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11-38صفحات/ 91پاییز / بیست و نهمشماره / سال هشتم/ هاي فقه و حقوق اسالمیپژوهشفصلنامه 

1رویکردي فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی

اکبر ایزدي فردعلی

**مریم مهاجرانی

:چکیده
مناقشه در بسیاري از ی مربوط بدانها همواره امري مورد له فرزندان طبیعی و اهلیت حقوقأمس

سازي حقوق میان نها مانند نظام حقوقی فرانسه، در پی یکسابرخی از نظام. هاي حقوقی بوده استنظام
که در کشورهاي اسالمی به خصوص  ایران، اصل طهارت باشند، در حالیاطفال مشروع و نامشروع می

در مقاله حاضر به تبیین استدالل موافقان و . نسب در تدوین قوانین مرتبط با کودکان موضوعیت دارد
-ن که استدالل موافقان همسانمبنی بر ای؛سازي حقوق اطفال طبیعی خواهیم پرداختمخالفان یکسان
ها، بر این هست بودن مجازاتکید بر اصل شخصیأمشروع با تال اعم از مشروع یا غیرنگري حقوق اطف

،اندها براي اطفال طبیعی در حالی که خود هیچ نقشی در آن نداشتهکه درنظرگرفتن برخی محرومیت
در مقابل مخالفان این . دیگران مجازات نمودو نباید کسی را به خاطر اشتباه امري خالف عدالت بوده

هاست، بلکه این امر هاي قانونی اینگونه اطفال به ضررخانوادهدارند که نه تنها لغو محرومیتامر بیان می
رساندن به کودکانی ي خویشاوندي و در واقع آسیبعلقهشدن رنگکمخانواده وشدن بنیانموجب سست

- اهی از پیامدهاي سوء نادیدهاز این رو قانونگذار اسالم با آگ. آیندمیاست که از این طریق به وجود
گرفتن ضمانت اجراي نسل از طریق روابط نامشروع و خارج از چارچوب خانواده در صدد حفظ سالمت 

نسب یکی از مقاصد و غایاتی است که زیرا در دین اسالم طهارت . ه استنسل و پاکی افراد جامع
.ه منظور حراست و پاسداري از آن صادر شده استبسیاري از احکام ب

.هاالشنامشروع، حقوق ایران، قانون فرانسه، چ:هاواژهلیدک

27/8/91: تاریخ پذیرش1/7/91: تاریخ وصول-1
Izadifard@umz.ac.irدانشگاه مازندرانحقوق خصوصی د گروهاستا* 

فقه و اصول حوزه علمیه قم3و سطح )ع(کارشناس ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق* * 
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منهوبیست شماره/هشتمسال /فقه و حقوق اسالمیهايفصلنامه پژوهش12

لهأطرح مس-1
ریزي شد و خانواده به عنوان کوچکترین واحـد اجتمـاعی   از وقتی که پیوند زناشویی بین زن و مرد پی

ن نهادند و تعداد معدودي از افراد، خارج از نکاح بـا یکـدیگر   اي به امر مقدس ازدواج گردشکل گرفت، عده
.ارتباط داشتند و در نتیجه کودکانی پا به عرصه حیات نهادند که وضعیت متفاوتی نسبت به یکدیگر داشتند

گونـه رابطـه   گردد و هیچبر اساس  نظام حقوقی اسالم طفل ناشی از روابط آزاد، منتسب به پدر ومادر نمی
زیرا حفظ نسب که یکی از مقاصد کالن شریعت است، با این گونـه روابـط نامشـروع،    آنان ندارد، حقوقی با

اي بین پدر و مادر با طفل نامشروع وجـود  بنابراین در نظام حقوقی اسالم هیچ رابطه. گردددچار اختالل می
. ولندؤمسمادر از باب تکون این گونه اطفالوندارد لیکن به خاطر حفظ مصالح کودك، پدر

نیز، تفکیک بین طفل قانونی و طفل طبیعی برقرار بود ولی 1804درقانون مدنی فرانسه مصوب سال 
جهت حمایت اطفال طبیعی این تفکیـک را حـذف نمـود و بـراي اطفـال      ، قانونگذار فرانسه 2006در سال 

نمـودن  به نام قانونیخت  و تأسیس جدیديطبیعی هم حقوقی که اطفال مشروع دارا بودند، به رسمیت شنا
.طفل طبیعی مقرر کرد

مقاله حاضر ضمن تبیین رویکرد نظام حقوقی اسالم و فرانسه و تفاوت در نوع نگاه آنان، حقوق اطفال 
بودن با طفل مشروع، درصدد آن است که اهمیت حفظ سالمت نسل نامشروع را برشمرده و ضمن متفاوت

ز مقاصد شریعت  تبیین نماید که قانونگذار الهی جهت حفظ این در نظام حقوقی اسالم را به عنوان یکی ا
شده حقوقی نسب مشروع و نامشروع اطفالمقصد و جلوگیري از چنین روابطی، قائل به تفاوت در آثار 

ب قانونی و هاي بشري سالمت نسل  موضوعیت ندارد؛ چرا که آثار حقوقی نساست، در حالی که در نظام
.نسب طبیعی یکسان هست

مشروعیت نسب در فقه امامیه-2
در . نسب مشروع نسبی است که از نکاح صحیح پدید آید و میان صاحبان نطفه زوجیت برقرار است

حقوق ایران هم نسب هنگامی مشروع است که هنگام انعقاد نطفه رابطه زوجین میان زن و مرد وجود 
اگر در زمان تولد طفل، زن و مرد با یکدیگر ، برخالف حقوق فرانسه که )43، 2، 1378، صفائی(داشته باشد

همچنین نسب ناشی از . 1)، قانون مدنی فرانسه312ماده (ازدواج کنند کودك حاصله مشروع خواهد بود

1-Article 312 L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
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13رویکردي فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی                                                      
نسب نامشروع نیز زمانی . 1)قانون مدنی202و 201ماده (وطی به شبهه از ملحقات نسب مشروع است

صفائی، (چارچوب ازدواج باشد و مقاربت از روي شبهه نیز نباشدشود که رابطه زن و مرد خارج ازایجاد می
هاي جاهالنه که در زمان جاهلیت وجود داشت توسط پیامبر نسخ بعد از ظهور اسالم ازدواج. )44، 1378
-جعل یک حکم تأسیسی نبود بلکه نظمامر پیامبر به نکاح صحیح به عنوان یک میثاق محکم، . گردید

آفرینی براي این کانون بود و ارشاد شریعت در واقع بیانگر سنخیت میان نیاز و ثباتگزینیپذیري و میانه
گرایی بر محور توحید مداري و واقعخانواده براساس حقطبیعت و قانونگذاري شریعت و ساماندهی هویت

ونه گردد و هیچگطبق مقررات اسالم طفل نامشروع منتسب به پدر و مادر نمی.)55، 1311نوري،(بود
کشور ما نیز که عمده قانون مدنی خود را از حقوق اسالم اقتباس .رابطه حقوقی با پدر و مادر خود ندارد

به عنوان . نموده است در بسیاري از موارد مربوط به این حوزه، از نظرات مشهور فقها استفاده کرده است
1167ماده (شودبوین خود ملحق نمییک از امثال در خصوص نفقه ولد نامشروع بیان داشته که او به هیچ

تشریفاتی ایران از جمله عقود رضائی و غیربا توجه به آنکه ازدواج در نظام حقوقیشایان ذکر است) م.ق
همچنین قاعده الولد للفراش که به است و عدم ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج تنها مجازات کیفري دارد و

ست، تعدادکودکان نامشروع در ایران به نسبت سایر کشورهایی بودن کودکان اموجب آن اصل بر مشروع
-عه و تعدد زوجات جرم است کمتر میکه عقد ازدواج در آن ها عقدي تشریفاتی بوده و یا نکاح مت

). 83ف 1372،5امامی، (باشد
برخی از. نموده است» تشریع « خداي متعال به عنوان شارع و قانونگذار، دو نوع قانون براي بشر 

تشریع فردي یعنی جعل احکام و دستوراتی . هاي خدا جنبه فردي و برخی دیگر جنبه اجتماعی داردتشریع
هاي دیگر ندارد و به تبع آن داراي براي انسان از آن جهت که یک فرد است و تعامل و ارتباطی با انسان

از. ندگی اجتماعی استد که مربوط به زیک سلسله احکام هم وجود دار. باشدحقوقی به طور فردي می
رو در ادامه به بررسی هر دو جنبه خواهیم پرداخت، البته الزم به ذکر است جهت خودداري از اطاله این

.نماییمکالم برخی مصادیق را اشاره می

1-Article 201 Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des
époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des
époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.
Article 202 Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des
époux n'aurait été de bonne foi. Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité
parentale comme en matière de divorce.
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منهوبیست شماره/هشتمسال /فقه و حقوق اسالمیهايفصلنامه پژوهش14

حقوق فردي اطفال نامشروع -3
با توجه به . ...نت و، حضااین کودکان است؛ مانند نفقه، ارثاي از حقوق، ناظر بر حقوق شخصی دسته

برخی از این حقوق در فقه امامیه و اینکه پشتوانه قوانین در کشور ما قواعد و مقررات فقهی است به بررسی
.قانون مدنی خواهیم پرداخت

نفقه- 3-1
پس از فوت پدر یا عدم . نفقه اوالد بر عهده پدر است« :داردقانون مدنی ایران مقرر می1199ه ماد

ق به عهده اجداد پدري است با رعایت االقرب فاالقرب و درصورت نبودن پدر و اجداد و قدرت او به انفا
یاعدم قدرت آنها، نفقه برعهده مادر است و هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت االقرب 

