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ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت وضعیت ارث جنینبررسی 
  از منظر فقهی و حقوقی) پدر(صاحب اسپرم 

  **االصلقازيقفشهرزاد   -*بیژن حاجی عزیزي 
  

  )15/12/1393: تاریخ پذیرش -15/9/1393: تاریخ دریافت(
  

  چکیده
حب فرزند شوند و انعقـاد  توانند به طور طبیعی صا آید که در آن زوجین نمی مواردي پیش می

هرگاه انتقال اسپرم . پذیرد نطفه با تلقیح اسپرم پدر و تخمک مادر در محیط آزمایشگاه صورت می
شود که فرزند متولّد از  پدر به رحم مادر مدتها پس از فوت پدر صورت گیرد، این سؤال مطرح می

برد یا خیر؟ نگارنده  خود ارث میاین تلقیح آیا داراي نسب مشروع و قانونی است و از پدر متوفی 
گذار در تشخیص نسب، ضابطه عرفی که همان تکون یک انسان قانونبه این نتیجه رسیده است که 

قانون مدنی شرط متأخر را 875از اسپرم پدر و تخمک مادر است را درنظر گرفته است و در ماده 
طفل ناشی از تلقیح مصنوعی بـه  هرگاه انتساب درخصوص ارث بردن جنین پذیرفته و معتقد است 

زنده متولّد شدن طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ولو پـس از فـوت پـدر،     مورث قطعی و ثابت باشد،
اش ارث نماید و از پدر متـوفی  کشف از مالکیت او نسبت به سهم االرثش از زمان فوت مورث می

  .  خواهد برد
  

  .، ارث،  شرایط ارثتلقیح مصنوعی پس از فوت پدر،  نسب:  واژگان کلیدي
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  مقدمه   . 1
امروزه با گسترش  حوزه دانش بشري و ظهور دستاوردهاي نـوین در عرصـه علـوم تجربـی،     

آیند که هر سیستم حقوقی ناگزیر  بایستی براي این قبیل  مسائل پیچیده فقهی و حقوقی  پدید می
هاي نـوینی اسـت کـه    تلقیح مصنوعی یکی از پدیده. هاي مناسب ارائه دهداز مشکالت راه حل

با شکوفایی دانش پزشکی، پا بـه عرصـه هسـتی نهـاده و موجـب ظهـور مسـائل جدیـد فقهـی و          
                                                                                                                                                .  حقوقی گردیده است

هایی است که با کمک آن زوجین نابارور از نعمت داشتن فرزند  تلقیح مصنوعی یکی از راه
علـم  (منظور از تلقیح مصنوعی، آبستنی زن با وسائل مصنوعی از طرق علمی. شوند برخوردار می

در تعریـف  ). 313، ص1385امـامی، صـفایی،   (بدون صورت گرفتن نزدیکـی اسـت  و ) پزشکی
مشابه دیگري گفته شده که تلقیح مصنوعی عبارت است از داخـل کـردن اسـپرم مـرد در رحـم      

منظور بارور کردن تخمک زن وسیله ابزار مصنوعی پزشکی بهیک زن بدون مقاربت جنسی،  به
امروزه،  با گسـترش  ). 423،ص1387قاسم زاده، صادقی، عراقی، امامی، برزویی،(و تکون جنین 

عنـوان یـک پدیـده علمـی در     امکانات و تکنولوژي پزشکی، تلقیح مصنوعی در سطح جهان بـه 
مورد حیوانات و انسان مطرح شده و با ترکیب تخمک زن و اسپرم مرد در محیط آزمایشـگاهی  

یل توالد هموار ساخته است که این امر در و انتقال آن به رحم مادر، راه را در زمینه تحقق و تسه
مورد نسل انسان مسائل حقوقی جدیدي را به دنبال داشـته و نیازمنـد روشـن شـدن روابـط طفـل       

  .  حاصل از تلقیح مصنوعی با صاحب اسپرم و تخمک و آثار حقوقی مترتب بر آن است
هـاي   دارد چـالش هـایی کـه بـا خـود بـه دنبـال        ها و موهبـت  رغم تمام فرصتاین مسأله علی

هـا در ابعـاد مختلفـی از جملـه مـذهبی، پزشـکی،        این چالش. بسیاري را نیز به همراه داشته است
هـا و نظـرات و    گردد که هریک از ایـن ابعـاد در جـاي خـود بحـث      اخالقی و حقوقی مطرح می

ر وضـع  متأسفانه نظام حقوقی ایران در این زمینـه از نظـ  .سؤاالت بسیاري را به همراه داشته است
قوانین و مقرراتی که بتواند پاسخگوي مشکالت و تنظیم کننده روابط پیچیـده حاصـل از تلقـیح    

لذا با توجه به وجود خأل قانونی در این .  عمل نیاورده استمصنوعی باشد، تالش چشمگیري به
هـاي مطروحـه در    زمینه از یک سو و بـا توجـه بـه بحـث برانگیـز بـودن ایـن موضـوع و چـالش         

تواند در رفـع ایـن   ن در مراجع قضایی از سویی دیگر، نتایج پژوهش حاضر نهایتاً میخصوص آ
  .نقیصه و تدوین قوانین جدید و راه بردي مثمر ثمر واقع شود
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به همین منظور، مقاله حاضر به بررسی وضعیت ارث جنین لقـاح یافتـه پـس از فـوت پـدر و      
پـردازد و در   ز منظـر فقهـی و حقـوقی مـی    هاي مطرح شده پیرامون این مسـأله ا  ها و بحث چالش

