و آگاهی از نسل ،از یک سو و تأثیر نسب
بر برخی حقوق از سووووی دیور و مع وب نبودن آن زمی نه طرح دعوی دیوری را فراهم
می سازد .خواهان ق صد دارد ارتباط ژنتیکی خود را با شخ صی به اثبات بر ساند یا ن سبت
به کسی نفی نماید.
در مواردی که در ن سب افراد اختالف با شد ،مدعی میبای ست بهعنوان خواهان ،معارض
خود را در دادخواسوووت بهعنوان خوانده ذکر نماید که حسوووب مورد واندیذ مرکور در
شووناسوونامه و واندیذ مورد ادعای انتسووابی به خود و همینیذ اداره ثبت احوار را که در
مجموع  5شوووخ میشووووند بهعنوان خوانده قید نماید .بهعبارت دیور در ایذ دعوی
خواندگان سووه دسووته هسووتند خواندگانی که نفی نسووب از آنان خواسووته شووده اسووت،
خواندگانی که اثبات نسووب به طرفیت آنان درخواسووت شووده و در ن ایت اداره ثبت که
ممکذ است بعدها م زب به ابطار شناسنامه قب ی و انزاب به صدور شناسنامه با مشخصات
جدید گردد.
گرچه ممکذ ا ست ت صور کرد که اثبات ن سب از سوی زن م صداق ندارد ،به نحاظ اینکه
توند فرزند از زن به آسانی قابل اثبات است نیکذ در مواردی از قبیل ژنوب انسانی و توند
فرد در رحمزنی با گامت متع ق به زن دیور بحث قدری پیییدهتر و ممکذ است دو مادر
منتسووب به یک طفل گردند و در نتیجه فرزند میتواند اثبات نسووب ع یه هر دو مادر یا
یکی از مادران ضومذ قبور نسوب مادر دیور درخواسوت اثبات نسوب ،نسوبت به خود را
داشته باشد.
در اثبات ن سب به نحاظ ماهیت ق ضایی مو ضوع و نیاز به ر سیدگی در محاکم و توجه به
صالحیت اخت صا صی محاکم خانواده در ایذ خ صوص ،در ایذ محاکم ر سیدگی میگردد.
(مدنی کرمانی ،عارفه ،ص)171

اثبات نسب در حقوق ایران
هرگاه نسب مشروع طف ی مورد اختالف باشد ،برای اثبات آن سه مو ضوع میبایست
روشذ گردد:
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رابطه زوجیت ،نسب مادری ،نسب پدری ،با احراز ایذ سه امر حکم به وجود رابطه نسب
مشروع بیذ طفل و پدر و مادر معیذ ،خواهد شد.
برای اثبات نسب مشروع باید ثابت شود که بیذ پدر و مادر ادعائی پیوند زناشوئی صحیح
و قانونی وجود دا شته ا ست .یعنی پدر و مادر طبیعی طفل ،زن و شوهر با شند ،نزدیکی
بیذ آنان واقع شود و کودک ناشی از همبستری پس از ازدواج باشد.
 .1راههای اثبات نسب
همانطور که گفته شد ،برای اثبات ن سب م شروع الزب ا ست که پدر و مادر طبیعی
طفل زن و شوهر باشند ،نزدیکی بیذ آنان واقع شود ،و کودک ناشی از همبستری آنان و
پس از نکاح با شد ،بدیذ ترتیب میتوان گفت ن سب پدر و مادری تجزیهناپریر ا ست و با
هم ارتباط نزدیک دارد.
ادله اثبات نسب مادری
کسی که میخواهد نسب مشروع خود را به زنی شوهردار ثابت کند ،باید دنیل بیاورد
که فرزند آن زن اسوووت ،ایذ دنیل نیز نابر به دو امر گوناگون میشوووود  :زایمان زن و
انطباق فرزندی که به دنیا آورده است با مدعی نسب.
اوالً زنی که مادر طفل معرفی شووده اسووت بیهای را به دنیا آورده اسووت ،ثانیاً ایذ بیه
همان طف ی است که اثبات نسب او مورد گفتوو است.
به عبارت دیور ،در ایذ زمینه باید وضع حمل زن از یک سو و هویت طفل از سوی دیور
اثبات شود تا نسب مشروع مادری محرز گردد.
در اثبات ن سب مادری از هریک از ادنه میتوان ا ستفاده کرد و محدودیتی از نحاظ دنیل
در ایذ زمینه هم در حقوق ایران پیشبینی نشووده اسووت .چون اثبات نسووب وی گیهایی
دارد که اجرای قواعد عمومی درباره آن به سادگی امکانپریر نی ست ( .صفایی ،سیدح سیذ و
اسداهلل امامی ،همان ،ص)291

م متریذ دالی ی که به طور معمونی در ایذگو نه د عاوی به کار می رود را بررسوووی
میکنیم:
اقرار :همه فق ای اسالمی اقرار به نسب را قبور دارند و درباره ثبوت نسب به وسی ه اقرار
اختالفی نی ست و همینیذ عموب ادنه اقت ضا میکند که اقرار به ن سب باتوجه به روایاتی
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که در ایذ باره وجود دارد مورد قبور واقع می شود .اقرار از ماده قرار گرفته شده ا ست و
برای ایذ ری شه در نغت معانی ب سیار ا ست ،از جم ه اینکه قر به فتح قاف به معنی سرد،
آراب ،قرار و ثابت شدن است و قر به کسر قاف به معنی آراب و قرار است و قر بضم قاف به
معنی سوورمای زمسووتان و جای آراب اسووت( .فیروزآبادی ،مجداندیذ ،ص و  )312-313برای اقرار
معانی متعددی آمده اسووت که از آن جم ه ایذ اسووت که در نسووان انعرد آمده اسووت
«االقرار اعتراف بانشیء»( .ابذ منظور ،محمدبذ مکرب ،ج  ،1ص)80
اقرار اعتراف به شیء است .از میان همه ایذ معانی اقرار به معنی ثابت بودن با اقرار مورد
بحث هماهنوی دارد .بنابرایذ اقرار در کتب نغت به معنی اثبات امری اسووت و همینطور
در قاموس انمحیط و صووحاح جوهری اعتراف را به اقرار تعبیر مینمایند ،که معنای اقرار
اذعان و پریرفتذ در مقابل انکارکردن و رد کردن ا ست .اما آنیه که از نظر فق ا در مورد
واژه اقرار از آن میتوان ا ستفاده کرد ایذ ا ست که «هو عباره عذ ان شخ جزماً عذ حق
ثابت ع یه أو نفی ذنک عنه»( .مشکینی ،میرزاع ی ،ص)93
اقرار عبارت ا ست از اینکه شخ به صورت قطعی حقی را بر ع یه خود ثابت کند یا آن
حق را نفی کند.
قانون مدنی در ماده  1259اقرار را ایذگونه تعریف کرده است :اقرار عبارت است از اخبار
به حقی برای غیر و به ضرر خود.
دکتر امامی اقرار به نسووب را به دو قسووم ،اقرار بر نفس و اقرار بر غیرنفس(خویشوواوندی)
تقسیم نموده است( .امامی ،سیدحسذ ،ص)48
اقرار بر نفس که موضوووع مورد نظر ما میباشوود همان اقرار به فرزندی اسووت که یکی از
طرق اثبات نسوووب می باشووود که حکم ماده  1273نیز در واقع مربوط به ایذ نوع اقرار
میباشوود .احکاب و آثار اقرار به نسووب به طور معمور در مورد پدر مطرح میشووود ،ونی
دکتر کاتوزیان در ایذ باره اشووواره میکند که «مفاد ماده  1273قانون مدنی در اثبات
ن سب مادری نیز اجرا می شود و ارتباط کامل ن سب م شروع مادری و پدری باعث شده
اسوووت که قانونورار بیهیچ قیدی در ایذ باره حکم کند و گاه نیز به دنیل شوووایع بودن
دعاوی مربوط به نسب پدری ،تن ا به بیان قواعد اثبات ایذ نسب بپردازد .در حانیکه ایذ
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قواعد ،جز در موردی که دالیل خاصوووی ایجاد میکند ،در مورد نسوووب پدری و مادری
یکسان اجرا میشود( ».کاتوزیان ،ناصر ،ص)342
اقرار به ن سب تابع قاعده ک ی ا ست یعنی میبای ست به و سی ه نفظ یا نو شته یا ا شاره
اعالب شود .و سای ی که برای اعالب اراده بهکار میرود ممکذ ا ست به ق صد اخبار به حق
باشوود مانند اینکه اگر مردی یادگاریهای خانوادگی را که بهطور معمور به پسوور بزرگتر
می سپارند به طف ی ببخ شد یا در و صیتنامه خود د ستور دهد که ایذ یادگاری ها را به
پسوور بزر تر بدهند ،بهطور ضوومنی به نسووب چنیذ فرزندی اقرار کرده اسووت .بیگمان
چنیذ اقدامی دالنت صوووریح بر اقرار ندارد ،زیرا احتمار دارد رابطه عاطفی دیوری مانند
اسووتاد و شوواگردی و انویزههای دیوری باعث چنیذ بخشووشهایی قرار گیرد .مقصووود از
اقرار ضمنی به ن سب د ست زدن به کارهایی از ایذگونه ا ست که ن شان میدهد شوهر
نوزاد را به فرزندی قبور دارد.
کسی که اقرار به نسب میکند شرط است که شایستوی آن اقرار را داشته باشد و انحاق
فرد مورد اقرار ،به او شرعاً ممکذ باشد.
تحقق نسووب مورد اقرار ممکذ اسووت به حکم عقل یا عادت ممکذ نباشوود ،چنانکه اگر
اقرار به فرزندی ک سی شود که م سذتر از مقر با شد یا پیش از توند او فوت شده با شد
نادرستی ایذ اقرار به حکم عقل ثابت است.
مق صود از معروفیت ن سب ایذ ا ست که مقر ادعای ابوت یا بنوت یا اخوت یا خوی شاوندی
را نسبت به کسی بنماید ،در حانیکه پدر آن شخ معروف باشد که در ایذ صورت ایذ
اقرار از شخ مقر پریرفته نیست.
همینیذ اگر به فرزندی ک سی اقرار کند که شرعاً به او م حق نمی شود ،همیذ حکم را
دارد مانند طفل متوند از زنا ،شو و ید ثانی در ایذباره میفرماید اقرار شوووخ مقر باطل
است هنوامی که شرعاً به او م حق نشود مانند طفل متوند از زنا ،حتی اگر در فراش مقر
به دنیا آمده باشد و نیز فرزندی که نسبت به او نعان جاری شده است ،اگر چنیذ فرزندی
به سبب اقرار از مقر ارث میبرد( .ام ی (ش ید ثانی) ،زیذ انعابدیذ بذ ع ی)372/2 ،1386 ،
ش ید اور میفرماید  :اگر شخ صی اقرار کند که فالنی پ سر مذ ا ست در حانی که سذ
اقرار کننده بیش از او یا برابر یا کمتر از او باشد ،بهگونهای که عادتاً توند یافتذ او از اقرار
کننده امکان ندارد ،اقرار باطل است( .مکی عام ی (ش ید اور))148/1 ،1375 ،
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در مواردی هم که انتسوواد طفل به مقر بر حسووب عادت یا عقل امکان دارد ،ونی قانون
چنیذ انتسابی را نمیپریرد باید اقرار را بیثمر شمرد.
برای مثار اگر کسوووی اقرار به فرزندی طف ی کند که در زمان زوجیت مادر او با مرد
دیوری به دنیا آمده اسوووت و بر طبق قاعده فراش به شووووهر زن تع ق دارد .ایذ اقرار را
قانون نافر نمی شمارد ،هر چند که مقرنه بعد از ر سیدن به ر شد آن را ت صدیق کند ،زیرا
بر فرض که رابطه نام شروع مقر با مادر طفل ثابت شود ،طفل متوند از زنا م حق به زانی
نمی شود .ا ستناد به نزدیکی به شب ه نیز ادعایی ا ست که نیاز به اثبات دارد و اقرار مرد
به تن ایی تغییری در نسب طفل نمیدهد ،هر چند که با تصدیق زن همراه باشد.
شهادت :باتوجه به عدب انحصووار دالیل اثبات نسووب ،از ادنه عمومی اثبات دعوی نیز در
ایذ زمینه میتوان یاری گرفت ،که ش ادت ش ود یکی از ایذ ادنه میبا شد و آن به ایذ
صورت میبا شد که دو نفر ش ادت بر فرزندی ک سی دهند ،در فقه نیز ش ادت بر ن سب
پریرفته شده است به طوری که اکثر ع مای امامیه قائ ند که نسب به ش ادت دو شاهد
عادر ثابت میگردد به خاطر عموب ادنه بر حجیت بینه ،ونی با یک مرد و دو زن یا یک
مرد و یک سوگند ثابت نمیگردد.
محقق ح ی در شرایع اال سالب میفرماید :ن سب ثابت نمی شود مور به ش ادت دادن دو
مرد عادر و ثابت نمی شود با ش ادت یک مرد و دو زن بنابر اب ار و نه با ش ادت دادن
یک مرد و یک ق سم و نه با ش ادت دادن دو نفر فا سق هر چند وارث با شند( .محقق ح ی،
)125/4

