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  تابعیت طفل طبیعي در نظام حقوقي ایران 
  

یكي از مصادیق این ابھام و اجمال، تابعیت طفل طبیعي . قانون مدني ایران، خالي از ابھام و اجمال نیست ٩٧۶ي  ماده
آورند؛  ي دولت ایران بھ شمار مي این ماده دانستھ و درنتیجھ تبعھ ٢است كھ برخي او را مشمول بند) فرزند نامشروع(

  .دانند او را از قلمرو شمول این بند خارج مي ولي اكثر شارحین، بھ دلیل نامشروع بودن نسب،
ي آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق طفل طبیعي بھ  ھا درباره ي اصلي اختالف، بھ تفاوت دیدگاه بنابراین، ریشھ
ثیر بھ ھمین جھت این مقالھ در تالش است با تبیین مفھوم نسب و آثار گوناگون آن و نشان دادن تأ. گردد پدرش بازمي

زدایي كرده و چگونگي تابعیت  ي قانون مدني ابھام مشروعیت و عدم مشروعیت نسب در ترّتب این آثار، از این ماده
  .دولت ایران براي طفل طبیعي ایراني را با اجراي سیستم خون روشن سازد

  
  .، اقامتگاهتابعیت تولدي، تأثیر مشروعیت، تابعیت طفل طبیعي، سیستم خون، سیستم خاك: ھاي كلیدي واژه

  
  مقدمھ

اي كھ شخص از اعضاي  گونھ مقصود از تابعیت، پیوندي حقوقي، سیاسي و معنوي بین شخص و دولتي معین است، بھ
  )٣٠ـ٢٧، ص١٣٨١پژوه،  دانش. (ي آن دولت بھ شمار آید دھنده جمعیت اصلي تشكیل

مندي یا  ا عدم تابعیت مبناي اصلي بھرهاھمیت تابعیت از نظر حقوقي ـ جداي از سایر جھات ـ در این است كھ وجود ی
كھ بنیاد اساسِي تعھد بھ تكالیف و یا معافیت از آنھا نیز تابعیت  محرومیت از بسیاري از حقوق و امتیازات است؛ چنان

  .است
اي ھ نام شود و بھ یكي تابعیتي كھ فرد بھ محض تولد دارا مي: شود تابعیت، برحسب زمان پیدایش، بھ دو دستھ تقسیم مي

اي پس از  شود و دیگري تابعیتي كھ با فاصلھ خوانده مي» اصلي«و تابعیت » مبدأ«، تابعیت »تولدي«مختلف تابعیت 
  .شود نامیده مي» اكتسابي«گردد و با تسامح، تابعیت  تولد براي فرد حاصل مي

ھاي بنیادین حقوقي و یا مصالح  ھا بر حسب دیدگاه براي تعیین تابعیت تولدِي فرد معیارھاي مختلفي وجود دارد و دولت
ترین  مھم. دھند سیاسي و اجتماعي خود، یك یا چند معیار را مبناي تابعیت تولدي در نظام حقوقي و قانوني خود قرار مي

  .این معیارھا، معیار خون یا نسب، معیار خاك یا زادگاه، و معیار اقامتگاه است
ترین معیار تابعیت تولدي قرار داده است و در مقام بیان و شمارش  ليگذار قانون مدني ایران، خون و نسب را اص قانون

ي  تبعھ» كھ در ایران یا در خارج متولد شده باشند كساني كھ پدر آنھا ایراني است، اعم از این«: گوید اتباع ایران مي
  )٩٧۶ي  قانون مدني، ماده. (شوند ایران محسوب مي

  
توان با استفاده از این معیار  مجھول و درنتیجھ، نسب آنان نامعلوم است و نمي اما اطفال سر راھي كھ پدر و مادر آنھا

آفرین را ھم  تابعیتي این افراد ـ كھ موقعیتي مشكل گیري از بي گذار براي پیش ي ایران محسوب كرد، قانون آنان را تبعھ
كھ  كساني«كند كھ  رار داده و تصریح ميكند ـ معیار زادگاه را مكمل معیار خون ق براي فرد و ھم براي دولت ایجاد مي

  .شوند نیز، ایراني محسوب مي) ٣ھمان، بند(» در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند
اند كھ ایرادات فراواني  اي تدوین و تحریر شده گونھ واقعیت این است كھ مواد مربوط بھ تابعیت در قانون مدني ایران بھ

ترین این ایرادھا، یكي شفاف و  كھ از جملھ مھم) ٧۵، ص١٣۶٩نیا،  ؛ ارفع١۶٠، ص١٣۶٣امامي، (ت بر آنھا وارد اس
راحتي ممكن نیست  ھا و حتي ابھاماتي است كھ یافتن پاسخ آن بھ نبودن عبارات قانون و، درنتیجھ، پیدایش پرسش روشن

ایرادھا، موضوع بحث این مقالھ، یعني  و موجب تفاسیر متضاد از قانون گشتھ است و از دیگر مصادیق بارز این
قانون مدني این دستھ از افراد را  ٩٧۶ي  ماده ٢آیا بند . تابعیت تولدِي طفل نامشروع بر مبناي سیستم خون یا نسب است

  شود، یا بھ فرزنداني اختصاص دارد كھ حاصل پیوند زناشویي مشروع و قانوني باشند؟ نیز شامل مي
  

د نخواھد داشت، اما با فرض عدم شمول، تكلیف تابعیت این دستھ از اطفال چھ خواھد شد؟ با فرض شمول، مشكلي وجو
ھمین ماده، مسئلھ را حل  ٣توان فورا با استناد بھ بند  گذار، نمي بدیھي است كھ در مقام پاسخ این پرسش و دفاع از قانون

، طفلي است كھ پدر و ٣ت؛ چرا كھ موضوع بند ي دولت ایران دانس شده پنداشت و بر مبناي سیستم خاك، آنھا را تبعھ
ي نامشروع والدین معلوم متولد گردیده است،  اند، در حالي كھ موضوع پرسش، طفلي است كھ از رابطھ مادر او نامعلوم

و بنابراین، با فرض معلوم بودن والدین، نوبت بھ اجراي سیستم خاك و زادگاه  ١نخواھد بود؛ ٣پس مشمول موضوع بند 
آن است كھ نسب طبیعي ـ چھ مشروع و چھ نامشروع ـ نامعلوم است، در  ٣رسد؛ بھ عبارت دیگر، موضوع بند  نمي

  .حالي كھ در موضوع بحث، نسب طبیعي، معلوم اما نامشروع است
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عدم «طور كھ اشاره شد، این ابھام سبب تفاسیر متضادي گشتھ است؛ اكثر شارحین قانون مدني با استناد بھ اصل  ھمان
و درنتیجھ، عدم ترّتب آثار حقوقي بر نسب نامشروع، موضوع سؤال را از » لحاق فرزند نامشروع بھ والدین خویشا

خارج دانستھ و سیستم خون را غیرقابل استناد و اجرا پنداشتھ و براي حل مشكل بھ  ٩٧۶ي  ماده ٢قلمرو شمول بند 
چنان مشمول بند مذكور  این دالیل، موضوع سؤال را ھماند؛ اما گروه اندكي ھم با رد  ھاي دیگري توسل جستھ راه

  حق با كدام گروه است؟. آورند ي ایران بھ شمار مي دانستھ، با استناد بھ آن، طفل نامشروع از پدر و مادر ایراني را تبعھ
ري و تحقیق در گردد، داو جا كھ مبناي اختالف مذكور بھ ترّتب یا عدم ترّتب آثار حقوقي بر نسب نامشروع بازمي از آن

كند كھ پس از نقل اقوال طرفین و دقت و تأمل در آنھا، نخست نگاھي كلي بھ انواع و اقسام نسب و آثار  مسئلھ ایجاب مي
جا كھ قانون مدني ما  ي نسب و تابعیت را تعیین كنیم؛ و از آن ي رابطھ حقوقي مترتب بر آنھا داشتھ باشیم و سپس مسئلھ

مباحث مربوط بھ احوال شخصیھ و از جملھ مبحث نسب، مبتني بر فقھ اسالمي است، الزم  ویژه در طور كلي و بھ بھ
كھ لزوم تفسیري اسالمي ـ یا حداقل غیرمخالف  وجو و كشف كنیم؛ چنان ي این مسئلھ جست است كھ دیدگاه فقھ را درباره

طور كھ دریافت نظر  ھمان. كند كید ميوجو و كشف تأ با اسالم ـ بھ استناد اصل چھارم قانون اساسي نیز، بر این جست
كند؛ زیرا ھر چند قواعد مربوط بھ تابعیت، با  فقھ نسبت بھ تابعیت طفل نامشروع نیز بھ روشن شدن این مسئلھ كمك مي

اند، پس از انقالب اسالمي و تدوین قانون اساسي، اندكي رنگ دیني ھم بھ خود  نگاھي مّلي ـ و نھ اسالمي ـ تدوین یافتھ
  .اي تفسیر شوند كھ با اسالم مخالفتي نداشتھ باشند گونھ اند؛ پس باید بھ ھگرفت

   
  نقل اقوال: مبحث اول

  )٩٧۶ي  ماده ٢بند (سخن مخالفان اجراي سیستم خون ) الف
  
  : نویسد الدین مدني مي آقاي دكتر سیدجالل: یك

  :ي قابل توجھ وجود دارد چند نكتھ] سیستم نسب[ي فوق  در اعمال قاعده
وجود آمده، یا بر طبق قانون مدني، شرعا  كند كھ با ازدواج صحیح بھ در صورتي طفل تابعیت پدر را تحصیل مي .١

  .ملحق بھ پدر باشد
ي پدري را  گذار رابطھ و وقتي قانون» .شود طفل متولد از زنا بھ زاني ملحق نمي«قانون مدني  ١١۶٧ي  طبق ماده. ٢

  )٩٨، ص١٣٧۵مدني، . (توان از این طریق بھ طفل داد ھم نمي براي چنین طفلي نشناختھ، تابعیت را
با این بیان، ایشان چنین فردي را از راه سیستم خون فاقد تابعیت ایران دانستھ و راه دیگري براي ایراني محسوب شدن 

  .او ارائھ نكرده است
  

  :نویسد آقاي دكتر محمود سلجوقي مي: دو
سلجوقي، . (انتساب طفل بھ پدر نیز باید مشروع باشد. مان تولد فرزند استمنظور از این تابعیت، تابعیت پدر در ز

  )٢٠۴، ص١٣٧٠
  :دھد و سپس در پاورقي چنین توضیح مي

طفل متولد از زنا بھ زاني ملحق «قانون مدني، كھ در آن قید شده  ١١۶٧ي  ي مندرج در ماده این نظر بھ اقتضاي قاعده
، فرزند متولد در ایران، اگر تابعیت ایراني پدر بھ جھتي بھ او انتساب نیابد، ، بیان شده است؛ با این حال»شود نمي

  )ھمان. (آید كم، بر اساس معیار خاك از اتباع ایراني بھ شمار مي دست
ي پیشین در ایراني محسوب نشدن طفل بر مبناي سیستم خون و استدالل  ترتیب، ھرچند این نویسنده نیز با نویسنده بدین

حل، در صورتي كھ نسب  داند؛ البتھ این راه داستان است، اما نھایتا با استفاده از سیستم خاك، او را ایراني مي بر آن، ھم
چنان مصادیق حل  رسد؛ افزون بر آن، مسئلھ ھم نظر نمي طبیعي طفل بھ والدین نامشروعش مسلم باشد، صحیح بھ

شود؟ از یك  در خارج متولد گردد، تكلیف تابعیت او چھ مي اگر فرزندي نامشروع از زن و مردي ایراني،. اي دارد ناشده
طرف، بھ دلیل نامشروع بودن نسب، امكان اجراي صحیح سیستم خون فراھم نیست و، از طرف دیگر، اجراي سیستم 

ده نیا بھ این پرسش صریحا پاسخ منفي دا خانم دكتر ارفع. پذیر نیست دلیل تولد در خارج از كشور، امكان خاك نیز، بھ
  .است

  
  :نویسد نیا مي خانم دكتر ارفع: سھ

گونھ حقي براي اطفال نامشروع  كھ در قانون مدني، با الھام از قوانین اسالمي، ھیچ در كشور ایران، با توجھ بھ این
طور كھ فوقا ذكر  ھمان. شود قانون مدني، طفل متولد از زنا، ملحق بھ زاني نمي ١١۶٧ي  طبق ماده. شناختھ نشده است
جملھ، بعضي عقیده دارند كھ چون ھرگاه در قانون ما صحبت از پدر و  ھایي در این باره شده است؛ از شد، تاكنون بحث
گونھ حقي،  شود، منظور پدر و مادر و اوالد مشروع است، پس اصوًال براي پدر و اوالد نامشروع ھیچ مادر و اوالد مي



   تابعیت طفل طبیعي در نظام حقوقي ایران: عنوان مقالھ 

  پژوه مصطفي دانش :نویسنده 

 

آید،  مشروع بھ دنیا ميصورت نا كھ قبول این امر، كھ طفلي كھ بھ توان قایل شد، در حالي حتي حق تحمیل تابعیت را نمي
تابعیتي انجام گرفتھ است صحیح  ھایي كھ براي جلوگیري از بي تابعیتي گردد، با توجھ بھ كوشش از ابتدا محكوم بھ بي

قانون مدني ایران ـ كھ از یك طرف كلیھ ساكنین  ٩٧۶ي  ماده ٣و  ١ھاي  بندي رسد كھ با جمع نظر مي نیست؛ بنابراین، بھ
داند و از طرف دیگر، كساني را كھ در  ناي اشخاصي كھ تبعیت خارجي آنھا مسلم باشد، ایراني ميایران را، بھ استث

