
  

  اثبات النسب بین الطرق التقلیدیة والطرق الحدیثة

  

  

  نبال رویس حمزة جاسم/ الباحث 

  اشرافب

  االستاذ المساعد اسعد فاضل مندیل

  

  

  

  ة ـــــــــــــمقدم

اھتماماً بالغاً ، واولتھ عنایة خاصة ، فبات ثابتاً عند اھتمت البشریة منذ فجر التاریخ باالنساب
جمیع االمم ان حفظ االنساب من اھم دعائم قیام الحیاة االنسانیة واالجتماعیة وضمان 
استقرارھا ونقائھا وطھارتھا ، وان ضیاع االنساب فیة انحراف عن قواعد الفطره السلیمة 

التي في حفظ االنساب ال یكون اال في المجتمعات واھدار لقیمة الحیاة االنسانیة ، والتفریط 
استشرى فیھا االنحالل االخالقي وتغلل فیھا الفساد لیطال اللبنة االساسیة في المجتمع وھي 

  .االسرة 

ولما كانت رابطة النسب اسمى الروابط االنسانیة ، فقد اھتمت بھا الشریعة االسالمیة اھتماماً 
الجاً، ومنع الشارع الحكیم كل مایؤدي الى خلط االنساب او فائقاً حفظاً ووقایة وحمایة وع

احد المقاصد ، فحفظ النسب ھوالمساس بھا بأعتبارھا حق مصان ومقرر لھم من هللا تعالى
  .الشریعة االسالمیة بحفظھاالتي جاءت الضروریة 

بسیاج منیع وبنتھ على دعائم قویة وأحاطتھواذا كانت الشریعة االسالمیة حافظت على النسب 
النافیة واضحة االسس والمعالم ، فأنھا في المقابل حافظت على الحق في نفیھ متى قامت االدلة 

حكیم على ان الیتفشى في المجتمع الفساد وان الیدخل في انسب من ، حرصا من الشارع اللھ 
  .لیس منھ وان الینكر من كان منھ 

میة المعاصره فقد وضعنا العلم امام معطیات وحقائق لھا اثار وفي ضوء المستجدات العل
  .ودالالت قویة في مجال اثبات ونفي النسب 

  



  البحثطبیعة –اوالً 

الموضوع عباره عن دراسة فقھیة وقانونیة حول اھمیة اثبات النسب ، والذي یدخل ضمن 
على االحتیاط والحذر والمرتبطة اطار فلسفة التشریع االسالمي في حفظ االنساب والمبنیة 

الى باإلضافةارتباطاً وثیقاً بالضروریات الخمس التي یؤدي المساس بھا الى اختالل الحیاة ، 
ربط الموضوع بالتقنیات الحدیثة ومدى قدرتھا بالفصل في مثل ھذه االمور الحساسة والخطیرة 

.  

  

  اھمیة البحث –ثانیاً 

وضوعھ المتعلق بأثبات النسب وھو موضوع في غایة الدقھ ھمیة ھذا البحث من حیث  متبرز ا
ت الشریعة والخطورة في الشریعة االسالمیة بأعتبار النسب من الضروریات الخمس التي جاء

  .االسالمیة بحفظھا 

تعتبر  دراسة  اثبات النسب بین الطرق التقلیدیة والتقنیات الحدیثة من القضایا الفقھیة 
قدرة ھذا الموضوع في ضوء مدى بیان معالمھا ، وان دراسةالمعاصره والتي البد من

مستجدات العلمیة دراسة فقھیة متأنیة تھدف الى قطع دابر الفساد ، ومنع اختالط االنساب لا
  .وحتى الیدخل في نسب الرجل من لیس منھ 

دیة كذلك تظھر اھمیة البحث من خالل توضیح االسس والضوابط التي تستند علیھا الطرق التقلی
وضمان حقوق االفراد من مخاطر الطرق التقنیة الحدیثة والتقنیة الحدیثة في اثبات النسب 

ومدى توافقھا مع ماورد في الشریعة االسالمیة والقانون ، ومعرفة مدى اعتماد احكام القضاء 
  .على االدلة التقلیدیة ام التقنیة الحدیثة وماینتج عنھا من اثار

  

  اختیار الموضوع اسباب–ثالثاً 

.اھمیة الموضوع والتي سبق االشارة الیھا - ١
.رغبة في ان یأخذ الموضع حقة في البحث كدراسة علمیة منھجیة شاملة - ٢
ابراز معالم الشریعة االسالمیة ، واستجالء مواقفھا من الحقائق العلمیة ومدى - ٣

.المجتمعمشروعیة تطویعھا بھدف انتظام الحیاة االجتماعیة وتماسك 
.بالزواج بین المحارم بسبب الجھل بالنسبفي المحظورلمنع وقوع - ٤
العمل على انشاء مختبرات خاصة مجھزة بكافة االجھزة الحدیثة من اجل أجراء تحلیل - ٥

.البصمة الوراثیة 
معالجة النواقص الموجودة في قانون االحوال الشخصیة فیما یتعلق بتحدید اقصى مدة - ٦

.یة كوسیلھ اثبات الى جانب الوسائل التقلیدیةالحمل واضافھ الوسیلھ العلم
.االتیان بنصوص جدیدة في قانون االثبات او االحوال الشخصیة بشأن البصمة الوراثیة- ٧
ان الجمع بین الناحیة الشرعیة والناحیة العلمیة یحتاج الى دراسة مستفیضة ودقیقة - ٨

ي النسب والتي تحتاج الللوقوف على مدى استخدام مثل ھذة التقنیات الحدیثة في اثبات
.بیان رأي الشارع في ھذا االمر 



  

  بیان البحث –رابعاً 

فرضیة البحث   -أ
الدراسة تقوم على مدى مالئمة الطرق التقلیدیة في الثبات النسب ومدى قدرتھا ھذه

على تقدیم نتائج صحیحة ، وتفترض ان ھذه الطرق غیر كافیة الثبات النسب ، لذا 
وما التقنیات الحدیثة في اثبات النسبالى معرفة مدى  قدرتالدراسة سعى ھذه ت

احدثتھ الوسائل العلمیة الحدیثة من ثوره من حیث بیان اثرھا في االثبات وبیان دورھا 
ومدى حجیتھا كوسیلة اثبات في الشریعة والقانون ومعرفة االثار المترتبة على 

  .استخدامھا 
  

البحث سؤال   -ب
یتعلق سؤال البحث المركزي ماھي المعوقات التي تعترض اثبات النسب بالطرق 

المشرع العراقي النافذ على االستعانة بالطرق الحدیثة ؟ وماھي قدرةالتقلیدیة ؟ ومدى 
المعوقات التي تقف امامھ خصوصا وان القانون اشار الى احترام الحیاة الخاصة وعدم 

واز اجبار الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسھ ؟ انتھاك السالمة الجسدیة وعدم ج
وماھي االقتراحات التي تعالج ھذه المشاكل ؟ وھل تقف ھذه المشاكل حائل وبالتالي 

  .الرجوع واالعتماد على الطرق التقلیدیة