گردد و پس از آن به  جهت تبیین بهتر، ابتدا به وضعیت ارث جنین در زمان حیات پدر اشاره می
بررسی آراي فقهی و حقوقی مطروحه در مورد ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت 

  .شود پدر که موضوع اصلی این تحقیق است، پرداخته می
  

ینه تحقیق پیش. 2
ــاروري و از جملــه مســائل  مســأله تلقــیح مصــنوعی یکــی از روش  ــان ناب هــاي نــوین در درم

مستحدثه و حاصل تحوالت علمی و تکنولوژي عصر حاضـر اسـت کـه در دنیـاي امـروز مـورد       
در . هاي جنجال برانگیـزي را موجـب شـده اسـت    توجه قرار گرفته و در قلمرو علم حقوق بحث

تحقیقات زیادي در خصوص باروري از طریق تلقیح مصنوعی وآثار و ت وهاي اخیر مطالعاسال
احکام آن صورت گرفته که منجر به چاپ کتب و مقـاالت فارسـی و عربـی متعـددي از سـوي      

پـژوهش حاضـر در دو بخـش پیشـینه فارسـی و پیشـینه        رو پیشینهاز این ،دانان و فقها شدهحقوق
  .    گیرد میعربی مورد  بررسی قرار 

  
  پیشینه فارسی   .  2-1

عنـوان یکـی از   در کتاب خود به بررسی مسائل مربوط بـه تلقـیح مصـنوعی بـه    . 1380یزدي، 
هاي نوین در درمان ناباروري پرداخته و به این امر اشاره کرد که انتقال نطفه شـوهر متـوفی    شیوه

ودك متولـد  به رحم همسرش مجاز بوده و رابطه زوجیت آنها  پس از فـوت نیـز  باقیسـت و کـ    
معتقـد  ). 1384جعفري لنگرودي محمـد جعفـر،   (برد؛ در مقابل  شده از پدر متوفی خود ارث می

شود لذا، تلقـیح مصـنوعی پـس از فـوت      است که علقه زوجیت با فوت یکی از زوجین قطع می
در پـژوهش خـود   ). 1389مصـلحی عراقـی علـی حسـین،     . (آورد پدر نسب شرعی به وجود نمی

نگرودي معتقداست که اگر انعقاد نطفه پس از فـوت شـوهر بـه صـورت تلقـیح      همانند جعفري ل
مصنوعی صورت پذیرد، چنین طفلی نمیتواند جـزء وراث قـرار گیـرد، زیـرا موجودیـت وي در      

ضمن تأیید نظرات جعفري ). 1389اي خویی خلیل،  قبله. (هنگام فوت مورث شکل نگرفته است
دارد که اگر امر تلقیح مصـنوعی   بردن جنین، اذعان میبر ارث نلنگرودي و مصلحی عراقی مبنی
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پس از انتقال ترکه به وراث صورت پذیرد، حمل از ارث محروم خواهد بود، زیرا پس از انتقـال  
  . ماند تا به حمل برسد ترکه به ورثه چیزي از دارایی مورث باقی نمی

  
  پیشینه عربی. 2-2

اش بوت ارث را کافی دانسته، هرچند نطفهصرف انتساب فرزند به مورث در ث. 1386نجفی، 
نیـز بـراي صـحت انتسـاب حمـل بـه       ). 1404طباطبـایی، . (پس از فوت مورث منعقـد شـده باشـد   

). 1404حکـیم،  (در مقابـل  . دانـد  مورث، علم به وجود حمل در هنگام فوت مورث را معتبر مـی 
ین لقاح یافته پـس از  معتقد است که فوت یکی از زوجین باعث انقطاع رابطه زوجیت شده و جن

  .فوت پدرش به وي منتسب نیست
رسـد   طور به نظر مـی هاي انجام گرفته، اینهاي ذکر شده و پژوهش با توجه به بررسی پیشینه

اند و پژوهش جامع و کاملی  که هـم  که برخی منابع صرفاً اشاره مختصري به این موضوع داشته
ارث جنین لقاح یافته پس از فـوت پـدر پرداختـه    از منظر حقوقی و هم از منظر فقهی  به بررسی 

در قانون مدنی ایـران راجـع بـه اطفـال ناشـی از      با عنایت به اینکه   لذا. باشد، انجام نگرفته است 
تلقیح مصنوعی و آثارحقوقی مترتب برآن حکمی وجود نـدارد و مـا در ایـن زمینـه دچـار خـأل       

  .قانونی هستیم
  

  طرح مسأله. 3
  )پدر(دوران حیات صاحب اسپرم در لقاح یافته ارث جنین عیتوض: مبحث اول. 3-1

طـور طبیعـی صـاحب    تواننـد بـه   گوناگون نمی آید که درآن زوجین به علل مواردي پیش می
تشکیل جنین از طریق تلقیح اسپرم پدر با تخمک مادر و انتقال آن به رحم مادر در . فرزند شوند

موجـب  د و نوع خاصی از تلقیح مصنوعی است که بـه محیط آزمایشگاه  یکی از اکتشافات جدی
هـا   این مسأله علیرغم تمام فرصت. شود آن زن از طریق تزریق مصنوعی نطفه همسرش باردار می

هاي بسیاري را نیز خصوصاً در مورد طفل حاصـل   هایی که با خود به دنبال دارد چالش و موهبت
  . از آن به همراه داشته است

