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 مقدمه

پ امروزه با استفاده از روش قب،د مثـل يـ شرفته كمكى توليهاى ، اسـپرم، جنـينيل اهـدا يـ از

و انجماد رو ويتخمك و مشكالت ـ اى در مـورد ارث كودكـان آزماژهيان مسائل شگاهى بـروز ي

ايتر مهم.اى گذشته سابقه نداشته استه كرده كه در زمان  زمين مسائلى كه در وين نه قابل طـرح

از، اند بررسى :عبارتند

طري وضع.1 ارث(، انـد متولد شده) خارج رحمى(ح مصنوعىيق تلقيت ارث كودكانى كه از

؛)يشگاهيآزماكودكان 

ييبنابر مبنـا(ا تخمكيپس از وفات صاحب اسپرمهاآن كه نطفهيت ارث كودكاني وضع.2

 منعقد شده است؛) كه زن صاحب تخمك مادر طفل شناخته شود

جني وضع.3 ا،ن منجمد شدهيت ارث آيو باين كه جنيا نيد براى جنين مزبور دريز همانند ن

ـ مورث كنار نهاده شـود نى از تركهيرحم مقدار مع خ ي ،و در صـورت مثبـت بـودن پاسـخ،ريـا

 است؟مقدار زمانى آن چه محدوده

بر اين مقاله تالش داريم ما در از با تكيه و نيز بهـره گيـري و قواعد كلي فقه وحقوق اصول

رو ايـناز،يمي براى سـؤاالت فـوق پاسـخ مناسـب ارائـه نمـا هاي حقوقي فتاواي فقها وانديشه 

:دنبال خواهيم كردمبحث اين نوشتار را ضمن چند مطالب

؛شگاهىيت ارث كودكان آزماي وضع.1

جني وضع.2 ؛افته بعد از وفات صاحب اسپرمين لقاحيت ارث

جني وضع.3 .ن منجمد شدهيت ارث

. اصالحي خود را ارائه خواهيم كرديهادر پايان نيز پيشنهاد

 شگاهىيت ارث كودكان آزمايوضع

ا كـى از موجبـات ارث شـناخته شـدهينـسب، رانيـام.ق 861مطابق مادهكهنيبا توجه به

مىيق تلقينى كه از طر مسأله ارث كودكا، است ا عدم ثبـوتيتابع ثبوت، شوندح مصنوعى متولد
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م و صاحبان اسپرمينسب ويان طفل م چنانچه رابطه.ا رحم استيا تخمك و يـ نـسبى ان طفـل

سويصاحب اسپرم از  دويا رحميوصاحب تخمك،ك مـ(ا هر سأله بنا بـر اخـتالف مبـانى در

د) نسب مادرى  رب،گرياز سوى شيسمه م؛ناخته شودت مىينهاآناني توارث و بـرز برقرار شود

م عكس هر گاه رابطه  و والدينسبى م، كى او برقرار نشودين ژنتيان كودك هاآنانيمسأله توارث

بين ا. موضوع خواهد بوديانتفاهز سالبه و حـاالتيـذ،ح اجمـالىين توضـيـ پس از الً فـروض

:م دادير خواهالً مورد بررسى قرايمختلف مسأله را تفص

ح با اسپرم شوهريتوارث در تلق)فال

و اهل سنت(نيقيفريفقها ده عموميبه عق ـ اعم از داخـل(ح مصنوعىيهرگاه تلق) اماميه ا ي

و رحم زوجه) خارج رحمى و تخمك ديبا استفاده از اسپرم شوهر گر شـوهر صـورتيا همسر

) بنابر اختالف مبـانى(ا رحميك صاحب تخما زوجهيو) شوهر(كودك به صاحب اسپرم،رديگ

و نت ميمنتسب خواهد بود مىهاآنانيجتاً توارث آي امامي از فقها.گردد برقرار تيـه فقط مرحوم

و كودك را تنها به مادر ملحقافتو) شوهر(م به عدم انتساب طفل به صاحب اسپرمياهللا حك  داده

.)215ص، 1400،ميحك( دانسته است

:ه در تحقق نسب دو امر معتبر استاين فقيدهيبه عق

طريارتباط جنسى زوج: اول ؛ق مشروعين به

طر:دوم .ق متعارفي انتقال اسپرم از

و طفـل ثابـت هـاآننـسب ميـان، اگر ارتباط جنسى ميان زن ومرد نامشروع باشـد، اين بنابر

طر، شود نمى انيچنهم.ق متعارف واقع شده باشديهر چند انتقال اسپرم از زن اگـر رتبـاط ميـان

