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  چکیده :

 

تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، ضمن تبیین مفهوم نسب و همچنیین    -که به روش توصیفی  در این جستار   

به هر یک در فقه اسالمی مورد کنکاش قرار گرفته است. و مستندات طرح شده و مبانی نامشروع، اقوال موجود در مسئله، نسب 

بیه   ،ت که آییا مولیود ناشیی از رابنیم نامشیروع     مهمترین سؤالی که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد این اسطور کلی 

ثابیت  صرفاً از طرف مادر نسب وی  یا  دو آنان ملحق نمی شود؟ و به هر اساساً والدین گناهکار خود منتسب می شود؟ یا اینکه 

) پدر و میادرش اق چنین مولودی به در میان اقوال منرح شده، قول به الحبررسی های انجام یافته      بر طبق   و محقق است؟

 .ترجیح داشته و قوی تر به نظر می رسد  ،با لحاظ عدم رابنم توارث(

 

 .فقه اسالمیولدالزنا ،  ،نسب نامشروع نسب، : واژگان کلیدی
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Abstract : 
 

In this inquiry  the descriptive - analytical and writing is a tool library, while explaining the concept 

of illegitimate birth and ancestry, views on the issue, and the principles of design and documentation 

of each is explored in Islamic jurisprudence. broadly speaking the most important question in this 

paper is to examine whether born of an illegitimate relationship, can be attributed to their sinful 

parents? Basically, both of them joined or not? Or that his birth mother only from constant and 

researcher?According to the survey findings among the statements made, promise to join such born to  

his parents, the stronger it seems and is preferable.   
 

Keywords : Filiation  , illegitimate filiation ,
 illegitimate child  , islamic jurisprudence .       
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   مقدمه

  برقیرار   یا غیر مسیتقیم  و به صورت مستقیم می شود و این اتصال از طریق والدت حاصل کهطبیعی است  پیوند خونی و نسب 

می گردد. اتصال از طریق والدت گاهی ممکن است به گونه ای صورت گیرد که مورد تأیید شارع مقدّس نباشید  لی ا نسیب بیه     

   بدون تردید نسب ناشی از نکاح صحیح، کامل تیرین ، شایسیته تیرین و برتیرین نیوع نسیب        مشروع و نامشروع تقسیم می شود.

می باشد که در همم کشورهای متمدن به رسمیت شناخته شده است و مورد توجه و تأکید ویژۀ همم شرایع آسیمانی، می اهب   

 ین خود ملحق و منتسب می شوند. فقهی و نظام های حقوقی قرار گرفته و در نتیجه اطفال ناشی از آن نیز به والد

در الوصف ممکن است طفلی بی گناه در نتیجم ارتکاب عمل زنای والدین حرمت شیکن و قیانون شیکن خیود متولید شیود.        مع

خصوص وضعیت نسب چنین طفلی در فقه اسالمی اختالفات نظری عمیقی میان فقیهان وجود دارد، بویژه آنکه در عصر حاضیر   

محققیان و اندیشیمندان فقیه    و همچنین  فقهی از سوی برخی مراجع معظم تقلید شرعی، دیدگاه های جدید با بازخوانی بیانات

دیدگاه ها و فتاوای فقهای دیگر سازگاری نیدارد. لی ا بیا توجیه بیه اخیتالف نظرهیای             اسالمی منرح گردیده است که چندان با 

اجتماعی مؤثری را به دنبال خواهد داشت، ضرورت تحقیق و اهمیّت  در مسئله ای که آثار فقهی و حقوقی و نیز تبعاتیاد شده 

  آن را در این زمینه، بیشتر نمایان می سازد.  

   ،باشید  شیرعی  غیررابنم نامشروع و ناشی از و یا  باشد شرعیمشروع و حاصل از رابنم خواه  ،ولودمقالم حاضر با این فرض که مَ

منتسب می شود، به بررسی و تبیین این مسئله در فقه اسالمی می پردازد و با عنایت بیه  خود ملحق و به والدین در هر صورت 

گسترۀ موضوع مورد بحث با رویکرد تنبیقی، آثار مترتب بر نسب مشروع و نامشروع در فقه اسالمی و حقوق موضوعه، به مجال 

                          .که خود مقالم مفرده ای را طلب می کند  می شود دیگری واگ ار

 .مبحث منرح می شود مورد نظر طی دومنالب 

 

 مبحث اول : واژه شناسی   

 گفتار اول : مفهوم نسب

نسب از مفاهیمی است که در روایات منقول از معصومین علیهم السالم دارای احکام گسترده ای می باشد، مع ذلیک تعریفیی از   

،    2832احوال شخصیه نیز از آن بحیث میی شیود )صیفائی و قاسیم زاده،      (. در 813،ص2831آن ارائه نشده است )رضانیا معلم،

(. در باب اوّل از کتاب هشتم قانون مدنی ایران که به احکام نسب اختصاص دارد، تعریف صریحی از مفهوم آن بیه چشیم   23ص

 نمیوده انید )شیهیدی،    نمی خورد و نویسندگان قانون میدنی بیه ماننید دیگیر موضیوعات میدنی، آن را از فقیه امامییه اقتبیاس         

 ( از این رو به تعریف لغوی و اصنالحی نسب  می پردازیم.  231،ص2831

 : تعریف لغوی بند اول

( از نظیر لغیت شناسیان بیه قرابیت، اصیل، نیژاد،        115،ص2831 می باشد)حسینی، kinshipواژۀ نسب که معادل انگلیسی آن 

میادۀ   8353 ،ص1ج ،2211جمیع آن انسیاب اسیت)ابن منظیور،     معنا شیده کیه    خویشاوندی و پیوستگی بین دو شیء)انسان(

  طریحیی،   131،ص2231  فییومی مقیری،   213 ، ص1ج ، 2222  حسیینی زبییدی،  212،ص1ج ،2232  ابن فیارس،  « نسب»

(، به معنای پیوستگی، سلسله، نسل و ذریه و پیاپی بیودن و  filiationدر زبان فرانسه کلمم فیلیاسیون) (.2771 ،ص8ج، 2221

 (.  1 ص ،2825وستگی و تعاقب چیزهایی که نتیجم یکدیگرند آمده است)امامی، پی
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 بند دوم : تعریف اصطالحی

( و 281،ص21 ج، 2211  طباطبیائی،  23،ص28ج،2211،  شهید ثانی 7، ص85ج،2532 ،صرف نظر از تعاریفی که فقها )نجفی

( بیان کرده اند و اشکاالتی که برآنها وارد سیاخته انید)   213،ص1ج، 2838  امامی،  111،ص2832حقوقدانان )بروجردی عبده، 

( و یا عناصرش را ذکر نموده اند)جعفری لنگیرودی،  828-821 ، ص2838رضانیا معلم،    252-253، ص 2831علوی قزوینی، 

یه ای ( آنچه مسلم است اینکه به اصنالح علمای دانش اصول فقه، در خصوص عنوان نسب، حقیقت شرع187-181 ،ص2831

   شهیدی، همان(.   813، ص2831)قربان نیا،  وجود ندارد

( در تعرییف  251،ص( و پژوهشگران)علوی قزوینی، همان215ص،با الهام از عقیدۀ بعضی صاحب نظران)شهیدی، همانبنابراین 

