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 9داليل ژنتيكي در دعاوي اثبات نسب نقش    
 

 0پرویز عامری

 3نیا هاجر یاسینی

 چكيده
عنوان يكي از ادله اثبات در دعاوي نسب، مورد توجه  هاي ژنتيك به در دو دهه اخير آزمايش

 .  و حقوقي آن، ضرورت خاصي دارد   قرار گرفته است؛ بدين جهت تبيين اعتبار علمي
هاي خوني و  در موضوع اثبات نسب، آزمايش تجزيه گروه  ها  آزمايش  ترين  شده شناخته

بيشتري دارد. با توجه به اطميناني که    اعتبار علمي قطايت و و مورد اخير    است DNAآزمايش 
توان با استناد به   شود، اين سؤال مطرح است که آيا مي  حاصل مي DNAاز نتايج آزمايش 

نسب داد؟ برخي تمايل به اين نظريه دارند که آزمايش ژنتيك در آزمايش مزبور حكم به اثبات 
تواند مثبت نسب باشد. با اين سؤال فرعي   گيرد و مي  عرض ادله ديگر نظير اماره فراش قرار مي

نيز مواجه هستيم که مراجاه به آزمايش ژنتيك در دعوي اثبات نسب در بين چه کساني قابل 
تواند به خودي خود و   اضر اين است که آزمايش ژنتيك نمياتكا و اعتناست؟ يافته مقاله ح

مستقالً در اثبات نسب مورد مراجاه قرار گيرد. نتيجه آزمايش ژنتيك همواره ايجاد علم 
کند؛ متالق علم حاصل از آزمايش ژنتيك، با متالق علم قاضي به وجود نسب از دو جنس   نمي

با علم قاضي منتفي است. اين آزمايش در هستند و در نتيجه، فرض تاارض نتيجه آزمايش 
آن که نسب يك رابطه حقوقي است و  تواند رابطه خوني را اثبات کند؛ حال   حالت مي  ترين  دقيق

توان به آزمايش ژنتيك براي وجود نسب اعتنا کرد. در   بدون وجود شرايط اماره فراش نمي
کند نه آزمايش ژنتيك. به همين   ات ميصورت وجود امارَه فراش، اين اماره است که نسب را اثب

دليل، در موارد تحقق اماره فراش، مراجاه به آزمايش ژنتيك براي اثبات برخي دعاوي فرعي 
 گشا باشد. تواند راه  مانند احتمال عوض شدن نوزادان مي
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 مقدمه
شود، باعث شده این   ار حقوقی فراوان، مالی و غیرمالی، که بر اثبات یا نفی نسب مترتب میآث

موضوع در شمار یکی از مباحث مهم فقهی و حقوقی قرار گیرد. اثبات نسب به دو موضوع 

بستگی دارد: یك موضوع بیولوژیك و یك موضوع حقوقی. لذا برای اثبات نسب، صرف 

نها در صورتی که شارع و قانونگذار حدوث این رابطه را تحت رابطه خونی کافی نیست  ت

توان گفت نسب ثابت و برقرار گشته است. به همین دلیل   شرایطی مورد تأیید قرار دهد، می

توان لزوماً   حتی در مواقعی که رابطه خونی و ژنتیك مسلم است و تردیدی در آن نیست، نمی

انند مواردی که زن و مردی قبل از عقد نکاح، با هم حکم به وقوع نسب شرعی و قانونی داد  م

گمان از منظر آزمایش ژنتیك منتسب به  ارتباط داشته و صاحب فرزندی شوند  این طفل بی

  امّا دارای نسب قانونی نیست و آثار حقوقی نسب بر وی مترتب   این زن و مرد است

برقراری نسب شرعی محسوب  ذلك از آنجا که رابطه خونی شرط الزم برای گردد. مع  نمی

 یابد.   ها از دیدگاه حقوقی اهمیت می شود، بررسی ارزش و اعتبار این گونه آزمایش  می

.   این مقاله در صدد بررسی ارزش و جایگاه آزمایش ژنتیك در اثبات دعاوی نسب است

های مذکور، نیازمند تفکیك دعاوی است  زیرا  اظهارنظر در خصوص اعتبار آزمایش

توانند مؤثر واقع شوند  اما در برخی دیگر   دعاوی می  ای  های ژنتیك اگرچه در پاره ایشآزم

 از دعاوی، نقشی در روشن شدن حقایق و پیشبرد روند دادرسی ندارند.

های مذکور را از نظر متخصصان علم ژنتیك مورد  ابتدا الزم است میزان اعتبار آزمایش

ها در دعاوی  پرسش پاسخ داده شود که این آزمایش بررسی قرار گیرد و پس از آن به این

از   ها  مختلف از چه توان اثباتی برخوردارند؟ مقاله پیش رو ضمن بررسی این آزمایش

منظر علم ژنتیك و توجه به رویه قضایی موجود، نیاز یا عدم نیاز به انجام آزمایش در 

دهد. هر چند   د بررسی قرار میانواع دعاوی اثبات نسب و اعتبار فقهی و حقوقی آن را مور

در دعاوی اثبات و نفی رابطه پدرـ فرزندی، از آن به  DNAبه دلیل کاربرد زیاد آزمایش 

فرزندی و برخی  -شود، این آزمایش در اثبات و نفی رابطه مادر  عنوان تست ابوت یاد می

های ژنتیکی  مایشنیز حائز اهمیت است. فقهای معاصر حجیت و اعتبار آز  ها  دیگر از قرابت

اند. البته در این بین نقش قاضی هم در  را مشروط به حصول علم برای قاضی برشمرده
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تشخیص ضرورت انجام یا عدم انجام آن و هم در اعتبار آن با توجه به محتویات پرونده 

 .  مؤثر است
 

 ها هاي ژنتيك و اعتبار آن آزمايش
 بر آزمایش ، البته با تمرکزDNAو  های خونی از آزمایش تجزیه گروهبخش، در این 

DNA شود  می بحث. 
 

 هاي خوني  گروه تجزيه آزمايشـ 9

 ABوA ،B،  Oاز حیث گروه خونی به چهار دسته یا فنوتیپ  افراد مختلف انسان

گردد  برمیبه ارث   ها  ثابت شده است که خصوصیت هر یك از این دسته .شوند  تقسیم می

گروه خونی  بینی های خونی در انسان و پیش  بینی گروه پیش (.098، ص0، ج0349)خاوری، 

است. ازدواج دو   ای  کار نسبتا ساده ،فرزندانی که از گروه خونی والدین آنها معلوم باشد

شود  یعنی دارای گروه   سبب پیدایش فرزندانی نظیر خودشان می Oفرد از گروه خونی 

در مثالً   شود  افراد استفاده زیادی می های خون  از دانستن گروه د بود.نخواه Oخونی 

بین دو خانواده اختالف پیدا  نوزادانهای بزرگ گاهی ممکن است به علت تعویض  زایشگاه

شود. در این قبیل موارد آزمایش خون هر فرزند با پدر و مادر تا حد زیادی جواب صحیح 

 Oگروه خونی او  دو خانواده مدعی کودکی هستند که اگرمثالً  دهد.  را به دست می

ها دارای  شود که پدر و مادر یکی از خانواده های الزم معلوم  پس از آزمایشو  باشند  می

  AB و Oهای خونی   و پدر و مادر خانواده دوم دارای گروه Oو Aهای خونی   گروه

زیرا خانواده دوم   است  ای  در این حالت تعیین پدر و مادر واقعی طفل کار ساده ،ندهست

 داشته باشد. بنابراین فرزند متعلق به خانواده اول است. Oگروه خونی  باتواند فرزندی   مین

صاحب  ،ABاز مردی با گروه خونی   بدون عقد رسمی Aبا گروه خونی  زنی همچنین اگر

و خود باشد،  طفل رابطه خونی بینمرد منکر وجود  و شود  ABفرزندی با گروه خونی 

دهد که احتمال پدر بودن مرد   ترکیب دو گروه خونی، نشان میبررسی ژنتیکی امکانات 

باشد به احتمال بسیار زیاد پدر طفل شخص  Oاز گروه خونی  مردولی هرگاه  وجود دارد.
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دیگری خواهد بود. در هر صورت باید در نظر داشت که گروه خون در این سیستم تا 

توان ثابت   ولی به طور دقیق نمی ،تواند در پیدا کردن مجهول مؤثر باشد  حدود زیادی می

  زیرا گاهی پدر حقیقی و فرد مظنون هر دو دارای ر فرضی باشددفرزند پ ،کرد که کودک

 (.099، ص0،ج0349)خاوری،باشند  گروه خونی مشابه می

گروه خونی باشد،  Oمرد زن و ذکر این نکته شایان توجه است که اگر گروه خونی 

% مردم جامعه دارای این گروه خونی 51این در حالی است که  د.باش O دتوان  ها هم می بچه

از طرف دیگر در هر یك ،توان گفت که در این مثال رابطه ابوت وجود دارد  ند  پس نمیهست

