
 

 

  

 
 قمنظر فقه و حقو مشروع و آثار آن ازنسب فرزند نا

 
 ٢سیده نداخاوران ،١بیک حمیده عبداللهی علی

 )٣٠/٣/٩٥: ـ تاریخ پذیرش نهایی٨/٢/٩٤: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

مندی فرزند متولد از زنا از حقوق  مندی یا عدم بهره ت اختالفاتی که در رابطه با بهرهعل
 نسب خصوص گردد چون در فقه در واده وجود دارد به بحث نسب وی برمیدرون خان

 و این اختالف نظرها سرمنشأ اختالف فقها در محرومیت زنازاده اختالف نظر وجود دارد
ظر میان در این باره دو نیا عدم محرومیت زنازاده از حقوق درون خانواده است که 

فقهای معاصر  که فقهای قدیم و برخی از نظر اول :فقهای شیعه مطرح شده است
به والدین را منتفی و در نتیجه کل احکام مخصوص به آنند نسب زنازاده نسبت  طرفدار
مگر احکامی که وجودش به خاطر احتیاط یا با دلیل  دانند، بطه را منتفی میاین را

 ملحق به والدین  نظر دوم که زنازاده راو مانند ازدواج بین آن دو خاص ثابت شود،
  رابطه است را درکل احکامی که مخصوص ایندانند دیدگاه فقهای معاصر است که  می

دانند مگر حکمی که با دلیل خاص نفی شود، مانند توارث بین آن  حق ایشان ثابت می
که مستند قانون مدنی در ماده ـ ، نظر اول ای  این پژوهش با استناد به ادلهدر .دو
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 مقدمه .١
 و .تر است دانیم کانون خانواده از نظر اسالم، از هر کانون دیگری مقدس طور که می همان
شود که افراد تا جایی که ممکن است از   میجایی که سیستم روابط آزاد موجب از آن

روابط جنسی را در چارچوب خانواده ، ازدواج و تشکیل خانواده سرباز زنند، دین اسالم
 جنسی در محیط خانواده و همسران مشروع،های  تامین کامیابیکرده است، زیرا  محدود
سبب  خانوادگی،ی  و از جنبه کند،  میروانی به بهداشت روانی اجتماع کمکی  از جنبه

ی  از جنبه و شود،  میبرقراری صمیمیت کامل بین زوجین تحکیم روابط افراد خانواده و
به  .کند  میت اجتماع را فراهمزمینه حفظ و استیفای نیروی کار و فعالی ،اجتماعی

 شود، فرزند نامشروع  میشرع فرزندی را که از رابطه آزاد جنسی متولد همین دلیل،
 شود یاخیر؟  میحال سوال این است که چنین فرزندی به والدینش منتسب .خواند می

هی گروهی از آنان، زنازاده را منتسب به والدینش و گرو. در این باره فقها دو نظر دارند
 مورد نسب زنازاده و در این پژوهش با بیان نظرات فقها در. دانند  مینسب او را منتفی

 .والدینش منتفی دانسته شده است دالیل ایشان، نسب زنازاده از
 
 نسب .٢
 تعریف فقها از نسب .٢  .١

پسر یا منتهی  منتهی شدن والدت شخصی به دیگری مانند پدر و: نسب عبارت است از
 .]٢٣٨ ،٣٨[  دو شخص به شخص ثالثیشدن والدت

 
 تعریف حقوقدانان از نسب .٢ .٢

از این .آید  مینسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود
 ی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود امر، رابطه

 .]١٥١ ،٢[ شود می
 اقسام نسب  .٣
 عینسب شر .٣ .١

نسبی است که ناشی از وطی حالل باشد و مهم این است که ذاتا حالل باشد اگرچه 
وطی عارضا حرام باشد، در ) مانند احرام( عارضا حرام باشد، یعنی اگر در بعضی از موارد

بلکه  این صورت اگر فرزندی منعقد شود، فرزند نامشروع نیست، ولو وطی حرام بوده،
 :که این نسب خود دو قسم دارد ]٣٢،١١٣[ فرزند مشروع است
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 نکاح نسب ناشی از .٣  .١  .١
عبارت است از خویشاوندی طفل با پدر و مادری که در حین انعقاد نطفه بین آنان نکاح 

 .موجود بوده است) منقطع دائم و( صحیح، اعم از
سپس آن  ی عقد نکاح منعقد شود و ی طفل قبل از اجرای صیغه بنابراین هرگاه نطفه

نسب او ناشی از نکاح  ا یکدیگر ازدواج نمایند، طفل متولد از آنان قانونی نبوده ودو ب
آنان، آن  نخواهد بود، هرچند که آن طفل والدتش در هنگام تحقق زوجیت واقع شده و

 .]٣٠٢ ،١٤[ طفل را فرزند خود بدانند
 

 نسب ناشی از شبهه .٣  .١  .٢
ابر این نزدیکی به شبهه عبارت است از بن. شبهه عبارت از تصور بر خالف حقیقت است

ی زوجیت، نزدیکی کند و حال آنکه در واقع  آن که مردی بازنی به اعتقاد وجود رابطه
شود که در   میرابطه مزبور وجود نداشته باشد و نسب ناشی از شبهه در موردی حاصل

 .]١٤ ، ٣١٣[ ها متولد شود ه شبهه بین زن و مرد، طفلی از آناثر نزدیکی ب
 

 شرعی نسب غیر.٣  .٢
 .]٣٢ ،١١٣[ شود  میعفتی حاصل و بینسبی که از زنا 

 
 نسب زنازاده .٤

 :نسب زنازاده در میان فقها دو دیدگاه مطرح شده استی  درباره
 
 عدم تحقق نسب در مورد زنازاده )دیدگاه اول .٤  .١

 قاعده در مقتضای و .ها منتفی است مادری بین آن فرزندی و پدری وی  یعنی رابطه
مگر احکامی که وجودش به خاطر  کل احکام مخصوص به این رابطه است، اینجا انتفاء

 .مانند ازدواج بین آن دو احتیاط یا با دلیل خاص ثابت شود،
 
 نظرات موافقین دیدگاه اول .٤  .١  .١
 نیست اجماعاً با آن نسب ثابتانجام آن شرعاً سزاوار  ای که با علم به تحریم، ـ وطی١

 .]٣٠[ شود نمی
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 ].١٩[ شود  نمیشرعا با زنا ثابت ،ـ نسب٢
نیز اذعان دارند که  ]١٣[ صاحب الحدائق و ]١٨[ فاضل هندی و ]٣٨ [صاحب جواهر

و حتی برخی از فقهای معاصر برای زنازاده نه عرفاً و نه شرعاً نسبی  .زنازاده نسب ندارد
 قریب به اتفاق فقها اذعان همچنین یکی از فقها معتقد است. ]٦[ کنند  نمیلحاظ

 .]٣١[ شود  نمیدارندکه زنازاده شرعاً به پدرش منتسب
 

 دالیل موافقین دیدگاه اول .٤  .١  .٢
 روایات: دلیل اول

 .]١٢[ )الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ( روایت نبوی معروف :روایت اول
ولد واقعاً ) زانی( ن است که از عاهرظاهر این حدیث ای :گویند  میمرحوم آقای حکیم