طر، ومرد مشروع بوده .شود نسب ثابت نمى،ق نامتعارف صورت گيرديولى انتقال اسپرم از

ايبد م،هين نظريهى است براساس و كـودك آزمايرابطه توارث ـ ان صـاحب اسـپرم شگاهى ي

.شود برقرار نمى

ا نين نظريولى عقيز؛ستيه از قوت فقهى الزم برخوردار ايرا به كـودك،هيمامده اكثر فقهاى

ماننـد مـساحقه صـورت،ر اثر عمـل حـرامباگر چه انتقال اسپرم، به صاحب اسپرم ملحق است 

و 538ص، 1419، عالمة حلـى؛421ص، 1414،د ثانىيشه؛397ص، 1400، نجفي( باشد گرفته

صح)35ص، 1418، طباطبائى مؤينحيو اخبار ايز ا چنـان؛ن مطلـب اسـتيد ـ كـه ن مطلـب از ي

ن)ع( از امام حسنت منقوليروا مىيدر مورد مساحقه دختر باكره با زن شوهردار شـودز استفاده

تا، عاملى( ).426ص، بي
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 توارث در اهداى گامت)ب

ا فقدان اسپرم زوج اسـت كـه درمـان آن بـا اهـداىيمشكل نابارورى گاهى ناشى از ضعف

زيو گاهى نابارورى با فقدان،رديپذ اسپرم صورت مى درا ضعف تخمك وجـه ارتبـاط دارد كـه

مىيا و گاهى مـشكل نابـارورى از جانـب، ابدين فرض درمان نابارورى با اهداى تخمك تحقق

طريزوج جنين است كه درمان آن از جن، گيردمين صورتيق اهداى ن متعلـقيو باالخره گاهى

زن،ن استيبه زوج طر، ولى به علت ناسالم بودن رحم دن بـه رحـميق انتقـال جنـياز گـريزن

مى)نيمادر جانش( هر. شود كودك متولد هاى فوق را جداگانه مورد بررسـىك از صورتيحال

:م داديقرار خواه

)گانهيب(رث در حالت اهداى اسپرمت تواي وضع.1

و رحـم سـالميول، در صورتى كه زوج فاقد اسپرم بارور بوده كن زوجه داراى تخمك بارور

 در مـسأله اهـداى اسـپرم.رديـگق اهداى اسپرم صورت مـىي از طر معموالً درمان ناباروى، باشد

مىياول ازيوضع، شودن سؤالى كه مطرح ويت نسب كودك متولد شده با صاحب اسپرم ك سـو

ديرندگان اسپرم اهدايگ ا.گر استيى از سوى زوج فاقد اسپرم با كـودك متولـدكهنيقدر مسلّم

ه  اچ گونه رابطهيشده و را نسب امرى اسـت كـهيز؛ برند گر ارث نمىيكديازدونينسبى ندارد

و در مسأله مى گرى انتزاعيد از تكون طفل از نطفه  و يـ تولچ گونـه رابطـهيهـ مفـروض شود دى

ميتكو اينى و طفل متولد شده وجود ندارد ان زوج فاقد كودك به صـاحب نطفـه، برعكس.سپرم

ن ملحق مى  و رابطه توارث ميگردد مىبهاآنانيز معيز؛شود رقرار ار ثبـوت نـسب كـه همانـايرا

د  حدهاآندر مورد، گرى استيتكون طفل از نطفه و صحيصادق است حه محمد بن مـسلميث

ن  ايـز؛ز بر آن داللـت دارديدر مورد مساحقه زن شوهردار با دختر باكره ـ را در امـام،ثين حـد ي

أبي«: فرمودند)ع(حسن كودك به پدرش كه صاحب نطفه اسـت رد؛ه صاحب النطفةيرد الولد إلى

نيو جماعتى از فقهاى امام؛»شود مى ايه عقيز بر بدهين و در لحوق فرزنـدها آن تر كلماتشياند

چن  ، عالمـه حلـى؛707ص، بـي تـا، طوسى(»النّه من مائه«:ل شده استين تعليبه صاحب اسپرم

، 1363،ني فخـر المحققـ؛537ص، 1406، ابـن بـراج؛25ص، 1418، طباطبائى؛538ص، 1419

).284ص،تايب،و خوئى 421ص، 1414،د ثانىيشه؛494ص

ا پيگروهى از صاحبنظران بر از دگىيچين باورند كه با توجه به هاى مـسائل حقـوقى ناشـى

با،ح مصنوعىيفروض مختلف تلق  ويمسائل مالى را و( فـصل نمـودد با مـصالحه حـل  سـمت

فق سخنراني، پژوهشكده ابن سينا نير الوسي در تحر.)223ص، 1380،هياحمدى :ز آمده اسـتيله
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بياگر تلق« و زن صورت گرفتـه باشـديح مصنوعى با و اطالع مرد در مـسأله ارث، گانگان با علم