گردد این است که آیا تلقـیح نطفـه مـرد بـه      که در این زمینه مطرح می سؤالیاز بعد حقوقی
شـود داراي نسـب مشـروع و قـانونی      که از این طریق متولّد می رحم همسرش جایز است و طفلی
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هاي فقهی و حقوقی متعددي در ایـن زمینـه وجـود    برد یا خیر؟ دیدگاه بوده و از پدرش ارث می
  . گردد اره میدارد که در ذیل به اهم آنها اش

  
  دانان    دیدگاه هاي حقوق. 3-1-1

شـود و از آن تـاریخ آثـار     اصوالً وجود شخص طبیعی از نظر حقوقی بـا تولّـد او محقـق مـی    
شود شـخص   از آنجا که شخصیت قابلیتی است که موجب می. حقوقی بر آن مترتب خواهد شد

ف زنـده متولّـد شـدن ولـو     م صـر .ق 957صاحب حق و تکلیف گردد،  برهمین اساس طبق ماده 
شــود طفــل، تمــام آثــار حقــوقی را کســب نمایــد  اینکــه طفــل  بالفاصــله فــوت کنــد ســبب مــی

هـا از  بنابراین جنین از نظر حقوقی همانند سایر انسان). 26، ص1389عراقی علی حسین، مصلحی(
شـده  گردد که در فقه اسالمی و قانون مدنی ایران ایـن موضـوع تصـریح     بعضی حقوق متمتع می

گـذار در   قـانون . شروطی که در قانون براي تمتع جنین بیان شده، محقـق گـردد   اما بایستیاست؛ 
طور مطلق شرط وراثت قرار داده لکن در قانون تعریفی از نسب قانون مدنی نسب را به 861ماده 

منشـأ  رسد در تبیین ماهیت نسب از عرف پیروي کرده که از نظر عـرف   نظر میارائه ننموده و  به
عبارت دیگـر  به.  اعتبار رابطه نسبی عبارت است از تکون یک انسان از اسپرم مرد و تخمک زن

عرف پس از پیدایش طبیعی طفل از والدین خویش، یک امر اعتباري و قراردادي را بین طفل و 
کند که آن را نسب نامیـده و بـر ایـن رابطـه اعتبـاري آثـاري همچـون ارث         والدین او برقرار می

  ).162، ص 1388حمداللهی، روشن، (نماید  رتب میمت
. قانون مدنی ارث بردن جنین و شرایط آن به صـراحت بیـان شـده اسـت     957و 875در مواد 

بعـد از  شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است اگرچه فوراً«: گویدم می.ق 875ماده 
بر وجـود  گردد که عالوه ین استنباط میاز مفهوم مواد قانون مدنی و فقه اسالمی چن. »تولّد بمیرد

  :شرایط عمومی ارث دو شرط اساسی براي تمتع جنین از ارث وجود دارد که عبارتند از
  )موجود بودن جنین(انعقاد نطفه جنین در زمان فوت مورث -1
.زنده بودن جنین هنگام تولّد-2

ین فـوت منعقـد شـده    تواند از مورث خود ارث ببرد کـه نطفـه او حـ    بنابراین حمل در صورتی می
؛ به عبارتی دیگر، »شود مالکیت قائم به معدوم نمی«مبناي حکم قانون این قاعده عقلی است که . باشد

آید کـه در هنگـام فـوت     یابد و به ملکیت شخصی در می طور قهري انتقال میبا مرگ مورث ترکه به
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رود را  بـه سـوي او مـی    مورث موجود باشد زیرا، معـدوم قابلیـت جـذب حقـی را کـه در اثـر قرابـت       
گذار داشـتن نسـب مشـروع را شـرط تحقـق       با توجه به اینکه قانون). 216، ص1387کاتوزیان، (ندارد

بنابراین هرگاه شوهر نتوانـد بـا همسـرخود نزدیکـی کنـد و از طریـق عـادي صـاحب         وراثت دانسته،  
رت اگر تلقـیح مصـنوعی بـا    صواش داراي ماده حیاتی باشد، دراین فرزند شود ولی عقیم نبوده و نطفه

نظر بسیاري از علماي حقـوق،  نطفه شوهر در زمان حیات او انجام و از این طریق طفلی متولّد شود،  به
شک ملحق به شوهر یعنـی صـاحب نطفـه خواهـد بـود و از او ارث خواهـد بـرد، زیـرا تمـام           طفل بی

بنــابراین مالحظــه ). 316ص،1385امــامی، صــفایی، (شــرایط الزم بــراي نســب قــانونی را دارا اســت  
شود تکون جنین از طریـق لقـاح مصـنوعی تـأثیري در نسـب قـانونی او نـدارد زیـرا،  قـانون عمـل            می

  ).194، ص1383امامی، (نزدیکی را شرط نسب قانونی قرار نداده 
نظران معتقدند که اشـاره قـانون بـه نزدیکـی زن و شـوهر      در تأیید نظر فوق برخی از صاحب

آید که نزدیکـی را وسـیله منحصـر     نمیتعارف و عادي ایجاد جنین است و از آن برناظر به راه م
لذا در تلقیح مصنوعی، رابطـه زوجیـت بـین زن و مـرد کـه      . مشروع ساختن نسب قرار داده باشد

شود  شوند وجود دارد و آنچه سبب انتساب طفل به پدر و مادر می مادر و پدر طفل محسوب می
در این زمینه اداره حقوقی قـوه قضـاییه   ).  12، ص1383کاتوزیان،(است رابطه زوجیت بین آنها 
اعالم نمود طفل ناشی از تلقـیح بـا اسـپرم شـوهر      13/7/1377–3866/7در نظر مشورتی شماره 