 .]١٥[  نفی شده است
 یأَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَ: قال) السالم علیه (حلبی از ابی عبدهللای  صحیحه :روایت دوم

سُولَ اللَّهِ ص ٌء فَإِنَّ رَ  وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا یُورَثُ مِنْهُ شَيْیوَلِیدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا ثُمَّ ادَّعَ
 .]١٧ ،٢٤ [قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِي ابْنَ وَلِیدَتِه

سپس آن  هرکس بطور نامشروع با کنیز دیگران آمیزش کند، :فرمود )ع( امام صادق
پس به  آن اوست، ادّعا کند که فرزند از } آوردپس از اینکه کنیز فرزندی{ را بخرد و

فرزند از آن " :فرمودند )ص(چون پیامبر  کند،  نمیدرستی که از آن فرزند ارث دریافت
برد مگر مردی که   نمیزنازاده کسی ارث از و برای زناکار بهره ای نیست، فراش است و

 .او بوده استی  ادّعا کند مادر این ولد در خانه
وَ لَا یُورَثُ وَلَدَ ( گویند در این روایت با فرض این که ولدالزنا است  میمرحوم حکیم

 .]١٥[ احکام از او منتفی شده است )الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِي ابْنَ وَلِیدَتِهِ
  اجماع فقهای امامیه:دلیل دوم

ا دو تن دیگر از فقه و .]٣٩[ کند  میصاحب جواهر به اجماع منقول ومحصل استناد
 .شود  نمیگویند نسب با زنا اجماعاً ثابت  می.]١٣ ،٣٠[نیز 

 
 بررسی ادله .٤  .١  .٣

 :دلیل اول
 :معنای کلمات روایت
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 .]١[ کند  میاسمی است که بر ذکر و انثی صدق .معنای آن روشن است :الولدـ ١
 .]٣٦[ فراش عقدی است با توانایی بر وطی همسر :الفراشـ ٢
برای نشستن یا خوابیدن بر روی آنچه { معنی مفروشگاهی در "فراش" و"فرش"
و گاهی به طور کنایی در معنی زن یا شوهر  .رود  میبه کار}شود  میروی زمین پهن ،آن

از موارد کاربرد این کلمه در احادیث یاد شده و از سیاق این  ]٢١[ شود  میاستعمال
همین معنای کنایی  ،ثد از این واژه در روایت مورد بحشود که مرا  میروایات روشن

 .منظور از آن شوهر زن یا مالک کنیز است و .است
در رسائل الشریف آمده است که عاهر به  و .]٢٢[ به معنی مرد زناکار است :عاهرـ ٣

گفته شده است  زین و .]٣٦[ آورد  میمعنای زن زانیه است که فرزندی بدون عقد به دنیا
 .]٤٠ [وی عاهر است چه فاسق، باشد وچه زانی  که هر کسی که دنبال شر باشد،

رود همان   میبهره بودن به کار  در معنی نومیدی و بیگاهی به طور کنایی :حجرـ ٤
 رود و  میتراب به معنای خاک نیز به طور کنایی در همین معنا به کاری  طور که واژه

اند مراد از   برخی نیز گفته.یعنی جز خاک چیزی ندارد"ما له الّا التراب" :شود  میگفته
آن مطلق سنگ باشد  ولی به هرحال چه مراد از سنگ رجم است، سنگ در این روایت،

 .به معنای نومیدی ومحروم بودن است چه سنگ رجم، و
 :روایتهای  معانی جمله

به این معنی است که فرزند به مالک فراش یعنی به شوهر یا مالک  :الولد للفراشـ ١
 .]٢٢ [ه زناکار تعلق داشته باشدنه اینکه ب .کنیز تعلق دارد

این جمله کنایه از  ، اول اینکه.در مورد این جمله دو احتمال است :وللعاهر الحجرـ ٢
 محروم بودن زناکار ازارث باشد مؤید این احتمال صحیحه حلبی از امام صادق است

د و آن را بخر که کسی که پس از آمیزش نامشروع با کنیز دیگران،...) أیما رجل وقع(
) ص(چون رسول خدا .برد  نمیاین ولد ارث زانی از فرزند کنیز را ازآن خود بداند،

البته این حدیث در صورتی  .آن فراش است و برای زناکار سنگ است فرزند از :فرمودند
باشد و ) للعاهر الحجر(دوم ی  استناد به جمله )ع(مؤید احتمال اول است که مراد امام

 .ت سازگارتر استهمین امر با سیاق روای
اشکال  .]٣٦[مراد این باشد که زناکار بهره ای جز سنگسار شدن ندارد :احتمال دوم

اگر همسر  شود و  میاین احتمال این است که زناکار در صورت همسر داشتن، رجم
 .]٩ [نداشته باشد باید شالق بخورد
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 :اشکاالت دلیل اول
که مرحوم آقای ) دوم روایت اول و(یکی از فقها بیان کرده است که این دو روایتی 

از زنازاده  شود که احکام ولدیت،  میاستفادهها  که از آناند  و فرمودهاند  حکیم ذکر نموده
 الولد للفراش و"اما راجع به روایت  .تواند دلیل بر آن مدعا باشد  نمیواقعاً نفی شده است

هری است نه در مقام بیان  به نظر ما این روایت در مقام بیان حکم ظا"للعاهر الحجر
 ایشان در توضیح مطلب .قهراً این روایت مربوط به موارد شک است و .حکم واقعی

در  .نفی ایی  یک فقره اثباتی وی  گویند که روایت مشتمل بر دو فقره است یک فقره می
 ولد نفی "عاهر"ای از نفیی   ولد اثبات شده است و در فقره"فراش"اثباتی برای ی  فقره

 دو ناظر به یا هر یا هر دو ناظر به بیان حکم واقعی هستند و این دو فقره، .ده استش
دیگری حکم  یکی حکم واقعی را بیان نماید و ، احتمال اینکهو .اند بیان حکم ظاهری

 حال چنین .عرفی است خالف متفاهم احتمالی خالف ظاهر و ظاهری را متعرض شود،
 .ات در مقام بیان حکم ظاهری است نه حکم واقعیاولی از روایی  گوییم که فقره می

 معنایش این نیست که حتی در مواردی که ما قطعاً "الولد للفراش"بدین معنا که 
نیز باید آن را  متعلق به زناست و از زنا متولد شده است، ،متولد شدهی  دانیم که بچه می

ین ولد مثل ولد حالل ا و در نتیجه بگوییم در این مورد هم، .به فراش ملحق نمائیم
این معنا که قطعا  ."....برد و  میارث" تمامی احکام ولد حالل را دارد شود و  میمحسوب

 این است که در "الولد للفراش"پس معنای  .نیستمراد نیست و کسی نیز قائل به آن 
کنیم که بچه به کدام   میجایی که فراشی بوده است و زنایی هم محقق شده است شک