اد و جدات مزبور از النفقه است و اگر چند نفر از اجدفاالقرب به عهده اجداد و جدات مادري و پدري واجب
بدون شک این ماده ناظر بر .»مساوي تأدیه کننديهحیث درجه اقربیت مساوي باشند نفقه را باید به حص

آنچه مورد بحث است این است که آیا پدر عرفی و طبیعی نیز ملزم به انفاق . نسب مشروع و قانونی است
به عنوان مثال محقق . دانندنفقه را قرابت میباشد؟ فقهاي امامیه یکی از اسباب طفل نامشروع خود می

،2، 1409محقق حلی،(»...التجب النفقه الّا باحد اسباب ثالثه الزوجیه و القرابه «: گویدحلی در شرایع می
الجبعی (»...اسبابها ثالثه الزوجیه والقرابه بعضیه ... « :گویدهمچنین شهید ثانی در کتاب نکاح می. )176

گردد، لیکن بنا بر زنا به زانی و زانیه ملحق نمی؛ بنابراین طبق نظر فقهاي متقدم، ولد)2،120العاملی، 
؛گلپایگانی، 85تا، اراکی، بی(شودنامشروع به زانی و زانیه ملحق می، طفل مبناي دیگر تعداد قلیلی ازفقها

.)112تا، بی
) ره(از امام خمینی3له أ، در مسخاصنیهاي مدبراي نمونه در بخش استفتائات مربوط به دادگاه

سؤال شده است، ولد زنا در صورتی که به زانی ملحق نشود، نفقه او را چه کسی باید بپردازد؟ ایشان 
.)3، مسأله 1365کریمی، (»نفقه او بر عهده پدر است«: اندفرموده

فحه له دوم در صأتوجه به مسهمین بخش از ایشان سؤال شده است آیا با 47له أهمچنین در مس
، نظر مبارك این است که نفقه متولد از زنا و نیز حفظ و نگهداري او بر زانی از جلد دوم تحریرالوسیله246

منظور این نیست و متولد از زنا درنفقه و حضانت حکم سایر اوالد را «: اند؟ ایشان جواب دادهواجب نیست
خمینی، فقهاي معاصر دیگري نیز بر لزوم حفظ حقوق کودکی که در عالوه بر امام. )47همو، مسأله (»دارد
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15رویکردي فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی                                                      
اهللا اراکی هم در پاسخ به این سؤال که آیا آیت.اند، عنایت داشتهگیردچنین شرایط نامطلوبی قرار می

اراکی، (بعید نیست که نفقه بر زانی باشد:اندپرداخت نفقه ولد زنا بر پدر عرفی واجب است یا خیر؟ فرموده
باشد تا اینکه المال میعتقد است که نفقه ولد زنا از بیتنجفی ماهللا مرعشیدرمقابل آیت. )1689، 1379

المال است واگر گفته بالغ گردد و اگر به مادر منتسب بدانیم، مادر باید نفقه بدهد و اگر ندارد، بر عهده بیت
غیراین صورت از در، باید مادر واگر نداردزد و ، نفقه او را بپرداگردد بر پدر استشود به پدر منتسب می

.)279، 1415علوي، (شودالمال داده میبیت
، از باشدد که انفاق کسی که محتاج میتوان برآن بومی«:نویسددکتر امامی در این باره می

انفاق کنند داند که از او نگهداري و به اوواجبات کفایی است و عقل وجدان اجتماعی بر متمکنین الزم می
، بنابراین به باشند، از دیگران نسبت به آن طفل، اولی میاندمادر طبیعی که سبب ایجاد طفل بودهپدر وو

.)183، 5امامی، (»مناسبت نیست که پدر ومادر را از باب تسبیب ملزم به انفاق طفل دانسترسد بینظر می
، این است که پدر ومادر رسدنچه انکارناپذیر به نظر میآ«: دارددکتر کاتوزیان در این زمینه بیان می

- دینی که وجدان عمومی و اخالق می،ؤولیت دارندطفل طبیعی از نظر اخالقی در برابر ثمره گناه خود مس
شناسد ولی برطبق قواعد عمومی تعهدات، اجراي تعهد به وفاي دین طبیعی آن را به دین حقوقی تبدیل 

مادر خویش را در زمره ؛ بنابراین ایشان حق کودك طبیعی بر پدر و)338-339، 2کاتوزیان، (»کندمی
چند توان مسأله را ازمادر به پرداخت نفقه کودك میوبنابراین براي الزام پدر.حقوق طبیعی برشمرده است
:دیدگاه مورد بررسی قرارداد

مدنی آنانولیت ؤمادر طبیعی به پرداخت نفقه براساس مسوالزام پدر-1- 3-1
، پدر ؤولیت مدنیاي از حقوقدانان معتقدند که با توجه به مصلحت جامعه و از باب تسبیب و مسعده

. )260، 1378امامی،(توان ملزم به نفقه طفل کردرا میگناه طفل بیو مادر 
-یوز قانونی عمداً یا در نتیجه بهرکس بدون مج«: داردولیت مدنی مقرر میؤماده یک قانون مس

ب احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادي یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موج
ول ؤاي وارد کند که موجب ضرر مادي یا معنوي دیگري شود مس، لطمهقانون براي افراد ایجاد گردیده

مادر طفل ت مدنی پدر وولیؤبنابراین طبق ماده یک قانون مس. »باشدجبران خسارت ناشی از عمل خود می
. باشندملزم به پرداخت نفقه طفل می
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منهوبیست شماره/هشتمسال /فقه و حقوق اسالمیهايفصلنامه پژوهش16

دین طبیعی والدین به فرزندان نامشروع-2- 3-1
- مدیون آن را به میل خویش پرداخت نماید، نمیدین طبیعی، دینی است غیرقابل مطالبه، لکن اگر

پس . الیف وجدانی مدیون استتکمبناي اصلی چنین حقی، اخالق عمومی و. تواند آن را دوباره تقاضا کند
ا در غالب موارد دختر زیر. گرددتعهد طبیعی پس از اجرا قابل استرداد نیست و به دین حقوقی تبدیل می

دست دارد که به او وعده داده شده است که زندگی او و فرزندش را اي از معشوق دراي نامهخوردهفریب
کرده و متعهد به اجراي تعهد طبیعی خود شده است و کند و گاهی طرفین با هم مدتی زندگیتأمین می
تواند بر اساس این تعهد صریح یا ضمنی، مرد را به اجراي آن و پرداخت هزینه نگهداري کودك دادگاه می
آنکه الزام فرزند نامشروع، گذشته ازفایده این نظریه این است که تعهد مربوط به نگهداري از. ملزم سازد

ؤولیت مدنی ، براي فرزند نامشروع نیز امکان دارد و به مانند مسکندد به تقصیر پدر نمیبه انفاق را محدو
، الزام تواند به نمایندگی از طرف کودكدر نتیجه سرپرستان کودك و دادستان نیز می. ویژه مادر نیست

والدین خویش بدون شک کودك طبیعی، حقی را بر .)733، 1372،2کاتوزیان،(متعهد را از دادگاه بخواهد
ولی اثبات وجود چنین تعهدي دشوار و در. نمایداخالق عمومی و وجدان انسانی این حق را تأیید میدارد و

مل کارسازتر از نظریه پیشین عرود که توسل به این نظریه دراي موارد غیرممکن است و گمان نمیپاره
ولیت مدنی ؤشود و در دعواي مسوب نمیاد بین زن و مرد تقصیر محسدر کشورهایی که روابط آز. باشد
توان تقصیر خوانده را اثبات کرد، استناد به حق طبیعی و تالش در تبدیل آن به تعهدي حقوقی بهترین نمی

آید، دعاوي باشد ولی در حقوق ایران چون روابط آزاد زن و مرد جرم و تقصیر به حساب میراه حل می
.)74توزیان،کا(باشدمیپذیرولیت مدنی امکانؤمس

رأي وحدت رویه دیوان عالی کشور-3- 3-1
باشد و عهده وي مینتیجه کلیه تکالیف پدر برعرفی طفل تلقی و در، زانی پدرمطابق این رأي

).15293، 1376روزنامه رسمی،(صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است
ز دیدگاه امام خمینی استناد شده است که امام از موازین قضایی ا47و مسأله 3در این رأي به مسأله 

متولد از زنا به عهده چه کسی است، صریحاً بیان گردیده حضانت طفل در پاسخ به این سؤال که نفقه و
و دیگر آنکه » پدر استمتولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اوالد را دارد و نفقه او برعهده«است که 

. ن هیچ الزامی در این باره ندارندکند و آناع به اجداد سرایت نمینفقه و حضانت طفل نامشرو
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17رویکردي فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی                                                      
درباره ضمانت اجراي کیفري عدم پرداخت نفقه اطفال نامشروع اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه 

هرچند که درقانون مدنی ایران نسبت به حضانت اطفال «: چنین نظرداده است7/6/73-313847شماره 
قانون آیین دادرسی 3مادهقانون اساسی و167درنشده است لیکن با توجه به اصلنامشروع حکمی صا

، مالك انفاق ام خمینی در مورد الزام به انفاقمدنی و عرف و عادت مسلم و روح قانون و فتواي صریح ام
جد پدري بنابراین پدر و؛م ایران هم مرد و هم زن زناکار است.ق1167خواهد بود و مراد از زانی در ماده 

. »ن قابل تعقیب کیفري و مجازات استبه ترتیب و مادر طبیعی طفل، مکلف به انفاق هستند و ترك آنا
، پدر و مادر اگر نفقه طفل نامشروع را ترك این مطابق این نظریه و سایر ادلهبنابر. )370، 1377زراعت، (