 «.دیگر انتزاع می شودنسب عرفاً و لغتاً رابنه ای است اعتباری که از پیدایش یک انسان از ننفم انسان » نسب باید گفت : 

 

 گفتار دوم : نسب نامشروع

( 28587، واژۀ شیمارۀ  8188 ،ص1ج، 2832نیز نامیده اند) جعفری لنگرودی، « نسب لغوی»که آن را « نسب نامشروع»مراد از 

ج برقیرار  هرگاه بین زن و مرد معینی رابنیم ازدوا »تعبیر می شود، در تعریف آن گفته اند: « نسب طبیعی»و همچنین از آن به 

نشده باشد و مقاربت آنها از روی شبهه نباشد، طفل حاصل از این عمل که منسوب به آنها است دارای نسب نامشروع)زنا( اسیت  

)جعفیری لنگیرودی،   «قیانون میدنی(   2217می باشید) میادۀ   و چنین طفلی را ولد زنا گویند که ملحق به ابوین یا یکی از آنان ن

صیرفاً از مصینلحات فقهیا و     به نظر می رسد تعابیر م کور درخصوص نسب ناشی از زنیا،  .(1717، واژۀ شمارۀ  721، ص2833

دانان باشد و در کتب ایشان، فراوان مورد استفاده قرار گرفته و در تألیفات آنان دیده می شود. برطبق بررسی های انجیام   حقوق

مده است و آنچه از روایات مستفاد می شود حداقل ایین اسیت   قرآن کریم نیا شده، متیقناً هیچ یک از تعابیر فوق ال کر در آیات

که در آنها به تبیین آثار و احکام ناشی از نسب شرعی وغیر شرعی پرداخته شده، مع الوصف چنین تعابیری به کار نرفته اسیت.  

 835 ، ص 22 جن ،باید افزود در حقوق اسالم تحقق زنا به سه صورت ممکن است و هر قسم مجازات خاصی دارد )نجفی، همیا 

به بعد(. بنابراین نسب اطفال ناشی از آن نیز بر سه  235 ، ص 2831منی، مؤبه بعد   277 ص ،28 ج به بعد  طباطبایی، همان،

زنای با محارم که به لحاظ حقوقی تفاوتی میان آنها وجود نیدارد   -8زنای محصن و محصنه  -1زنای ساده  -2قسم خواهد بود : 

و در موارد مختلف، مقینن   (. با این حال در قانون مدنی ایران انواع زنا از یکدیگر جدا نشده231 ، ص2832)گرجی و همکاران، 

فرانسیه  ییر  حقیوق برخیی کشیورها نظ   کیه در  حیالی در  (.121،ص2825)امامی، صرفاً به ذکر واژۀ زنا یا ولدزنا اکتفا نموده است

  به بعد( اطفال طبیعی از یکدیگر تفکیک شده است. 211و  15، ص2813)امامی)زارعی(،  سوئیسد( و به بع118)همان،ص

 

 نامشروع مولود نسبی فقهمبحث دوم : وضعیت 

 پرداخته می شود.   ن بحث در فقه اسالمی در ادامه به ریشه یابی ای

 گفتار اول : نسب پدری   

 بند اول : فقه اهل بیت علیهم السالم

نامشروع اختالف نظر دارند و میان ایشیان دو دییدگاه وجیود دارد کیه      ورد الحاق یا انتفای نسب پدری مولودفقهای امامیه در م

 شرح آنها به قرار ذیل است : 
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 قائلین به انتفا ) قول مشهور( 1-1

در دیدگاه نخست اکثر فقهای شیعه، نسب ناشی از زنا را منلقاً منتفی دانسته و اعتقاد دارند احکام و آثار نسب به غیر از تحریم 

رتب نمی شود. به بیان روشن تر ولدزنا نسب شرعی با زانی ندارد، امّا در عین حال ازدواج با زانی منع شده اسیت.  نکاح، بر آن مت

بنابراین اگر طفلی از زنیا بیه وجیود آیید، یقینیًا از نظیر شیرع بیه زانیی )پیدر طبیعیی( ملحیق و منتسیب نمیی گردد)محقیق                

، بیا زانییه   لو اینکه زانی بعد از مواقعم نامشروع و انعقیاد ننفیه   ( و117-111 ،ص 15ج   نجفی، همان،  815ص،1ج،2211حلی،

  نجفییی،  253-235 ،ص 23ج  طباطبییایی، همییان، 251 ،ص2223  محقییق حلییی،  27 ،ص 2ج، 2213ازدواج نماییید)حلی،

 (.811 ،ص1ج   فیض کاشانی، بی تا، 187-181،ص  82ج همان،

 بیان ادله 1-1-1

به زانی، دالیل مورد استناد دییدگاه خیود را اجمیاع و رواییات ذکیر نمیوده انید)نجفی،        فقهای قائل به عدم انتساب نسب ولدزنا 

نسب ناشی از زنا ثابت نمی شود. دلیل » (. چنان که تصریح نموده اند215ص  ، 23ج  طباطبایی، همان،  117،ص 15 جهمان،

د چه رسد بیه ادعیای معلیوم بیودن آن از     بر آن ، اجماع منقول و محصّل است، بلکه ممکن است ادعای ضروری بودن برآن نمو

نجفی، همان(. عالوه بر اجماع،به روایات معتبری نیز استناد کرده اند که به جهت رعاییت  «)نصوص یا تواتر روایات بر این منلب

ن جمییع فیرق و طوائیف    اختصار، به ذکر دو مورد بسنده می شود. روایت نخست حدیث شریف فراش که مشهور و معروف مییا 

،     2ج ،2212مورد انکار احدی از مسلمانان قرار نگرفته است و مدرک قاعیدۀ فیراش نییز میی باشید) بجنیوردی،      می است و اسال

الولید للفیراش و   »( ، در این روایت از پیامبراعظم اسالم صلّی ا... علیه و آله و سلّم نقل شده است کیه ایشیان فرمودنید:     18 ص

(. فهم عرفیی ایین دو جملیه آن اسیت:     2ح  ، أبواب نکاح عبید و إماء،211، باب111ص ،22ج، 2238حر عاملی، «)للعاهر الحجر

اختالف نظر وجیود دارد.  « وللعاهر الحجر» فرزند به شوهر اختصاص دارد و برای زناکار سنگ است.در معنای جملم دوم حدیث 

دعوای نسب از طیرف او در خصیوص فرزنید اسیت،     فی الجمله اشاره می شود برخی گفته اند این جمله کنایه از طرد زانی و رد 

همان طور که سگ را با سنگ طرد می نمایند و این معنا را اولی دانسته اند که زانی، اعم از محصن و غیرمحصین را در بیردارد   

سیب  (. همچنین گفته اند ظاهر روایت در مقام بیان حکم واقعیست و مبیّن این منلب است که ن82و 17 ، ص)بجنوردی، همان

( در 115 ص ،22ج  ، 2221به طور واقعی از زانی نفی می شود   هر چند فرزند از ننفم او تولد یافته باشید)طباطبایی حکییم،   

حالی که بعض دیگر مفاد آن را بیانگر حکم ظاهری دانسته اند. بدین معنا که در مقام رفع شک و تردید در نسیب فرزنید مییان    

( روایت دوم از محمد بین حسین قمیی اسیت بیه اینکیه       73، ص2227) موسوی خویی،  ستاستناد ا صاحب فراش و زانی قابل

ال کردند دربارۀ مردی که با زنی زنیا کیرد و پیس از بیاردار     سؤبعضی از اصحاب ما طی مکتوبی از حضرت امام باقر علیه السالم 

دید که از همم مردم به آن مرد زانی شیبیه تیر   شدن با او ازدواج نمود، آنگاه از حمل م کور که ناشی از زناست، طفلی متولد گر

بود. امام علیه السالم با دستخط خود که مهر انگشتر بر روی آن بود، در جواب مرقوم فرمودند : کسی از زنا زاده ارث نمیی بیرد   

ن مشیابه منقیول از     با مضیمو  2األوالد، ح أبواب أحکام ،  232، باب  122، ص 21جحرعاملی، همان، «)الولد لغیه ال یورّث»... 