باتوجه به ماده  1312قانون مدنی که محدوده اسوووتناد به شو و ادت را تعییذ نموده
است ،میتوان در مورد ش ادت برای اثبات نسب به بند  1آن (در مورد تکمیل یا تقویت
دنیل) و نیز به بند ( 5اموری که داخل در عقود و ایقاعات نباشووود) اسوووتناد نمود ،چون
شووو ادت در مورد نسوووب و بهطورک ی در کنار سوووایر ادنه برای تکمیل یا تقویت دنیل
میتواند بهکار آید ،از طرفی زمانی که اسووتناد به اماره فراش امکان ندارد و شوورایط آن
محقق نبا شد ،و یا شرایط اقرار محقق نبا شد میتوان از گواهی ش ود برای اثبات ن سب
کمک گرفت ،چه در مورد ن سب خوی شاوندی و چه ن سب فرزندی ،نکته حائز اهمیت ایذ
است که در قانون ایران طبق ماده  241قانون آییذ دادرسی مدنی تشخی درجه ارزش
و تأثیر گواهی با نظر دادگاه است که شامل ایذ دعوا نیز می شود ،نکته دیور ،ش ادت به
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ن حاظ این که اثر اث باتی آن در مورد ه مه مؤثر اسوووت ،نسووو بت به اقرار درمورد اقرار
خویشاوندی که تن ا بیذ مقر و مقرنه مؤثر است ،ادنه قویتری میباشد.
در قانون به طور خاص از ن صاد ش ادت در اثبات ن سب ناب نبرده ونی باتوجه به تبعیت
قانون از فقه و نیز بند انف ماده  230قانون آییذ دادرسووی مدنی که بیان میدارد اصوول
طالق و اقسوواب آن و رجوع در طالق و نیز دعاوی غیرمانی از قبیل مس و مان بودن ،ب و ،
جرح و تعدیل ،عفو از قصاص ،وکانت ،وصیت با گواهی دو مرد قابل اثبات است و باتوجه
به ایذ نکته که به نسووب یک دعوای غیرمانی میتوان گفت در حقوق ایران نیز نسووب با
ش ادت دو مرد اثبات می شود .انبته در مورد ش ادت بر والدت طفل بند ج همان ماده
گواهی  4زن ،دو مرد یا یک مرد و دو زن را پریرفته اسوووت که با اثبات والدت ،نسوووب
مادری و باتوجه به اماره فراش نسب پدری را نیز میتواند اثبات کند.
ادله اثبات نسب پدری
اثبات نسب پدری دشوارتر از اثبات نسب مادری است ،زیرا والدت بیه از مادر امری
خارجی و م ش ود ا ست ،ونی تکون طفل از نطفهی مردی معیذ ( شوهر زن) امری خفی
اسووت که بدون آگاهی اشووخاص صووورت میگیرد .بنابرایذ نسووب پدری را به دشووواری
میتوان اثبات کرد ،زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که محصور نزدیکی مادرش و شوهر
اوست و در ایذ راه هیچ سند و شاهدی به کار نمیآید.
پس باید قانون گرا ر در ایذ دعوی دخانت کند و به یاری اماره قانونی راهی برای ایذ
مشکل خانوادگی بیاندیشد.
در حقوق اسوووالب ،فقه امامیه و فقه عامه بر طبق حدیث نبوی «انوند ن فراش و ن عاهر
انحجر»
کودک متوند در زمان زوجیت از آن شوهر دانسته شده است که جز از راه نعان نمیتوان
خالف آن ر ا ثابت کرد .در قانون مدنی ایران نیز قاعده فراش در زمره امارات قانونی آمده
است( .ماده  1158قانون مدنی)
همانطورکه قبالً نیز بیان کردیم ،عالوه بر ایذ اماره ،اقرار به نسوووب نیز در زمره دالی ی
است که بهطور معمور در دعاوی اثبات نسب مورد استفاده قرار میگیرد.
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اماره فراش :همانطورکه بیان کردیم یکی از راهکارهایی که در فقه اسووالمی برای اثبات
ن سب پیشبینی شده ا ست اماره فراش ا ست که معادر آن در حقوق ک شورهای غربی،
فرض قانونی اماره پدری است.
فراش (به ک سر فاء) در نغت به معنای هر چه بو سترانند و ب ستر آمده ا ست .همینیذ به
معنای جامهی خواد و فرش نیز آمده است.
در اصطالح حقوقی عبارتست از ایذ که طف ی که از یک زن شوهردار به دنیا آمده باشد،
فرزند شوهر فرض میشود و م حق به اوست( .امامی ،اسداهلل و سیدحسیذ صفایی ،همان ،ص )293
همانطور که بیان کردیم اصوووطالح اماره فراش از حدیث نبوی انوندن فراش و ن عاهر
انحجر ،گرفته شده است ،یعنی فرزند مخصوص شوهر است و برای زناکار سنوسار است.
ایذ روایت را تماب طوائف مسو میذ اعم از شویعه و سونی پریرفتهاند .ایذ قاعده مسوتند
کسانی است که برای نسب ،مف وب شرعی قائ ند.
برخی خوا ستهاند از ایذ قاعده ایذگونه ا ستفاده کنند که در ا سالب ن سب مف وب خا صی
دارد و به ج ت آنکه پیامبر اکرب (ص) در ایذ روایت فرزند را منسووود به شوووهر زن یا
مانک کنیز کرده است و از شخ دیوری نفی کرده است ،پس امر نسب در دست شارع
ا ست .نکذ مورد قاعده آنجایی ا ست که ما شک در نحوق فرزند دا شته با شیم و ن سب او
م شخ نبا شد و مع وب ا ست که در ایذگونه موارد ،شارع مقدس از ج ت حقوقی باید
حکمی داشته باشد و نمیتواند فرزند را به هیچ سمتی انحاق نکند .پس مقصود اسالب از
ایذ قاعده تشخی حکم فع ی و باهری فرزند است نه نسب واقعی او.
هنوامی که قطع پیدا کنیم که فرزند برای غیر صوواحب فراش اسووت ،مجانی برای اجرای
ایذ قاعده دیور نیست ،زیرا قاعده فراش ،اماره ای است که هنواب شک به کار میرود.
به بیانی دیور در صورتی فرزند به صاحب فراش م حق می شود که از ایذ انتساد ،محار
عقالنی پیش نیاید مثل مسافرت طوالنی و غیبت زیاد و یا اینکه همسر (زوج) بر اثر سذ
زیاد یا کبر سذ به جایی رسیده باشد که تحقق فرزند از او ممکذ نباشد.
فق ای امامیه در مورد انحاق وند به زوج سه شرط را قرار دادهاند که اگر ایذ سه شرط
در مورد وند اجرا شود ،آن طفل را منتسب به زوج میدانند آن شروط عبارتند از:
 .1بیذ زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد.
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 .2از تاریخ نزدیکی تا توند طفل کمتر از شش ماه نورشته باشد.
 .3از تاریخ نزدیکی تا توند طفل بیش از ده ماه نورشته باشد.
قانون مدنی ایران نیز برای اجرای اماره فراش و انحاق وند به زوج سوووه مورد را در نظر
گرفته است و برای هر یک شرایط و احکامی به پیروی از حقوق امامیه مقرر داشته است
که همه آن ا مربوط به انتساد طفل به شوهر مادر است.
با بررسی مواد  1158و  1159قانون مدنی مشخ می شود که قاعده فراش در دو مورد
زیر قابل اجرا میباشد:
 .1توند طفل در زمان زوجیت
 .2توند طفل پس از انحالر زوجیت
ماده  1158قانون مدنی ایران در مورد انحاق طفل به شوهر چنیذ میگوید :طفل متوند
در زمان زوجیت م حق به شوووهر اسووت مشووروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان توند
کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نورشته باشد.
برای قا بل اجرا بودن قاعده فراش در مورد طف ی که در ز مان زوج یت متوند میگردد
تحقق شرایط زیر ضروری است.
اور :وقوع نزدیکی ،دوب :توند طفل بعد از گر شتذ شش ماه از تاریخ نزدیکی ،سوب:
نورشتذ بیش از ده ماه از زمان نزدیکی تا زمان والدت طفل.
باتوجه به مدنور مواد  1158و  1159قانون مدنی1چنیذ اسوووتنباط میشوووود که برای
اجرای اماره فراش اصوووالً اثبات مجامعت و نزدیکی بیذ زن و مرد و نزدیکی مرد با زن از
قبل و انزار که امری پن انی ا ست و اقامه دنیل بر اثبات آن ا متع سر ا ست ،الزب نی ست،
ب که وجود ع قه زوجیت بیذ زن و مرد کفایت میکند ،تا فرض کنیم که زن در اختیار
مرد و مورد اسووتمتاع او بوده و نزدیکی از مجرای طبیعی به عمل آمده اسووت ،مور آنکه
خالف آن ثابت گردد .مثال با اقامه دالی ی نظیر غیبت و مسووافرت یا بیماری و بسووتری

 .1ماده  -1158طفل متونددر زمان زوجیت م حق به شوووهر اسووت مشووروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان توند
کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نورشته باشد.
ماده  – 1159هر طف ی که بعد از انحالر نکاح متوند شود م حق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر
نکرده و از تاریخ انحالر نکاح تا روز والدت طفل بیش از دو ماه نورشووته باشوود مور آنکه ثابت شووود که از تاریخ
نزدیکی تا زمان والدت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گرشته باشد.
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بودن زن یا شوهر و یا زندانی شدن یکی از آن ا به نحوی که همب ستر شدن و نزدیکی
میسر نباشد ،عدب وقوع مقاربت ثابت و اماره فراش ساقط میگردد.
ب نابرایذ برای جر یان ا ماره فراش اث بات نزدیکی بیذ زوجیذ ضووورورت ندارد زیرا اوالً
نزدیکی همانطورکه اشوواره شووده امری پن انی اسووت و اثبات آن متعسوور میباشوود و به
همیذ ج ت ماده  1159قانون مدنی ایران تاریخ انحالر نکاح را مبنا احتسوواد حداقل و
اکثر مدت حمل قرار داده و فرض قانون گرار چنیذ اسوووت که تا آخریذ نحظه قبل از
انحالر نکاح ،استمتاع و نزدیکی امکانپریر میباشد.
ثانیاً مصوو حت اجتماعی و منافع طفل و آرامش کانون خانوادگی و حیثیت زناشووویی
ایجاد میکند اماره فراش ماداب که خالف آن ثابت نوردد از تاریخ والدت طفل قابل اجرا
باشوود .ثانثاً حدیث مش و ور نبوی که میفرماید طفل به صوواحب فراش م حق میگردد و
حدیث مزبور منشا ان اب قانون مدنی ایران بوده کامالً مؤید ایذ نظر است که برای اجرای
اماره فراش اثبات نزدیکی الزب نیسوووت و با به وجود آمدن رابطه زوجیت ،اصووووالً فراش
تحقق مییابد .بنابرایذ طف ی که نطفهاش در زمان زوجیت منعقد شوده باشود به شووهر
م حق میگردد و الزب نیست مدعی نسب نزدیکی از قبل و انزار مرد و خصی نبودن مرد
و وجود ماده حیاتی در منی او را ثابت کند .یعنی فرض نزدیکی با زن از قبل و انزار و
انعقاد نطفه طفل از ا سپرب شوهر و توند طفل در مدت قانونی حمل به نفع ک سی که از
اماره فراش منتفع میگردد وجود دارد و اثبات خالف ایذ فروض به ع ده کسی است که
می خواهد اماره فراش را ساقط سازد.
باتوجه به مواد  1158و  1159قانون مدنی حداکثر مدت حمل در حقوق ایران ده ماه از
تاریخ نزدیکی تعییذ گردیده اسوووت ونی فق ا در حداکثر حمل توافق نظر ندارند عدهای
حداکثر حمل را نه ماه و گروهی ده ماه و برخی تا یکسوووار تعییذ کردهاند .با اینکه قور
م ش ور فق اء امامیه در مورد حداکثر مدت حمل نه ماه ا ست قانون مدنی ایران بهمنظور
حفظ عفت زنا شوئی و آرامش زندگی خانوادگی و م ص حت طفل اق صی مدت حمل را ده
ماه در نظر گرفته است .ده ماه یا سیصد روز کامالً معقور و با ع م پزشکی و فیزیونوژیکی
نیز انط باق دارد زیرا جنیذ طبیع ت ًا بیش از ده ماه از تاریخ انع قاد نط فه در رحم باقی
نمیماند.
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اماره فراش از امارات بسیار قوی است و طف ی که مشمور ایذ اماره باشد م حق به شوهر
است و چنانکه در شناسنامه طف ی فقط ناب مادر ذکر شده باشد ونی ناب پدر در آن قید
نوردیده یا پدر طفل ناشوووناس اعالب و یا ناب مرد دیوری به جای ناب شووووهر زن در
شناسنامه ذکر گردیده باشد ،در تماب ایذ موارد پس از اثبات و اجرای اماره قانونی ابوت،
شناسنامه با صدور حکم قطعی در ایذ زمینه تصحیح میگردد.
به عالوه در مورد وطی به شوووب ه ،چنانیه با اجرای اماره فراش ،بتوان طفل را به هر یک از
شوهر یا واطی به شب ه م حق نمود و دنیل یا قرینه دیوری بر انت ساد طفل به یکی و انتفاء
از دیوری در بیذ نباشد ،اماره فراش نسبت به شوهر اجرا و طفل به او م حق خواهد شد.
همینیذ هرگاه با اجرای اماره فراش ،طفل به شوهر م حق گردد ونی از نحاظ احت ساد
مدت حمل بتوان طفل را به زانی م حق نمود ،اماره فراش اجرا و طفل به شووووهر م حق
میگردد ،مور اینکه نسب طفل از ناحیه شوهر انکار شود.
اماره فراش با صوووراحت ماده  1322قانون مدنی ایران از امارات قانونی محسوووود
میشود و از نظر درجه اعتبار باتوجه به ماده  1323قانون مدنی که میگوید:
امارات قانونی در ک یه دعاوی اگرچه از دعاوی با شد که به ش ادت ش ود قابل اثبات نی ست،
معتبر است مور آنکه دنیل برخالف آن موجود باشد .از جم ه امارات قانونی خالفپریر است.
یعنی ایذ اماره تا زمانی معتبر است که دنی ی برخالف آن اقامه نشده باشد و از اماراتی نیست
که با اقامه دنیل مخانف از اعتبار سووواقط نوردد .بنابرایذ میتوان خالف اماره فراش را ثابت
کرد( .امامی ،اسداهلل ،ص )72-82
امارات قضااا ی :یکی از ادنه های اثبات دعوی که در قانون مدنی ذیل عنوان کتاد
چ ارب آمده امارات ق ضایی ا ست که در مو ضوع موردنظر در مواردی که امکان ا ستناد به
سایر دالیل نباشد بهعنوان یک دنیل مستقل قابل استفاده است و در موارد دیور حداقل
جنبه تکمیل ادنه را خواهد داشت.
برخی حقوقدانان آزمایش خون را که در مورد احراز نسووب صوود در صوود قابل اطمینان
نیست را بهعنوان جزیی از اماره قضایی به حساد میآورند که میتواند مورد توجه قاضی
واقع شود چون در صورتی که گروه خونی دو نفر یکی باشد یا از ترکیب خون پدر و مادر
ادعایی حاصل شود ،نمیتوان ایذ امر را مثبت و دنیل حتمی بر وجود ن سب دانست زیرا
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گروه های خونی محدود ا ست و ا شخا صی که از یک گروه خونی با شند،