.باشندکنند قابل مجازات می

ارث- 3-2
جهت سبب عبارت است از ارتباط شخص با دیگري از . باشدو نسب مییکی از موجبات ارث، سبب 

بودن و مانند اینها و نسب عبارت است از اتصال کسی به وسیله شدن یا امامزوجیت شرعی ویا ضامن جریره
والدت دیگري؛ خواه آنکه نسب منتهی به او شود مانند پسر نسبت به پدر و یا آنکه آن دو به شخص ثالثی 

.)1372،253جعفري لنگرودي ،(شوددند مانند نسب دو برادر که به پدر منتهی میمنتهی گر
د و زوجه او را که صاحب گوینباشد و عرفاً صاحب نطفه را پدر میاصل نسب از نطفه زوجین می

بردن از شخصی باید نسب شرعی و قانونی باشد و یا نفی نسب ، مادر گویند اما براي ارثتخمک است
، از راه لعان نسب او نفی شده استد پس ولد نامشروع که نسب شرعی ندارد و ولد مالعنه کهنشده باش
.)م ایران. ق 882ماده (بردارث نمی

توان حال آیا می،مشروع از ابوین به وجود آمده استمحل بحث جایی است که طفلی به صورت نا
نظر است و دراین فرزند نامشروع بین فقها اختالفثارث را براي اینگونه اطفال قائل شد یا خیر؟ در توار

:رابطه دو نظریه مهم وجود دارد
برد و معتقدند که فرزند حاصل از زنا از ابوین طبیعی و نامشروع خود ارث نمی1اکثر فقهاي امامیه-

مشروع و زوج و همین طور اگر ولد زنا فوت شود و فاقد اوالد1برندآنها نیز از فرزند نامشروعشان ارث نمی
به2.بلکه متعلق به امام معصوم است؛ نخواهد گرفتطبیعی تعلقمادرماترك او به پدر وباشد، زوجه یا 

...تحریر الوسیله و؛ امام خمینی، واهر الکالمجنجفی، ؛ 44، 4شرایع االسالم،؛ محقق حلی، الصالحینمنهاج،اهللا خوئییهآ- 1

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

منهوبیست شماره/هشتمسال /فقه و حقوق اسالمیهايفصلنامه پژوهش18

ولد زنا داراي نسب نیست و از زانی و « : (گوید، محقق حلی در شرایع االسالم در این مورد میعنوان نمونه
برند و میراثش به اوالدش برد و آنها نیز از او ارث نمیاییده است و از انساب او ارث نمیکسی که او را ز

).44، 4تا، بیمحقق حلی ، (» رسد و درصورت فقد اوالد، مال امام است می
، از جهت ارث در حکم ولد مالعنه است و است که فرزند نامشروع3درمقابل این نظر، نظر دومی-

کند، رش با انجام مراسم لعان، انتساب او را از خود نفی میدکی که پدهمان گونه که ولد مالعنه یعنی کو
.بردبرد وفقط از پدر و اقارب پدري ارث نمیبرد و مادرش از او ارث میفقط از مادرش ارث می

ایشان در کتاب المقنع .باشنداند ، ابن جنید و شیخ صدوق میجمله کسانی که نظردوم را پذیرفتهاز
ن ترك الرجل ابن مالعنه فال میراث لولده منه و کان میراثه القربائه فان لم یکن ذوقرابه فا«: فرمایدمی

فمیراثه المام مسلمین اال ان یکون الکذب نفسه بعد اللعان فیرثه االبن و ان مات االبن لم یرثه االب و اذا 

اکثر فقهاي امامیه، قائل به عدم توارث بین زنازاده و ابوینش هستند و براي عدم توارث به اجماع فقهاي امامیه و همچنین اخباري که - 1
:کننددر این زمینه وجود دارد ، استناد می

ولد براي فراش « ؛ » لد للفراش و للعاهر الحجر وال یورث ولد الزنا اال رجل یدعی ابن ولیدتهالو« : )صلی اهللا علیه و آله(رسول اهللا قال - 2
»برد مگر مردي که ادعا کند که این بچه او بوده استاست و براي زناکار سنگ است و به ولد زنا ارث نمی

» بردث نمیفرزند متولد از زنا ار« ؛ »الولد لغیه ال یورث« ): لسالمعلیه ا(قال الصادق 
؛  »لالمام: د الزنا و له مال فمن یرثه ؟ قالفانه مات ول« : سألته فقلت له): السالمعلیه(روي یونس عن عبداهللا بن سنان عن ابی عبداهللا 

که در حالی(شود درباره ولد نامشروع که اگر بمیرد و مالی نداشته باشدکه از ایشان پرسیده می) السالمعلیه(روایتی است از امام صادق 
. بردامام مسلمین ارث می: مودندبرد ؟ ایشان فرچه کسی از وي ارث می) فرزندي نداشته باشدهمسر و
شود و در صورت بدین توضیح که طفل نامشروع به ابوین خود ملحق نمی. له از باب قاعده االمام وارث لمن ال وارث له استأاین مس

.داشت از این رو امام وارث وي خواهد بودنداشتن نیز وترثی نحواد دنهمسر و فرز
:کنند که عبارت است از قائلین این نظریه، براي اثبات مطلب خود به احادیثی استناد می

»لمالعنهمیراث ولدزنا لقرابته من قبل امه علی میراث ولد ا« : حدیث یونس قال
مادرش ارث ، فقط ازلعنن طور که فرزند مالعنه بعد ازباشد یعنی همامانند میراث ولد مالعنه میمیراث ولد زنا ازلحاظ قرابت به مادر

.بردنامشروع فقط از مادر ارث میبرد، فرزندپدر ارث نمیبرد و ازمی
، شد، همچنان که اکثر فقهاي امامیهبهتر است این نظر را راوي براي خودش قبول داشته با: طوسی در نقد این نظریه گفته استشیخ

وراثت در اسالم با نسب صحیح کنند که این روایت به هیچ یک از ائمه استناد داده نشده است زیرا ل به بطالن آن هستند و بیان میقائ
3.باشد ولی در اینجا صحیح نیست پس بهتر است این حدیث رد شودمی

ولد الزنا و ابن المالعنه ترثه « :کندنقل می) یه السالمعل(که از پدرش امام محمد باقر) علیه السالم(خبر اسحاق بن عمار از امام صادق - 3
ها و خواهران مادریش و درها و خالهصورت نبود مادر، داییدربرند وولد زنا و ولد مالعنه از مادرشان ارث می» امه و اخواله امه او عصبتها
. اند چون موافق با عامه استاست و بر تقیه حمل کردهبر اسحاق هم از نظر سند ضعیف خ. بردشان ارث میصورت نبود آنها از عصبه

، مربوط باشد به موقعی که زنا از طرف پدر استپس احتمال دارد که روایت. عالوه بر اینکه در روایت تصریح نشده که زنا از دو طرف باشد
صورت این روایت تاب درهر. حذف شده باشدمثالً براي پدر زنا و براي مادر وطی به شبهه باشد و همچنین ممکن است قسمتی از روایت 

.کند، نداردبري پدر و مادر اشاره میمقاومت با روایات صحیح که به عدم ارث
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انه و ان ترك ابنته و اخته المه ، فان لم یکن فمیراثه الخوه امه و اخوانه فمیراثه کله المهترك ابن المالعن

.)137، 1415صدوق، (»للمیراث ابن المالعنه و ولدالزنافهکذا تکون ... فمیراثه البنته 
ولد زنا از پدر ومادر « :داردخود به تبعیت از فقه امامیه مقرر می884قانون مدنی ایران نیز در ماده 

، نسبت به یکی از ابوین ثابت ي آن استاي که طفل ثمرهبرد لیکن اگر حرمت رابطهو اقوام آنان ارث نمی
برد و قط از این طرف و اقوام او ارث میو نسبت به دیگري به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل ف

در رأي .ا و ابوینش نسب مشروع موجود نیستزیرا توارث از آثار نسب قانونی بوده و بین ولد زن.»بالعکس
حقوقدانان براي . طور صریح توارث مابین فرزندان نامشروع و پدر ومادرش منتفی استوحدت رویه نیز به 

از جمله اینکه برابري کودك نامشروع با کودك مشروع مالزمه اندتوجیه این محرومیت دالیلی را ذکر کرده
نامشروع خواهد با نفی نکاح دارد و این امر منجر به افزایش رابطه آزاد زن و مرد و درنتیجه افزایش اطفال

االرث آنان کاسته و از حقوق فرزندان دیگر که ناشی از نکاح و روابط قانونی هستند و به ویژه از سهمشد
و همچنین عقیده دارند که اگر بنا است حقوقی نیز به این )334، 2، 1381، صفایی و امامی(خواهد شد

ي اطفال قانونی شناخته است، زیرا نتیجه این ون برافرزندان داده شود نباید تساوي حقوقی باشد که قان
امامی، (انهدام خانواده قانونی خواهد بود، شناسایی خانواده طبیعی است که خود خطر بزرگی براي تساوي
1381،32(.