توان گفت، اطفال نامشروعي كھ پدر و مادرشان  داند ـ مي ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند، ایراني مي
مادر، در صورتي كھ در ایران بھ دنیا آمده باشند، جزء آن  كنند نیز، با توجھ بھ غیرمعلوم بودن پدر و آنھا را انكار مي

گردند؛ اما در صورتي  دستھ از ساكنین ایران ھستند كھ تابعیت خارجي آنھا مسلم نیست و بنابراین، ایراني محسوب مي
  )٨١ـ٨٠، ص١٣۶٩نیا،  ارفع. (شوند اند، بالطبع ایراني شناختھ نمي كھ مشخص باشد كھ در خارج از ایران بھ دنیا آمده

طور كھ خود بھ  این نویسنده نیز، براي اثبات تابعیت ایراني اطفال نامشروع، بھ سیستم خاك استناد جستھ است؛ اما ھمان
كند، این استناد مخصوص جایي است كھ پدر و مادر، فرزند را انكار كرده باشند و بنابراین، والدین  درستي تصریح مي

ت ناشده باشد؛ اما در صورتي كھ پدر و مادر نامشروع طفل را انكار نكنند و نسب او مجھول و نسب طبیعي او اثبا
كھ در  تابعیت خواھد ماند، چنان چنان بي طبیعي طفل اثبات شود، دیگر جایي براي استناد بھ سیستم خاك نیست و طفل ھم
  .تابعیت خواھد ماند تي ندھد، بيفرض اخیر نیز، كھ طفل تابعیت ایراني ندارد، اگر دولت محل تولد ھم بھ او تابعی

  :نویسد ي تابعیت طفل نامشروع پرداختھ، مي ي متضاد درباره آقاي جواد عامري در آغاز بھ تبیین دو نظریھ: چھار
  

  :ي مخالف ابراز نمود ممكن است دو عقیده
پدر و مادر و اوالد كند، مقصود  ممكن است استدالل كرد كھ ھر وقت قانون صحبت از پدر و مادر یا اوالد مي: اول

كھ این حق عبارت باشد از  توان حقي قایل شد ولو آن براي پدر نامشروع نمي. مشروع است، نھ پدر یا اوالد نامشروع
طور كھ طفل  ھمان. در مقابِل پدر نامشروع، براي طفل حقي قانونا وجود ندارد. تحمیل تابعیت او بھ طفل نامشروعش

پس فقط اوالد مشروع . تواند خود را محق در تابعیت اصلي خود بداند ارث ببرد، نمينامشروع حق ندارد از پدر خود 
  .متولد از پدر ایراني باید ایراني محسوب شوند

  
گذار بھ طفل نامشروع حق  ممكن است چنین استدالل شود كھ ھر كس ناچار از داشتن یك وطن است و اگر قانون: دوم

ناچار، مكلف است كھ تابعیتي را براي طفل معین كند و ھیچ دلیلي وجود  بھ ندھد كھ خود را منتسب بھ پدرش نماید،
ندارد كھ براي طفل نامشروع تابعیتي غیر از تابعیت پدرش تعیین گردد، چھ اگر حق داشتن تابعیت پدر از آن طفل سلب 

، ١٣۶٢عامري، (» .گذار است ي قانون گردد، این طفل بالوطن بوده و تصدیق وجود اشخاص بالوطن، خالف وظیفھ
  )٣٨ص

  :دھد ي فوق و انتخاب دیدگاه تفصیلي خویش ادامھ مي سپس در مقام نقد دو نظریھ
ي حاصل از آن را بدون تردید قبول نمود، بلكھ براي حل این  توان تأیید كرد و نتیجھ ھاي فوق را نمي یك از استدالل ھیچ

یران از پدر ایراني و طفل نامشروعي كھ در خارج از پدر اشكال، باید فرق گذاشتھ شود بین طفل نامشروعي كھ در ا
  .شود ایراني متولد مي

  
ي نامشروع بودن چنین  واسطھ در این صورت بدیھي است كھ بھ: طفل نامشروع متولد در ایران از پدر ایراني: شق اول

تابعیت پدر خود دانست؛ ولي  رو او را داراي توان بین او و پدرش فرض كرد و از این اي قانوني نمي طفلي ھیچ رابطھ
قانون مدني و، از طرف دیگر، مشمول بند  ٩٧۶ي  توان، از یك طرف، مشمول بند یك ماده كھ طفل را نمي نظر بھ این

ي ایران  ي ایران شناختھ شود؛ زیرا از یك طرف طفل مزبور یكي از سكنھ ي مزبور قرار داد، آن طفل باید تبعھ سھ ماده
ي ساكنین ایران، بھ استثناي  ي اول قانون مذكور، كلیھ باشد و مطابق بند یك ماده ي او مسلم نمياست كھ تابعیت خارج

از طرفي، طفل مذكور كسي است كھ پدر و . شوند ي ایران محسوب مي كساني كھ تابعیت خارجي آنھا مسلم است، تبعھ
ي  اند، تبعھ ز پدر و مادر غیرمعلوم متولد شدهاشخاصي كھ در ایران ا ٨٧٣ماده  ٣اند و مطابق بند  مادر او غیر معلوم
  .گردند ایران محسوب مي

  
در این صورت باید گفتھ شود چون نظر مقننین در موقع صحبت : طفل نامشروِع متولد در خارج از پدر ایراني: شق دوم

تواند بھ استناد  ارجھ نمياز طفل متولد از پدر ایراني، ناظر بھ پدر و اوالد مشروع بوده است، طفل نامشروع متولد در خ
تابعیت چنین طفلي، باید برطبق قوانین محل والدت او معین . ي ایران است، ادعاي تابعیت ایران كند كھ متولد از تبعھ این

تبعیت ایراني براي این طفل وقتي شناختھ خواھد شد كھ مطابق قوانین محل تولد خود، این تابعیت براي او شناختھ . شود
  )۴٠ـ٣٩ھمان، ص(» .شده باشد
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رسد و از چند جھت مورد نقد و تردید است؛ از یك طرف، تابعیت ایراني كھ  تفصیل فوق نیز چندان صحیح بھ نظر نمي
در شق اول براي طفل نامشروع اثبات شده است، بر مبناي سیستم خاك است، نھ سیستم خون و نسب كھ موضوع بحث 

كند، چرا كھ ایشان با استناد بھ  ور كامل مسألھ را از موضوع بحث خارج ميكھ استدالل نویسنده بھ ط ویژه آن ماست؛ بھ
دانستھ و بر اساس  ٩٧۶ي  ماده ٣، او را مصداقي از بند »اند طفل مذكور كسي است كھ پدر و مادر او غیرمعلوم«كھ  این

بودن  سو نامعلوم اره شد ـ از یكطور كھ قبًال اش كھ ـ ھمان سیستم خاك براي او تابعیت ایراني فرض كرده است؛ در حالي
معناي نامشروع بودن طفل نیست، بلكھ طفل مشروع نیز ممكن است پدر و مادري نامعلوم داشتھ  پدر و مادر لزوما بھ

توان  باشد و از سوي دیگر ممكن است پدر و مادر طفل نامشروع كامًال معلوم و معین باشند، در این صورت دیگر نمي
  .ي دولت ایران دانست و بر اساس سیستم خون، چنین طفلي را تبعھ ٩٧۶ي  دهما ٣بھ استناد بند 

از طرف دیگر، فرض تابعیت ایراني براي طفل نامشروع متولد در خارج، بر اساس قوانین خارجي، امري نامقبول 
بر اساس  ھاي اعضاي ھمان دولت است و معنا ندارد طفلي را كھ است؛ چرا كھ تعیین اتباع ھر دولت، از صالحیت

  .ي ایران محسوب داشت، بر اساس قانون خارجِي محل تولد طفل، ایراني دانست توان تبعھ قانون ایران نمي
قانون مدني نسبت بھ طفلي كھ نسب او  ٩٧۶ي  آقاي دكتر ناصر كاتوزیان با ابراز تردید نسبت بھ اعمال بند سھ ماده: پنج

توان، بھ قیاس اولویت، از آن چنین استنباط كرد  اند كھ مي اي سخن گفتھ ھگون بھ پدر و مادر نامعلومش نامشروع است، بھ
  :نویسد مي ٩٧۶ي  نویسنده در ذیل ماده. كھ اعطاي تابعیت ایران بھ فرزند نامشروع با والدین معلوم نیز درست نیست

سب مشروع ندارد، تابعیت ولي احراز شود كھ طفل ن) ٩٧۶بند سھ ماده (در صورتي كھ پدر و مادر طفل نامعلوم باشند 
ایراني او مورد تردید است؛ زیرا در بند سھ، بر مبناي غلبھ، چنین فرض شده است كھ كودك داراي پدر ایراني است و 

  )۵٩٠، ص١٣٧٧كاتوزیان، . (شرط اجراي این ماده مشروع بودن نسب كودك است
حقیق كرده است، آقاي دكتر محمد نصیري، آن مقدار كھ راقم این سطور ت: داران اجراي سیستم خون سخن طرف) ب

ي مخالفان اجراي سیستم خون، فرزند نامشروعي را كھ نسب طبیعي او بھ  دان ایراني است كھ با نقد نظریھ تنھا حقوق
داند و منطقا در ایراني  ي دولت ایران مي اش ثابت شده باشد، براساس سیستم خون ـ و نھ سیستم خاك ـ تبعھ پدر ایراني

شدن او، نقشي براي محل تولد او قایل نیست؛ بنابراین فرزند نامشروعي را كھ از پدر و مادر ایراني در خارج  محسوب
  : نویسد برده چنین مي نام. دنیا بیاید، باید ایراني دانست بھ

ویند كھ گ در قانون ایران، راجع بھ اطفالي كھ نسب آنھا نامشروع است، مبحثي وجود ندارد و علماي حقوق ایران مي
ھا را بھ پدر ملحق نمود،  چون قانون مدني ایران مقتبس از فقھ اسالمي است و قانون اسالم براي اطفالي كھ نتوان آن

قانون مدني  ٩٧۶ي  ماده ٣گونھ اطفال را با استفاده از بند  اي نیست جز آن كھ تابعیت این گونھ حقي قایل نشده، چاره ھیچ
ي مطلوب، نھ خوب عنوان شده  بینیم كھ با این بیان، مسئلھ كھ خوب دقت نماییم، مي چنان... .و بند اول آن ماده معین كنیم

گونھ اطفال قابل تسّري است یا خیر؟  ي این و نھ صحیحا حل شده است؛ زیرا مسئلھ این است كھ آیا سیستم خون درباره
آمده، یا اساسا در خارج اقامت داشتھ باشند، و وجود  چھ ممكن است فرض نمود كھ این قبیل اطفال در خارج از ایران بھ(

قانون ایران حقي براي اطفالي كھ نسب : ي این استدالل كھ بھ اضافھ). ي تابعیت باید حل شود در این فروض ھم مسئلھ
 ٩٧۶ي  ماده ٣و  ١كھ اعطاي تابعیت بھ این قبیل اطفال، طبق بندھاي  ھا نامشروع است قایل نشده است، گذشتھ از این آن

باشد و  شود، اصوًال این استدالل در مورد تابعیت كھ از حقوق عمومي است، صادق نمي قانون مدني، ضمنا نقض مي
تابعیت، یك . توان از حقوق مالي یا حقوق خصوصي دانست، تا موضوع انتقال یا توارث در بین باشد تابعیت را نمي

خواھد  ھاي معیني، بھ ھركھ مي یا سیاسي، با رعایت ضابطھعمل حاكمیت دولت است و دولت بنا بھ مقتضیات اجتماعي 
كند و بنابراین نظر ما این است كھ در صورتي كھ اثبات نسب ممكن بوده، مخالف نظم عمومي نباشد، سیستم  اعطا مي

  )۵۵، ص١٣٧٢نصیري، . (خون بھ خوبي قابل اعمال است
اش ملحق  طور كلي و مطلق بھ پدر طبیعي مشروع را بھكھ، مخالفان اجراي سیستم خون، فرزند نا ي كالم آن خالصھ

ماند؛ اما موافقان اجراي سیستم خون، با تفكیك بین  كنند و درنتیجھ، جایي براي اجراي سیستم خون و نسب باقي نمي نمي
رغم اذعان بھ عدم الحاق طفل  ویژه تابعیت، علي حقوق خصوصي، مالي و خانوادگي با حقوق عمومي و سیاسي و بھ

ي حقوق خصوصي، مالي و خانوادگي، در قلمرو حقوق عمومي و سیاسي، او را  اش در دایره نامشروع بھ والدین طبیعي
اش ملحق دانستھ، درنتیجھ، تابعیت پدر طبیعي را براي فرزند نامشروع او، بر مبناي سیستم نسب ثابت  بھ والدین طبیعي

  .دانند مي
اره شد ـ دریافت حقیقت و داوري در این باره در گرو روشن شدن این بحث است تر نیز اش طور كھ پیش بنابراین ـ ھمان

كند؟ ھر چند تحقیق در این باره بھ پاسخ این پرسش  كھ نامشروع بودن نسب، تا چھ حد آثار نسب مشروع را منتفي مي
ست، جز آنچھ استثنا وابستھ است كھ اصوًال، آیا در نسب طبیعي و نامشروع، اصل بر عدم ترتب آثار نسب مشروع ا