(. نحیوۀ  1أبیواب مییراث ولدالمالعنیه، ح    ،  3، بیاب  117، ص 27جش: همیان،  ، ر حضرت امام ابوجعفر ثانی)جواد( علیه السالم

استدالل به این روایت چنین است ظاهراً مراد از لغیه، طفلی است که از راه باطل )فجور( به وجود آید و مخلوق زناست که او را 

س و به او اعتنا نمی شود. بنابراین مفاد این روایت آن است که ولد م کور به زانی ملحق نمی شود و شیارع مقیدّ  بهره ای نیست 

 .(23-27، صنسب را در زنا لغو و باطل شمرده است)بجنوردی، همان

  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 دومین کنگره بین المللی  فرهنگ و اندیشه دینی

Secound International Congress On Religious Culture and Thought 

 
 

6 
 

 نقد و بررسی دالیل 1-1-2

ادله ای که در تأئید قول مشهور به آنها استناد شده است قابل خدشه به نظر می رسد  زیرا اجماعی که برخی از فقیهان امامییه  

به صورت محصّل و منقول برای اثبات نظریم خویش به آن تمسک جسته اند) نجفی، همان(، بدیهی است اجماع محصّل ایشیان  

ما اجماع محصّل نداریم. مضافاً به اینکه اجماع یاد شده نیز از چند جهت قابیل خدشیه    نسبت به ما اجماع منقول است بنابراین

است. اول اینکه چنین اجماعی، اجماع مصنلح نیست  زیرا مدرک اجماع کنندگان معلوم یا حداقل محتمل اسیت و مسیتند آن   

(   مع ه ا چنین اجمیاعی   2و إماء ، ح ، أبواب نکاح عبید 211، باب 111، ص 22جحدیث شریف فراش است)حرعاملی، همان، 

از درجم اعتبار ساقط است. اجماع خواه منقول یا محصّل، زمانی حجیت دارد که کاشف از قول معصوم علیه السالم باشید و گیر   

لیم  نه خود اجماع قنع نظر از کاشفیت، اعتباری ندارد. مضافاً به اینکه احراز کشف برای ما امکان پی یر نیسیت چنیان کیه در ع    

،   2831  همیو ،  821، ص  رضیانیا معلیم، همیان    215، ص2873  همیو ،   111، ص2831اصول فقه ثابت شده است) قبله ای، 

)حر « الولد للفراش و للعاهر الحجر»(. همچنین در خصوص روایت اول ، حدیث نبوی صلّی ا... علیه و آله و سلّم 821 - 822ص

میی تیوان از      ارد و میان همم فرق مسلمین به صحت و تواتر معیروف اسیت  امّیا   عاملی، همان(، گرچه از حیث سند مشکلی ند

لحاظ داللت آن را مورد مناقشه قرار داد  زیرا حدیث م کور در مواردی کاربرد دارد که کودک تولد یافته میردد باشید مییان دو    

هریک از آنان منتسب گیردد، بیا اسیتناد و     نفر که یکی با فراش بوده و دیگری زانی است. در این صورت محتمل است مولود به

(   لکین در   221، ص1ج، 2217، یت شده و ولد به زوج ملحق می شود) موسوی اردبیلیمعاضدت این حدیث، جانب فراش تقو

 مواردی که قنعاً علم داریم ، فراش وجود ندارد مانند زنا با زن بیوه یا زن شوهر داری که شوهرش از وی دور اسیت، ولید بیه او   

ماه اسیت، نمیی تیوان گفیت      1منتسب نمی شود. یا در مواردی که فاصلم والدت طفل با نزدیکی صاحب فراش)شوهر( کمتر از 

(. مع الوصیف  111همان و ، 2831همان  همو، ، 2873اقتضاء می کند که طفل به فراش ملحق گردد )قبله ای، « الولد للفراش»

  821،ص2838تا در صورت انتفای فراش، نسب هم منتفی شود )رضانیا معلیم،  برای قاعدۀ فراش مفهومی کلی ایجاد نمی گردد

(. در مورد روایت دوم که تصریح می کند فرزند زانی لغیه اسیت، بیا ایین همیه از ظیاهر رواییت میی تیوان         821،ص2831،همو

بودن نسب طفل نامشروع باشیم استنباط کرد لغیه و باطل بودن ، صرفاً از جهت ارث است نه اینکه به طور منلق قائل به باطل 

به گونه ای که حتی ازدواج با محارم را در برگرفته و از این جهت نیز قائل به باطل بودن و انتفیای نسیبش باشییم )بجنیوردی،     

 (.23،صهمان

 

 قائالن به الحاق 1-2

شهور قرار دارنید و ضیمن   دیدگاه دوم عقیدۀ گروهی دیگر از فقهای معظم شیعه و بویژه فقیهان معاصر است که در مقابل قول م

زنا به زانی ملحق و منتسب می گیردد و صیرفاً ارث بیه    ناشی از  دوولمرد ادلم مخالفان الحاق که شرح آن گ شت، بر این باورند 

اگر چه فقیهان امامییه بیر عیدم ثبیوت نسیب ناشیی از زنیا        » حکم نص خاص استثنا شده است. برخی از ایشان یادآور شده اند 

نیافته ام. بنابر قول أقوی ولدزنا به مانند ولد حالل می باشد و بیه غییر از ارث در جمییع     اند  لکن برای آن دلیلینموده تصریح 

فرقی میان آنان وجود ندارد و در همم احکام نسب با همدیگر برابرند  پس اگر بین ولدزنا و اقاربش  احکام و آثار مترتب بر نسب،

وجود نص خاص می باشد  امّا در سایر موارد، اطالق ادله و صدق پسر و بیرادر و نظییر آن در    ارثی وجود ندارد، این امر به دلیل

(.  بعضی دیگیر تصیریح   811، ص مامقانی، بی تا«)لغت و عرف ، مقتضی آن است که احکام نسب نیز در مورد ولدزنا جاری شود

در مورد نکاح با محارم مثیل ازدواج بیا دختیر و خیواهر     التزام به ملغی بودن نسب ولدزنا جداً مشکل است مخصوصاً »نموده اند 
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ناشی از زنا. بنابر نظریم الحاق که مختار ماست، اگر اوالد ارشد، پسر، و ناشی از زنا باشد، هر چند از حبوه ارث نمی برد  ولیی بیا   

 )بجنوردی، همان(.« این حال به جای آوردن نمازهای قضای پدرش بر او واجب است

(.حضیرت امیام   811، ص2ج، 2223پاره ای دیگر از فقها و مراجع معظم تقلید نیز همین نظریه را پ یرفته اند)موسوی خویی،   