نکاح-3-3
در این خصوص باید گفت گرچه طبق نظر فقهاء و حقوقدانان رابطه ابوت و بنوت بین پدر طبیعی و 

اما حکم حرمت نکاح بین فرزند نامشروع با پدر و مادرش و محارم موجود ؛برقرار نیستطفل نامشروع
تواند ازدواج کند شکی نیست وبه عبارت دیگر در اینکه ولد نامشروع بعد از رسیدن به سن بلوغ می. است

ت با وجود محل بحث در جایی اس. تواند ازدواج کنداین فرد چه مرد باشد یا زن با هرکس که خواست می
- عدم انتساب فرزند نامشروع به والدین خود آیا پدر ومادر نامشروع که با ولد زنا رابطه قانونی ندارند، می

قانونی با ولد زنا ندارند توانند با او ازدواج کنند و همچنین فرزندان قانونی ابوین که رابطه اخوت شرعی و
توانند با او ازدواج کنند یا نه؟ می

زیرا از؛تواند با او ازدواج کنددارد، پدرعرفی ولد نامشروع نمیهر در این زمینه بیان میصاحب جوا
حاظ صاحب جواهر بیان بدین ل. باشدحرام میآید و بر اوزانی به حساب میلحاظ لغوي و زیستی فرزند 
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د و همچنین به گردمنتسب نمیمردي زنا کند و از او طفلی به وجود آید شرعاً به اواگر«: کرده است
مادرش منتسب نخواهد شد تا اینکه سایر احکام بر آنان مترتب گردد ولی اگر این طفل دختر باشد بر زانی 

این طفل ولد طرف دیگرازآمده است ومنی آنها به وجودزیرا از؛و اگر پسر باشد بر زانیه حرام خواهد بود
.)256، 29نجفی ،  (»باشدمیلغوي، زیستی آنها نیز

و هل یحرم علی الزانی و ... « : فرمایدصاحب کتاب شرایع از فقهاء امامیه نیز در باب نکاح چنین می
، آیا طفل حاصل از زنا به زانی و زانیه »لوق من مائه و هو یسمی ولد اللغهالزانیه الوجه انه یحرم النه مخ

زانی خلق شده است و از نظر لغوي چنین شود زیرا از نطفه بهتر است بگوییم حرام میگردد یا نه؟حرام می
.)153، 2تا، بیمحقق حلی ، (شودطفلی ولد نامیده می

له این است أاما مس. آنچه که گفته شده در مورد قرابت نسبی عرفی بین ولد زنا و اقوام نسبی او بود
آیا دختر یا مادر زانیه گردد؟ یعنی اگر مردي با زنی زنا کردکه آیا قرابت سببی نیز باعث انتشار حرمت می

نیز بر او حرام خواهد شد یا نه؟ 
آنان عقیده دارند که زناي سابق بر .باشندمشهور فقهاي امامیه قائل به نشر حرمت به سبب زنا می

یعنی اگر کسی با زنی رابطه نامشروع برقرار کرد در حالی که قبل از آن با ؛ عقد مانند نکاح صحیح است
ا مانند مادرزن در نکاح صحیح زیر؛ تواند ازدواج کندج نکرده بود دیگر با دختر او نمیدختر وي ازدوا

).452، 1980طوسی، (است
در قانون ایران نیز به پیروي از فقه امامیه طفل ناشی از روابط نامشروع را در مورد ازدواج در حکم 

نسبی و سببی خود ممنوع اعالم کرده است فرزند مشروع و قانونی دانسته و نکاح این افراد را با اقرباي 
قرابت نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه«: کندقانون مدنی بیان می1045بدین خاطر ماده 

نکاح با اوالد -2قدر که باال رود  نکاح با پدر و اجداد یا مادر و جدات هر-1: حاصل از شبهه یا زنا باشد
نکاح با عمات و -4که پایین رود قدربا برادر و خواهر و اوالد آنها هرنکاح-3که پایین رودقدرهر

بنابراین احکام طفل نامشروع بر دو قسم است؛ . »خاالت پدر ومادر و اجداد و جداتخاالت خود و عمات و
ه کند کدر این حکم فرقی نمی. احکامی که مبتنی بر رابطه خونی وطبیعی است مانند حرمت نکاح با محارم

نیز رابطه خونی و طبیعی وجود دارد و احکامی که ) مانند زنا(چون در نسب فاسد. ح باشد یا فاسدنسب صحی
بنابراین چون ولدالزنا ولد شرعی و قانونی نیست، ارث .و قانونی مترتب است؛ مانند توارثبر ولد شرعی 

.شودت میبرد و از آنجا که ولد طبیعی و خونی است، حرمت ازدواج بر آن ثابنمی
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21رویکردي فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی                                                      
حقوق اجتماعی اطفال نامشروع-4

کند و با آنان در ارتباط و تعامل است، داراي تکالیف و از آن جهت که با دیگران زندگی مییک فرد 
اسالم در حقوق اولیه هیچ گونه تفاوتی میان اطفل مشروع . وظایفی است و به تبع آن حقوقی اجتماعی دارد

از جمله حقوق .یجه کودکان نامشروع از حقوق اولیه برخوردار هستنددر نت؛نامشروع قرارنداده استو
: توان موارد زیر را نام برداجتماعی می

گرداند و الزمه آن داشتن شناسنامه است که وي را از دیگران متمایز میداشتن نام ونام خانوادگی) 1
) 3کند جاي او را معین میمحل واقامتگاه که ) 2گی او به ثبت رسدآن وجود شخص و وضع خانوادتا در

. شخص برسدگردد از جانب آن دولت منافعی به آنسازد و باعث میتابعیت که فرد را به دولتی مرتبط می
در این امور هیچ تفاوتی میان طفل مشروع و نامشروع نیست و طفل نامشروع نیز به عنوان فردي که در 

در این میان برخی . ست، نیازمند به داشتن حقوق اجتماعی استکند و با مردم در ارتباط اجامعه زندگی می
و تأثیري که در جامعه دارند، از حقوق ثانویه، مانند تصدي بعضی مناصب اجتماعی به لحاظ جایگاه ویژه

مطابق نظر مشهور فقهاي امامیه براي انجام ... . ، قضاوت، شهادت و ایشان سلب شده است، مانند مرجعیت
در حقوق ایران نیز به پیروي از فقه امامیه یکی از شرایط شهادت و . ارت مولد شرط استاین امور طه

در ادامه به بررسی . نبودن شرط شده استبودن نسب به معنی زنازادهقضاوت، طهارت مولد یعنی مشروع
ازیم؛پردتري دارد، میمصداق اجتماعی گستردهها کهو دالیل مربوط بدانهابرخی از این محرومیت

ممنوعیت شهادت- 4-1
حقوق ایران طهارت مولد براي شاهد عالوه بر اینکه در فقه امامیه یکی از شروط شهادت است، در

قول . در این باره در فقه امامیه دو قول وجود دارد.نیز به عنوان یکی از شرایط شاهد، مطرح شده است
.به قبول شهادت ایشان اشاره داردمشهور به عدم قبول شهادت اطفال نامشروع و قول نادر 

قول مشهور-1- 4-1
فال تقبل شهاده ولدالزنا اصالً علی المشهور بین اصحاب « دارد کهباره صاحب جواهر بیان میایندر

.)117، 41، 1367، نجفی(»نتصار و الخالف و السرائرشهره عظیمه کادت تکون اجماعاً بل هی فحکی اال
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له آنقدر بین فقهاي ما أولد زنا به هیچ عنوان پذیرفته نیست و این مسبر قول مشهور شهادتبنا
مله آنکه از ج. کننداین فقهاء دراین باره به روایاتی استناد می. شهرت دارد که به اجماع نزدیک شده است

نیست و در صحیحه زراره آمدهکند که فرمودند شهادت ولد زنا جایزنقل می)ع(محمد مسلم از امام صادق
گفت اگر چهار شاهد نزد من درباره زناي مردي شهادت دهند اگر شنیدم که می) ع(است که از امام باقر

زیرا شهادت ولد زنا جایز نیست و مردم نباید به آنها اقتداء ؛بینشان ولد زنا باشد همه آنها را حد خواهم زد
است که شهادت ولد زنا جایز نباشد بهترکند کهنقل می) ع(راین عبیداهللا حلبی از امام صادقعالوه ب. کنند

خوك را حمل که سگ ودرحالی؛ زیرا سفینه نوح ولد زنا را حمل ننمودو مردم به او اقتداء نکنند
.)275-277، 1403،18حرعاملی، (کرد

قول غیرمشهور -2- 4-1
له شیخ طوسی در از جم. ستاي دیگر معتقدند که شهادت ولد زنا در اموري پذیرفته ادر مقابل عده

ال تجوز شهاده ولد الزنا فان عرفت منه عداله قبلت «: بیان کرده است) 1980،326الطوسی، (النهایه
شهاده ولد الزنا مقبوله عند قوم فی الزنا و «: و در مبسوط نیز بیان داشته است» شهادته فی الشی اال دون

شهادت ولد زنا نزد گروهی درباره زنا و « .»ادتهابنا تدل علی انه ال تقبل شهغیره هو قوي لکن اخبار اصح
غیر از زنا پذیرفته است و این قول قوي است و لکن اخبار داللت بر این دارند که شهادتشان قبول نیست و 

باشد، نیست و عدول از بعد بیان کرده است که مجرد تعارض اخبار مقتضی رجوع از آنچه را که قوي می
زیرا ؛داشته باشد و مثل آن زیاد بوده است جایز است و وجه عدول واضح استاخبار در حالی که اقتضاء

ر فقهاء با آن شود اگرچه اکثت عادل است و شامل ولد زنا هم میعموم ادله از کتاب والسنه بر قبول شهاد
).8،228، 1387الطوسی،(مخالفت کرده باشند

آن داللت بر الوالده نیست اگرولد زنا طیباست این است که اگرچهآنچه که دراین باره قابل ذکر
کند زیرا اگر وي نیل به کمال و کوشش و اجتهاد در دین و ظن نسبت به او باشد چیزي را رفع نمیسوء