كھ این امر، اصوًال امري نسبي  شده باشد، یا برعكس، اصل بر ترتب آثار است، جز آن مقدار كھ استثنا شده باشد؟ یا آن
است و ممكن است در قلمروھاي مختلف حقوقي، اصوِل متفاوتي حاكم باشد؟ پاسخ بھ این پرسش كلیدي، خارج از 

باید در متون حقوقي و فقھي استقرا كرد و دریافت كھ كدام آثار نسب مشروع، از ي این مقال است؛ بنابراین  حوصلھ
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ماند و باالخره،  چنان باقي مي شود و چھ آثاري ھم شود و با چھ معیار و منطقي این كار انجام مي نسب نامشروع سلب مي
ز آثار است، آثار سلب شده یا آثار الحاق فرزند نامشروع بھ پدر در قلمرو حقوق عمومي و تابعیت، جزء كدامین دستھ ا

ي خویشاوندي نسبي، در  شود كھ تأثیر نامشروع بودن را افزون بر حوزه تر مي مانده؟ این مسئلھ آن گاه روشن باقي
  .وجو كنیم خویشاوندي سببي نیز جست

  مفھوم نسب و انواع آن: مبحث دوم
مفھوم عام نسب، مطلق . رود كار مي اخص بھ ي نسب در مباحث حقوقي و فقھي در سھ مفھوم عام، خاص و واژه

ي  نظر از منشأ آن رابطھ ـ است و نسب در مفھوم خاص آن، بھ مطلق رابطھ ي خویشاوندي بین دو نفر ـ صرف رابطھ
ي خویشاوندي بین فرزندان  شود و مقصود از نسب در مفھوم اخص آن، رابطھ خوني اطالق مي خویشاوندي ناشي از ھم

خوني  ي ھم خویشاوندي نسبي ناشي از رابطھ. بھ عبارت دیگر، منشأ خویشاوندي، یا نسبي است یا سببيو والدین است؛ 
ي توالد و تناسِل یكي از دیگري كھ ھمان نسب بھ مفھوم  یكي بھ صورت رابطھ: كند است كھ بھ دو صورت بروز مي

ند كھ خود بھ دو صورِت نسب پدري و خوان اخص آن است و اصطالحا آن را نسب در خط مستقیم و یا خط عمودي مي
یابد؛ و دیگر بھ صورت تولد ھردو خویشاوند از شخص ثالث است؛ مثل خویشاوندي برادران و  نسب مادري ظھور مي

  .گویند خواھران كھ اصطالحا آن را نسب در خط اطراف مي
را خویشاوندي  ست كھ اصطالحا آنشیري ا یا ناشي از ھم: خویشاوندي سببي بھ مفھوم عام آن خود نیز دو صورت دارد

است كھ اصطالحا آن را خویشاوندي سببي بھ معناي خاص ) نكاح(بستري  نامند و یا ناشي از ھم) شیري(رضاعي 
ي عقد نكاح، خویشاوند طرف دیگر  در خویشاوندي سببي بھ معناي خاص اّوًال و بالّذات ھریك از طرفین، درنتیجھ. نامند
  .گردد رض خویشاونِد خویشاوندان او ميشود و ثانیا و بالع مي

از میان انواع خویشاوندي، آنچھ بھ موضوع بحث ارتباط دارد، نسب بھ مفھوم اخص آن، یعني خویشاوندي والدین و 
) اسپرماتوزئید(ي تركیب نطفھ  یابد كھ فرزند نتیجھ گاه تحقق مي نسب پدري آن. ویژه نوع نسب پدري است فرزندان، بھ
  .یابد زني باشد، و بین این فرزند و زِن صاحب نطفھ نیز نسب مادري تحقق مي) اوول(او با نطفھ 

  
خود بھ دو صورت  ٢نسب طبیعي. پذیر است پیدایش این نوع نسب در خارج، خود بھ صورت طبیعي و مصنوعي امكان

مرد باشد ـ و دیگري بھ  بستري و آمیزش طبیعي زن و ي ھم گاه كھ فرزند نتیجھ یكي بھ صورت عادي ـ آن: آید پدید مي
ي  صورت طبیعي، اما از غیر راه آمیزش پدید آید؛ مثل فرزندي كھ درنتیجھ گاه كھ فرزند بھ صورت غیرعادي ـ آن

  .وجود آید تفخیذ، مساحقھ و یا جذب اسپرماتوزئید خارجي، در حمام و امثال آن بھ
ي مرد بھ رحم زن نباشد، بلكھ  نتقال طبیعي نطفھي ا اما مقصود از نسب مصنوعي، آن است كھ پیدایش فرزند نتیجھ

ي صور فوق،  در ھمھ. ي مرد با ابزار پزشكي در رحم زن قرار گیرد ي تلقیح مصنوعي باشد؛ یعني نطفھ درنتیجھ
ي خویشاوندي نسبي بھ معناي اخص بین آنان برقرار  صاحب اوول مادر و صاحب اسپرماتوزئید پدر طفل است و رابطھ

ي  كند؛ بنابراین، اگر زن شوھرداري درنتیجھ یا مصنوعي بودن پیدایش فرزند تفاوتي در نسب ایجاد نمي است و طبیعي
ي مرد اجنبي صاحب فرزند شود، مادر طفل محسوب شده و صاحب نطفھ ـ و نھ شوھر زن ـ پدر طفل  جذب طبیعي نطفھ

  .آید بھ شمار مي
  

انواعش، بھ لحاظ حقوقي، قانوني و شرعي نیز قابل تقسیم ي صور و  بھ ھر حال، نسب بھ مفھوم اخص آن، در ھمھ
طور مطلق،  شود كھ ھمیشھ و بھ ھاي فوق، موجب آن نمي كھ صرف بھ وجود آمدن فرزند از یكي از راه توضیح آن. است

بھ نسب او، كھ نسبي فیزیولوژیك است، از جھت حقوقي و قانوني نیز بھ رسمیت شناختھ شود، بلكھ در بعضي از مواقع 
گردد، ولي گاھي بھ رسمیت شناختھ نشده و  رسمیت شناختھ شده و مشروع تلقي و آثار و احكام خاصي برآن مترتب مي

البتھ در . گردد و درنتیجھ، تمام یا حداقل برخي از آثار و احكاِم نسب مشروع را از دست خواھد داد نامشروع تلقي مي
 ٣ف بھ صفت مشروع یا نامشروع شود ـ بھ عنوان یك نسب طبیعيكھ متص آن موقعیت سّومي ھم ممكن است نسب ـ بي

  .محض مورد شناسایي قرار گیرد و از جھت ھمھ یا بیشتر احكام و آثار، بھ نسب مشروع ملحق گردد
  

  :لحاظ حقوقي و قانوني و شرعي از این قرار است بنابراین، انواع نسب بھ
  :نسب مشروع، كھ خود دو گونھ است. ١

و یا ) بھ صورت طبیعي(ي نكاح صحیح شرعي و قانوني  و آن نسب طفلي است كھ درنتیجھ: ع واقعينسب مشرو) الف
  .وجود آمده است بھ) بھ صورت مصنوعي(ي مرد در رحم زن خویش  ي تلقیح نطفھ درنتیجھ

ي زوجیت، از  نسِب مشروِع حكمي، و آن نسب طفلي است كھ بھ یكي از دو صورت فوق، بھ گمان وجوِد رابطھ) ب
  ).وطي بھ شبھھ(ي زوجیت بین آنان وجود نداشتھ است  ي زن و مردي پدید آمده كھ واقعا رابطھ تركیب نطفھ
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وجود آمده است؛  جیت، بھ یكي از صور فوق بھي زو و آن نسب طفلي است كھ با علم بھ فقدان رابطھ: نسب نامشروع. ٢
  .ي مرد اجنبي در رحم زني بیگانھ، با علم بھ بیگانھ بودن آنھا مثل طفل متولد از زنا یا فرزند ناشي از تلقیح نطفھ

و آن نسب طفلي است كھ فارغ از قلمرو قانون، و قصد اجراي قانون یا قصد مخالفت با قانون، : نسب طبیعي محض. ٣
وجود آمده است؛ مثل طفل ناشي از آمیزش با غیرھمسر در حالت خواب، یا جذب  رت طبیعي یا مصنوعي بھبھ صو

رغم  نسب طبیعي محض نیز علي. ي مرد بیگانھ بدون اطالع فرد ناخودآگاه مني مردي بیگانھ در حمام و یا تلقیح نطفھ
  .ھمانند نسب مشروع است لحاظ حكمي و آثار مترتب بر آن، كھ غیر از نسب مشروع است، بھ آن

در اتصاف بھ یكي از ) نسب پدري و نسب مادري(ي نسب بھ معناي اخص  اصل اولیھ بر این است كھ ھر دو نوع شاخھ
سھ وصف مشروع، نامشروع و طبیعي محض، ھمانند یكدیگر باشند، اّما لزوما چنین نیست و ممكن است ھر یك از این 

توان تقسیم زیر را  بر این اساس، از جھت مشروعیت مي. ي دیگر متصف شوند دوشاخھ، بھ صفتي غیر از صفت شاخھ
  :پذیرفت

  )واقعي و حكمي(نسب پدري و مادري مشروع 
  وحدت صفت نسب پدري و مادري نسب پدري و مادري نامشروع

  نسب پدري و مادري طبیعي محض
  نسب بھ معناي اخص

  نسب پدري مشروع و نسب مادري نامشروع
  ب پدري و مادري نسب پدري نامشروع و نسبي مادري مشروعاختالف صفت نس
  محض ونسب مادري نامشروع نسب پدري طبیعي

  پدري نامشروع ونسب مادري طبیعي محض نسب
  

در این میان، آنچھ موضوع اصلي بحث ماست، نسب نامشروع پدري است و با نسب مادري كاري نداریم؛ چرا كھ 
و در مقام اعمال سیستم خون، نسب پدري است، نھ مادري؛ ھر  ٩٧۶ي  ماده ٢بند گذار مدني در ایران در  معیار قانون

تأثیر نباشد؛ اما پیش از آن الزم است  چند ممكن است نسب مادري نیز، در برخي از مواقع، در تابعیت ایراني طفل بي
در خویشاوندي سببي ـ و مبناي مشروعیت و عدم مشروعیت نسب بھ مفھوم عام آن را ـ چھ در خویشاوندي نسبي و چھ 

وجو كنیم تا در نھایت ببینیم كھ آیا طفل طبیعي را  سپس آثار ھر كدام را در فقھ ـ كھ مبناي قانون مدني است ـ جست
  .اش ملحق كرد و او را تابع دولت ایران دانست توان از نظر سیاسي و تابعیت بھ پدر ایراني مي

  
  نا و آثارمب: مشروعیت و عدم مشروعیت نسب: مبحث سّوم

چون حقوق و قانون، بحث از مشروعیت و عدم مشروعیت نسب، در مفھوم عام و نیز مفھوم خاص  در فقھ اسالمي، ھم
ي حقوق خصوصي و خانوادگي انجام گرفتھ، ھر چند بھ آن اختصاص نیافتھ  آن، و آثار ھر یك از آنھا، بیشتر در حوزه

ـ وقتي مشروع است كھ در چارچوب ضوابط و مقررات شرعي توان گفت نسب ـ بھ طور عام  در مجموع مي. است
مشروع حكمي و (اي بھ رسمیت شناختھ باشد  گونھ كھ حداقل، شرع آن را بھ و یا آن) مشروع واقعي(تحقق یافتھ باشد 

و ھرگاه خویشاوندي و نسب، آگاھانھ و عامدانھ، خالف مقررات شریعت پدید آید، نسب نامشروع است و ) الحاقي
  .گیرد حاظ روابط حقوق خصوصي مورد شناسایي قرار نميل بھ
  

  :مشروعیت مباني مشروعیت و عدم) الف
ي  با وجود نكاح صحیح، رابطھ. ي نكاح واقعي و صحیح شرعي است مبناي اساسي براي مشروعیت نسب، وجود رابطھ

ھم بین زن و شوھر با یكدیگر و با  شود و ھم بین فرزندان با یكدیگر و خویشاوندي، ھم بین فرزند و والدین برقرار مي
آید، مورد  وجود مي ي نكاح صحیح در ھنگام انعقاد نطفھ بھ ي نسب بین والدین و فرزندان در نتیجھ كھ رابطھ این. بستگان

ي  بنابراین، فرزنداني كھ نطفھ). ۵٩۴و  ۴٧۶، ص١٩؛ مروارید، ج٢۵٧ق، ص ١٣٩۴، ٢٩نجفي، ج(تصریح فقھاست 
بدیھي است كھ وقتي . كاح و یا پس از پایان مدت آن منعقد شده باشد، داراي نسب مشروع نخواھد بودآنھا پیش از عقد ن

ي نسب در خط عمودي اثبات شود، در خط اطراف نیز اثبات خواھد شد؛ یعني فرزندان حاصل از نكاح صحیح،  رابطھ
ي نكاح صحیح باشد، تمام آثار  ن و مرد درنتیجھبستري ز كھ اگر ھم چنان آیند؛ ھم خواھران و برادران یكدیگر بھ شمار مي

مشروط بھ آن ) نسب رضاعي(ي شیرخوارگي نیز  حتي خویشاوندي درنتیجھ. گردد خویشاوندي سببي بر آن مترتب مي
  )۶٨٠، ص١٩مروارید، ج. (است كھ شیر دایھ از ازدواجي صحیح حاصل شده باشد