درنتیجـه طفـل   . ملحق به شوهر است چه در زمان زوجیت و عده یا بعد از طالق و انقضاي عـده 
  .درش ملحق استولد الزنا نیست و به پدر و ما

  
هاي فقهادیدگاه.3-1-2

درخصوص جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسـپرم شـوهر در زمـان حیـات، اکثـر فقهـا از       
اهللا لنکرانـی و  اهللا میـرزا جـواد تبریـزي، آیـت    اي،آیـت  اهللا خامنـه اهللا گلپایگانی، آیـت جمله آیت

اد ایشـان ایـن عمـل جـایز و     انـد و بـه اعتقـ    اهللا موسوي اردبیلی قائل به جواز این عمـل شـده  آیت
باشد و طفل متولّد از این تلقـیح داراي نسـب مشـروع بـوده و جـز وراث محسـوب        بالاشکال می

نظـران هرگـاه عمـل تلقـیح     بـه عقیـده برخـی صـاحب    ). 150، ص1387علوي قزوینی،( شود  می
مقتضـاي  نباشد، دلیلی بر حرمت آن وجود نـدارد و  ...مستلزم مقدمات حرام از قبیل لمس، نظر و

نسـاؤکم  « برخی دیگر به آیه شـریفه ). 80، ص1415مؤمن، (اصل اباحه بر جواز آن داللت دارد 
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اشاره دارند و معتقدند که این آیه در مورد طلب فرزند است » حرث لکم فأتوا حرثکم انّی شئتم
ورت و زنان به مثابه کشتزارهایی براي تولید مثل هستند که آمیزش با آنها از هـر طریقـی کـه صـ    

بنابراین از آنجا که تلقیح نطفه مرد و تخمک همسر قانونی او  نیز یکی از .  باشدپذیرد، مجاز می
شیخ (هاي استیالد و باروري زن است، پس عموم آیه شامل تلقیح نطفه شوهر نیز خواهد بود راه

أنّ الاشـکال فـی   «: فرمایند امام خمینی در خصوص جواز این عمل می). 414، ص 1365طوسی، 
تلقیح ماءالرجل بزوجته جائز، وإن وجب االحتراز عن حصول مقـدمات محرّمـه ککـون الملقّـح     

اهللا آیـت ). 559خمینـی ، ص موسـوي (» اجنبیاً اؤ التلقـیح مسـتلزما ً للنظـر الـی مـاالیجوز النظرالیـه      
خویی نیز تلقیح نطفه مرد به رحم همسرش را جـایز و مشـروع دانسـته و معتقـد اسـت کـه طفـل        

  ). 428، ص1410خویی، (لّد شده از این تلقیح از پدر خویش ارث خواهد برد متو
ــه حلیلــه خــود  : فرمایــد اهللا گلپایگــانی نیــز در تأییــد نظریــات فــوق مــی آیــت تلقــیح نطفــه ب

که خود زوج متصدي باشد، اشکال ندارد و اوالد به وجود آمده از این تلقـیح حـالل   درصورتی
  ).  177، ص1372گلپایگانی،(وارث برقرار است زاده بوده و بین آنها رابطه ت

توان اینگونه استنتاج نمود، با توجـه بـه    دانان میهاي فقها و حقوقبنابراین براساس از دیدگاه
داند، لـذا هرگـاه    اینکه عرف، تکون طفل از نطفه دیگري را منشأ ایجاد رابطه نسبی میان آنها می

دکی متولّد شود، طفل فرزند قانونی صاحب نطفه اسپرم مرد با تخمک همسرش تلقیح شود وکو
  .خواهد بود و تمام آثار نسب صحیح  بین آنها جاري است و از یکدیگر ارث خواهند برد

  
  )پدر(بعد از وفات صاحب اسپرم  لقاح یافته ارث جنین وضعیت: مبحث دوم. 3-2

عد از فوت پـدر صـورت   افتد تلقیح مصنوعی اسپرم پدر با تخمک مادر مدتی ب گاه اتفاق می
شـود، آیـا طفـل بـه وجـود آمـده از چنـین تلقیحـی داراي نسـب           گیرد و این سؤال مطرح می می

هـاي فقهـی و حقـوقی    دیـدگاه برد یا خیـر؟  مشروع و قانونی است و از پدر متوفی خود ارث می
  .گردد متعددي در این زمینه وجود دارد که در ذیل به اهم آنها اشاره می

  
  دانان دگاه هاي حقوقدی. 3-2-1

قـانون مـدنی حمـل را از     875ماده دانان معتقدند که در پاسخ به سؤال فوق بسیاري از حقوق
داند، لذا اگر تاریخ انعقاد نطفه پس از مرگ پدر باشد، بایـد گفـت    تاریخ انعقاد نطفه موجود می
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انعقـاد نطفـه پـس از    درنتیجه اگر ). 217،ص1387کاتوزیان،(جنین در زمان مرگ موجود نبوده 
فوت شوهر در محیط آزمایشگاهی و به صورت تلقیح مصـنوعی صـورت پـذیرد، چنـین طفلـی      

تواند جز وراث قرار گیرد زیرا، موجودیت وي در هنگـام فـوت مـورث شـکل نگرفتـه و از       نمی
در تأییـد نظـر فـوق    ). 27، ص 1389مصـلحی عراقـی،   (لحاظ حقوقی نیز موجودیت نیافته است 