خمینی رضوان ا... تعالی علیه برهمین عقیده بوده اند و به آن در جلد دوم کتیاب وزیین تحریرالوسییله در فصیل بییان اسیباب       

، ) موسوی خمینی ، بی تا وضیح مسئلم دوّم اشاره نموده اندکی از اسباب تحریم و در تتحریم نکاح و در تبیین نسب به عنوان ی

آییا بیا توجیه بیه     » (  امّا به دلیل اینکه عبارت از وضوح کافی برخوردار نبوده، از ایشان استفسار می شیود :   111-112ص، 1ج

إما شرعی و هو... و إما غیرشیرعی، و هیو میا حصیل     النسب »تحریرالوسیله که در آن آمده است  1از جلد  112صفحم  1مسئلم 

بالسفاح و الزنا، و األحکام المترتبه علی النسب الثابته فی الشرع مین التیوارث و غییره و إن اختصیت بیاألول، لکین الظیاهر بیل         

نییز حفیو و   نظر مبارک شما ایین اسیت کیه نفقیم متولید از زنیا و       « المقنوع أن موضوع حرمه النکاح أعم، فیعم غیرالشرعی...

منظور این نیست و متولد از زنا »حضرت امام خمینی رحمه ا... علیه در جواب می فرمایند : « نگهداری او بر زانی واجب نیست؟

(. همچنین در بخش اسیتفتائات دادگیاه هیای میدنی     225، ص2 ، ج2811کریمی، «)ایر اوالد را دارددر نفقه و حضانت حکم س

ولدالزنا در صورتی کیه بیه زانیی ملحیق     »الی بدین شرح منرح شده است : سؤسرّه الشریف خاص از حضرت امام خمینی قدس 

(. در تأئید 281، صهمان«)نفقم او بر پدر است» ایشان در جواب چنین فرموده اند: «نمی شود، نفقم اورا چه کسی باید بپردازد؟

ایشان مرد و زن زناکار را به عنوان والدین طفل حاصیل از   نظر موافقان باید افزود از تعبیر و عبارات فقها چنین مستفاد می شود

 «)و ال یرثه ابیواه »زنا مفروض دانسته و تنها توارث از آنان نفی شده است به عنوان مثال شیخ النائفه رحمه ا... علیه می فرماید: 

رچه از عیرف و لغیت دربیارۀ    (. همچنین برخی محققان گفته اند ولد حقیقت شرعیه ندارد، بلکه ه111، ص8 ج ،2227طوسی، 

ولد فهمیده می شود، در لسان شرع نیز همان مراد است و در صورت شک جریان دو اصل معتبیر یعنیی اصیاله عیدم النقیل در      

الفاظ و عدم ثبوت حقیقت شرعیه، بالمانع است. مضافاً به اینکه شارع مقدس نسب را از زنیا نفیی نکیرده و در هییچ نصیی وارد      

   283، ص2873، ا، ولد نیست و یا پدر شرعی ندارد و نفی توارث نیز داللت بر نفیی نسیب نمیی کند)قبلیه ای    نشده که ولد الزن

(   ل ا همم احکام نسب به غیر از ارث در باب زنا نیز مترتب می شود. بنابراین ولیدالزنا لغتیاً و شیرعاً ولید     111، ص2831همو ، 

ظییر  پاره ای از پژوهشگران با استشیهاد از کیالم بعضیی از اربابیان فقیه ن     (.  77، ص2227محسوب می گردد) موسوی خویی ، 

( و دیگران، مراتب اخیر را 252، ص21 ج کرکی، )صاحب جامع المقاصد  ( و111-112، ص21نراقی، ج ) صاحب مستندالشیعه

-883ص، 2831،    همیو  813-827 ، ص2838،  رضیانیا معلیم   تقویت نموده و بر اعتبار نسب ناشی از زنا تصریح نمیوده انید)  

882 .) 

 

 بند دوم : فقه اهل سنت 

برخی فقهای اهل سنت نیز معتقدند نسب با آمیزش حرام محض در قُبُل یا دُبُر زن که به آن زنا گفته می شود، ثابت نمی شود، 

نکیاح صیحیح ییا    ( و گفته شده اثبات نسب پدری طفل صرفاً به یکیی از طیرق   275، ص 7ج، 2238)ابن قدامه، شمس الدین، 

فاسد، وطی به شبهه و اقرار به نسب امکان پ یر است. اسالم الحاق اوالد از طریق زنا که در جاهلیت مرسوم بود، به دلیل حدیث 

    ( باطیل کیرد.   175، ص 1ج، 2231،  شیوکانی  «)الولد للفیراش و للعیاهر الحجیر   » نبوی صلّی ا... علیه و آله و سلّم که فرمودند: 

حالت نزدیکی با او به آن تعبیر شده است  بنابراین زنا سبب صالحی برای اثبات ر مراد از فراش، زوجم مرد است و اکث بر رأی بنا

نسب نمی باشد. ظاهر حدیث نیز داللت می کند بر اینکه فرزند فقط بعد از اثبات فراش به پدر ملحق می شود که آن هم ثابیت  
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،    23ج، 2211زحیلیی،   کاح صحیح یا فاسد و این رأی، مختار فقهیای جمهیور اسیت)   نمی شود، مگر بعد از امکان مباشرت در ن

(. همچنین عده ای از علمای اهل سنت در ما نحن فیه دیدگاهی دارند که بر خالف قول فقهای جمهور است 7113 - 7125ص

( با عنایت به 283، ص7ج، 2238موفق الدین، به اینکه هرگاه بر واطی زناکار اقامم حد شود، از زنا زاده ارث می برد )ابن قدامه، 

فوق ال کر، الحیاق و   اینکه زانی می تواند پس از اقامم حد از طفل ناشی از زنا ارث ببرد، چنین مستفاد می گردد معتقدان نظریه

ی را بیه  (. همچنیین نظرییه ا  221، ص2 ج ،2211انتساب طفل به زانی را پس از اجرای حد بالمانع دانسته اند)کیدی عمرانیی،  

سیپس او را در   که وی گفته اشکالی نمی بینم مردی با زنی زنیا نمایید و در نتیجیه زن آبسیتن شیود،      ابوحنیفه استناد داده اند

  گاه طفل ، هر حال به عقد نکاح خویش درآورده و از رابنم نامشروع قبل از آن و انعقاد ننفم حمل م کور سخنی نگوید همان

(. پاره ای از 282همان و موفق الدین، ابن قدامه،  سوب گردیده و به وی ملحق و منتسب می گردد )متولد شود، فرزند زانی مح

محققان یادآور شده اند نسبت ولد زنا به زانی در صورتی ثابت می شود که فرد زناکار، مدعی انتساب او به خود باشد، بدون آنکه 

فرزند ناشی از رابنم نامشروع زناست، در این صورت بر طبیق اقیرار مقیر، نیه     به عمل نامشروع خود اقرار نماید و تصریح کند او 

، 5ج، 2213زییدان ،   (، احکام دنیوی مترتب بر نسب مشروع بر آن بار می شود ) 133، ص2517بدران،  عمل به قاعدۀ فراش )

ماید، بر چنین الحیاقی هییچ گونیه    ( و هرگاه زانی بگوید این طفل حاصل از زناست و بخواهد او را به خود ملحق ن832-838ص

علی أیّ حال گفته شده همم م اهب اهیل سینت   رسد)همان(. ارزشی مترتب نیست و از این رو نسب فرزند با آن به اثبات نمی 

