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 چکیده

  رامونیپ  قواعد  و  نسب  اثبات  مسأله  خانواده،  ژهیو   به  و   ها  انسان  روابط  در   یاصل  مسائل  از  یکی   زمان  ر ید  از

  ی فرزند  و  پدر  رابطه  و  شود  ینم  دیترد   دچار  مادر  و  فرزند  رابطه  ب،نس  اثبات  در.  باشد  یم...    و  ارث  رینظ  آن

  ی فقه  قواعد   جمله  از  فراش  قاعده.  کند  یم  جادیا  را  ی ار یبس  تمشکال  و   است  ی ادیز  ابهامات  ی دارا  که  است

 موضوع  نیا  در  تواند  یم  و  اند  رفتهیپذ  را  آن  سنت  اهل   و  عهیش   ی علما  ابتدا،  از  که  باشد  یم   اسالم  معروف

  ی تلقّ  طفل  آن  پدر  آورد،  یم  ایدن  به   فرزند  که  یزن  شوهر  ،یطیشرا  طبق  قاعده  نیا  ی مبنا  بر.  شود  هفاداست

 یها   روشکه    د،یجد  عصر   در  ی تکنولوژ  و  علم   شرفتی پ  با  اما.  شود  ثابت  آن  خالف  آنکه  مگر  د،گرد  یم

. دارد  وجود  قاعده،  نیا  از  استفاده  ی برا  یل یدل  چه  است،  دهیگرد  مطرح  نسب  اثبات  ی برا  یق یدق  و  مختلف

  و  پدر   به  افراد  انتساب  هستند  قادر  باشد، یم...    و  ی ا   ان  ی د  ،  كیژنت  ی ها  شیآزما  شامل  که  ها  روش  نیا

  ش یآزما  قیطر  از  افراد  نسب  اثبات  ی برا  یپزشک  نینو  ی ها   شرفتیپ  رغم  یعل  یول.  کنند  ثابت  را  مادرشان

  لحاظ   عدم  و  شاتیآزما  نیا  در  یانسان  ی خطاها  دوجو  علت  به  باز  ،...  و  ی ا  ان  ی د  رینظ  ی پزشک  قیدق  ی ها

  فراش  قاعده  نکهی ا  لیبدل  گرید  طرف  از  و     جامعه  در  ی اریبس  یاخالق  یمنف  راتیتأث  جادیا  و  جامعه  مصلحت

 از   تیحما  در  فراش  قاعده   تیاهم.  شود  یم   استفاده  قاعده  نیا  از  همچنان  نیبنابرا  است،  ی ظاهر  حکم

 .است خانواده انیبن و درااف یانسان کرامت و حفظ و کودکان

 . شبه  فرزند ك،یژنت نسب، فراش، قاعده : یدیکل واژگان 
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 مسئله بیان 

 فقه .  دارد  قرار  ییبال   گاهیجا  در  ها   نسل  ثبات  و  خانواده  نظام   کرامت  و  حفظ  زین   یاسالم  فقه  در

 از   یهمگ  هک  است  افتهی  ی شتریب  نظم  و  انسجام  تکامل،  د،یجد  مسائل  با  مواجهه  ریمس  در  یاسالم

 از   ی قواعد  فقه،  حوزه  در  چه  و  اصول  حوزه  در  چه  راستا  نیا  در.  باشد  یم  آن  ییایپو  ی ها  نشانه

  یم  فراش«»  قاعده  نسب،  اثبات  در  آنها  از  یکی   که  است  شده  استخراج  اتیروا  و  ثیداحا  متون

 . باشد 

 و   ثیاحاد  به  هتوج   با  و  بوده  مطرح  اسالم  نینخست  ی ها  سال  همان  در  پدر،  به   فرزند  انتساب  بحث

  ،ی عامل  حر  خی؛ش4557  ،450  ،3،1413،(خیش)صدوق)  ده یرس  نهیزم  نیا  در  امبریپ  از  که  یاتیروا

 و   است  بوده  برخوردار  ی اریبس  تیاهم  از  مسأله  نیا   که  افتیدر  توان  یم  ،(2  ،568  ،14  ،1414

  به  توان  یم   آنها  جمله  از  است؛  شده   نیتدو   فراش  قاعده   خصوص  در  زین   یمقالت  و  ها  کتاب  تاکنون

  نضد  ،یروانیا  باقر  ه یالفقه  القواعد  یف  هیدیتمه  دروس  ،ی بجنورد  حسن  محمد  دیس  هیالفقه  القواعد

  در   یلطف  اسداله  فراش  قاعده  و  یحل  ی وریس  عبداهلل  بن  مقداد  هی المام  مذهب   یعل   هیدالفقهالقواع

 .  نمود  اشاره س الزهرا دانشگاه یانسان علوم یپژوهش ویعلم فصلنامه 

 ر یپذ  امکان  زش،ی آم  از  ریغ  ی ها  راه  از  نطفه   انعقاد  که   است  شده  سبب  ،یعلم  ی ها  شرفتیپ  امروزه

  با  ،ی ساز  هیشب  ژهیبو  و  یمصنوع  حیتلق  ،ی بارور  ی داروها   همچون  یپزشک  نینو  یها  روش .  گردد

 خاتمه  مثل   دیتول  و  ی نابارور  مشکالت  به   شرفته،ی پ  ی فناور  با  و  دهیچ یپ  ابزار  و  ها  دستگاه  دخالت

به طوری که امروز بحث فرزند    . است  گرفته  قرار  ها  خانواده  از  ی اریبس  توجه  مورد  رو  نیا  از  و  داده

از درمانهای رایج فرزندآوری شبه  شبه منحصر در آمیزش به شبهه نیست و در بسیاری   ی  های 

 نسب مطرح می گردد. 

 جامعه   ازین  ی وپاسخگ   ییتنها  به  پزشکی  نینو  ی ها   روش  آیا  در این است که  نظراختالف  وث  بح

فرزندان شبه انتساب نسب    فرزند  نسب   در  فراش  قاعده  شمول  و در عصرجدید  ؟باشد  ی م  جهت 

 ر است؟چه مقدا شبهه

  تی اهم  از  جوامع  ه یکل  در  افراد  نسب  که  دارد  تمیضرورت و اه، از آن لحاظ  این موضوعبررسی  

  و   یمال  از  اعم  ،نسب  ینف  ای  اثبات  بر  ی شمار  یب   یحقوق  و  ی معنو  آثارو  است  بوده  برخوردار  یخاص

ه ارث و نفقه  جمل  آثار وضعی فراوانـی از  تکلیفی،احکام  بر    افزون نحوی که    به  دارد   وجود  یمال  ریغ

  ی فناور  از  استفاده  با   شده  متولد طفل  نیوالد  ییشناسا   ی ها  روشحال که   .شودیم آن منتج    و .. از

پزشکیها جدید  میسر   یخون  ی ها  گروه  هیتجز  و  ی ا  ان  ی د  ك،ی ژنت  ی ها  شیآزما  لیقب   از  ،ی 

 است. ضروری  فراش قاعده جمله از ی فقه قواعد  و مسائل پس رابطه این یافته ها با ه،گردید

به بحث و   ،مرتبط  ی هاافته ی  لیتحل  و  و تجزیهسنادی  اَ  با استفاده از روش تحقیق  در این مقاله  ما 

 . میاپرداخته این موضوع بررسی

 شارع  منظور   تا  می ده   قرار  یبررس  مورد  مدرك  و  مفاد  نظر  از  را  فراش  قاعده  که   است  لزم  در ابتدا

 مشخص شود.  قاعده نیا از
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 فراش  قاعده  مدرک
(. 21  ،4،  1413  ،ی بجنورد  ی موسو)  است   مسلمانان  قبول  مورد  و  مشهور  قواعد  از  قاعده،  نیا

 للعاهر   و  اشفرلل  الولد: »فرمود  که  است  اکرم  رسول  از  منقول  تیروا   فراش،  قاعده  مدرك  نیمهمتر

 ،450  ، 3،1413  صدوق،   خیش )  است  آمده   سنت   اهل   و  ه یامام  یثی حد  متون  در  تی روا  نیا«.  الحجر 

 ؛ 115  ،44،  1403  ،ی؛مجلس163  ،7،  1429  ،ینی ؛کل2  ،568  ،14  ،1414،یعامل  حر  خیش   ؛4557

  ، 5  ،بی تا  حنبل،  بن  احمد  ؛696  ،2  ،1388  ، داود  یاب  ؛3  ،3  ،1401،ی ؛بخار171  ،4  ،1398  مسلم،

  یم   اشاره   مورد  نیا  در  یتیروا  به  لیذ  در  اختصار  به  که   باشد   یم  ادیز  مورد  نیا  در  ثیاحاد(.  326

 :شود

  الْأَعْرَج   دٍی سَع   عَنْ  صَفْوَانَ  عَنْ  الْجَبَّار   عَبْد   بْن   مُحَمَّد   عَنْ  ی الْأَشْعَر   ی عَل   یأَب    عَنْ  عْقُوبَی  بْنُ  »مُحَمَّدُ

 ی ل لَّذ  قَالَ الْوَلَدُ  کُونُی ل مَنْ وَاح دٍ طُهْرٍ یف  ةٍیجَار  عَلَى وَقَعَا ن یرَجُلَ عَنْ  سَأَلْتُهُ:  قَالَ ع اللَّه  عَبْد   یأَب   عَنْ