 های خونی استثنائاتی وجود دارد.  از این سیستم

 

 DNAآزمايش  ـ0

که از دقت، حساسیت    است DNAآزمایش ژنتیکی، آزمایش   ترین  جدیدترین و پیشرفته

. در این قسمت نحوه انجام آزمایش، کاربرد و 0های زیادی برخوردار است و کاربرد

هر صفت توسط یك جفت عامل )ژن( کنترل  مشکالت آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 .(01، ص0، ج0376واتسون،   )   اند ها از پدر و دیگری از مادر گرفته شده گردد. یکی از این ژن  می

ند، در واقع همان کن  های سلول حمل می الگوهایی که اطالعات توارثی را در کروموزم

ها از چهار  . ژن  است (اسید نوکلئیك به نام اسید دزوکسی ریبونوکلئیك)  DNAهای مولکول

قرار دارند.  DNAکه پیوسته به یکدیگر در طول رشته    اند نوکلئوتید متفاوت ساخته شده

. هر ژن 5، گواتین4، سیتوزین3، تیمین2آدنینعبارتند از:  )بازها(ایی شیمیاین چهار ماده 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در زمان ریاست  «بخش دی ان ای»ابتکار ایجاد کشورمان و در پزشکی قانونی ـ استفاده از این آزمایش 0

 هللآیت ا ،توسط ریاست وقت قوه قضائیه 0374بهمن  09دکتر توفیقی شکل گرفت و اندکی بعد این بخش در 

های ارجاعی  افتتاح شد. ایجاد چنین نهادی در پزشکی قانونی سبب سرعت و دقت بیشتر در پرونده ،یزدی

 ،قرار گرفت« دی ان ای»رد انجام آزمایش ای که در این مرکز مو از سوی دادگاه شده است. اولین پرونده

 (.50، ص0384)صمدی مله، مربوط به تعیین رابطه نسبیت بود
2- Adenine  
3- Thymine 
4- Cytosine  
5- Guanine 
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به صورت پیوسته به یکدیگر است که دستورالعملی متفاوت با  A-T-C-Gشامل چند هزار 

تعیین توالی این نوکلئوتیدها بیانگر هویت هر فرد  (7، ص0384ماکوئل،    ) های دیگر دارد ژن

 هریك از  ند در حالی کههستجفت کروموزم  23انسان دارای های بدن  . تمام سلول  است

 که لقاح صورت   کروموزم دارند. هنگامی 23فقط  (اسپرم و تخمكهای جنسی) سلول

 23کروموزم از تخمك و 23جفت کروموزم ) 23، اولین سلول انسان جدید با گیرد می

ول، ترکیبی از کروموزم سل 46آید. بنابراین   کروموزم از اسپرم ( به وجود می

های پدر و مادر هر فرد  ها نیز ترکیبی از کروموزم های پدر و مادر و ژن کروموزم

 0(های همسان افراد مختلف )به جز دو قلو DNAهای  مولکول (.00، ص0، ج0376واتسون،   )است

  کامال مشابه داشته باشند DNAتوان دو فرد را یافت که   و نمی با یکدیگر متفاوت است

 والدین با فرزندان متفاوت است. DNAحتی 

در  DNA. مولکول   اند ی به نام باز تشکیل شدهئاز اجزا  ها  ژن که گفته شد،  همان طور

ا اجز هـ باز تشکیل شده است. این0411تا  211ای خاصی است که از اجزطول خود دارای 

شود.   اطالق می« شونده مناطق تکرار»ها  لذا به آن    اند چندین بار تکرار شده DNAدر طول 

)بازها( این مناطق تکرار شونده  دهنده تشکیل یترتیب پشت سر هم قرار گرفتن )توالی( اجزا

توالی  های همسان، تنها دوقلو از فردی به فرد دیگر متفاوت و منحصر به خود اوست.

هویت ناخت مشابه دارند. بنابراین با تعیین توالی بازها در این مناطق تکرارشونده امکان ش

 DNA یك فرد وجود خواهد داشت. همان گونه که اثر انگشت هر فرد مختص به خود اوست،

 (.50، ص0387صناعی زاده،    ) هم خاص خود اوست

  فرزند و پدر احتمالی، خونی مادر های هگرو ابتداسی ابوت در پزشکی قانونی، رجهت بر

  به این لزوماً تناسب داشت، ند با همفرز و فرضی کنند. اگر گروه خونی پدر  را بررسی می

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها که منشا  ، توده کوچك سلولهای یکسان دارند. در طول دو هفته اول دوره جنینی ـ دو قلوهای همسان ژن0
آید که  شود و از این مرحله به بعد دو جنین به وجود می فرد جدیدی است، تصادفا به دو قسمت تقسیم می

آیند که مادر همزمان دو تخمك آزاد  کند.در حالی که دوقلوهای غیر همسان وقتی به وجود می رشد می
ند و به این ترتیب دو جنین با دو ترکیب ژنی متفاوت به شو سازد. دو اسپرم با این دو تخمك ترکیب می می

آید.شباهت این دوقلوها به یکدیگر بیشتر از شباهت خواهر و برادرهای معمولی نیست  فقط روز  وجود می
 (.02، ص0384)ماکوئل، ها یکی است تولد آن
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هزاران فرد با گروه خونی مشابه وجود است  چرا که  طفلشخص پدر  آن معنا نیست که

توان برای اثبات این رابطه استفاده کرد. از لحاظ   می  DNAآزمایش در این حالت از دارند. 

ن از جمعیت دنیا آن قدر باالست که تعداد احتماالت آ DNAهای پروفیل  آماری ویژگی

)شیرزاد، اعتمادی برای هر فرد اختصاصی باشد توان به صورت قابل  . پس می  بیشتر است

هیچ گونه تجانسی بین پدر های خونی  از آزمایش تجزیه گروهاگر  البته ( 66، ص0385

 DNA آزمایش ،بعد از آن و باید دکرتوان رد   احتمالی و فرزند مشاهده نشد، ابوت را نمی

Typing های   در حالت عدم تجانس گروه بنابراین (.033، ص0389 طلیعه علیا،)دارا انجام د

جهت اطمینان بیشتر و حساسیت موضوع دعاوی نسب، آزمایش به شود   شنهاد مییپ خونی

DNA .نیز انجام شود 

انجام داد و به  را برای تست ابوت DNA توان آزمایش  می   از نظر علمیدر مجموع 

 :0خصوص الزم است نکاتی مد نظر قرار گیرداما در این   ز دست یافتنتیجه نی

دقت فردی که  و خارجی: عوامل انسانیـ توجه به امکان خطاپذیری آزمایش ناشی از 0

 ، با توجه به محاسبات دقیق آماری،دهد، همچنین فردی که جواب را  را انجام می  ها  آزمایش

بهتر است حداقل دو فرد    به همین دلیل  است خوردارای بر ه کند از اهمیت ویژ  تفسیر می

رعایت کامل اصول مربوط به محیط  جواب حاصل را تفسیر کنند تا احتمال خطا کمتر شود.

، میزان ولتاژ برق DNAکشت مانند میزان مواد آزمایشگاهی و ... مورد نیاز جهت تجزیه 

یجه آزمایش مؤثر خواهد بود. متصل به محیط کشت، تمیز بودن وسایل آزمایشگاهی در نت

شود.   آزمایش می   بنابراین کوچکترین خطای آزمایشگاهی باعث کاهش اعتبار علمی

دارند که هرچند آزمایش مذکورـ اگر صحیح و تأکید  متخصصان این رشته بر این امر

انجام شودـ بسیار دقیق بوده واز قطعیت باالیی برخوردار است، اما همین دقت و   علمی

شود و   اسیت، نقش تیغ دو لبه را دارد  یعنی در عین مزیت، عیب محسوب میحس

  آن، نتیجه حاصل را تغییر تجزیه و تفسیردر  یا انسانیخطای آزمایشگاهی  کوچکترین

 خواهد داد.
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 یا وضع حمل، هنگام بارداری برخی موارد در ـ توجه به زمان انجام آزمایش:2

به  ( 059ـ058، ص0، ج0335میردامادی، )شود  در میمقداری از خون جنین وارد خون ما

های جنینی در خون  سلول ماه بعد از وضع حمل 01الی  8تا  که حتی ممکن است  ای  گونه

. بنابراین جهت اطمینان بیشتر و حساسیت موضوع، بهتر است که ه باشدمادر باقی ماند

 نتیکی خونگیری شود.های ژ پس از سپری شدن این مدت، از مادر جهت انجام آزمایش

شوهرش( با وی  پدرشوهر یا برادر اگر یکی از خویشاوندان همسر زوجه )مثالً ـ3

 یا دو مرد که رابطه خویشاوندی دارند)مثالًبرقرار کرده باشند، رابطه نامشروع یا به شبهه 

دو برادر( با زنی رابطه نامشروع داشته باشند و در تعیین پدر خونی طفل اختالف پیش 

در انجام آزمایش باید دقت زیادی صورت گیرد. حال اگر  . بنابراینشود  د، کار پیچیده میآی