ب سیارند ( .صفایی،

سیدحسیذ و اسداهلل امامی ،همان ،ص)301

همینیذ شباهت عوامل باهری و زیست شناسی افراد را نیز بهعنوان جزیی از امارات قضایی
دانسووتهاند که میتواند مورد توجه دادرس واقع شووود چون به تن ایی مثبت نسووب نیسووت و
نتیجه قطعی ندارد .در حقیقت نوعی قیافه شناسی است که اعتبار آن قطعی نمیباشد.
فرض کنیم بیهای در خانوادهای بزر شوووده و رفتار پدر خانواده با او حاکی از وجود
رابطه ن سب بوده و طفل همی شه خود را فرزند ایذ پدر معرفی میکرده و بدیذ عنوان در
بیذ مردب مش ور ا ست .دادگاه میتواند از ایذ اوضاع و احوار رابطه ن سب را احراز کرده،
حکم به وجود آن کند ،اگرچه دنیل دیوری اقامه ن شده با شد ( .صفایی ،سیدح سیذ و ا سداهلل
امامی ،ص)65

آزمایش خون :آزمایش خون از روشهای جدید و پیشرفته است که امروزه کاربرد فراوانی
در انتساد طفل به پدر و مادرش ایفا میکند.
باتوجه به جدید بودن اسوووتفاده از آزمایش ژنتیک در اثبات نسوووب ،در تقریرات فق ای
متقدب نصوووی برای آن نمیتوان یافت .مع انوصوووف با مراجعه به متون فق ی مالحظه
میگردد که امکان تو سل به ک یه طرق برای اثبات ن سب وجود دا شته ا ست .سادهتریذ
راه برای اثبات ن سب ،تو سل به اماره فراش بوده و در صورت فقدان طرق دیور ،از قرعه
ا ستفاده می شده ا ست .ادنه اثبات ن سب در هیچ یک از متون فق ی تحت عنوانی خاص
مورد بحث قرار نورفته ،ب که در ابواد مخت ف نظیر اوالد ،مواریث و  ...به فراخور موضوووع
بررسی شده است.
استفتائی در خصوص استفاده از آزمایش ژنتیک از مراجع تق ید بهعمل آمده است1.

 « .1شوواکیه باردار مقر به ارتکاد زنا و مدعی اسووت که حمل وی متع ق به انف بوده نیکذ اقرار به زنا نکرده و ادنه
دیوری ج ت اثبات زنا نیسوووت .دادگاه نوزاد مت م و شووواکیه را ج ت آزمایش  DNAبه پزشوووکی قانونی معرفی
مینماید پزشکی قانونی پاسخ می دهد که باتوجه به احتماالت از ج ت آزمایش نوزاد میتواند متع ق به مت م باشد
شاکیه دادخوا ست انزاب به تنظیم سند سج ی نوزاد نا شی از زنا مینماید .دادگاه در خ صوص دادخوا ست مت م را
م زب به تنظیم سند سج ی ج ت نوزاد به ناب خود و مت مه مینماید .سوار اینجاست که آیا اثبات نسب بدون اقرار
و ادنه دیور و صوورفاً با پاسووخ مثبت آزمایش  DNAممکذ اسووتد در حانی که می دانیم طبق ماده  1167قانونی
مدنی ،طفل نا شی از زنا به زانی م حق نمی شود ».انبته سواالت فرعی دیوری هم مطرح شده که در بطذ سوار
اص ی انحاق طفل به مردی که اقرار به زنا ندارد جا میگیرد .نرا ج ت اختصار از بیان آن خودداری میشود.
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مراجع تق ید در پاسووخ به اسووتفتا به دو دسووته تقسوویم میگردند .اکثریت بر ایذ عقیدهاند که در
صورت حصور ع م میتوان بر مبنای آن ع م عمل نمود .آیت اهلل نطف اهلل صافی گ پایوانی« :نسب
به ا ستناد آزمایش های مرکور شرعاً ثابت نمی شود ونی اگر ک سی شخ ص ًا ع م به ن سب پیدا کرد
خودش موبف به ترتیب آثار آن است واهلل انعانم ».آیت اهلل محمد فاضل ننکرانی« :اگر برای قاضی
ع م حا صل شود که کودک برای فرد مورد نظر ا ست کودک به او م حق می شود ».آیت اهلل سید
عبدانکریم مو سوی اردبی ی« :اگر آزمای شات به قدری دقیق با شد که برای نوع افراد کار شناس نیز
سبب قطع و یقیذ ج ت انت ساد فرزند به شخ آن مرد با شد ج ت انت ساد فرزند به او کافی
است ».آیت اهلل حسیذ نوری همدانی« :اگر ع م حاصل شود میتواند حکم به وجود نسبت کند».
آیت اهلل سووید ع ی خامنهای«:حجیت ندارد ،مور در صووورت حصووور یقیذ( ».حسوونی ،محمد ،قابل
دسترسی در پایواه اینترنتی)http://vakilghasemian.blogfa.com/post-15.aspx :

برخی دیور از ایذ مراجع بر ایذ باورند که ع می که از طریق ایذ آزمایشها حا صل گردد حجت
نی ست و با ایذ آزمایشها نمیتوان ن سب را ثابت نمود .آیت اهلل نا صر مکارب شیرازی«:ایذگونه
آزمایشها  ...و ع م قا ضی که نا شی از آن با شد حجت نی ست و ن سب نیز با ایذ آزمای شات ثابت
نمیشووود .ایذگونه آزمایش ها باتوجه به تخ فهای فراوانی که دارد حجت نیسووت ».ع ت ایذ
حکم به حجیت ع م قاضی بر میگردد ،یعنی ع م قاضی زمانی حجیت دارد که از طریق حس یا
م بادی قر یب به حس باشوووود( .م کارب شووویرازی ،ناصووور ،قا بل دسوووترسوووی در پای واه اینترنتی:
)http://www.makarem.ir/website/farsi/estefta/?mit=1137

در فرض تعارض ایذ آزمایش ها با اماره فراش نیز در میان ع ما اختالف نظر وجود دارد.
عدهای بر ایذ عق یدها ند که ایذ آز مایش ها حج یت نداشووو ته و بر ا ماره فراش م قدب
نمیگردند .آیت اهلل جواد تبریزی «:آزمایش و تجزیه خون و امثار آن ها اعتباری ندارد.
اگر برای مجت د جامع انشوورایط ع م حاصوول شووود میتواند به ع م خود عمل کند واهلل
انعانم ».آیت اهلل نا صر مکارب شیرازی«:ایذگونه آزمایشها نمیتواند مرجح شود ».آیت
اهلل صافی گ پایوانی«:در فرض سؤار ترجیح باید فقط با امارات شرعیه باشد واهلل انعانم».
عدهای نیز به امکان عمل قاضی به ع م خود در صورت حصور یقیذ اب ارنظر نموده اند.
آیت اهلل سید ع ی سی ستانی«:تن ا با طریق قطعی ترجیح داده می شود ونکذ حد زنا با
آن ثابت نمی شود .ب ی ،برای قضاوت باید به نحوی باشد که اجت اد شخ در آن اعمار
شود( ».حسنی ،محمد ،همان)
قانون مدنی بدون ارائه تعریفی از ادنه اثبات دعوی در ماده  1258ایذ ادنه را ناب برده
است .قانون آییذ دادرسی مدنی با ارائه تعریف «دنیل» که میگوید :دنیل عبارت از امری
است که اصحاد دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد مینمایند«.ایذ نقیصه
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را جبران نموده است .ادنه اثبات دعوی شامل اقرار ،اسناد کتبی ،ش ادت ،امارات و قسم
میباشوود  .قانون آییذ دادرسووی مدنی عالوه بر موارد فوق معاینه محل ،تحقیق مح ی و
کارشووناسووی را نیز در زمره ایذ ادنه آورده اسووت .نرا قانونورار در ارائه دنیل برای اثبات
دعوی محدودیتی قائل نوردیده اسووت ،معانوصووف در خصوووص ادنه اثبات نسووب نیز
تصریحی وجود ندارد و صرفا در مواد  1160 ،1159 ،1158قانون مدنی به اماره فراش و
در ماده  1273به اقرار به نسووب اشوواره نموده اسووت .گر چه بهنظر میرسوود برای اثبات
نسب هم بهعنوان یک ادعا به هریک از ادنه مرکور بتوان استناد نمود.
در کتب حقوقی نیز طرق اثبات نسوووب ت حت دو عنوان ا ماره فراش و ادنه دیور مورد
بررسووی قرار گرفته اسووت .در اسووتفاده از آزمایشهای ژنتیک میان حقوقدانان بحث و
بررسووی چندانی صووورت نورفته اسووت و تن ا عده ق ی ی به ایذ موضوووع به اختصووار
پرداختهاند .یکی از اسووواتید برجسوووته حقوق بر ایذ عقیده اسوووت که اماره فراش دنیل
منح صر قانونی نی ست و از سایر ادنه از جم ه آزمایشهای پز شکی نیز میتوان در اثبات
ن سب کمک گرفت ،زیرا هیچ یک از امارات دنیل منح صر شناخته نمی شوند مور ایذکه
قانون به آن تصریح نماید و ادنه و قرایذ دیور را مثبت نداند.
عدهای نیز آزمایشهای دی ان ای را در شمار دنیل کار شنا سی آورده و بر ایذ عقیدهاند
که از آزمایشهای دی ان ای در انتفای انتسوواد طفل به شوووهر میتوان ب ره برد ،اما در
اثبات نسوووب به تن ایی نمیتواند مثبت باشووود ،ب که بهعنوان جزئی از امارات قضوووایی
میتواند مورد توجه دادرس قرار گیرد( .نایبزاده ،عباس)302/1 ،1380 ،
اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریهای اعالب نموده است که براساس آن هر چند اثبات
ن سب طبیعی مرد و طفل متوند از زنا از طریق آزمایش پز شکی امکانپریر ا ست ،نیکذ ایذ
امر موجب توارث و والیت پدر بر او نمیشود ،در عیذ حار بعضی وبایف و تکانیفی که ابویذ
دارند ،مانند ح ضانت و انفاق (نو داری و هزینه آن و اخر شنا سنامه) و همینیذ پاراه ای از
احکاب مانند حرمت ازدواج با محارب بر ن سب طبیعی مترتب ا ست و فقط ارث و والیت ا ست
که در نسب شرعی و قانونی مترتب میشود( .حسنی ،محمد ،همان)
گرچه اب ارنظر حقوقدانان تقریبا به موارد فوق محدود گردیده اسوووت،اما نکته حائز
اهم یت ایذ اسوووت که از م یان همیذ عده ق یل ،کسوووی قا ئل به عدب اعت بار مط ق
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آزمایشهای دی ان ای نوردیده اسووت و صوورفا در نوع اسووتناد به آن اختالف نظر وجود
دارد .در حانی که از نظریه برخی مراجع تق ید عدب قاب یت مط ق اسوووتفاده از ایذگونه
آزمایشها قابل استنباط است .با ایذ حار ،قدر متیقذ از کالب حقوقدانان و فق ا آن است
که آزمایشهای ژنتیک در صورتی که مبنایی برای حصور ع م برای قاضی باشد ،استناد
به آن برای حل نزاع بالمانع است .نوارنده بر ایذ باور ا ست که قدرت اثباتی آزمایش دی
ان ای منوط به رعایت اسوووتانداردهای ع می از سوووایر امارات قویتر اسوووت و در فرض
تعارض با سایر امارات ترجیح با آزمایش مرکور میباشد.
اما آیا اساسا ع م قاضی حجیت داردد منظور از ع م چیست و چه ع می در اعطای اعتبار
به آزمایشهای دی ان ای مدنظر فق ا و حقوقدانان ا ست که با ح صور آن بتوان قائل به
حجیت آزمایش های دی ان ای گردیدد منظور از قطع و یقیذ چیسوووتد آیا به بنون و
احکامی که از حیث وثاقت در مرتبه قطع نی ستند ،میتوان ترتیب اثر دادد آیا ادنه اثبات
نسب موجب تحقق قطع میگردند یا اینکه ایذ ادنه از ادنه بنی میباشندد آیا ادنه اثبات
ن سب ح صری ه ستند و امکانپریرش دنیل جدیدی برای اثبات ن سب وجود ندارد یا آن
که ایذ ادنه حصووری نیسووتند و هر دنیل جدیدی بتوان با آن به حقیقت دسووت یافت،
میتواند در زمره ادنه اثبات نسب آورده شودد
باتوجه به رویه های موجود ،نوزادانی که از  6ماه تا  10ماه بعد از ازدواج به دنیا میآیند
متع ق به پدر خود میباشووند مور آنکه خالف آن ثابت گردد .در مواردی که اثبات یا رد
ابوت طف ی مورد ادعا باشووود میتوان از آزمایش خون پدر و مادر با طفل هم به رابطهی
آن ا پی برد .انبته ایذ آزمایشها بیشووتر مربوط به مواردی اسووت که نوزاد در تعقیب یک
رابطهی م شکوک یا نام شروع متوند میگردد و پدر یا فردی که مت م به دا شتذ رابطهی
نامشووروع منجر به توند نوزاد اسووت ،منکر رابطهی پدر و فرزندی خود میگردد .در ایذ
موارد باید خون مادر و نوزاد و پدر ادعایی مورد آزمایش خون از طریق گروهبندی قرار
گیرند و اگر خون مرد مزبور با خون نوزاد تجانس داشووته باشوود میتواند پدر او بهشوومار
رود .به دیور سخذ نتیجه آزمایش خون میتواند دنیل منفی بر نسب ت قی شود نه دنیل
مثبت.
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امروزه روش های مخت فی برای شناسایی نسب طفل وجود دارد که براساس اصور مس م
ژنتیک اسووت که براسوواس ایذ اصووور میتوانند نزدیک به  99/8درصوود رابطهی ابوت را
دهند یا رد کنند( .صفایی ،سیدحسیذ و اسداهلل امامی ،همان ،ص)301
تشخی
در حار حاضر به نحاظ نبود مقررات صریح قانونی توسل به ایذ آزمایشها توسط اصحاد
دعوی یا قضات با اب اب روبروست ،اصحاد دعوا حق درخواست انجاب آزمایش دی ان ای
را از دادگاه دارند و مع وب نیست قاضی مک ف به پریرش ایذ تقاضاست یا مختار است .با
ایذ حار بر اسوواس مقررات موجود مانعی در پریرش تقاضووای اصووحاد دعوا و ارجاع به
آزمایشواه تخصصی وجود ندارد و قضات میتوانند با استناد به ع می که از ایذ آزمایشها
برای ایشان حاصل میشود ،به حل و فصل دعاوی نسب بپردازند و تا زمان تصویب قانون
در مورد پریرش آزمایشهای دی ان ای بهعنوان ابزاری در ج ت کشووف حقیقت با رویه
قضوایی خود ایذ نقیصوه را جبران نمایند .گر چه ب تر اسوت قانونورار برای ج وگیری از
ت افت رویه ق ضایی ،مقررات راجع به طرق اثبات ن سب را ا صالح و امکان و شرایط دقیق
استفاده از آزمایش دی ان ای را در قانون به صراحت بیان نماید( .طبائی ،م شیدسادات،1391 ،
ص )20-21