 د ی سع   قول  از  حیصح  اتیروا  در.الْحَجَرُ«  ل لْعَاه ر   وَ  ل لْف رَاش   الْوَلَدُ  ص  اللَّه   رَسُول    ل قَوْل   ةُیالْجَار   ع نْدَهُ 

 و   کردند  یکینزد  ی زیکن  با  واحد  طهر  در  که  ی مرد  دو  درباره  صادق  امام  از  که  شده  نقل  اعرج

 یمرد  به: »فرمودند    امام  دارد«؟  تعلق  مرد  کدام  به  طفل  نیا: »نمودم  سوال  شده  متولد  یکودک

  شوهر  به  طفل  ؛«  الحجر  للعاهر  و  للفراش  الولد: »  فرمودند  خدا  رسول   رایز.  اوست  نزد  ز یکن  که

 (.  368  ،3 ،1390 ،ی طوس.)است« سنگ زناکار فرد ی برا و دشو یم ملحق( فراش)

 با  که  گفت  توان  یم  ر،یخ  ای  است  دهش  نقل  ص    اکرم  امبریپ  از  مذکور،  ثیحد  ا یآ  نکهیا  درباره

  از   د،یگرد  ذکر  آن   از  ی موارد  که  سنت  اهل  و  عهی ش  ییروا  کتب  در  ث،یحد  نیا  نقل  کثرت  به  توجه

 ای  و  است  یقطع  ص  اکرم  امبریپ  از  صدورش  الحجر«،  اهرللع  و  للفراش  الولد»  عبارت  سند  ثیح

 نیب  در  الصّدور  مسلّم   و  ح یصح  اخبار   از  لذا.  ستین   ی شک  آن  صدور  به  نانیاطم  در  کم  دست

 (. 123 ،11، 1429،ینی کل.) باشد  یم نیمسلم

 کرد برداشت آن از توان یم  را ییمعنا چه و ست یچ مذکور ث یحد از منظور که  دید دیبا حال

 

 فراش  قاعده وممفه

:  است   میکر  قرآن  هیآ  در(.  34  ،  3  ، 1383راغب،)  گستردن  یعنی  است؛  فرش  از   لغت  در  الفراش«»

 (.  22:بقره.«)دیگردان گسترده شما ی برا را  نیزم که ییخدا ف رَاشًا؛ الْأَرْضَ لَکُمُ جَعَلَ ی الَّذ »

 آن،   ی رو  بر   دنی خواب  ا ی  تننشس  ی برا که آنچه  یعن ی  رود؛  یم   کار به   مفروش  ی معنا در  یگاه  فراش

 دارد   حق  شوهر  که  جهت  آن  از  شود،  یم  گفته  فراش  هم  زن  به  نیهمچن.  شودی م  پهن  نیزم  ی رو

  یم  اطالق  باشدیم(  همسر)  فراش  صاحب  و  یشرع  زوج   که  هم  شوهر  خود  به  زی ن  و  بخوابد   او  با

 ا ی   زن   شوهر  آن  از  رمنظو  و  است  یکتاب  ی معنا  نیهم  بحث  مورد  تیروا   در  واژه  نی ا  از  مراد.  گردد

  هم   راغب  نظر  به(.  1473،    2،  1377؛ معلوف،    4197 ،6  ، 1393  ، ی دشت  ینیحس.)است  زیکن   مالك

 (. 486 ،  3 ، 1383راغب، . )گرندی کدی فراش زوجه و زوج از كی هر

  زنده  تی قابل  نکهیا  تا  کند ی م  رشد  و  شود  یم   منعقد  زن  رحم  در  که  است  ی انطفه   ولد،  از  مقصود

 ولد  شود،یم  وارد  آن  در  روح  نکهیا  محض  به  و  شود  یم  کامل  آن  یکیزیف  خلقت  و  دهکر  دایپ  شدن
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)مرده  ای  دیایب   ایدن  به  زنده  نکهیا  چه  شود؛  یم  خوانده (.  5795  ،  8  ، 1393  ،یدشت  ی نیحس. 

  ی نیحس).باشد یم  فجور   و  فسق  و  زنا  ی معنا  به  عهر  از  است  زناکار  فرد  ی معنا  به  هم  العاهر« »

 (.  4022 ، 5  ،1393 ،یدشت

 چی ه   ی زان  که   باشد  نیا  از  هیکنا  دارد   احتمال   است،  سنگ   ی معنا  به   لغت  در:  الحجر«»  از  منظور 

)است  ارزش  ی ب  سنگ  همچون  و  ندارد  یحق   اصطالح   در(.  2167  ،   3  ،1393  ، یدشت  ینیحس. 

  او   بالترا  ال   له  ما : »ندیگوی م  نباشند،  قائل  شانیبرا   یحقّ   و  کنند  ریتحق   بخواهند  که  را  یکس  عرب،

  باشد  یزان  شدن  سنگسار  و  رجم  از  هیکنا  مزبور  ت یروا  در  حجر  از  مراد  دارد  احتمال  زین  و  الحجر«

  البته .  باشد  داشته  وجود  دیترد  و   شك  یزان  فرد  و  فراش  صاحب  به  طفل  انتساب  در  چنانچه  که

 د وار  ی ا  خدشه  ثی حد  اصل  در  که  باشد  عاهر  ماندن  محجور  منظور  تواند  یم  الحجر  گرید  مفهوم

 سنگ،   لهیوس  به  هم  یزان  مرد  و  شودی م  شوهر  به  ملحق  کودك  فراش،  ثیحد  موجب  به  شود؛  ینم

 ی زان  مجازات  رایز. باشد  بحث  محل  مناسب   و  بهتر  اول  احتمال  رسدی م   نظر به  کنیل.  گرددی م  رجم

  محصن   ریغ  و  دارد   اختصاص   محصن  ی زان  به  مجازات،  نوع   نیا  بلکه  ست، ین  کردن  سنگسار  شهیهم

  هر  در  بلکه   ست،ین  یزان  قبال   در  صرفاً  فراش  قاعده  بودن  لیدل  نکهیا  گرید  و  است  انهیتاز  تشمجازا

  آنگاه   که  یرزانی غ  چه  و  یزان  چه  باشد،  ی گرید  کننده  یوط  شوهر،  بلمقا  در  که  است  ی مورد

 (.  28 ،4  ، 1413 ،ی بجنورد ی موسو. )شودیم اثبات شوهر به کودك انتساب فراش قاعده براساس

 به  است  آن  حکم  در  که  ی ارابطه  ای  حیصح  ازدواج  قی طر  از  که  شودی م   حاصل  یزمان  عرومش  نسبت

 اصرار   نسب   حفظ  به  نسبت  هاانسان  فطرت  نکهیا  به   باتوجه  هاعتیرش  رو  نیا  از.  باشد  آمده  وجود

  ، یقل  امام. )کند  دایپ  استقرار  جامعه  و  خانواده  تا  داده  قرار  نسب  ثبوت   ی برا  ی قواعد  و  اصول  دارد،

1394،  1  .) 

 وگرنه  می باش  داشته  شبهه  و  شك  شخص،   به  فرزند نسبت   در  که  است  قبول  قابل  یوقت  فراش  قاعده

  قاعده   که  همچنان.  ست ین  یشرع  ی   اماره  به  ی از ین   نسبت،  عدم  ای  نسبت  وجود  به  عقط  صورت  در

 قاعده  ی مجرا  نیبنابرا.  است  شك  طهارتش  در  که   کند  یم  ی زیچ  هر  یپاک  به  حکم  طهارت،  ی 

 نیا  در  فراش  از   منظور  ، یکل  طور  به .  میباش   داشته  شك  فرزند   نسبت   در  که   است  ی موارد  اشفر

 از   گرید  یواط  ا ی  زناکار  بودن  بهره  یب  دوم،  عبارت  از  منظور  و  زن  یقانون  و  یکنون  زوج  ث،یحد

 كی  در  اگر:  کندی م   انیب   ن یچن  یفقه   ی   قاعده  نیا  واقع   در.  باشد  یم  زن  از  شده  متولد   فرزند

 ی گاه  اما.  است  شوهر  و  زن   نیا  به  ملحق  فرزند  نی ا  شك  شد،  متولد  ی فرزند  محترم  و  یشرع  رابطه

 از   خانواده  محدوده  از  خارج  ی همبستر  و  است  فاجر  زن،  نکهیا  مانند  ،یخارج  قرائن  از  یبرخ  اثر  بر

  به   شده  متولد  طفل  انتساب  در  شك  اکنون  گر،ید  ییعقال  لی دل  هر  به  ای  و  است  سرزده  او

 ی موارد  ن یچن  در  قاعده  نیا  به  استناد  با .  کند  ی م  دایپ   کاربرد  قاعده   نیا  شده،  جاد یا  پدرخانواده

  وندیپ  دیبا  همه  قاعده،  نیا  براساس.  دانندی م  زن  یشرع  همسر  هب  منتسب   را  شده   متولد  طفل

  مخدوش   را  آن  آثار   و  مانیپ  نیا  شبهه،  و  شك  با  و  دانسته  محترم  را   آن  آثار  تمام   و  ییزناشو