مثالً  ،که زن و مرد)یا زن و شوهر( خویشاوند نیز باشند رخ دهدهایی  این اتفاق در خانواده

ند، موضوع اشپسرخاله ب ـپسردایی یا دخترخاله  ـ پسرعمو یا دخترعمه ـ دخترعمو

،   د. فرض کنید زوجه با برادر شوهرش که در ضمن پسر عمویش نیز استشو  تر می پیچیده

و  استدر این مورد چون برادر شوهر با شوهر زوجه، برادر  ،رابطه نامشروع برقرار کند

تر  مشکل ،این که بچه به کدام یك تعلق دارد % شباهت ژنی دارند، تشخیص 51با یکدیگر 

پسرعمو  ـاین که دخترعمو رادرشوهرش، به دلیل زوجه با بچون خواهد شد. از طرف دیگر 

 طفل،آنها و  DNAاند و منشا واحدی دارند )پدربزرگ و مادربزرگ(، باید در آنالیز  بوده

ای صورت گیرد. از این فراتر در فرضی است که زوج با برادرش، دوقلوی  ه توجه ویژ

ند و اختالف ژنی آنها یکسانتقریباً  همسان )یك تخمکی( باشند و چون از لحاظ ژنتیکی

 توان به نتیجه رسید.  نمی نیزآزمایش  این ، از  بسیار کم است

 DNA آزمایش در دهه اخیر، برخی نویسندگان بطور کلی اظهاراتی در خصوص ارزش

مصادیق اماره، موارد مرتبط با کارشناسی    یکی از آنها براین باور است که  اند داشته

در صد  بلکه قطعیت صد ،آور نیست ظنزیرا   اماره باشد دتوان  نمی  ای  یعنی دی ان  نیست

ن و امارات قطعی همانند یقرابرخی بر این نظرند که  در مقابل، (.471، ص0388لو،  )قرجه 0دارد

هستند  در ردیف امارات و ادله ظنی  DNAمانند آزمایش    های دقیق و علمی کارشناسی
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قطع کارشناس به دادرس منتقل این که  دلیل به بر قول متخصص،  قاضی اعتماد زیرا

  همان طور  (212، ص0386،  )کریمیدگرد  گردد، موجب ظن معتبر است و اماره محسوب می  نمی

های ژنتیکی اذعان  که سابقا نیز گفته شد، متخصصان این رشته به احتمال خطا در آزمایش

توانند برای قاضی   ها نمی آزمایش دانند  پس به طریق اولی این  ها را قطعی نمی دارند و آن

شود. به   صحبت می  ها از علم قاضی  یقین و قطعیت ایجاد کنند. به همین دلیل، در این پرونده

در جهت اثبات رابطه نسبی با وجود قراین و  DNAرسد در رویه قضایی آزمایش   نظر می

به اعتبار آن دارند  به ویژه کند و تمایل   محتویات پرونده، غالباً برای قضات ایجاد علم می

 .  در مواردی که در راستای تحقق نسب مشروع و شرایط اماره فراش است
 

 انواع دعاوي اثبات نسب 
عالقه و رابطه خونی و حقوقی موجود میان دو نفر که در اثر تولد یکی »عبارت است از  نسب

ی رابطه پدر فرزندی و از صلب یا بطن دیگری به وجود آمده است. نسب به معنای اخص یعن

رابطه خونی و حقوقی است که پدر و  ،نسب در این مفهوم (.8، ص0349، )امامی«مادر فرزندی

بنابراین شامل خویشاوندان  ( 0، ص2، ج0383کاتوزیان،)کند  مادر را به فرزندان آنان مربوط می

ده و کردی شروع قانون مدنی مباحث مربوط به اوالد را با خویشاون شود.  در خط اطراف نمی

راجع به خویشاوندی باواسطه و اما  است  به خویشاوندی مستقیم و بالواسطه پرداخته

دعاوی توجه ویژه به این مقاله ضمن در  همچنین خویشاوندی اطراف گفتگو نکرده است.

 .خواهری ـاثبات رابطه برادر شود، مانند  نیز پرداخته مینسب خاص، به نسب عام اثبات 

ند و حفظ هستو دارای نسب مشروع  متولدحقوق کودکانی که در خانوده حمایت از 

 کند که نسب طفل نیاز به اثبات نداشته باشد و نفی آن نیز به  ها ایجاب می رمت خانوادهح

 . قانونی است های همواردی استفاده از امار معقول در چنینشود. تنها راه نپذیرفته  سادگی

شورها، قانونگذار طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به در حقوق ما نیز مانند سایر ک

داند و برای احراز این امر که طفل در اثر نزدیکی زن و شوهر به وجود آمده   شوهر می

انون ق 0058در ماده  (.03، ص2،ج0383کاتوزیان،   ) گیرد  حداقل و اکثر حمل یاری می است از

ملحق به شوهر است مشروط به این که از طفل متولد در زمان زوجیت »آمده است:  مدنی
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 ،نادر این می. «ماه نگذشته باشد 01ماه و بیشتر از  6تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 

 خاصیاز اهمیت ، به ویژه اثبات نسب پدرـ فرزندی، اثبات رابطه نسبی والدین و اوالد

، سپس دعاوی اثبات دادهاختصاص  آنرا به  عمده بحث ،به همین دلیل  برخوردار است

ذیل دعاوی ( DNA های ژنتیکی )به ویژه گردد و نقش آزمایش  نسب خویشاوندی مطرح می

 شود.  بیان می
 

 بين والدين و فرزنداناثبات نسب ـ 9

 اثبات نسب پدر ـ الف

این که اقامه دعوا از سوی چه کسی مطرح گردد، این بخش به سه قسم تقسیم  بسته به 

 شود:  می

ترین  شایعو  مادر طفل ،خواهان آناین دعوا که  از سوي مادر طفل: نسب پدراثبات ـ 

است. در غالب این دعاوی، تحقق شرایط اماره فراش ذکر قابل چند فرض در ،  ستدعوا  

 گیرد.  مورد تردید خوانده قرار می

 کرده است، دعوای اثبات نسب فرزندش را علیه شوهر خود مطرح طفل، مادر فرض اول:

گردد. بار اثبات این دعوا بر عهده زن   زوجیت را در زمان انعقاد نطفه منکر می، خوانده اما

از شهادت شهود، تحقیق توان   می و البته محدودیتی در نوع ادله اثبات آن وجود ندارد  است

 عدم ثبت علت طرح بسیاری از این نوع دعاوی یا به دلیل. استفاده کرد. ..محلی، سند و 

مثالً  .  مدتها پس از وقوع نکاح است   تنظیم نکاحنامه رسمی ویژه عقد موقت( یاه )ب وقوع نکاح

در حالی  ،  ستین ویمتعلق به  ،قبل از عقد متولد شده است چون طفلکند   می اظهارخوانده 

و بوده که خواهان مدعی است سند ازدواج زمانی تنظیم شده که وی از همسرش باردار 

این که خواهان مدعی است  یا  .1سال قبل از تاریخ ثبت آن بوده است تاریخ وقوع نکاح یك

درحالی که خوانده منکر  بوده،در زمان نزدیکی بین او و خوانده صیغه شرعی جاری شده 

ارتباط نامشروع  -در این زمینه حو به پرونده کیفری مطر   استوجود زوجیت در آن زمان 
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در (. 577-566، ص2،ج0381)بازگیر،0دکن  می استناد ـ بین خواهان و خوانده در دوران نامزدی

این فرض، چون شرط اول اماره فراش ،زوجیت، ثابت و محرز نشده است، بنابراین رابطه 

 آید.  نسبی به وجود نمی

 این در مفقود شرط زیرا کنند  نمی ایفاء را نقشی دعاوی نوع این در ژنتیك های آزمایش

 اثبات» دعوای بنابراین  باشند امر این مثبت توانند نمی یشهاآزما و باشد می «زوجیت» دعوا

 الزام»دادخواست  تواند می زن اما شود  می رد فراش اماره شرایط فقدان دلیل به« نسب

 از دعوا این در و نماید مطرح مرد علیه را «نفقه پرداخت و شناسنامه اخذ به خوانده

 که معناست بدین صرفاً باشد  مثبت آزمایش نتیجه چنانچه نماید. استمداد ژنتیك آزمایش

 وحدترأی  طبق و{ قانونی و شرعی نسب نه} است برقرار خونی رابطه مرد و طفل بین

 شرعی نسب  اینکه بدون شود، می طفل برای دادخواست موضوع به مکلف  مرد 607 رویه

 .شود برقرار مرد و طفل بین قانونی و

در حالی که زوج  ،شود  بات نسب مطرح میاز سوی مادر طفل دعوای اث فرض دوم:

  در حالی که عقد موقت باردار شده، پس از مدتی از وقوعخواهان مثالً  .  منکر دخول است

 د دان  میو طفل را ملحق به خود ن   است منکر دخولاما  هرچند زوجیت را قبول دارد،زوج 

به این  نیز زوجه دهد. م نمیانجا طفلدر جهت اخذ شناسنامه برای    بنابراین هیچ اقدامی