آن مترتب   است پس باید بچه را به فراش ملحق نمائیم و احکام فراش را بریک ملحق
اولی در مقام بیان حکم ی  بنابر این حال که فقره .و این یعنی حکم ظاهری .کنیم

کند و در نتیجه از   میدومی نیز حکم ظاهری را بیانی  بود فقره) موارد شک( ظاهری
 هم این نیست "وللعاهر الحجر"رت دیگر معنای به عبا .شود  میعاهر نیز ظاهراً ولد نفی
دانیم بچه متعلق به زانی است بگوییم ولد متعلق به زانی   میکه در مواردی که قطعاً

 پس این روایت .و گفتیم که تفکیک بین دو فقره نیز خالف ظاهر آن است نیست،
 .]٧ [دلیل بر نفی نسب در باب زنا باشد ،تواند در واقع نمی

گویند که در مواردی که فراش وجود   میفین کتب حقوقی نیز در این بارهیکی از مؤل
شود   نمیندارد مانند زنا با زن بیوه یا با زنی که شوهرش از او دور است و ولد به او ملحق

الولد "توان گفت   نمیوالدت با نزدیکی صاحب فراش کمتر از شش ماه  استی  یا فاصله
 .]٢٠[ ه فراش ملحق شودکند که ولد ب  می ایجاب"للفراش



  ١٥٣ منظر فقه و حقوق نسب فرزند نامشروع و آثار آن از   

 

استدالل به این روایت  اند، اما راجع به روایت دومی که مرحوم آقای حکیم ذکر کرده
یعنی در  واقعی است،ی  اوالً برفرض که بپذیریم این روایت در مورد زنازاده .ناتمام است

 نفی آنچه در این روایت از او دانیم قطعاً این ولد متعلق به زناست،  میموردی است که
البته این مطلب ارث نبردن زنازاده  .ارث است نه مطلق احکام متعلق به ولد شده است،

پس  کند،  میروایات متعددی هم بر آن داللت در جای خود امری ثابت و مسلم است و
که حضرت در این روایت گاه   آندر این روایت حکم واقعی ارث از زنازاده نفی شده است،

این استشهاد ) الولد للفراش وللعاهر الحجر(کند که   میز استشهادنی) ص(به کالم پیامبر
چرا  صرفاً تشبیه یک حکم واقعی به یک حکم ظاهری است و برای تقریب به ذهن است،

حکم ظاهری ی  که چنان که گفتیم روایت نبوی مربوط به صورت شک و بیان کننده
در این روایت آنطور که مرحوم شود که   میثانیاً با دقت در خود روایت هم معلوم .است

زیرا در  .به طور قطع فرض نشده است که ولد متعلق به زنا باشد فرمایند،  میآقای حکیم
کند که ولد   میادعا بعد از خریدن او، مردی با کنیزی زنا کرده،( فرمایند  میصدر روایت

ا واقع هم اما این که حتی مطابق ب این فقط صرف ادعاست، ،)آن کنیز متعلق به اوست
الّا رجل یدعی ابن " فرمایند  میدر ذیل روایت هم که حضرت .هست در او نیست

 ذیل معلوم از مجموع صدر و  یعنی وارث او زانی نیست بلکه مالک اصلی است،"ولیدته
 متولد شده و ای  یعنی بچهفرض شک است، ، که در این روایت نیز صورت مسألهشود می

ولد متعلق به مالک اولی  :اند ر این صورت حضرت فرموده د.اند دو نفر مدعی او شده
 استشهاد حضرت به روایت نبوی هم، پس این هم یک حکم ظاهری خواهد بود و .است

فیه هم مصداقی برای  بدین معناست که مانحن) ظاهری استکه این روایت هم حکمی (
ست که اگر مساًله ماند این ا  میتنها مطلبی که در اینجا باقی .همان حکم ظاهری است

پاسخ  اند؟ یر کرده تعب"ولد الزنا" مربوط به فرض شک است پس چرا حضرت صریحاً به
یعنی ولدی  مراد از زنازاده در اینجا، آن هم این است که با توجه به قرائنی که ذکر شد،

 ].٧[ .که پس از زنا متولد شده است
آورد   می بیگانه، ولدی به دنیاای که فراش دارد و پس از زنای با مرد عنی زن زانیهی

 !.حال مشخص نیست که این ولد از شوهر است یا زانی
:  است که در روایت دوم که ایناشکال دیگری که به دلیل اول گرفته شده است،

الولد " :فرمایند  میآید وحضرت  میکند و فرزندی به دنیا  میشخصی با کنیز دیگری زنا
گویید که در اینجا امام این ولد   میین به دیدگاه  اول بنابر فرضی که شما قائل"للفراش



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ١٥٤

 

که امام گوییم   میبا این وجود این زنازاده را به زانی نداده است را زنازاده حساب کرده و
چون که این بچه نماء کنیز  کنند،  میملحق به مالک کنیز ،این بچه را از باب ملکیت

 ین است که ملک مالک است و آزادگیرد و مراد ا  میاست و در اختیار مالک قرار
پس در روایتی نداریم که زنازاده  .شود و حضانتش هم با مالک است و نه با زانی نمی

  در روایت اخیر مملوکیت ولد برای مالک"الولد للفراش"شرعاً ولد نیست بلکه مراد از 
اص یعنی این ولد اختص .نظری به نفی ولدیت برای زانی ندارد  است و"صاحب فراش"

زیرا مفروض این است که مالک در  .نه از جهت ولد بودن جهت ملک، به مالک دارد از
نفی ولدیت از زنازاده ننموده  ، پس هیچ روایتی.مباشرتی نداشته است اینجا با کنیز

برد ولی این تخصیصی است مثل تخصیص ولد قاتل که از   نمیزنازاده ارث .بله .است
رث بردن کافر از پدرش و معلوم است که معنای این عدم برد و یا عدم ا  نمیپدرش ارث

 ].٨[ نفی ولدیت نیستها  ارث
نسب زنازاده  :گویند  میشود نظر کسانی که  میدر اینجا با توجه به دالئلی که آورده
 .شود  مینسبت به پدر و مادرش منتفی است تأیید

 زیرا بر مبتدا حکم .تمقدم بودن اس دانیم اصل در مبتدا،  میطور که  همان:دلیل اول
منتهی  .کند  میخبر حکمی  زیرا به وسیله اصل در خبر مؤخر بودن است، و شود، می

 .کند  میشود که عدول از این اصل را واجب یا جایز  میگاهی چیزهایی عارض
 :مبتدا مقدم شود در مواردی واجب است که خبر بر

خبر اسم استفهام ـ ٢ .باشدخبر ظرف یا مجرور به حرف جر باشد و مبتدا نکره ـ ١
 .هرگاه مبتدا مشتمل بر ضمیری باشد که به خبر بازگرددـ ٣ .باشد
 :در مواردی نیز واجب است که مبتدا بر خبر مقدم شود و
شرط و های  اسم و زمانی که مبتدای ما از کلماتی باشد که صدارت طلب هستندـ ١
ای   قرینهنکره مساوی باشند و ه وو خبر در معرف زمانی که مبتداـ ٢ .استفهامهای  اسم

