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 256-227 ، صفحۀ1399، پاییز و زمستان 2های نوین، دورۀ اول، شمارۀ دوفصلنامۀ تخصصی حقوق قراردادها و فناوری

 

 های نویناوریبر فنّ تأکیدبا  ید در اعراض و انساب ۀقاعد قلمرو

 فقه امامیه و حقوق ایران در پزشکی

 1زادحمیدرضا بهروزی

 27/12/1399 تاریخ پذیرش:  9/11/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
است. ید  ۀقاعد ،اموال در فقه امامیه و حقوق ایران ۀدر حوز خصوصا   ،مهم اثبات دعوی ۀاز ادل

برخی از فقها و برخالف آنچه  ،کنیماثبات ای ایم به روش کتابخانهدر این مقاله کوشیده

که ای ادله. شودمی اموال جاری برید در اعراض و انساب نیز عالوه ۀقاعد ،دانان معتقدندحقوق

است.  از جمله بنای عقال عقلی ۀنقلی از جمله روایات و هم ادل ۀهم ادل کندمی این امر را اثبات

مثبت  ،باشدید در اموال  ۀقاعد ۀکنندتواند اثباتمی طور که روایات و بنای عقالهمان ،بنابراین

بخشی به مفهوم انساب در فقه به دنبال وسعت ،همچنین. انساب و اعراض نیز می تواند باشد

شرعی و قانونی از جمله  ۀامامیه و حقوق ایران بودیم که در این صورت نسب بر مفاهیم مستحدث

که فقه امامیه با در این صورت است . کندمی صدقنیز ای رحم مصنوعی یا رحم اجاره

 ۀتواند بر قاعدمی ید ۀمواردی که قاعد ،همچنین. راستا خواهد شدهم پزشکی های نویناوریفنّ

فراش  ۀبا توجه به قرائن حالیه و مقالیه امکان اعمال قاعد کهایناز جمله  ،فراش حاکم شود

ز لحاظ قانونی ا ،پژوهشبا توجه به نتایج این . مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ،نیز نباشد

تصرف به عنوان مالکیت دلیل » اصالح شود: قانون مدنی بدین شکل 35 ۀشود که مادمی پیشنهاد

 «.مگر خالف آن ثابت شود ،مالکیت است و همچنین است در اعراض و انساب

 حقوق ایران، فقه امامیه، اعراض، انساب، ید ۀقاعد :کلیدیواژگان 
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 مقدمه 
براساس این . استاثبات دعوی  ۀادل و کاربردی و مهم در قواعد فقه ایید قاعده ۀقاعد
. خالف آن ثابت شود کهاینمگر  ،مالک آن شیء خواهد بود اصوال صاحب ید  ،قاعده
. قلمرو این قاعده استدربارۀ یکی از مباحث بسیار مهم در خصوص این قاعده حال 

محل نظر و اشکال  قاعدۀ یداست که در خصوص اعمال هایی انساب و اعراض مقوله
که آیا این قاعده در خصوص انساب و اعراض  این استاصلی مقاله سؤال بنابراین . است

مختص  قاعدۀ یدفقط  ،تقد به قابلیت اعمال نباشیماگر مع ر؟نیز قابلیت اعمال را دارد یا خی
در مورد  قاعدۀ یدل باشیم که قلمرو اعمال ئاگر قا اما. خواهد بودبه اموال و مالکیت 

ید حجیت خواهد داشت  ،در این صورت در مقام تخاصم ،اعراض و انساب نیز هست
علمی نخواهد  ۀفاید له صرفا ئبنابراین مس. و طرف مقابل برای رد ید باید دلیل بیاورد

ل ئبا توجه به مساویژه به ،ها نیز خواهد بوددر دادگاه عملی بسیاری آثاردارای  داشت و
ه ایجاد شدای اساس کودک آزمایشگاهی و رحم اجاره نسب بر ۀجدیدی که در حوز

 . بسیار کاربردی خواهد بود قاعدۀ یدبحث در خصوص قلمرو  است
ارشادی در  هو روایات وارد است قاعدۀ یدمستند  ترینبنای عقال مهم ازآنجاکه
در خصوص اعراض و انساب نیز کاربرد  توان مدعی شد کهمی ،عقالست ۀخصوص شیو
نیز قابلیت تطبیق با فقه امامیه را  پزشکی های روزاوریدر این صورت فنّ. خواهد داشت
 . خواهند داشت

. در خصوص اعراض و انساب است قاعدۀ یداهداف علمی این مقاله اثبات شمول 
عمومی  ۀیک نظریه و قاعد صورتبهتوان می ،وقتی از لحاظ علمی این قلمرو ثابت شد

تقنینی و اجرایی و قضایی کاربرد خواهد های در این صورت در حوزه ؛استفاده کرد
 . داشت

بعد از شیخ  خصوصا  دربارۀ قاعدۀ یدگرچه پژوهش باید گفت،  ۀدر خصوص پیشین
در  قاعدۀ یدها متعرض بحث قلمرو کتاببیشتر  ،عظم انصاری فراوان بحث شده استا

 1مثل قواعد فقه دکتر محقق داماد های قواعد فقهیدر کتاب. اعراض و انساب نشدند
                                                      

مورد  در زوجیت یا نسب اگر بین دو نفر در ید این است که مثال  ۀحث دیگر در مورد قاعد »نویسند:  باره می. ایشان دراین1

زوجیت یا نسب  ۀزن یا فرزندى ترافع و مخاصمه پیش آید، آیا صرف وجود زن یا فرزند در منزل یکى از طرفین داللتى بر رابط

تواند به صرف داشتن ید از طرف مقابل کند و اگر کار اختالف به دادگاه بکشد ذوالید مىور مىبین صاحب منزل و فرد مذک
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مخالف  اگر وارد بحث شده باشند بسیار کوتاه و عمدتا   ،به بعد( 51ص، 1ج، 1387)
توان گفت در فقه امامیه می تئبه جر ،بنابراین. استدر اعراض و انساب  قاعدۀ یدجریان 

اولین اثری خواهد بود که با ادبیات گسترده این نوشتار در حقوق ایران این  و خصوصا 
ید در این مقاله ابتدا مفهوم . مسائل مستحدثه کنکاش خواهد کرد هموضوع را با توجه ب

ه بر انساب و اعراض پرداخت قاعدۀ یدشمول  ۀسپس به ادل ،خواهد شدانساب بیان  و
 . شد دبحث خواه قاعدۀ یدآثار فقهی و حقوقی شمول دربارۀ وسرانجام  خواهد شد

. بیان خواهد شد و نسب، : در این مبحث تعریف مختصری از مفاهیم یدمفاهیم. 1
 . بر اعراض و انساب خواهد داشت قاعدۀ یدزیادی در اثبات  تأثیرتعریف این مفاهیم 

مرحوم دهخدا . ید در زبان عربی به معنی دست است :قاعدۀ یددر  یدمفهوم  .1-1
از منکب تا انگشتان و یا کف دست و مونث آید و اصل آن  ...»  نویسد:می بارهدراین
ید  ۀبارها کلمنیز در قرآن کریم  .(23756 ص ،15ج ، 1377، )دهخدا «...باشدمی یدی

یَا أَی ّهَا »  طور آمده است:مائده این ۀسور 94 ۀدر آی ،برای مثال. در معنای خود آمده است
نْ َیخَاف ه  الَّذِینَ آمَن وا لَیَبْل َونَّک م  اللَّه  بِشَیْءٍ مِنَ الصَّْیدِ تَنَال ه  أَْیدِیک مْ وَرَِماح ک مْ لِیَعْلَمَ اللَّه  مَ

وَمَا أََصابَک مْ »  شوری: ۀسور 30 ۀشریف ۀآییا . «بَعْدَ ذَلِکَ فَلَه  عَذَابٌ أَلِیمٌ بِالْغَیْبِ فَمَنِ اعْتََدى
 .«مِنْ م صِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَْت أَیْدِیک مْ وَیَعْف و عَنْ کَثِیرٍ

. در معنای استیال و تسلط آمده است، ید گاهی در معنی مجازی خود ،عالوه بر این
العرفیه و  السلطنةو المراد بها »  گفته شده است: قاعدۀ ید بنابراین در تعریف ید در

 .(582 ص ،6 ج ،1423، طباطبایی یزدی) «.االستیالء علی الشی المختلفه بحسب الموارد
حسب خصوصیت آن  ءبنابراین مراد از ید همان سلطنت و استیالی عرفی بر هر شی

مانند تصرفی که انسان  ؛بنابراین مهم تحت اختیار و تحت تصرف بودن است. است شیء
دکتر محقق داماد نیز تعریفی مشابه تعریف . جیب خود دارد بر پول خود در صندوق یا
در  ءشی که عرفا ای سلطه و اقتدار شخص بر شیء به گونه» اند:مرحوم صاحب ارائه داده

)محقق  «عمل آورداو باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به یاختیار و استیال
حال گاهی در صدق ید تعارض اینبا ،براساس این تعریف .(27 ص ،1 ج ،1387، داماد

                                                      
ید در .. شود.ید به مفهومى که گفته شد فقط اختصاص به اموال دارد و اعراض و نفوس را شامل نمى... مطالبه دلیل بکند یا نه؟

 (. 52و  51ص  1)قواعد فقه، همان، ج « تصاص دارد؛مورد اعراض و انساب حاکمیت ندارد و فقط به امور مالى اخ
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در این موارد . عمر باشد ۀکاالیی که متعلق به زید است در خان کهاینمانند  ،شودمی واقع
موجب صدق ید برای یکی فقط ست که اباید مرجع حل تنازع اقوائیت هرکدام از یدها 

آن کاال در ید  شود کهمی حکم ،ولی اگر این مرجع وجود نداشته باشد ؛شودمیها از آن
 .(582 ص ،6 ج، 1423، )طباطبایی یزدی ستا هر دو

 نویسند:می دانند ومی استیال را امری اعتباری ،در تعریف ید ،حضرت امام خمینی نیز
گیرد و این سلطنت می تعلق ءعرفی و سلطنت فعلی بر شیء بر هر شی ءید استیال»

استیالء بر اثاث خانه به نحوی  بنابراین، مستولی علیه مختلف است و برحسب موارد
بر قریه و روستایی به نحوی و بر تالل و ، و بر خود خانه به نحوی دیگر است، است

طور که استیالء سالطین یا دول بر مملکتی به نحوی دیگر همان. جبال به نحوی دیگر
امر پس استیالء . باشدمی دریایی و سرزمینی و هوایی آن سرزمین است و شامل تمام جوّ