هرگاه در حین فوت مورث نطفه جنین منعقد نشده باشد خواه هنوز «می نیز معتقد است دکتر اما
برد زیرا، ترکه با فوت مورث به ورثه موجود  وارد رحم شده یا نشده باشد، او از متوفی ارث نمی

  ). 187، ص1349امامی،(» شود در حین فوت منتقل می
باشد و با موت  ربوط به شخصیت انسان میاز سویی دیگر با توجه به اینکه دارایی از حقوق م
گردد، از این رو، با مرگ هر انسانی دارایی  انسان و پایان گرفتن شخصیت حقوقی وي ساقط می

یابـد و بـا توجـه بـه اینکـه جنـین ناشـی از تلقـیح          او فقط به ورثه موجود حین الفوت انتقـال مـی  
ده و براي ارث بري فاقد اهلیـت  مصنوعی به معناي تخمک بارور شده در حین موت موجود نبو

باشـد و ارث بـردن چنـین طفلـی بـرخالف مبـانی سـنتی و فطـري نظـام وراثـت اسـت،              تمتّع می
توان او را جز وارث محسوب کرد زیرا ، طفل لقاح یافته پس از فوت پدر نـه داراي اهلیـت    نمی

،1374هیدي،شـ   -245، ص 1388حمداللهی، روشن، ( تمتّع بوده و نه داراي شخصیت حقوقی
  ).   30ص

گـذار در برخـی از مقـررات بـه     توان اینگونه استدالل نمود که قـانون  در رد نظریات فوق می
قانون مدنی شرط متأخر را در خصوص ارث بردن جنـین پذیرفتـه اسـت و مقـرر      875ویژه ماده 

تـوان   ین مـی بنابرا. داشته حمل مشروط به اینکه زنده متولّد شود، از مورث خود ارث خواهد برد
از نظر حقوقی برآن بود که زنده متولّد شدن طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ولو پس از فوت پـدر  

نماید زیـرا، هـدف غـایی از     کشف از مالکیت او نسبت به سهم االرثش از زمان فوت مورث می
رار گذار   نسب را شرط ارث بـردن قـ   باشد و قانون انعقاد نطفه، پیدایش حمل از نطفه مورث می

  . داده است
  

  هاي فقهادیدگاه. 3-2-2
بـر تشـخیص   بـه پاسـخ مناسـب در ایـن زمینـه مبتنـی      در مقابل، برخی از فقها معتقدند رسیدن 

تاریخ تملک وارثان است؛ یعنی اگر قبل از انتقال ترکه به ورثه عمل تلقیح صورت پذیرد،  قطعاً 
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اش  برد، هرچند در حین موت مـورث نطفـه   حمل در صورت زنده متولّد شدن از متوفی ارث می
رکـه صـورت پـذیرد ، حمـل از ارث محـروم      منعقد نشده باشد و اگر عمل تلقیح بعد از انتقـال ت 

ماند تا به حمـل برسـد    خواهد بود زیرا، بعد از انتقال ترکه به ورثه و تملک آنان چیزي باقی نمی
  ).  209، ص 1389اي خویی،قبله(

توان ارث بردن جنین لقاح یافته پس از فوت پدر را با ارث بردن ورثـه   در تأیید نظر فوق می
آورد و از  وت مورث مسلمانش کافر بوده و قبل از تقسیم ترکه اسـالم مـی  کافري که در زمان ف

کرد و نظریه انتقال قهري ترکه به وراث موجود در زمان فوت مورث را  برد، قیاس ترکه ارث می
باشد،  ترکه قبل از تقسیم جنین و تشکیل نطفه انعقاد تاریخ بنابراین هرگاه.  به نوعی تعدیل نمود

مجري  ارث جنینحاکم بر و مقررات به وراث، احکام ترکه انتقال به لحاظ عدم صورتاین در
 تشـکیل جنـین   باشـد، ولـی هرگـاه    مـی مزبور در ارث سهیم و جنین) م.ق 878ماده (خواهد بود 

بـه   ترکـه  باشد، طفل مزبور به دلیـل انتقـال قطعـی    متوفاً صورت گرفته مزبور پس از تقسیم ترکه
  .است محروماز ارث ایر وراثس

  
  دیدگاه فقها درمورد بقاي علقه زوجیت پس از مرگ. 3-2-2-1

اي دیگر از فقها معتقدند که رسیدن به پاسـخ منطقـی در ایـن زمینـه مسـتلزم احـراز ایـن         عده
شود یا اینکه پس از فوت شوهر علقه  مطلب است آیا مرگ شوهر سبب انقطاع علقه زوجیت می

سرش همچنان باقی خواهد ماند؟ به عبارتی دیگر، اگر قائل به این مطلب باشیم که زوجیت با هم
شود در این صـورت تلقـیح مزبـور از مصـادیق      فوت شوهر سبب انقطاع کامل رابطه زوجیت می

تلقیح نطفه مرد به زن اجنبی است و حکمی شـبیه زنـا دارد و نسـب طفـل متولّـد از ایـن تلقـیح،        
قـانون مـدنی ولـدالزنا از پـدر و مـادر خـویش ارث        884تیجه طبـق مـاده   باشد، در ن نامشروع می
در مقابل، اگر مرگ شوهر سبب انقطاع رابطه زوجیت نشود، عمل مذکور محکوم . نخواهد برد

باشـد و طفـل    به جواز است زیرا، تلقیح مذکور مصداق تلقیح نطفه مـرد بـه رحـم همسـرش مـی     
  . برد باشد و از صاحب اسپرم ارث می می متولّد از لقاح مصنوعی داراي نسب مشروع