این که در دوران عقد )فاصله بین وقوع نکاح  یا  نماید.  میاقامه دعوای اثبات نسب  ،منظور

این که در طول دوران زندگی مشترک وی  یا و تا جشن عروسی( زوجه باردار شده است 

ظاهراً  .  تمنکر دخول اسو داند   آبستن شده در حالی که زوج طفل را منتسب به خود نمی

نزدیکی زن و شوهر از امور و این در حالی است که    بار اثبات بر عهده مدعی الحاق است

دانند، پس چه باید کرد که   پنهانی است و گاه تاریخ وقوع آن را خودشان نیز به دقت نمی

 گذار در حمایت از خانواده و کودکان متولد در اماره فراش مفید واقع شود و تمهید قانون

شوهر را اماره همبستری  و از حقوقدانان، زندگی مشترک زن برخی نگردد؟ هآن بیهود

 مباح شدن رابطه جنسی بین دو همسر ،ف نکاحاهدایکی از مهمترین    زیرا  اند آنان دانسته
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عمل شده و مانعی سبب جدا ماندن همسران از یکدیگر  ظاهر این است که به آن و   است

دلیل از کسی که مدعی  مطالبهو  هایی برای استناد به اصول عملینشده است. بنابراین ج

به کلی اماره  ،اعتمادی به این ظاهر ویژه که بیه ب  ماند  باقی نمی ،است یوقوع نزدیک

سازد و مبنای اماره فراش را بر امری مجهول و   را بیهوده می مق. 0058موجود در ماده 

 0059در نهایت ایشان با توجه به ماده  (.54، ص2، ج0383)کاتوزیان،دهد  اثبات نشدنی قرار می

 ان زوجیت را اماره قانونی دانسته و بر یکی از نویسندگانرق.م وقوع نزدیکی در دو

قضایی  اتکه فرض نزدیکی در مدت زوجیت را یکی از امار (062، ص5، ج0366،  )امامی

که با وجود حکم  اند ا این دانستهنتیجه نادرستی نظر وی ر و اند دهکرایراد  ،  است  پنداشته

بخواهد  دلیل وقوع نزدیکی و تاریخ آن را ،تواند از مدعی نسب  ق.م، دادرس می 0059ماده 

(. 55همان ص)نداند ع نزدیکیودلیلی بر وق ،و نکاحی را که منتهی به وجود نزدیکی شده است

 :حالت شد سهرسد باید قائل به تفکیك بین   به نظر می

در این  و زوجه باردار شده است. اند دهکرزوجین زندگی مشترک را شروع  حالت اول:

و باید به این    است زندگی مشترک اماره بر همبستری زوجین و وقوع نزدیکی مورد،

 دانست.انکار دخول مقدم  در را بر اصل عدم نزدیکی و قول مرد ظاهر اعتماد کرد و آن

 نکاح از انحالل ده ماهر فاصله کمتر از و طفل د زندگی مشترک منحل شده حالت دوم:

در مورد اثبات نسب طفلی که بعد از  گذارقانونق.م، 0059 . با توجه به مادهیافته استتولد 

انحالل نکاح متولد شده است، وقوع نزدیکی بین زن و شوهر را مفروض دانسته و معنی 

، دلیل بر وقوع نزدیکی این فرض ایجاد اماره قانونی است که در صورت به دنیا آمدن طفل

 .  است بین زن و شوهر

 .، طلب اثبات وقوع نزدیکی کرد)زوجه( بنابراین در دو حالت مذکور نباید از مدعی الحاق

 اگر ثابت کند که مدتی به دلیل حبسمثالً  ـوجود دارد زوج البته امکان اثبات خالف آن برای

تاریخ تولد طفل و    در صورتی که ، است ب بوده و با زوجه نزدیکی نداشتهیغا مسافرت یا

 باشد.انعقاد نطفه در دوران غیبت  بیانگرمدت بارداری نیز 

 باردار زوجه در دوران عقد )فاصله بین وقوع نکاح و شروع زندگی مشترک( حالت سوم:
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دعاوی ناشی از این مورد  زیرا    حالت از اهمیت خاصی برخوردار استاین  شده است.

.   شرط الحاق طفل به پدر است نزدیکی و احتساب مدت حمل از آن تاریخ،شایع است. وقوع 

بر اصل عدم،  در صورت وقوع اختالف بین زوجین در خصوص نزدیکی، بنا براین اساس،

، 0هـ، ج0400  عاملی، 44، ص2هـ، ج0413  اردبیلی، 258ص ،2هـ، ج0418حلی، )قول مرد مقدم است

  خمینی، 283، ص2هـ، ج0401  خویی، 242، ص25هـ، ج0403همو،   277، ص2تا، ج   سبزواری، بی435ص

بار اثبات بر ، بنابراین .(575، ص3هـ، ج0428  بهجت، 507هـ، ص0420  فاضل لنکرانی، 318، ص2تا، ج بی

اما    اند البته برخی فقها هرچند این اصل را پذیرفته گیرد.  دوش مدعی نزدیکی )زن( قرار می

م بین زن و مرد، آن را به عنوان ظاهر بر اصل عدم دخول مقدم در صورت اثبات خلوت تا

  طباطبایی حکیم، 78، ص2هـ، ج0403)گلپایگانی، دانند  زیرا دعوی زوج مخالف ظاهر است  می

 (.53، ص3هـ، ج0405

است و با اثبات این امر، نسب برقرار  نشان از دخول 0این که آیا خلوت تام البته در 

ارخاء ستر نشان از ی از فقها معتقدند که گروه .2نظر وجود دارداست یا خیر، اختالف 

همراه با سوگند ـ به دلیل مطابقت با اصل عدم مواقعه ـ  قول زوجبنابراین،   دخول نیست

  حلی، 673، ص2هـ، ج0406)عمید، مقدم است و بدون نیاز به لعان، طفل از او منتفی است

این که مستند  ضمن   (20، ص34تا، ج   نجفی، بی098ص ،01هـ، ج0403  عاملی، 451، ص7هـ، ج0403

)حلی، دانند نه ارخاءستر  است که دخول را موجب ثبوت مهریه کامل می 3این گروه روایاتی

 (.394، ص3هـ، ج0417  حلی، 345، ص3تا، ج ، بی   کاظمی272، ص2هـ، ج0418

هـ، 0411)طوسی، تطبق نظر برخی دیگر از فقها، خلوت تام نشانه دخول اس در مقابل،

 (.205، ص3هـ، ج0407  سیستانی، 238، ص2هـ، ج0400  عاملی، 88، ص01تا، ج   بحرانی، بی470ص

 :  مستند این گروه دو دسته روایات است

 
                                                 

الستر أو إغالق الباب مع عدم حصول مانع، كالجـ  فـي الرجـل، و القـرن فـي       ان كانت الخّلوة تامة، و يعني بها إرخاء»ـ 0
 (.259هـ، المتن، 0401جمال الدین حلی، «)المرأة، بل يج  المهر في الظاهر، عمال بشاهد حال الصحيح

ـ این بحث فقهی در پی این مسأله مطرح شده است که طالق پس از این که بین زوجینی خلوت تام صورت 2
بوده است، رخ داده و زن بعد از طالق ادعای حاملگی کرده است، در حالی که مرد منکر مواقعه است. گرفته 

 آیا شرایط اماره فراش )الحاق( تحقق یافته است که بتوان لعان کرد یا خیر؟

  .27091، ح322، باب 55، ص20هــ، ج0419حر عاملی، ـ ر.ک: 3
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، باب 55، ص20هـ، ج0419)حرعاملی، ـ روایاتی که در خصوص مهریه وارد شده است 0

ن و مردی خلوت کنند سپس زن ادعای چنانچه ز براساس این گونه روایات،، (27092، ح322

هـ، 0411)طوسی، شود  مستقر می بر عهده مردمواقعه و مرد منکر دخول شود، تمام مهریه 

است که   ای  وجود خلوت امارهزیرا   (227، ص3هـ، ج0414، باب المهمور  فاضل مقداد، 470ص

، 3، ج0421صیمری، راشد    ) داللت بر رجحان قول زن دارد، قول وی موافق با ظاهر است

 (. 259هـ، المتن، ص0401الدین حلی،    جمال046ص

  حرعاملی، 36، باب لعان، ح093، ص8هـ، ج0417)طوسی، ـ روایاتی که در باب لعان آمده است2

بر این   (28900از ابواب لعان انه الیقع العان اال بعد الدخول و حکم الخلوه، ح 2، باب402، ص22هـ، ج0419

   زیراتواند از طریق لعان نفی ولد کند  کند، مرد می را ثابت خلوت تام اگر زناساس، 

قول زن را  ،عمل براساس ظاهر. بنابراین، شرایط الحاق طفل به پدر محقق شده است

 (.88، ص01تا، ج بحرانی، بی   ) دارد  مقدم می

بحث عده  این که در ، ضمن   تر است رسد استدالل و مستندات گروه دوم قوی  به نظر می

شود   سؤال می و حمل، احتیاط خاصی باید صورت گیرد  زیرا در روایتی از معصوم

؟ امام   اما مواقعه صورت نگرفته است، آیا عده الزم است   اند که زن و مردی خلوت کرده