اعتبار ید برحسب اختالف موارد مذکوره مختلف  أاعتباری برای مستولی است و منش
 (258و  257 ص ،1 ج ،1410، )موسوی خمینی «.است

توان گفت اصل مالکیت امری اعتباری است که شارع می در جمع این دو دیدگاه
این مالکیت  مقدس یا قانونگذار جعل کرده است و بنابراین شارع مقدس ید را دلیلی بر

بنابراین در هر موردی . یابدمی اما این ید و سلطنت به صورت عرفی بروز ،داده است قرار
 است یتصرف» ید .از نظر ماپردازدمی عرف حسب مورد به تعریف ید و حدود و ثغور آن

 براساس الءیاست و سلطنت یول است کرده اعتبار را آن قانونگذار و مقدس شارع که
 «.شد خواهد نییتع مورد حسب یعرف حدود

کار در معنای حقیقی خود به قاعدۀ یدانساب در  :قاعدۀ یددر  مفهوم انساب. 2-1
میان خویشاوندان  ویژهبهنسب و جمع آن انساب در معنای خویشاوندی . رفته است
 (131 ص، 1 ج ،بی تا، )فیروزآبادی پدری است

وَه وَ الَِّذی خَلَقَ مَِن » فرقان آمده است: ۀسور 54 ۀدر قرآن کریم نسب یک بار در آی
 .«َوکَانَ رَب ّکَ َقدِیر ا الْمَاءِ بَشَر ا فَجَعََله  نَسَب ا َوصِهْر ا
فَإِذَا ن فَِخ فِى الصُّوِر » منون وارد شده است:ؤم ۀسور 101 ۀانساب نیز یک بار در آی

 نویسد:می مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه. «نَفَلَا أَنسَابَ بَیْنَه مْ یَوَْمئِذٍ وَلَا یَتَسَآَءل و
 ۀنه نفخ، شوندمی دوم صور است که در آن همه مردگان زنده ۀنفخ، مراد از این نفخه»
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چون نبودن انساب و ، اندهمچنان که بعضی پنداشته، میرندمی اول که زندگان در آن
 . دوم است ۀاز آثار نفخپرسش و سنگینی میزان و سبکی آن و سایر جزئیات همه 

نه ، است آثار انساب را با نفی اصل آن نفی کردهنیز  «فال انساب بینهم» ۀدر جملو 
، زیرا انساب چیزی نیست که به کلی از بین برود، در آن روز انساب نباشد واقعا  کهاین

وظ چون در دنیا که انساب محف، بلکه مراد این است که در آن روز انساب خاصیتی ندارد
 و زندگی اجتماعی دنیا است که ما را ناگزیر. به خاطر حوایج دنیوی است، و معتبر است

شویم می باز مجبور، وقتی این کار را کردیم و ؛سیس کنیمأسازد تا خانواده و اجتماعی تمی
دوام حیات دنیوی است  ۀو تعاون و تعاضد و سایر اسباب را که مای، عواطف طرفینی
که پدر و یا مادر و آن، شودمی که فرزند خانواده است به وظایفی ملتزمآن .معتبر بشماریم

، ولی روز قیامت ظرف پاداش عمل است. گرددمی خانواده است به وظایفی دیگر ملتزم
ها انساب در آن ظرف همه اسباب که یکی از آن و. نه التزام به فعلی، دیگر نه فعلی هست

 ص ،18 ج ،بی تا، طباطبایی) «اب اثر و خاصیتی نداردافتد و دیگر انسمی است از کار
 .(99و  98

ست از رابط سب عبارت ا صطالح حقوقی ن شاوندی بین دو نفر که یکی  ۀدر ا خوی
شدن دو نفر به طور کلی منتهیاز نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به

 .(63 ص ،1386، محقق داماد) واحد است أمنش

طبیعی و خونی بین  ۀدر معنای عام رابط. معنای عام و خاص است نسب دارای دو
، )جعفری لنگرودی گیردمی خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطراف را دربر ۀکلی

ط .(711 ص ،1386 بارت اسبببت از راب خاص ع نای  یا  ۀنسبببب در مع ندی  پدرفرز
طبیعی و خونی بین دو نفر است که یکی مستقیم و بدون واسطه از  ۀمادرفرزندی و رابط

 .(287ص ، 1376، امامی، )صفائی دنیا آمده استصلب یا بطن دیگری به

شمول . 2 ستندات  ساب: قاعدۀ یدم در  قاعدۀ یدبنا به دالیل زیر  در اعراض و ان
دو نفر در خصبببوص خانم یا بنابراین اگر . مورد اعراض و انسببباب نیز جاری اسبببت

قول صاحب ید مقدم کنند، نزاع  از دو طرف است یکی ۀسلط و تصرفدر  کهفرزندی 
ست ست ای ادله. ا شده ا ساب و اعراض  ۀادلکه برای این امر بیان  عمومی که هم در ان
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ساب کاربرد  ۀشوند و هم ادلمی جاری صوص اعراض یا ان صی که فقط در خ صا اخت
 . دارد

 در اعراض و انساب قاعدۀ یدعمومی شمول  ۀادل. 1-2

 :کرداستناد  شودمی روایات متعددی در این خصوصبه  :روایات. 1-1-2

روایت یونس بن یعقوب در کتاب وسائل  روایت یونس بن یعقوب:. 1-1-1-2
یونس بن  1.ذکر شده است (525 ص ،17 ج ،بی تا، )حر عاملیدر باب میراث زوجین

 نقل کرده است که وقتى در مورد تقسیم اثاث خانه (ع)یعقوب از حضرت صادق 
از آن حضرت پرسش  که زن پیش از مرد فوت کند یا مرد قبل از زن وفات یابدهنگامى

زنان است از آن زن است و متاعى که به  ۀآنچه ویژ: ایشان در پاسخ گفتند ،عمل آمدبه
یعنی کسی » د:افزایمى (ع)آنگاه امام  .ها مشترک استمیان آن ،آیدکار مردان و زنان مى

 «.که بر چیزی تسلط دارد آن چیز متعلق به اوست
 ،ینجاش رجالدر . مهم در خصوص یونس بن یعقوب است ۀاز لحاظ سندی نکت

یونس بن یعقوب قیس بجلی دهنی کوفی مادر او خواهر » در بیان حاالت او آمده است:
و امام موسی  یعه یعنی حضرت امام صادق)ع(او زمان سه امام ش. معاویه بن عمار بود

وکالت از طرف امام موسی کاظم را برعهده . کاظم)ع(و امام رضا)ع(را درک کرده است
و در زمان حضرت امام رضا در مدینه درگذشت و توسط امام رضا دفن و کفن ، داشت

 .(446 ص ،بی تا، النجاشی) «.اندشدند و بالجمله مورد وثوق امامیه بوده
 محمد بن ولید نقل» روایاتی در توثیق او در رجال کشی قابل توجه است از جمله:

صاحب مقبره نزد من آمد  .کند که روزی من بر سر مزار یونس بن یعقوب رفته بودممی
و به من گفت این شخص صاحب قبر چه کسی است که حضرت علی بن موسی الرضا 

چهل ماه )شک از راوی یعنی علی بن الحسن  مرا امر فرموده که بر سر قبر او چهل روز یا
 . بر قبر او آب بپاشم هر روز یک مرتبه است(

                                                      
السالم فی امرأة تموت قبل وباسناده عن علی بن الحسن، عن محمد بن الولید، عن یونس بن یعقوب، عن أبی عبداهلل علیه .1

الرجال والنساء فهو بینهما، ومن استولى على  متاع من کانالنساء فهو للمرأة، وما  متاع من کان ما» :الرجل أو رجل قبل المرأة قال

 «شئ منه فهو له.
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هرگاه مردی . در نزد من است پیامبر اکرم)ص( سریر در ادامه صاحب مقبره گفت:
شوم که می بنابراین من متوجه. کندمی هاشم از دنیا برود آن سریر در شبش صدااز بنی

چون . ها فوت کرده استگویم که چه کسی از آنمی با خودکسی از ایشان مرده است و 
در شب وفات این مرد هم این سریر . شوممی هاهنگام صبح شد متوجه فوت یکی از آن

کسی از ایشان مریض  من با خود گفتم چه کسی از ایشان فوت کرده است؟. صدا کرد
مولی ابی عبداهلل  گفتندهمین که روز شد آمدند نزد من و آن سریر را گرفتند و . نبود

 ص ،2 ج ،بی تا، طوسیخ شی) «.که در عراق ساکن بوده وفات کرده است الصادق)ع(
 . بنابراین تردیدی در سند این روایت وجود ندارد. (685

نظر وجود در خصوص این روایت و اطالق آن میان فقها اختالفاما از لحاظ اسنادی 
آیا صرف  شود؟می ت شامل مرافعه در مورد زن نیزکه آیا این روایتوضیح مطلب آن. دارد

 زوجیت بین صاحب منزل و فرد مذکور ۀوجود زنی در منزل یکی از طرفین داللتی بر رابط
 مرحوم سید بحرالعلوم معتقد است با وجودی که اطالق قول امام صادق)ع( کند یا خیر؟می

اما  ،شودمی شامل اعراض نیز «هومن استولى على شئ منه فهو ل در ذیل موثقه بن یعقوب:
البته برخی معتقدند حاکمیت . به کاال برگردد «من» در آن با ضمیر مجرور به «ءشی» باید

یعنی ید فقط اختصاص به موارد مالی دارد و شامل  ؛و اعتبار ید در خصوص اموال است
ل این روایت فقط در خصوص اموال داخایشان شود و حتی از نظر اعراض و انساب نمی

که درحالی ؛(94تا  91 ص ،1342، حجت) حجیت داردخانه و مورد اختالف بین زوجین 
اعتبار این روایت در غیر مورد روایت یعنی اموال وجود ندارد و  رسد دلیلی برمی نظربه

صحت  ۀالبته ایشان بنا بر قاعد. مقتضای اصل عدم شمول آن در خصوص اعراض است
دهند می در مثال مزبور حکم به برتری فردی قاعدۀ یدو حمل افعال مسلم بر صحیح و نه 

 ،رسدمی نظراما به .(313 ص ،3 ج ،1403، بحرالعلوم). او ساکن است ۀکه زن در خان
قابل تعمیم به موارد ، با وحدت مالک ،یک مطلب عام است چون محتوای ذیل روایتْ 