 (.   24 ،4 ، 1413 ،ی بجنورد  ی سووم)  .نسازند
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 فراش  قاعده بودن اماره ا ی اصل
 به  اماره  که  است  نیا  اصل  و  اماره  نی ب  که  یفرق:  تگف   دیبا  قاعده  نیا  بودن  اماره  ای  اصل  درباره

  اصل   تیحج  در  که   ی حال  در.  است   حجت  ناقص،  بطور  چند  هر  واقع  از  کشف  و  تیحکا  لحاظ

 (.  70  ،1374  ،ین یمشک . )تاس نشده لحاظ واقع از آن تیکاشف 

  ساب انت  در  شك  زمان  در  قاعده  ن یا  یاجرا  شد،  گفته   که  طور  همان  اگرچه  فیتعر  نیا  به  باتوجه

  اصول   هیشب  فراش  قاعده  نظر،  نیا   از  و)  کرد  رجوع اصل  به  دیبا  شك  مقام  در  و  است  شوهر به  طفل

 وجود   قاعده   نی ا  از  استفاده  و  کاربرد  ی برا  یمجال  که   باشد   انتساب  به   ن یق ی  اگر  رایز  است،   هیعلم

 .  است اماره قاعده، نیا حال،  نیع در یول ،(ندارد

 و  ثقه  شخص  خبر  مانند  است،  معتبره   اماره  كی   خودش  اعدهق  نیا  گفت  دیبا  کالم  نیا  شرح  در

 وارد   یشخص  یعنی  است،  ی بدو  امارات   اوقات،  یگاه   منتها  دارد؛  واقع  از  تیحکا  که  اعتماد  مورد

»د یگو یم  و  شده  ا ی   خبر  به  شك  اگر.  است  شك  ظرف  در  اماره  یگاه  و  افتاد«  اتفاق  فالن: 

  بعد  ر،یتفس  نیا   که  است  واضح  اما .  م یرسی م  نانی طما  به  پرسش  و   سوال  با  م، یباش  داشته  ی ا حادثه

  انسان   خبر  یعنی   است،  کرده  پرسش  و  قیتحق  به  وادار   را  ما  که  است  بوده  ی اواقعه  وقوع  از  شك  از

) است  افتهی  تحقق  شك  قالب  در  اگرچه  است،   اماره  مشکوك،  حادثه  فالن  درباره  موثق  یموسو . 

 داشته   وجود  شك  که  است  ییجا  در  فراش  قاعده  تیّحج  جه ینت  در(.  28  ،4  ،  1413  ،ی بجنورد

  قاعده   شود   یم  معلوم  نجایا  از.  است  ی منتف  قاطع،  شخص  مورد  در  فراش  قاعده  ی اجرا  و  باشد 

 و  انتساب  به  نسبت  شك  یکی:  میخواهی م  زیچ  دو  فراش  هعدقا  در  پس.  اصل  نه  است  اماره  فراش

 (.   1  ، 1394  ،یقل امام. )پدر به انتساب  اثبات امکان دوم

  نسبت  نکهیا  اول.  نمود  بحث  مورد  دو  در  دیبا  فراش  قاعده  قیطر  از  طفل   ی قانون  نسب   اثبات  ی برا

  گرید  و  باشد  اختالف  ردوم  شوهر  به  آن  انتساب  و   باشد  آمده  ایدن  به  تیّزوج  زمان  در  که  ی طفل  به

 .  باشد  آمده ایدن  به  نکاح انحالل از بعد  که است یطفل به  نسبت

 

 فراش  قاعده   یاجرا ط یشرا
 ت یزوج زمان  در متولد طفل مورد در

  صاحب  به  طفل  و  نشده  برقرار  فراش  آنها،  بدون  که  است  یطیشرا  وجود  به  منوط  قاعده  نیا  تحقق

  باشد   داشته  وجود  یعقل  امکان  اوًل  که  است  یصورت  در  طیشرا  نیا.  گردد  ینم  ملحق(  زوج)  فراش

  به  طفل  انتساب  که  معناست  نیا  به  یعقل  امکان.  باشد   داشته  وجود  یشرع  و  یفقه   امکان  اًیثان  و

 نداشته  را  همسرش  با  تماس  امکان  یطولن  مسافرت  لیبدل  زوج  مثالً.  نباشد   محال  امر  مستلزم  زوج

  ؛ 574  ،1413  ،( یثان  دیشه )یجبل  ی عامل)یفقه   لحاظ   از.  درب  یم  نیب   از  را  شبهه   وجود  که  باشد 

  امام   ؛31  ،4  ،  1413  ،ی بجنورد  ی موسو  ؛28  ،34  ،1981،ی جواهر  ینجف   ؛   492  ،3  ،1413  ،یطوس

  عبارتند   که  است  لزم  یطیشرا  وجود  زین(  484،    10،  1414؛ طباطبایی،    547  ،3  ، 1368  ،ینیخم

 :از
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  مرد و زن نیب  حیصح نکاح وجود -1

  تیزوج زمان در نطفه عقادنا -2

 ی کینزد خیتار از ماه  شش از پس طفل تولد -3

 کودك  ولدت تا یکینزد خیرتا  از ماه ده از شیب   گذشت عدم -4

  

 نکاح انحالل از بعد متولد طفل مورد در

  شوهر  به  او  الحاق  امکان  حمل،  مدّت   حداکثر   به  باتوجه   و  شود  متولد  نکاح  انحالل  از  بعد  کودك  اگر

 مسأله  نیا  در.  ردیگ  یم  تعلق  سابق  شوهر  به  طفل  فراش  اماره  مطابق  باشد،  داشته  وجود  زن  سابق

  و   باشد  آمده   ایدن   به  زن  مجدد  ازدواج  از  قبل  طفل  که  است  نیا   اول  فرض:  دارد  وجود  فرض  دو

 ت یزوج  دوران  در   و  باشد  کرده  ازدواج  دوباره  اول،  نکاح  انحالل  از  بعد  زن  که  است  نیا  دوم  فرض

 (. 263  ،1381 ،یلطف. )باشد  آمده ای دن  به طفل دوم،

 

 فراش  قاعده کاربرد
  ی چگونگ   دیبا  و  شده   مواجه  مشکل  با  نسب،   نییتع  آن  موجب   به  که  دیآ  یم   شی پ  ی موارد  یگاه

 . است  شبهه  فرزند مورد در فراش قاعده کاربرد تنها. گردد مشخص موارد آن در استفاده

 که   نیا  از  است  عبارت  هم  شبهه  به  یوط  از  منظور  و  است  قتی حق  به  علم  عدم  شبهه،  از  منظور

 یبرا  زن،  آن  و  دارد   وجود  تیّزوج  ی   رابطه   هاآن  نی ب  نکهیا  تصوّر  به   کند،   یکینزد  یزن   با  ی مرد

 نی ا(.  289  ،2  ،1410  ،ییخو. )است  نداشته  وجود  واقع  در   ی ارابطه  نیچن  آنکه  حال  است،  اوحالل

  نسب  را  او  نسب  و  شبهه  ولد  را  او  د،یآ  ای دن  به  یفرزند  رگا  نیبنابرا  ند؛یگو  شبهه  به  یوط  را  عمل

 ز ی جا  او  ولد  ینف   و  شود  یم  ملحق  شبهه   یواط  به   علما  مشهور  طبق  و  نامندیم   شبهه  از  ی ناش

  یکینزد  شبهه،  به  یوط  از  منظور:  اندداشته  اظهار  شبهه  به  یوط  فیتعر  در  فقها  از  یبرخ  ست؛ین

  ی کس  و  وانهید  یکینزد  لذا.  باشد  نداشته  را  آن  انجام  حق  آن،  میتحر  به   علم   عدم   با  شخص   که   است

  در(.  455  ،   1413  ، (یثان  د یشه)یجبل   یعامل. )بود  خواهد  مفهوم  نیا  در  داخل  است،  خواب  در  که

 . ندارد هم را آن انجام حق البته و ندارد آن  بودن حرام به  علم شخص واقع

 شبهه :  شودی م  نوع  دو  شبهه  نیبنابرا  وع،موض  به  جهل  اثر  در  ای  است  حکم   به  جهل  اثر  در  ای  شبهه

  در   آنچه  و  است  ح ی صح  نکاح  قیطر  از  یکینزد  حکم  در  شبهه  به  یک ینزد.  ه یموضوع  شبهه   و  هیحکم

 را   ی پدر  نسب  نیبنابرا.  است  صادق  زین  شبهه  از  ی ناش  نسب  اثبات  در  شد  گفته  مشروع  نسب  اثبات

 مطابق   د،یآی م  حساب  به  شبهه  ولد  که  هم  یطفل  و  کرد  ثابت  توان  یم  فراش  اماره  با  زین  نجایا  در

 بوده شبهه در هردو مرد و زن اگر .است بوده  شبهه در که بود خواهد یکس به منتسب فراش قاعده

  بوده   شبهه  در  ی کی  و  داشته  علم  مرد  و  زن  از  ی کی  اگر.  شودیم   منسوب  دو  هر  به  طفل  باشند،

  واقع   به   علم   که  ی شخص  به  نسبت  یول.  تاس  بوده  شبهه  در  که  شودی م  ملحق  یکس  به   فرزند   باشد، 