ي زوجین بھ  امري بدیھي است، اما آیا تركیب مصنوعي نطفھ ي زوجین ي تركیب طبیعي نطفھ مشروعیت نسب درنتیجھ
  :اند ي نسب است؟ فقھا بھ این پرسش، پاسخ مثبت داده و فرموده كننده ي تلقیح مصنوعي و غیره نیز اثبات وسیلھ
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ز نمایند؛ ي او با آالتي مثل آب دزدك اشكال ندارد، لكن باید از مقدمات حرام احترا وارد نمودن مني مرد در رحم زوجھ«
. پس اگر مرد با رضایت زن، این عمل را خودش انجام دھد و مني خود را بھ وجھ حاللي بھ دست بیاورد، مانع ندارد

اگر مني مرد را در رحم زنش وارد نمودند، چھ بھ وجھ حالل یا حرام، و از آن بچھ تولید شد، اشكالي نیست كھ بچھ مال 
  )٢٨٧۵ـ٢٨٧۴امام خمیني، م(» .دارد ي احكام فرزند را مرد و زن است و ھمھ

ي زوجیت بدون  كھ رابطھ مبناي دیگر براي مشروعیت نسب، وجود نكاح پنداري است؛ یعني طرفین بھ گمان این
توان آن را  این نوع مشروعیت كھ مي. گونھ مانع شرعي و قانوني بین آنان وجود دارد، صاحب فرزند شده باشند ھیچ

در ). ۶۵٩، ص١٩مروارید، ج(مورد تصریح فقھا قرار گرفتھ است » ي نكاح شبھھ«نوان مشروعیت حكمي نامید، با ع
بھ صورت عادي یا (ي زن و مرد  ي تركیب طبیعي نطفھ این مورد نیز، ممكن است پیدایش فرزند و ایجاد نسب نتیجھ

  .و یا تركیب مصنوعي باشد) غیرعادي
توان بھ وصف مشروع یا نامشروع متصف نمود، اّما بھ  نمي تر گذشت، ھرچند نسب طبیعي محض را طور كھ پیش ھمان

ناگفتھ پیداست كھ براي ایجاد . رود طور غالب، در حكم نسب مشروع است و كودك، فرزند صاحبان نطفھ بھ شمار مي
  .بستري و آمیزش شرط نیست، بلكھ ِصرف وجود عقد نكاح براي آن كافي است خویشاوندي سببي و ترتب آثار آن، ھم

ي نكاح صحیح و  شود؛ یعني ھرگاه خویشاوندي نتیجھ آنچھ گذشت مفھوم خویشاوندي و نسب نامشروع نیز روشن مي از
نباشد، نسب نامشروع خواھد بود؛ البتھ ھر چند در این تعریف كلي از نسب نامشروع ) واقعي، حكمي و الحاقي(مشروع 

در نامشروع بودن خویشاوندي زن و . ف نظر وجود داردي برخي از مصادیق آن اختال جاي اختالف نیست، اّما درباره
نظر  گونھ بحث و اختالف بستري و آمیزش ھم تحقق یافتھ باشد، جاي ھیچ مرد، بدون عقد نكاح صحیح، حتي اگر ھم

شوند، حتي اگر بدون قصد زنا و با گمان  نیست؛ یعني زن و مرد بدون عقد نكاح، زن و شوھر و محرم یكدیگر تلقي نمي
آنچھ گفتھ شد نسبت بھ خویشاوندي سببي بین خود زن و مردي است . ي صحیح نكاح، آمیزشي داشتھ باشند ود رابطھوج

ي زوجیت آمیزش داشتھ باشند، اما نسبت بھ خویشاوندي ھر یك از آنان با بستگان طرف دیگر،  كھ بھ گمان رابطھ
  .اختالف نظر است، كھ بعدا بھ آن اشاره خواھد شد

  
ي مشروع  ي رابطھ یابد كھ شیر مادر بھ وسیلھ تر گفتھ شد ـ وقتي تحقق مي طور كھ پیش رضاعي ھم ـ ھمانخویشاوندي 

  .شود ي نامشروع، خویشاوندي رضاعي حاصل نمي واقعي یا حكمي پدید آمده باشد، وگرنھ با شیر ناشي از رابطھ
ي تركیب  كند كھ طفل نتیجھ قتي تحقق پیدا ميطور كلي، و خوني نیز، بھ اما نسب نامشروع در خویشاوندي ناشي از ھم

ي نكاح واقعي یا  باشد؛ یعني ھرگاه تولد طفل درنتیجھ) واقعي، حكمي، الحاقي(ي مرد و زن بھ صورت غیرمشروع  نطفھ
ھا، با علم بھ  ي آن ي نطفھ ي تركیب عامدانھ ي زن و مرد نباشد، بلكھ در نتیجھ ي نطفھ پنداري یا تركیب ناخواستھ

مصداق بارز این نوع از نسب نامشروع آن است كھ . قانوني و غیرشرعي بودن آن باشد، نسب نامشروع خواھد بودغیر
ي زن و مرد بھ صورت طبیعي و عادي، یعني آمیزش جنسي باشد، كھ اصطالحا  ي تركیب غیرقانوني نطفھ طفل نتیجھ

ي پدري ـ مادري  طفھ است، اما از نظر حقوقي رابطھچنین طفلي، بھ لحاظ طبیعي، فرزند صاحبان ن. شود زنا نامیده مي
، حتي اگر بعدا این زن و مرد )٢۵٧ق، ص١٣٩۴، ٢٩؛ نجفي، ج۴٧۶ھمان، ص(شود  و فرزندي بین آنان برقرار نمي

دلیل این مطلب روایتي ). ۵٧۵، ص١۴١٣، ١؛ شھید ثاني، ج٢٣۶، ص١٣٩۴، ٣١نجفي، ج(با یكدیگر ازدواج كنند 
ي  ، و ماده)۵۶٨، ص١۴٠٢، ١۴حر عاملي، ج(داند  مي» فراش«ي نسب را صرفا ناشي از  نبوي است كھ رابطھ

ترجمان ھمین روایت است؛ چراكھ » .شود طفل متولد از زنا بھ زاني ملحق نمي«: گوید قانون مدني كھ مي ١١۶٧
ي نكاِح  بدون وجود رابطھ جا، نكاح صحیح در ھنگام انعقاد نطفھ است؛ اما آیا تولید فرزند در این» فراش«مقصود از 

، نیز از )تلقیح(ھاي مصنوعي  یا راه) تفخیذ و امثال آن(ھا، از راه طبیعِي غیرعادي  صحیح در ھنگام تركیب نطفھ
ھر «شود؟ در پاسخ بھ این پرسش، برخي با این استدالل كھ  مصادیق نسب نامشروع است، یا مشروع محسوب مي

ھ قانون تصریح برخالف نموده باشد و موردي را كھ قانون نشناختھ ولد زناست كھ ك فرزند طبیعي، قانوني است مگر آن
دانند،  ھا را نامشروع نمي این نوع نسب) ١٨۶، ص١٣۶٣، ۵امامي، ج(» گردد ملحق بھ كسي كھ مرتكب زنا شده نمي

نسب «این استدالل كھ  كنند، اما ظاھرا حق با كساني است كھ با بلكھ مشروع یا حداقل ملحق بھ نسب مشروع تلقي مي
دانند، چرا كھ  ھا را نامشروع مي ، این نوع نسب)٢٩، ص١٣٧٨كاتوزیان، (» ي مشروع دارد مشروع نیاز بھ رابطھ

ي نكاح صحیح  ي مشروع نیستند؛ بنابراین طفل حاصل از تفخیذ یا تلقیح مصنوعي ـ بدون وجود رابطھ حاصل یك رابطھ
چون فرزند متولد از زناست، اگر چھ از  شود و از این جھت ھم و مادر طبیعي ملحق نميدر ھنگام تفخیذ و تلقیح ـ بھ پدر 
. ي ولدالزنا را ندارد؛ چرا كھ زنا تحقق نیافتھ است، پس باید جانب احتیاط را گرفت سایر جھات لزوما احكام ویژه

  )٢٨٧٧خمیني، م  امام(
  

عموم و » ولد زنا«و » طفل نامشروع«رابطھ و نسبت دو مفھوم  كھ یكي آن: رسد جا تذكر دو نكتھ مفید بھ نظر مي در این
ي تفخیذ و یا  درنتیجھ(خصوص مطلق است؛ یعني ھر فرزند ناشي از زنا، طفِل نامشروع ھست، لكن ھر طفل نامشروع 
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ست ولد اند، اما ممكن ا این دو مفھوم در قلمرو مربوط بھ احكام طفل نامشروع مشترك. ولدزنا نیست) تلقیح غیرمشروع
  .اي داشتھ باشد كھ نسبت بھ سایر اطفال نامشروع جاري و ساري نباشد زنا احكام ویژه

نیز عموم و خصوص مطلق است؛ ھر طفل » ولد حرام«و » طفل نامشروع«رابطھ و نسبت : كھ ي دیگر آن نكتھ
عقد گردیده است، طفل ي او من نامشروعي، ولد حرام است، اما ھر ولد حرامي ـ مثل طفلي كھ در ایام حیض نطفھ

  .؛ پس احكام طفل نامشروع بر آنان جاري نیست)۴۶٣، ص١۴١٣، ٢شھید ثاني، ج(نامشروع نیست 
  
  
  
  آثار مشروعیت و عدم مشروعیت) ب

مشروعیت نسب و خویشاوندي است، تا از  دار آن است بررسي آثار مشروعیت و عدم بحث اصلي كھ این مقال عھده
توان بھ پدرش ملحق  را از نظر تابعیت مي) نامشروع(صلي پاسخ داد كھ آیا طفل طبیعي رھگذر آن بتوان بھ آن پرسش ا

  .ي دولت متبوع پدر دانستھ شود، یا چنین الحاقي صحیح نیست كرد تا با اعمال سیستم خون، تبعھ
ي آثار  نسب موجب سلب كلیھ» نامشروع بودن«دریافت پاسخ صحیِح پرسش فوق در گرو این است كھ بدانیم آیا اصوًال 

توان طفل  شود و درنتیجھ از جھت تابعیت ھم نمي از آن نسب نامشروع مي» نسب مشروع«حقوقي و قانوني مترتب بر 
اي را  اي از آنھا را منتفي و پاره قایل بھ تفكیك و تفصیل شد، پاره كھ باید بین آثار را تابع دولت متبوع پدر دانست، یا آن

اگر این فرض درست . پذیر باشد باقي و معتبر دانست، تا درنتیجھ، منطقا الحاق فرزند بھ پدر از جھت تابعیت امكان
آن : رتب بر نسب استوجو كرد و یافت كھ الحاق فرزند بھ پدر جزء كدامین دستھ از آثار و احكام مت باشد، باید جست

شود، یا آن دستھ آثار كھ نسبت بھ نسب نامشروع نیز صادق و باقي و جاري  دستھ از آثار كھ از نسب نامشروع سلب مي
  است؟

ي پدري ـ فرزندي  ویژه رابطھ ھا، خویشاوندي نسبي بھ مفھوم اخص آن، بھ موضوع اصلي دریافتن پاسخ این پرسش
  .كند ي موضوع اصلي كمك مي تر شدن پاسخ درباره سایر انواع خویشاوندي بھ روشن ي است، اما یافتن پاسخ درباره

ي ھر موضوع، نخست باید دید كھ جداي از آثار و احكام واقعي و طبیعي كھ بر نسب مترتب  براي یافتن پاسخ درباره
حقوقي، قانوني و شرعي  ، بھ لحاظ)القاعده در این جھت بین نسب مشروع و نسب نامشروع تفاوتي نیست و علي(است 

گاه ببینیم كھ چھ مقدار از این آثار و احكام از نسب  چھ آثار و احكامي بر نسب و خویشاوندي مشروع مترتب است؛ آن
تعیین آثار حقوقي مترتب بر نسب و وضع و رفع آنھا نسبت بھ نسب مشروع و نسب . شود نامشروع سلب و نفي مي
اي كھ  دستھ: اند ع است، اّما حقیقت این است كھ از نظر تحلیلي، این آثار دو دستھگذار و شار نامشروع بھ دست قانون

ي عیني و  ي دیگر، برعكس، جنبھ ي واقعي و عیني بودن آنھا غلبھ دارد و دستھ ي اعتباري و جعلي آنھا بر جنبھ جنبھ
ي نخست از نسب  آثار و احكام دستھھر مقدار كھ رفع . ي اعتباري و جعلي بودن آنھا غلبھ دارد واقعي آنھا بر جنبھ

آید؛ و بھ ھمین  ي دوم از نسب نامشروع غیرمنطقي بھ نظر مي رسد، رفع آثار و احكام دستھ نامشروع منطقي بھ نظر مي
اي از حكمت حكیم مطلق است ـ و قانون مدني نیز بر  طور كھ مالحظھ خواھد شد ـ در فقھ اسالمي كھ جلوه دلیل ـ ھمان

ي آثار نسب مشروع یكسره از نسب نامشروع سلب گردد، بلكھ بستھ بھ نوع آن  گونھ نیست كھ كلیھ ـ آن آن مبتني است
نسب، كھ خود امري » مشروعیت«مانند؛ یعني احكام و آثاري كھ بر  شوند و برخي باقي مي آثار، برخي سلب مي

ي نسب و خویشاوندي  یعي و واقعي رابطھشوند، اگرچھ بھ لحاظ طب اعتباري است، استوارند، از نسب نامشروع سلب مي
وجود داشتھ باشد؛ و برعكس، آن دستھ از احكام و آثاري كھ بر واقعیت عیني و خارجِي رابطھ و خویشاوندي استوارند، 