بَابُ ، 019، ص6هـ، ج0417)کلینی،   اند از سوی زن داده« عده از آب»دستور به لزوم نگهداشتن 

که حمل صرفاً از نزدیکی جنسی متکون    که مؤید این نکته است (6، حوجِبُ الْمَهْرَ کَمَلًامَا یُ

گردد. دلیل الحاق   شود  بلکه جذب منی و استرسال آن در رحم باعث الحاق طفل می  نمی

طفل به پدر صرفاً نزدیکی نیست  بلکه نزدیکی مورد شایع و غالب است و گرنه 

ارد  زیرا حمل صرفاً از نزدیکی)دخول به معنای خاص( به خصوصیت و موضوعیتی ند

گردد، مورد نظر   این که سبب انعقاد نطفه می آید  بلکه نزدیکی جنسی به اعتبار   وجود نمی

واقع شده است. در غیر این صورت باید طفل متولد از تفخیذ زن و شوهر منتسب به پدر 

مشروع بوده و به پدر ملحق خواهد شد و  اًو عرف طفل مزبور شرعاً   آن که  نباشد. حال 

شرط صدق فراش، وقوع عقد ازدواج و احتمال انزال است و »به تعبیر یکی از حقوقدانان 

)جعفری «علم به دخول الزم نیست  حتی علم به عدم دخول هم مضر به تحقق فراش نیست

 (.496، ص0378لنگرودی، 

 اقرار زوجین یا شهادت شهودـ شرط  بنابراین در صورت اثبات خلوت تام ـ به وسیله
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  زیرا   های ژنتیك نیست دوم اماره فراش)دخول( تحقق یافته و نیازی به انجام آزمایش

 .0ها، توان مقابله با اماره قانونی فراش را ندارد اماره فراش محقق است و این آزمایش

نیست.  اما اگر حتی خلوت تام ثابت نشود، بنا بر اصل عدم مواقعه، نسب محقق

، انجام آزمایش   بنابراین در موردی که شرط دوم اماره فراش، نزدیکی، مفقود است

شود  زیرا در صورتی که نتیجه حاصل، وجود تجانس خونی بین   ژنتیکی پیشنهاد می

تواند به   طفل و زوج باشد و باعث علم قاضی به وجود نسب قانونی بین آن دو گردد، می

 صل عدم غالب گردد.عنوان اماره قضایی بر ا

خوانده   دعوای اثبات نسب توسط مادر طفل اقامه گردیده در حالی که فرض سوم:

اختالف  درفقها برخی . به نظر   مدعی عدم رعایت حداقل یا حداکثر مدت حمل است

قول مدعی الحاق )زن( چنانچه بر دخول و والدت اتفاق نظر باشد، زوجین در مدت حمل، 

ماه از زمان  6زوجه مدعی تولد طفل در بیشتر از مثالً  ( 318تا، ص ی، بیخمین   ) مقدم است

زوج منکر تولد طفل در   ، در حالی که  ماه از انحالل نکاح است 01نزدیکی و یا کمتر از 

. اما برخی دیگر بر این نظرند که صرفاً اگر اختالف حداکثر مدت حمل استیا حداقل و 

ول زن مقدم است و اگر اختالف در اقل حمل باشد، قول راجع به اکثر مدت حمل باشد، ق

 (.303، ص3تا، ج   سیستانی، بی435، ص0هـ، ج0400)عاملی،   مرد مقدم است

تواند ناشی از مشتبه بودن تاریخ وقوع نکاح   در مدت حمل می رسد اختالف  به نظر می

ر اثبات بر دوش زن و یا تاریخ انحالل آن یا تاریخ تولد طفل باشد که در هر سه حالت، با

اختالف در ناشی از  پذیر است و اگر با هریك از ادله اثبات مانند شهادت شهود امکان

باشد، به نوعی بازگشت به فرض اول یا دوم است که در این صورت،  تاریخ نزدیکی

 مورد به عنوان اماره قضایی تواند   می در دوران بارداریانجام شده سونوگرافی نتیجه 

 .ه قرار گیرداستفاد

این که ریشه  با این حال، نقش دالیل ژنتیکی در این دعاوی )فرض سوم( بسته به 

 گردد یا به فرض دوم، متفاوت است.   اختالف به فرض اول برمی
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توانایی اقامه و  ،از این جهت که طفل قبل در قسمت: اثبات نسب پدر از سوي فرزندـ  

اما   شد  ثبات نسب از سوی مادر وی مطرح میصالحیت اقامه دعوا را نداشت، دعوای ا

دعوی اثبات نسب علیه مردی  دتوان  می، از سن صغر خارج و کبیر شده باشد ویچه نچنا

در این نوع دعاوی، خوانده رابطه نسبی بین خود  اقامه کند و مدعی رابطه نسبی با او شود.

منکر زوجیت با مادر مثالً  ند ک  و خواهان را به دلیل عدم تحقق شرایط اماره فراش نفی می

تواند با توسل   می . وی  بار اثبات برعهده خواهان است ،شود که در این صورت  خواهان می

زوجیت  خوانده هر چنداین که  یا    0نمایدبه شهادت شهود یا تحقیق محلی این امر را اثبات 

مثالً   ل و اکثر حمل نشده استدارد که رعایت اق   میاما در دفاع از خود بیان  دارد، را قبول

روز قبل  069در حالی که تاریخ ازدواج  باشد،روز پس از طالق به دنیا آمده  03خواهان 

  .باشدروز( رعایت نشده  081حداقل مدت حمل از زمان ازدواج ) باشد  یعنیبوده 

در اثبات نسب پدری از سوی فرزند نیز مانند مورد قبل)اثبات نسب پدری از سوی 

شود. از   شود. غالباً این رابطه نسبی به واسطه شهود ثابت می  در طفل( عمل میما

توان استفاده کرد که میزان اعتبار آن بستگی به علم قاضی با   نیز می DNAآزمایش 

 توجه به محتویات پرونده و قراین موجود در آن دارد.

رح گردد و خواه در خصوص اثبات نسب پدری )خواه از سوی مادر طفل مط ،در مجموع

زمانی  .از سوی فرزند کبیر(، باید شرایط الحاق نسب )اماره فراش( بر قاضی محرز گردد

های  و نیازی به انجام آزمایش شودحکم به الحاق نسب باید شرایط فراهم باشد، که این 

تواند وجود   اشاره شد، آزمایش ژنتیك همانند آزمایش خون می     چنان که   ژنتیکی نیست

آورتر  اطمینانابطه طبیعی و خونی را محرز کند  هرچند به طور معمول، نتیجه این آزمایش، ر

و گاه موجد علم است  اما متعلق علم حاصل از آزمایش ژنتیك وجود رابطه خونی است، در 

حالی که آنچه در دعاوی اثبات نسب مورد جستجوست، وجود رابطه حقوقی نسب است. به 

ق اماره فراش، از طریق آزمایش ژنتیك امکان حصول علم به وجود همین دلیل، بدون تحق

شود، استفاده از آزمایش در اثبات   رابطه نسب فراهم نیست. آنچه در این پژوهش دنبال می

 

                                                 
 .دیوان عالی کشور 830/7 -02/18/71پرونده شماره  562ـ561، ص2، ج0381بازگیر، ر.ک:     ـ0
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دعاوی اثبات نسب است که به دلیل مغایرت متعلق این دو علم، تحقق تعارض منتفی است. 