 (225، 1387)حیدری، . شد نخواهد او به ملحق و بوده الزنا ولد داشته
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 و  برائت   اصل  ،  اباحه  اصاله  استصحاب،  همچون  عه یش  و   سنت  اهل  نزد  ن یقوان   اصول  حال  هر  به

 از  که   نشود  یانسان  یزنازادگ  بر  حکم  دارد  امکان  که   ییجا  تا   کند  ی م  اقتضاء   فراش  قاعده  نیهم

 د فرزن   بر  درصد  كی   وجود  احتمال  صورت  در  است  واجب  یقاض  بر  و  شود  یم  زاده  گرید  انسان  یمن

  به  حیصح  و  حرام  به  حالل  ی برتر  ی برا  را  درصد  نه  و  نود  و  گرفته  را  درصد  كی  هم،  بودن  شبهه

  الظَّن ّ  م نَ   رًایکَث   اجْتَن بُوا  آمَنُوا   نَیالَّذ   هَا یأَ  ای: »دیفرما  ی م  قرآن  در  خدا   که  طور  همان  کند؛   رها   باطل

  ها  ظن  از  یبعض  که  دی کن  زیپره  اریبس  ظن  از  دی ا  آورده  مانیا  که  یکسان  ی ا  إ ثْمٌ؛  الظَّن ّ  بَعْضَ  إ نَّ

 (.12 هیآ حجرات،) باشد«  یم  گناه

 

 نسب شناخت یعلم یراهکارها
 ها،  کروموزوم  راتییتغ  که   هستند  یپزشک  نینو  شیآزما  ینوع  كیژنت   ی ها  شی آزما  ای  ها  تست

  خاص  ی ها  لگوا  در  ی کیژنت   نینو  ی ها  روش  از  استفاده  با.  کند یم   ییشناسا  را  هان یپروتئ  ای  هاژن

DNA  خواهر   ،ی برادر  ،ی خواهر  ،ی فرزند  مادر  ،ی فرزند  پدر  مانند  ی شاوندیخو   ی   رابطه  ن ییتع  به  

 .  پردازد یم  … و نیجن  تیهو نییتع  ،یزادگ خاله ،یعموزادگ  ،ی برادر

 است  یشناس  ستیز  دانش  از  یبخش  دادن،  نشیآفر  ی معنا  به  Genno  یونانی  کلمه  از  ك«یژنت»

  یم  علم  نیا  در  موجود  می مفاه  و  نیقوان  لهیبوس.  پردازد  یم  جانداران  ی ها  تفاوت  و   وراثت  به  که

 چرا   و  چگونه   که  می بدان  و  میببر  ی پ   گریکدی  به   نسبت  اندامگان  دو  ی ناهمانند  ای  ی همانند   به  میتوان

.  است  آمده  بوجود  ،ی جانور  جامعه  ای  و  ی اهیگ  جامعه   كی   داخل  در  ی ناهمانند  ای  ی ندان هم  نیچن

  و   پدر  از  ای  و  گرید  ی ا  اختهی  به   اخته ی  كی  از  یستیز  ی ها  داده  ییجابجا  دانش   ،یشناس   ژن  دانش

  باعث  که  ها  ییجابجا  نیا  یچگونگ  با  یشناس   ژن.  باشد  یم  ندهیآ  ی ها  نسل  و  نوزاد  به  مادر

  سرشت  به  ،یشناس  ژن  دانش.  دارد  کار  و  سر  باشد،  یم  ها  اندامگان  در  ها  ی همانند  و  ها  یدگرگون

 (.  10 ،1376 واتسون،. ) پردازد یم زی ن ها داده نیا ییایمیش و یکیزیف

  سلول .  است   شده  لیتشک  سلول  اسم   به  ییواحدها  از  انسان،  جمله  از  زنده  موجودات  یتمام  بدن

  ن ی ا  جزو  ی توکندریم  و  هسته  که  باشد  یم  خود  داخل  ر د  اندامك  ی تعداد   و  مختلف  مواد   ی دارا 

 ن ییتع  روش  اساس.  دارد  وجود  ی ک یژنت  ادهم  ی توکندر یم  و  هسته  داخل  در.  هستند  ها  اندامك

 به   نمونه  ای  و  گرید   فرد  با  آن  سهیمقا  و  فرد   كی  یکیژنت   تیوضع  کردن  مشخص  بر  یمبتن  ت،یهو

 از  ی مین  ،ی مساو  صورت  به   انسان،  در  هسته   یک یژنت   ماده.  باشد   یم ...    و  جرم  صحنه  از  مانده   جا

 ای  STR  به  موسوم  یخاص  ی ها  یشکل  چند  از  موارد  اکثر  در.  رسد  یم  ارث  به  مادر  از  یمین  و  پدر

Short Tandem Repeat شود  یم استفاده  یک یژنت ماده در موجود . 

  ی نگار  انگشت  ا ی  واره  طرح  اصطالح  به  و  بوده  ی اختصاص  کامالً  فرد،  هر  ی برا  آمده  بدست  اعداد

  یمن  صدق  همسان  یدوقلوها  مورد  در  اختالف  نیا  که  است  ذکر  انیشا.  شود  یم   دهینام   یک یژنت

 روش   از  دیبا  آنها  صیتشخ  ی برا  نیبنابرا  است،  هی شب   کامالً  آنها،   از  آمده   دست   به  واره  طرح  و  کند

 . شود استفاده گرید ی ها
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  زنان   ای  مادر  طرف  از  قرابت  توان  یم  روش  نیا  در.  باشد  یم  ی توکندر یم  از  استفاده  گر،ید  روش

 که   است   ی سلول  داخل  دامكان  گرید  ی توکندریم  شد  اشاره  که  همانطور.  کرد  مشخص  را  ل یفام

 چه)  فرزندان  به  مادر  از  و  دارد  یمادر   توارث  آن  یک یژنت  ماده  ی ول  باشد   یم  یک یژنت  ماده  ی دارا 

  باشند،   مشترك  یمادر  جدّ  ای  كترمش  مادر  ی دارا  افراد  اگر  پس .  رسد   یم  ارث  به(  پسر  چه  و  دختر

 . بود خواهند خود ی توکندریم ی رو بر  یکسانی میعال ی دارا 

 فقط  و  دارد  وجود  مردان  در  Y  کروموزوم.  باشد   یم   Y  کروموزوم  یها  STR  از  استفاده  گرید   روش

 را  خانواده  مردان  ا ی  ذکور  افراد  قرابت  توان   یم  روش  نیا  از  لذا.  شود  یم  منتقل  پسران   به  پدر  از

 ( 56 ،1394،ی عامر. )کرد مشخص

 

 :یخون یها گروه  هیتجز شیآزما

.  شوند   یم  میتقس  ABوO ،B ،A پیفنوت  ای  دسته  چهار  به  یخون  گروه  ثیح  از  انسان  مختلف  افراد

  ی ها  گروه  ینی ب  شی پ.  گرددیبرم  ارث  به  ها  دسته  نیا   از  كی  هر  تی خصوص  که  است  شده  ثابت

  کار   باشد،  معلوم  آنها  نیوالد  یخون  گروه  از  که  یدان زنفر  یخون  گروه  ینی ب  شیپ  و  انسان  در  یخون

  یم  خودشان  رینظ   یفرزندان  شیدایپ   سبب  O   یخون  گروه  از  فرد  دو  ازدواج.  است  ی ا ساده  نسبتا 

 ی م  ی ادیز  استفاده   افراد  خون  ی گروهها  دانستن  از.  بود  خواهند  O  یخون  گروه  ی دارا   یعنی  شود؛

 خانواده   دو  نیب  نوزادان   ضیتعو  علت   به  است  ممکن  یگاه  بزرگ،  ی ها  شگاهیزا   در  مثالً  شود؛

  جواب   ی ادیز  حد  تا  مادر  و  پدر  با  فرزند  هر  خون  شیآزما  موارد  لیقب  نیا  در.  شود  دایپ  اختالف

 (.58و  57 ،1394 ،ی عامر. )دهد  یم دست به را حیصح

 

 ( DNA) یا ان  ید یها شیآزما 

  از  استفاده  تیقابل   امروزه.  باشند   یم  ی ا  ان  ی د  ی ها  شیآزما  ك،یژنت  ی ها  شیآزما  انواع  از  یکی

 در   ك،یژنت   ی نگار  انگشت   ا ی  DNA Typing   چون   ییمتدها  و   كیژنت  ی مهندس  ی دستاوردها

 ینسب  رابطه   یبررس  ژهیو  به   و  تی جنس  ن ییتع  ،یشناس   باستان  قیحقا  کشف  افراد،  تیهو  صیتشخ

 رش یپذ  بعضاً  و   توجه  مورد  و  است   انکار  رقابلی غ  و  مسلم  ی امر  واقع،  کشف  لحاظ  به  افراد  نیب

  برخوردار   ی ادیز  ی ردهاکارب  و  تی حساس  دقت،   از  ی برخ  یحت   و  است  گرفته  قرار  ی ار یبس  ی کشورها

 (58 ص  ،1394،ی عامر. ) اند  دهیبخش آن به ی قانون وجهه

DNA  یها  دستورالعمل  ی دارا  که  باشد  یم  كینوکلئ   دی اس  ینوع   د،یاس  كینوکلئ   بویر  یدئوکس  ای 