  ابن قدامیه،  183، ص2212، ) ابن رشد.بر این نکته اتفاق نظر دارند اوالد ناشی از زنا فی نفسه به پدرانشان منتسب نمی گردند

 ان(.هم

 

 گفتار دوم : نسب مادری

 بند اول : فقه اهل بیت علیهم السالم

نامشروع به زن زناکار که مادر او محسوب می شود ، به طور کلی میان فقهیای امامییه دو    در مورد انتساب یا عدم انتساب مولود

 :   وجود دارد دیدگاه

 

 مخالفان الحاق 1-1

 عده ای از فقیهان شیعه اعتقاد دارند مولود ناشی از زنا به کسی که از او متولد شده و همچنین به خویشان مادری اش منتسیب              

  اشرفی،  255-253، ص 8ج، 2833  قمی،  231 -232، ص 2 ج ،2227  طوسی،  21، ص2ج، 2211نمی شود)محقق حلی، 

( و ادعیای  171،ص85ج خی از ایشان براین منلیب دعیوی نفیی خالف)نجفیی، همیان،     ( به گونه ای که بر131ص ،1ج ،2833

(. 112،ص21، همیان، ج ( که به نظر بعضی، اجماع یاد شده حجیت دارد)طباطبیایی 77-71،ص5ج،2225،اجماع نموده اند)حلی

نظریم خویش، به پاره ای روایات ( و برای تأئید 185،ص28جهمان،  ، قول مشهور فقهای امامیه است) شهید ثانی،دیدگاه م کور

   ( ماننید صیحیح عبیدا...بن سینان از امیام صیادق      171ص  نجفی، همان و  111صهمان و  استناد می کنند)همان   طباطبایی،

ال که اگر زنا زاده بمیرد و از او مالی بر جای ماند، چه کسیی وارث اوسیت ؟ ایشیان    سؤعلیه السالم که حضرت در پاسخ به این 

یشییر   –قلت : فإنّه مات: »سنان عن الصادق علیه السالم قال  امام علیه السالم تعلق دارد )عبدا... بنبه : ما ترک وی  اندفرموده 

 المالعنیه،  ، أبواب مییراث ولید   3، باب 117،ص27جهمان،عاملی، حر«)االمام علیه السالم: قال من یرثه؟مال،  و له –إلی ولدالزنا

ولد زنا ارث »( و دیگر روایات منقول از ائمم اطهار علیهم السالم نظیر2، ح 111،صفراش)همانهمچنین به حدیث مشهور (. 8ح
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 ( که شرح آنها گ شیت و نظیایر آن  2، أبواب أحکام األوالد ، ح 232، باب  122ص ،21  همان، ج 1ح ،117ص ،همان«)نمی برد

نحوۀ اسیتدالل چنیین اسیت در رواییات منقیول از ائمیم       استناد شده است.  )همان، دیگر روایاتی که در باب م کور آمده است(

بنیابراین  « ولد زنا ارث نمیی بیرد  »معصومین علیهم السالم مالحظه می گردد ایشان به طور منلق در این خصوص فرموده اند : 

        منتسیب   میی گییرد. درنتیجیه، طفیل ناشیی از زنیا بیه زانییه و خویشیان او ملحیق و           نفی توارث میان او و مادرش را نیز در بر

نمی گردد)نجفی، همان(   چون بر طبق روایات فوق ال کر، میراث تابع نسب شرعی است و در رابنم نامشروع، نسب شرعی بین 

(که متضیمن مشیروعیت   22آیه  (2(. از این رو در عموم دلیل قرآنی )نساء)231، صولد زنا و مادرش وجود ندارد)طوسی، همان

 است، نمی تواند قرارگیرد)شهید ثانی، همان(. توارث میان ابوین و اوالد

 

 موافقان الحاق   1-2

 صاحبان آن بیر الحیاق نسیب میادری مولیود     دیدگاه دوم رأی گروهی دیگر از فقهای شیعه است که در مخالفت با قول مشهور، 

وجود دارد کیه  دو دیدگاه متفاوت نامشروع بیان عقیده نموده اند. با این حال در میان ایشان ضمن اشتراک نظر به الحاق فرزند، 

 ادله ای خاص به آن استدالل نموده اند.هریک با تمسک به 

ناشیی از زنیا از او ارث میی بیرد )اشیتهاردی،       عده ای بر ایین باورنید میادر مولیود    الحاق توأم با وجود رابطۀ توارث :  1-2-1

( و 131، ص2221  قمیی،   877، ص2238  حلبی،  71، ص  ابن جنید اسکافی به نقل از حلی، همان 7، مسئلم 887،ص2221

برای اثبات مشروعیت نظریم  خویش به روایاتی استناد نموده اند که اختصاراً به تشریح و ارزیابی دو مورد از آنهیا میی پیردازیم.    

زنیا زاده وفرزنید    روایت اول موثقم اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السالم است که حضرت علی علیه السالم می فرمودند : از

زن لعان شده، مادر، دائی ها، خاله ها، برادران و خواهران یا خویشان مادری او ارث می برند. اسحاق بن عمار عن الصیادق علییه   

لی، )حرعیام « إنّ علیاً علیه السالم کان یقول : ولدالزنا و ابن المالعنه ترثه أمّه و أخواله و إخوتیه الُمّیه أو عصیبتها   » السالم قال : 

نموده اند که مفاد آن چنین است : مییراث زنیا زاده همچیون     ( همچنین به روایت دیگری از یونس استناد5ح ،  115صهمان، 

مّیه علیی نحیو مییراث ابین      میراث ولدالزنا لقرابتیه مین قبیل أ   » میراث فرزند مالعنه، متعلق به اقوام مادری اوست. یونس قال : 

 (.  1، ح  113، ص) همان«المالعنه

منابق این دیدگاه رابنم توارث میان زنا زاده و خویشان مادری او و بالعکس به مانند فرزند زن لعان شده وجود دارد  ل ا از نظیر  

ناشی از زنا بیه میادر و    مبردگان وجود داشته  بنابراین مولودقائالن این عقیده، مقتضی ارث که همان نسب شرعی است، میان نا

ی گردد. به بیان دیگر میان توارث و الحاق نسب تالزم وجود دارد. پاره ای از محققان رواییات فیوق   خویشان مادری او منتسب م

را قابل مناقشه دانسته و معتقدند روایت نخستین با اینکه سندش ضعیف است، چون مشتمل بر غیاث بن کلوب از اهیل سینت   

)مییراث ابین   88بیاب  ،821، ص5ج، 2811سی)طوسی، می باشد، نادر بوده و کمتر فقیهی به آن تمسک جسته است و شیخ طو

( آن را تأویل نموده است که چنین امری ناشی از اشتباه راوی بوده که حکم فرزنید زن لعیان شیده، ماننید     18المالعنه(،ذیل ح

عقییدۀ   نمیی رسید. شیاید از گفتیار و     حکم فرزند ناشی از زنا باشد. روایت دوم نیز مقنوع است و سندش به امام علیه السیالم  

 (. 123صشخص یونس )راوی( باشد)شهید ثانی، همان و 

برخی دیگر نیز ضمن بیان اشکاالت فوق افزوده اند روایات م کور با روایات اهل سنت سازگاری دارنید و در توجییه ایین نظرییه     