این تعارض وجود دارد که در جای دیگر بدان البته در طرف دعاوی نفی نسب امکان تحقق 

 .   (0394نیا،  )عامری و یاسینیپرداخته شده و خارج از موضوع این مقاله است

چنانچه خواهان، ادعای ابوت بر طفل صغیری را  اثبات نسب پدري از سوي پدر:ـ 

  اما اگر کند  داشته باشد و منازعی وجود نداشته باشد، صرف اقرار پدر)خواهان( کفایت می

  ق.م(0273)ماده   شخص کبیر و بالغ باشد، عالوه بر اقرار پدر نیاز به تصدیق خوانده نیز است

. در مواردی که خوانده طفل صغیر و   البته در رویه قضایی نیاز به شهادت شهود نیز است

، به دلیل وجود منازع، اقرار کفایت   در تحت سرپرستی مؤسسه یا خانواده دیگری است

کند و نیاز است که ادعای خواهان در خصوص وجود رابطه نسبی پدرـ فرزندی اثبات   مین

نتیجه آزمایش در کنار  تواند یکی از این ادله باشد   می DNAگردد. استفاده از آزمایش 

ی از مجموع ادله موجود، اقدام به وتواند به قاضی کمك کند تا   ل دیگر میین و دالیقرا

 .کندسب یا رد دعوی خواهان اصدار حکم اثبات ن

 

 ياثبات نسب مادرـ  ب

 :  ، سه حالت متصور استاز سوی چه کسی اقامه گردد دعوا این که نظر به 

کند که   ادعا می طفلی یا در مواردی پدر خوانده مادر اوست کند که   ردی ادعا میگاه ف

ادعا کند که   انمی، در مواردی نیز ممکن است خ  همسر وی و مادر فرزندش است خوانده،

 . مادر طفل یا مادر فرد کبیری است

تصحیح  ،در بیشتر این نوع دعاوی، انگیزه اصلی: از سوي فرزند ـ اثبات نسب مادر

گردد و اختالف به معنای واقعی در   که با اقرار طرفین ثابت می   یا تکمیل شناسنامه است

در حالی که  درج نشده،زند )خواهان(نام فر ،مادر در شناسنامهمثالً  شود.  آن دیده نمی

بالعکس. غالباً علت  یانام وی در شناسنامه خواهان، به عنوان مادر ذکر گردیده است 

طفل به  در خارج از بیمارستان، پدروقوع چنین دعاوی این است که پس از تولد طفل 

ند سجلی س است و دهکرهمراه دو گواه به اداره ثبت احوال مراجعه و تقاضای شناسنامه 

 06به نام پدر و ذکر نام کوچك مادر بدون مشخصات سجلی به استناد بند یك ماده 
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ثبت مأمور  طفل را به این که پدر نام مستعار مادر یا  شده است تنظیم قانون ثبت احوال 

 نسب مادری در این گونه موارد با تصدیق همسر مادر )پدر .کرده استاحوال بیان 

. حتی اگر پدر خواهان)همسر 1گردد  ه و شهادت شهود اثبات می(، اقرار خواندخواهان

متوفی و احتساب مدت  در صورت اثبات زوجیت خوانده با ـده باشد کرخوانده( فوت 

مانعی در اثبات نسب مادری از سوی فرزند ایجاد  حمل، آبستنی و وضع حمل ـ

را به خود قبول  ویتساب خوانده ادعای خواهان را انکار و الحاق و ان اگراما   2دشو نمی

رابطه زوجیت خوانده با پدرش، آبستنی و وضع حمل خوانده د، خواهان باید اشته باشند

 د.کنثابت  ، را  خواهان استهمان ، ویاین که طفل متولد از  و 

بالمانع است و در اثبات رابطه نسبی بین خواهان و خوانده  DNAاستفاده از آزمایش 

ت حصول علم از این آزمایش حکم به صدور اثبات نسب بین تواند در صور  قاضی می

 ها دهد. آن

از سوی  پدر طفل والیتاًدر این نوع دعاوی، : از سوي پدر طفلـ اثبات نسب مادر 

زن و مردی به عقد موقت  برای مثال  دکن  میفرزندش دعوای اثبات نسب مادری اقامه 

از این وضع چون و است جه باردار شده زو اند)بدون ثبت واقعه نکاح( و یکدیگر در آمده

  د در حالی کهساز  رها می ،تحویل داده زوجپس از زایمان، طفل را به   لذا ناراحت است

)پدر خواهاندر این گونه موارد،  شود.  حاضر به اخذ شناسنامه برای نوزاد خود نمی

تولد طفل از بطن دوران و  ، بارداری در ایناثبات زوجیت خود با خوانده ید ضمنبا طفل(

توان از آزمایش   )وضع حمل( را به اثبات برساند. در این نوع دعاوی نیز میخوانده

DNA  نی که در پرونده یتیجه آزمایش و سایر ادله و قران استفاده کرد  اما با توجه به

  زیرا ممکن دکن  علم قاضی نقش اساسی ایفا می ،، در مرحله اتخاذ تصمیم  موجود است

طور قطع، مثبت بودن  توان به  ل از رابطه نامشروع حاصل شده باشد. لذا نمیاست طف

 

                                                 
 8919981713911209 پرونده شمارهو  دادگاه خانواده شیراز 8شعبه   871998171411686پرونده شماره  ـ0

 .دادگاه خانواده شیراز 7شعبه 

 دادگاه خانواده شیراز 8شعبه  0163/88 پرونده ـ2
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را بیانگر وجود نسب شرعی و قانونی طفل دانست. در این بین، احراز  DNAآزمایش 

این که طفل در حداقل از تاریخ زوجیت یا حداکثر از تاریخ انحالل نکاح  رابطه زوجیت و 

 متولد شده باشد، مهم است.

رابطه نسبی طفل با پدرش محرز  در صورتی کهنسب مادري از سوي مادر:  ـ اثبات

طفل در زمان و تولد  رابطه زوجیت خود با پدر طفلضمن اثبات ابتدا زن باید ، باشد

این که طفل متولد از او،  ماه پس از انحالل نکاح، آبستنی و زایمان خود و  01تا  یازوجیت 

. در این بین اگر پدر طفل، ادعای ثابت کند نیز را   ستنازع اتکودک )یا فرد بالغ( مورد 

چه رابطه نسبی نالبته چنا شود.  دعوا با اقرار خواهان ثابت می ،دکنخواهان را تصدیق 

، آبستنی و )کنونی یا سابق( خود تأهلم خواهان باید ه باز ،طفل با پدر محرز نباشد

 را ثابت نماید. زایمان و تولد طفل مورد اختالف

رابطه ، سند یا اقرار استفاضه، شهادت شهود،همچون   ای  به واسطه ادله اگر ،مجموع در

مثالً  که آن مگر   نیازی به آزمایش ژنتیکی نخواهد بود ،نسبی طفل با خواهان ثابت گردد

نی که یکه طفل در نزد آنها بزرگ شده یا سایر قرا  ای  یا مؤسسهنی از سوی خانواده یقرا

  در این صورت، ازد  اند  تردیدبه د است، قاضی را در صدق ادعای مدعی در پرونده موجو

های ژنتیك استمداد کند و چنانچه با توجه به مجموع محتویات پرونده،  آزمایشتواند از   می

 از این اماره قضایی)آزمایش( علم حاصل شود، حکم اثبات نسب را صادر نماید. 

فرزندی الزم است به نوع دیگری نیز اشاره کرد که  در خاتمه دعاوی اثبات رابطه والدین ـ

صدد اثبات این امر باشند که  د که درشو مطرحزوجینی از سوی ممکن است دعوا  این نوع

زوجینی که نوزاد خود را به دلیل وضعیت  ،برای مثال.   طفل یا فرد بالغ معینی، فرزند آنهاست

ها قرار  تا تحت سرپرستی آن اند تحویل داده  ای  های دیگر به خانواده یا مؤسسه مالی یا انگیزه

ند کنثابت  اند آمدهصدد بر در ، شدهاما پس از چند سال از انجام این کار پشیمان  ،گیرد

یا پدر و   ، فرزند واقعی آنهاستاست فرزندی که در آن خانواده یا مؤسسه پرورش یافته

پس از چند سال تالش  ،ده استمادری که فرزندشان در کودکی مفقود یا دزدیده شده بو

رد یا افرادی ادعا کنند که همان طفل گمشده ف آگهی در جراید نهایتاً برای یافتن او از طریق

در صورت طرح چنین  صدق این ادعا و رابطه نسبی باید در دادگاه احراز شود.  ندهست
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والدینی با  ـرابطه فرزند ها ادعای  ( را که آنیباید ثابت گردد که فرد)یا طفل ،دعاویی در دادگاه

البته  .شود  گرفته می DNAرد غالباً آزمایش ا. در این مو  رند، همان طفل گمشده استااو د

، در پیگیری سرنوشت فرزندوالدین ام یکی از داین دعوا به دلیل فوت یا اقدر ممکن است 

از سوی فردی در مواردی نیز ممکن است این نوع دعوا  آنها خواهان باشد. یکی ازصرفاً 

در چنین دعاویی از  DNAدر خصوص اعتبار ازمایش علیه زوجینی مطرح و رسیدگی شود. 