بنابراین این روایت در مورد اعراض هم  .(29 ص، 1 ج ،1387، محقق داماد) دیگر است
ترین که برخی از فقها این روایت را بهترین و روشن خصوصا  ،کاربرد خواهد داشت

 .(286 ص، 1 ج ،1370، مکارم شیرازی) دندانمی«ید» روایت در داللت بر حجیت
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داللت این اشکالی در » نویسد:می خصوص در این هم مرحوم محقق بجنوردی
گردد در که خیال نماییم ضمیر منه به متاع برمیروایت بر اعتبار ید وجود ندارد مگر آن

. مطلقا اماریتی نخواهد داشتب  زوج و زوجه یعنی باین صورت جز بر این مورد خاص 
کالم ما در  کهاینبه  مضافا . اما آگاهید که زوج و زوجه خصوصیتی در این مورد ندارند

 .(139 ص ،1 ج ،1377، موسوی بجنوردی) «.است قاعدۀ یدالجمله بار فیخصوص اعت
 از مراد رایز ؛شودیم زین انساب شامل عقوبی بن ونسی تیروا اطالق مفاد نیهمچن

 و تیزوج شامل کهاست  حق به اختصاص و تیملک به اختصاص از اعم «له» در الم
زیرا برحسب اطالق  ،توان استفاده کردمی زین انسان یبرا «ءیش» لفظ از. شودیم زین انساب
 .(312ص ، 4 ج ،1426، حاج عاملی) است گیری صحیحلغت این نوع اطالقمطابق 

تواند داللت بر مقصود می روایت مسعده هم روایت مسعده بن صدقه:. 2-1-1-2
هر چیزی که  ،هر چیزی برای تو حالل است» 1:خوانیممی در این روایت .داشته باشد

تا اگر  ،که به حرمت آن علم پیدا کنیحالل است تا این ،کردی حالل است یا حرامشک 
دهی که آن مثل یک لباس که آن را خریدی و احتمال می، آن را رها کنی ،علم پیدا کردی

حری باشد که خودش را فروخته و یا  ،این را دزدیده باشد ،کسی که به شما فروخته
دهی که یا زنی که در نزد توست و احتمال می ،وخته شدهکه فریبش دادند و قهرا  فراین

یعنی در هر چیزی  ،تمام اشیاء همین طور است. خواهر رضاعیت باشد و بر تو حرام باشد
که غیر آن برایت روشن شود و یا بینه بر که شک کردی آیا حالل است یا حرام؟ تا این

 ص،17 ج ،بی تا، حر عاملی؛ 40ح ، 313 ص ،5 ج ،1367، )شیخ کلینی «.آن قائم شود
 .(4ح  ،4ب  ،89

دو . از لحاظ سندی مشکل این روایت وجود مسعده بن صدقه عامی مذهب است
راه اول این است که بگوییم چون . راه برای اعتباربخشی به مفاد این روایت وجود دارد

 منجبر به عملضعف روایت  ،روایت مذکور مورد عمل تمامی اصحاب قرار گرفته است
است که  روایانیبگوییم مسعده بن صدقه جزو  راه دوم این است که. شودمی اصحاب

 .(60 ص ،2 ج ،بی تا، )قمی جزو توثیقات عام علی ابن ابراهیم در تفسیر قمی است
                                                      

علیک قد اشتریته وهو سرقة،  کونی ء هو لک حالل حتى تعرف الحرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، وذلک مثل ثوب. کلّ شی1

تک، واألشیاء کلّها على هذا أو المملوک عندک لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبیع أو قهر، أو امرأة تحتک وهی أختک أو رضیع

 .حتى یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البیّنة
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به اعراض و انساب  قاعدۀ یدتوان استفاده کرد که می از روایت مسعده بن صدقه
، شمار رودهب برائت باشد و چه از اخبار باب ید چه دلیل، روایت مسعده. نیز سرایت دارد

صریح  زیرا این روایتْ مفید صحت نفس استیال بر اعراض وانساب از نظر شرع است؛
 وو اما در صورتی که این روایت را جز ؛مانند اموال، صحت استیال در اعراض است بر
بلکه دلیل و حجت بر ، تنها دلیل بر صحت استیال خواهد بودنه، وریمآشمار هید ب ۀادل

و صریح در امضا عمل عرف در مقام اثبات است  انساب و اماره بودن ید بر اعراض
در این صورت منظور از ملک  که به اعتبار انتفاع از بضع باشد کهاینو لو ، خواهد بود

، اطالق این روایت. این روایت اطالق دارد. اعم از اموال و منافع و انتفاعات خواهد بود
، داندمی ل بر امضای استیال در نزد عرف است و چون عرف استیال را بر اعراض ثابتدلی

 شودمی پس قاعده در اعراض مانند اموال و منافع از نظر شرع و عرف معتبر شناخته
 .(93و  92 ص ،1342، حجت)

بنای عقال مستند اصلی اند که قائل مرحوم محقق بجنوردی بنای عقال:. 2-1-2
. نیز اعمال خواهد شد انساب و در خصوص اعراض قاعدۀ ید در نتیجه است، قاعدۀ ید

 لهئله مضطربه هستند ولی اقوی در مسئاقوال در مس» نویسد:می خصوصایشان در این
بنا بر مبنایی که ما ذکر کردیم که مدرک این قاعده بنای عقالی است و بنای عقال هم  ب

بله اگر مدرک این . ..اعراض هم جاری خواهد بودشناسد در می ید را به عنوان اماره
در غایت اشکال  وانساب قاعده اخبار و اجماع باشد شمول آن در خصوص اعراض

شمول اجماع برای مورد ذیل خالف قاعده خواهد بود و اخبار  کهاینخواهد بود به خاطر 
مورد ظن حاصل از غلبه در . ..ها مختص به اموال عینی استحسب ظهور عرفی آن

چون غصب در ، تر استاز ظن حاصل در باب اموال به مراتب قوی، اعراض و انساب
چون غصب زن ، چنین نیست، که در باب اعراض و انسابدرحالی، باب اموال کثیر است

 (153 ص ،1 ج ،1377، )موسوی بجنوردی «.و فرزند دیگری در نهایت قلت است
تنها و ردعی از شارع مقدس نه است بنای عقالرسد دلیل بر قاعده می نظردر واقع به
روایات وارده در این توان گفت می حتیکه  ،(215 ص ،1371، )مشکینی نرسیده است

 . و در مورد اعراض نیز اجرا خواهد شد است باب ارشادی به این بنای عقال
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ایشان . است در اعراض قاعدۀ یدفرزند ایشان براساس بنای عقال معتقد به جریان 
باید  ب که ما قائل به آن هستیم ب اگر مدرک قاعده را بنای عقال بگیریم» نیز معتقد است:

، بگوییم که در این موارد بنای عقال بر اماریت ید است و ظن حاصل از ید در این مقام
بنابراین اماریتش در این باب بیش از  اقوای از ظن حاصل در باب امالک خواهد بود؛

شود گفت می ید را روایات و اجماع بدانیم مشکل ۀاگر مدرک قاعد اما. باب امالک است
رحال چون ما مدعی هستیم که هبه. گیردمی که روایات و اجماع این موارد را هم دربر

بنابراین در ، اند و عمده دلیل ما هم بنای عقالستروایات وارده بنای عقال را امضا کرده
البته اگر زن مقر به این معنی  ؛شودمی اریج قاعدۀ یداین مورد اعراض و نسب نیز 

 .(394 ص ،1 ج ،1401، )موسوی بجنوردی «.باشد
عام دال بر شمول  ۀبر ادلعالوه در اعراض: قاعدۀ یداختصاصی شمول  ۀادل. 2-2
در  قاعدۀ یدبرای شمول زیر را هم  ۀن ادلابر اعراض و انساب برخی از محقق قاعدۀ ید

 محل ایراد و نظر است: اند کهاعراض آورده مورد
برخی معتقدند مورد مزبور از  «:من ملک شیئا ملک االقرار به» ۀقاعد .1-2-2
موجب زن ، اینان معتقدند در باب نکاح. قاعدۀ یداست نه  «من ملک» ۀمصادیق قاعد

زن مالک عقد نکاح است و طبق . کندمی است و اوست که رابطه زوجیت را موجود
ص ، 1384، )برجی مالک اقرار نسبت به آن است، چیزی استقاعده کسی که مالک 

88). 
 ؛شوداین قاعده بر فرض صحت کبرای آن قابل انطباق بر صغری و مانحن فیه نمی

که درحالی. شودمی زیرا قائل این نظر بنا را بر این گرفته است که زن مالک عقد نکاح
عقد ح زن و شوهر هستند و اثر موضوع عقد نکازیرا  ،این نظر مخالف مبانی فقهی ماست

 (189 ص ،13ج ، بی تا، محقق ثانی) نکاح مفید ملکیت منافع بضع زن برای زوج است
در . شودمی یک از منابع فقهی به این اشاره نشده است که زن مالک عقد نکاحودر هیچ

 .(107 ص ،22 ج ،بی تا، )روحانی نداحتی کسانی معتقد به مالکیت ذاتی برای بضع مقابل
ابواب تروک  15روایتی که در باب  ،برای مثال. کنندمی ییدأروایاتی هم این نظر را ت
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شود که در این می مالحظه. (92 ص ،9 ج ،بی تا، عاملی )حر 1احرام وارد شده است
در هر . روایت از مالکیت بر بضع استفاده شده است که نوعی مالکیت حقیقی است

موردی برای شمول آن نسبت به  ،چه مالکیت بضع را حقیقی یا اعتباری دانیم ،صورت
 . زوجه نیست
مرحوم سید بحرالعلوم معتقدند اصل صحت در خصوص  :اصل صحت. 2-2-2

یعنی اعمال  ب یعنی اصل بر این است که مسلمان کار خالف شرع. شودمی اجرا اعراض
وجود علقه زوجیت  فرد قرینه بر ۀدر خانوجود زن . دهدانجام نمیب  خالف منافی عفت

  .(313 ص ،3 ج ،1403، بحرالعلوم) هاستمیان آن
هرچند اصل بر اینست که » بر این نظر ایراد وارد شده است و گفته شده است که:

کند که زن د ولی این امر در مطلب باال ثابت نمینکنمسلمانان کار حرام و نامشروع نمی
)محقق  «.زل مرد است چون امکان دارد رابطه از روی شبهه باشدقانونی در من ۀبا رابط
 .(52 ص ،1 ج ،1387، داماد

زیرا بحث در مقام  ؛شودخصوص جاری نمیرسد اصل صحت در اینمی نظربه
مرافعه و رفع تخاصم است و دو طرف ادعا دارند زنی که در منزل صاحب ید است 