رفاً از طرف پدر طفیل نامشیروع   گفته اند یا باید روایات بر تقیّه حمل شوند و یا بر این فرض که مادر طفل، زناکار نیست و زنا ص

تحقق یافته است. و بر این باورند روایات یاد شده، توان مقاومت در برابر دیگر نصوص معتبر را ندارند)نجفی، همان(.درحالی کیه  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 دومین کنگره بین المللی  فرهنگ و اندیشه دینی

Secound International Congress On Religious Culture and Thought 

 
 

11 
 

 دیگر پژوهشگران را عقیده برآن است اشکاالت وارد شده را می توان دفع کرد و معتقدند در کتاب عده آمده که غیاث بن کلوب

ثقه است و امامیه به روایات وی عمل کرده اند. مضافاً به اینکه شاذ بودن روایت نخست به دو دلیل پ یرفته نیست : اوالً رواییت  

یونس نیز در همین زمینه وجود دارد و ثانیاً به فرض آنکه شاذ باشد، ش وذ تنها در صورت وجود تعارض بین روایت شاذ و دیگر 

ل آنکه تعارض بین روایات منلق و روایات مقیّد، تعارض ابتدائی است. همچنین در میورد رواییت دوم   روایات ضرر می رساند، حا

گمان نمی رود که یونس، رأی ائمه علیهم السالم را با رأی خیودش دفیع نمایید. صیدور رواییات می کور از بیاب تقیّیه نییز اوالً          

حیال آنکیه در اینجیا    ارض میان روایات، بر تقیّه حمل میی شیوند،   ازحضرت امیرعلیه السالم بعید است و ثانیاً تنها در صورت تع

نمی شود. النهایه اینکه عقیدۀ خالف مشهور مبنی بر الحاق زنا زاده به مادرش به نحوی که مییان آنهیا رابنیم     تعارضی مشاهده

 (.  53-35، ص2225 ،ارث وجود دارد، قوی تر است)حرم پناهی

 

معتقدان این نظریه در حقیقت همان گروهی هستند که با استدالل قیوی در مقابیل قیول     الحاق به استثنای توارث : 1-2-2

سیب ناشیی از زنیا، بیه     ن مشهور مبنی بر عدم الحاق، اظهار عقیده نمودند و چنان که مختار ماست ضمن اعتقاد به وجود اعتبیار 

نامشروع را  ایشان و اقوام منتسب به مادر مولود مابینرا به زانیه ملحق دانسته  لکن رابنم توارث فی  سان زانی، طفل تولد یافته

به دلیل خاص استثنا کرده اند و ادلم اثبات مدعای آنان ، همان دالیلی است که در خصوص قائالن بیه الحیاق نسیب پیدری در     

 مباحث پیشین به تفصیل تشریح گردید و به جهت رعایت اختصار، به طرح مجدد آنها پرداخته نمی شود.

 

 م : فقه اهل سنتبند دو

نامشروع به مادرش، دیدگاهی مشابه دیدگاه دوم فقهای امامییه کیه بیه رغیم      ه جمهور در خصوص وضعیت انتساب مولوددر فق

( دیده می شود و همم فقهای می اهب  فراسوی  نوشتار 2-1-2منلبقول مشهور، قائل به الحاق و وجود رابنم توارث می باشند)

(چیون نسیب طفیل بیه     183 - 115، ص2877همان   مغنیه،  ،2227کته اتفاق نظر دارند) طوسی،این ن چهارگانم اهل سنت بر

   253،ص  بیدران، همیان   7125صمادرش در جمیع حاالت اعم از مشروع و نامشروع با والدت ثابت میی شیود)زحیلی،همان،   

ناشی از زنا به زن زناکار که از او متولد شده و والدتش از او به اثبیات رسییده، منتسیب     (  از این رو مولود11، ص2531موسی، 

انند ( و حکم آن در میراث، م222، ص  کدی عمرانی، همان 831ص همان،   زیدان، 233، ص27 ج ،2212می شود) سرخسی،

     ،2211   شیافعی،  825-823، ص 2211   مالیک بین أنیس،   283-215، صموفیق الیدین، همیان   ولد مالعنه است) ابن قدامه، 

 (.33، ص 1ج
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 : نتیجه

ان و پژوهی فقیه  اسیالم و همچنیین    عالیقیدر  هیای از سیوی فق  و دقت نظر در اقیوال منیرح شیده   با توجه به منالب پیش گفته 

اسالم به منزلیم انتفیای    انور میان والدین و مولود ناشی از زنا از منظر شرعرسد نفی توارث به نظر می، اندیشمندان فقه اسالمی

هم بنوت، میان آنان  -بنوت و اموت -رابنم نسبی موجود میان آنان نیست  بلکه همانند تولدیافتگان از نکاح صحیح، رابنم ابوت

وارد نشیده کیه   نییز  وجود دارد. بررسی های انجام یافته نشان می دهد شارع مقدّس نسب را از زنا منتفی نساخته و هیچ نصیی  

ولید  اسیت و ولیدالزنا لغتیاً و شیرعاً،      و محقّیق  ل ا نسب در زنا نیز ثابت عمال ولد بر مولود حاصل از زنا را، روا ندانسته باشد است

   .خود ملحق و منتسب می گرددو به پدر و مادر محسوب می گردد 

 همم ادیان توحییدی  زن و مرد که درمیان ) زنا ( زی برای برقراری رابنم نامشروع مجوّبه هیچ وجه این امر، اثبات بدیهی است 

همچنیین قباحیت و ممنوعییت آن همیواره     و  است شده ویژه آن تأکیدو پلیدی زشتی بر حرمت، دین مبین اسالم  خصوصو ب

 قبیحیی  چنین فعیل را از ارتکاب جامعه  افرادعموم  ،با تعیین مجازات خاص برای آننیز بوده که قانونگ اران وضعی منمح نظر 

بیه دنبیال خواهید     در اجتماعی را زیاد منفی زیان بار آثار و پیامدهای، مضافاً به اینکه منع می نمایندت به شدّو بر ح ر داشته 

 داشت، نخواهد بود. 
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 : فهرست منابع

 . استاد محمّد مهدی فوالدوند:  مترجم « .  قرآن کریم»  [2]

تحقیق: عبیدالرزاق   .« نهایه المقتصد و بدایه المجتهد»  .(ق2212) .قرطبی احمد بن رشدابن رشد، ابوالولید محمّد بن [ 1]

  .دارالکتاب العربی:  چاپ اول. بیروت .المهدی

 . لد پنجمج .تحقیق: عبدالسالم محمّد هارون .« معجم مقائیس اللغه»  .(ق2232) .فارس، احمد بن فارس بن زکریاابن [ 8]

 .دفتر تبلیغات اسالمی : قمچاپ اول. 