چنانچه از طریق آزمایش » :  اند در پاسخ فرمودهکه  ستاده شدو تن از فقهای معاصر استفتاء 

 .0«معتبر است ،مذکور علم حاصل شود

های ژنتیکی در تعیین  آزمایشاستفاده از  آمده است:سؤال  در متندر استفتای دیگری، 

یا در مواردی که فرد یا افرادی ادعای نسب با  ،ها جا شده در زایشگاه نسب کودکان جابه

یا در مواردی که  ،ندکننگهداری کودکان بی سرپرست مؤسسات  کودکان بی سرپرست در

و  دباشیا فردی پدرش را در کودکی گم کرده  باشد، فردی فرزندش را در کودکی گم کرده

در صورتی که  هستند،افرادی ادعا کنند که همان فرد گمشده ، با درج آگهی در روزنامه

جهت صحت ادعایشان به روشنی نتواند اثبات کننده باشد و دادگاه بخواهد  ارائه شده دالیل

اعتبار این آزمایش از منظر فقهی چگونه  ،ژنتیکی )دی ان ای( به نتیجه برسد های از آزمایش

این آزمایشات فی حد نفسه و » :  اند در پاسخ فرموده اهلل العظمی نوری همدانی آیت است؟

شوند همراه باشد و  می نی که موجب علم و اطمینان عرفییشرعاً حجت نیستند مگر با قرا

 .2«مالک در امور شخصی علم شخص مکلف و در امور اختالفی علم قاضی است
 

 ـ اثبات نسب خويشاوندي ج

اوندان، اقربای نسبی به غیر از والدین ـ فرزندان است  یعنی رابطه نسبی منظور از خویش

ها، رابطه نسبی برادر و خواهرها و رابطه نسبی اعمام و اخوال  پدربزرگ و مادربزرگ با نوه

دارای آثاری   . اثبات رابطه نسبی جد و جده ابی و امی،   با خواهرزاده و برادرزاده است

 

                                                 
و آیـت اهلل محمـد علـی گرامـی بـه شـماره        91/3/27مـورخ 4793آیت اهلل نوری همدانی به شماره استفتاء  ـ0

 9/3/0391مورخ 249/91استفتاء 

 به عمل آمده است. www.noorihamedani.com از طریق سایت28/4/0391ـ این استفتاء مورخ 2
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این که رابطه جد پدری با نوه، حق والیت و در    ضمن   مالقات است همچون ارث، انفاق و حق

مواردی حضانت را نیز به همراه دارد. این در حالی است که رابطه نسبی طبقه دوم و سوم از 

فردی مدعی برای مثال،  جهت ارث و در مواردی قیمومت و حضانت حائز اهمیت است.

یا    ،نوه وی است شود،  هزیستی نگهداری میی که در سازمان بسرپرست کودک بی شود  می

افرادی در پی نوه گمشده خود ـ بعد از فوت پدر و مادر وی در یك سانحه یا حادثه قهری ـ 

یا مردی قبل  ،  در جراید آگهی کنند و به دنبال آن، فردی مدعی شود که همان فرد مذکور است

 باشد و به نکاح دیگری در آمده وضع حملو همسر وی بعد از  کنداز تولد فرزندش فوت 

 کند،و شناسنامه اخذ  دیرذپببه عنوان فرزند خود  ،را با اقرار به نسب طفلشوهر دوم زن، 

صدد اثبات رابطه  و در   ( استفرد متوفی)پدر او  ابیکه پدربزرگ  شود مدعی فردی حال

ق مالقات داشته تا عالوه بر حق والیت، حق حضانت یا الاقل ح آید  نسبی خود با طفل بر

 باشد.

دعوا از سوی او مطرح و های فوق، کودک به سن بلوغ رسیده باشد  چه در مثالنچنا

دعوا با اقرار به نسب به اثبات  اگرمانند قسمت قبل باید این رابطه به اثبات برسد.  ،گردد

اقرار به  .  قاضی است بر عهدهشرایط اقرار به نسب خویشاوندی  لحصواحراز برسد، 

 ،ده باشندکرب خویشاوندی در حق فرد یا افرادی مؤثر است که صرفاً اقرار به این امر نس

رک به اثبات برسد، رابطه نسبی احراز شده بر دااگر دعوا با سایر ادله و م  در حالی که

در  توان  این که آیا می اما در مورد  فرزندان اجداد( نیز مؤثر خواهد بود. )مثالًانسایر

بیان داشت ، باید خیرد یا کردر اثبات این رابطه استفاده  DNAآزمایش  از صورت لزوم

% 75یعنی این دو     % است25که شباهت ژنتیکی پدر بزرگ و مادربزرگ با اوالد اوالد صرفاً 

هر چند امکان انجام  ،ه همین دلیلب (. snustad ,2011:see)از نظر ژنتیکی با هم تفاوت دارند

رسد که پزشکی   به نظر هم نمی .رسید  ای  توان به نتیجه  سختی می به ،آزمایش وجود دارد

باید اثبات دعوای  ،هایی نماید. بنابراین قانونی در وضعیت کنونی اقدام به چنین آزمایش

 ن به نتیجه رساند.یقرا و رابطه نسبی بین اوالد اوالد و اجداد را با سایر ادله

ترین نوع دعاوی اثبات رابطه خویشاوندی،  یعترین و در عین حال شا یکی دیگر از مهم

اثبات رابطه خواهرـ برادری است. خواهان مدعی است که با فرد متوفایی، رابطه پدرـ 
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فرزندی یا مادرـ فرزندی دارد  بنابراین علیه وراث متوفی)فرزندان متوفی( طرح دعوا کرده 

ازمان ثبت احوال، در س 01/19/0377مورخ  4525/0نامه شماره  برابر بخشزیرا  ؛است

مکلف به اثبات نسب بین خود با مادر و خواهران و برادران از  مدعیصورت فوت پدر، 

دارد   ای  . غالب این دعاوی جنبه تکمیل یا تصحیح شناسنامهطریق محاکم دادگستری است

یابد. در مواردی نیز خواهان مدعی است   که با اقرار خواندگان و شهادت شهود خاتمه می

ه خواهر یا برادر فرد متوفایی که فاقد وراث طبقه اول است، ـ هرچند که ممکن است افراد ک

دیگری در طبقه دوم وجود داشته باشندـ و درصدد اثبات رابطه خواهرـ برادری با متوفی 

آید. در هر حال، اثبات این نوع رابطه خویشاوندی نیز با دالیلی همچون اقرار   برمی

در خصوص هود، اقرار متوفی در زمان حیات و ... ممکن است. خواندگان، شهادت ش

د که شباهت کرباید اشاره نیز ی، نآزمایش ژنتیکی بین خواهر و برادران ابوی استفاده از

ازه شباهت ژنتیکی والدین با   اند به ـ ( snustad ,2011:see )  % است51از نظر ژنتیکی   ها  آن

ن و موافقت آ)با توجه به نوع دعوا و ادله موجود در بنابراین در صورت نیاز ـفرزندان 

  و این بسته به نظر قاضی دارد به آن استناد کردتوان به عنوان اماره قضایی   قاضی( می

 زیرا در صورتی که از این آزمایش برای وی علم حاصل گردد، معتبر خواهد بود.

  ، دایی و خاله با برادرزادهخویشاوندی، خویشاوندی بین عمه، عمو اثبات رابطهنوع دیگر 

. برای مثال، خواهان مدعی است که با فرد متوفایی، رابطه نسبی پدرـ   یا خواهرزاده است

فرزندی یا مادرـ فرزندی دارد و چون خویشاوندان متوفی در حال حاضر شامل اقارب طبقه 

ت که خواهرزاده یا ها طرح دعوا کرده، مدعی اس ، علیه آن  دوم )صرفا خواهر و برادرها( است

و خواندگان عمه،عمو یا خاله یا دایی وی هستند تا از اثبات این امر،    برادرزاده خواندگان است

رابطه نسبی خواهان با متوفی به عنوان پدرـ فرزندی یا مادرـ فرزندی ثابت گردد. در موارد 

ث طبقه اول و دیگری ممکن است خواهان مدعی رابطه خویشاوندی با فرد متوفایی که وار

درجه اول طبقه دوم ندارد، بنماید و خود را برادرزاده یا خواهرزاده او معرفی کند یا 

بالعکس)فردی مدعی باشد که از اقربای طبقه سوم متوفایی که خویشاوند طبقه اول و دوم 

دله و خود را عمه،خاله یا دایی و عموی او معرفی کند(. این نوع رابطه نسبی با ا   ندارد، است

در این نوع دعاوی  DNAشود. در خصوص استفاده از آزمایش ژنتیکی  اثبات دعوا ثابت می
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خواهرزاده  یاشباهت ژنتیکی عمو و عمه یا دایی و خاله با برادرزاده  باید متذکر شد که

و این در حالی است که آنها با پدر یا مادر وی، خواهر و برادر ابوینی بوده    % است5/02

% از لحاظ  6صرفاً  ،( داشته باشند آنها رابطه ناتنی )ابی یا امی اگر ،همین فرضباشند. در 

 (.see: snustad ,2011)ساختار ژنتیکی با هم شباهت دارند

این که آیا بین آنها  برای تعیین  DNAهرچند استفاده از آزمایش ژنتیکی  ،بنابراین

اما به دلیل ،   پذیراست امکان، خیریا عمو و برادر زاده( وجود دارد  رابطه خویشاوندی)مثالً

 .بود دل خواهمشکاستفاده از این روش عمالً  ،شباهت ژنتیکی بسیار کم
 

 خوني ـطبياي رابطه دعاوي اثبات دـ 

  این که در احراز این رابطه آید  اما به دلیل   نمی دعاوی نسب به شمار اقساماین دعوا از 

شود و برخی از آثار نسب نیز بر پدر عرفی بار   اده میهای ژنتیکی استف خونی نیز از آزمایش

الزام خوانده به »شود، مناسب است در این قسمت به آن اشاره شود. این دعوا تحت عنوان  می

گردد  چون اثبات نسب ظهور در نسب شرعی و   مطرح می« اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه

کند بین او و خوانده رابطه   که ادعا میاست    خواهان این نوع دعوا، خانمیقانونی دارد. 