اثبات نسب در حقوق مصر
دیوان عانی مصوور احوار شووخصوویه را چنیذ تعریف نموده اسووت« :احوار شووخصوویه
مجموعهای از صفات طبیعی یا خانوادگی است که از ممیزات انسان از غیر آن میباشد و
قانون بر آن ترتیب اثر میدهد؛ مثل ایذ که شوووخ مرد اسوووت یا زن ،مجرد اسوووت یا
متأهل یا مط قه ،وند م شروع ا ست یا نام شروع ،واجد اه یت ا ست یا به دنیل صغر سذ،
جنون و سفه ،فاقد آن» (عزمی انبکری ،محمد ،1989 ،ص)14
در حقوق مصر نسب جزء احوار شخصیه است .در تعریفی که اشاره شد ،به ایذ مسأنه
ت صریح شده ا ست و دیور اینکه حقوقدانان م صری ن سب را ذیل احوار شخ صیه مورد
بحث قرار دادند( .ابوزهره ،محمد 2005( ،ب ،).ص )385
در حقوق مصوور قانون طفل مصووود  2008در مواد  7 ،6 ،5و  7مکرر به حقوق کودک
م شروع ا شاره میکند و مواد بعدی قانون بهطور تف صی ی بدان ا میپردازد .به موجب ایذ
مواد حقوق مخت فی از قبیل حق تعییذ ناب منا سب ،حق ر ضاع ،ح ضانت ،نفقه ،م سکذ،
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مالقات با واندیذ و رعایت حقوق مانی و همینیذ حقوق اجتماعی مخت ف را مورد ا شاره
قرار داده اسووت .در مواد  7مکرر انف و د به حق تأدیب و اجتناد از تنبیه و آزار و اذیت
طفل و حق حیات وی پرداخته است .راجع به ارث نیز که از آثار نسب مشروع است ماده
 43قانون ارث بیان میدارد :حمل در صورتی از ارث برخوردار می شود که حداکثر برف
یک سار از تاریخ جدایی یا فوت زنده متوند شود.
حقوق فرزندانی که نتیجه عقد شرعی نکاح ه ستند از نحظه والدت به وجود میآید ،که
بعضی آن ا به تن ایی بر ع ده پدر و بعضی بر ع ده هر یک از زوجیذ و برخی بر ع دهی
واندیذ میبا شد و بع ضی حقوق بر ع ده فرزندان ن سبت به واندیذ تعریف شده ا ست و
اونیذ حقی که برای فرزندان به وجود میآید ،حق بردن نسب است که برای فرزند است
و برای پدر نسبت به فرزند بعد از حق نسب ،حق و تک یف تع یم و تربیت فرزند میباشد.
در ایذ مبحث ما حق فرزند چه مرکر و چه مؤنث را در اثبات نسبش و احکامی که شرعاً
و قانوناً بر ایذ اساس میباشد ،ع یانخصوص دعاوی اثبات و نفی نسب که در دوره اخیر،
عدد بزرگی را شکل دادهاند ،را با تفصیل ذیل خواهیم آورد:
 .1اثبات نسب در شرع

در شریعت اسالب ،براساس سه قاعده به اثبات نسب حکم داده میشود:
کمتر ن زمان برای بارداری  6ماه است

یکی از حقوقدانان مصوووری راجع به حداقل مدت حمل بیان میدارد :کمتریذ مدت
حمل  6ماه ا ست و ایذ برگرفته از روایتی ا ست که به موجب آن از زنی که شش ماه از
تاریخ ازدواج زایمان کرده بود نزد عمر شوووکایت کردند و عمر حکم حد را بر ع یه وی
صادر کرد .سپس ع ی (ع) حکم عمر را رد کرد و گفت در قرآن آمده است مدت بارداری
و شیردادن دو سار و نیم است و همینیذ مدت کامل شیرخوارگی دو سار است؛ یعنی
دو سار و شش ماه (منظور ایذ است که مدت بارداری زنان و مدت شیردادن دو سار و
نیم اسووت و آیه بعدی دالنت میکند بر اینکه مدت کامل شوویرخوارگی دوسووار اسووت و
بدیذ ترتیب با کم کردن دو سووار از سووی ماه ،شووش ماه باقی میماند که بدیذ وسووی ه
مع وب میشود ،شش ماه کم تریذ مدت حمل است) سپس عمر وی را آزاد کرد .ایذ رأی
ائمه اربعه و همینیذ فق ای مفتی است( .ابوزهره ،محمد ،همان ،ص)358
اما برای بیشتریذ زمان برای بارداری ،بیذ فق ا اختالف نظر وجود دارد:
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اماب مانک بذ انس (پی شوای مرهب مانکی) بر آن ا ست که ایذ مدت  5سار ا ست ،در
حانی که اماب شافعی (پی شوای مرهب شافعی) ایذ مدت را  4سار میداند .با ایذ حار
مدت  4سار ،نظری است که اکثریت مانکیها و حنب ی ها آن را پریرفتهاند.
به رغم آنکه احمد بذ حنبل (پیشووووا و مؤسوووس مرهب حنب ی) ایذ مدت را دو سوووار
میداند و نظرش منطبق بر مرهب حنفی اسووت که براسوواس روایتی از عایشووه که گفته
است بارداری زنان بیش از دو سار نمیشود ،ایذ مدت را  2سار میداند.
محمد بذ حکم گفته اسووت :بیشووتریذ مدت بارداری ،یک سووار قمری اسووت و مرهب
باهری بر ایذ اعتقاد است که بیشتریذ مدت بارداری  9ماه است و از آن تجاوز نمیکند
و نیز ابذ رشوود گفته اسووت :برای ایذ مسووأنه باید به عرف و عادات و تجارد رجوع کرد.
پس نظر مرهب باهری و ابذ انحکم به عرف متداور نزدیکتر است.
قانونورار م صر نظری شبیه به مرهب ابذ انحکم دارد .در حانی که در ایذ مورد از فتوای
مرهب حنفی عدور کرده است ،چرا که اگر طبق دستور مرهب حنفی عمل میشد ،ایذ
مدت دو سار میبود.
در حانیکه قانون شوماره  25مصوود سوار  1929بیشوتریذ زمان بارداری را یک سوار
میالدی میداند ،مطابق آنیه از ماده  23قانون مرکور (مطابق اصوووالحات سوووار 1985
ماده  ) 100ف میده می شود ،در خصوص استماع دعوای مطانبه نفقه زن در زمان عده و
نیز دعاوی مربوط به نسب نیز مشمور همیذ ماده میشود.
راههای اثبات نسب

تمامی فقی ان بر ایذ امر اتفاق نظر دارند که تن ا راه اثبات نسب فرزندی که در حیذ
برقراری رابطه زوجیت به دنیا میآید ،وقوع عقد نکاح به شکل صحیح و شرعی است .اما
در اینکه در زمان زوجیت امکان نزدیکی زن و مرد فراهم باشد و یا ایذکه واقعاً روی داده
باشد اختالف نظر دارند.
اماب ابوحنیفه اعتقاد دارد :خود عقد شوورعی نکاح به تن ایی ،تن ا راه اثبات نسووب فرزند
است ونو آنکه مرد همسرش را حتی یکبار هم ندیده باشد.
ونی احمد بذ حنبل (بنا به قونی) و اماب شافعی و اماب مانک بذ انس معتقدند:
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عقد شووورعی نکاح در صوووورتی باعث اثبات نسوووب میگردد که در اثنای برقراری رابطه
زوجیت و یا عده ،امکان برقراری رابطه وجود دا شته با شد .پس اگر ثابت شود که امکان
برقراری رابطه جنسی وجود نداشته ،صحت نسب ثابت نمیشود و نیز همینیذ است اگر
اثبات شود که آن دو نه با هم دیدار و خ وتی دا شتهاند و نه امکان دیدار و خ وت وجود
داشته است.
اما ابذ تیمیه میگوید :تن ا نکاح شوورعیای باعث اثبات نسووب میشووود که در آن رابطه
جنسووی رد داده باشوود و احمد بذ حنبل نیز در روایت «حرد» به چنیذ چیزی اشوواره
دارد .ایذ همان چیزی اسووت که ابذ انقیمانجوزیه هم ترجیح میدهد ،چنانکه میگوید:
ایذ کامالً امری در ست و قطعی ا ست .چوونه زنی را که هم سرش نه با او نزدیکی نموده
است و نه با او زندگی کرده است را صاحب فرزند با نسب صحیح بخوانیم ،بهدنیل ایذکه
احتمانی ضعیف وجود داردد! و آیا در عرف و نفظ میتوان برای زنی قبل از ازدواج ،رابطه
جن سی شرعی ت صور کردد! چوونه شرع اجازه میدهد که ن سب را به مردی انحاق کنیم
که نه با زنی زندگی مشترکی داشته و نه با او رابطهی جنسی برقرار کرده به صرف وقوع
عقد نکاح با وید! ایذ امکان نوعاً منتفی اسوووت و برای زن ،امکانانحاق فرزندی که از او
متوند شده نیست مور آنکه رابطهی جنسی او با شوهرش محقق شده باشد.
اما راه اثبات فساد در نسب ،عقد نکاح فاسد است ،مانند آنکه مردی با خواهر رضاعیاش
ازدواج کند و یا اینکه در حیذ عقد نکاح ،شاهدی نداشته باشد .در ایذ موارد چه آمیزش
جن سی روی داده با شد و چه روی نداده با شد ،ن سب صحیح حا صل نمی شود و در همه
ایذ موارد حکم ،همانند حکم وطی به شب ه است.
قانونورار مصر در قانون شماره  25سار  1929ع یرغم عدور از مرهب حنفی نظر میانه
را برگزیده اسووت ،آنجایی که دعاوی نسووب را در هنوامی که ما بیذ زن و شوووهر هیچ
دیداری (و در نتیجه وقوع رابطه جنسوووی) از زمان وقوع عقد نکاح روی نداده باشووود ،را
مسموع نمیداند و نیز فرزند متوند شده از مادر را در صورتی که پس از یکسار از غیبت
زوج به دنیا آمده باشد نیز م حق به پدر نمیداند.
زنا و آمیزش نامشروع جنسی باعث ایجاد نسب نمیشود:
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در روایتی صحیح از پیامبر نقل شده است که « فرزند از آن رابطه صحیح شرعی است و
چیزی نصیب زناکار نمی شود» .پس اثبات نسب یک موهبت است و موهبت نباید نصیب
فرد گناهکار شایسته سرزنش شود.
در حقوق مصوور به موجب ماده  4قانون طفل مصووود  2008حق نسووب برای طف ی
پیش بینی شده ا ست که از واندیذ مشروع متوند شده با شد ،اما در مورد نسب نامشروع
ساکت است .از آنجاییکه مبنای حقوق مصر را به موجب اصل  2قانون اساسی مصر فقه
حنفی ت شکیل میدهد باید در حل ایذ مو ضوع به فقه حنفی رجوع کرد .بنابرایذ باید بر
ایذ عقیده بود که طفل متوند از رابطه نامشروع به پدر طبیعی خود م حق نمی شود؛ زیرا
فق ا بر ایذ عقیدهاند که اگر طف ی در نتیجه رابطه نام شروع و بدون ازدواج شرعی متوند
شود ،نامشروع است و به چنیذ کودکی وندانزنا اطالق میشود که به پدر م حق نمیشود.
(زحی ی ،وه به ،ص )430در همیذ راسوووتا یکی از حقوقدانان در تعبیری جانب توجه بیان
میدارد :زنا ن سب را ثابت نمیکند ،به خاطر قور نبی که فرمود :ن عاهر انحجر ،زیرا ثبوت
نسوووب نعمت اسوووت درحانیکه جرب و گناه نعمت را ثابت نمیکند( .ابوزهره ،محمد ،همان،
ص )388-387اما در مورد نسب مادری به موجب ماده  43قانون ارث باید بر ایذ عقیده بود
که به زانی م حق میشود.
در صورتی که جرب زنا ثابت شود ،در حانی که هیچ شب های که حد شرعی را ساقط کند
وجود ندا شته با شد ،ن سب مونود ثابت نمی شود بنا به اجماع تمامی فق ا ،در صورتی که
اگر شب های وجود داشته باشد که وصف «زنا» را زایل کند ،ترجیح بر آن است که نسب
ثابت شود.
 .2اثبات نسب در قانون مصر