 ].١٠[  زمانی که خبر محصور به الّا و انّما باشدـ٣ .برای تعیین مراد وجود نداشته باشد
صورتی که هیچ کدام از موارد باال نباشد برای مبتدا یا خبر جایز است که به  در و

 .صورت مقدم یا مؤخر آورده شود
مبتدا ( اول با توجه به اصل آنی  ه است که جملهدو جمل "الولد للفراش و للعاهر الحجر"

 به صورت صحیح آمده است و جزء موارد وجوبی تقدیم خبر بر مبتدا) مقدم و خبر مؤخر
از اصل خود عدول کرده و به صورت خبر مقدم و ) للعاهر الحجر( دومی  جمله و. باشد نمی
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 وجوبی تقدبم خبر بر مبتدا را طور که موارد  و این جمله همان.مبتدای مؤخر آورده شده است
 خواهیم با توجه به قواعد صرفی و  میحال .آید  نمیآن موارد نیز به حساب بیان کردیم جزء

 .نسب را از زنازاده نفی کنیم "الولد للفراش و للعاهر الحجر"ی  نحوی به کار رفته در جمله
مانند عبارت اولی به  )لحجرللعاهر ا( این حدیث با اینکه جایز بود که عبارت دوم: گوییم می

ولی با این وجود جمله اول به صورت  ،)الحجر للعاهر( صورت مبتدای مقدم و خبر مؤخر بیاید
دوم از اصلش عدول کرده و به صورت خبر مقدم و مبتدای ی  اصل خودش آمده ولی جمله

للعاهر ( عبارت "تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر"ی  نیز با توجه به قاعده مؤخر آمده است و
توجه  با پوچی است و یعنی اینکه برای عاهر فقط سنگ است و این کنایه از نو میدی و )الحجر

 .گیرد  نمیولد به زانی تعلق به این قرائن یعنی در هر صورت چه فراش باشد و چه نباشد،
روایت هر دو فقره از این  ...)الولد للفراش و( :در رد اشکالی است که گفتند :دلیل دوم

در مقام بیان حکم ظاهری است و در مقام اثبات و شک است و در این صورت است که 
الولد (و دلیلشان نیز این بود که معنای . ولد را به صاحب فراش ملحق کرده است

متولد شده ی  دانیم این بچه  میاین نیست که حتی در مواردی که ما قطعاً )للفراش
 )للعاهر الحجر( در مورد  شده را به فراش ملحق کنیم ومتعلق به زناست و از زنا متولد

 ].٧[ گونه نیست که بچه را که متعلق به زناست بگوییم ولد متعلق به زانی نیست نیز این
یعنی  .حضرت صریحاً به ولد الزنا تعبیر کرده است ....)أیما رجل وقع(اوالً در روایت 
زانی متولد شده است ولی آن را متعلق به دانستند که این ولد از   میبه عبارتی با اینکه

 و این همان مفهوم دلیل قبل را تأیید .کسی غیر از زانی که آن را ادعا کرده دانسته است
کند یعنی  اگر بدانیم که ولد از زانی است ولی فراش زن او را ادعا کند باز ولد به  می

، )همسربودن (ب فراشحال ممکن است که در این حدیث نه از با .شود  نمیزانی داده
که اند  همانطور که آیت هللا شبیری زنجانی نیز به آن اشاره کرده(بلکه از باب ملکیت 

جهت دیگر قابل مناقشه است که  از جهتی مورد تأیید است و این دلیل ایشان خود از
گوییم که   میبه مالک زن داده شده است ولی ).در جای خود به آن پرداخته خواهد شد

 ١.شود  نمیبه هیچ وجه به زانی چیزی داده )للعاهر الحجر(صورت با توجه به در هر 
                                                                                                                                                                             

خواهیم   نمیولی ما با بیان این ادله درصدد این هستیم که نسب بین زنازاده و والدینش را نفی کنیم،. ١
 زانی متولد شده است باز در اینجا ولد را به شوهرزن علم داشته باشیم که ولد از یم که اگربگوی
شاید  زنازاده منتفی است و صورت نسب بین زانی و هر گوییم که در  فقط میدهیم و مادر اینجا می

باب جلوگیری  بلکه از اند،  فقها اشاره کردهآنگونه که برخی از باب ملکیت، نه از) ع(در این حدیث امام
 .منتسب کرده است این ولد را به او از این عمل قبیح در جامعه به صرف ادعای مالک زن،
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اگر اماره فراش حاکم نباشد و  :گویند  میطور که حقوقدانان نیز در این باره همان
آن صورت فرزند ملحق  در شخص زانی متکون شده است،ی  ثابت شود که فرزند از نطفه

نکه شوهر در مدتی که بتوان طفل را به او مثل ای به شوهر صاحب فراش نخواهد بود؛
تا والدت  هنگام نزدیکی شوهر یعنی از غایب بوده و در مسافرت بوده است؛ نسبت داد،

 فرزند به شوهر فراش محکوم وی  در این صورت اماره ده ماه طول کشیده، طفل بیش از
ای زنا نسبی زیرا بر که به زانی نیز ملحق نخواهد بود، چند هر منتسب نخواهد بود،

 طفل متولد از زنا ملحق به زانی «:قانون مدنی آمده است ١١٦٧چنانکه در ماده  نیست؛
 ].١٤[ ١»شود نمی

ای   ما مجبوریم که بچهگویید اگر این جمله حکم ظاهری نباشد،  میثانیاً این که شما
 "ل"که گوییم   میدر جواب دانیم متعلق به زناست به فراش ملحق کنیم،  میرا که قطعاً

 زیرا ٢.فهمیم  نمی انحصار را"ل" الم مالکیت و اختصاص است و ما از این "للفراش"در 
اختصاص نور به خورشید درست است ولی انحصار از  "الضوء للشمس"ای مانند  از جمله

شود و منافاتی ندارد که این نور عالوه بر خورشید به چیز دیگری   نمیآن فهمیده
                                                                                                                                                                             

کلیه   هیأت عمومی دیوان عالی کشور،٣/٤/١٣٧٦ مورخ ٦١٧اگرچه مطابق رأی وحدت رویه شماره . ١
زنازاده به زانی ولی این دلیلی بر الحاق  .تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده اوست

حوصله این مقاله  ای دارد که از  جامعه بحث گستردهزیرا اگرچه حقوق زنازاده درون خانواده و .نیست
دانند به   میمادرش منتفی و خارج است ولی باتوجه به نظر مسلکی که نسب زنازاده را نسبت به پدر

بپردازند  را المال باید نفقه او  بیت یاحکومت اسالمی و :گوییم  میکنیم و  میاشارهطور خالصه به آن 
طورکه آیت هللا مکارم شیرازی نیز اشاره   یا همانوالیت اونیز بشوند و دار حضانت و  همچنین عهدهو

اگر بگوییم  و کنند،  می ملزمفرزندحضانت  مادر را بر این است که پدر و بگوییم سیره عقال بر کردند،
 مادر دلیل وجوب نفقه بر پدر و بعید نیست که این سیره بر ،ائمه بوده پیغمبر و این سیره تا عصر