که    نامشروعی صورت گرفته)با اکراه و عنف یا رضایت طرفینی( و حاصل آن طفلی است

البته رسیدگی به چنین  .کرده استحقوقی  ینفقه وی، طرح دعوا و جهت اخذ شناسنامه

بین خواهان و منوط به رسیدگی قبلی دادگاه جزایی و احراز رابطه نامشروع   ای  خواسته

عرفی طفل کلیه  رپد 13/14/0376در تاریخ  607وحدت رویه شماره رأی  طبق .  خوانده است

در پی بررسی رأی  دارد، اینبر عهده و نفقه را  از جمله اخذ شناسنامه آن،تکالیف مربوط به 

ام ی انجهای ژنتیک آزمایش به در هر دو ، کهسیرجان   و طرح دو پرونده از دادگاه عمومی

شده بود، صادر  استناد گرفته جهت احراز رابطه خونی ـ طبیعی طفل و پدر فرضی

  (.788ـ786، ص0379)قربانی، گردید

 پدر به جهت تشخیص رابطه خونی بین طفل وکه د شو  مشاهده میهایی  پرونده چنیندر 

ز مورد نی  ها  نتیجه آزمایش واست آزمایش ژنتیکی توسط پزشکی قانونی بعمل آمده  ،فرضی

ن موجود در یبه آن استناد شده است. البته قرارأی  متن درو توجه قضات قرار گرفته 

 بر اعتبار آزمایش مؤثر بوده ـ به ویژه احراز رابطه نامشروع در دادگاه کیفری ـ ها پرونده
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گیرد و تنها اثبات رابطه   باید توجه داشت که در این گونه موارد اثبات نسب صورت نمی است.

آیا اثبات نسب کودکی »قلید سؤال شده است کهفی)خونی( است. در استفتایی از مراجع تعر

و اقرار به زنا هم ندارد و منکر  یستمتولد شده، به مردی که همسر این زن ن که از مادری

 ممکن است؟ ( DNAمانندهای پزشکی ) صرفاً به استناد آزمایش ،باشد می انتساب وجود این

 قاضی از این طریق علم، اطمینان و یا ظن قوی به رابطه ابوت و بنوتصورتی که برای  در

ناصر و  محمدتقی بهجت عظامت اآی تواند حکم به وجود نسبت کند؟ می آیا ،حاصل شود

حجیت ندارند و برای قاضی نیز از این طریق   ها  بر این نظرند که این آزمایش مکارم شیرازی

ت اآی خودش حاصل شود.   آن که ی و مبنایی است نه گردد  زیرا علم بنای  علم حاصل نمی

، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، اهلل صافی گلپایگانی لطف ،م محمد فاضل لنکرانیاعظ

فی نفسه حجیت شرعی   ها  معتقدند که این آزمایش همدانی حسین نوریو  ای سیدعلی خامنه

  .0شوداین که از این طریق برای قاضی علم حاصل  ندارند  مگر 

توان   نمی  ها  فقهای مذکور بر این امر اتفاق نظر دارند که براساس این آزمایش  البته تمامی

کند  بلکه صرفاً اثبات رابطه خونی   اثبات نسب نمی  ها  متهم را حد یا تعزیر کرد. این آزمایش

همراه با  این که غالباً در چنین دعاوی، محتویات پرونده کند  ضمن   بین طفل و متهم می

بر وجود رابطه خونی دارد. بنابراین در دعاوی که سؤال   ای  های ژنتیك جمعاً قرینه آزمایش

این که  تواند اثبات کند  اعمّ از   از وجود رابطه خونی باشد، آزمایش ژنتیك این رابطه را می

به وجود  این که برای قاضی با توجه به سایر قراین و شواهد، علم خود ایجاد علم کند یا 

  نسب باشد، نتیجه آزمایش که سؤال از وجودرابطه خونی حاصل شود. امّا در مواردی 

 کند.   ژنتیك مستقالً چیزی را اثبات نمی
 

 هاي پژوهش يافته
در دعاوی اثبات نسبی که در آن بحثی از اماره فراش  DNAـ استفاده از آزمایش 0

نند اختالف مربوط به تعویض نوزادان، ـ ما   نیست، بلکه هدف اثبات هویت افراد است

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اینترنتی پایگاه در دسترسی ،یژنتیک های آزمایش وسیله به نسب اثبات استفتاء، محمد حسنی، ـ0
http://vakilghaseminan.blogfa.com/post-15.aspx 
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فردی فرزند آنهاست یا دعوایی که فردی مدعی است فرزند    اند دعوای زوجینی که مدعی

کند و اعتبار و حجیت آن   یزوجینی است ـ همانند آزمایش خون رابطه خونی را اثبات م

 نظریه کارشناسی است. در حد

بطه خونی بین یك مرد با طفل زنی که ـ استفاده از آزمایش مذکور جهت احراز را2

. چنانچه آزمایش بیانگر تجانس خونی باشد،   زوجه آن مرد نبوده است، نیز ممکن است

کند  امّا مثبت نسب یا مثبت وقوع عمل نامشروع )اعم   صرفاً این رابطه خونی را اثبات می

تکالیف پدر عرفی)نفقه،  . با اثبات رابطه خونی بین مرد با طفل،  از زنا و مادون آن( نیست

 شود.  حضانت و اخذ شناسنامه( بر او بار می

ها  توانند نسبی را نفی یا اثبات کنند  نهایت چیزی که به واسطه آن  نمی  ها  ـ این آزمایش3

شود، رابطه خونی بین افراد است. بنابراین در صورت صالحدید   در پرونده مشخص می

توان مستقیماً نفی یا اثبات نسب   صل از آن را نمیقاضی بر انجام آزمایش، نتیجه حا

دانست  زیرا این قاضی است که با توجه به علم ناشی از محتویات پرونده و نتیجه آزمایش 

مذکور و احراز یا عدم احراز شرایط نسب، حکم به اثبات نسب یا رد دعوای خواهان 

 دهد.  می

قق شرایط اماره فراش نسب ثابت ـ در دعاوی اثبات نسب پدر ـ فرزندی با فرض تح4

است و نتیجه آزمایش ژنتیك در دعاوی اثبات نسب، توان مقابله با اماره فراش را ندارد. 

هرچند ممکن است در دعاوی نفی نسب به همراه سایر قراین و شواهد بتواند عدم رابطه 

مایش با نسب شرعی و قانونی را اثبات کند. اما در سایر دعاوی که بحث تقابل این آز

، نتایج آزمایش به همراه محتویات و قراین موجود در پرونده در   اماره فراش مطرح نیست

 تواند راهگشا باشد.  صورت حصول علم برای قاضی می
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 1دعوی إثبات النسب األدلة الجینیة)الوراثیة( يفدور 
 

 2پرويز عامري

 3نيا هاجر ياسيني
 

 امللخص

تبدو الدراسة  بناء عىل ذلك العقدین األخیرین، يف یة کأحد أدلة إثبات النسب بعین االعتبارتحظی االختبارات الجین

من أشهر االختبارات  DNA. یعد اختبار تحلیل فصائل الدم واختبار يأمر رضور  والقانوين يوتبیین اعتبارها العلم

ن األخري. نظراً للثقة الحاصلة من أکرث م يمن صحة واعتبار علم DNAإثبات النسب ویتمتع اختبار  واألدلة يف

؛ فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل یمان إثبات النسب مستنداً علی االختبار املذکور آنفاً أم DNAنتای  اختبار 

قيمة األدلة األخری کامارة الفراش ویمان إثبات النسب  يیری بعض الفقهاء بأن قيمة اختبار الجینیات یساو  ال 

علی  هذا املقال أن یجیب عن السؤال الخر وهو: متی یمان الثقة باالستناد ى الااتب يفمستنداً إلیه. ويسع

دعوی إثبات النسب  والنتیجة املستخلصة من هذه املقالة هی: الیمان االستناد فقط علی  االختبار الجیني يف

بار الیؤدی إلی علم خاص؛ فمتعلق ألن هذا النوع من االخت دعوی اثبات النسب استناداً مستقالً. االختبار الجیني يف

فرض  يهذه الحالة ینتف يالنسب جنساً. فف يف العلم الحاصل من االختبار الجیني یختلف عن متعلق علم القايض

 .تعارض النتیجة الحاصلة من االختبار  وعلم القايض

والیمان   ب هو العالقة القانونیةأدق حاالته یثبت عالقة رابطة الدم والوراثة، بینام النس هذا النوع من االختبار يف

تثبت النسب وليس االختبار  يالت ياالعتامد علی االختبار دون تحقق رشوط امارة الفراش، فوجود االمارة  ه

یفتح الطریق لدعاٍو فرعیة  يومن هذا املنطلق عند تحقق امارة الفراش و وجودها، مراجعة االختبار الجین الجیني.

 مع ولید آخر.ما  کاحتامل تبدیل ولید
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