متذ ماده  15از قانون شووماره  25مصووود سووار  1929راجع به بعضووی از احوار
شخصیه چنیذ مقرر میدارد که «در صورتیکه بیذ زوج و زوجه از نحظه وقوع عقد هیچ
مالقاتی روی نداده با شد ،دعاوی ن سب م سموع نی ست و نیز در مورد فرزندی که پس از
یکسار از غیبت زوج از مادرش متوند میگردد و همینیذ فرزندانی که پس از یکسار از
تاریخ طالق و یا درگرشت زوج به دنیا میآیند.
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متذ ایذ قانون برگرفته از شرع است .مطابق قاعده اصونی ای که ابوحنیفه و پیروانش
بدان معتقد بودند« :نسب باید تا جایی که ممکذ است قابل اثبات باشد» و مطابق قاعده
شرعی یاد شده معتقدند:
«تا جایی که ممکذ ا ست باید حمل بر بی گناهی زن شود و حقوق طفل را احیاء کرد و
از ضایع شدن آن ج وگیری نمود» .برا ساس ایذ اعتقاد و ا ستدالر میتوان دنیل تأکید
ابوحنیفه و پیروانش را بر ثبوت نسب ،صیانت از حقوق طفل دانست.
انبته ایذ بدان معنا نیسووت که تأکید وی ه شووریعت اسووالمی در اثبات نسووب ،باعث ایذ
موضوع است که در تمامی موارد حقوقی همیذ مقدارتأکید بر سایر حقوق هم وجود دارد
و حتی در ایذ مورد خاص هم فق ا در بع ضی از م سائل جنبه احتیاط را رعایت کردهاند،
اما چیزی که ثابت است و هموی آن ا بدان اعتراف دارند آن است که ثبوت نسب با رابطه
زوجیت شرعی تن ا ممکذ است و در ایذ مورد جای هیچ بحث و اختالفی نیست.
برای اثبات نسوووب راهها و وسوووایل گوناگونی وجود دارد که در مبحث آتی به بیان آنها
خواهیم پرداخت:
راههای اثبات نسب

تن ا راه اثبات نسووب ،ازدواج و عقد نکاح اسووت که در کالب فقی ان به آن «فراش» یا
ب ستر شرعی می گویند و مق صود از آن ،مط ق عقد نکاح ا ست چه صحیح و چه فا سد و
چه کتبی و ثبت شده با شد و چه شفاهی و ثبت ن شده .در صورتیکه رابطه بیذ زن و
مرد رابطه زن و شوهری و زوجیت نباشد ،آن رابطه ،حراب و زناست ،که مطابق شرع ،زنا
باعث نسب بردن نمیشود.
در حقوق مصر نیز شرط وقوع نزدیکی با توجه به منبع فق ی فراش ،مطرح شده است و
نزدیکی بهعنوان اماره در ازدواج پریرفته شده است که تحت شرایطی امکان اثبات خالف
آن نیز پریرفته می شود .یکی از حقوقدانان در ایذ را ستا بیان میدارد :در دوران زوجیت
ادعای عدب نزدیکی بیذ زن و شوهر در زمان عقد ،در صورتی که دعوای ن سب از طرف
زوج انکار شده باشد پریرفته نمی شود .ایذ مسأنه در صورتی که طفل تا یک سار بعد از
غیبت شوهر به دنیا بیاید صادق نیست؛ یعنی در حانت اخیر ادعای عدب نزدیکی پریرفته
می شود( .خالف ،عبدانوهاد ،ص  )182-183به بیان دیور اگر شوهر غیبت خود را ثابت نماید،
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حتی اگر در داخل زمان قانونی – که در حقوق م صر یک سار ا ست -به دنیا بیاید م حق
به شوهر نمیشود.
در حقوق مصوور راجع به ثابت بودن نسووب مادری بهعنوان یکی از شوورایط اجرای اماره
فراش استناد نشده است اما ایذ شرط از مواد مربوطه قابل استنباط است .ماده  4قانون
طفل مصود  2008به واندیذ مشروع در اجرای حق نسب اشاره میکند ،همینیذ ماده
 15قانون شماره  25در مورد نزدیکی بیذ زن و شوهر پرداخته ا ست که ن شان میدهد
قانونورار ن سب را در رابطه پدر و مادر شنا سایی میکند .فار از مواد بیان شده ،شرط
ثابت بودن نسب مادری الزمه عق ی اثبات نسب پدری است.
اما رابطه زوجیت چنانکه گفته شده بر دو نوع است صحیح یا فاسد که احکاب هر کداب از
آن ا توضیح داده خواهد شد.
عقد نکاح صحیح :شووروط صووحت عقد ازدواج در حقوق مصوور نیز همانند حقوق ایران
ا ست؛ بدیذ تو ضیح که شرایط ضروری برای ایجاد عقد ازدواج شامل اه یت متعاقدیذ
(در ایذ مورد بیان شده ا ست که که باید متعاقدیذ به سذ تمیز ر سیده با شند که هفت
سووار اسووت) ،اتحاد مج س ایجاد و قبور ،ف م اراده متقابل (ایذ شوورط عالوه بر اینکه
اراده را شووامل میشووود قید «ف م اراده» را میافزاید) و در ن ایت توافق ایجاد و قبور
بیان شده ا ست و در صورتیکه شرایط موجود نبا شد احکاب ازدواج بر آن جاری نخواهد
شوود ،بنابرایذ وضووعیت فرزند متوند از نکاح باطل همان اسووت که در حقوق ایران مطرح
شده است.
بحث نامزدی در حقوق مصوورتحت عنوان خواسووتواری مطرح شووده اسووت .در واقع
نامزدی در حقوق مصووور به دوره خواسوووتواری تا ازدواج اطالق میشوووود .در توضووویح
خواستواری آوردهاند که ط ب ازدواج از شخصی است که مانع ازدواج وجود نداشته باشد
و با موافقت طرف مقابل خواستواری تماب میشود( .ابوزهره ،محمد ،همان ،ص)31
در یک نظریه م شورتی در حقوق مصر در تاریخ  1979/6/4در پاسخ به سوار شماره
 196سووار  1979آمده اسووت« :خواسووتواری ،قبور هدایا ،قبم م ر از مقدمات ازدواج
اسووت و تا زمانی که ارکان و شووروط عقد محقق نشووود در حد وعده به ازدواج اسووت»؛
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بنابرایذ همانگونه که در حقوق ایران مطرح شده است رابطه نامزدی در حقوق مصر نیز
ع قه زوجیت ایجاد نمیکند و فرزند ناشی از ایذ رابطه مشروع نیست.
شرط وجود رابطه زوجیت در حقوق مصر به صراحت برای نسب مشروع پیشبینی نشده
اسووت و حقوقدانان مصووری نیز ،با توجه به تحقیق به عمل آمده ،به طور مسووتقل به ایذ
موضوووع نپرداختهاند اما با توجه به ماده  4قانون طفل مصووود  2008که حق نسووب را
برای طف ی میداند که از واندیذ شوورعی متوند شووده اسووت و همینیذ ماده  15قانون
شماره  25م صود  1929که بیان میدارد :دعوای ن سب در صورتیکه عدب نزدیکی بیذ
زوجیذ از زمان عقد قطعی باشوود ،پریرفته نمیشووود ،میتوان اسووتنباط کرد که شوورط
زوجیت در حقوق مصر نیز پیشبینی شده است.
(هر نوع وقوع رابطه جنسووی به صووورت مط ق از نحظه انعقاد عقد) در سووه حانت باعث
اثبات نسب خواهد شد.
انف :طفل پس از  6ماه و در کمتر از یکسووار از وقت عقد نکاح متوند شووود و در ایذ جا
ماههای میالدی اعتبار دارد .پس اگر در کمتر از مدت  6ماه طفل متوند گردد تن ا با
اقرار همسوور و زوج نسووبش ثابت خواهد گردید و در صووورتی که به نحاظ پزشووکی
چیزی که غیرممکذ ت قی شود (در رابطه با توند فرزند) نیز نیاز به اقرار زوج دارد .در
غیر ایذ مورد نمیتوان نسووب را به دالی ی مانند نازایی زیر سووؤار برد .در ایذ حانت
ش ادت یک زن مس مان و یا یک مرد پزشک کفایت میکند.
د :بتوان تصور کرد که فرزندی که در رحم مادر است از آن زوج بوده است .یعنی حداقل
زوج به سذ  12سار رسیده باشد .تا بتوان او را بانغ خواند و نیز عقیم نباشد.
ج :بتوان تصووور کرد که مابیذ زوج و زوجه مالقاتی روی داده اسووت (در قانون از آمیزش
جنسی و یا خ وت حرفی به میان نیامده است).
قانونورار مصر وجود سند ازدواج رسمی را برای اثبات نسب از یک رابطه زوجیت صحیح،
الزب نمیداند ،همانگونهکه جامعه برای اثبات عقد ازدواج سند نمیخواهد و بینه شرعی
( ش ادت ش ود) را کافی میداند  ،انبته به شرطی که ا صور شرعی در ش ادت رعایت
شده باشد.
طرح دعوای تقابل در مورد اصل زوجیت از مسائ ی است که قاضی پرونده بایستی در آن
نظر دهد و نیز امکان تجدیدنظرخواهی در آن وجود ندارد .سابق بر ایذ ،امکان اعتراض و
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تجدیدنظرخواهی ،یکی از راههای پیشبینی شوووده در بخش تجدیدنظرخواهی از احکاب
احواالت شخ صیه در آییذ نامه شماره  10م صود سار  2004در رابطه با قانون ایجاد
دادگاههای خانواده ممکذ بود.
پس هنوامی که ایذ شروط سهگانه در مورد فرزند متوند شده از عقد صحیح نکاح محقق
شووود ،هرگونه امکان نفی نسووب از طرف مرد منتفی میشووود ،مور نعان ،نعان در مرهب
حنفی ایذ گونه است که مرد میتواند با رعایت آداد و شرایط نعان به همسرش ات اب زنا
وارد کرده و یا از فرزندش س ب نسب کند.
عقد نکاح فاسد :مثار عقد نکاح فاسد ،مردی است که با خواهر رضاعیاش ازدواج کند و
یا بدون وجود شاهد پیمان زنا شویی ببندد .در بحث اثبات ن سب عقد نکاح فا سد ،عقد
باید متزنزر نبا شد و در ا صل وجودش تردیدی نبا شد ،چه از طریق قاعده فراش و چه از
طریق اقرار .همانوونه که ن سب در عقد نکاح فا سد اثبات می شود ،در «وطی به شب ه»
نیز ثابت می شود  .مثار وطی به شب ه ،مردی ا ست که هم سرش را سه طالقه کرده و
دوباره رجوع کرده با ایذ تصور که با ورود «مح ل» آن زن به او حالر شده است.
در هر دو حاالت وطی به شب ه و عقد نکاح فا سد ،ن سب فقط به  4صورت  .1برقراری
فراش  .2اقرار  .3بینه شرعی  .4نظر چ ره شناسان ثابت میشود .
 .3الحاق طفل به والد ن

و ضعیت انحاق طفل به پدر در دو حانت قابل برر سی ا ست ،در حانت اور ،اگر مادر
طفل دارای شوووهر باشوود ،در فرض انکار طفل توسووط شوووهر و تأیید انکار توسووط مادر،
فرزند زنازاده اسوووت .اما در فرض عدب تأیید مادر ،نعان (جبعی عام ی ،زیذ اندیذ 1410 ،ه ،ص
1 )181اجرا و فرزند ،وند مالعنه اسووت نه زنا و نسووب وی از جانب مالعذ قطع میشووود و
هیچکس حق ندارد ن سبت به او ادعای ن سب نماید ( .سرخ سی ،ابوبکر محمد1398 ،ه )205/7 ،در
فرض عدب نفی توسط شوهر ،فق ای حنفی قائل بر انحاق طفل به وی می باشند( .ابذ قیم،
محمد بذ ابی بکر1415 ،ه 414-422/5 ،و ابذ قدامه ،عبداهلل بذ احمد1417 ،ه)123/9 ،

حانت دوب ،زمانی ا ست که زن بدون شوهر با شد و زانی ،طفل را به خود م حق نکند .در
ایذ فرض ،فق ای حنفی به اتفاق ،قائل به انحاق طفل به مادر ه ستند ،اما اگر زانی ،طفل
 .1در اصطالح شرعی ،نوعی مباه ه برای دفع حد یا نفی وند میباشد.
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را به خود م حق کند ،اکثریت فق ای حنفی بر عدب انحاق طفل به زانی اب ارنظر کرده و
اق یت به انحاق طفل به زناکار نظر دادهاند1.
فق ای عامه به اتفاق ن سب را در ازدواج فا سد و وطی به شب ه ثابت میدانند

( سامح ،سید محمد،

یمکذ انحصوووور فی انموقع االنترنتی).http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=841 :

وندانزنا به زانی م حق نمیگردد ،هیچ یک از دیوری ارث نمی برد.