  .ماند چنان باقي مي سلب نشده، ھم
  
  آثار مترتب بر خویشاوندي سببي مشروع و نامشروع) یك

از آثار نكاح، یكي حلیت زوجین بر یكدیگر است . م نسب بھ معناي عام آن استخویشاوندي سببي یكي از مصادیق مفھو
و دیگر، حرمت دایمي نكاح برخي از بستگان ھر یك از زوجین بر دیگري؛ مثًال حرمت نكاح زوج با مادر زوجھ و 

ر مترتب بر نكاح دختران زوجھ و متقابًال، حرمت نكاح زوجھ با پدر زوج و نیز با پسران زوج، از موارد مسلم آثا
حال سخن این است كھ اگر زن و مردي، عالمانھ و عامدانھ، بدون عقد نكاح، روابطي . صحیح و خویشاوندي سببي است

دلیل  نیز داشتھ باشند، چھ مقدار از آثار خویشاوندي سببي، بھ] زنا[چون زن و شوھر داشتھ و حتي آمیزش جنسي  ھم
  بعضي؟ رود؟ ھمھ یا نامشروع بودن از بین مي

ي ارتباط شرعي و  آنچھ مسلم است، حلیت زن و مرد بر یكدیگر، در این مورد وجود نخواھد داشت و براي ادامھ
قانوني، نیاز بھ انجام عقد نكاح است؛ اما نسبت بھ سایر آثار، از جملھ حرمت نكاح بستگان ھر یك از زوجین، حكم 

  .ھاي مختلفي بھ این پرسش داده شده است چیست؟ پاسخ
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دارند و درنتیجھ،  ي آثار نكاح صحیح را از این نكاح برمي برخي از فقیھان، با استناد بھ نامشروع بودن آمیزش، كلیھ
دانند؛ چراكھ آنچھ حرام است نكاح مرد با مادر زوجھ و  نكاح مرد را با مادر زن و نكاح زن را با پدر مرد جایز مي

دلیل فقدان عقد نكاح صحیح ـ  ي جنسي ـ بھ رغم داشتن رابطھ و مرد، عليكھ این زن  نكاح زن با پدر زوج است، درحالي
اند و در عین  ھاي مورد بحث حرمت پیدا كنند؛ اما گروھي دیگر قایل بھ تفصیل شده آیند تا نكاح زوجین بھ شمار نمي
پدر مرد و نكاح مرد با دلیل فقدان عقد نكاح صحیح، اثر حرمت نكاح زن با  ي بین زن و مرد، بھ سلب اثر حلیت رابطھ

  .دانند چنان بر این قرابت سببِي غیرقانوني و نامشروع، مترتب مي مادر زن را، ھم
وي در كتاب المسائل . الھدي است مرحوم سیدمرتضي علم) عدم حرمت نكاح(ي اول  داران نظریھ یكي از طرف

  :نویسد الناصریات در این باره چنین مي
الذي یذھب الیھ اصحابنا انھ من زني بامرأة، جاز لھ ان یتزوج بأمھا و ابنتھا، سواء كان  الزنا الیوجب تحریم المصاھرة

  )٧٢، ص١٨مروارید، ج. (الزنا قبل العقد او بعده و ھو مذھب الشافعي والزھدي واللیث و مالك و ربیعھ
  :نویسد ادریس نیز با این نظر موافق است و در كتاب السرائر مي ابن

م، فعلي الصحیح من المذھب الینشر تحریم المصاھرة، و الخالف انھ الیثبت بھ حرمة المحرم، و معني فاما الوطي الحرا
؛ فاما تحریم المصاھرة، فان االنسان الیحل لھ أن یتزوج بأم ...حرمة المحرم ان امھات الموطوئھ و بناتھا یحل النظر الیھن

، ١٩ھمان، ج. ( أختھا تحریم جمع، فھذا معني تحریم المصاھرةإمرأتھ و البنتھا اذا كان قد دخل باالم تحریم ابد و ال
  )٣۶٩ص

  : مرحوم محقق نیز در كتاب مختصر النافع، جز در مورد زناي با عمھ و خالھ، بھ ھمین قول گرایش یافتھ و نوشتھ است
جھ أنھ الینشر، ولو زني ھل تنشر حرمتھ المصاھرة؟ قیل نعم، إن كان سابقا و التنشر إن كان الحقا والو... و اما الزنا

  )۵٣٣ھمان، ص. (بالعمة والخالة، حرمت علیھ بناتھا
  :مرحوم عالمھ نیز در ارشاد االذھان ھمین نظر اخیر را پذیرفتھ و نوشتھ است

تھ وكذا التحرم الزانیة علي أب الزاني و ابنھ مطلقا علي رأٍي و التحرم ام المزني بھا و البنتھا و ان تقدم، اال أن یزني بعم
  )۴۴٧، ص٣٨ھمان، ج. (او خالتھ، فان بنتیھما یحرمان ابدا ان سبق الزنا

رغم نامشروع بودن خویشاوندي، اثر حرمت نكاح ھر یك از زن و مرد را با پدر و مادر و یا  اما بیشتر فقیھان، علي
وي در كتاب الكافي . ي استالصالح حلب ي این فقیھان ابي دانند؛ از جملھ چنان باقي و ثابت مي فرزندان طرف دیگر، ھم

  : نویسد في الفقھ چنین مي
  )٩١، ص١٨ھمان، ج. (اّم المرأة المعقود علیھا و ابنة المدخول بھا، و اّم المزني بھا قبل العقد: و اما المحرّمات باالسباب

  : مرحوم شیخ طوسي نیز ھمین نظر را در كتاب النھایة پذیرفتھ و گفتھ است
  )٩٨ھمان، ص. (، حرم علي ابیھ و ابنھ العقد علیھاو اذا زني الرجل بأمرأة

ي موردنظر اشاره كرده،  و در كتاب خالف بھ مناسبت استدالل براي حرمت نكاح زاني با دختِر ناشي از زنا، بھ مسئلھ
  :نویسد مي

ایضا قولھ تعالي  و[اذا زني بامرأة حرمت علیھ بنتھا و انتشرت الحرمة و ھذه بنتھا و طریقة االحتیاط تقتضي تجنب ھذه 
  )٣٨، ص٣٨ھمان، ج]. (»و ھذه بنتھ لغًة و إن لم تكن شرعا» حرمت علیكم اّمھاتكم و بناتكم«

  :نویسد زھره نیز در كتاب غنیة بر ھمین نظر است و مي مرحوم ابن
. الحتیاط تقتضیھومن ھذا الضرب ام المزني بھا و ابنتھا، فھو الظاھر من مذھب اصحابنا واالكثر من روایاتھم، و طریقة ا

  )٢٧٠، ص١٨ھمان، ج(
  :كند ي بحث بر ھمین نظر تأكید كرده و براي اثبات آن چنین استدالل مي در ادامھ

و تعلق المخالف بما ... العقد علي من زني بھا االخر بدلیل اجماع الطائفھ] االب واالبن[ویحرم علي كل واحد منھما 
غیر معتمد؛ النھ خبر واحد، ثم ھو مخصوص باالجماع و یحمل » م الحاللالحرام الیحر«یروونھ من قولھ علیھ السالم 

  )ھمان]... (اخر[علي مواضع 
  :گوید اش مي و در ضمن ادلھ

  )ھمان. (»و التنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء«الن لفظ النكاح یقع علي العقد والوطي معا في قولھ تعالي 
  :نویسد پذیرد و مي قول سابق، ھمین نظر را ميصھرشتي در كتاب اصباح الشیعھ، با اشاره بھ 

و من زني بامرأة حرم علیھ نكاح امھاتھا و بناتھا من النسب والرضاع، و روي انھ الیحرم، و كذا یحرم علي ابنھ و أبیھ 
  )٣٢١، ص١٨ھمان، ج. (العقد علي من زنا بھا

  :نویسد پذیرد و مي مرحوم محقق در شرایع با نقل ھر دو نظریھ، ھمین نظریھ را مي
ان كان الزنا سابقا علي العقد، فالمشھور تحریم بنت العمة والخالة اذ زني بامھما، اما الزنا بغیرھما ھل ینشر ... و اما الزنا

ھمان، . (ھي اوضحھما طریقا واآلخر الینشر احدھما ینشر الحرمة و: حرمة المصاھرة كالوطي الصحیح؟ فیھ روایتان
  )۴٨١، ص١٩ج
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  :گوید مؤلف الجامع للشرایع بر ھمین عقیده است و مي
  )۵۵١ھمان، ص. (و یحرم علي الزاني ام المزني بھا و بنتھا قبل العقد علیھا نسبا و رضاعا، و قیل الیحرم

  :نویسد پذیرد و مي شیخ طوسي در مبسوط نیز ھمین نظر را مي
ا ینشر تحریم المصاھرة مثل الوطي بالعقد علي قول اكثر اصحابنا و قد روي انھ الینشر و یحل لھ وطؤھا بنكاح و الزن

  )١٨٩، ص٣٨ھمان، ج. (نكاح امھاتھا و بناتھا و بھ قال قوم من المخالفین
  :اند ي سیدمرتضي ـ بر این عقیده از فقیھان عامھ، ثوري، اوزاعي و حنفیان نیز ـ براساس گفتھ

  )٧٢، ص١٨ھمان، ج. (وقال ابوحنیفھ و اصحابھ اذا زني بأمراة، حرمت علیھ امھا و بنتھا و ھو قول الثوري واالوزاعي
ترین نظر بھ احتیاط، نظر شافعي باشد كھ از یك طرف بھ لحاظ حكم تكلیفي، آنان را محرم  شاید در این میان نزدیك

چون  سوي دیگر بھ لحاظ حكم وضعي صحت و بطالن نكاح، آنان را ھمشمرد و از  ندانستھ و نگاه بھ آنان را جایز نمي
  :گوید ادریس چنین مي وي بنا بھ نقل ابن. شمرد محارم تلقي كرده و نكاح با آنان را جایز نمي

  )٣۶٩، ص١٩ھمان، ج. (الینشر تحریم المصاھرة و الیثبت بھ حرمة المحرم
اند، از نظر بحث ما  ي اخیر، كھ بیشتر فقھا برآن رض صحت نظریھي فوق، و با ف جداي از درستي ھر یك از دو نظریھ

ي آثار قرابت مشروع از  شود كھ كلیھ این نكتھ قابل استنتاج است كھ ِصرف نامشروع بودن رابطھ و قرابت، سبب نمي
: مانند(و بعضي باقي باشد ) حلّیت زن و مرد بر یكدیگر: مانند(آن سلب گردد، بلكھ ممكن است بعضي آثارش سلب 

  ).حرمت نكاح با بستگان
  

  آثار مترتب بر خویشاوندي رضاعي مشروع و نامشروع) دو
كلیت این مسئلھ . یكي دیگر از عوامل خویشاوندي و نسب بھ مفھوم عام آن، شیر خوردن طفل از غیر مادر خویش است

، ١٩؛ ج٣٣٠و  ٢۶٨، ٢٢٢، ١۵۵، ١٣١، ٩٧، صص١٨ھمان، ج(ي فقھاست  از مسّلمات فقھ و مورد قبول ھمھ
مرحوم . اند و براي اثبات آن بھ روایتي متواتر از پیامبر اكرم استناد كرده) ۴٢٢و  ٣۴، صص٣٨و ج ۵٣١، ٣۵٨صص

  :نویسد شیخ مفید در كتاب مقنعھ مي
وكل ھؤالء المحرمات بالنسب یحرمن بالرضاع، ألنھ یوجب لھن حكم النسب في التحریم، قال رسول اهللا ـ صلي اهللا علیھ 

  )٣٣، ص١٨ھمان، ج. (و آلھ وسلم ـ یحرم من الرضاع ما یحرم بالنسب
ذكر شده است كھ مھم آنھا از دیدگاه بحث ما، ) ۴٢٢، ص٣٨ھمان، ج(اي  براي تحقق این خویشاوندي شرایط پنجگانھ

  :نویسد مرحوم شھید در لمعھ مي. حلیت شیر است؛ یعني شیر باید حاصل نكاح صحیح و مشروع باشد
  )۶٨٠، ص١٩ھمان، ج. (الرضاع ما یحرم بالنسب بشرط كونھ عن نكاحو یحرم ب

آن زن، و فرزند صاحب شیر و ) صاحب شیر(ي شرایط، از زني شیر بنوشد، بھ آن زن، و شوھر  طفلي كھ، با ھمھ
ي  ي پدر ـ مادري و فرزندي بین او و زن و مرد صاحب شیر و رابطھ دیگر فرزندان آن زن، نسبت پیدا كرده و رابطھ

  :نویسد در الجامع للشرایع مي. آید خواھري و برادري بین او و فرزندان زن پدید مي
  )۵۵۶، ص١٩ھمان، ج... (ما حرم بالنسب و تصیر المرضعة اّمھ و ابواھما جدیھ و اختھا خالتھ و[الرضاع [و یحرم منھ 

  :نویسد و مرحوم شیخ طوسي در خالف چنین مي
، ٣٨ھمان، ج. (ة والفحل صاحب اللبن و یصیر الفحل ابا للمرتضع و ابوه جّدهتنشر حرمة الرضاع الي ام المرضع

  )٨٧ص
طور كھ از عبارت مذكور ظاھر است ـ قلمرو این خویشاوندي بھ موضوع حرمت نكاح و حلیت  اما باید دانست ـ ھمان

قھ الرضا بھ این محدودیت در ف. شود شود و مشمول سایر آثار خویشاوندي از جملھ نفقھ و توارث نمي نگاه محدود مي
  :چنین تصریح شده است