له چیزي است که عقل آن را دفع أتواند در او مؤثر باشد و این مسخباثت زنا نمی،عدل و تقوي داشته باشد
- خالف سوق میهست که او را به شر واگرچه در وجود او چیزي . نیستکند و مخالف ضرورات مذهب ما

تواند با آن مبارزه کرده و به دهد ولی او میدهد مانند نفس و غرائز و شهوت که او را به بدي سوق می
بنابراین چیزي که در آن داللت بر عدم قبول شهادت دارد، وجود ندارد و آنچه را . مراتب کمال دست یابد
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ال تزر و«ه او هم صادق است و همچنین آیه، دربارات درباره شهادت افراد وجود داردز عمومات و اطالقکه ا

کشد و نباید کسی را ینیز به آن داللت دارد که هیچ کس گناه دیگري را به دوش نم» وازره وزر اخري
.نسبت به چیزي که در ایجاد آن مختار نبوده مورد مالمت قرارداد

، شهادت ولد زنا قابل و تأثیر آن در زندگی افراد دیگرله شهادتأتوجه به اهمیت مسبنابراین با 
قانون مدنی و کیفري ایران نیز به موجب قول مشهور فقهاي امامیه طهارت مولد به در. پذیرش نیست

، درشاهد بلوغ« : داردبیان می1313مدنی در مادهقانون.گردیده استعنوان یکی از شرایط شاهد ذکر
هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه155همچنین ماده.»عقل، عدالت وایمان وطهارت مولد شرط است

-2بلوغ -1: شاهد باید داراي شرایط زیرباشد« : در بیان شرایط شاهد گفته است1378و انقالب مصوب 
.»... طهارت مولد و -4ایمان -3عقل 

ممنوعیت تصدي قضاوت- 4-2
واهر در این چنانکه صاحب ج. دانندزاده بودن فرد میمیه یکی از شرایط قاضی را حاللفقهاي اما
ینعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله کما ال یقع امامته و ال شهادته فی االشیاء ال«کندرابطه بیان می

م اما اگر حکم به کفر او دارد این در صورتی است که حکم به کفر ولد زنا نمایییان میو در ادامه ب» الجلیله 
، آنچه را که مانع از امامت و شهادت و دم تصدي مقام قضاوت براي ولد زناننموده باشیم عمده دلیل ع

، 41، 1367نجفی، (باشدهمچنین نفرت مردم از او می باشد به عنوان دالیل عدم تصدي مقام قضاوت می
13(.

محمدي (ضی قرار داده است به شرح ذیل استااي که طهارت مولد را به عنوان شرط براي قادله
:)44-45، 1385گیالنی،  

البته ؛، اسالم استبوده و یکی از شروط معتبر قضاوتاینکه ولد زنا کافر است، بنابراین فاقد اسالم-1
.هاء ، ولد زنا را کافر نمی داننداین دلیل مورد تأیید فقهاء نیست چرا که بیشتر فق

-، چنین  میسوره مبارکه ص26درآیه . مناصب انبیاء و اوصیاي الهی استاوت منصبی ازشأن قض-2

، تو را در روي اي داوود«؛ یعنی»یا داوود انا جعلناك خلیفه فی االرض فاحکم بین الناس بالحق«: خوانیم
.»م، پس بین مردمان حکم به حق نمازمین خلیفه اهللا و جانشین قرار دادی
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شده و حدیث معروف از » جعلناك خلیفه «متفرع بر » فاحکم بین الناس بالحق«له در آیه شریفه جم
لعادل بین المسلمین کنبی او اتقوا الحکومه، انما هی لإلمام العالم بالقضاء ا« : فرمایدکه می) ع(امام صادق 

ب اختصاص به یعنی از حکم نمودن بین مردم بپرهیزید، همانا این منص.)7، 1403،18حرعاملی ، (»وصی
امام داناي به قضاء و عادل بین مسلمانان دارد مانند پیامبر و وصی او و همچنین روایات متعددي که زنازاده 

یا امامت را از شهادت و امامت جماعت محروم کرده و به وي اجازه نداده است که متصدي شهادت
ز طرف دیگر مردم طبعاً از زنازاده حالت لذا به طریق اولی او از مقام قضاوت محروم است و ا؛جماعت گردد

.)23، 1385محمدي گیالنی،(ارند و براي او ارزش قائل نیستندتنفر د
آیات و روایات مربوط به جاللت منصب قضاء بسیار است که اکثر آنها داللت صریح دارد که این مقام 

فرمان و اذن خصوصی یا عمومی گران با منیع را خدا به پیامبران و اوصیاء معصومین موهبت فرموده و دی
ناحیه آنها، تصدي قضاء حرام و از بدون احراز اذن خصوصی یا عمومی ازتوانند تصدي نمایند و، میآنان

.باشداینکه فردي که طهارت مولد ندارد، شایستگی این منصب را دارا نمیجملهازگناهان بزرگ است و
بدین معنا که . ممنوعیت زنازاده از این منصب اجماع منقول وجود داردبر اعتبار طهارت مولد و - 3

این منصب قضا از مناصب پیامبران و ائمه است و مستلزم نزاهت باطن و ظاهر و اوصافی که مایه رغبت  
به چنان مقامی سبب وهن ، چنین نزاهتی ندارد و تصدي او و زنازاده که آماج زبان مردم استباشد می

، عدم رضایت شودچرا که زنازادگی نقص در نسب است و آنچه که از مذاق شارع استنباط می. شریعت است
به . باشندوي بر تولیت مناصبی همچون قضاء و افتاء به وسیله کسانی که داراي چنین نقص بزرگی می

م احترام اي باشد و کسی که نسبش صحیح نیست نزد مردبیان دیگر دستگاه قضایی باید عاري از هر شائبه
، بنابراین شرع مقدس او را از قضاء منع کرده باشدا ندارد و درجامعه موهوم میالنسب رشخص صحیح

.)25همان، (است
، طهارت مولد به عنوان یکی از شروط احراز مقام قضاوت ذکر فقه امامیهدر حقوق ایران به پیروي از 

زین فقهی به وسیله شرایط قاضی طبق مواصفات و«قانون اساسی163به موجب اصل . ستگردیده ا
قانون 1361، نخستین بار بعد از انقالب اسالمی در سال دراجراي این اصل» گرددقانون مشخص می

، این قانون3رسید که براساس بند شرایط انتخاب قضات دادگستري به تصویب مجلس شوراي اسالمی
درباره سایر حقوق اجتماعی مانند . اوت تعیین گردیدیط احراز مقام قضطهارت مولد به عنوان یکی از شرا

- حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باید گفته شود که این اطفال مانند سایر اطفال قانونی از همه حمایت
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25رویکردي فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی                                                      
توان طفلی را به صرف اینکه نسبش معین نیست از حقوق اجتماعی محروم باشند و نمیها برخوردار می

اي که باشند از حقوق مردم ایران از هر قوم و قبیله«داردانون اساسی مقرر مینمود چنانکه اصل نوزدهم ق
ن اصل بیستم بیان داشته است و همچنی» مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد بود

اسی، قراردارند و از همه حقوق انسانی، سیمرد یکسان در حمایت قانونهمه افراد ملت اعم از زن و«که 
نون اساسی ایران همه حقوق بنابراین قا. »، فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارنداقتصادي، اجتماعی

فرهنگی را براي همه افراد جامعه به رسمیت شناخته که اطفال ، اجتماعی وانسانی، سیاسی، اقتصادي
ب قضاء با توجه به جایگاه مهم و باشند و منصمند میملت بوده و ازاین حقوق نیز بهرهنامشروع جزئی از

.اي که دارد و با لحاظ حفظ و حمایت از مصالح جامعه استثناء شده استویژه

حقوق اطفال نامشروع در نظام قانونگذاري فرانسه-5
اي که به نام کد ناپلئون مشهور گشت مستقیماً تحت تأثیر عقیده18041قانون مدنی فرانسه مصوب 

-اي منظم که متکی به سلولت جامعهناپلون بنا داش. واده و جامعه داشت قرار گرفتکه ناپلئون نسبت خان
هاي مستحکم خانواده است ایجاد کند، از این رو نسبت در قانون منسوب به او نسبت به اطفال طبیعی 

ز دوستی به حمایت از اطفال متولد شده خارج اتحت تأثیر نوع18اما فلسفه قرن . گیري وجود داشتسخت
به عالوه قوانین . نگریستند مبارزه کردنکاح برخاست و با عقیده کسانی که با نگاهی پست به این اطفال می

در خصوص اطفال نامشروع جنبش متحدي را در حمایت 19از اواسط قرن هاي قضائی ایجاد شدهو رویه
این روند امروزه نیز وجود دارد و.)13، 1350امامی، (از این اطفال ایجاد کرد و وضعیت آنان را بهبود بخشید

قانون مدنی حذف هیأت وزیران مطرح شد، تفکیک طفل طبیعی و طفل مشروع ازژوئیه در4، براساس یک اردونانس، که در فرانسهدر-1
پدیدآمده است براساس این تفکیک، طفل مشروع طفلی است که ازیک زوج ازدواج 1804کد ناپلئونی سالاین تفکیک دراصل درقالب . شد

به اجرا 2006حذف این تفکیک از اول ژوئیه سال . طفل طبیعی، طفلی است که خارج از ازدواج به دنیا آمده باشدکرده به دنیا آمده باشد و
حقوقی به نام مشروع گردانیدن اطفال نامشروع وجود دارد که به موجب آن اطفال طبیعی ساده تأسیس مد لذا با توجه به این اردونانس، درآ