 تسبیب ورود ضرر نظر مادر طبیعی از که پدر واند  دکتر امامی نیز اشاره کرده و .]٣٢ [وحجت شود
 فرزندان یک سری حقوق و مادر و دانیم بین پدر و  میچون همانطور که .]٢[شوند  ق میملزم به انفا

رد مثال اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق تکالیف متقابل وجود دا
 بوده و جمله اینکه کسی مستحق نفقه است که ندار دارد از البته این انفاق شرایطی نیز .یکدیگرند

حقوقی  هیچ جای کتب فقهی و ولی در .کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد
اش ملزم به انفاق به آن   طبیعیمادر و در صورت ندار بودن پدر) ولد طبیعی( زادهنیامده است که زنا

تکلیف به  شود و  نمیمادرش ملحق گوییم که زنازاده به پدر و  میتوجه به این مطالب پس با .دوست
 .است گرفتن شناسنامه نیز از باب تسبیب ورود ضرر حضانت و

 یعنی فراشی ندارد فرزندی نداردی فراش است و کسی که گفتند ولد فقط برا ها می بعضیچون که . ٢
 ].٤ [شود  میطریق نکاح صحیح شرعی ولد به والدین ملحق فقط از
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 حکم واقعی باشد )الولد للفراش(شما که اگر ی  وییم که این گفتهگ  می.اختصاص داده شود
دانیم که از زناست را به فراش ملحق کنیم   میپس به این ترتیب باید ولدی را که قطعاً

آید که صحیح   میولد فقط برای فراش است، به نظر) الولد للفراش(چون که با توجه به 
ی واقعی است ولی با این تفاوت که حکم )راشالولد للف( گوییم که این جمله  مینیست و

چون  .شود  نمی انحصار فهمیده"ل"فقط الم اختصاص است و از این "للفراش" در "ل"
اگر انحصار را از آن دریابیم و بگوییم ولد فقط برای فراش است پس ولد شبهه نیز نباید 

 شبهه در جمیع در حالی که فقهای امامیه همگی برآنند که ولد ولد حالل حساب شود،
حکم  )الولد للفراش(گوییم که   میپس در نتیجه .شود  میاحکام  مانند ولد حالل حساب

واقعی است ولی در صدد این نیست که بگوید حتی اگر ولد از زنا متولد شود و متعلق به 
 .فهماند  نمیزنا باشد ما آن را به فراش ملحق کنیم چون این جمله انحصار را به ما

گویید این روایت در مقام اثبات و شک است و در این صورت است   میین که شماثالثاً ا
حلبی ی  در صحیحه )ع(امام صادق :گوییم  میکه شارع فراش را مقدم کرده است در جواب

به این روایت برای مقام ثبوت استدالل کرده است و آنجایی هم که یقین داریم ولد برای 
 .اند حلبی حضرت صریحًا از تعبیر زنازاده استفاده کردهی  آخر صحیحه چون در( زانی است

باز امام به قول ) یعنی فرض را براین گرفته است که این ولد در واقع از زانی متولد شده است
 ...)وال یورث ولد الزنا( فرمایند  میکند و بعد  میپیامبر استدالل

 برد؟  نمیچرا ارث .به این معنی که این روایت از قبیل قیاس منصوص العله است
و ارث برای جایی است که ولد از  )للعاهر الحجر الولد للفراش و( :چون پیامبر فرمودند

زنازاده نسب صحیح  یعنی به عبارتی در اینجا چون بین عاهر و .]٣٢[ نکاح صحیح باشد
 و فرمودند که عاهر از زنازاده ارثاند  شرعی نبوده است امام به این روایت استناد کرده

 .برد  میمالک ارث برد و زنازاده نیز فقط از نمی
هایی که در مقام اشکال لحاظ شده بود و پیشتر به آن اشاره  رضیکی از ف :دلیل سوم

ی  یعنی این بچه "ابن ولیدتی" گوید  میحلبیی  کردیم این است که مالک در صحیحه
او فقط )  ولیدتهابن(و با توجه به  .مدعی نیست که فرزند خودش است کنیز من است و

در اینجا به عنوان مالکیت از  مدعی است که بچه نماء کنیز است و ارث مملوک اوست و
یعنی به ( آن زانی استی  برد ولو اوالد او نیست و به طور غیر شرعی بچه  میاو ارث

ی  عبارتی اشکال شده است که شارع نسب را از زانی نفی نکرده و فقط از باب قاعده
زیرا  فرض صحیحی نباشد، ،آید این فرض  میبه نظر ) را به فراش داده استولد ،مالکیت

 ملکیت،ی  این جهت قابل اشکال است که اگر حضرت در اینجا از باب قاعده این فرض از
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 را متعلق به مالک دانسته است باید ایشان در اینجا یک سری فروض را لحاظولد 
ولد داخل   مشتری کنیز بارداری را بخرد،دانیم اگر  میطور که زیرا همان (کردند، می

شود اما اگر شرط نشده   میرحم او در صورتی که شرط شده باشد جز مبیع محسوب
پس در این صورت حضرت باید فرضی را که ]. ١١[ رود  نمیباشد جز مبیع به شمار

مالک و مشتری موقع خرید و فروش کنیز امکان داشت شروطی با هم گذاشته باشند را 
و بعد  !پرسید آیا شما شرط و شروطی با هم داشته اید یا نه میها  کرد و از آن  میظلحا

البته همان طور که قبال نیز گفتیم این . سپرد  میبچه را به مالک ملکیت،ی  از باب قاعده
حدودی مورد قبول ماست و در اینجا ممکن است  تا) از باب قاعده ملکیت( فرض ایشان
 زن داده باشد ولی با این تفاوت که ما ملکیت ولد را به شوهری  باب قاعده که امام از

 شود حتی اگر  نمیولد به زانی داده) للعاهر الحجر( صورت با توجه به هر گوییم در می
 ولی آیت هللا شبیری زنجانی .قطع داشته باشیم که ولد از زانی متولد شده است

باب  لق به زانی است ولی فقط ازکه بچه از زانی لغو نشده بلکه ولد متع گویند می
 .ملکیت ولد برای مالک استی  قاعده

و این که امام بدون هیچ سؤالی فرزند را از  )ابن ولیدته( ،پس با توجه به این قرائن
گوییم   میو در نهایت ولد اوست، زانی لغو کرده است و مالک نیز مدعی نیست که ولد،

 استفاده کرده است یعنی به "ولدالزنا" تعبیر که با توجه به این که در پایان حدیث از
 است باز آن را متعلق به زانیست که این ولد با اینکه زنازاده ای لحاظ کرده ا گونه
به  دانیم که از زناست،  میدانیم که ولدی که قطعاً  میدهد و ما  میداند او را به مالک نمی

الولد "ینجا که حضرت به روایت در ا :گوییم  میولی با این وجود .شود  نمیفراش داده
فرماید که برای   میدومی این حدیث را مد نظر قرار داده وی  استناد کرده فقره "للفراش