اهللا خویی، شهید ثانی و صاحب جـواهر، قایـل بـه    در این رابطه فقهایی همچون مرحوم آیت
بقاي رابطه زوجیت پس از فوت شـوهر شـدند و نسـب طفـل لقـاح یافتـه پـس از فـوت زوج را         

طه زوجیـت پـس از   صاحب جواهر علّت بقاي راب. آورند مشروع و او را جز وراث به حساب می
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بر جواز تغسیل زوجه متوفی توسط زوج و لمس و نظر بـه او  فوت را ادلّه و روایات موجود مبنی
ومـن العجیـب تعلیلـه فـی      «ایشان در بحث از جواز تغسیل زوجین می فرمایند. اعالم نموده است

ان محمـد بـن    الحکم بعدم نظرها الی شیء من عوراته و قد انقطعت العصمه بینهمـا، مـع  : المنتهی
فی الصحیح عن امرأه توفیت أیصلح لزوجها أن ینظر الـی وجههـا و رأسـها؟    ) ع(مسلم سأل الباقر

نعم و کذا غیره مما تقدم مما یدل علی عدم انقطاع العصمه بینهما، بـل لعلـه کالضـروري    ) ع(قال
وجـوب حـد   شهید ثانی نیز دلیل بقاي علقه زوجیت را عـدم  ). 53، ص1367نجفی،(»من مذهبنا 

زنا  بر شوهر سابق در صورت وطی نامبرده با زوجه متوفاي خود اعالم نمـوده اسـت و اسـتدالل    
کـه فقهـا وطـی میـت     کرده که بنا به نظر اکثریت فقها وطی میت مسـتوجب حـد اسـت درحـالی    

 (دانند  دانند و صرفاً بعضی از فقها او را مستوجب تعزیر می توسط همسر او را مستوجب حد نمی
ولکم «بر دالیل پیشین به آیه شریفه اهللا خویی عالوهمرحوم آیت). 326، ص9، 1410شهید ثانی،

ــم  ــاترك ازواجک ــف م ــی  » نص ــرده و م ــتناد ک ــاء اس ــوره نس ــریم    از س ــرآن ک ــه در ق ــد ک فرمای
در مورد زنی که فوت کـرده، اطـالق شـده و از آنجـا کـه رابطـه میـان حکـم و         » ازواجکم«واژه

تامه و معلول آن است، پس جمیع آثار مترتبه  بر عنوان زوجه یـا زوج  نیـز   موضوع، رابطه علت 
ــه        ــد نفقـ ــوده، ماننـ ــی بـ ــوع آن منتفـ ــه موضـ ــامی کـ ــر احکـ ــت مگـ ــد داشـ ــتمرار خواهـ اسـ

» ع«سـألت ابـا عبـداهللا    «همچنین در صحیحه عبداهللا بن سنان آمده است ). 111،ص1410خویی،(
ازامـام  » ؛....البـاس بـذلک  : فقـال ...تموت او یغسلها عن الرجل ایصلح له أن ینظر الی امراته حین 

تواند به همسر متـوفّی خـود نگـاه کنـد یـا او را غسـل دهـد؟ امـام          پرسیدم آیا مرد می» ع«صادق 
  ).713، ص1403عاملی، (فرمودند اشکال ندارد 

اش و جـواز تلقـیح    شود بقاي رابطه زوجیت بین همسـر متـوفی بـا زوجـه     بنابراین مالحظه می
باقی مانده از شوهر متوفی به همسر نامبرده، مورد قبول  بسیاري از فقهاي معاصر بوده و  بـه   نطفه

و روایات وارده در باب جواز نظر، لمس و تغسیل جسد یکی از زوجین  »ازواجکم «موجب آیه 
توان برآن بود که تمام احکام مترتـب بـر عنـوان زوجیـت، بـه زمـان پـس از         توسط دیگري، می

.  سري خواهد یافت، مگر احکامی که موضوع آنها منتفی است ماننـد آمیـزش و نفقـه   مرگ نیز ت
شاید بتوان ادعا کرد که جواز تلقیح محدود به زمان فوت تا دفن شوهر نیست؛ بلکه تا زمانی که 
نطفه قابلیت باروري دارد، تلقیح آن جایز اسـت و طفـل متولّـد از تلقـیح مصـنوعی داراي نسـب       

  . از مورث خویش ارث خواهد برد باشد و مشروع می
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داننـد و   برخی از فقهاي معاصر نیز نطفه انسان را در حکـم اجـزا و اعضـاي بـدن متـوفی مـی      
لذا انتقال نطفه شوهر متوفّی بـه  . معتقدند استفاده از آن در صورت وصیت متوفی بالاشکال است

زوجیت بین آنان نیز باقی بر آن رابطه باشد و عالوه رحم همسرش براي اغراض عقالیی جایز می
توان گفت صرف انتساب فرزند به مـورث در ثبـوت    رو میاز این). 187، ص1380یزدي،(است 

صاحب جواهر در کتابش . ارث کافی است هرچند نطفه او پس از فوت مورث منعقد شده باشد
؛ »...ذلـک  فانه ال دلیل علی اعتبار مقارنه صدق الولد للموت، بـل یکفـی الصـدق بعـد    «فرماید  می

دلیلی بر اعتبار همزمانی میان صدق عنوان ولد و فوت مورث وجود ندارد،  بلکـه صـدق عنـوان    
  ).  39، ص1386نجفی، (کند  ولد  بعد از فوت  نیز کفایت می