حصن به طورکلی و اطفال ناشی از زناي با محارمی که ابوین آنها بتوانند با اجازه رئیس جمهور با هم ازدواج نمایند و اطفال ناشی از زناي م
ي این طفل در بور مورد انکار واقع شده یا نطفهکه از طرف شوهر یا ورثه او طفل مزصورتیبه طور کلی و طفل حاصل از زناي محصنه در

زمان که قبل از ازدواج متولد شده و دربه شرط شناسایی نسب در صورتی(باشد، با ازدواج ابوینونی زوجین منعقد شده زمان جدایی قان
طفل حاصل از نکاح مشروع شده و کلیه آثار حقوقی نسب مشروع بر آن گردند و نسب چنین اطفالی مانند مشروع می) ازدواج زنده باشد

، قابل دسترسی در پایگاه »طفل طبیعی و طفل مشروع درفرانسهتفکیکحذف : آخرین تزار«پور، علی، حاجی( گرددمترتب می
http://hajipour.hoqooqdan.com/postاینترنتی 22.2007/01/01(.
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.رو به گسترش است
اي که میان پدر و مادر وجود دارد، به سه دسته تقسیم اطفال نامشروع در حقوق فرانسه به تبع رابطه

,carbonnier,1964: (شوندمی 521(
شد که طفل رابطه آزاد یعنی رابطه جنسی بین زن و مردي که هیچ یک در علقه زوجیت کسی نبا-1

.نامندنوع رابطه را طفل طبیعی ساده میحاصل از این
زناي محصن و محصنه یعنی رابطه جنسی مرد زن دار با زن بیگانه و زناي محصنه عبارت است -2

ی از زناي محصن از رابطه جنسی زن شوهردار با مرد اجنبی که طفل حاصل از این نوع رابطه را طفل ناش
.نامندو محصنه می

زناي با محارم یعنی نزدیکی با یکی از اقرباء نسبی و سببی درجه معین که طبق قانون، نکاح با -3
.  نامندآنان ممنوع است که طفل حاصل از این نوع رابطه را طفل ناشی از زناي با محارم می

حقوق اطفال طبیعی ساده درقانون فرانسه- 5-1
. باشندزمان تحقق نسب داراي همسر و خانواده قانونی نمیدر این حالت پدر یا مادر طفل در -1

موجب حکم صادره گردد که قانوناً خواه از طریق شناسایی ارادي و خواه بهنسب طبیعی وقتی منشأ اثر می
معذالک اگر نسبی رسماً تحقق نیافته باشد وجود عملی نسب کافی است که آثار خود را . تحقق یافته باشد

.گرددملی از موانع نکاح محسوب میبه عبارت دیگر این نسب ع. ظاهر سازددر زمینه نکاح 
مادر هریک به طور جداگانه اثبات شود ولی از حیث آثار تفاوتی بین نسب طبیعی باید در برابر پدر و-2

یعنی فرانسه از رویه بعضی از کشورها که نسب اثبات شده در؛نسب طبیعی پدري و مادري وجود ندارد
برابر مادر را مشابه نسب طفل مشروع دانسته ولی براي نسب اثبات شده در مقابل پدر اثري جز حق مطالبه 

.اند پیروي نکرده استنفقه نشناخته
از نظر نسب طبیعی اعم از اینکه از راه شناسایی ارادي تحقق نیافته باشد یا به موجب اعالم دادگاه-3

.آثار حقوقی تفاوتی ندارد
یعنی طفل با . نسب طفل، به ابوین او اختصاص دارداستقراراصوالً آثارنسب طبیعی پس ازثبوت و-4
معذالک ممنوعیت ) ف.م.ق757ماده(گونه رابطه حقوقی ومالی ندارد هیچطبیعی خود و فرزندان دیگراجداد

آثار و حقوق.روع وجودداردطفل مشمانند فرزند طبیعی با اجداد غیرقانونی این طفل و فرزندان دیگرازدواج 
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27رویکردي فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی                                                      
:اطفال طبیعی ساده به شرح ذیل است

نفقه طفل طبیعی ساده -1- 5-1
نفقه طفل طبیعی که نسب او مسلم شده است -5-1-1-1

وظایفی که (فل نامشروع ندارد، ولی تحت عنوانراجع به نفقه ط، ماده مخصوصیقانون مدنی فرانسه
.فقه را به طور کلی متذکر شده است، نبه بعد در قانون مدنی203مواد رد) شوداز ازدواج حاصل می

محصن یا محصنه دهد اطفال ناشی از زنايقانون مدنی فرانسه که اجازه می762اما با توجه به ماده 
او ، به طریق اولی باید براي طفل طبیعی ساده که نسبیا زناي با محارم، حق مطالبه نفقه را داشته باشند

اختصاص به طفل ناشی از زناي 762توان به اعتبار آنکه ماده ، حق انفاق را شناخت و نمیسلم شده استم
سب بنابراین در اثر شناسایی ن. محصن و محصنه و ناشی از زناي با محارم دارد این حق را از او سلب کرد

دین جهت حق آید و بود میمادر رابطه حقوقی به وج، بین طفل و پدر وتوسط پدر ومادر یا حکم دادگاه
گونه زیرا هیچ؛کندشود، ولی این حق را طفل نسبت به اجداد و جدات خود پیدا نمیانفاق به طفل داده می

گونه خویشاوندي بین آنان نیست و اجداد و جداتش وجود ندارد و هیچالزام و تعهدي بین طفل طبیعی و
،1349امامی، (باشد به اعتبار فرض قانون استی موجود میخویشاوندي که بین اوالد و اجداد در نسب قانون

؛ خویشاوندي بین طفل با اجداد و جدات در نسب قانونی و نبودن آن در )72-73، 1350، ؛ زارعی312
نسب طبیعی فرق اساسی بین نسب قانونی و نسب طبیعی است و تکلیف انفاق متقابل بین طفل طبیعی 

.باشدنفاق متقابل بین پدر ومادر و طفل قانونی میمادر او مانند تکلیف اووپدر

نفقه طفل طبیعی که نسب اومسلم نشده است-1-2- 5-1
خواه به وسیله شناسایی (عی ساده که نسب او مسلم نشده استبسیار نادر است که براي طفل طبی

که آیدموردي پیش میآن درمطالبه نفقه شود و) حکم دادگاهاختیاري وخواه به وسیله رسیدگی قضایی و
در این خصوص . قانون مدنی فرانسه براي اقامه دعوي اثبات نسب گذشته باشد340مدت مقرر در ماده

، مطالبه نفقه چنین طفل را نمود؟ مبناي اختالف درآن است ادعاییتوان از پدرنظر است که آیا میاختالف
آن را مطالبه نمود یا اخالقی است و قابل مطالبه توان در مراجع قضاییآیا حق مزبور مدنی است و میکه 
ل پدر ادعایی حقی ؟ رویه قضایی بر آن است که حق نفقه طفلی که نسب او مسلم نشده در مقابباشدنمی
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، ولی ممکن است این حق اخالقی به یک حق مدنی تبدیل گردد و قابل مطالبه شود این باشداخالقی می
خواهان در دعوي نفقه . ادعایی وعده انفاق به طفل طبیعی خود داده باشدشود که پدرامر زمانی ممکن می

، اجراء که مدیون حق اخالقیدر صورتی.باید قبالً نسب پدري طفل و سپس وعده او را به انفاق اثبات نماید
تواند آن را از مدیون خودآید و طلبکار میآن حق را به طلبکار خود وعده دهد حق مدنی به وجود می

.مطالبه کند و ایفاء آن را از دادگاه تقاضا کند

حرمت نکاح - 5-2
به عبارت دیگر . طفل طبیعی ساده از نظر حرمت نکاح هیچ گونه تفاوتی با طفل مشروع ندارد

ممنوعیت ازدواج بین فرزند طبیعی با اجداد غیرقانونی این طفل و فرزندان دیگر و اقرباي در خط اطراف پدر 
.نند طفل مشروع وجود داردومادر ما

توارث - 5-3
در حقوق . در دوران تاریخی متفاوت بوده استاالرث او حق وراثت طفل طبیعی و همچنین سهم

طفل طبیعی . گشت، نصیبی در ترکه والدین خود نداشتقدیم اگرچه طفل به وسیله نکاح مؤخر قانونی می
توانست آن را از آنها مادام که زنده بودند مطالبه نماید و میمادر را دارا بود و فقط حق انفاق نسبت به پدر و

سعی نمود راه معتدلی را بین 1804قانون مدنی . پس از فوت پدر ومادر، نفقه خود را از ورثه آنان بخواهد
به حمایت طفل دو عقیده مختلفی که وجود داشت، پیدا کند، یعنی از یک سو از عقیده عدالت مطلق که 

خاسته بود، پیروي کند و از طرف دیگر، نظم اجتماعی و اخالق حسنه را که از طفل متولد در گناه بربی
نمود و چنین اطفالی را داراي موقعیتی باالتر از اطفال طبیعی می دانست، رعایت خانواده قانونی حمایت می

شد، بلکه از وراث از وراث عادي شناخته نمیقانون سابق، طفل طبیعی 756و 724زیرا طبق ماده .نماید
، بنابراین قائم مقام دهند، شخصیت متوفی را ادامه نمیوراث خالف قاعده. گشتخالف قاعده محسوب می

بدین جهت براي آنکه در ترکه سهیم شوند باید بخواهند که . گیرندمورث در انتقال قهري ترکه قرار نمی
جدید  طفل 756و ماده 724ماده در1896ژوئیه 25ولی طبق  قانون . سهم آنان به تصرفشان درآید

.)313پیشین، ،امامی(دانستطبیعی را مانند طفل قانونی از ورثه عادي می
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کسانی که طفل طبیعی از آنها ارث می برد -1- 5-3