و برای  چه از باب ولدیت، ملکیت وی  زناکار در هر صورت چیزی نیست چه از باب قاعده
مت که ولد بچه به او داده شده است یعنی در این قس ،ملکیتی  فراش نیز از باب قاعده

شود با نظر ایشان موافقیم ولی با این تفاوت که   میملکیت به فراش دادهی  از باب قاعده
منظور این است که  .گوییم شارع در هر صورت ولد را از زانی نفی کرده است  میما

نیازی نیست که حتماً یک فراش و یک زنایی داشته باشیم تا بتوانیم به این حدیث 
که در این جا دیدیم که امام این روایت را از باب قیاس منصوص العله استناد کنیم و بل

دومی استناد کرده است و در هر صورت به طور صریح ی  گرفته و در اینجا فقط به فقره
 .ولد را از زانی لغو و به مالک سپرده است ،و بدون لحاظ کردن شروط بیع

فقـط بـرای     )للعاهر الحجر  الولد للفراش و  (شود روایت     می این که گفته   :دلیل چهارم 
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 رود که ما شک داشته باشیم ولد متولد شده متعلق به زنا یا فراش است،      می جایی به کار  
کنـیم و    میکنیم و او را ملحق به فراش  میو در این حالت است که به این روایت استناد 

 .ودش  میآید رد  میاین فرض نیز با روایاتی که در ذیل
 :شود  میشود از حضرت صادق روایت  میبا سندی که به حسن صیقل منتهیـ ١

 جَارِیَةً ثُمَّ ی وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَالصَّیْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُحَسَنِ 
صَنَعَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ بِئْسَ مَا 

مِنْ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَیْهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ 
 .]٢٣[ و عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُرَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُ

با او آمیزش کرده ی خریده بود و قبل از استبرا  که کنیزیدر مورد مرد) ع(از امام صادق 
 کرده است؛ باید از خداوند یکار بد: در جواب این سؤال، حضرت فرمود. بود، سؤال شد

آن مرد، کنیز را قبل از حصول اطمینان : گفتم. ر را تکرار نکندآمرزش طلبد و دیگر این کا
 نیز قبل از اینکه مطمئن شود باردار ی دیگر فروخت و ویبه کس) استبراء(از باردار نبودن 

 . فروخت و در نزد خریدار سوّم معلوم شد که کنیز حامله استینیست، آن را به دیگر
 .» نیستیا  زناکار بهرهی و برافرزند از آنِ فراش است«: فرمود) ع(حضرت 

 جَارِیَةٍ فِي طُهْرٍ ی سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ وَقَعَا عَلَ:سَعِید الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَـ ٢
لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ وَاحِدٍ لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِي عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ 

 در یک دورۀ ماهانۀ یدو مرد با کنیز: سؤال کردم) ع(ز حضرت صادق ا .]١٦ ،٢٥[ الْحَجَرُ
از آنِ : فرمود) ع(قبل از عادت، آمیزش نمودند، فرزند از آنِ کدامیک از آنهاست؟ حضرت 

است وبرای  آنِ فراش فرزند از:  است که کنیز نزد اوست؛ چون پیامبر خدا فرمودیکس
 .ای نیست زناکار بهره

حدیث اول مجهول و دومی ( ها  را با صرف نظر از بررسی سندی آناین احادیث
گویند این حدیث فقط   میبرای نقض حرف کسانی که]. ٢٧ ،٢٨[ .)معلوم السند است
برای تأیید مطلب یک زنایی در کار باشد و  رود که یک فراش و  میبرای جایی به کار

ردیم چون در این دو روایت بدون آنکه هم فراش و هم زنا باشد حضرت به خودمان آو
) ع(طور که گفتیم حضرت  همان.اند استناد کرده) راش و للعاهر الحجرالولد للف(حدیث 

الولد  (اولیی  در اینجا به فقره واند  این حدیث را از قبیل قیاس منصوص العله گرفته
دومی را لحاظ نکردند چون در این احادیث زنایی در ی  و فقره اند استناد کرده) للفراش

آمیزش  اثر جهل قبل از استبراء کنیز با او کار نیست و ممکن است که این افراد بر
 .در حدیث دوم نیز وضع به همین منوال است و .نه اینکه زنایی درکار باشد .اند کرده
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 ،گویند هیچ روایتی  میکهدر رد دلیل قائلین به انتساب زنازاده به زانی  :دلیل پنجم
تخصیصی است مثل برد   نمیاینکه زنازاده ارث و .نفی ولدیت از زنازاده ننموده است
برد و یا عدم ارث بردن کافر از پدرش و معلوم   نمیتخصیص ولد قاتل که از پدرش ارث

که  توان فرزندی را  نمیگوییم  می.نفی ولدیت نیستها  است که معنای این عدم ارث
بگوییم تخصیص ارث زنازاده همانند تخصیص  است با زنازاده مقایسه کنیم و  پدرقاتل

لَا مِیرَاثَ ( چرا که در رابطه با قاتل پدر روایت .ارث فرزندی است که قاتل پدر است
یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِي أَوْالَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ ( وجود دارد که مخصص آیه] ٥[) لِلْقَاتِلِ

این روایت قاتل پدر را از میراث محروم کرده است بدون این  .است )١١/نساء( ...)أُنْثَیَیْنِالْ
به همین دلیل قاتل از ارث پدر محروم است ولی به  .که نسب قاتل را نفی کرده باشد
بنابراین قیاس قاتل پدر با  .محروم نیست ...مادربزرگ و عنوان مثال از ارث پدربزرگ و

 .مع الفارق استزنازاده قیاس 
 

 محقق بودن نسب در مورد زنازاده )دیدگاه  دوم .٤ .٢
مقتضی این  .فرزندی و پدری ومادری بین ولد و والدینش موجود استی  یعنی رابطه

قاعده ثبوت کل احکامی است که مخصوص این رابطه است مگر حکمی که با دلیل 
  .خاص نفی شود مانند توارث بین آن دو

 
 رات موافقین دیدگاه  دومنظ .٤  .٢  .١
 ].٨[ صحیح نیست ولد شرعی نیست، ،ـ این مطلب که شهرت یافته زنازاده١

پس  .دلیلی نیست که ولدیت را به اعتبار جمیع آثارش نفی کند ،ـ در زنازاده٢
 ].٣[ شود  میاش نفی غیر از آنچه به اعتبار آثار شرعیشود ترتیب آثار ولدیت   میواجب
داشته باشیم که مولود از نطفه بیگانه است خواه به طریق زنا یا غیر زمانی که علم ـ ٣
به جزء (جمیع احکام نسب  ،احب نطفه است و بر ولد و والدینشپس ولد برای ص آن،

 مترتب)  ارث بردن زنازاده از والدینشحکم واحدی که در فرض زناست یعنی عدم
  ].٢٩[ گذارد  نمیبرد و مطلقاً ارث می نپس همانا زنازاده نزد مشهور فقهای ما ارث .شود می