  )۴، ص١٨ھمان، ج. (و اعلم انھ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب في وجھ النكاح فقط
  :كند و مرحوم عالمھ در قواعد بھ نفي اساسي آثار خویشاوندي چنین تصریح مي

  )۵٩۵، ص١٩ھمان، ج. (قاق النفقھو الیتعلق بھ التوارث و استح... ما یحرم بالنسب] الرضاع[و یحرم بھ 
شود كھ شیر حاصل از نكاح صحیح باشد و در صورت  ي شیرخوارگي محقق مي گاه در نتیجھ بھ ھر حال، این آثار آن
شود تا نوبت بھ بحث از چگونگي  ي آمیزش نامشروع، اصوًال خویشاوندي رضاعي حاصل نمي حرام بودن شیر درنتیجھ

  .آثار آن برسد
  

  تب بر خویشاوندي نسبي مشروع و نامشروعآثار متر) سھ
ھر چند موضوع اصلي بحث . ي ھمخوني است طور كھ گذشت، مقصود از خویشاوندي نسبي، خویشاوندي درنتیجھ ھمان

تر شدن بحث، بھ مطلق خویشاوندي نسبي، چھ در خط  شود، براي روشن بھ خویشاوندي نسبي در خط عمودي محدود مي
  .پردازیم ميعمودي و چھ در خط اطراف 
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ناك یا تلقیح مصنوعي زوجین و یا  گفتیم كھ ھر گاه وجود فرزند ناشي از آمیزش ھمراه با نكاح صحیح یا آمیزش شبھھ
یابد، در  تحقق مي) واقعي، حكمي، الحاقي(ي زن و مردي باشد، خویشاوندي نسبي مشروع  تلقیح مصنوعي و ناخواستھ

مسلم آن، ھنگامي است كھ طفل، حاصِل آمیزش بدون غیر این صورت، خویشاوندي نسبي نامشروع است و مصداق 
گردد  ي نخست باید دید كھ چھ آثاري بر نسب مشروع مترتب مي بھ ھر حال، در مرحلھ. شبھھ و بدون نكاح صحیح باشد

ھرچند ممكن است . شود ي دوم روشن شود كھ چھ مقدار از این آثار باقي است و چھ مقدار آن منتفي مي تا در مرحلھ
ي آثار از  ، این گمان را پدید آورد كھ كلیھ»شود فرزند ناشي از زنا بھ زاني ملحق نمي«ي مسلم كھ  این قاعدهشھرت 

  .شود نسب نامشروع سلب مي
ي  ي حقوق عمومي و حوزه بھ ھمین دلیل، ضروري است كھ بدانیم حقوق و تكالیف یك فرد در جامعھ، اعم از حوزه

ي نسب ندارد، و فرد نسبت بھ آن، داراي حق یا تكلیف است، چھ  ي با مسئلھگونھ ارتباط حقوق خصوصي، گاه ھیچ
النسب؛ و در صورت اخیر، چھ نسب او مشروع باشد، كھ بھ صورت كامل و قانوني بھ  النسب باشد و چھ معلوم مجھول

یزیولوژیك و طبیعي گردد و چھ نسب او نامشروع و یا ناخواستھ باشد كھ صرفا از نظرگاه ف پدر و مادر خویش ملحق مي
حق كسب و كار و پیشھ، حق ترافع قضایي و حق شركت در . گردد محض بھ پدر و مادر معلوم خویش ملحق مي

انتخابات كھ در قلمرو حقوق عمومي است و حق ازدواج و اختیار ھمسر، حق انجام معامالت قانوني و حق مالكیت، در 
  .ت كھ اصوًال ھیچ ربطي بھ نسب نداردھایي از این حقوق اس قلمرو حقوق خصوصي، نمونھ

این دستھ از حقوق و تكالیف ممكن است منطقا . اي دیگر از حقوق و تكالیف، بر وجود نسِب معلوم استوارند اما دستھ
یكي گروھي كھ بر مطلق نسب معلوم استوارند؛ چھ آن نسب معلوم، مشروع باشد و یا : خود بھ دو گروه تقسیم شوند

یجھ، الحاق طفل بھ پدر و مادر، چھ الحاق طبیعي محض باشد و چھ الحاق قانوني و شرعي، این آثار نامشروع و، درنت
اند و دارندگان نسب  شوند؛ و گروه دیگر، حقوق و تكالیفي ھستند كھ صرفا مبتني بر نسِب مشروع بھ نسب مترتب مي

ین است كھ ببینیم از مجموعھ آثار حقوقي بحث مھم ا. نامشروع، از آن حقوْق محروم و از آن تكالیْف معاف ھستند
مترتب بر نسب معلوم، كدام یك داخل در گروه نخست است، تا نامشروع بودن نسب اثري منفي نسبت بھ آن تولید نكند و 

  .یك داخل در گروه دوم است، تا نامشروع بودن نسب سبب زوال آن آثار گردد كدام
شن است؛ اما اگر چنین نصي وجود نداشتھ باشد، بنابر اختالف در صورت وجود نصي قانوني و شرعي، مسئلھ رو

  :توان عمل كرد دیدگاه موجود، بھ یكي از دو صورت زیر مي
مند باشد، مگر آنچھ بھ الحاق  ي حقوق ناشي از نسب بھره كھ، طفل بھ مجرد الحاق طبیعي، از ھمھ دیدگاه نخست آن

  .چنان بر نسب نامشروع مترتب است ، آثار مشكوك، ھمقانوني و شرعي اختصاص داشتھ باشد؛ بر این اساس
شود كھ نسب او، نسب مشروع باشد، مگر  مند مي كھ، اصوًال طفل ھنگامي از حقوق مترتب بر نسب بھره دیدگاه دوم آن

  .آنچھ بھ صورت استثنایي براي او شناختھ باشند؛ بر این اساس، آثار مشكوك بر این نسب مترتب نخواھد شد
ي حقوق عمومي، اصل  ان دیدگاھي سوم و تفصیلي را نیز بر دو دیدگاه قبلي افزود؛ بدین صورت كھ در حوزهشاید بتو
بھ ھر حال، پرداختن بھ بحث، خارج از وظیفھ و . ي خصوصي اصل بر محرومیت باشد مندي و در حوزه بر بھره
  .كنیم فقیھان محدود ميوجوي نصوص شرعي و سخن  ي این مقال است؛ بنابراین بحث را بھ جست حوصلھ

  آثار نسب مشروع و نسب نامشروع در قلمرو حقوق خصوصي و خانواده: اول
با نگاھي بھ سخن . شود احكام و آثار مترتب بر نسب در قلمرو حقوق خصوصي، تقریبا بھ حقوق خانواده مربوط مي

مجموعھ آثاري كھ بر نسب كامل، یعني  توان چنین استنباط كرد كھ از ي آثار و احكام نسب مشروع، مي فقیھان درباره
ي عیني و واقعي دارند و  ي اعتباري و جعلي و برخي بیشتر جنبھ نسب معلوم و مشروع مترتب است، برخي بیشتر جنبھ

اند، اگرچھ  ي نخست، بھ نسب مشروع اختصاص یافتھ و از نسب نامشروع سلب شده بھ ھمین جھت، آثار و احكام دستھ
ي دوم كھ بیشتر بھ واقعیت  اما آثار و احكام دستھ. ي پدري ـ مادري و فرزندي مسلم و ثابت باشد نسب طبیعي و رابطھ

اند، چھ مشروع و قانوني باشد و چھ صرفا بھ صورت نسب طبیعي و  عیني ارتباط دارند، براي مطلق نسب معلوم ثابت
  :قرار است ترین آثار مترّتب بر نسب مشروع از این بھ ھر حال مھم. حّتي نامشروع

  
  ي ابوت و بنوت بین پدر و مادر و فرزند؛ رابطھ. ١
  والیت قھري پدر و جد پدري بر فرزند؛. ٢
  تكلیف حضانت براي پدر و مادر؛. ٣
  ي فرزند؛ تكلیف پرداخت نفقھ. ۴
  ي توارث بین پدر و مادر و فرزند؛ وجود رابطھ. ۵
  ندان مشترك و یا مستقل پدر و مادر؛ي خواھري ـ برادري بین فرزند و سایر فرز وجود رابطھ. ۶
  ي توارث بین خواھران و برادران بر اساس ضوابط مذكور در مبحث ارث؛ وجود رابطھ. ٧
  ؛... ھا و اجداد و ھا و خالھ ھا، عموھا، دایي حلیت نگاه متقابل فرزند با پدر، مادر، برادران، خواھران، عمھ. ٨
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  د و حرمت نكاح پدر و مادر و اجداد با فرزندان؛حرمت نكاح فرزند با پدر و مادر و اجدا. ٩
  حرمت نكاح برادران و خواھران با یكدیگر و با فرزندان یكدیگر؛. ١٠
  ...حرمت نكاح با خالھ، دایي، عمو، عمھ و. ١١

  
تیجھ، ي اعتباري دارند و درن رسد از میان آثار فوق، اثر نخست و بھ دنبال آن آثار دوم تا ھفتم، بیشتر جنبھ بھ نظر مي

ي این آثار ھفتگانھ از  لحاظ عیني و واقعي، ھمھ رغم اثبات نسب طبیعي و معلوم بودن آن و الحاق فرزند بھ والدین بھ علي
آید و بھ  شوند؛ یعني نھ زن و مرد بھ لحاظ حقوقي و شرعي پدر و مادرند، نھ كودك فرزند آنان بھ شمار مي آن سلب مي

ي خواھري و برادري بین  كھ رابطھ چنان. نت و انفاق نیز وجود نخواھد داشتدنبال آن، حق و تكلیف والیت، حضا
ي توارث بین خویشاوندان نسبي ـ كھ اختصاص  یابد و درنتیجھ رابطھ كودك و سایر فرزندان بھ لحاظ قانوني رسمیت نمي

اند  فقیھان كھ گفتھ بھ نسب مشروع دارند ـ بین آنان وجود نخواھد داشت؛ بنابراین، اگرچھ ممكن است سخن برخي
، بھ ظاھر سخن مطلقي )٢۵٧، ص٢٩؛ نجفي، ج۴٧۶، ص١٩مروارید، ج(شود  زنازاده بھ زاني منتسب و ملحق نمي

اي بر عدم اطالق سخن و  سازد، اما حقیقت این است كھ موقعیت سخن قرینھ ي آثار نسب را منتفي مي جلوه كند كھ كلیھ
كھ صاحب جواھر بھ دنبال اطالق كالم مرحوم محقق،  چنان ھم. گفتھ است ار پیشچون آث انحصار آن بھ برخي از آثار، ھم

  .كند ، آن را محدود و مقید مي)ھمان(» علي وجھ تلحقھ االحكام«با عبارت 
چنان بھ قوت خود باقي ھستند ھر چند نسبت بھ اثر ھشتم  ي واقعي و عیني دارند ـ ھم اما سایر آثار ـ چون بیشتر جنبھ

ي ابوت و بنوت را در موارد  كھ رابطھ ھمین فقھا در عین آن. اند ، احتیاطا فتوا بھ رفع آن و حرمت نگاه داده)هحلیت نگا(
كنند، در مورد شمول حكم حرمت نكاح بین فرزند ناشي از زنا با پدر و مادرش، بھ وجود نسب  گفتھ انكار مي پیش

  .اند لحاظ عرفي و لغوي استناد كرده ي ابوت و بنوت بھ طبیعي و برآیند آن، یعني وجود رابطھ
  :نویسد راوندي در فقھ القرآن مي

و سپس بھ ھمین دلیل، حكم را شامل سایر [» و بناتكم«و كل من یقع علیھ اسم بنت حقیقًة او مجازا تحرم لقولھ تعالي 
و كذالك كل من كان خالتھ . »و عماتكم«و كذا من یقع علیھ اسم العمة، لقولھ تعالي ] دھد محارم نیز دانستھ، ادامھ مي

و «حقیقة و ھي أخت أمھ، او مجازا و ھي أخت جدتھ، اي جدة كانت من قبل امھا، فأختھا خالتھا و تحرم علیھ لقولھ تعالي 
  )٢٢٢، ص١٨مروارید، ج. (»خاالتكم

  :كند كھ صھرشتي نیز در اصباح الشیعھ تصریح مي
  )٣٢١ھمان، ص. (لزاني ان یتزوج بھا النھا بنتھ لغةالبنت من الزنا الیلحق بأحد الزانیین و الیحل ل

  :كند مرحوم محقق نیز در كتاب شرایع، پس از تصریح بھ عدم انتساب زنازاده بھ زاني، بر حكم مذكور تصریح مي
فلو زني فانخلق من مائھ ولد علي الجزم، لم ینتسب الیھ شرعا وھل یحرم علي الزاني والزانیة؟ الوجھ انھ یحرم، النھ 

  )۴٧۶، ص١٩ھمان، ج. (مخلوق من مائھ فھو یسمي ولدا لغة
عالمھ نیز در كتاب قواعد از نظر حكم حرمت نكاح، ھمین نظر را بھ ھمین دلیل پذیرفتھ، اما نسبت بھ حرمت نگاه 

  :نویسد اشكال كرده، مي
والنسب یثبت شرعا بالنكاح الصحیح والشبھھ بدون الزنا، لكن التحریم یتبع اللغة، فلو ولد لھ من الزنا بنت، حرمت علیھ و 

  )۵٩۴ھمان، ص. (علي الولد وطي أمھ و ان كان منفیا عنھما شرعا و في تحریم النظر اشكال
  :نویسد شیخ طوسي نیز در كتاب خالف مي