الشرر   »  .(ق2238) .ابن قدامه، شمس الدین ابی الفرج عبدالرحمن بن ابی عمر محمّد بن احمید بین قدامیه المقدسیی     [2]

  .دارالفکر : بیروت .[ ] بی چا .لد هفتمج .« شده به ضم کتاب المغنیچاپ :  الکبیر

بیروت  .[ ] بی چا .هفتم لدج.« المغنی ».(ق2238) .ابن قدامه، موفق الدین ابی محمّد عبدا...بن احمد بن قدامه المقدسی [1]

 .دارالفکر: 

مؤسسیم   : بییروت چیاپ اول.   .لید دوم ج .«  العرر  لسان »  .(ق2211) .ابن منظور، جمال الدین محمّد بن مکرم افریقی [1]

 .األعلمی للمنبوعات

 .مؤسسم نشراسالمی قم :چاپ اول .  .« مجموعۀ فتاوی ابن جنید»  .(ق2221) .اشتهاردی، علی پناه [7]

تهیران : انتشیارات    چیاپ اول. جلید دوم.  : احمد باقری. تصحیح و تعلیق .« شعائراالسالم »(.ش2833)د. اشرفی، مالّ محمّ [3]

 دانشگاه تهران.

مؤسسیم حقیوق    تهیران :  چیاپ اول. . « مطالعۀ تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسره  ».(ش2825).  ...امامی، اسدا [5]

 تنبیقی.

تهران :  چاپ اول .. « وضع حقوقی اطفال نامشروع در حقوق سوئیس و فرانسه» . (ش2813امامی)زارعی(، فاطمه.) [23]

 حقوق تنبیقی.مؤسسم 

 انتشارات اسالمیه.  هران :تچاپ چهاردهم . . لد پنجم . ج« حقوق مدنی» . (ش2838)امامی، میرسیّدحسن.  [22]

لید  . تحقیق: مهدی مهرییزی و محمّید حسیین درایتیی. ج    « القواعد الفقهیه» . (ق2212)حسن. بجنوردی، سیّدمحمّد  [21]

 انتشارات دلیل ما. . قم :چهارم. چاپ اول

الفقه المقارن لألحوال الشخصیه بین المذاهب األربعره السرنیه و المرذهب    »  .(م2517بدران، بدران ابوالعینین. ) [28]

 دارالنهضه العربیه. بیروت :  .[ ] بی چا. « الجعفری و القانون

 انتشارات رهام.  تهران : چاپ اول.. « کلیات حقوق اسالمی» . (ش2832 )بروجردی عبده، محمّد. [22]

 تهران : انتشارات کتابخانه گنج دانش. . چاپ یازدهم.«ترمینولوژی حقوق » ش(.2833)عفری لنگرودی، محمّد جعفر.ج [21]

کتابخانیم   لد پنجم. چاپ دوم. تهران :. ج« مبسوط در ترمینولوژی حقوق» . (ش2832، )_______،  _________ [21]

 گنج دانش.

 . چاپ اول. تهران : کتابخانم گنج دانش.  « فرهنگ عناصر شناسی» . (ش2831، )_______،  _________ [27]

لید چهیاردهم، پیانزدهم و    . ج« وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشرریعه » . (ق2238)حرعاملی، محمّد بن حسن. [23]

 دارإحیاءالتراث العربی.نجم . بیروت : پچاپ هفدهم. 
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 .23. ش فصلنامۀ فقه اهل البیت علیهم السرالم)بالعربیه( قیم :  «. الصناعیالتلقیح . »(ق2225)حرم پناهی، محسن.  [25]

 .52-17ص

: علیی   . محقق و مصحح« تاج العروس من جواهرالقاموس» .(ق2222)حسینی زبیدی، محب الدین سیّدمحمّدمرتضی.  [13]

 لد دوم. چاپ اول. بیروت. دارالفکر.شیری. ج

عربری بره فارسری همرراه برا معرادل         -فرهنگ لغات و اصطالحات فقهری  »ش(. 2831)حسینی، سیّد محمّید.  [12]

 تهران : انتشارات سروش. چاپ دوم. .«انگلیسی

. تحقیق : رضیا اسیتادی .  چیاپ اول . اصیفهان :     « الکافی فی الفقه» . (ق2238)حلبی، تقی الدین بن نجم)ابوالصالح(.  [11]

 م امیرالمؤمنین علیه السالم.مکتبه اإلما

               .« تحریراألحکام الشرعیّه علی مذهب اإلمامیره » .(ق2213).بن منهر اسدیابومنصورحسن بن یوسف  حلی)عالمه(، [18]

 اإلمام الصادق علیه السالم.  مؤسسمجلد چهارم. چاپ اول. قم : 

 لد نهم. چاپ اول. قم : مؤسسم نشراسالمی. . ج« مختلف الشیعه .»(ق2225 ) ،________،  ______ [12]

 . تحقییق « شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام» . (ق2211). القاسم نجم الدین جعفربن حسنحلی)محقق(، ابو [11]

 لد دوم و چهارم. چاپ سوم. قم : مؤسسم المعارف اإلسالمیه. : عبدالحسین محمّدعلی بقال. ج

 چاپ سوم . تهران : مؤسسم البعثه. . « المختصرالنافع فی فقه اإلمامیه» . (ق2223 ) ، _________،  ______ [11]

روش هرای  چیاپ شیده در   « وضعیت حقوقی)نسب( کودک ناشی از انتقال جنین. »(ش2831 ).رضانیا معلم. محمّدرضا  [17]

 : تهرانچاپ دوم. : پژوهشکدۀ ابن سینا.  تنظیم. تهیه و و حقوق )مجموعه مقاالت( نوین تولیدمثل انسانی از دیدگاه فقه

 دۀ ابن سینا و انتشارات سمت. انتشارات پژوهشک

 چیاپ اول . قیم :  .« باروری های پزشکی از دیردگاه فقره و حقروق   » . (ش2838 ) ، ________،  _________ [13]

 بوستان کتاب قم.

 هشتم. دمشق. دارالفکرالمعاصر. چاپ. لد دهم. جالفقه اإلسالمی و أدلته. (ق2211 )زحیلی، وهبه. [15]

لید نهیم. چیاپ    . ج« المفصل فی أحکام المرأه و بیت المسلم فی الشریعه اإلسالمیه» .(ق2213)زیدان، عبدالکریم.  [83]

 مؤسسم الرسالم.  سوم. بیروت :

 العلمیه. دارالکتب . بیروت :لد هفدهم. چاپ اول. ج« المبسوط ». (ق2212 )سرخسی، ابوبکرمحمّدبن احمد بن سهل. [82]

 لد دوم. چاپ اول. بیروت : دارالفکر. . ج« األم» . (ق2211)شافعی، ابوعبدا... محمّدبن إدریس.  [81]

لید  . ج« نیل األوطار شر  منتقی األخبار من أحادیث سریّداألخیار » . (ق2231 )شوکانی، محمّدبن علی بن محمّید.  [88]

 ششم. چاپ اول. بیروت : دارالفکر.

لید  . ج« مسالک األفهرام إلری تنقریر شررائع اإلسرالم     » . (ق2211 ).ی عاملیشهید ثانی، زین الدین بن علی جبع [82]

 بنیاد معارف اسالمی. سیزدهم. چاپ سوم. قم :

 . چاپ اول. تهران : انتشارات مجد.« مجموعه مقاالت حقوقی» . (ش2831 )شهیدی، مهدی. [81]

فرهنگسیتان   تهیران :  . چیاپ سیوم.  «فرهنگ امالیی خط فارسی » ش(.2835زهرا.)صادقی، علی اشرف و زندی مقدم،  [81]

 .آثار(زبان و ادب فارسی)نشر
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چاپ هفتم. تهران : . « حقوق مدنی: اشخاص و محجورین» . (ش2832)صفایی، سیّدحسین و قاسم زاده، سیّدمرتضی.  [87]

 انتشارات سمت.