  دهینام  ژن«»  کنند،  یم  حمل  خود  با  را  یک یژنت  اطالعات  که  ی ا. ان.ی د  از  یقطعات.  است  یک یژنت

 . شوند یم

 ندیفرا  نیا  به  شوند؛  بیترک  هم  با  مادر  بدن  در  ماده   و  نر  ی ها  سلول  دیبا  کودك،  كی   جادی ا  ی برا

 سلول   ب یترک  از  که   یتخم  یسلول  دارند،  کروموزم  23   کدام   هر  نر  سلول   و  ماده  سلول.  ندیگو  لقاح 

 ص ی تشخ  ی ها  روش.  است  دیجد  زنده  موجود  كی   و  دارد  کروموزوم46  د،یآ  یم  وجود  به  ماده  و  نر

 :از ندعبارت آن
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 ری متغ  ی ها تاندوم تکرار ی نشانگرها  مطالعه با  یطول ی چندشکل قطعات هیتجز  روش ـ1

  شونده   رتکرا  کوتاه  کوتاه  ی ها  یتوال  ی نشانگرها  مطالعه  با  مرازیپل  ی رهایزنج  واکنش  روش  ـ2

 (8  ،1391 ،ی غفار)

  

   دالیل رد راهکارهای علمی نوین
 خطای آزمایشات:

 «: یخون آزمایش » گروه 

خونی گروه  ثابت    ،درآزمایش  نسب  است،  یکسان  طفل  خونی  گروه  با  مدّعی  خونی  گروه  وقتی 

شود؛ اما اگر چند نفر ادعای طفلی نمودند، در این صورت آزمایش خون فقط می تواند حکم به   می

نه   دهد  نسب  که نفی  حالی  در  دارند  خونی  گروه  یك  که  هستند  زیادی  افراد  چون  آن،  اثبات 

ندارند.  نسب هم  با  سطح  تی  در  است  ممکن  که  هایی  جهش  و  ژنی  تغییرات  برخی  علت  به 

آنجائی از  ولی  ندارد.  قطعیت  آزمایش  این  بیافتد  اتفاق  اندك  کروموزومها  آزمایش  این  هزینه  که 

بیند از این آزمون استفاده کند و  گاهی قاضی صالح می  ،شود آماده می  "است و جواب نیز سریعا

نگامی که با جواب مثبت آزمایش مواجه می شوند به جرم خود اقرار می کنند که  برخی افراد ه

برای مثال اگر دو مرد که یکی    شود. این اقرار همان دلیل لزم برای صدور رای نهایی محکمه می

دارد، ادعای نسب طفلی را نماید که دارای    Aگروه خونی    و دیگری   Oاز آن ها دارای گروه خونی  

دارد ولی احتمال    Oاست، محال است که طفل فرزند مردی باشد که گروه خونی    ABگروه خونی  

است. پس بدین احتمال نسب طفل را به او    Aدارد فرزند آن مردی باشد که دارای گروه خونی  

لحاق نسب وقتی دلیل دیگری نباشد اکتفا می کنیم. اما  ملحق می کنیم و به آزمایش خون در ا

باید اگر هر دو مدّعی دارای   ندارد و  امکان  از آن ها  به یکی  الحاق طفل  باشند،  یك گروه خونی 

 ( 130، 1366)حکمت، نمود.  برای اثبات نسب به دلیل دیگری که ایجاد یقین می کند مراجعه

 آزمایش »دی.ان.ای«: 

فت؛  آزمایش  دی ان ای را برای تست ابوت انجام داد و به نتیجه نیز دست یا  توان از نظر علمی می

 اما در این خصوص لزم است نکاتی مد نظر قرار گیرد: 

در   DNA Typingکه با عنوان »مقایسه کارآیی گروه های اصلی و فرعی خونی با    یدر تحقیق  -1

پزشکی قانونی    -لوم آزمایشگاهیفرزندی« توسط دکتر علیرضا صبوری، دکترای ع  -رد رابطه پدر

پرونده   82ری، کارشناس ارشد ژنتیك انسانی، بر روی  استان اصفهان و سرکار خانم حمیده یادگا

  که تأییدکننده پدر و فرزندى  همورد هیچ گونه ناسازگارى ژنى وجود نداشت  42مورد بررسى، در   

فرزندی آنها رد شــده    -پدر  DNA Typingپرونده که در آزمایش های     40دراما  باشــد،   یم

ه  مشــاهده شــدآنها    بین  ژنیك  آنتی   سازگاری   ه پروند  22(  55٪ در )پس از بررسی مجدد،  بود؛  

داشــت که با   وجود سیستم سه یا  دو یك،  در ژنیك آنتی ناســازگاری  مورد 18( 45٪و در ) است

دو در  تنها  ابوت  رد  معیارهای  به  امکان5٪)  مورد  توجه    وجود   فرزندی   -پدر  هقاطعان  رد  ( 

 ( 26،  1386.)صبوری،  تداش
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ها را انجام   ناشی از عوامل انسانی و خارجی: دقت فردی که آزمایش  ـ امکان خطاپذیری آزمایش2

می می تفسیر  آماری،  دقیق  محاسبات  به  توجه  با  را،  جواب  که  فردی  همچنین  از   دهد،  کند 

حداقل دو فرد جواب حاصل را تفسیر    ای برخوردار است؛ به همین دلیل بهتر است اهمیت ویژه

رعای شود.  کمتر  خطا  احتمال  تا  مواد کنند  میزان  مانند  کشت  محیط  به  مربوط  اصول  کامل  ت 

دی ان ای ، میزان ولتاژ برق متصل به محیط کشت، تمیز   آزمایشگاهی و ... مورد نیاز جهت تجزیه

 بودن وسایل آزمایشگاهی در نتیجه آزمایش مؤثر خواهد بود.

میبن آزمایش  علمی  اعتبار  کاهش  باعث  آزمایشگاهی  کوچکترین خطای  متخصصان شو ابراین  د. 

این رشته بر این امر تاکید دارند که هرچند آزمایش مذکور، اگر صحیح و علمی انجام شود، بسیار  

را  لبه  دو  تیغ  نقش  و حساسیت،  اما همین دقت  است،  برخوردار  بالیی  قطعیت  از  و  بوده  دقیق 

انی در شود و کوچکترین خطای آزمایشگاهی یا انس نی در عین مزیت، عیب محسوب میدارد؛ یع

 ( 13، 1391 ،ییتجزیه و تفسیر آن، نتیجه حاصل را تغییر خواهد داد. )طبا

از خون  3 مقداری  یا وضع حمل،  بارداری  هنگام  موارد  برخی  آزمایش: در  انجام  زمان  به  توجه  ـ 

می مادر  خون  وارد  گو جنین  به  تا   نهشود؛  است  ممکن  حتی  که  بعد   12الی  1ای  وضع    ماه  از 

سلول در خون حمل،  جنینی  باشد  های  مانده  باقی  اثرگذار    مادر  آزمایش  جواب  در  تواند  می  و 

 ( 61، 1395نیا، )یاسینی باشد.

ای:  ـ  4 خانواده  درون  آزمایش  در  گیری  پدرنتیجه  )مثالً  زوجه  همسر  خویشاوندان  از  یکی   اگر 

دو مرد که رابطه   شوهرش( با وی رابطه نامشروع یا به شبهه برقرار کرده باشند، یاشوهر یا برادر  

خویشاوندی دارند)مثالً دو برادر( با زنی رابطه نامشروع داشته باشند و در تعیین پدر خونی طفل  

شود. بنابراین در انجام آزمایش باید دقت زیادی صورت گیرد.   اختالف پیش آید، کار پیچیده می

؛  هر( خویشاوند نیز باشند هایی رخ دهد که زن و مرد )یا زن و شو گر این اتفاق در خانوادهحال ا

یا  مثالً دخترعمو، یا دخترخاله،  دخترعمه،  پسرعمو  پیچیده  پسردایی  موضوع  باشند،  تر   پسرخاله 

با برادر شوهرش که در ضمن پسر عمویش نیز است، رابطه نامشروع  می شود. فرض کنید زوجه 

شباهت ژنی 22ا یکدیگر  %کند، در این مورد چون برادر شوهر با شوهر زوجه، برادر است و ببرقرار  

دارد، مشکل تعلق  یك  کدام  به  بچه  که  این  تشخیص  دیگر چون    تر دارند،  از طرف  شد.  خواهد 

اند و منشأ واحدی دارند )پدربزرگ   زوجه با برادرشوهرش، به دلیل این که دخترعمو، پسرعمو بوده

مادر آنها و طفل، توجه ویژهو  ای  ان  آنالیز دی  باید در  فراتر در  ای صور بزرگ(،  این  از  ت گیرد. 