توان به اصل صحت تمسک تخاصم نمیشود و در مقام رفع می اعراض او محسوب
بنابراین از موارد . توانند به اصل صحت تمسک کنندمی چون هر دو طرف نزاع ،جست

 بر توانیم فقط نیبنابرا. شوندیم ساقط اصل دو هر و شودیم تعارض دو اصل شمرده
از موضوع مانحن  تخصصا  نیبنابرا. داده شود دیحکم به نفع صاحب  دی ۀقاعد اساس

 . خارج است هیف
مراد از  :دی صاحب نهیب حیترج در انساب دی ۀقاعدشمول  یاختصاص لیدل. 3-2

است که فقط مختص به انساب  یلیدر انساب آن دل دی ۀقاعدشمول  یاختصاص لیدل
صاحب  ۀنیب حیترج از عبارت یاختصاص لیدل آن و شودینم یاست و در اعراض جار

چون  ،دارند را خود به ینسب الحاق به اقرار فرد دو یوقت کهآن مطلب حیتوض. است دی
اقرار  نیبنابرا. بود خواهد دی ۀقاعد مرجح ،بالمرجح است حیترج نیاز اقرار یکی حیترج

                                                      
. وباسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى، وعنه، عن صفوان، وابن أبی عمیر عن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أبی 1

رم قبل أن یحل، فقضى أن یخلی سبیلها، امرأة وهو مح بضع ملک رجل فیجعفر علیه السالم قال: قضى أمیر المؤمنین علیه السالم 

 . هولم یجعل نکاحه شیئا حتى یحل، فإذا أحل خطبها إن شاء وإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاؤوا لم یزوجو
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 ص ،3 ج ،1403 ،)بحرالعلوم شد خواهد شمرده مقدم حیترج داشتن علتبه  دیصاحب 
 مورد در طرف دو یدعوا صورت در عالمه مرحوم که باشد خاطر نیهم به دیشا و( 313
 زین را خالف احتمال «اشکال یعل» دیالبته با ق ؛داندیم مقدم را دی صاحب قول یکودک

ولد عالمه در شرح  نیمرحوم فخرالمحقق .(482 ص ،3 ج ،1419 ،یحل)عالمه  دهدیم
 اگر. ستین التقاط از یناش ای و است التقاط از یناش ای دی» :سندینویم عبارت والد خود

 به ملحق ولد ایآ نباشد التقاط از یناش اگر اما و ندارد یتقدم دی باشد التقاط از یناش
 دی ندیگویم شودیم ملحق معتقدند که ییهاآن است قول دو نه ای شودیم دی صاحب
 و است هیعل یمدع او و شودیم دی صاحب به فرزند الحاق بر داللت که است یااماره
ندارد  دیدر الحاق به صاحب  یریتأث دی دیگویم که یطرف مقابل در. یمدع مقابل طرف

 قول نیفخرالمحقق من نظر از اصح و. دارد یریتأثنه مرجح است ونه  دیاو خواهد گفت 
 .(399 ص ،4 ج ،1387 ،یحل نیالمحقق)فخر «.است ترحیصح (الحاق)عدم  دوم

 او نزد کودک که یمرد اگر» :و ندارد یتیخصوص دی زین داماد محقق یآقا نظر از
 یبرا دیبا یمدع و است مقدم یمدع بر ،کندیم کودک بنوت به اعتراف و اقرار است
 صرف ،نکند یکودک اعتراف و اقرار ۀدارند اگر یول ،کند اقامه نهیب خودش یادعا اثبات
 اگر و شود یبررس نیطرف لیدال است الزم و کندینم ثابت را یزیچ او نزد کودک وجود
 ج ،1387 ،داماد)محقق  «.گردد فیتکل نییقرعه تع ۀلیوسبه ،بود یمساو طرف دو لیدال
 .(53 ص ،1

 یحیترج دی زیاز نظر آنان ن .اندکرده دییأت معاصر یفقها از یبرخنظر را هم  نیا
 .(384 ص ،2 ج ،تا یب ،یحل) ندارد

معتقد به  شانیا شودیم مشخص لهیرالوسیتحر در )ره( ینیخم امام کالم ظاهر از
 یزیچ هر» :ندیفرمایم دیاحکام  1 ۀلئمس در رایز. در مورد انساب است دی ۀقاعد انیجر
محکوم به  زیچ آن ،باشد او دست در انحا از ینحو به و یشخص یالیاست تحت در که
 ریغ ای حقوق ای منافع ای باشد انیاع از خواه باشد؛یم او است یبرا کهنیااو و  تیملک
 انساب و اعراض بر آن تیشمول بر شانیا نظر که است مستفاد هاآن ریغ ۀکلم از «.هاآن

 مقام در لهئمس نیدر ا رایز ،دید لهیرالوسیتحر 8 ۀلئمس در توانیم را آن لیدل. است
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خارج و  نهیب میتقد حیترج ۀقاعد رایز. داندیم مرجح را دی صاحب نهیب دو تعارض
 .(462 ص ،2 ج ،تا یب ،ینیخم ی)موسو. است داخل نهیب زدنکنار

اثبات نسب  در DNA شیآزما مانند یدیجد یهاروش ایاست که آ نیمهم ا ۀنکت
را  یکیو ژنت یفرزند ۀرابط توانیم هاشیآزما نیا اساس بر ر؟یخ ای استقاطع دعوا 

  .(54 ص،1392 ،زادهیصناع) کرد نییتع یقطع و یعلم صورتبه
 :کرد میمعاصر را به دو دسته تقس یفقها اتینظر توانیم

 قیدق یهاشیآزما نیا معتقدند ،است موضوع نیا در مراجع شتریبکه نظر  ،اول ۀدست
موجب  کهیزمان مگر ندارند یشرع تیحج ،لیمستند و دل ۀمنزلبه و نسب اثبات در ،یعلم

را  هاشیآزما نیادوم(  ۀ)دست مراجع از یبرخ ،مقابل در. شوند یقاض یحصول علم برا
 شیآزما نیگفت که ا توانیم با توجه به نظر مراجع ،نیبنابرا. اندشمرده اعتباریب مطلقا 

 ایعلم  یقاض یبرا کهنیا مگر ،کرد یدر اثبات نسب طفل تلق یشرع لیدل توانینم را
 یبر مبنا تواندیم یصورت قاض نیدر ا ؛کند جادیبه وجود نسبت ا یظن قو ایو  نانیاطم

 ص ،3 ج ،1388 ،هییقضا ۀقو آموزش)معاونت  دهدحکم  یو ظن قو نانیاطم ایعلم و 
85). 

 توانیم را هاروش نوع نیا یقاض علم تیحج به اعتقاد اساس فقط بر ،نیبنابرا
در حقوق الناس  یعلم قاض ،هیامام فقه در یقاض علم تیحج درخصوص. شمرد معتبر
 تیحج هاآن نیترحیدو قول وجود دارد که صح یدارد و در حقوق اله تیحج قطعا 
 .(88 ص ،40 ج ،1367 ،ی)نجف است یاله حقوق در یقاض علم به عمل

 یموارد» :شدهمقرر  یقانون مجازات اسالم 211 ۀماد لیذ ۀتبصر در زین یقانون نظر از
 ظابطان گزارش ،مطلع اظهارات ،یمحل قاتیتحق ،محل ۀنیمعا ،کارشناس به نظر لیقب از
 در. ردیگ قرار یقاض علم مستند تواندیم ،باشند آورعلم نوعا   که امارات و قرائن سائر و
 مالک تواندینم ،شودینم یقاض نیقیموجب  که نوعا  یمجرد علم استنباط ،حال هر

 . باشد حکم صدور
 علم که یصورت در» شده است: انیب یقانون مجازات اسالم 212 ۀدر ماد ،نیهمچن

 یقاض یبرا ادله آن ،بماند یباق نیب علم اگر ،در تعارض باشد گرید یقانون ۀادل با یقاض
 کندیم صادر یأر گرید ۀادل رد جهات و خود علم مستندات ذکر با یقاض و ستین معتبر
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 یأر هاآن اساس معتبر است و بر یقانون ۀادل شود حاصل علم یقاض یبرا چنانچه و
 «.شود صادر

 هییقضا ۀقو یحقوق ۀادار یو امارات پزشک فراش ۀقاعد تعارض در یاز لحاظ حقوق
 طیبا شرا یال: فرزندؤس » :داردیم انیب نیچن 8/1/1394 مورخ 1/7/94 ۀشمار ۀیدر نظر
 کرده افتیدر شناسنامه یو یبرا پدر و شده متولد یدائم همسر از پدر به لحوق امکان
بود  یبه نحو یو عمل یگفتارحدود هفت سال رفتار پدر نسبت به فرزند از نظر . است

 مشکوک پدر سال نیچند از بعد هیحال ،شودیم که اقرار و اعتراف به فرزندبودن محسوب
 ،کندیم DNA  شیآزما انجام به اقدام و ریخ ای است یو صلب از فرزند ایشود که آیم
اکنون . باشد پدر نیتواند از صلب اینم فرزند نیا که است نیاز ا یحاک شیآزما جهینت

 مسموع او ینف یدعوا ایآ .کندیم ولد را مطرح ینف یدعو ،شیآزما ۀجیپدر با استناد نت
با توجه به  ،در فرض مطروحه معتقد است: یحقوق ۀادار الؤس نیا به جواب در است؟
 تیطفل موردبحث در زمان زوج کهنیانظر به  ،یقانون مدن 1162و 1161 ،1185مواد 

 ینف یدعوا ،طفل اقرار کرده است یزوج به ابوت خود و فرزندهم متولد شده و قبال  
طفل بر عهده را در مورد  یو قانون یشرع فیتکال ۀیولد از او مسموع نخواهد بود و کل

 «.ددار
 ۀرسد که اماریم به نظر» :معتقدند هینظر نیا نقد مقام در برجسته استاداناز  یبرخ

فراش  ۀمورود )امار ۀفراش سابق وارد باشد و با ورود آن امار ۀفراش الحق نسبت به امار
 نیماند و در ایم یفراش دوم بدون معارض باق ۀامار فیتوص نیبا ا. شودیم سابق( زائل

 ۀامار با هیدرواقع تعارض امارات قطع ،باشد هیدوم برخالف امارات قطع ۀامار اگر طیشرا
رود و یم نیشود و از بیم هیفراش مغلوب امارات قطع ۀشود و اماریم جادیفراش دوم ا