یمكن أن تكون منھ، لم تلحق بھ بالخالف و الیجوز أن یتزوجھا و بھ قال ابوحنیفھ و اختلف اذا زني بامرأة فأتت ببنت، 
  )٣٨، ص٣٨ھمان، ج. (اصحابھ

طور جزم حكم بھ  امام خمیني با اظھار تردید در الحاق فرزند ناشي از تلقیح مصنوعي نامشروع بھ صاحبان نطفھ، بھ
با دستور مراعات احتیاط در سایر مسائل، عمًال نگاه بھ آنان را جایز  عدم جواز نكاح این فرزند با صاحبان نطفھ كرده،

  .شمرد نمي
اشكالي نیست كھ بچھ شرعا از این مرد و زن است و تمام احكام ... اگر مني مردي را داخل رحم زن اجنبیھ نمودند

جمیع مسائل مراعات شود؛ لكن فرزندي را دارد ولكن اگر از روي علم و عمد باشد، محل اشكال است و باید احتیاط در 
تواند مادر خود را  تواند او را بھ زني بگیرد و اگر پسر باشد نمي اشكالي نیست كھ اگر این بچھ دختر باشد، پدر نمي

لكن در تمام مسائل . تواند دختر بھ محارمش، اگر بھ عقد صحیح بود، شوھر كند و پسر محارمش را بگیرد بگیرد و نمي
  )٢٨٧٧امام خمیني، م. (نددیگر احتیاط نمای

  
یكي دیگر از احكامي كھ در حقوق عرفي و موضوعھ بر مطلق نسب طبیعي در قلمرو حقوق خصوصي استوار است ـ 

یكي از . شود، حقِّ نام خانوادگي است ھر چند رنگي ھم از حقوق عمومي دارد ـ و نسب نامشروع را نیز شامل مي
  :كند شمرد، اضافھ مي د نامشروع را از نام خانوادگي پدر طبیعي جایز نميي اوال كھ استفاده دانان، پس از آن حقوق
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كھ در سایر  ٣/۴/١٣٧۶مورخ  ۶١٧ي شماره  با وجود این، ھیأت عمومي دیوان عالي كشور در رأي وحدت رویھ
تفاده از نام االتباع است، بھ استناد نظر برخي از فقیھان معاصر، براي فرزندان نامشروع، حق اس موارد مشابھ الزم

سان، عدم  خانوادگي پدر طبیعي را قایل شده و پدر را بھ گرفتن شناسنامھ براي فرزند نامشروع خود مكلف نموده و بدین
  )٧۵، ص١٣٧۶صفایي، . (الحاق زنازاده بھ زاني را بھ مورد ارث منحصر كرده است

ي از نسب نامشروع سلب گردد، بلكھ بعضي ي آثار حقوق گونھ نیست كھ ھمھ بنابراین، در قلمرو حقوق خصوصي، این
ي توارث، مبتني بر نسب و الحاق قانوني و مشروع، و برخي دیگر، چون حرمت نكاح، بر نسب  چون رابطھ از آثار، ھم

  .و الحاق طبیعي مبتني است
  

  آثار نسب مشروع و نامشروع در قلمرو حقوق عمومي: دوم
یكي از حقوق و . تأثیر است ي، مشروعیت نسب گاه مؤثر و گاه بيچون حقوق خصوص در قلمرو حقوق عمومي نیز، ھم

، یعني نسب مشروع، یكي از شرایط »طیب مولد«. تكالیف عمومي كھ بر مشروعیت نسب استوار است، قضاوت است
اي كھ از  گونھ ، بھ)٣۵۵و  ٣٠١، ٧۴، صص١١مروارید، ج(ي فقھاست  احراز مقام قضاوت است كھ مورد اتفاق ھمھ

برخي از احكام عمومي دیگر نیز در فقھ اسالمي ـ اگرچھ شاید نتوان آنھا را در . رود ات فقھ بھ شمار ميضروری
ي آنھا تصدي  بندي حقوق عمومي بھ مفھوم اصطالحي خاص آن جاي داد ـ مبتني بر نسب مشروع است كھ از جملھ دستھ

شود كھ در قلمرو حقوق  جا روشن مي از ھمین). قلیداز مسائل ت ٢٢، م ١۴٠٩طباطبایي یزدي، (مقام مرجعیت تقلید است 
ترین مقام كشوري، یعني رھبري نظام نیز، بر مشروعیت نسب استوار است؛ چرا كھ یكي از  عمومي، تصدي عالي

ي آن طیب مولد است؛ اما در بیشتر حقوق و  شرایط الزم براي رھبري، داشتن صالحیت مرجعیت است كھ الزمھ
. شرطي وجود نداشتھ، اصوًال بحث نسب ـ چھ مشروع و چھ نامشروع ـ در آنھا تأثیري نداردتكالیف عمومي چنین 

  .طور كھ گذشت، حق كسب و كار و حق ترافع قضایي از این قبیل است ھمان
اما بخش دیگري از احكام، كھ خود مبناي بسیاري دیگر از حقوق و تكالیف است، بر وجود مطلق نسب استوار است، 

دانیم كھ در نظام حقوقي اسالم، مذھب فرد در  مي. مھمترین آن مسلمان بودن كودك است. چھ نامشروع چھ مشروع و
طور مثال، از  موقعیت حقوقي او، چھ در قلمرو حقوق عمومي و چھ در قلمرو حقوق خصوصي، تأثیرگذار است؛ بھ

. قضا، بھ مسلمانان اختصاص دارد ي سیاسي و نیز تصدي نظر حقوق عمومي در دولت اسالمي، احراز مقامات عالیھ
و  ٢٢۵، صص٣٣و ج ٣٩۴، ٣۵۵، ٣٠١، صص١١مروارید، ج(مسلمان بودن شرط مسلم تصدي مقام قضاست 

و ریاست جمھوري ) ١٠٩و  ١٠٧قانون اساسي ایران، اصول (كھ شرط احراز مسئولیت رھبري  چنان ، ھم)٣۵٣
پژوه،  دانش(ن بودن، شرط ارث بردن از مسلمان نیز ھست؛ و از نظر حقوق خصوصي، مسلما) ١١١ھمان، اصل(

  )٣٩٧ـ٣٧٩ھمان، صص. (و یا ازدواج با زن مسلمان است) ۴۴٨ـ۴۴١، صص١٣٨١
آید، چھ نسب او مشروع باشد و چھ نامشروع؛ بنابراین، فرزند نامشروع  زاده، مسلمان بھ شمار مي بھ ھر حال، مسلمان

شود، از نظر آییني، الحاق او بھ پدر و  ، بھ پدر و مادرش ملحق نميچون ارث لحاظ بعضي مسائل حقوقي، ھم اگرچھ بھ
ي نھایي  بھ دلیل اھمیت مطلب و تأثیر مستقیم و فراوان آن در نتیجھ. مادر، تابع الحاق طبیعي است، نھ الحاق قانوني

  .گیریم بحث، آن را مستقًال در عنوان ذیل پي مي
  

  الحاق آییني طفل بر مبناي نسب طبیعي) چھار
دین آنان خواھد بود؛ بنابراین،  لحاظ دیني، ھم ھرگاه نسب طبیعي فرزندي بھ پدر و مادرش معلوم و ثابت باشد، فرزند بھ

شود؛ اما ھر گاه پدر و مادر، ھر  ھرگاه پدر و مادر طفل، ھر دو غیرمسلمان باشند، طفل نیز غیرمسلمان محسوب مي
ي  در ھمھ. آید ، مسلمان بھ شمار مي»الحاق بھ اشرف والدین«ي  اس قاعدهدو، یا یكي از آنھا مسلمان باشند، طفل بر اس

ي الحاق آیینِي  دلیل این مطلب، افزون بر اطالقات ادلھ. كند كھ فرزند مشروع یا نامشروع باشد موارد فوق، فرقي نمي
است كھ فرزندان  اي شود ـ نصوص خاصھ طفل بھ پدر و مادر ـ كھ شامل پدر و مادر طبیعي و قانوني ھر دو مي

  .آورد نامشروِع مسلمانان را نیز مسلمان بھ شمار مي
  

  عمومات و اطالقات: اول
كند كھ اگر كسي جنین زن مرتد را سقط كند، اگر پدر جنین مسلمان باشد، جاني موظف بھ  صاحب جواھر تصریح مي. ١

اوتي بین جنین مشروع و نامشروع وي در این حكم تف. ي جنین مسلمان است، اگرچھ زن مرتده باشد پرداخت دیھ
  )٣٨٠، ص۴٣نجفي، ج. (طور مطلق، جنین را مسلمان بھ شمار آورده است نگذاشتھ و بھ

طور مطلق و بدون تفصیل بین فرزند  صاحب جواھر، بھ. یكي از احكام مترتب بر اسالم، طاھر بودن مسلمان است. ٢
  )٢٧، ص٣٩ھمان، ج. (كند كام مسلمانان را بر او جاري ميمشروع و نامشروع، فرزند مسلمانان را طاھر دانستھ، اح
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و باالخره فقیھ مذكور، در عبارتي دیگر، صریحا طفلي را كھ یكي از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفھ یا والدتش . ٣
مورد فرقي كند، حتي اگر بعدا آن پدر یا مادر مسلمان مرتد شده باشند؛ و در این  مسلمان بوده است، مسلمان محسوب مي

  )٢۵ھمان، ص. (گذارد بین طفل مشروع و نامشروع نمي
كھ، از نظر عقال، محجورین و فاقدان  توضیح آن. گردد ي عقالیي نیز تأیید مي مفاد این اطالقات و عمومات بھ سیره

كھ بھ  آن ، بيگردند اھلیت در یك جامعھ، اعم از صغار و مجانین و غیر آنان، از ابعاد مختلف بھ ھمان جامعھ ملحق مي
مشروعیت و عدم مشروعیت نسب آنان توجھي شود؛ مثًال صغار یك قبیلھ، ایل، قوم و ملت، بھ ھمان جامعھ ملحق 

آیند و اطفال قوم كرد یا بلوچ كھ كرد و  شوند، مانند اطفال ایل بختیاري یا قشقایي كھ بختیاري یا قشقایي بھ شمار مي مي
ي عقالیي بھ  این سیره. روند اطفال ایراني یا لبناني، ایراني یا لبناني بھ شمار مي طور كھ شوند، ھمان بلوچ محسوب مي

زادگان، یھودي، ھندوزاده، ھندو و باالخره  زادگان، مسیحي، یھودي لحاظ الحاق آییني نیز وجود دارد؛ یعني مسیحي
، ١، ج١۴٠٩طباطبایي یزدي، (شوند، چھ فرزندان مشروع باشند و چھ نامشروع  زادگان مسلمان محسوب مي مسلمان

  ).۶٨ص
  

  نصوص خاصھ: دوم
آید، اگرچھ فقط یكي از  كند كھ بنابر اقوي، فرزند نامشروع مسلمانان، مسلمان بھ شمار مي مرحوم سید تصریح مي. ١

د، شود، اگرچھ مسلمان زنا كار باش پدر و مادرش مسلمان باشند؛ بنابراین طفل بھ لحاظ آییني بھ طرف مسلمان ملحق مي
شود، اگرچھ كافر باشد؛ بنابراین، اگر مرد مسلمان با زن  بھ طرف غیرزناكار ملحق مي) ارث(و از جھت حقوقي 

دلیل  شود، اما بھ كافري بھ عنف زنا كند، فرزند حاصل از این آمیزش از جھت آییني ملحق بھ پدر و مسلمان محسوب مي
ي توارث بین آنان وجود نخواھد داشت، و  شود و رابطھ حق نميبھ او مل) توارث(لحاظ حقوقي  نامشروع بودن نسب، بھ

ي توارث ـ بھ شرح مذكور در فقھ ـ بین آنان وجود دارد، اگرچھ فرزند  دلیل مشروعیِت نسب بھ مادر، رابطھ برعكس، بھ
  .از جھت آییني بھ مادر ملحق نیست

شود، اگر پدر و مادر طبیعي او،  مسلمان محسوب ميكند كھ فرزند نامشروْع  برده در جاي دیگري تصریح مي فقیھ نام. ٢
  )۴٣٧ھمان، ص. (یا یكي از آنھا مسلمان باشد

اي كھ بین طھارت طفل و مسلمان بودن تفكیك قایل شده و در عین اعتراف بھ  صاحب جواھر نیز در برابر نظریھ. ٣
پایھ دانستھ پاسخي بھ آن نداده و بھ ھمان  يكند، اظھار تعجب كرده و آن را ب طھارت طفل، مسلمان بودن او را انكار مي

  )١٨۴، ص٣٨نجفي، ج. (اظھار شگفتي بسنده كرده است
  

  خالصھ مطالب و نتیجھ نھایي: مبحث چھارم
  ي مطالب خالصھ) الف

  :توان چنین خالصھ كرد مباحث گذشتھ را مي
یر نیست؛ از یك سو باید بین حكم الحاق، ي عام و فراگ اش، یك قاعده عدم الحاق فرزند نامشروع بھ پدر و مادر طبیعي. ١

در قلمرو حقوق خصوصي و حقوق عمومي قایل بھ تفكیك شد و از سوي دیگر، در ھریك از این دو قلمرو نیز با توجھ 
ي حقوق عمومي و خصوصي، مواردي كھ نامشروع  اي كھ در ھر دو حوزه بھ مورد، حكم مسئلھ متفاوت است، بھ گونھ