نعم یشترط العلم بوجوده عندالموت لحکـم بانتسـابه   «: فرماید صاحب ریاض در این زمینه می
ل به مورث، علم به وجود حمل در هنگـام فـوت مـورث معتبـر     براي صحت انتساب حم.»...الیه

اهللا خویی نیز اعتقـاد دارنـد شـرط وجـود وارث     آیت).372، ص1404طباطبایی سید علی،(است
بنـابراین  .  حین فوت مورث موضوعیت نداشته و به سبب کاشفیت آن از نسب اخـذ شـده اسـت   

اه فقـه، ارث او مشـکلی نخواهـد داشـت     اگر نطفه بعد از موت مورث  نیز منعقد گردد از دیـدگ 
فلـو  «: همچنین محقق اردبیلی در مجمع الفائـده و البرهـان آورده اسـت   ). 100، ص1410خویی،(

جامع فمات بعده بالفصل ثم جادالولد القل مده الحمل و قبل مضی اقصاه بحیـث یحکـم بکونـه    
رش، بمیـرد و سـپس طفلـی    بالفاصله پس از جمـاع بـا همسـ    هرگاه مردي .».. ملحقا به یرث أبیه

که با توجه به امارات مربوط به حداقل و حداکثر دوران بـارداري، بـه متـوفی ملحـق     متولد شود
  ).546ص ،1414اردبیلی، محقق(»بردشود، طفل مزبور از پدر خود ارث می

توان گفت طفلی کـه نطفـه آن    بنابراین هرگاه انتساب طفل به مورث قطعی و ثابت باشد، می
توانـد   یق لقاح مصنوعی و بعد از فوت مورث تشکیل شده، جز وراث محسوب شده و مـی از طر

  . از پدر خویش ارث ببرد
  

  دیدگاه فقها در مورد انقطاع علقه زوجیت پس از مرگ. 3-2-2-2
اند  اي دیگر قائل به عدم بقاي رابطه زوجیت پس از مرگ یکی از زوجین شده در مقابل عده

نی که براي ثبـوت کفـن زوجـه بـر زوج بـه بقـاي علقـه زوجیـت اسـتناد          و در نقد استدالل کسا
لکنه لیس هو المستند کما عرفت وإن کان ظاهر المعتبر و الذکري و جامع  «: گویند اند، می کرده
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المقاصد و غیرها تعلیله به لکنه فی غیر محله النقطاع الزوجیه بـالموت و عـدم کـون الکفـن مـن      
زیرا، به اعتقـاد آنـان علقـه زوجیـت بـا      ) 85، ص4، ج 1404محسن،  حکیم سید(»النفقه الواجبه

شود و در مواردي که رابطه نکاح بین زن و شـوهر وجـود نداشـته     فوت یکی از زوجین قطع می
، 1، ج1384جعفـري لنگـرودي،   (آورد باشد، تلقیح مصنوعی نطفه هم نسب شرعی به وجود نمی

  ). 110ص
 «:طاع علقه زوجیت پس از مرگ، استناد کرده اند حـدیث از جمله دالیلی که معتقدان به انق

فاطمـه،  ) ع(لمـا غسـل علـی   : وجدت بخط الشیخ محمد بن علی الجبعی نقالً من خط الشهید قال
هـی زوجتـک فـی الـدنیا و     ): ص(أمـا سـمعت قـول النبـی    : قال له ابن عباس اغسلت فاطمه؟ قـال 

مـی   ».عصمه بالموت فالیجـوز للـزوج التغسـیل   هذا التعلیل یدل علی انقطاع ال: قال الشهید. اآلخره
  ).186، ص2ق، ج1408نوري ، (باشد

انقطاع وجوب انفاق به زوجه  -1دالیل دیگر انقطاع علقه زوجیت به اعتقاد این دسته از فقها 
در مدت عده وفات است به طوري که اگـر علقـه زوجیـت پـس از مـرگ اسـتمرار یابـد،  بایـد         

عـدم حرمـت    -2. ه هم بر شوهر واجب باشد درحالیکه اینگونه نیستاحکام زوجیت از قبیل نفق
ازدواج مرد پس از مرگ همسرش با زن پنجم یا خواهر زن  نشـانگر عـدم بقـاي علقـه زوجیـت      

گـردد و   به اعتقاد این دسته از فقها فوت یکی از زوجین باعث انقطاع رابطه زوجیـت مـی  . است 
شـود و از او ارث نخواهـد    وت او بـه پـدرش ملحـق نمـی    جنین لقاح یافته از اسپرم پدر پس از فـ 

  ). 86، ص 4، ج 1404حکیم سید محسن، (برد
ولکـم نصـف   ( هاي مطرح شده خصوصاً  به موجب آیه شـریفه سـوره نسـاء   براساس دیدگاه

و روایات وارده در باب جـواز نظـر، لمـس و تغسـیل جسـد یکـی از زوجـین        ) ماترك ازواجکم
یجه گرفت که تمام احکام مترتب بر عنوان زوجیت، به زمـان پـس از   توان نتتوسط دیگري، می

. مرگ نیز تسري خواهد یافت، مگر احکامی که موضوع آنها منتفی است، مانند آمیزش و نفقـه  
تـوان بقـاي آنهـا را     لذا در موارد شک در بقا و استمرار برخی از احکام مترتب بر زوجیـت، مـی  

شـاید  . رحم همسرش پس از فوت شـوهر را جـایز دانسـت    استصحاب کرد و تلقیح نطفه مرد به
بتوان ادعا کرد که جواز تلقیح محدود به زمان فوت تا دفن شوهر نیست، و تـا زمـانی کـه نطفـه     