فراش  ۀتواند موافق اماریم حکم نیا. شودیم حکم همان وفق هیشدن امارات قطعبا غالب
 جهینت در و باشد آن ریمغا یحت ای شود ملحق سابق شوهر به فرزند جهینت در اول باشد و

حکم مزبور  ،1160 ۀبا وحدت مالک از مادتوان یم استدالل نیبا ا. زاده باشدحرام فرزند
 ،یمی)کر «.تدر تعارض بود قابل اجرا دانس هیفراش با امارات قطع ۀرا در هر زمان که امار

 . است یقانون و یفقه اصول با یعلم یهاافتهی قیتطب یبرا یتالش نظر نیا. (16 ص ،1394
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احزاب هم مستفاد است که  ۀسور 5و  4 اتیآ اساس بر که کرد اضافه دیبا البته
 میبا تعال ریمغا یو وراثت یکیژنت ۀرابط نبود صورت در نسب احکام و آثار کردنیجار
 . است ینید

 بهراجع گوناگون مباحث اگرچه رایز شود،ارائه  یموسع ریتفس دیاز نسب با نیهمچن
مراقبت بر  و ژهیو تیو دماء و نسب با توجه به مذاق شرع مطهر و عنا یزناشوئ روابط
 ما مانند ،موارد از یاریبس در لکن ،است اطیو دماء مستلزم حکومت اصل احت ناموس
 تاخود ثابت شده است  یدر جا رایز ،«است اطیاحت خالف خود اطیاحت ،هیف نحن
 خداوند چراکه ،است جواز و اباحه بر اصل ،شود ثابت نبودن زیجا ای بودن حرام کهیزمان

. (98 ص ،1375 ،یزدی) است داده قرار یدشوار عدم و شیگشا در را شیخو بندگان
 و ابوت یوضع حکم اباحه یفیتکل حکم از توانیم چگونه که شود اشکالاست  ممکن
 انیب یوضع حکم تیماه است الزم الؤس نیا به جواب یبرا ؟کرد استنباط را بنوت
 احکام از و ندایانتزاع یگهم یوضع احکام که است معتقد یانصار خیش مرحوم. شود
 حکم ،میریبپذ را قول نیااگر . (127ص ،3 ج ،1419 ،ی)انصار شوندیم انتزاع یفیتکل

 یبرا مانع تنها چون ؛بود خواهد اباحه یفیتکل حکم از انتزاع قابل بنوت و ابوت یوضع
 قائل اگر یحت. شودیم انتزاع مفقود نیاست که با ا بودن نامشروع یشرع نسب انتساب

 ص ،1412)یتون فاضل همانند و است یفیتکل حکم از منتزع یوضع حکم که مینباش
همانند مرحوم آخوند  یحت ای باشد یشرع مجعول هم یوضع حکم که میباش قائل (202

 یوضع حکم بودن یاستقالل بر را اصل و میباش لیتفص به قائل( 401تا، ص  ی)ب یخراسان
 خود یوضع حکم اگر رایز ؛بود خواهد اثبات قابل بنوت و ابوت صورت هر در ،میریبگ

 اصل و شودیم نسب مانع که است تیمانع فقط گفت میخواه ،باشد شده میمستق جعل
اباحه  ۀجیدر صورت عدم منع همان نت ،نیبنابرا. اتست منع عدم بر یاصول لحاظ از زین

 ،باشد نیا هم مختار قول رسدیم نظربه که میباش لیتفص به قائلهم  اگر. بار خواهد شد
 حکم تبع به و بود خواهد یتبعابوت و بنوت مجعول  هیصورت در مانحن ف نیادر 
 . شد خواهد اثبات نسب یوضع حکم اباحه یفیتکل
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را از موارد  نیگزیرحم جا ای 1یمصنوع حیتلق همچون یموارد دیبا موسع ریتفس در
 از یبرخ البته. ردیگیم صورت 2رحم داخل از نوع دو به یمصنوع حیتلق. نسب دانست

 دندانیم مادر به ملحق فقط را کودک نیالصالح منهاج در میحک اهللتیآ مرحوم مثل فقها
 .(49 ص ،3 ج ،1400 ،میحک) دانندینم کودک پدر را اسپرم صاحب و

 فاتوا لکم حرث کم نساء» :کنندیم زاستنادین بقره ۀسور 223 ۀیآ به حرمت یبرا نانیا
 داندیم زن و مرد نیرا ب یجنس ۀخداوند راه منحصر رابط ،نانیا نظر از «شئتم یان حرثکم

 افراد ،یمصنوع حیتلق ندیفرا در کهیدرحال. داندیم حالل شوهرش بر را زن از استمتاع و
 آن استقرار و اسپرم اخذ رینظ یاتیعمل بهپرستار حضور دارند که  ایمانند پزشک  یگرید
 یفطر فرزندآوری ۀدر چرخ یافراد نیوجود چن نیبنابرا کنند؛یم اقدام زنان رحم در

 .(358 ص ،1986 ،یمی)تم است فهیشر هیآ نیا با هیقطع مخالفت
 یمعان یان رایز. است تعارض در زین هیآ ظاهر با هیآ از استظهار نیا که یحال در
 یطبرس مرحوم. اند کرده معنا تیفیک زین یبرخ ،مکان یمعنا به را آن یبرخ. دارد یمختلف

 که شودیم نیچن نیا هیآ یمعنا صورت نیا در. دانندیم تیفیک یبه معنا را «أنى شئتم»
 خیش) دیشو وارد خود کشتزار به دیتوانیم یتیفیبه هر ک ،هستند شما یکشتزارها زنان
 . شودیم زین یمصنوع حیشامل تلق تیفیک اطالق. (211 ص ،1 ج ،1418 ،یطبرس
 ،میبدان یماریب را ینابارور اگر یحت که است نیا حرمت یبرا هانیفق گرید لیدل

 نگاه و لمس تیحل حکم تا شودیدرمان محسوب نم یبرا یروش مناسب یمصنوع حیتلق
 از ینابارور ،میکناگر آن را درمان محسوب  یحت. دینما قیتطب آن بر معالجه مقام در

 و عورت به نگاه و تیحل مجوز ضرورت نیا تا شودینم شمرده ضرورت قیمصاد
 . باشد روش نیا از استفاده

 ندایمصنوع حیکه قائل به حرمت و عدم جواز تلق ییآن دسته از فقها یحت ،نیهمچن
 هم نانیا یعنی. نداحرمت به قائل یفقه ذوق و الخطاب لحن باب از ادله ذکر باب در

 ،ی)امام دانندینم زنا حرمت باب از را جواز عدم و دانندینم زنا قیمصاد از را مذکور فعل
 . حرمت وجود ندارد یبرا یلیدل جهیدرنت ؛(367 ص ،1349

                                                      
1. Artificial Insemination 

2. Intra Uterine Insemination (IUI) 
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 ۀقاعد یمصنوع رحم و نیگزیموافقان رحم جا ۀادل از یکی گفت توانیم جواب در
 و ینابارور درمان چون ،«المحظورات حیتب الضرورات» ۀقاعد اساس بر. ضرورت است

حکم  توانیم ،است یو هم ضرورت اجتماع یهم ضرورت فرد تیرشد جمع ۀلئمس
 در رایز. کردمطرح  حالل را ب گانهیدر خصوص اسپرم ب مخصوصا  بحرام  یشرع

 به زیآمدارد و کار مشقت فیوسع و توان خود تکل ۀانداز به یانسان هر یاسالم دستورات
 درمان سنت اهل یفقها از یبرخ نیبنابرا. الحرج ممنوع شمرده شده است ۀقاعد حکم
 اسپرم نیب و تیزوج حالت در درمان مانند آن اقسام از یبرخ که ،زیجا تنهانه را یمیعق
 ی)موسو دانندیم واجبباشد  یاگر الزم و ضرور را رحم خارج در نیزوج تخمک و

عمل خالف  نیدر هر صورت حکم به عدم جواز ا نیبنابرا .(225 ص ،1371 ،یبجنورد
 .(214 ص ،1383 ،معلم این)رضا است یقطع لیدل ای شارع حیصر نص ازمندین وقاعده 

جواز  ۀئلمس رایز. کرد استدالل برائت و اباحه اصول به توانیم موافقت در نیهمچن
 یعمل اصل یمقتضا ،است هیمیتحر هیاز شبهات حکم یدر باردار ینیعدم جواز جانش ای

 که هم یاتیروا. است برائت اصل یمجرا اصول یاقتضا به هم هیمیتحر شبهات در
 نیا از است شده وارد فرزند تولد و زشیآم و فرج به مربوط مسائل در شک درخصوص

 هیاصول عمل یمقتضا کهنیابر  مضافا  . شودینم برداشت اطیاحت وجوب و لزوم اتیروا
 یشخص امور در اطیاحت ،فرزند برائت است دیدر باب فروج و تول هیمیدر باب شبهات تحر

 ،باشد یآورو فرزند یدر خصوص مشکالت اجتماع یوقت .باشد دهیپسند یامر هم فرج
 :مانند یقرآن عمومات زین آن لیدل. حکم به برائت داد دیاست و با اطیدر ترک احت اطیاحت
مَّْسف وح ا َأْو ق ل لَّا َأِجد  ِفی َما أ وِحَی ِإَلیَّ م َحرَّم ا َعَلٰى َطاِعٍم َیْطَعم ه  ِإلَّا َأن َیک وَن َمْیَتة  َأْو َدم ا  »

 کهقبل از آن ءایاش ۀاباح کهنیاکه داللت دارد بر  است انعام( ۀسور 145 ۀی)آ «َلْحَم ِخنزِیرٍ 
کل شیء مطلق حتى یرد » لیقب از یمتعدد اتیروا. است هیعقالئ ارتکازات از باشد یعقل

 . است اباحه اءیاش و افعال در اصل که دارد نیا بر داللت زین «فیه نهی
 1407 سال در خود نشست نیسوم در یاسالم فقه مجمع که است علت نیا به
اسپرم از مرد و تخمک از زن و  اخذ ،رابطه نیدر ا یپس از بحث و بررس ،یقمر یهجر
آن در خارج از رحم و سپس کشت آن در رحم زن صاحب تخمک را از لحاظ  حیتلق

 .(44 ص ،1398 و همکاران، پور)احسان کردبالمانع عنوان  یشرع
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 لیقب از حرام یجنب مسائل دینبا رحم ینیگزیجا انیجر در که است واضح البته
عمل حرام  ایلمس  ایعمل مستلزم نگاه  نیاگر ا .فتدیب اتفاق نظرکردن و کردنلمس