و چون

(ابذ نجیم ،زیذ اندیذ بذ ابراهیم،

)129/4

مطابق ماده  15قانون شماره  25م صود 21929در مورد برخی قوانیذ احوار شخ صیه،
«در صورت انکار فرزند ،دعوی ن سب فرزند زنی که عدب آمیزش با شوهر برای او از زمان
عقد قطعی با شد ،شنیده نخواهد شد و همینیذ ا ست دعوی ن سب فرزندی که ،پس از
یک سار دوری زوج از زن به دنیا بیاید ،یا در مورد طف ی که بعد از یک سار از وفات یا
طالق زن مط قه ای که همسوور او مرده باشوود ،به دنیا بیاید» و نیز ماده  43قانون ارث
شماره  77م صود «31943در صورت فوت مرد ،حمل در صورتی از او ارث می برد که
حداکثر تا  365روز از تاریخ وفات یا جدایی زنده متوند شووود» ،از عبارات «عدب آمیزش
با شوووهر» و «تاریخ وفات یا جدایی» در دو ماده فوق چنیذ برمیآید که رابطه زوجیت،
یکی از شرایط انحاق طفل به پدر میباشد.
فق ای عامه به اجماع با والدت – به نحاظ قاب یت مشووواهده -طفل را به مادر م حق
دان سته اند ،خواه والدت از نکاح صحیح یا فا سد یا از راهی غیر از نکاح مانند زنا و وطی
به شب ه باشد4.
موجبات ارث شامل سبب و ن سب و در ارث بردن فرزند از مادر و بانعکس (همانند وند
مالعنه) ع مای حنفه اتفاق نظر دارند .براسواس ماده  7قانون ارث  1943یکی از اسوباد
ارث قرابت اسوووت و ماده  47ایذ قانون بیان میکند « با رعایت مدت مقرر در ماده 43
وندانزنا و وند مالعنه از مادر و اقواب مادری ارث میبرند و مادر و اقواب مادری نیز از وی
ارث خواهند برد».
 .1ایذ گروه به روایت سووو یمان بذ یسوووار که " اوالد زمان جاه یت با اب ار اسوووالب به مدعی م حق می گردند" و
قیاس به وضعیت مادر ،استناد نموده اند.
 .2قانون بتعدیل بعم احکاب قوانیذ االحوار شخصیه.
 .3قانون بشان انمواریث.
 .4اثبات ن سب فرزند به مادر حتی اگر در زمان توند  73سار نیز دا شته با شد جایز ا ست :دادگاه عانی شرعی در
 1950/5/27با وکانت شرعی بر اساس سنت ،شماره  ،24ص.201
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در صورتیکه بعد از جدایی بیذ زوجیذ -اعم از اینکه به صورت طالق رجعی ،بائذ ،وفات
یا ف سخ با شد -طف ی بعد از یک سار از زمان وقوع موارد فوقانرکر متوند شود و دعوای
اثبات نسب از طرف زوجه مطرح شود و زوج یا ورثه منکر آن شود ،دعوای نسب مسموع
نخواهد بود و ایذ م سأنه مبتنی بر طب شرعی ا ست .بدیذ تو ضیح که توند طفل بعد از
یک سوووار از زمان جدایی یا بعد از انت ای زمان فراش دالنت بر ایذ دارد که حام وی
مربوط به بعد از زمان جدایی یا انت ای زمان فراش اسوووت( .خالف ،عبدانوهاد ،همان ،ص)184
ایذ مسأنه در فرضی است که زن بعد از انحالر نکاح ازدواج نکرده باشد.
نسب ناشی از شب ه ،بهعنوان نسب مشروع شناسایی شده است .در ایذ راستا بیان شده
است که سبب در ثبوت نسب به شب ه دخور حقیقی است و هرگاه دخور حقیقی ثابت
ن شود ،ن سب نیز ثابت نمی شود و هرگاه مدت شش ماه و بی شتر «از زمان دخور» فرزند
متوند شود م حق به واطی به شب ه است ،حتی اگر شب ه ناشی از عقد فاسد باشد؛ زیرا
سبب نسب ،دخور همراه با شب ه است نه عقد فاسد .و حداکثر مدت حمل از زمان وطی
نیز به موجب قانون  1929یک سار است( .ابوزهره ،محمد ،همان ،ص)386
در حقوق مصوور با توجه به اینکه باهر از فراش را فراش فع ی دانسووتهاند( ،ابذ قیم جوزیه،
محمد بذ ابی بکر ،همان ،ص )1409در صورت تعارض دو اماره فراش در شب ه باید فراش دوب را
اونی دانست؛ زیرا ایذ فراش قویتر نیز هست.
آنیه که بحث آن در ایذ ق سمت ضروری مینماید ،صورتی ا ست که زن شوهر دار با
مردی به شووب ه نزدیکی کند و با اعمار اماره فراش امکان انحاق طفل به شوووهر و واطی
به شووب ه باشوود ،در ایذ حانت طفل م حق به شوووهر میشووود؛ زیرا فراش شوووهر قویتر
است.
 .4ادله اثبات نسب

اما ادنه اثبات نسب :هر راهی است که رابطه زوجیت که اثبات کننده و یا نافی نسب
است را بتوان ثابت نمود و بر  4راه میباشد :اثبات برقراری رابطه زناشویی یا فراش از هر
طریق که ثابت شود ،اقرار به ن سب یا م حق کردن ن سب به خود ،بینه شرعی و حکم و
نظر چ ره شنا سان که باعث می شود مردب به وا سطه آن ک سی را به دیوری من سود
کنند.
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در حقوق مصر ادنه اثبات نسب شامل اقرار ،بینه و فراش است .منظور از فراش ایذ است
که مادر طفل در زمان حام ه شدن زوجه حقیقی یا حکمیباشد و در صورتیکه شوهر آن
زن اه یت ازدواج داشووته باشوود ،نسووب طفل برای وی ثابت میشووود؛ زیرا اقتضووای عقد
ازدواج ،اخت صاص ا ست و الزمه ایذ اخت صاص ایذ ا ست که حمل منت سب به وی با شد.
(خالف ،عبدانوهاد ،همان ،ص)177

اثبات برقراری رابطه زناشو ی ا فراش

همانگونه که در باال آمد ،نسووب به واسووطه ازدواج ثابت میشووود؛ چه صووحیح و چه
فا سد و چه وطی به شب ه ،به شرطی که آداد و شروطی که در باال ذکر شد ،موجود
باشد .و نیز ازدواج ،خواه رسمی و ثبت شده و خواه عرفی ،شرعاً و قانوناً صحیح است؛ چه
نوشته و چه نانوشته باشد.
در حقوق مصوور نیز اسووتنباط میشووود که خالف اماره فراش را نتوان اثبات کرد .چراکه
عقیده بر ایذ اسووت که اگر طف ی از زن و مردی متوند شووود و مرد طفل را از خود نفی
نکند ،طفل به وی م حق ا ست و در صورتی که بخواهد رد کند باید از طریق نعان اقداب
کند که در ایذ صووورت وند مالعنه محسووود میشووود( .ابذ قیم جوزیه ،محمد بذ ابی بکر ،همان،
ص)1395

در یکی از آرای دادگاه تجدیدنظر قاهره در امور احواالت شخصیه چنیذ آورده شده که:
در اثبات عقد نکاح و ازدواج نیازی به متذ عقدنامه نی ست ب که دالیل و قرائنی که وجود
رابطه زوجیت را اثبات کند؛ کفایت میکند .همانطورکه نیازی نی ست که شاهدان حتماً
در ج سه انعقاد عقد نکاح حا ضر با شند ب که همیذ که بتوانند با ع م خود آن را گواهی
کنند کافیست ،چون ش ادت با شنیدن جایز ا ست ،و در واقع شریعت ا سالمی ،نسب را
«حق اهلل» ق مداد کرده و نیز مربوط به نظم عمومی اسووت و شووریعت اسووالمی تا جایی
پیشرفته که معتقد ا ست اگر امر ،بیذ ثبوت ن سب و یا نفی ن سب واقع شد ،تا جایی که
ممکذ است باید حمل بر ثبوت آن باشد و نیز در ایذ مورد ش ادت ک ی را میپریرد و از
تناقم در شوو ادات چشوومپوشووی میکند و حتی اجازه شوو ادت برای شوونیدهها را هم
میدهد و احکاب نسووب را بر نکاح فاسوود بار میکند که اصوول بر ایذ اسووت که نسووب به
خودی خود پاک اسووت مور آنکه خالف آن ثابت گردد تا حمل بر صووالح زن شووود و از

 /138فصلنامه علمیـپژوهشی فقه و تاریخ تمدّن• سال پانزدهم•شماره پنجاهو سوم• پائيز 1396

شرافت خودش و ع شیرهاش پا سداری شود و آبروی افراد حفظ شود و حقوق طفل و
مص حت او رعایت شود.
همینیذ زن میتواند رابطه زن و شوهری خودش ،با مردی که نسب طفل متوند شده را
انکار میکند ،را از طریق اثبات حضووور آن مرد در محل توند فرزند و یا حضووور مرد در
مج س انعقاد عقد نکاح ،ثابت نماید و در ایذ امر دادگاه ش ادت پز شکی که آن فرزند را
به دنیا آورده و یا ش ادت یک زن را میپریرد.
الحاق نسب و اقرار به نسب