ژنتیکی   لحاظ  از  و چون  باشند  تخمکی(  )یك  همسان  دوقلوی  برادرش،  با  زوج  که  است  فرضی 

  توان به نتیجه رسید.  تقریباً یکسانند و اختالف ژنی آنها بسیار کم است، از این آزمایش نیز نمی

 (. 13،  1391ی، )طبای

کایمریسم  -5 بحث  نوین  علم  در  امروزه  که   کایمریسم:  شده  مطرح  ژنتیك  دستکاری  همان  یا 

آمیزه ای از دی ان ای دو انسان یا دو حیوان و یا یك حیوان و انسان است. یکی از مواردی که می 

است. )ویکی پدیا،  نه دی ان ای در افراد بشود، انجام عمل پیوند استخوان  وتواند باعث وجود دو نم

2020)  . 
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آزهزینه    -6 این  قیمت  آزمایش:  متفاوت بالی  شود،  می  استفاده  که  سیستمی  به  بسته  مایش 

دلر هزینه دارد. پس این تست برای مواردی که گمان درستی    150تا    100است؛ اما حداقل بین  

برای مواردی که   به تست متعددنتایج می رود، استفاده می شود و  باشد، برا  نیاز  ی یك موضوع 

 ( 89،  1394،باقری ؛ 28، 1386مقرون به صرفه نیست.)صبوری،

اینکه اگرچه دقت خود آزمایش در صورتی   اوًلبا توجه به ادله فوق، نتایج مهمی بدست می آید:  

انجام  روشکه صحیح انجام شود بسیار بالست و در حدی هست که خطای آن را نادیده گرفت اما 

پا و    آزمایش برا  آزمایشگاهکه هر    ی اداده  گاهینوع  آن  م  خود  لیتحل و ه یتجز  ی از    ،کند ی استفاده 

ضمن شود.  یینها جهیدر نت تفاوتداشته باشد و موجب   ریتاث DNA ی هاتست جینتا ی رو  تواندی م

 یخاص  ی هاگاه یشود؛ بلکه فقط جا ی نم  یابیی، کل ژنوم توالDTC یکیدر هر تست ژنت   باًیتقراینکه  

، قطعیت بسیار بال DNAدر صورت مثبت بودن جواب آزمایش    ثانیاً.  رندیگ یوجه قرار ممورد ت

رشد  عدم  یا  و  آزمایشگاهی  خطاهای  بروز  احتمال  جواب،  بودن  منفی  صورت  در  ولی  است 

انجام آزمایش های ژنتیك بصورت عام و اینکه    ثالثاًکافی برای رشد کروموزومی وجود دارد.   سلول

با وجود شرایطی خبرای هر شرایطی   اص )وجود قابل استفاده است، در حالی که در اماره فراش 

و   پس از شش ماه از تاریخ نزدیکی  تولد طفل ،  انعقاد نطفه در زمان زوجیترابطه صحیح زوجیت،  

تا ولدت کودك نزدیکی  تاریخ  از  ماه  ده  از  بیش  نتیجه عدم گذشت  در  و  پیدا می کند  تحقق   )

از فرزند  اینکه  فرا  احتمال  قاعده  بین  تعارض  بسیار کم است و در صورت  نباشد،  و آن  شوهر  ش 

مدنظر   قاضی  برای  آزمایش  باز جواب  اثبات شود،  آزمایش  قطعیت  نیز چنانچه  ژنتیك  آزمایشات 

   قرار می گیرد.

 

 عدم اعتبار علم قاضی: 

بی با وجود در جهت اثبات رابطه نس  ژنتیكقضایی آزمایش     اکثر پرونده های رسد در   به نظر می

کند و تمایل به اعتبار آن دارند؛ به ویژه  جاد علم میقراین و محتویات پرونده، غالباً برای قضات ای

 (62، 1395)یاسینی نیا، در مواردی که در راستای تحقق نسب مشروع و شرایط اماره فراش است.

آزمایش اع  ژنتیك   های   بنابراین  زیرا  هستند؛  ظنی  ادلّه  و  امارات  ردیف  قول  در  بر  قاضی  تماد 

گردد، موجب ظن معتبر است و   دادرس منتقل نمیمتخصص، به دلیل این که قطع کارشناس به  

می محسوب  در    گردد. اماره  دلیل،  همین  شماره  به  رویه  همچون  قضایی  های  مورخ    617رویه 

ماده    (،788-786،  1379)قربانی،    3/4/1376 قد 121طبق  اسالمی  مجازات  ماده    میقانون  و 

؛   85،  1388موزش قوه قضاییه،)معاونت آشود.   از علم قاضی صحبت می دیقانون مجازات جد111

 ( 1390نریمان،

بدلیل عدم   آزمایشات ژنتیك،از نظر فقهی ، فقهای متقدم درباره نقش روش های جدیدی همچون 

اند.   نداشته  آن  برای  تقریری  بجنوردمواجه،  الفقه  ی مرحوم  »قواعد  کتاب   نیا  خودشان  ه« یدر 

نم علم  مقابل  در  فراش  قاعده  که  شده  متذکر  را  کند  تواندی مطلب  ظن،    .مقاومت  مقابل  در  اما 

(  .30، ص4ج،  1413موسوی بجنوردى،  )دارد  یو اعتبار شرع  کندی و امارات مقاومت م  نهیّگمان، ب
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فرما  نیبنابرا الفقه  ی بجنورد  شاتی از  قواعد  م  هی در  ا  شودی استفاده  آزمایکه  م  شاتی ن  ورد اگر 

. همه شودینم  ی و اقرار جار  نه یّه لعان، بشوند، قاعده فراش، قاعد  ن یقیاعتماد عرف باشد و باعث  

  یزیچ  چیصددرصد اعتبار خودش را دارد و ه  یقطع   شیو آن آزما  شوندی از اعتبار ساقط م  هانیا

 .مقاومت کند تواندی در مقابل آن نم

معاصر،   فقهای  نظر  مورد  استفتائاتی  در  طبق  فقهیکه  هم  تحقیقات  و   مرکز  آموزش  معاونت 

برای آزمایشات ژنتیك، حجیت بصورت مطلق   از مراجـع عظـام  تحقیقات قوه قضاییه نموده غالباً 

،موسوی اهلل خامنه ای  آیهمگر اینکه برای قاضی علم یا اطمینان و یا ظن قوی )قائل نشده اند  

لنکرانی فاضل  باشاردبیلی،  نسبت حاصل شده  به وجود  بر (  تواند  قاضی می  این صورت  د که در 

باورند که    نیبر ا  نیز  از مراجع  گرید  یان و ظن قوی خویش حکم نماید. برخمبنای علم و یا اطمین

توان نسب   یها، نم  شیآزما  نیو با ا  ستیها حاصل گردد، حجّت ن  شیآزما  نیا  قی که از طر   یعلم

 (  90 ،1388 قضاییه،قوه  آموزش معاونت) )مکارم شیرازی، تبریزی، صافی گلپایگانی(را ثابت نمود

آیه اهلل مظاهری در این لیل رد اعتبار علم قاضی، بیشتر به صواب نزدیك است.  به نظر می رسد  د

بر  باره می فرمایند:» دلیلی  و  نیست  قاضی حجت  علم  اینست که  باب قضاوت  از جمله محکمات 

نمی پس  نداریم.  قاضی  علم  قضیحجیت  روی  نمیژنتی  ةتوانیم  کنیم.  نیست  ك حکم  علم  گوییم 

و ژنتیك  علم  بگویید  قبول   بلکه  قضاوت  باب  در  را  اینها  مقدس  شارع  اما  است،  علم  گروه خون 

گویند علم روز یا  أقضى بینکم بالبیّنات واألیمان« است.فقها می   نماندارد. بلکه آنچه قبول دارد، »إ

 فراش را بگیریم.  ۀکند و باید قاعد تواند قد علم فراش نمی ۀعلوم غریبه در مقابل قاعد 

خیلی اهمیت داشت و یك افرادی بودند اسی مثل همین قضیه آزمایشگاه،آن زمانها قیافه شن  در

دهند که روی قیافه دهند و نسبت می که قیافه شناس بودند که بعضی از عامه هم ترتیب اثر می 

اش به او  شان و به هرکس که قیافه کردند به علمدادند و بچه را ملحق میشناسی ترتیب اثر می

گفتند این  خورد، می گفتند این پدرش است و اگر به اجنبی می خورد، می. اگر به پدرش می خوردب

ائمه  و  نیست  و  نبوده  اصالً  فقها  میان  در  و  است  شاذ  عامه  میان  در  و  اوست.  از  و  ولدالزناست 

 علمی آوردند درحالی که  فراش را جلو می  کردند و قاعدهعلیهم« حسابی رد می اهلل»سالمطاهرین  

آن روز بوده است. و اما اینکه شیعه و ائمه طاهرین به آن ترتیب اثر دهند؛ دیروز بوده و علم عادی  

توانیم  دادند و امروز هم که علمی است، هیچ فقیهی را نمیکه از روی قیافه بوده، ترتیب اثر نمی

  ،ی )مظاهر«است.  اولیگوید از  مسئله ما بگوید که علم میپیدا کنیم که ترتیب اثر دهد و در این  

 (21/12/1390و20درس خارج فقه، نکاح،  ن،یحس

دست    ییمختلف به راهکارها  ی ها   شیاطباء از آزما  امروزههمچنین آیه اهلل مکارم بیان می دارند: »

ول  افتهی ن  یاند  آور  آستیعلم  تشخ  ا ی.  مورد  م  صی در  مراج  ینسب  خبره  اهل  به  کرد؟  توان  عه 

توان به ارث، مسائل مربوط به   یز جمله مدر اسالم دارد ا  ی اریبس  ی   ه ینسب احکام شرع  صیتشخ

آن( اشاره   ریپدر و مادر بر فرزند و مسائل مربوط به حدود )در زنا به محارم و غ  تینکاح، نفقه، ول 

 کرد.
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:  ند یگو  یاش است که م فر  ی از آنها مسأله    ی کی  شوند: ینسب از چند راه وارد م  صیدر تشخ  علماء

دانند.    یمتولد شد آن را متعلق به آن پدر و مادر م  ی انواده ادر خ  ی اگر فرزند  یعنیالولد للفراش.  