 تخمک و اسپرم یآورجمع ،مقدمات نیا از یکی. شودیم حرمت به حکم ،باشد یگرید
لمس  ایهمراه با نگاه  غالبا  که است گانهیب پرستاران و پزشکان توسط یمتقاض یهازوج از

در  کهنیا ایاستمنا است  قیاز طر ایروش  نیاسپرم در ا یآورجمع ۀنحو. نامحرم است
 انیحیمس. شودیم یآورجمع )کاندوم( خاص یهاسهیو درون ک یمقاربت شرع انیجر
 دگاهید از .کنندیم هیتوص را دوم روش و دانسته حرام را استمنا هودی یهاخاخام اکثر و

 یشود تا من یسع دیاستمنا حرام است و تا آنجا که ممکن است با زین یتمام فرق اسالم
مخالفت خود با رحم  لیاکثر فقها تنها دل رایز ،دیآ دستبهاز استمنا  ریغ یقیبه طر

امر  نیچنانچه ا ،نیبنابرا. دانندیم حرام نگاه و لمس و استمنا ،را کشف عورت نیگزیجا
 145 ۀیآ استناد به و حرج و عسر ای و ضرورت لیدل به اسالم هانیفق اغلب ،ممکن نباشد

 ،نایس ابن ۀ)پژوهشکد انددانسته یمنتف اساس از را حرمت زین طیشرا نیا در ،انعام ۀسور
 .(99 ص ،1386

 «نیگزیجا رحم» اصطالح. داشت نیگزیجا رحم درخصوص توانیم را نگاه نیهم
حاصل از اسپرم  نیجن ،دمثلیتول یکمک یهاروش ۀلیوسبه یزن که رودیم کاربه یهنگام

لقاح  ۀنیزم ساختنفراهم یعنی. آورد ایدنبه را یکودک و کندرا حمل  گرانیو تخمک د
و انتقال به رحم  شگاهیدر آزما نیجن دیتول یاسپرم و تخمک متعلق به زن و شوهر برا

 در (همسر ری)غ شخص ثالث ۀمداخل ،درواقع. ستین تخمک صاحب که یگریزن د
 تخمک و اسپرم صاحب زوج و «رحم صاحب» را ثالث شخص. است یمصنوع دمثلیتول
 نامندیم «یمتقاض نیزوج» رندیگیم عهده به را او یسرپرست نوزاد تولد از پس که را

 .(60 ص ،1388 ،فیشر ی)زارع
 دیشا. دارد وجود نظراختالف فقها نیب نیگزیجا رحم تیحل ای حرمت خصوص در

 و ابصارهن من غضضنی للمومنات قل» :دیفرمایم که نور ۀمبارک ۀسور 30 ۀیآ اساس بر
 عدم به قائل بتوانآن  اساس بر و شودوجوب حفظ فروج استناد  بر «فروجهن حفظنی

بر عدم جواز  یو داللت ستین حیمطلب صح نیا یول ،شد نیگزیجا رحم از استفاده جواز
 . ندارد نیگزیاستفاده از رحم جا
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وجوب حفظ فروج  ۀبه ادل نیگزیبر عدم جواز استفاده از رحم جا نانیا ،نیبنابرا
 یعنیشامل مورد بحث  ،اطالق دارد ادشدهی ۀیآ جمله از ادله نیا چون. کنندیم استناد

 . شودیم نیگزیرحم جا
 رحم ینیگزیدر منع جا معموال  که یموارد از یکی ،هیامام یفقها انیدر م ،نیهمچن

 رحم ینیگزیجا کهنیا ست؛ا «حرمت تسبب اختالط نسب ۀقاعد» ،کنندیم استناد بدان
 ای :ستیشوهر است که از دو حال خارج ن ریغ ۀنطف با رحم صاحب یبارورساز مستلزم
 طفل نسب اختالط و یتباه موجب صورت نیا در که ،است ناشناس نطفه صاحب

 کهآن حال ،گردد تنازع موجب است ممکن زین وصف نیا با که ،است معلوم ای ،شودیم
و  تیزوج ۀرابط همانند نطفه صاحب نییتع یبرا یآمار و لیدل چیه ،یداور هنگام به

 .(86 ص ،1386 ،نایابن س ۀ)پژوهشکد. فراش وجود ندارد
 در اطیاحت تیاولو به قائل فقط و ستندین اطیاحت وجوب نیا به قائل فقها از یبرخ

در امور  اطیلزوم احت نیبنابرا .(178 ص ،30 ج ،1368 ،یجواهر ی)نجف هستند فروج
 . است در اختالط انساب قابل خدشه بیمربوط به فروج و حرمت تسب

 ،عورت کشف لزوم چون یلیدال به نیگزیجا رحم حرمت یبرا زین سنت اهل یفقها
 کشف باعث نیگزیجا رحم معتقدند نانیا. کنندیم و لمس و نگاه حرام تمسک استمنا
 درء» ۀو قاعد «ذرائع سد» ۀقاعد ،است استمنا ای و نامحرم اشخاص بر مرد ای زن عورت
 زین «الحرام غلب الحرام و الحالل اجتمع اذا» ۀقاعد و «المنافع جلب من یاول المفاسد
 .(175 ص ،1428 ،حمزه محمود) است نیگزیجا رحم جواز عدم یفقه مستند
 ؛نباشد حیصح نیگزیبه عدم جواز رحم جا عیسد ذرا ۀقاعد به استناد رسدیم نظربه

 رحم کهیدرحال ،حرام باشد قطعا  مزبور فعل که دارد کاربرد یموارد در قاعده نیا رایز
امر  یبرا نیگزیرحم جا یریکارگبه نیهمچن. شود منجر حرام به است ممکن نیگزیجا

از مفاسد آن است و  شترینسل است و مصالح مترتب بر آن ب ادیازد یعنی یمطلوب شرع
 . کردآن را برطرف  یاحتمال مفاسد شودیم یو شرع یقانون یصد البته با وضع ضوابط

جهان  البته. است آن یشرع حکم و یسازهیشب نسبْ اطالق خصوصدر گرید ۀنکت
 و یقاتی)تحق رمولدیغ یسازهمانند ۀنیزم در که یاتیتجرب و هاشرفتیپ وجود بادانش 
 انسان مولد یسازهیشب مورد در یقبولو قابل یکاف ۀهنوز تجرب است، کرده(کسب یدرمان
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 دهینرس اثبات به و نبوده یرسممورد  نیاست و تمام اخبار منتشر در ا اوردهین دستبه
 یسازهیشب یفقه و یحقوق و یاخالق یهاجنبه درخصوص اظهارنظر پس است؛

 یمعن به نیا اما ،بالقوه دارد ۀجنب فعال  (یشیانسان به روش زا دیدر مورد تول خصوصا )
 یررسمیغ و انهیمخف یو افراد سساتؤم بسا چه .ستین یامر نیچن وقوع عدم نیتضم

 .(120 ص ،1390 ،یاختر ،کجباف)آل  باشند کردهکار  نیمبادرت به ا
 حکم بهراجع ییاستفتا به پاسخ در یستانیس اهللتیآ حضرت یشرع لحاظ از اما

 و مفاسد به توجه با یول ،ستین حرام ذاته حد یف عمل نیا اصل» :دیگویم یسازهیشب
 نیا در و کند منع آن از تواندیم امر یّول شود مترتب آن بر است ممکن که یخطرات
 1.بود خواهد حرام صورت
 نظر نیا معتقدان. ندانسب عدم به قائل ،لقاح نبود علتبه  ،فقها از یبرخ البته

مرد  ۀنطف از)چون  دارد یپدر نه ،دیآیم وجودبه یسازهیشب راه از که یانسان» :ندیگویم
 نه و یبرادر نه و یخواهر نه ،(ستیمادر ن ۀنطف با بیترک)چون  یمادر نه ،(ستین

. است نیجانش مادر بلکه ،ستیکه مادرش ن افتهیپرورش  یرحم در ل؛یفام به منتسب
 .(26 ص ،1380 ،ینژادانی)عل «.نسب فاقد است یفرد خالصه
 عرف در. است یعرف میمفاه از نسب مفهوم گفت توانیم نظر نیا از انتقاد در
 دانندیم نطفه صاحب به ملحق را یسازهیشب فرد کیژنت علم دانشمندان یعنی یتخصص

 (.Wood et al., 1981, p.756) است سلول صاحب همان هم ومادر پدر و
پس از  در خصوص اعراض و انساب: دی ۀقاعدشمول  یو حقوق یفقه آثار. 3

 ۀقاعدشمول  یوآثار حقوق یاعراض و انساب آثار فقه خصوصدر دی ۀقاعداثبات شمول 
 . شد خواهد انیب انساب و اعراض خصوصدر دی

 دی ۀقاعدشمول  :انساب و اعراض خصوصدر دی ۀقاعدشمول  یفقه آثار. 1-3
 :است لیذ قرار به که دارد یآثار انساب و اعراض خصوصدر

 و اعراض خصوصدر دی ۀقاعدکه  یاثر نیترمهم :دیقول صاحب  میتقد .1-1-3
. مدعا وضع شده است نیرفع تنازع طرف یقاعده برا نیا اصال  که است نیا دارد انساب
 نیبنابرا. باشد تواندیم تینسب ای تیزوج ای تیملک ۀو امار لیداشتن دل دیکه  میدید قبال 

                                                      
1. http://www. sistani. org/local. php?modules=nav&nid=5&cid=929 

http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=929
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 شود دانسته مقدم اوست دی تحت در فرزند ای زن که یفرد قول شودیم باعث دی ۀقاعد
مرحوم عالمه به صراحت فرزند را ملحق به  نیبنابرا .(313 ص ،3 ج ،1403 ،)بحرالعلوم
 .(482 ص ، 3 ج ،1413 ،یحل)عالمه  دانسته است دیصاحب 
 یمورد درخصوص دی صاحب قول میتقد بر اجماع تیحکا خصوص نیا در یحت

 است هاآن از یکی دی تحت در که یزن با تیزوج درخصوص مرد دو که است شده
 ،1 ج ،1383 ،یلنکران فاضل) است مقدم دی صاحب قول مورد نیا در. دارند اختالف

 نیا که گفت توانیم یحت. «انکر من یعل نیمیال و یادع من یعل نهیالب» رایز ؛(397 ص
در اموال تصرف ممکن است  رایز است، اموال از تریقو انساب و اعراض مورد در قاعده
 و اعراض مورد در کهیحالدر ،غاصب صادر شود ایمثال از مستاجر  یمالک برا ریاز غ