اقرار به نسب در شمار یکی از دالیل نسب است که به مجرد آنکه پدر اب ار نکند که
ایذ فرزند ،زنازاده اسووت به معنای اقرار گرفته میشووود و در ایذ مورد زمانی که پیشتر
بحث شد (کمتر از  6ماه و بیش از یک سار) شرط نیست.
قانونورار م صر به موجب متذ ماده  7قانون شماره  1م صود سار  2000بر ایذ ق ضیه
قیودی را قرار داده است که اگر فردی که پیش تر به نسب فرزندش اقرار کرده بود و بعداً
انکار کرده بود ،در حار انکار بمیرد ،پس از او هیچگونه ادعایی یا اقراری و یا شوو ادت بر
اقراری در رابطه با ن سب آن فرزند پریرفته نخواهد شد ،مور ا سناد ر سمی یا مکتوبی که
به خط و ام ضای قطعی متوفی در ایذ رابطه یافت شود و یا اینکه دالیل قطعی و ابزاری
بر صحت ادعای مجدد وی پیدا شود.
اقرار به نسب بر دو گونه است :اقرار اص ی و اقرار تبعی.
اقرار اصو و ی ،اقرار به بنوت و یا ابوت اسوووت که هیچ نسوووبتی را با افراد دیور برقرار
نمیکند.
و در اقرار اص ی  4شرط الزب است:
 .1اقرار کننده به بنوت ،اقرار به فرزندی کسی کند که نوعاً بتوان او را واند آن فرد نامید.
 .2اقرارکنندگان به بنوت و ابوت ،قادر به ت شخی خود و بد با شند و اگر چنیذ نبا شد
نسب بدون نیاز به تصدیق اقرارشونده نسب اثبات میشود.
 .3کسی که به ابوت مج ور اننسب اقرار میکند ،میبایستی برای مج وراننسب در آن
منطقه هیچ پدری مدعی ابوت دیوری وجود نداشته باشد.
 .4اقرارکننده به ابوت در اب اراتش تصریح به زنازاده بودن فرزندش نداشته باشد.
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ایذ شروطی که ذکر گردید ،به زن مدعی مادری هم تسری مییابد با ایذ تفاوت که زنی
که اقرار به مادری طف ی دارد ،اگر به رابطه غیرشووورعی هم اعتراف کرد ،نسوووبش به
مادر اثبات میشود.
اقرار تبعی ،اقراری ا ست که در نتیجه آن ن سبی به فردی دیور حمل می شود ،مانند
آنکه مردی بووید فالن کس برادر اوسووت ،ایذ بدان معناسووت که وی فردی را بهعنوان
پ سر دیوری من سود کرده .ایذ اقرار به خودی خود باعث ایجاد ن سب نمی شود و صرفاً
اقراری ع یه خود اقرارکننده محسووود میشووود و آثارش ،دیوری را شووامل نمیشووود و
شرط صحت ایذ اقرار پریرش کسی است که به موجب آن اقرار بر او نسبی حمل شود و
یا اقرارکننده حرفش را با بینه شرعی ثابت کند.
بینه شرعی :بینه شرعی که ش ادت ش ود ا ست یکی از راههای اثبات ن سب میبا شد و
ن سبی که به موجب بینه شرعی اثبات می شود ن سبی ا ست که به موجب عقد صحیح
نکاح به وجود آمده باشد و دنی ی کامل محسود میشود نه اماره ای برای اثبات آنیه که
از طرف اقرار کننده گفته شده است .در واقع بینه شرعی میبایستی بر وقوع عقد صحیح
نکاح گواهی دهد.
در بحث اثبات ن سب تن ا بینه شرعی در مورد ح ضور پدر در محل توند فرزند یا ح ضور
در مج س عقد نکاح قابل ا ستناد ا ست و ن صاد شرعی آن دو مرد و یا دو زن و یک مرد
است که استثنائاً میتوان به آنیه که شنیدهاند هم ش ادت دهند.
در آرای دادگاه تجدیدنظر م صر بر صحت و در ستی ش ادت بر وجود عقد نکاح و رابطه
زوجیت تأکید شووده اسووت تا جایی که نزد شوواهد عقد ،ایذ موضوووع مع وب باشوود ،ایذ
برا ساس مرهب حنفی ا ست که در هنوامی که ن قانونی وجود ندا شته با شد برا ساس
آن عمل می شود .تا جایی که در یکی از احکامش آمده ا ست که ،معا شرت و یا سکونت
دو نفر در ی ک مکان به تن ایی دنیل شووورعی برای ایذ که بیذ آن ا رابطه زوجیت برقرار
با شد ،نی ست و ن مرهب حنفی بر آن تأکید دارد که شاهد میبای ستی بر وجود عقد
ازدواج ش ادت دهد ونو آنکه به چ شم ندیده با شد و همیذ که مع وب و م ش ود با شد که
ایذ دو زن و شوهرند کافی ا ست ،و برای ایذ موضوع دو مرد عادر کافی ا ست .انبته ایذ
در بیذ پیروان مرهب حنفی مرسوووب اسووت و خود ابوحنیفه شوو ادت را فقط براسوواس
دیدهها پریرفتنی میداند.
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حکم و نظر چهره شناسان :چ ره شناسان و یا «قافه» کسانی هستند که با نواه به اعضا
و جوارح طفل تازه به دنیا آمده نسب او را از طریق مشاب تشان می شناسند و هم از نظر
شرع و هم قانون یکی از راههای اثبات نسب تعریف شدهاند.
از منظر شوورعی ،نبی اکرب(ص) بر اسوواس دو روایت صووحیح از عایشووه به ایذ امر حکم
دادهاند و اماب شافعی بر آن است که پیامبر آن را از ع وب میدانست و هرگز انکار نکرد و
آن چه را که در ایذ رابطه خوش نمی داشوووت ،ایذ بود که با آن بانوان پاکدامذ را قرف
کنند و یا نسبها را از بیذ ببرند.
از منظر قانونی ،به ایذ دنیل که در شرع به حکم چ ره شناسان اعتبار داده شده است در
قانون هم مورد عنایت واقع شده است .امروزه و در امور واقعی ندرتاً کسی به حکم چ ره
شووناسووان بهعنوان وسووی ه ای برای نسووب پناه میبرد و نیز امروزه چ رهشووناس (به آن
معنای گرشووته) بسوویار کم پیدا میشووود و با پیشوورفت ع وب و فناوریها در دورهای که
دالیل مادی و عینی و ع می پی شتازی میکنند ب تر ا ست نتایج آزمایش تح یل ساختار
ژنها و یا دی ان ای را نیز پریرا باشیم.
دادگاههای و ژه صاحب صالحیت در امر رسیدگی به دعاوی اثبات و نفی نسب

برا ساس قانون شماره  1م صود سار  2000و به موجب ماده  10آن و نیز ماده  3از
قانون شماره  10م صود سار  2004دادگاه وی ه و صاحب صالحیت در مورد دعاوی
مربوط به نسب دادگاه بدوی خانواده است و نیز مقرر شده است که قبل از ارجاع دعوی،
ایذ موضوع در دفتر رسیدگی به اختالفات خانوادگی نیز بررسی شود .وفق مواد  5و  6و
 8قانون شماره  10مصود  2004در غیر ایذ صورت قرار عدبرسیدگی صادر میشود .
اما دادگاه صانحه از نظر مح ی ،دادگاهی ا ست که در آن مدعی ع یه ساکذ ا ست موافق
ماده  15قانون  1سوووار  2000و در جایی که مدعی ع یه مج ورانمکان باشووود ،دادگاه
محل سکونت مدعی صانح به رسیدگی است.
مج س م ی مصوور ،پیش نویس قانونی را بررسووی میکند که در ایذ پرونده ها آزمایش
 DNAاجباری شود و برا ساس آن حکم به اثبات ن سب داده شود و برای افراد افترازننده
نیز جریمههای مانی سنوینی در نظر بویرد.
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در حقوق م صر به تبعیت از فق ای اهل سنت ،نکاح متعه پریرفته ن شده ا ست؛ بنابرایذ
حکم موردی که طفل از نکاح متعه متوند شود همان ا ست که برای وندانزنا مطرح شده
است؛ مور اینکه شب ه در ایذ مورد ثابت شود که در ایذ فرض طفل منتسب به واطی به
شب ه میشود.
 .5مشروعیت کودکان متولد از شیوههای جد د باروری

قوانیذ مصر همانند قوانیذ ایران راجع به انتساد طفل ناشی از ت قیح مصنوعی حکم
خا صی ندارد و در ایذ زمینه با توجه به عمومات قوانیذ و نظریات فق ا باید حکم م سأنه
را استخراج نمود .با توجه به رویکرد فق ای اهل سنت نسبت به ت قیح مصنوعی از طریق
نطفه شوهر باید همانند آنیه که در حقوق ایران بیان شد ،طفل را متع ق به زن و شوهر
صاحب نطفه دانست.
در حقوق م صر معیار مادر بودن ،والدت کودک از مادر اعالب شده ا ست .ن سب کودک از
جانب مادر به مجرد توند ثابت میشود و نیازی به اثبات نیست و در ایذ خصوص ،تفاوتی
بیذ ازدواج صحیح و فا سد نی ست و همینیذ تفاوتی بیذ زوجیت و زنا یا وطی به شب ه
نیز نمیباشوود( .غندرو ،احمد ،1981 ،ص )569بنابرایذ در صووورتیکه ت قیح مصوونوعی با نطفه
غیر شوهر صورت گیرد ،طفل م حق به صاحب تخمک (مادر) است .در ایذ راستا میتوان
به ماده  43قانون ارث (شووماره  )77اشوواره کرد .در ایذ ماده آمده اسووت وندانزنا و وند
مالعنه از مادر و اقواب مادری ارث میبرد و همینیذ مادر و اقواب مادری نیز از آن ا ارث
میبرند.
یکی از حقوقدانان م صری در حانت ت قیح م صنوعی با نطفه بیوانه بیان دا شته ا ست که
در صورت مجرد بودن زن ،طفل متوند شده فقط م حق به مادر است( .انمرسی زهره ،محمد،
 ،1993ص )338یعنی عقیده نویسوونده مرکور ایذ اسووت که طفل م حق به صوواحب نطفه
نمیشووود .در تأیید ایذ نظر در حقوق مصوور میتوان به نظر فق ای عامه اشوواره کرد که
ت قیح نطفه مرد در رحم زن بیوانه را از مصوووادیق زنا میدانند و طفل متوند را صووورفاً
م حق به مادر میدانند .به ایذ مسأنه در مباحث قب ی اشاره شد.
در حقوق مصر یکی از نویسندگان بهطور ک ی بیان داشته است که طفل متوند از ت قیح
م صنوعی در هر دو حانت بیان شده – اعم از اینکه با نطفه شوهر با شد یا بیوانه -م حق
به زوج است؛ چراکه طفل در فراش وی به دنیا آمده است؛ بنابرایذ نفی نمی شود مور در
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صورتی که نعان صورت گیرد .در تأیید ایذ نظر بیان شده است که ادنه قطعی به ایذکه
طفل متع ق به زوج نیسووت وجود ندارد و باهر ایذ اسووت که طفل متع ق به زوج اسووت
(منصوووور ،محمد خاند ،1419 ،ص )91اما یکی از نویسوووندگان در حانتی که ت قیح با نطفه غیر
شوووهر صووورت گیرد طفل را م حق به زوج نمیداند؛ زیرا از منی او متوند نشووده اسووت.
(مغنیه ،محمدجواد ،1404 ،ص )375به نظر میر سد نظر اخیر انرکر در صورتی ا ست که خالف
اماره فراش به اثبات بر سد که در ایذ صورت دو نظر مرکور قابل جمع ا ست .در همیذ
را ستا یکی از نوی سندگان طفل متوند از ت قیح م صنوعی با نطفه بیوانه را در صورتیکه
زن در نکاح شخ صی با شد ،با ا ستناد به اماره فراش م حق به زوج میداند( .انمر سی زهره،
محمد ،همان ،ص)338

فق ای حنفی به اتفاق ،شیوههای جدید باروری را صرفاً در روابط میان زوجیذ مجاز
میدانند و ت قیح نطفه مرد در رحم زن بیوانه و نقاح خارجی رحمی را ،در حکم نزدیکی
و داخل در معنای زنا و فرزند حاصوول را ،صوورفا به مادر م حق میشوومارند( .جادانحق ،ع ی،
 1403ه )1433/10 ،اما در خصووووص جانشوووینی در بارداری ،گروهی معتقدند که اگر مادر
جانشیذ همسر داشته باشد و بعد از نزدیکی ،فرزندی به دنیا آورد ،به شوهر (نه صاحب
اسپرب) م حق می شود ،هر چند که تصور شود از زنا یا غصب یا وطی به شب ه است .اما
اگر زن فاقد شوهر باشد ،فرزند زنازاده است و تن ا به مادرش منتسب میگردد( .ابذ نجیم،
زیذ اندیذ ابراهیم ،همان ،ص )251بنابر عقیده دیوری ،اگر صوواحب رحم دارای شوووهر باشوود،
حتی اگر شوهر با وی نزدیکی نکرده باشد ،فرزند مزبور به شوهر وی م حق میشود و اگر
دارای شوووهر نباشوود ،در حکم وند زنا اسووت(1.محروس ،محمد1423 ،ه ،ص )179شووبیهسووازی
انسانی نیز توسط فق ای مصر ،حراب اعالب شده است2.
وفق قانون تنظیم عم یات ت قیح مصوونوعی و کودکان آزمایشووواهی مصووود اور مارس ،2010
(قانون نتنظیم عم یات انت قیح انصوووناعی و اطفار االنابیب) اگر عم یات ت قیح مصووونوعی یا نقاح خارجی
رحمی در مراکز فاقد مجوز از وزارت ب دا شت یا با روش های غیر شرعی انجاب شود ،فاقد اعتبار
است .حسب ماده  ،2ت قیح مصنوعی میان زوجیذ امکانپریر است و طبق ماده  ،5طفل ناشی از
 .1برخی نیز انجاب ایذ عمل را در صوووورت دوران امر میان دو زن یا دو مرد یا زن و مرد غیر مزدوج ،به مسووواحقه و
نواط تشبیه نمودهاند.
 . 2عبدانعزیز بذ باز مفتی عرب ستان ،سید محمد طنطاوی شیخ االزهر ،یو سف قر ضاوی ،مفتی م صر و مقیم قطر،
فرید نصر واصل مفتی مصر ،محمد س یمان االشقر فقیه اردنی ،عبدانمعطی بیومی استاد دانشواه االزهر.

اثبات نسب در حقوق ایران و مصر143 /
ت قیح م صنوعی با ا ستفاده از نطفه اهدایی نام شروع شمرده می شود( .انموافقه ع ی م شروع قانون
تنظیم عم یات انت قیح انصووو ناعی و اط فار االناب یب ،انسوووجذ و غرامه ،قابل دسوووترسوووی در پای واه اینترنتی:

 ).http://www.arabegyfriends.com/vb/archive/index.php/t-476.html.همینیذ نقاح مصووونوعی یا نقاح
خارج رحمی با اسپرب مرد و تخمکزن و انتقار تخمک بارور شده در رحم مادر جانشیذ ممنوع
و کودک نامشووروع اسووت و در فرض انجاب ،طفل صوورفاً به مادر م حق خواهد شوود ،مور آنکه در
صورت فقدان منازع ،صاحب اسپرب ادعای پدر بودن کند که در ایذ صورت ،فرزند به وی م حق
می گردد ( .مج ووه انوود عوه ،شووووموواره  ،1796ص ،20قوواب و ل دسوو و ترسووووی در پووا یووواه ا ی ن تر ن تی:
).http://islamqa.info/ar/ref/21871

در حقوق م صر ت قیح م صنوعی صرفا میان زن و شوهر قانونی امکانپریر ا ست و در سایر
موارد طفل در حکم وند زناسووت و تن ا به مادر م حق میشووود و از انحاق به پدر و ارث
محروب است.
در زمینه شبیه

سازی ،قانون پیوند و کشت اعضای بدن انسان (مشروع قانون بشان تنظیم زرع االعضا

انبشریه ،یمکذ انحصور فی انموقع االنترنتی ).http://www.masress.com/youm7/194976 :در  18ماده در 28
نوامبر  2010به تصووویب رسووید که حسووب ماده  4قانون مرکور ،انتقار اعضووا یا اجزای بدن ،به
نحوی که منجر به اختالط انساد گردد ،ممنوع اعالب شده است.