لید چهیاردهم. چیاپ اول. قیم : مؤسسیم      . ج« مستمسک العروه الروققی » . (ق2221)طباطبایی حکیم، سیّدمحسین.   [83] 

 دارالتفسیر. 

 : مؤسسم نشراسالمی. قم .لد دهم، دوازدهم و سیزدهم. چاپ اول. ج« ریاض المسائل» . (ق2211)طباطبایی، سیّدعلی.  [85]

 لد سوم. چاپ اول. تهران : مؤسسم البعثه. . ج«  مجمع البحرین» . (ق2221)طریحی، فخرالدین.  [23]

لد سوم. چاپ دوم. قیم : مؤسسیم   . ج« النهایه و نکتها» . (ق2227 )طوسی، ابوجعفرمحمّد بن حسن)شیخ النائفه(. الف. [22]

 نشر اسالمی.

 مؤسسم نشر اسالمی.  قم : لد چهارم. چاپ سوم..ج« کتا  الخالف» . (ق2227 )ب. ،________، ______  [21]

 لد نهم. چاپ چهارم. تهران : دارالکتب اإلسالمیه..ج«  تهذیب األحکام» . (ش2811 ، )________، _____  [28]

روش های نوین تولیردمثل  چاپ شیده در  «  آثارحقوقی تلقیح مصنوعی انسان ». (ش2831)علوی قزوینی، سیّدعلی.  [22] 

انتشیارات   : پژوهشیکدۀ ابین سیینا. چیاپ دوم. تهیران:      تنظییم تهییه و   .)مجموعه مقاالت( انسانی از دیدگاه فقه و حقوق

 دۀ ابن سینا و انتشارات سمت.پژوهشک

ابخانیم  انتشیارات کت  .جلد دوم. چاپ اول. قیم : « مفاتیر الشرائع» .( بی تا) کاشانی، محمّد محسن بن شاه مرتضی.فیض  [21]

 آیت ا... مرعشی نجفی.  

 چاپ اول. قم : مؤسسم دارالهجره. . « المصبا  المنیر» .(ق2231 )محمّد بن علی.فیومی مقری، ابوالعباس احمد بن  [21]

روشهای نروین تولیردمثل   چاپ شده در «  بررسی مسائل فقهی و حقوقی انتقال جنین . »(ش2831). قبله ای، خلیل [27]

انتشیارات   چیاپ دوم. تهیران :  : پژوهشیکدۀ ابین سیینا .     . تهییه و تنظییم  انسانی از دیدگاه فقه و حقوق)مجموعه مقاالت(

 دۀ ابن سینا و انتشارات سمت.پژوهشک

فصلنامۀ دیردگاه  . تهران : « بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع . »(ش2873 ، )________، ______- [23]

 .225 -221ص .22و 28. ش خدمات اداری : نشریۀ دانشکدۀ علوم قضایی و های حقوقی

حکم تکلیفی و وضعی انتقال جنین تکون یافته از اسپرم و تخمیک زن و شیوهر قیانونی بیه     . »(ش2831)قربان نیا، ناصر.  [25]

. تهییه و  نوین تولیدمثل انسانی از دیردگاه فقره و حقوق)مجموعره مقراالت(     روش هایچاپ شده در « رحم زنی دیگر

 ینا و انتشارات سمت. ژوهشکدۀ ابن سانتشارات پ چاپ دوم. تهران :: پژوهشکدۀ ابن سینا.  تنظیم

 ؤسسم امام هادی علیه السالم. م چاپ اول. قم :. « المقنع» . (ق2221)قمی، محمّد بن علی بن بابویه)شیخ صدوق(.  [13]

: عیسی والییی.   . تحقیق، تعلیق و ترجمه« جامع الشتات» . (ش2833 ) قمی، ابوالقاسم بن محمّد حسن)میرزای قمی(. [12]

 و علوم سیاسی دانشگاه تهران.انتشارات دانشکدۀ حقوق  : تهران لد سوم. چاپ اول.: ابوالقاسم گرجی. ج زیرنظر

 دارالکتب العلمیه. بیروت : لد اول. چاپ اول.. ج« فقه األسره المسلمه فی المهاجر» . (ق2211 ) کدی عمرانی، محمّد. [11]

لد دوازدهیم. چیاپ دوم. قیم :    . ج« جامع المقاصد فی شر  القواعد» . (ق2222)کرکی، علی بن حسین)محقق ثانی(.  [18]

 السالم. آل البیت علیهم      مؤسسم
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 چیاپ اول. قیم :  جلید اول.  . « موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی رحمه ا... علیره » . (ش2811)کریمی، حسیین.   [12]

 انتشارات شکوری.

تشیارات و  مؤسسیم ان . چیاپ اول. تهیران :   « بررسی تطبیقی حقوق خانواده» .(ش2832)گرجی، ابوالقاسم و همکاران.  [11]

 چاپ دانشگاه تهران.

 . چاپ چهارم. بیروت : دارالفکر.« الموطّأ»  .(ق2211)مالک بن أنس،  [11]

 چاپ سنگی. نجف : .« مناهج المتقین» . (بی تا ) مامقانی، عبدا... .  [17]

 نشرخط سوم.  تهران : چاپ اول. . « حقوق جزای اختصاصی اسالم» . (ش2831 )مؤمنی، عابدین. [13]

و  مؤسسیم الصیادق للنباعیه   تهیران :  چاپ چهیارم.  . « الفقه علی المذاهب الخمسه» . (ش2877)مغنیه، محمّد جواد.  [15]

 النشر. 

مؤسسیم النشیر   قیم :   دوم.لید دوم. چیاپ   . ج« فقه الحدود و التعزیرات» . (ق2217)موسوی اردبیلی، سییّدعبدالکریم.   [13]

 امعه المفید رحمه ا... علیه.  لج

مؤسسیم منبوعیات    قیم :  لد دوم. چیاپ اول. . ج« تحریرالوسیله» . ( بی تا) موسوی خمینی، سیّدروح ا...)حضرت امام(.  [12]

 دارالعلم.

لخیالی  سیّدمحمّدمهدی موسیوی خ . مقرر: « أحکام الرضاع فی فقه الشیعه» . (ق2227). موسوی خویی، سیّدابوالقاسم [11]

 سسم المنیر للنباعه و النشر. مؤ بی جا : چاپ اول. و محمّدتقی ایروانی.

لید اول. چیاپ   مقرر : میرزا علیی غیروی. ج   .« التنقیر فی شر  العروه الوققی» . (ق2223 ، )________، ______ [18]

 راف لنفی.: تحت اش بی نا     قم : اول.

 المنبعه العالمیه.  قاهره : .[ ] بی چا. « النسب و آقاره» . (م2531)موسی، محمّدیوسف.  [12]

انی. : محمودقوچی  . تحقیق، تعلیق و تصیحیح « جواهرالکالم فی شر  شرائع اإلسالم» . (م2532)نجفی، محمّدحسن.  [11]

 دارإحیاء التراث العربی.  بیروت :چاپ هفتم.  لد بیست و نهم، سی و یکم، سی و نهم و چهل و یکم.ج

قیم :   . چاپ اول.لد شانزدهمج .« یعهرمستند الشیعه فی أحکام الش»  ق(.2221مولی احمد بن محمد مهدی.)  نراقی، [11]

 آل البیت علیهم السالم.   مؤسسم
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