 . است و در حکم کالعدم محدود اریبس هانسبت نیا انساب
از  یکی :یمصنوع حیتلقاز  ینسب ناش خصوصدر دی ۀقاعداستفاده از  .2-1-3

در فقه  طیباعث ثبوت نسب است در مورد احکام لق دی ۀقاعدگفت  توانیم که یموارد
 نیچن عادتا  و اوست فرزند طیلق طفل که کند ادعا یفرد که یصورت در. است هیامام
)محقق  شودیم ملحق او به ،نباشد یگرید یممکن باشد و مدع ینسبت به و ییادعا
 .(110 ص ،6 ج ،تا یب ،یثان

 کودک که شد قائل توانیم هم دی ۀقاعدگفت بر اساس  توانیم اساس نیهم بر
 بر داللت تواندیم هم دی رایز. دارد اختصاص دی صاحب به یمصنوع حیتلق از یناش

 میتقد شکیفراش ب ۀکه قاعد دیفراش تعارض نما ۀقاعد با کهمگر آن ،دینما نسب
 طفل را مشخص ینسب و پدر شرع فیتکل ما یفراش مستق ۀقاعد رایز. داشت خواهد

و چه  یچه واقع حیاز تلق ینسب اسپرم ناش جادیفرزند و ا شیدایپ أمنش چون. کندیم
 ،قد ینفلت إن الوکاء» :جمله از آن کنند،یم دییأت را لهئمس نیا هم اتیروا. است یمصنوع

 نیبند مشک رها شدن که در ا .(378 ص ،21 ج ،تا یب ،یعامل)حر  «فألحق به الولد
 صاحب نیبنابرا. است زن رحم به مرد یمن ورود از یاهیبه آن اشاره شده است کنا تیروا
 . بود خواهد زین فرزند صاحب یمن

است  افتهیکه طفل در رحم او پرورش  یزن ،دی ۀقاعد اساس بر ،مادر مورد در البته
نظر را  نیمجادله ا ۀمبارک ۀسور 2 ۀیآ رینظ یقرآن عمومات. دانست طفل مادر شودیمرا 
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نظر را اتخاذ  نیهم زین فقها از یبرخ «.. .إِنْ أ مََّهات ه مْ إاِلَّ الالَّیی وَلَْدنَه مْ ...» :کنندیم تیتقو
 ،یلنکران)فاضل  است افتهی پرورش او رحم در طفل که دانندیم یکس را مادر و اندکرده
 .(131 ص ، 3ج ،1427

خصوص  نیدر ا یمقدمات ۀنکت :نیجن یدر اثبات اهدا دی ۀقاعداستفاده از  .3-1-3
را  یمن نوعا   فقها ر؟یخ ای شودیم مال محسوب نیجن یاز لحاظ فقه ایاست که آ نیا

 اساس بر نانیا. (185 ص الخالف ،تا یب ،یطوس خیش) دانندیم آن را باطل عیحرام و ب
 طهرکمیل ماء السماء من کمیعل نزلی و» :ندیفرمایم انفال که خداوند متعال ۀسور 11 ۀیآ
 پاک آن با را شما تا ،فرستاد تانیبرا آسمان از یآب و» ،«طانیالش رجز عنکم ذهبی و به

 نجاست بر داللت وجه دو از هیآ نیا معتقدند ،«سازد دور شما از را طانیش یدیپل کندو
 دوم وجه و. دارند یواحد یرجز و رجس و نجس معنا کهنیااول  وجه. کندیم یمن
 که دارد اطالق یصورت در فقط ریتطه و دارد اطالق مقدس شارع کالم در ریتطه کهآن

 فهیشر ۀیآ در طانیش از منظور نیبنابرا. شودیم اربعه یغسل اعضا اینجاست  ۀازال شامل
 وجود نیجن مورد در دیترد نیا. (97 و 96 ص ،تا یب ،یمرتض دی)س. تا یهمان من
 متفاوت تخمک و اسپرم دوفروشیخر با نیجن دوفروشیخر که است مسلم رایز. ندارد
 یمفصل مباحث. ستینانسان کامل  و استاز انسان  یجزئ تخمک و اسپرم رایز است؛
 یول است مطرح دارد تیوال هاآن بر ایاست  شیخو یانسان مالک اجزا ایآ کهنیا ۀدربار

 ،یمعصوم ی)فتاح است انسان یهافرآورده و اجزا دوفروشیخر جواز ،هر دو ۀجینت
 تیقابل نیجن یاز لحاظ حقوق کهنیابا توجه به  ،صورت هر در .(228 تا 205 ص ،1380

در شمول  یدیچون ترد ؛بدون شک اعمال خواهد شد دی ۀقاعد ،الحاق به کاال را دارد
با توجه  ،نشود محسوب زین کاال اگر یحت. نسبت به کاال و اموال وجود ندارد دی ۀقاعد

 صاحب ب مینکن یکاال تلق کهنیافرض  بر ب نیجن خصوصدر دی ۀقاعد تیبه ثبوت شمول
 نیا ادله م،ینکن یهم کاال تلق اگر. کنداستناد  نیاثبات جن یبرا دی ۀقاعدبه  تواندیم دی

 . میبدان زیمورد ن نیرا شامل ا دی ۀقاعدرا دارد که  تیقابل
 را آثار نیا :انساب و اعراض خصوصدر دی ۀقاعدشمول  یحقوق آثار. 2-3

 . کرد ذکر انساب و اعراض خصوصدر دی ۀقاعدشمول  یبه عنوان آثار حقوق توانیم
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از مقاصد کالن  یکی :دی ۀقاعد اساس بر تیو زوج تینسب ۀاثبات رابط .1-2-3
 مهم اریبس نامشروع روابط از یناش نسب یحقوق آثار نیبنابرا. است طهارت عتیشر

 . است
 یعیو حضانت و توارث را از پدر و مادر طب عتیطب حق ،نسب حق مقدس شارع

از  دی ۀقاعد نیبنابرا. شود احراز دیبا یشرع حیصح نسب نیبنابرا. است کردهسلب 
. کردآن اثبات  اساس بر را یشرع حیصح نسب آن اساس بر توانیم است که یموارد
 رایز ؛کرد یرا در مورد آن جار دی ۀقاعد توانیم است که یهم از موارد تیزوج ۀرابط

 یعموم انظار در که یپنهان امور در ژهیوبه ،دارند کینزد ۀرابط هم با حق اثبات و وجود
 به آشکارتر رابطه نیا ،دارند یآگاه آن قتیحق از یدعو طرف دو فقطو  دهدینم رخ

 و زن نکاح مانند آن ارکان از یاپاره است؛ امور نیا از یکی زین نسب. خوردیم چشم
 زن نیب یکینزد یول ،شودیم اثبات یآسانبه که است یعلن عیوقا از کودک مانیزا ای مرد
 یدشواراست که حقوق به یاسرار زندگ ۀزمر در شوهر به آن انحصار ژهیوبه و شوهر و
 ،انیکاتوز) بزند فرض و ظاهر و اماره دامان به دست است ناچار و دارد یدسترس آن به

 .(5 ص ،2 ج ،1378
 قانونگذار ،دارد تیخانواده اهم انینسب در حفظ نظام و ک کهنیابا توجه به  ،نیبنابرا

 یمدن قانون در. است کرده نیحفظ آن تدو یرا برا ینیاز شارع مقدس قوان تیبه تبع
 از ترسخت مراتببه ،آن پنهان است أمنش کهنیا لیبه دل ،یاثبات نسب پدر یبرا ،رانیا

 در شهادت ،اقرار ،فراش ۀمانند قاعد یمتعدد لیدال کهنیاوجود  با. است یمادر نسب
 توانیم ،واقع کشف لحاظ به تریقو لیدال نبود فرض در یحت و است شده نییتع نیقوان
اضعف ادله  ۀمنزلبهقرعه  یوقت نیبنابرا. جست تمسک قرعه همچون ادله نیترفیضع به

 را نسب آن اساس بر و کرداستناد  دی ۀقاعدبه  توانیم یاول قیبه طر ،قابل استناد است
را  دی ۀقاعد توانیم یقانون مدن 35 ۀماد از مالک وحدت با توانیم نیبنابرا. نمود اثبات

 معارض تیقابل اصوال  دی ۀقاعد البته. کرد یمثبته تلق لیدر اعراض و انساب به عنوان دل
 یزمان ۀفاصل در طفل نیبنابرا. را ندارد یقانون مدن 1158 ۀفراش مندرج در ماد ۀقاعد با

 مذکور طیشرا صدق امکان یطرف از و است شده متولد زوج به نسبت اقل و اکثر حمل
 . است ملحق زوج به طفل فرض نیا در است؛ یمنتف (شبهه)طرف  یگرید به
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اقل و اکثر حمل نسبت به شبهه متولد شده  یزمان ۀفاصل در طفل که یفرض در اما
 قیتطب قابل زوج بر یماریب ای مسافرت چون یلیدال به مذکور طیشرا ،یاست و از طرف

 ص ، 5 ج ،1391 ،ی)امام است ملحق شبهه طرف به طفلاست  معتقد یامام دکتر ،ستین
است  یباشد و طفل متعلق به کس دی ۀقاعدمورد از موارد اعمال  رسدیم نظربه اما. (161

 . شودیم ملحق اصوال  دی صاحب به فرزند نیبنابرا. که در تصرف او است
 مقرر ماده نیا. شودیم نییتع یقانون مدن 1158 ۀماد اساس بر هیاول ۀقاعد ،نیبنابرا

 خیاز تار کهنیابر  مشروط ،است شوهر به ملحق تیزوج زمان در متولد طفل» :داردیم
قاعده  نیا هرکجا «.باشد شتهاز ده ماه نگذ شتریتا زمان تولد کمتر از شش ماه و ب یکینزد
 دی صاحب به یشرع لحاظ از طفل و رسدیم دی ۀقاعداعمال را نداشت نوبت به  تیقابل

فقط  یقانون مدن 1167 ۀماد اساس بر رایز. شود ثابت آن خالف کهمگر آن ،است ملحق
 مشروع نسب موارد ریسا در و شودینم ملحق یعیطب مادر و پدر به طفل متولد از زنا

 . بود خواهد
 نیبنابرا ؛ستین مترتب یفرزندخواندگ بر شودیم بار ینسب قرابت بر که یاثر البته