، برد، طبق قانون مدنی از آنها ارث میتغییري در کسانی که طفل طبیعی1896مارس 25قانون 
:اص عبارتند ازنداده است و این اشخ

اثر رسیدگی دادگاه نسبت طفل به آنان مسلم اند و یا درشناختهو مادري که طفل طبیعی راپدر-1
برادر وخواهر طبیعی طفل طبیعی-4اوالد طبیعی طفل طبیعی-3اوالد قانونی طفل طبیعی -2شده است

زوج یا زوجه طفل طبیعی-5
برد که اطفال ، طفل طبیعی او نصف سهمی را میونی باشده متوفی داراي اطفال قانکدرصورتی-

.برندقانونی می
و یک طفل ... ، دایی و ندان اطراف عادي باشند مانند عمو، عمهکه براي متوفی خویشاوصورتیدر-

زارعی (طبیعی خواهد بودطبیعی و همچنین درصورتی که متوفی بدون وارث باشد، تمامی ترکه از آن طفل 
-از پدر و مادري که او را شناختهقانون مدنی فرانسه هرگاه طفل طبیعی قبل761طبق ماده ).78، )امامی(

االرث قائم مقام او خواهند بود، ولی به دستور ماده اوالد قانونی طفل مزبور در سهم، اوالد و اوالداند بمیرد
.د خود ندارندقانون مدنی فرانسه اوالد طبیعی او هیچ گونه حقی نسبت به ترکه ج797

نام خانوادگی طفل طبیعی ساده - 5-4
که نام خانوادگی پدر را دارا  اتخاذ نام خانوادگی اطفال قانونی موجود بود برخالف سهولتی که در

اشکالی که در . گرفتشدند اما در مورد اطفال طبیعی اشکاالتی در مورد نام خانوادگی آنها صورت میمی
) قانون مدنی فرانسه342ذیل ماده (1952ژوئیه 25موجود بود به وسیله قانون نام خانوادگی طفل طبیعی

.)313، 1346، امامی(به طرق ذیل خاتمه پذیرفت
درصورتی که پدر ومادر در یک زمان طفل طبیعی خود را بشناسند، طفل به نام خانوادگی پدر -الف 
.سناد رسمی طفل خود را شناخته باشندمانند آنکه آنان درسند تنظیمی در دفتر ا. شودنامیده می
که پدر و مادر یکی پس از دیگري انتساب طفل را به خود شناخته باشد، طفل نام صورتیدر–ب 

بود با در مورد مزبور چنانچه پدر اول طفل را شناخته . شود که ابتدائاً او را شناخته استکسی را دارا می
گرفت چنانکه معمول و متداول بود، ولی هرگاه مادر ابتدائاً را میشد، زیرا طفل نام پدراشکالی مواجه نمی
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چندي پدر طفل را بشناسد، ، مورد تردید بود که هرگاه پس ازگرفتاخته بود و طفل نام اورا میطفل را شن
آیا باید طفل نام خانوادگی مادر را به نام خانوادگی پدر تبدیل نماید؟

ایی خود اعالم داشت که فرزند همیشه باید نام خانوادگی پدر خود دیوان کشور فرانسه در رویه قض
این نظر دیوان کشور با اشکال مواجه گشت، .1دترتیب که شناسایی به عمل آمده باشرا اتخاذ نماید به هر

ی افتاد که طفل طبیعی که قبالً مورد مورد شناسایی مادر قرار گرفته بود و به نام خانوادگزیرا گاه اتفاق می
شد و به آن نام مشهور گشته بود، ننگ داشت که نام خانوادگی مادر در سند والدت و سند سجلی نامیده می

ن تغییر مورد توجه افراد قرار خود را عوض و نام خانوادگی پدر را که بعداً طفل را شناخته بود، بپذیرد زیرا ای
.گشتگرفت و وضعیت طبیعی بودن او افشاء میمی

و ابتدائاً به مادر اشکال فوق را برطرف نمود و مقرر داشت طفلی که نسب ا1952ژوئیه 25قانون 
- ب او بعداً به پدر به اثبات رسید، میدارد و هرگاه نس، نام خانوادگی مادر خود را نگه میمسلم شده است

پدر به نام خانوادگی خواه به الحاق نام خانوادگی (تواند از دادگاه عالی درخواست کند که نام پدر را بگیرد
قانون مذکور اگرچه راه حلی )69، 1350، زارعی) (نوادگی مادر به نام خانوادگی پدرمادر یا تبدیل نام خا

اند، مطرح کرد، اند و بعداً به وسیله پدر شناخته شدهبراي اطفال طبیعی که قبالً نام خانوادگی مادر را گرفته
خانوادگی مادر و اختیار نام خانوادگی پدر موجب سلب آزادي اراده از طفل اما اجازه دادگاه عالی در تغییر نام 

رسد مقتضی آن بود به نظر می. شده است، زیرا تغییر نام خانوادگی را منوط به اجازه دادگاه عالی کرده است
، ئی پدرداشته باشد که پس از شناساکه طفل در تغییر نام خانوادگی مادر به نام خانوادگی پدر آزادي عمل 

به پدر بفرستد و -به وسیله مادر هرگاه طفل صغیر است و به وسیله خود طفل هرگاه کبیر است-اخطاري 
.سپس از دادگاه درخواست اصالح نام خانوادگی طفل به عمل آید

حقوق اطفال طبیعی ناشی از زناي محصن یا محصنه یا ناشی از زناي با محارم-6
نسب حاصل از زناي محصن و محصنه یا زناي با محارم و استقرار رابطه نسبی تأیید رسمی وقانونی 

حق به جز(نسب هیچ گونه آثار حقوقی و مدنیاینباشد و بربین ابوین وطفل، ممنوع و غیرمقدور می
فرانسه براي این گونه اطفال هیچ گونه درقانونگذار1955سالتا قبل از. گرددمترتب نمی) مطالبه نفقه

که 1912نوامبر16قی حتی نفقه در نظرنگرفته بود اما رویه قضایی آن کشورحتی قبل از تصویب قانون ح
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31رویکردي فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی                                                      
به موجب آن ممنوعیت اثبات نسب طبیعی پدري تقلیل یافت با اینکه اثبات نسب پدري ممنوع بود به صور 

گاه به صورت الزام پدر با و عناوین مختلف به صورت الزام پدر به جبران ضرر و زیان ناشی از اغفال مادر و
نگهداري طفل داده بود، اقدام به کمک زمینه حضانت وخورده درفریبتعهداتی که به مادرها وبناء وعده

مراجع و محاکم قضایی 1.نموده استپناه میشده بیگناه و مادران اغفالاطفال غیرقانونی بیو حمایت از
ا کمک به آنان لزوماً بدون یر به تأمین حوائج زندگی اطفال وفرانسه البته ضمن صدور حکم محکومیت پد

یعنی در حقیقت نسب 2.نمودندخصوص تأیید نسب تلویحاً دراین زمینه اظهارنظر  مینظر صریح دراظهار
- عملی را از نسب حقوقی تفکیک و براي نسب عملی با وجود عدم تحقق نسب حقوقی آثاري قائل می

، محاکم و مراجع قضایی در پذیرفتن دالیل اثباتی معتقد به که با وجود خیرخواهیاگفته نماند ن. گردیدند
، ر مبنی بر تأمین هزینه زندگی طفلمثالً براي صدور حکم به الزام پد. گیري و دقت زیادي بودندسخت

، دانت طفل از ناحیه پدر داشته باشوجود مراسالت و مکاتباتی را که حکایت صریح از تعهد و وعده ي حض
مقرر داشت که اطفال ) ف.م.ق342ماده 2بند (1955ژوئیه 15دانستند ولی قانون مصوب ضروري می

ناشی از زناي محصن و محصنه یا زناي با محارم حق مطالبه نفقه از ابوین خود داشته باشند و تصریح نمود 
.تپذیر اسه در زمینه رابطه نسبی مؤثر باشد، امکانکه مطالبه نفقه بدون اینک

نسب عملی را از نسب حقوقی تفکیک و آثاري براي بنابراین قانون مزبور از رویه قضایی پیروي و
نسب عملی درنظر گرفت ولی مجدداً اصل ممنوعیت اثبات نسب ناشی از زناي محصن و محصنه یا زناي 

- ي خصایص زیر میدارا1955ژوئیه 15قانون مدنی مصوب 342ماده 2بند . نمودبا محارم را تأیید 

.)332امامی، پیشین، (باشد
قانون، ي دلیل محدودیتی در نظر نگرفته و رویه قضایی نیز به علت سکوتاز لحاظ ابراز و اقامه-1
.م ندانسته است. ق 340ي دلیل را تابع هیچ گونه محدودیتی مخصوصاً محدودیتهاي مذکور درماده اقامه
اطفال ناشی از زناي محصن و محصنه یا زناي با محارم شناخته است و فرقی حق مطالبه نفقه براي -2

البته . ندارد که نسب اینگونه اطفال از ناحیه یکی از ابوین یا هردو حاصل از زناي محصن و محصنه باشد
.دانداطفال طبیعی ساده جایز نمیدیوان کشور گسترش این دعوي و اعمال آن را در مورد

، را تركي محصن و محصنه یا زناي با محارماطفال ناشی از زناتکلیف نفقه در مورد راء اجعدم -3
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.خانواده ندانسته و مجازات آن را در این مورد قابل اجراء نمی دانند
بنابراین اطفال ناشی از زناي محصن و محصنه یا زناي با محارم فقط حق مطالبه نفقه از ابوین خود 