  .قابلیت باروري دارد،  تلقیح آن جایز است، هرچند بدن شوهر نیز دفن شده باشد
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  گیري  نتیجه. 4
  :عنوان نتایج این بحث اشاره کردزیر بهتوان به نکات  براساس آنچه گفته شد، می

هرگاه شوهر نتواند با همسر خود نزدیکی کند و از طریق عادي صاحب فرزند شود ولی -1
اش داراي ماده حیاتی باشد، در این صورت اگر تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر  عقیم نبوده و نطفه

ق طفلی متولّد شود، طفل بی شـک  در زمان حیات او در محیط آزمایشگاهی انجام و از این طری
طـور کـه ذکـر    ملحق به شوهر یعنی صاحب نطفه خواهد بود و از او ارث خواهد برد زیرا، همان

  . شد تمام شرایط الزم براي نسب قانونی را دارا است
نگارنـده در پرتـو بررسـی    در خصوص وضعیت ارث جنین لقاح یافته پس از فوت پدر،  -2

شرط وراثت را  875اگرچه قانون مدنی در ماده  کهه این نتیجه رسیده نظریات فقهی و حقوقی ب
طـور  زنده بودن در حین فوت مورث دانسته است و مقرر داشته کـه بـا مـرگ مـورث، ترکـه بـه      

آید که در هنگام فوت مورث موجود باشد و شـمول آن نسـبت    قهري به ملکیت شخصی در می
شده و به رحم مادر منتقل گردیده باشد، بـه علـت   اش پس از فوت پدر منعقد  به حملی که نطفه

شـود    باشد؛ لکن مالحظـه مـی   اینکه مورد از مصادیق تملیک معدوم خواهد بود، مورد تردید می
قانون مدنی شرط متـأخر   875ویژه در قسمت اخیر همان ماده گذار در برخی از مقررات بهقانون

داشته حمل مشروط به اینکـه زنـده متولـد    را در خصوص ارث بردن جنین پذیرفته است و مقرر 
توان از نظر حقوقی برآن بود کـه زنـده متولّـد     بنابراین می. شود، از مورث خود ارث خواهد برد

شدن طفل  ناشی از تلقیح مصنوعی ولو پس از فوت پدر، کشف از مالکیـت او نسـبت بـه سـهم     
د نطفـه، پیـدایش حمـل از نطفـه     نماید، زیرا هدف غایی از انعقا االرثش از زمان فوت مورث می

  . گذار  نسب را شرط ارث بردن قرار داده است مورث بوده و قانون
شـود در   طور مطلق شرط وراثت قـرار داده لکـن مالحظـه مـی    قانون مدنی نسب را به 861ماده - 3

گـذار در تشـخیص نسـب،    خصوص نسب قانونی هیچ ضابطه شـرعی خاصـی وجـود نـدارد و قـانون     
همان تکون یک انسان از اسپرم پدر و تخمک مادر بوده را در نظر گرفته است، لـذا   ضابطه عرفی که

اسـپرم پـدر وتخمـک    (توان برمبناي تحلیل عقلی و از منظر عدالت و انصاف فرزند متولد از تلقیح  می
  . پس از فوت پدر را داراي نسب قانونی و شرعی و از جمله وراث متوفی دانست) مادر

آیـد کـه در زمـان     طور قهري به ملکیت اشخاصـی در مـی  مورث ترکه بهاگرچه با مرگ  -4
توان ارث بردن جنین لقاح یافتـه پـس از فـوت پـدرش را بـا       فوت مورث زنده بوده اند لیکن می
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ارث بردن ورثه کافري که در زمان فوت مورث مسـلمانش کـافر بـوده و قبـل از تقسـیم ترکـه،       
قیاس نمود و نظریه انتقال قهري ترکه به وراث موجود در برد، آورد و از ترکه ارث می اسالم می

قبـل   جنین و تشکیل نطفه انعقاد تاریخ بنابراین هرگاه. زمان  فوت مورث را به نوعی تعدیل نمود
 و مقـررات  بـه وراث، احکـام   ترکـه  انتقـال  بـه لحـاظ عـدم    این صورتباشد، در ترکه از تقسیم
باشـد،   مـی مزبور در ارث سـهیم  و جنین) م.ق 878ماده (خواهد بود  مجري ارث جنینحاکم بر

باشـد، طفـل مزبـور بـه      گرفتـه متوفاً صـورت  مزبور پس از تقسیم ترکه تشکیل جنین ولی هرگاه
  .است محروماز ارث به سایر وراث ترکه دلیل انتقال قطعی

مدنی ایران راجع به اطفال ناشی از تلقیح در قانون شود با عنایت به اینکه  در انتها پیشنهاد می 
مصنوعی و آثار حقوقی مترتب برآن حکمی وجود ندارد و ما در این زمینـه دچـار خـأل قـانونی     

هـاي مطروحـه در خصـوص آن،     با توجه به بحث برانگیز بودن ایـن موضـوع و چـالش    هستیم و
هـوري اسـالمی ایـران در    قانون مدنی جمگیري از تجارب کشورهاي دیگر،  با بهرهشایسته است 

و قـوانینی مـدونی کـه پاسـخگوي  نیازهـا و       مورد این مسأله مـورد اصـالح و بـازبینی قرارگیـرد    
  .باشد، تهیه گردد هاي علمی  هماهنگ با پیشرفت
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