 و 4 اتیآ در را توانیم را امر نیا لیدل. بود نخواهد یخواندگهم مثبت فرزند دی ۀقاعد
 . مقال خارج است نیا ۀآن از حوصل لیاحزاب مشاهده کرد که تفص ۀسور 5

 توجه با :یمصنوع رحم از یناش نسب خصوصدر دی ۀقاعداز  استفاده .2-2-3
 ملحق یعیطب مادر و پدر به فقط طفل متولد از زنا یقانون مدن 1167 ۀبرابر ماد کهنیابه 
 ستین ولدالزنا زین آن از یناش طفل و شودینم محسوب زنا یمصنوع حیتلق و شودینم
 خصوص نیدر ا .(58 ص ،1380 ،زادهبی)نا کرد ملحق نطفه صاحبان به را او نتوان تا
و در حقوق  هیدر فقه امام دی ۀقاعدفراش با  ۀقاعد ۀرابط درخصوص که یمباحث همان زین
 یفراش است و فقط در موارد ۀقاعد میتقد بر اصل و خواهد بود یشد مجر انیب رانیا

 . تمسک کرد دی ۀقاعدبه  توانیم فراش استناد کرد ۀقاعد به توانیکه نم
 یاهدا ۀنحو ،بر طبق قانون :نیجن یاهدا خصوصدر دی ۀقاعداز  استفاده. 3-2-3

ضوابط  تیمجاز خواهند بود با رعا صالحیذ یدرمان نابارور یمراکز تخصص ۀیکل نیجن
خارج از رحم  حیاز تلق حاصل یهانیجن انتقال بهقانون  نیمندرج در ا طیو شرا یشرع
 که یزنان رحم به نیجن صاحب نیزوج یکتب موافقت از پس یشرع و یقانون یهازوج
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. ندیاقدام نما است دهیرس اثبات به هاآن ینابارور یپزشک اقدامات انجام و ازدواج از پس
 را شیخو یکتب تیرضا و موافقت دیبا دارند را نیجن یاهدا قصد که ینیزوج نیبنابرا
 . ندینما اعالم

شده است در  نیو جن اسپرم و یمن عیب درخصوص هیامام فقه در که ییهابحث
 یمن و اسپرم توانیم ایآ ،گرید عبارت به. مطرح شده است گرید یبه نحو رانیحقوق ا

 :است مطرح بودنمال مالک درخصوص اریمع دو کرد؟ حساب مال را
است که اشخاص  یرغبت ۀجینت ارزش که علت نیا به :یجمع و ینوع اریمع( الف

 که یمردم یازهاین و هاخواست و کنندیم احساس خود در یزیچ آوردندستهب یبرا
 ارزش» گفته شده است: نیبنابرا .دارد فراوان شباهت هم با کنندیم یزندگ جامعه کی در

 «.دارد یو همگان ینوع ۀچهر
 از یفرد ای یگروه یبرا یزیچ اگر که صورت نیا به :یفرد و یشخص اریمع( ب

 یبرا نفع ای یشخص نفع نیا ،باشد منفعت یدارا خاص مکان و زمان در لو و جامعه افراد
در  یندارد که مال یمانع چیه مثال . داد قرار ءیش بودن مال مالک توانیم را خاص افراد
 ییبها موضوع آن برابر در گرانید هرچند ،داشته باشد یدو طرف قرارداد ارزش مال ۀرابط

 ص ،1387 ،انی)کاتوز و مشروع باشد ییمعامله عقال ۀزیاست انگ یفقط کاف ؛نپردازند
 نیبنابرا. بال اشکال است رانیدر حقوق ا نیاسپرم و جن عیب ،بنا بر هر دو فرض .(11

 . داشت خواهد نیجن خصوصاعمال را در تیقابل یقانون مدن 35 ۀماد دیترد بدون

 یریگجهینت
 زین اعراض و انساب خصوصدر دی ۀقاعدگفت  توانیم شدهمطرحبه مباحث  تیعنا با

اعمال  تیقابل دی ۀقاعدمهم  تیاز جمله دو روا ینقل ۀادل هم رایز ؛دارد را اعمال تیقابل
مستند  رسدیم نظربه چونعقال  یبنا نیهمچن ،داشت خواهد را انساب و اعراض بر
 خواهد را اعمال تیقابل انساب و اعراض خصوصدر یاول قیاست به طر دی ۀقاعد یاصل

شده است  انیمن ملک و اصل صحت ب ۀاز جمله قاعد یرا برخ یگرید ۀادل البته. داشت
 توانیم نسب درخصوص. داشت نخواهند را موضوع بر انطباق تیقابل رسدیم نظرکه به

نسب  یدر دعوا دیقول صاحب  میاشاره کرد که باعث تقد دیمعتضده به  ۀنیب حیترج به
 ۀمستحدث موارد و میببخش سعتنسب را و ۀدامنکه  میدیمقاله کوش نیا در. خواهد شد
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در اعراض  دی ۀقاعدتوجه به اثبات اعمال  با. شوندیم نسب یهم شامل عنوان شرع دیجد
 قول میتقد از است عبارت آن یفقه آثار. دارد یو حقوق یاثبات آثار فقه نیا ،و انساب
و استفاده از  نیگزیاز رحم جا ینسب ناش خصوصدر دی ۀقاعداز  استفاده ،دی صاحب
 تینسب ۀرابط اثبات ازاست  عبارت زیآن ن یحقوق آثار. نیجن یدر اثبات اهدا دی ۀقاعد

 رحم از یناش نسب خصوصدر دی ۀقاعدو استفاده از  دی ۀقاعد اساس بر تیو زوج
 :شود اصالح نحو نیبد یقانون مدن 35 ۀماد شودیم شنهادیپ .نیجن یاهدا و یمصنوع

 مگر ،انساب و اعراض در است نیهمچن و است تیمالک لیدل تیمالک عنوان به تصرف»
 «.شود ثابت آن خالف

 منابع
 اخالق ۀفصلنام .«یاخالق بعد از یسازهیشب یبررس». (1390) سجاد ،یاختر و نیحس ،کجباف آل

 .141-117 ص ،18 ۀشمار پنجم سال ،یپزشک

 .المقدسه قم التراث اءیحال  )ع(تیالب آل ۀسسؤم .االصول ةیکفا. تا( ی)ب یخراسان آخوند

 از یمصنوع حیتلق». (1398) حهیمد ،پورهاشم و یهاد ،یگرکان یمیعظ ،درضایس ،پوراحسان

 ،56 ۀشمار ،15 ۀدور ،یاسالم حقوق و فقه یهاپژوهش ۀفصلنام. «سنت اهل یفقها منظر
  .46-33 ص

  .مکه المکرمه هیاالسالم الفقه مجمع .المناقشه .(1986) رجب ،یمیالتم

 . یاالسالم النشر سسهؤم .یالنجاش رجال. تا( ی)ب ابوالعباس ،یالنجاش

 . جدهمیچاپ ه ،هیاسالم یکتابفروش .5ج ،ینمد حقوق. (1391) دحسنیس ،یامام

انتشارات دانشگاه  .فرانسه و رانیا حقوق در نسب یقیتطب مطالعه. (1349) داسداهللیس ،یامام
 . تهران

  .سومچاپ  ،یاالسالم الفکر مجمع .3 ج ،االصولفرائد . (1419) یمرتض خیش ،یانصار

 . چاپ چهارم ،انتشارات مکتبه الصادق)ع( :تهران. 3ج  ،هیالفق بلغه. (1403) دمحمدیس ،بحرالعلوم

 13 ۀشمار ،چهارم سال ،طلوع ۀدوفصلنام .«نیقتیاز نگاه فر دی ۀقاعد». (1384) یلبععقوی ،یبرج
  .104-71 ص ،14 و

 جهاد .حقوق و فقه دگاهید از یانسان مثل دیتول یهاروش. (1386) نایس ابن ۀپژوهشکد

 . نایس ابن ۀپژوهشکد ،یدانشگاه
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 چاپ ،دانش گنج انتشارات .حقوق ینولوژیترم. (1386) محمدجعفر ،یلنگرود یجعفر

 . شانزدهم

 االمام سسهؤم .4 ج ،االصول مباحث یال العقول ارشاد. (1426) نیمحمدحس خیش ،یعامل حاج
 . اول چاپ ،)ع(الصادق

 . تهران دانشگاه انتشارات .تیمالک دی ۀقاعد. (1342) جواد ،حجت

 . هیاالسالم دارالطبع .21ج ،17 ج ،9 ج ،عهیالش وسائل. تا( ی)ب ابوجعفر خیش ،یعامل حر
 بیروت دارالتعارف. 2ج  الصالحینمنهاج (1400)محسنحکیم،

 . جا یب .2ج  ،نیاسی آل فقه یف نیالد معالم. تا( ی)ب القطان ،یحل

 . تهران دانشگاه انتشارات .15 ج ،دهخدا نامهلغت. (1377) اکبریعل ،دهخدا

 انتشارات: قم ،حقوق و فقه دگاهید از یپزشک یهایبارور. (1383) محمدرضا ،معلم ایرضان

 . اولچاپ  ،کتاب بوستان

 . جا یب .22ج  ،الصادق فقه. تا( ی)ب دمحمدصادقیس ،یروحان

 در نیگزیجا رحم از استفاده تیحل و حرمت یهاهینظر یبررس». (1388) دیوح ،فیشر یزارع
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The Domain of Presumption of Possession Rule in 

Derivation and Genealogy with Emphasis on New 
Medical Technologies in Imami Jurisprudence and 

Iranian law 

Hamid Reza Behroozizad1 

Abstract 
One of the crucial reasons for proving a claim, especially in the field of 

property in Imami jurisprudence and Iranian law, is the Presumption of 

Possession rule. In this article, we have tried to prove this rule's domain to 

genealogy and deviations using a library method. The arguments that prove 

this are both narrated arguments, including narrations and rational arguments, 

including the construction of reason. Therefore, just as narrations and the 

construction of reason can prove the rule of presumption of position in the 

property, we can also transmit the arguments to genealogy and deviations. 

Expanding the Presumption of Possession rule to the medical new 

technologies such as surrogacy and the artificial womb is also discussed. Also, 

in many cases that the Farash Rule cannot apply, the Presumption of 

Possession rule may apply.  
We proposed that Article 35 of the Civil Code amended as follows: " 

Possession by the title of ownership shall be taken as proof of ownership, and 

also in deviations and genealogy unless the contrary proved. " 

 

Keywords: Presumption of Possession Rule, Genealogy, Derivation Imami 

jurisprudence, Iranian law 
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