کنند. دوم عبارت است از شهرت در محل   ینم  یی رخ دهد به آن اعتنا  یمورد شک  نیاگر هم در ا

 یعنیمورد اقرار است    ن یباشد. سوم   ی در محل مشهور است که فالن پسر فرزند فالن کس م  یعنی

  ن یباشد. چهارم  یکند که پدر او م  یاست و او هم اقرار مکند که پسر فالن کس    یاقرار م  یکس

که شروط شهادت را   یشهادت بر تولد است. شهادت بر تولد نسبت به مادر معتبر است مثال زنان 

ا که  متو  نیدارند شهادت دهند  مادر  آن  از  است. همچن  لدفرزند  مورد شهادت   است  نیشده  در 

معنا    هینینسبت به پدر شهادت ع  یترس نباشد ولشهادت در دس  ی که زن ها برا  ییمردان در جا

 ندارد. ی و مانند آن وجود دارد که اعتبار  یشناس  افهیمانند ق ی معتبر ریطرق غ البته ندارد.

واژه در    نی. اباشد  یم  «ی إن إ  ی »د   شیشده است که استفاده از آزما  دایپ  ی گریزمان ماه راه د  در

  نیوجود دارد ژن ها داخل گلبول ها هستند. ا  است که در ژن ها  یمخصوص   د یاس  ی لغت به معنا

خود اهل خبره به صورت صد در صد    البته   است.   کسانیدر پدر و مادر و فرزند    یعنیدر نسل    دیاس

ه هر حال  اتحاد نسب است. ب  ی حتما نشانه    «ی إن إ  ی »د  نیکه ا  ند یگو  ی دهند و نم  یشهادت نم

بر    لیشهادت آنها صد در صد است تا دل  ایآکه    می شك کن  هیاگر مشکوك باشد و ما به عنوان فق

و در    م یآنها نسب را مترتب کن   ادتبه شه  میتوان  ی نم  ست، یشهادت آنها صد در صد ن  اینسب شود  

 صد در صد ثابت شود.  یاز طرق قطع دیصورت شك هم اصل برائت است. نسب با

 ایشود و    ی روش استفاده م  نیشود از ا  ی در مورد شهداء که متعلق به فالن خانواده م  امروزه  البته

  ییرا که ناشناخته هستند به خانواده ها  ی افراد  ق یطر  نیشده که از ا  دایپ  ی حادثه ا  مایدر هواپ

که   داردندارد اشکال ن   ستیبر آن بار ن  یمهم  ی   هیگونه کارها که احکام شرع  نیا  .کنند  یملحق م

و    د یشه  ی خانواده    ازاتیمانند امت   ازاتیامت  ی سر  كی  تاینها  رایها استفاده کنند ز  شیآزما  نیااز  

 (21/11/1391)مکارم، ناصر، درس خارج فقه، نکاح،   «دهند.  یمانند آن به خانواده ها م

 

 مقاصد الشریعه:

بر دینی و شریعت اسالم هدفمند است و احکام آن دارای مقاصد و عللی است . نصوص و متون معت

دارد. عقل سلیم نیز این گونه درك می کند چون   عقل سلیم بر هدفمندبودن شریعت اسالم دللت

خداوند، حکیم و غنی است، در تشریع مقررات، هدف داشته و مقصد یا مقاصدی را دنبال می کند.  

معرفت این مقاصد در راستای رسیدن به هدف خلقت است و در نهایت بشر به تکامل نهایی یعنی  

یابد.) به ( مقاصد  41،  1384علیدوست،خداوند دست می  اهدافی است که در شریعت  از  شریعت 

 (224، 1396منظور جلب مصالح و دفع مفاسد بندگان از ناحیه شارع دنبال می شود. )نقیبی، 

 انسانی:و کرامت  مصلحت

  فساد  آن  ضد  و  است  «منفعت»  معنای   به  و  شده  گرفته  «صلح»  ماده  از  مَفعَله  وزن  بر  مصلحت

  مصلحت   معنای   تشریح  مقام  در  خویش  اصولی  و   یفقه  کتب   در  سنت  اهل  و  شیعه  فقهای .  است

  به   گردد،  شامل  را   اخروی   و  دنیوی   منفعت  که  منفعت،  معنای   به  بخشیدن  توسعه  با   را  معنی  همین
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  انّ  من  بالکتا  ظاهر  بل  الصحاب  کالم  و  الخبار  من  یفهم: »نویسدمی  جواهر  صاحب.  اند   برده  کار

 تسمّی  مما  الخرویه  و  الدنیویه  فوائدهم  و  الناس  لمصالح  شرعت  انّما   غیرها  و  المعامالت   جمیع

 (. 344 ،1363 نجفی،)«عرفاً فائدۀ و مصلحةً

 و  مصالح و پرداخته نیز متغیر احکام بیان به ثابت، احکام بیان بر عالوه  جامع، دینی عنوان به اسالم

 و   اهداف  ای راست  در  را  عمومی  مصالح  و  است  داده  قرار   توجه   مورد  ار  متغیر  معنوی   و  مادی   مفاسد

 .  کند   می دنبال دینی مقاصد 

  این   که  دهد  قرار  هاییچارچوب  قوانین،   و   احکام  در  که  است  داشته  نظر  مد  را  این  پیوسته  شارع

  است   کرده   لحاظ  فرمانبرداری   کیفیت   در  را  وی   وضعیت  و  مکلف  حالت  و   سازند  منعطف  را  قوانین 

 به  که  آید  بشمار  فرمانبردار  و  مطیع  حرامی  انجام  با  حتی  خاص،  شرایط  در  ای بنده  که  ای گونه به

 با   سازگار  که  است  چیزی   مصلحت.  بودمی   گناهکار  شدمی   مرتکب  را  عمل  آن  اگر  طبیعی  صورت

 ها زیان  از  پرهیز  و   منفعت  و  سود  به  دستیابی   آن  ی نتیجه   و  است  آخرت  و  دنیا  در  انسان  مقاصد 

 .  رسدیم اثبات به عقال ی سیره  مانند با آن حجیت و باشدمی 

انسان  اهم  هم  یکرامت  حائز  جهت  آن  پا  تیاز  خود،  که  بس  هی است  اساس  و   ی اریو  حقوق  از 

تکال  ازاتیامت به عنوان    یشناخته م  یانسان  فیو  نه صرفاً  ا  ایحق    كیشود  از حقوق    ی مجموعه 

ر د   داریو توسعه پا  شرفت یشود و پ یم   یحقوق بشر تلق  ی ناسلب و انتقال، بلکه محور و مب  رقابل یغ

ا   تیهر جامعه مستلزم رعا به  التزام عمل  نیآن است. در صورت عدم توجه  و  آثار آن،    یاصل  به 

معنا و مفهوم خود را   یالملل  نی و ب  یو صلح در روابط داخل  ی برابر  ،ی چون عدالت، آزاد  ییارزش ها

  از دست خواهد داد.

اشتباه عمدی و غیر عمدی، ایشات ژنتیکی، به دور از در نظر گرفتن هرگونه خطا و  اگرچه در آزم

صحت نسب و رابطه پدر و فرزندی قابل اثبات است، لیکن بدلیل ایجاد عوارض برای اجتماع، شارع 

باشد. در واقع اسالم نمی  انسانی می  بدنبال مصلحت و کرامت  قاعده فراش  قرار دادن  با  مقدس 

فرزند   گیرد.خواهد  می  نظر  در  را  جامعه  مصلحت  بلکه  شود  ایجاد  اینکه   شبهه  صورت  در  و 

در نظر بگیریم، بسیاری از کارها و احکام هایی را که اجرا می کنیم، دچار را    همیشه واقع  بخواهیم

 در حالیکه اصل بر حلیّت و طهارت می باشد.   شبهه می شوند.