نتیجه و پیشنهادات
یافتههای ایذ مقانه بهطور خالصه به شرح ذیل است:
 فق ای مراهب اسالمی در ک یات احکاب نسب اشتراک نظر داشته اما در جزئیات آناختالف نظر دارند که ایذ اختالف ناشوووی از اسوووتناد به منابع مخت ف فتوایی آنان
است .بیذ نظرات فق ای مراهب خمسه در مورد انواع نسب بهخصوص نسب ناشی
از ت قیح مصوونوعی اختالف اسووت .مشوو ور فق ای امامیه و به تبع آن قانون مدنی
ایران نیز طفل نا شی از روابط نام شروع را در مورد ازدواج در حکم فرزند م شروع و
قانونی دان سته و نکاح ایذ افراد را با اقربای ن سبی و سببی خود ممنوع اعالب کرده
است.
 قوانیذ ایران در خصوص نسب دارای دو بخش محتوایی و ماهیتی و دیوری شک یا ست .در خ صوص قوانیذ محتوایی ،میتوان گفت که تقریبا کامل ا ست .قانونورار
در قوانیذ محتوایی اقداب به تعریف اق ساب و آثار مربوط به ن سب کرده ا ست .انبته
در ایذ موارد هم با نواقصووی روبه رو هسووتیم؛ بهعنوان مثار قانونورار در خصوووص
تک یف پدر نامشروع به اخر شناسنامه و به استفاده از ناب خانوادگی پدر برای طفل
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نام شروع هیچ ا شاره ای نکرده که هیأت عمومی دیوان عانی ک شور ایذ نق را به
موجب رأی وحدت رویه برطرف کرده ا ست؛ یعنی دیوان عانی ک شور در مقاب رأی
وحدت رویه مقرر کرد که ناب خانوادگی پدر نامشووروع باید برای آن طفل اسووتفاده

-

-

شود.
از نقای دیور میتوان به ایذ مورد ا شاره کرد باتوجه به اینکه در قوانیذ مو ضوعه،
اطفار متوند از زنا به واندیذ عرفی خود م حق میشوووند و جز ارث از سووایر حقوق
مدنی برخوردارند ،به نظر میر سد سایر کودکان متوند از شیوه های جدید باروری
را با اسوووتفاده از وحدت مالک رأی وحدت رویه بتوان به واندیذ خودشوووان م حق
دانست به جز چند موردی که برشمردیم ،میتوان قوانیذ محتوایی را کامل دانست.
از آنجاییکه حقوق مصر همانند حقوق ایران مبتنی بر فقه اسالب است  -فقه امامیه
(فقه حاکم بر قوانیذ ایران) با فقه عامه (فقه حاکم بر قوانیذ مصوور)  -احکاب تقریباً
یکسانی دارد ،مور در موارد ذیل:
 در حقوق م صر اثبات خالف اماره فراش را صرفاً از طریق نعان پریرفتهاند
که ایذ دیدگاه منطبق با اماره بودن فراش نیسوووت؛ چراکه از فراش ادنه
قویتر نیز وجود دارد که با توان بیشووتری میتواند نسووب را اثبات کند و
ف سفه احکاب فقه نیز ایذ است که حق به صاحب آن برگردانده شود.
 حداکثر مدت حمل در حقوق مصوور یکسووار اسووت در حانیکه در حقوق
ایران ایذ مدت ده ماه است.
 در مورد وندانزنا در حقوق مصوور بر مبنای فقه سوونتی ،طفل را م حق به
زانی ندانسته است؛ بنابرایذ نمیتوان طفل را با اماره فراش م حق به زانی
دان ست .در ایذ خ صوص رویکرد حقوق ایران – به شرحی که گر شت-
منطبق با م ص حت طفل و اجتماع ا ست که مبتنی بر نظر فق ای معا صر
میباشوود که ایذ دیدگاه پویایی فقه شوویعه را در مقابل فقه سوونت نشووان
میدهد.
 در حقوق مصوور برخالف حقوق ایران وندانزنا تحت شوورایطی به زانیه نیز
انحاق میگردد.
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 طفل ناشووی از ت قیح مصوونوعی در حقوق مصوور به زعم حقوقدانان آن ،در
فرضی که زن مجرد باشد ،م حق به صاحب نطفه نیست؛ زیرا ایذ مورد را
از مصادیق زنا دانسته است.
 در فقه سووونت و امامیه راجع به مسوووأنه نکاح متعه دیدگاهها مخانف هم
است .بدیذ توضیح که فقه امامیه آن را مشروع و فقه عامه آن را نامشروع
دان سته ا ست .در حقوق م صر به تبع فقه عامه در صورتیکه نکاح موقت
منعقد شود و طف ی از آن متوند شود ،وندانزنا محسود و احکاب آن جاری
میشود.
پیشنهادات تحقیق به شرح ز ر است:

 در خ صوص قوانیذ شک ی نقسایر کشورها آن ا را برطرف کرد.
 یکی از نق های بزر  ،بحث پیش بینی نشووودن آزمایش ژنتیک یا دی.ان.ای دراثبات ن سب ا ست؛ در ایذ باره برخی معتقدند که راه اثبات ن سب منح صر به اقرار و
اماره فراش ا ست که در قانون و در متون فق ی بیان شده ا ست ،برخی هم معتقدند
آنیه موضوووعیت دارد ،ع م به واقع یا بذ قریب به ع م و قابل اعتماد اسووت و از هر
راهی که ع م به رابطه نسوووبی و رابطه پدر و فرزندی پیدا کنیم ،کفایت می کند .به
های ب سیاری داریم که می توان با توجه به قوانیذ

نظر میرسد قانونورار ما باید ایذ نق را به نوعی برطرف کند.
 ب تر اسوووت قانونورار برای ج وگیری از ت افت رویه قضوووایی ،مقررات راجع به طرقاثبات نسووب را اصووالح و امکان و شوورایط دقیق اسووتفاده از آزمایش دی ان ای را در
قانون به صراحت بیان نماید.
 در خصووووص ارث کودکان متوند از شووویوه های جدید باروری ،به نحاظ فقدان نقانونی و ت افت آرای فق ای امامیه نیاز به تصریح قانونی است .قوانیذ سنتی ایران به
هیچ عنوان جوابووی تحوالت در زمینه نقاح مصنوعی نیست و افراط و تفریط در ایذ
زمینه باعث آثار مخرد و زیان باری میشود که به آسانی قابل جبران نخواهد بود.
 همینیذ طفل نا شی از مساحقه از مواردی ا ست که در قانون تعییذ تک یف نوردیدهاز ایذرو اختالف شده که در حکم زنا و نامشروع است یا م حق به پدر میشود.
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مواردی که بر شمردیم مواردی ا ست در بحث ن سب ،که خالء قانونی وجود دا شته و
الزب اسووت قانونورار با اصووالح و یا خ ق قوانیذ جدید نواق موجود در ایذ حوزه را به
نوعی برطرف نماید.
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 کتادنامه:
انف)منابع فارسی
 .1امامی ،سیدحسذ ،حقوق مدنی ،ج د  ،6چاپ دوازدهم ،ت ران.1376 ،
 .2امامی ،اسداهلل ،مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ا ران و فرانسه ،چاپخانه موسوی.1349 ،
 .3حسووونی ،محمد ،اسااتفتاا اثبات نسااب به وساایله زما ژ های ژنتیکی بی تا ،قابل
دسترسی در www.vakilghasemian.blogfa.com.
 .4خمینی ،روح اهلل ،تحر رالوسیله ،ج د دوب ،انمسائل انمستحدثه.
 .5صفائی ،سیدح سیذ و ا سداهلل امامی ،حقوق خانواده ج د دوب ،ت ران ،انت شارات دان شواه
ت ران ،سار .1374
 .6طبائی ،م شیدسادات ،مشروعیت کودکان متولد از شیوههای جد د بارداری در حقوق
ا ران مصر و انگلیس ندای صادق ،سار نوزدهم ،شماره .1393 ،60
 .7طبائی ،م شووید سووادات ،نقژ زما ژهای دی ان ای در اثبات ن سب ،همان ،دوره ،17
شماره .1391 ،56
 .8فیروزآبادی ،مجداندیذ ،القاموس المحیط ،بی چا ،بی نا ،بیروت ،بی تا.
 .9کاتوزیان ،ناصر ،دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده نشر میزان ،ت ران ،پاییز.1385 ،
 .10مدنی کرمانی ،عارفه ،دعاوی خانوادگی ،انتشارات مجد.
 .11مشکینی ،میرزا ع ی ،مصطلحات الفقه بی چا ،بی نا ،بی تا.
 .12معیذ ،محمد ،فرهنگ فارسی ،چاپ هشتم ،انتشارات امیرکبیر ،ت ران.1371 ،
 .13مکی عام ی (ش و ید اور) ،محمدبذ جمار اندیذ ،اللمعه و دم شقیه ترجمه ع ی شوویروانی،
چاپ پنجم ،انتشارات دارانفکر ،قم ،1375 ،ج د اور.
 .14نایب زاده ،عباس ،بررسی حقوقی روش های نو ن باروری مصنوعی ت ران ،مجد،1380 ،
چاپ اور.
د) منابع عربی
 .15ابذ قدامه ،عبداهلل بذ احمد ،المغنی شرح مختصر الخرقی ر اض دارعانم انکتب1417 ،ه،
ج د .9
 .16ابذ قیم ،محمد بذ ابی بکر ،زادالمعاد ج د  ،5بیروت ،موسسه انرسانه1415 ،ه.
 .17ابذ منظور ،محمدبذ مکرب ،لسان العرب چاپ اور ،نشر ادد حوزه ،قم.1405 ،
 .18ابذ نجیم ،زیذ اندیذ بذ ابراهیم البحر الرائق شرح کنز الدقائق بیروت ،دارانمعرفه ،بی تا،
ج د .4
 .19ابوزهره ،محمد 2005( ،ب ،).االحوال الشخصیه ،دارانفکر عربی ،قاهره.
 .20بجنوردی ،میرزاحسذ ،القواعدالفقیه ج د چ ارب ،چاپ نجف 1971 ،ب .
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.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

جادانحق ،ع ی ،التلقیح الصااناعی لتوالد االنسااان و االجهاض ،مج ه االزهر ،سوووار ،55
شماره  1403 ،427ه ،ج د .10
جبل عام ی ،زیذ اندیذ ،مسالک االفهام قم موسسه المعارف االسالمیه  1410ه ،ج د
.6
جواهری ،حسووذ ،اال ستتام و اال ستن ساخ فی قرا ت فقیه معا صره فی معطیات الطب
الحد ث ،بیروت ،انغدیر.1423 ،
حسینی ،سید محمد صادق ،المسائل المستحدثه ج د اور.
خالف ،عبدانوهاد ،احکام احوال ال شخ صیه فی ال شر عه اال سالمیه (علی وفق مذهب
ابی حنیفه و ما علیه العمل بالمحاکم) انطبعه انثانیه ،دارانق م ون نشر و انتوزیع.
زحی ی ،وهبه ،الفقه االسالمی و ادلته الجزا الثامن ،انطبعه انثانیه ،دارانفکر ،دمشق.
سووامح ،سووید محمد ،دعوی الن سب شرعا و قانونا ،یمکذ انحصووور فی انموقع االنترنتی
www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=84

.28
.29
.30
.31
.32
.33

سرخسی ،ابوبکر محمد ،المبسوط بیروت ،دارانمعرفت1398 ،ه ،ج د .7
ش یدثانی ،مسالک االفهام فی شرح شرا ع االسالم ،ج د اور ،چاپ سنوی ،بی تا.
عام ی (شو ید ثانی) ،ز ن العابد ن بن علی الرو ضه البهیه فی شرح المعه الدم شقیه،
ج د دوب ،چاپ دهم ،انتشارات طه ،قم.1386 ،
عزمی انبکری ،محمد ،موسوعه الفقه و القضاا فی احوال الشخصیه ،دارانمحمود.1989 ،
غندرو ،احمد ،االحوار انشخصیه فی انتشریع االسالمی ،انطبعه االونی ،مکتبه انفالح.1981 ،
موج ووه انوودعووه ،شووووموواره  ، 1796قووابوول دسووووتورسووووی در پووایوووواه ایونوتورنوتوی:
http://islamqa.info/ar/ref/21871

.34
.35
.36
.37

محقق ح ی ،شرا ع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ج د چ ارب.
مرسوووی زهره ،محمد ،االنجاب الصااناعی احکامه القانونیة و حدوده الشاارعیة ،جامعه
انکویت ،کویت.1993 ،
مغنیه ،محمد جواد ،الفقه علی المذاهب الخمسااه (العبادات -االحوال الشااخصاایه)
انطبعه انثامنه ،دارانجواد و دار انتیار انجدید.1404 ،
من صور ،محمد خاند ،االحکام الطبیه المتعلقه بالن ساا فی فقه اال سالمی ،انطبعه االونی،
داراننفاس ،بیروت.1419 ،