هرچند توارث  شرعاً، عرفاً و حقیقی برای صاحب نطفه است لغةً و ولد زنازاده،ـ ٤
 ].٣٧[ بین آن دو شرعاً قطع شود

چه بسا گمان  ...)ایما رجل وقع(حلبی ی  در صحیحه :گویند  میفقها یکی دیگر ازـ ٥
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نفی ولدیت و  به قول پیامبر کرده که داللت برشود که این حدیث عدم ارث بردن را مستند 
در  .شرعی هستند مطلقاًالن نسب غیرکند و این دلیل کسانی است که قائل به بط  مینسب

عدم ارث ولد را در فرض فراش و شک در ) ع( همانا امام .حالی که در این حرف اشکال است
 نسب زنازاده از زانی در فرض و حدیث نبوی داللت بر نفی) ع(نسبش قرار داده و کالم امام 

زوج یا مالک نیست و یا اینکه یقین به ی  عدم فراش یا در فرض علم به اینکه ولد از نطفه
و روایات زیادی نیز وجود دارد که داللت بر  .کند  نمیحصول آن از نطفه زانی داشته باشد،

 :آنهای  که از جمله .کند  میصحت نسب مذکور در فرض عدم فراش
إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبُْد وَالْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي «: قَالَمحمد بن مسلم از ابی عبدهللا ی  صحیحه

) ع(امام صادق .]٢٥[ الْوَلَدُ لِلَّذِي یَخْرُجُ سَهْمُهُ، أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ، فَکَانَ طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَادَّعَوُا الْوَلَدَ
عادت با زنی  و بنده و مشرک در یک دوره ماهانه قبل اززمانی که سه مرد آزاد  :فرمودند

ها  بین آن شود،  میمدعی ولدی شوند که از آن زن متولدها  و هرکدام از آن آمیزش کند،
 .شود که قرعه به نام او درآید  میشود و ولد برای کسی  میقرعه انداخته

عَلِيٌّ ع فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا  ی قَضَ:قَالَ ):ع(سلیمان بن خالد از ابی عبدهللا ی  و صحیحه
 امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ذَلِکَ فِي الْجَاهِلِیَّةِ قَبْلَ أَنْ یَظْهَرَ الْإِسْلَامُ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمْ فَجَعَلَ یعَلَ

حضرت  :فرمایند  میامام صادق .]١٦[ الْوَلَدَ لِمَنْ قُرِعَ وَ جَعَلَ عَلَیْهِ ثُلُثَيِ الدِّیَةِ لِلْأَخِیرَیْنِ
 در یک در مورد سه مرد که در زمان جاهلیت قبل از اینکه اظهار اسالم کنند،) ع(علی

و ولد را به کسی  .قرعه انداختها  بین آن) ع(پس امام با زنی آمیزش نمودند ،طهر واحد
 دو داد که قرعه به نام او درآمد و دوسوم دیه آن ولد را برعهده او قرارداد که باید به آن

 .نفر دیگر بپردازد
این روایات داللتشان در صحت نسب از زنا هنگامی که فراش نباشد : گویند  میایشان

اجماع نبود در فرضی که فراش نباشد و فقط زنا محقق شده باشد،  بلکه اگر .واضح است
 و او حدیث نبوی فقط ولد را از زانی نفی کرده و .ممکن است توارث را نیز صحیح بدانیم

و اما حدیث متعرض زانیه نشده و ولد را از او نفی نکرده  ، ملحق به صاحب فراش کردهرا
ی از فقهای ما و عامه که و او مادرش است و این شاهد دیگری است بر ضعف قول کسان

دانند و فقط توارث بین مادر و بچه نیست به خاطر نص   میشرعی را باطلنسب غیر
پس همانا  .ای بین نسب و عدم توارث نیست  مالزمهه در این باره آمده است وصریحی ک

نفی ولد از زانی و الحاقش به صاحب فراش تنها در فرض شک است نه در فرضی که ما 
شود و   مینهایتاً این که بچه به زانیه ملحق .ولد فراش نیست علم داشته باشیم که ولد،
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آن هم در  فراش وفقط در صورت وجود  .به صورت مطلق نیست نفی آن از زانی نیز
 !ای که ندانیم این ولد از صاحب فراش متولد شده یا از زانی؟  به گونهفرض شک است،

 نطفه شخص متکون شده است و ولدی است که از ولد لغوی، :گویند  میدر نهایت و
شارع نسب را در باب زنا نفی کرده و گفته شده که  ای نیست و برای ولد، حقیقت شرعیه

پس احکام نسب در باب زنا مترتب  .تنها از او نفی ارث کرده است  نیست،ولد ولد الزنا،
به خاطر این جایز نیست ازدواج  ولد لغوی و شرعی است و پس او، .است غیر از ارث

 ].٣٣ ،٣٤ ،٣٥[ زانی با دخترش که از زنا است و ازدواج زانیه با پسرش که از زنا است
صریح حرفی از زنا  آن به طور در ست،در پاسخ باید گفت روایاتی که نقل شده ا

آن آمده  که در توان گفت که با توجه به روایت سلیمان بن خالد،  میحتی نیامده است و
همبسترشدن در (چنین عملی  قبل از اظهار اسالم، که این سه مرد در زمان جاهلیت،

 اثر ست براین نشان از این است که ممکن ا اند،  را انجام داده)با کنیز واحد یک طهر
چنین کاری کرده  یک طهر واحد با کنیز، جاهلیت و عدم علم به حکم همبسترشدن در

و این  .قرعه انداخته استها  حضرت بین آن و به خاطر همین عدم علم به حکم، باشند،
قبالً گفته شد که  ولد را فقط از زانی نفی کرده است، شود حدیث نبوی،  میکه گفته
این استدالل که  و .هم به معنای زانیه آمده است نای زانی ولغت هم به مع عاهر در

 هدف اساسی حدیث نبوی آید با منظور و  میبه نظر ، شده استزنازاده فقط از زانی نفی
حفظ آرامش کانون خانواده  فراش وی  که استحکام قاعده ،)للعاهر الحجر الولد للفراش و(

 .مشروع است در تضاد باشد
 
  موافقین دیدگاه دومدالیل .٤  .٢  .٢

این گونه ( .]٣٥[ در مقام بیان حکم ظاهری است نه حکم واقعی "الولد للفراش"حدیث  :اول
این است که در جایی که فراشی بوده است و زنایی  "الولد للفراش"که معنای اند  بیان کرده

راش باید بچه را به ف ،کنیم که بچه به کدام یک ملحق است  میشک هم محقق شده است،
ال این ح بنابر.و این یعنی حکم ظاهری .ملحق نمائیم و احکام فراش را بر آن مترتب کنیم

نیز ) للعاهر الحجر( دومی  فقره .بود) موارد شک(اولی در مقام بیان حکم ظاهری ی  که فقره
 .شود  میکند و در نتیجه از عاهر نیز ظاهراً ولد نفی  میحکم ظاهری را بیان