قدر فراوان است كھ تقریبا  شود، آن مند مي ي ایجاد نكرده است و فرزند از آثار مترتب بر نسب بھرهبودن نسب تأثیر منف
  .دانان، بر الحاق ـ ونھ عدم الحاق ـ قرار داد توان اصل را برخالف پندار برخي از حقوق مي
شود و نیازي نیست تا بھ اصل نھ  یكي از موارد مسّلمي كھ فرزند نامشروع بھ پدر و مادر طبیعي خویش ملحق مي. ٢

مراجعھ شود، الحاق آییني اوست؛ یعني فرزند از نظر دیني، متدین بھ دین پدر و » عدم الحاق«یا » الحاق«چندان مسلم 
صنوعي، چھ خواستھ و چھ ناخواستھ، چھ مشروع و چھ نامشروع؛ آید، چھ نسب طبیعي باشد و چھ م مادرش بھ شمار مي

ي عقال  غیر از دالیل فقھي و نصوص خاصھ، سیره. گردد زاده ھرچند نامشروع، مسلمان محسوب مي بنابراین، مسلمان
  .نیز بر این مسئلھ داللت دارد

ي  ي اوست، ھر مسلمان، تبعھ ، دین و عقیدهدر نظام حقوقي اسالم كھ بنیاد اصلي تابعیت و پیوند فرد با دولت اسالمي. ٣
زاده بھ موجب سیستم خون،  آید؛ و بر ھمین اساس، در تابعیت تولدي یا اصلي، ھر مسلمان دولت اسالمي بھ شمار مي

. گردد، ھرچند نسب او بھ پدر یا مادر مسلمانش صرفا نسب طبیعي باشد مسلمان و درنتیجھ، تابع دولت اسالمي تلقي مي
  )١٣۴ـ١٢٩، ص١٣٨١ژوه، پ دانش(
  
  ي نھایي نتیجھ) ب
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توان گفت كھ اگر  ، مي»تابعیت ایراني طفل نامشروع«ي موضوع اصلي بحث، یعني  براساس مطالب پیش گفتھ، درباره
قانون مدني، بھ سھ دلیل، آن  ٩٧۶ي  ماده ٢اش ثابت شود، بھ موجب بند  نسب طبیعي فرزند نامشروعي بھ پدر ایراني

  :رود ع دولت ایران بھ شمار ميفرزند از ابتا
اصل عدم الحاق فرزند «چھ گذشت روشن شد كھ یك اصل عام و غالب تحت عنوان  از آن: عدم صحت نظر مخالفان. ١

قانون مدني، فرزند  ١١۶٧ي  وجود ندارد؛ بنابراین استدالل كساني كھ بھ استناد ماده» نامشروع بھ پدر و مادر طبیعي
خارج دانستھ، تنھا او را در صورتي كھ در سرزمین ایران متولد  ٩٧۶ي  ماده ٢از شمول بند نامشروع پدر ایراني را 

تقریبا منحصر بھ  ١١۶٧ي  رسد؛ چراكھ موضوع ماده دانند، مخدوش بھ نظر مي شود، با اجراي سیستم خاك، ایراني مي
ھوم خاص آن، نیز ھمین حكم را باب توارث ـ در قلمرو مسائل حقوقي ـ است و باب نگاه در مسائل شرعي، بھ مف

ي  ماده ٢ارتباطي ندارد؛ بنابراین فرزند نامشروع پدر ایراني، بھ استناد بند ) تابعیت(داراست و بھ موضوع بحث ما 
  .شود، ھرچند در خارج متولد شده باشد ي ایران محسوب مي و با اجراي سیستم خون، تبعھ ٩٧۶

است كھ فاقدان اھلیت، از جملھ صغار ھر جمعیت ـ اعم از قوم و قبیلھ و ملت  ي خردمندان بر این سیره: ي عقال سیره. ٢
ي نامشروع؛ بنابراین  ي مشروع باشند، یا رابطھ كنند، چھ این صغار حاصل یك رابطھ ـ را بھ ھمان جمعیت منتسب مي

آیند، و درنتیجھ، از  مار ميبھ ش) بھ مفھوم حقوقي و سیاسي آن(فرزندان نامشروع ملت ایران نیز، بخشي از ملت ایران 
  .شوند اتباع دولت ایران قلمداد مي

ي  كھ در دل قانون مدني آمده است، بیشتر جنبھ قوانین مربوط بھ تابعیت دولت ایران با این: تفسیر اسالمي از قوانین. ٣
ز فقھ امامیھ است، مواد ي اسالمي، و برخالف بیشتر مواد قانوني مدني كھ عمدتا برگرفتھ ا عرفي و وضعي دارد تا جنبھ

ھا را  جا كھ ممكن است، باید آن تأثیر حقوق عرفي تدوین یافتھ است؛ اما با این ھمھ، تا آن مربوط بھ تابعیت، تحت
اي تفسیر كرد كھ با فقھ اسالمي سازگار باشد؛ و چون در حقوق اسالم، در اجراي سیستم خون، فرقي بین فرزند  گونھ بھ

، منطقي آن است كھ ھمین حكم را نسبت بھ تابعیت دولت ایران ـ كھ دولتي اسالمي است ـ مشروع و نامشروع نیست
اند، كساني را كھ در خارج نیز متولد  بپذیریم و عالوه بر فرزندان نامشروعي كھ از پدر ایراني در خاك ایران متولد شده

كند كھ این فرزند نامشروع ایراني،  ا ميگاه اھمیت بیشتري پید این حقیقت آن. اند تابع دولت ایران بدانیم شده
عدم . ھاي غیراسالمي متولد گردیده باشد اي باشد كھ در خارج از سرزمین ایران و در خاك یكي از دولت زاده مسلمان

ي  شود كھ با عدم اجراي سیستم خون، چھ بسا تبعھ الحاق چنین فرزندي بھ پدر طبیعي ایراني و مسلمانش، موجب مي
ي دیگري  نتیجھ. ي اسالمي سازگاري ندارد غیراسالمي بھ شمار رود و این چیزي است كھ با احكام اولیھ دولت خارجِي

آید، تابعیت فرزند طبیعي مرد خارجي است، چھ مادر او ایراني باشد و چھ خارجي و  كھ از مطالب مذكور بھ دست مي
كھ از باب  سب طبیعي باشد، یا نسب قانوني؛ مگر آنچھ در ایران بھ دنیا آید و چھ در خارج و چھ نسب او بھ مادرش ن

كھ نسب او بھ مادر ھم  ویژه آن وقتي كھ مادِر این فرزنِد نامشروْع ایراني و بھ» الحاق بھ اشرف والدین«ي  قیاس بھ قاعده
ظر فوق مجال قبول ھریك از دو ن. ي دولت ایران بھ شمار آوریم نسب قانوني باشد، او را ملحق بھ مادر دانستھ و تبعھ

  .ي این مقال خارج است خواھد كھ از عھده بیشتري مي
  

  حقوق تطبیقي: خاتمھ
در نظام حقوقي ایران، تابعیت تولدي یا تابعیت اصلِي طفل بر مبناي سیستم خون، تنھا براساس نسب پدري استوار است 

  :گوید مي ٩٧۶ي  ماده ٢بند . و براي نسب مادري صریحا نقشي قایل نیست
  .كھ در ایران یا در خارجھ متولد شده باشند ني كھ پدر آنھا ایراني است، اعم از اینكسا

و تابعیت تولدي بر مبناي سیستم خاك را بھ موردي منحصر كرده است كھ نسب طبیعي، بھ ھر دوطرف، یعني پدر و 
  :گوید ھمین ماده مي ٣بند . مادر، نامعلوم باشد

  .و مادر آنان غیرمعلوم باشند كساني كھ در ایران متولد شده و پدر
شود، چھ این نسب مشروع باشد و چھ  اش ثابت باشد، ایراني محسوب مي ، ھرگاه نسب طفل بھ پدر ایراني٢براساس بند 

نامشروع ـ بھ شرحي كھ گذشت ـ و بھ موجب بند سھ، ھرگاه والدین طفلي كھ در ایران متولد شده است، ھردو نامعلوم 
كند كھ این طفل، واقعا فرزند مشروع والدین  آید و فرق نمي خاك، آن طفل ایراني بھ شمار مي باشند، براساس سیستم

مجھولش باشد یا فرزند نامشروع آنھا؛ اما نسبت بھ موردي كھ مادر ایراني یا غیرایرانِي طفْل معلوم ولي پدر او نامعلوم 
از یك طرف، پدر و . ود آمده باشد، یا در خارجوج شود، چھ آن طفل در ایران بھ باشد، دستور صریحي مشاھده نمي

ي ایران بھ شمار آید و از طرفي مادر طفل معلوم است و موضوع  درنتیجھ، تابعیت ایراني او معلوم نیست تا طفل تبعھ
خصوص اگر مادر معلوم، غیرایراني باشد، و از طرف سوم، ممكن است این طفلي  گردد؛ بھ از شمول بند سھ خارج مي

ي این موارد باید از فن  در ھمھ. ر ایراني یا غیر ایراني او معلوم و پدرش مجھول است، در خارج متولد شده باشدكھ ماد
  .و آیین استنباط حقوق كمك گرفت و حكم مسئلھ را روشن كرد
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تصریح شده  حل آن گذار قرار گرفتھ و بھ راه اما در نظام حقوقي مصر، این مسئلھ تا حدود نسبتا زیادي موردتوجھ قانون
قانون ایران سخن گفتھ  ٩٧۶ي  ماده ٢چون بند  ، ھم١٩٣۵قانون مصوب  ۶ي  ماده ١است؛ چراكھ از یك طرف، در بند 

  :دارد و اعالم مي
، ١٩٩۵احمد مسلم، . (دنیا آمد، مصري است ھركس كھ از پدر مصري ـ چھ در خاك مصر و چھ در خارج از آن ـ بھ

  )١٩٣ص
لحاظ قانوني فقط بھ مادر مصري مسلم است و  ي موردي كھ نسب طفل بھ ھمین ماده درباره ٢و از سوي دیگر، در بند 

كھ نسب طبیعي او بھ پدر ھم ثابت  تا چھ رسد بھ آن) فرزند نامشروع از جانب پدر(نسب او بھ پدرش قانونا ثابت نیست 
ا چھ در مصر بھ دنیا آید و چھ در خارج گذار، نسب مادري را جایگزین نسب پدري ساختھ و این فرزند ر نباشد، قانون

  :گوید آن، مصري دانستھ، مي
. دنیا آید، مادام كھ نسبت قانوني او بھ پدرش ثابت نشده باشد ھركس كھ در خاك مصر یا خارج آن از مادري مصري بھ

  )ھمان(
انون مصر بھ صراحت شود كھ موضوعي كھ حكم آن در قانون ایران بھ سكوت گذشتھ، در ق صورت، مشاھده مي و بدین

  .بیان شده است
، ١٩۶٠الدین الوكیل،  شمس(نیز انعكاس یافتھ است » جمھوریة العربیة المتحده«ھمین مطلب در قانون تابعیت 

تر است و با فرض روشن و معلوم بودن نسب طبیعي  در این میان قانون تابعیت سوریھ، بھ فقھ اسالمي نزدیك). ٣٠٣ص
كند كھ حتي فرزندان نامشروع از پدر ـ یا  داند و تصریح مي ي اعطاي تابعیت سوري كافي ميفرزند بھ پدر، آن را برا

  :گوید قانون تابعیت مي ٢ي  از ماده ١در بند . روند ي سوریھ بھ شمار مي مادر ـ سوري، با اجراي سیستم خون تبعھ
كند  ـ كھ قبل از دیگري ـ بھ او اقرار مي آید، ھرگاه كھ یكي از والدین او فرزند نامشروع خردسال، سوري بھ شمار مي

  .سوري باشد
  :كند تصریح مي ٢و در بند 

. آید اگر پدرش سوري باشد اي واحد ثابت باشد، فرزنْد سوري بھ شمار مي گونھ ھرگاه نسب طبیعي طفل بھ پدر و مادر بھ
  )٣٠۴ھمان، ص(

اي براي نفي استبعاد از الحاق سیاسي فرزند نامشروع  ھتواند قرین كھ این صراحت قانوني تابعیت سوریھ نیز مي نتیجھ آن
  .ایراني بھ پدر طبیعي و تأییدي براي حكم بھ تابعیت ایراني او باشد

   
   :پاورقیھا

  . م١٩۶٠المعارف، منشاة : الدین؛ الجنسّیة و مركز األجانب، الطبعة الثانیة، اسكندریھ وكیل، شمس -١
اي از نسب نامشروع، در برابر نسب مشروع است، اما در  نسب طبیعي در اصطالح رایج حقوقي، تعبیر محترمانھ - ٢

جا از نظر چگونگي پیدایش فرزند، نسب بھ طبیعي و مصنوعي تقسیم شده است، جداي از آن كھ نسب مشروع باشد  این
  . یا نامشروع

جا، نسب طبیعي در برابر نسب مصنوعي نیست، بلكھ مقصود از آن نسبي است كھ  مقصود از نسب طبیعي در این -  ٣
یك از دو صفت  تواند بھ ھیچ وجود آمده است و از این جھت نمي بھ) چھ موافق و چھ مخالف قانون(خارج از قلمرو قانون 

ب طبیعي در عنوان مقالھ و مباحث آینده نسب نامشروع و مشروع و نامشروع متصف شود؛ اما مقصود از فرزند و نس
شود؛ چراكھ  طور خاص است كھ بھ دلیل ادب در گفتار و نوشتار، فرزند و نسب طبیعي خوانده مي فرزند متولد از زنا بھ

  . آید و آثار مترتب بر نسب قانوني و شرعي بر آن مترتب نیست بھ لحاظ حقوقي و قانوني فرزند بھ حساب نمي
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