 

 گیرینتیجه 
  و  نیزوج  انیم  حیصح   نکاح  وجود  صورت  در  که  شده  تهگرف  معروف  ی نبو  ثیازحد  فراش  قاعده

 درصد  كی  ی حت  که   ی موارد  در.  شود  ی م  ثابت   فراش  به  طفل  نسب  ت، یزوج  زمان  در   نطفه  ادانعق

 حرمت   حفظ  و  یاخالق  ل یدل   به  باشد،  فراش  صاحب  از  ریغ  یواط  به  ولد  انتساب  خالف  احتمال

  که   دیآ  یم   بر  نیچن  علما  نظرات  وعمجم  از.  کند  یم   منتسب  فراش  صاحب  به  را  ولد  خانواده

 آنکه   گرید  نکته.  اند  رفتهیپذ  مستقل  قاعده  ك ی  عنوان  به  را  فراش   قاعده   نت،س  اهل  و   عهیش  ی علما

  ی تمام  در  که  ست ین   گونه   نیا  اما   است،   مرتبط   فرزند   نسب  مسأله  با   ماًیمستق   هرچند  فراش  قاعده

 . کرد استفاده قاعده نیا از بتوان فرزند، نسب اثبات موارد
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 حفظ  به  ندارد،  آن   از  ی ا  بهره  ی زان  و   است  فراش  صاحب   آن  از  ولد   ،ی نبو  ثی حد  طبق  نکهیا

  ی سرافکندگ  موجب  گردد،  ملحق  یزان  به   ولد  باشد  بنا   اگر.  گردد  یم  بر  اسالم  در  افراد  ت یشخص

 احتمال   نیکوچکتر  گرفتن  نظر  در  با  اسالم.  شد  خواهد  اجتماع  در  الزنا  ولد  زین  و  فراش  صاحب

 ت یشخص   و  کرده  یمعرف  نسب  ی دارا   و  فراش  صاحب  به  ملحق  را  او  ،یکس  بودن  زاده  زنا  در  فخال

 .  دینما یم رد  را یزان و است نموده حفظ را فراش صاحب و ولد

 گردد،   یم  زوج  متوجه  اتفاق  نی ا  با  که  ی ریتحق  و  نکوهش.  است  گونه  نیا  زین  شبهه  به  یوط  در

 به  یوط  کردن  ملحق  با  اسالم  که  داشت  خواهد  یپ   در  را  مسلمان  ت یشخص  و  خانواده  انی بن  یتباه

  یتقوا  و  ی وفادار  لیقب  از  یمسائل  نیبنابرا.  است  کرده  ی ریجلوگ  امر  نیا  از  ح،یصح  نکاح  به  هشبه

  عفت  ،یاجتماع  نظم  و  تیامن  اطفال،   منافع  و  ازدواج  از  یناش  حقوق  ،یاخالق  تعهدات  و  زن

 . است شده اظلح فراش قاعده در ییزناشو آرامش و یخانوادگ

  نسب   کننده  اثبات  ای  و  اشتباه  و  خطا   از  ی عار  نکهیا  ضمن  نسب،  اثبات  در  یپزشک  نینو  ی ها  روش

 ه ی پا    ائمه  و  امبریپ  زمان  در  نسب  نییتع  ی برا  فراش  قاعده  آن  هیپا  بر  که  را  یمصلحت   ستند،ین

  رات یتأث  موجب  امر   نیا  که  کنند  یم  اثبات  ای  ینف   یآسان  به  را  نسب   و  نگرفته  نظر  در  شد،  ی زیر

 .گردد یم جامعه در یاخالق لحاظ به  ی اری بس یمنف 

  ی ول  نکند  ارائه  فراش  طیشرا  تحقق  عدم  بر  یلیدل  زوج   و  باشد  محقق  فراش  قاعده  که  ی موارد  در

 فراش  قاعده   خالف  اثبات  نوع  از  ولد  ینف  ی دعوا  طرح  صدد  در  و  باشد  خود  طفل  انتساب  منکر

  د؛ ینما  اثبات  را  خود  به  طفل  الحاق  عدم  ك،یژنت  و   خون  ی ها  شیآزما   به  تمسك  با  تواند ینم  د،یبرآ

  شرع،   در  فراش  قاعده   وضع  فلسفه  و  استیس  لیدل  به  ی دعاو  نوع  نیا   در  شیآزما  از  استفاده  رایز

 یی فضا  در  دیبا  که  است  یکرامت  با  و  ارزشمند  موجود  طفل  فراش  قاعده  اساس  بر.  ندارد  وجاهت

 . برسد  یتعال به که ردیگ قرار
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 نابع و مراجع م
 قرآن کریم

انتشارات جامعة    : قـم  .من لیحضره الفقیه  .( ق1404بن علی )  دمحمبوجعفر  ا  ،)شیخ صدوق(   یبابویه قمابن

 .  سینالمدرّ

 د بن حنبل)بی تا(، مسند حنبل، بیروت دارالفکر.مابن حنبل، احمد بن مح

 حمص، دارالحدیث.ی داود، مسند اب ق(، 1388ابی داود، سلیمان بن اشعث سجستانی) 

 .وبالگ مداقه، اعده فراشطرق اثبات نسب طفل و ق(، 1394، )سعید، امام قلی

احمد)  نسب، شماره  1394باقری،  اثبات  نوین  به روش های  انتقادی  رویکردی  با  فراش  قاعده  بازپژوهی   ،)

 ،  فصلنامه قضاوت. 82

 ، دارالفکر.(، صحیح البخاری، بیروتق 1401بخاری، محمد بن اسماعیل ) 

 . البیتة آل مؤسس :قم .وسائل الشیعه .( ق1414بن الحسن )  د حر العاملی، محم

 .سپید موی اندیشه ، نوبت یازدهم، معارف و معاریف(، 1393) سید مصطفی ، حسینی دشتی 

 (، پزشکی قانونی و اخالق پزشکی، تهران، دفتر انتشارات و تأمین منابع درسی.1366حکمت، سعید) 

 (، اصول استنباط، قم، نشر دارالفکر.1387لی نقی) حیدری، سید ع

 . مدینه العلم، نوبت بیست و هشت، قم، منهاج الصالحینق(،  1410) سید ابوالقاسم، خویی

 . مرتضوی  حسینی ، تهران، المفرداتق(،  1383) حسین بن محمد ، راغب اصفهانی

 Typingبا    و فرعی خـونی  ، مقایسه کارآیی گروههای اصلی(1386صبوری، علیرضا و حمیده یادگاری ) 

DNA  1ش  ، 13ی قـانونی، دوره فرزندی ، مجله علمی پزشک -در رد رابطه پدر . 

 ق(، ریاض المسائل، قم، موسسه نشر اسالمی. 1414طباطبایی، سید علی) 

نقش آزمایش های دی ان ای در اثبات نسب از دیدگاه فقه امامیه و حقوق (،  1391) مهشید سادات،  طبایی

 .ندای صادقشماره پنجاه و شش، ، ایران

 بصار،دوم، بیروت، دار الضواء.ق(، الست 1413طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن) 

 ق(، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ، بیروت، دار الکتاب العربی.  1390طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن) 

 .و فصلنامه فقه و حقوق خانوادهد ، تهران، نقش دلیل ژنتیکی در دعاوی نفی نسب(، 1394) پرویز ، عامری 

زین ثانی(،  )شهید  الفهام  .( ق1413) علی    بن   الدینعاملی  چ  ،قم  .مسالك  السالمیة،  المعارف   اپمؤسسة 

  .ل اوّ

 . بیت  ، مجله فقه اهل41(، فقه و مقاصد شریعت، شماره 1384علیدوست، ابوالقاسم) 

  خصصی ژنتیك ایران.پایگاه ت ، تهران،چیست  DNA(، 1391) محمد رضا ، غفاری 

 .عالی کشور)حقوقی(، تهران، فردوسی ( مجموعه آراء وحدت رویه دیوان1379قربانی،فرج اهلل،) 

 .جا، دارالکتب السالمیهبی .(. الکافیش1367بن یعقوب )  دکلینی، محم

 . دانشگاه الزهرا  فصلنامه علمی پژوهشی، تهران، قاعده فراش(، 1381) اسداله ، لطفی

 .دار احیاء التراث العربی ، بیروت، بحارالنوارق(،  1403) باقرمحمد ، مجلسی

 ق(، صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر.1398حجاج قشیری نیشابوری )مسلم، ابن 

 . نشر الهادی ، قم، اصطالحات الصول و معظم ابحاثها(، 1374) میرزا علی ، مشکینی اردبیلی 

 . 21/12/1390و  20خ (، درس خارج فقه، قسمت نکاح، تاری1390مظاهری، حسین)

 .21/11/1391(، درس خارج فقه، قسمت نکاح، تاریخ 1391مکارم، ناصر) 
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  ( فقهی(  تحقیقات  )مرکز  قضاییه،  قوه  تحقیقات  و  آموزش  نظریـات(،  1388معاونت  مشورتی   مجموعـه 

 جنگل.  ،، تهران3ج  فقهی در امور حقوقی،

 انه منفرد.(، المنجد، احمد سیاح، تهران، چاپخ1377معلوف، لوییس) 

 .تی اسماعیلیانمطبوعا، قم، القواعد الفقهیه(، 1413) محمد حسن، موسوی بجنوردی

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، علی اسالمی، تحریرالوسیله (، 1368) سید روح اهلل،  موسوی الخمینی

 . المکتبه السالمیه :تهران .جواهر الکالم .( ش1363نجفی، محمدحسن ) 

 همکاری علم ژنتیك در اثبات ابوت یا نسب، پایگاه اینترنتی دکتر نریمان.(، 1390نریمان، مینا) 

  ی علم   مجله،  2، شماره  یآن در استنباط حکم شرع  گاهیو جا   عتیمقاصد شر(،  1396سید ابوالقاسم) قیبی،  ن

 . یفقه ی پژوهشها 

 .دانشگاه تهران، تهران، پروین پاسالر ، ژنتیك مولکولی(، 1376) جیمز، واتسون

ترویجی    -علمی  تهران، دو فصلنامه (، نقش دلیل ژنتیکی در دعاوی اثبات نسب،  1395ا، هاجر)یاسینی نی

 فقه و حقوق خانواده)ندای صادق(. 

 

 

 