ای جعل نکرده و از نظر متفاهم عرفی نیز در  شارع حقیقت شرعیهدر باب ولد  :دوم
 ].٧[ و مانند آن صادق است "بنت" و "ابن" و "ولد" عناوین مورد زنازاده،
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: گویند  میایشان .شود  میپاسخ به دلیل دوم به بیانات آیت هللا مکارم بسنده در
)  علم الرجالی المقال فاز بزرگان علماء نجف و نویسندۀ کتاب تنقیح(مرحوم مامقاني 

زاده در جمیع احکام  ی زنازاده و حاللاقوی برابر: فرمایند یدر کتاب مناهج المتّقین م
توارثی بین زنازاده و خویشان او برقرار  نسب به استثنای ارث که به علت نص خاص،

لغت و عرف  اطالق ادله و صدق پسر و برادر و مانند آن در اما در غیر توارث، .نیست
عبارت ایشان بدین نحو  .کند که احکام نسب در مورد ولدالزنا جاری شود  میاقتضاء
 جمیع احکام النسب عدا االرث فانّه ال ی اتّحاد ولد الزنا و ولد الحالل فیو االقو" :است

ارث بین ولد الزنا و اقاربه للنص الخاص و امّا فیما عداه فالمرجع اطالق االدلة لصدق 
 ].٢٦[ "حوهما لغةً و عرفاًاالبن و االخ و ن
 این سخن را نگفته است و اصلًا یغیر از ایشان کس  شاذ، صحیح است؟یآیا این فتوا

اند و این مطلب صحیح نیست، گرچه در بدو نظر تمسک به  متعرّض این مسأله نشده
دانیم که در مسأله ولد حرام، اصل  ی می و عمومات و اطالقات است، ولیصدق عرف

 هیچ یک از آثار نباید مترتّب شود، چون شارع گفته است این ولد، ولد منقلب شده و
پس این جمله بر  و للعاهر الحجر،) نکاح صحیح( الولد للفراش  نیست وی و شرعیقانون

مراد ... أبناؤکم، آباؤکم:  که شارع فرمودکجا  هریکند یعن یتمام اطالقات ادلّه حکومت م
 .است) یولد شرع(نسب صحیح 

 است که شک داشته ی جائیبرا »الولد للفراش و للعاهر الحجر«  عبارت :فته شوداگر گ
 همسر است یا عاهر به عبارت دیگر مربوط به مقام ی ندانیم که نطفه برایباشیم، یعن

پس این عبارت . فراش را مقدّم کرده است ،ات و شک است که در این صورت شارعاثب
 .کند ی را منقلب نمیاصل اول
 مقام ثبوت ی به این روایت برایالسالم در صحیحۀ حلب امام صادق علیه: یمگوی می

 عاهر است باز امام استدالل به ی هم که یقین داریم ولد برای آنجائیاستدالل کرده؛ ول
 ...و ال یورث ولد الزنا  : فرماید یکند و بعد م یقول پیامبر م

برد؟ چون پیامبر  یا ارث نمچر( که از قبیل قیاس منصوص العلّة است یبه این معن
که  ه ولد از نکاح صحیح باشد، پس این است کی جائیو ارث برا) فرموده الولد للفراش

 حکم قرار داده ی را عدم اجرای القاعده است و شارع اصل اولیبرد چون عل یارث نم
. ء شده که استثنای نشود مگر مواردی جاریهیچ حکم هبنابراین اصل این است ک .است
 است الّا ما خرج یکند که تمام احکام جار ی میگونه معن وم مامقاني اصل را اینمرح

 ].١١٧،٣٢[ شود الّا ما خرج بالدلیل ی نمیگوئیم هیچ یک از احکام جار یبالدلیل ما م
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 نتیجه  .٥
 :دو دیدگاه دارند مادرش، به طور کلی فقهای شیعه در مورد نسب زنازاده نسبت به پدر و

ی  همه: گوید  میداند و  می مسلک زنازاده را ملحق به پدر و مادرشکی از این دوی
ثابت است؛ مگر حکمی که با ها  احکامی که مخصوص به این رابطه است در حق آن

اوالً  : گوید  میخودی  نفی شود مانند توارث و برای اثبات گفتهها  دلیل خاصی از آن
 ان حکم ظاهری است نه حکم واقعی ودر مقام بی) الولد للفراش و للعاهر الحجر(حدیث 

یعنی حتما باید یک فراش و یک زنایی باشد تا به این . در مقام اثبات و شک است
 حدیث استناد کنیم و ولد را به فراش ملحق و از زانی نفی کنیم و اگر فراشی نباشد

 ولد، شارع اً در بابثانی. توانیم به این حدیث استناد کنیم و ولد را از زانی نفی کنیم نمی
 شود نیز ولد  میدر عرف به ولدی که از زنا متولد ای جعل نکرده و حقیقت شرعیه

  .شود  میگویند پس زنازاده ولد محسوب می
 فقهای قدیم و برخی ازفقهای معاصر طرفدارآنند نسب را دری  دیدگاه دوم که همه

منتفی ها  و مادری بین آنفرزندی و پدر ی  رابطه: گویند  میداند و  نمیمورد زنازاده محقق
مگر  شود،  میمنتفیها  احکامی که مخصوص به این رابطه است بین آنی  است و همه

برای این  ثابت شود وها  احکامی که به خاطر دلیل خاصی مانند احتیاط در قبال آن
حلبی از ابی  ی صحیحه( و) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِِر الْحَجَرُ(خود به حدیث نبوی ی  گفته

 وَلَدَهَا ی وَلِیدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا ثُمَّ ادَّعَیأَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَ: قال) علیه السالم( عبدهللا
لَا یُورَثُ وَلَدَ ءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ  فَإِنَّهُ لَا یُورَُث مِنْهُ شَيْ

اگرچه : گوید  میدر جواب دیدگاه اول استناد کرده است و) .الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِي ابْنَ وَلِیدَتِهٌِ
 نامشروع اصالة العموم شامل ولد مشروع و لفظ ولد براساس اصالة االطالق و در بدو نظر،

 آن نباید مترتّب شود ک از آثار و هیچ یاصل منقلب شده شود ولی در مسأله ولد حرام، می
نکاح ( الولد للفراش( جمله شرعی نیست و ولد قانونی و چون شارع فرموده است این ولد،

 که شارع  هرکجایکند یعن یبر تمام اطالقات ادلّه حکومت م )و للعاهر الحجر) صحیح
  .است) یولد شرع(مراد نسب صحیح ... أبناؤکم، آباؤکم: فرمود

گروهی که نسب زنازاده را ی  دو دیدگاه و ارجحیت ادلهی  اتوجه به ادلهپس در نهایت ب
 احکامی ی  همه شود و  نمیمادرش منتسب گوییم که زنازاده به پدر و  می،دانند  میمنتفی

مگر احکامی که به  دلیل  شود،  میمنتفیها  که مخصوص به این رابطه است بین آن
 قانون ١١٦٧توجه به ماده  حقوقدانان نیز با . شودثابتها  خاصی مانند احتیاط در قبال آن

  .داند  میمدنی طرفدار مسلکی هستند که نسب زنازاده نسبت به والدینش را منتفی
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