وقی دارند و در سایر موارد در مقابل ابوین خود در حکم بیگانه بوده و از لحاظ نام از طریق محاکم حق
؛اندخانوادگی و قیمومت و والیت و نظایر آن مانند اطفالی هستند که از ابوین ناشناس به وجود آمده

ز چنین فرزندانی به نفقه اتوانند از نام خانوادگی ابوین خود استفاده نمایند و ابوین حق مطالبنابراین نمی
اي با ابوین خود دار نفقه دریافت دارند چون رابطهاینگونه اطفال اگر از ابوین خود مالی زائد بر مق. ندارند

باشند، ظاهراً نباید مشمول عدم اهلیت و ممنوعیت مذکور در نداشته و از این حیث مانند افراد بیگانه می
هایی را که بر مبناي رابطه نسبی نامشروع و روابط قضایی هبهبنابراین رویه ؛م قرار گیرند. ق 908ماده 

دانند ولی اگر هبه منحصراً به بودن، عقد هبه را قابل ابطال میغیرقانونی زنا باشد به واسطه غیرمشروع
منظور پرداخت نفقه طفل و حضانت وي و به عبارت دیگر تبدیل تعهد طبیعی به تعهد مدنی باشد، صحیح 

,carbonnier, Droit civil, T.I).(شناخته است اما در مورد اطفالی که استثنائاً به طور رسمی 55
، طور استثنایی استقرار یافته استاند، با وجود اینکه نسب اینگونه اطفال قانوناً و رسماً بهقانونی شناخته شده

بعضی جهات ماید و ازنها فقط آثار محدودي ایجاد می، اینگونه نسبذالک به علت خالف اخالق بودنمع
شود ، اوالً از موانع نکاح محسوب میبنابراین. باشدمی) که استقرار پیدا کرده است(مانند نسب طبیعی ساده

ه خونی موجود قابل زیرا درست است که رابطه نسبی قانونی وجود ندارد ولی نسب عملی و واقعی و رابط
، او در برابر آنها استقرار یافتهوادگی پدر یا مادري که نسبتواند از نام خانثانیاً طفل می. باشدانکار نمی

با این وجود از جهاتی با طفل . استفاده نماید و از حیث والیت و نفقه متقابل مانند طفل طبیعی ساده است
البه از ماترك ابوین تنها حق مط-2. از ارث و حقوق ارثی ابوین محروم است-1:طبیعی ساده تفاوت دارد

تواند براي آن علیه وراث طرح دعوي نماید ولی میو ) م.ق 762ماده 2بند (راي زندگی را داراستنفقه ب
اي به شکل هرگاه ابوین در زمان حیات خود نفقه طفل را تأمین یا شغلی به او آموخته باشند و یا بهره

اترك آنها نخواهد داشت ، دیگر طفل مزبور حق مطالبه نفقه از مالعمر براي او درنظر گرفته باشندمادام
.بعد از فوت ابوین حق توارث داردبرخالف طفل طبیعی ساده که

یا(اي زائد بر مقدار نفقهاطفال ناشی از زنا و زناي با محارم حق ندارند که از ابوین خود هبه-3
1.دریافت دارند)آنچه که صراحتاً داراي خصیصه نفقه نباشد

قانون مدنی فرانسه908ماده 3بند -1
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33رویکردي فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی                                                      
یا هاي وارده در مورد اطفال ناشی از زنا ساختن محدودیتیري از دگرگونوعیت به منظور جلوگاین ممن

.زناي با محارم وضع گردیده است

گیرينتیجه-7
به . در نظام حقوقی ایران فرزند مشروع با فرزند نامشروع به لحاظ خاستگاه حقوقی متفاوت است-1

میان اما در کشور فرانسه اگر. ت داردبیان دیگر در حقوق ایران خود پاکی نسب و طهارت نسل موضوعی
یري از انحالل و فروپاشی به لحاظ حفظ جامعه و جلوگ؛طبیعی تفاوت کمی قائل هستندمشروع وفرزند 
.هاستخانواده
اعم ازاینکه حاصل از زناي ساده یا زناي محصن و محصنه ،شروع، طفل نامحقوقی ایراندرنظام-2

ه زانی و زانیه نخواهد شد اما با صدور رأي وحدت رویه دیوان عالی کشور یا زناي با محارم باشد، ملحق ب
:باشد که عبارتند ازدر جهت حمایت از اطفال نامشروع تکالیفی برگردن ابوین طبیعی می

چرا که شرع اسالم هیچ گونه طفلی را در جامعه ،باشدگردن ابوین او مینفقه طفل نامشروع بر) 2-1
اما پدر و؛لذا برمردم واجب کفایی است که حمایت از طفل نامشروع نمایند؛ا نکرده استبدون حمایت ره

چرا که طبق اصل کل نفس بما کسبت رهینه ؛باشندطبیعی این طفل اولی بر حمایت از این فرزند میمادر
.عهده آنهاستبراند، این امرتولد طفل مؤثر بودهاینکه آنها درو و رعایت مصلحت طفل

باشد و بین ولد زنا باشد زیرا توارث از آثار نسب قانونی میعرفی اش نمیتوارث بین ولد زنا و پدر) 2-2
له اجماع میان فقهاي امامیه وجود دارد و قانون مدنی ایران أدر این مس. و ابوینش نسب مشروع وجود ندارد

.باشدبري میفقه امامیه است، قائل به عدم ارثکه منبعث از 
درفقه امامیه و درقانون مدنی ایران، . ی میان طفل مشروع و نامشروع نیستله ازدواج فرقأدر مس) 2-3

قانونی دارد و نکاح این افراد با اقرباي نسبی و له ازدواج حکم فرزند مشروع وأفرزند ناشی از زنا درمس
مادروزیستی با پدررابطه خونی و، طفل متولد ازرابطه جنسی نامشروعزیراباشد؛ سببی خود ممنوع می

خویش دارد و چون موانع نکاح به اعتبار رابطه خونی است، بنابراین اطفال متولد از زنا مشمول حرمت نکاح 
.باشندمی
نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه اطفال نامشروع همان نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه پدر  ) 2-4

.اشداش می بعرفی
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در فقه امامیه فرزندان نامشروع از حقوقی مانند حق حیات، حق نام و ملیت، حق ابراز تمام ) 5- 2
باشند و فقط در تصدي بعضی از مناصب به جهت اهمیت آن، طهارت حقوق اجتماعی و فردي برخوردار می

.مولد شرط شده است
) شهادت  ج ) قضاوت ب ) الف: ت ازبارت اسمناصبی که اطفال نامشروع از آن محروم هستند، ع-3

مرجعیت تقلیدکه علت محرومیت از این مناصب آن است که اعمالی مثل امامت جماعت ) دامامت جماعت 
شود الزم میانجام این اموردارفردي که عهدهو ائمه است وجایگاه پیامبرکردن، قرارگرفتن دریا قضاوت

اب به شقاوت بیشتري دارند ضمن د چون این افراد اقتضاي ارتکطهارت وجود و باطن برخوردار باشاست از
بگوییم عوامل ، اما این محرومیت بدین معنا نیست که ناصب با حقوق مردم در ارتباط استکه این مآن

تواند با تالش وکوشش ، بلکه طفل نامشروع میباشددت یا شقاوت فرد میکننده سعاوراثتی و نسب تعیین
.به سعادت برسد

حصنه و زناي با ، وضع اطفال طبیعی ساده و اطفال ناشی از زناي محصن و مدرحقوق فرانسه-4
استقرار نسب اطفال طبیعی ساده از راه شناسایی نسب به وسیله ابوین یا اثبات نسب . محارم متفاوت است

ه و اطفال صنپذیر است اما در مورد اطفال ناشی از زناي محصن و محطبیعی ساده در مراجع قضایی امکان
.جمهورنوع است مگر با اجازه رئیس، استقرار نسب در مراجع قضایی ممناشی از زناي با محارم

انفاق متقابل ) الف: شود که عبارتند ازپس از استقرار نسب اطفال طبیعی ساده، آثاري مترتب می-5
-طفل طبیعی می) ج بوین استحضانت و تربیت آنها با ا) ب بین طفل طبیعی ساده با ابوین او وجود دارد

االرث طفل وارث بین آنها وجود دارد اما سهمت) تواند از نام خانوادگی پدر یا مادرطبیعی خود استفاده کند د
.نکاح بین طفل طبیعی ساده و ابوین وي ممنوع است) طبیعی ساده کمتر از طفل مشروع است هـ

حارم تنها حق مطالبه نفقه از ابوین خود را اطفال ناشی از زناي محصن و محصنه و زناي با م-6
علت این محرومیت در قانون فرانسه به خاطر . دارند ولی توارث و دیگر آثار مربوط به نسب وجود ندارد

.باشداده و هرج ومرج در جامعه میجلوگیري از انحالل خانو
فی به جهت حمایت از ، صدور رأي وحدت رویه و بارشدن تکالیفی بر گردن پدر عردرحقوق ایران-7

حقوق فرانسه به جهت جلوگیري از اند اما درباشد که در پیدایش خود هیچ نقشی نداشتهاطفال نامشروع می
تأسیسی در چنین . گردانیدن اطفال نامشروع وجود داردعمرج درجامعه تأسیس حقوقی به نام مشروهرج و

انسه موضوعیت ندارد در حالی که در قوانین ایران ، زیرا طهارت نسل در حقوق فرحقوق ایران وجود ندارد
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35رویکردي فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی                                                      
باشد از این رو در آثار که برگرفته از فقه جعفري است طهارت نسل یکی از مقاصد کالن شریعت می

.حقوقی نسب ناشی از روابط نامشروع تاثیر شایانی دارد
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