سا:اط كرديد احتيبا ارار ورثه كودك متولد شدهي نه طرياز وين ق بكلّى از ارث محـروم سـازند

ا »بلكـه بـا ورثـه مـصالحه كننـد،ث خـود را ملـك خـود بدانـد سهم االر همه،ن كه كودكينه

).565ص، 1409،نىيخم(

آ بياز تلق شده گانى در خصوص طفل متولديت اهللا گلپاي مرحوم گانـهيح مصنوعى با اسـپرم

حقيـح نطفه اجنبى به اجنبيتلق«: اندن اظهار نظر كردهيچن نير جـايـه از نظـر و در مـسألهيـز ست

مصياحت، توارث تا، گانىيگلپا(»ر ورثه ترك نشوديالحه با سا اط با ولـى همـسو بـا) 117ص، بي

مىانادتبرخى از اس نظر  شنهاد حل مسأله توارث كودك مورد بحث بـر اسـاسيپكه رسد به نظر

ا، مصالحه زياز نظر حقوقى قابل :رايراد است

و اخت: اوالً نيقواعد ارث از جمله قواعد آمره است ؛ستيار آن با افراد

حليا:اًي ثان و مـصالحه نرسـندن بـه مرحلـهيف را در موردى كه طـرفيتكل،ن راه ، سـازش

 ). 223ص، 1384، صفائى(مشخص نكرده است

و در هر مورد كـهمي،اين بنابر توان گفت كه اصوالً مسأله توارث مبتنى بر ثبوت نسب است

ن، رابطه نسبى ثابت باشد .ز ثابت خواهد بوديتوارث

و اثبات نسب برخى از و حقوقدانان در اهداى گامت و گفته، فقها : انـد شبهه را شرط دانسته

و اگر عالم باشد،ح جاهل باشدياگر صاحب اسپرم به عمل تلق« نـسب، پدر طفل محسوب است

ا.ثابت نخواهد شد  و شـبهه ثابـتيه معتقدند كه نسب صرفاً در نكـاح صـحين نظري صاحبان ح

ك از دو امـر مـذكور تحقـقيـچيهـ،ح آگـاه باشـديصاحب اسپرم به تلق اگر،ني بنابرا.شود مى

ن و بتبع آن توارث و لذا نسب ).29ص، 1372،انيكاتوز(»شودز ثابت نمىينخواهد داشت

نين نظريا : زيرا،ز از جهاتى قابل مناقشه استيه

كالـاوالً حقاق آن را زش مردى بـا زنـى اسـت كـه واقعـاً اسـتيآم، فقهام مقصود از شبهه در

مى، ندارد و گـاهى موضـوعيـن شـبهه گـاهى حكميا. داند ولى خود را مستحق آن ويه ه اسـت

شود اصوالً با وطى بشبهه مطرح شده در فقه ارتبـاطى جهالتى كه در مسأله مورد بحث مطرح مى

.ندارد

دليهـاًي ثان ويچ  يا شـبههل اثباتي معتبر مبني بر انحصار اسباب ثبوت نسب در نكاح صحيح

مگـر، در تمام موارد ثبوت نسب عرفى ثابت اسـتزيننسب شرعى، بلكه برعكس، وجود ندارد

ـ به عق  ـ الحاق طفل به زاني اماميده مشهور فقهايدر مورد زنا كه در آن و قانون مدنى  منتفىيه



 �41 ارث كودكان آزمايشگاهي

،ا نباشـدي فاً حرام باشديآن تكل دادن خواه انجام،ىيح با اسپرم اهدايو روشن است كه تلق، است

ن نيمصداق زنا و جهل و علم ايست .ن امر دخالتى ندارديز در

نيبرخى از فقها بيز تلقي اهل سنت ويح با استفاده از اسـپرم مـرد گانـه را نامـشروع دانـسته

و گفته  بـ، همچنان كـه در مـورد زنـا:ندا احكام ولد الزنا را بر آن جارى كرده ويتـوارث ن پـدر

م، كودك منتفى است ن در چنيورد بحث در» المحلّى«ابن حزم اندلسى در كتاب.ن خواهد بوديز

مييا مى«:سدينون خصوص و مادر از او ارث از ولد الزنا از مادر و براى اوست حق مادرى برد

ساين،ليقب و و حرمت نكاح و انفاق او طفـل اما شخصى كه از نطفـه؛ر احكام مادرانيكى كردن

ن مال وى ارث نمىاز،ا آمده استيدنبه  و حق پدرى  نـه در مـورد؛شودز براى او ثابت نمىيبرد

ساين و نه و نه حرمت نكاح و نه نفقه بيز؛ر موارديكى كردن گانه اسـتيرا او نسبت به آن فرزند

، ابـن حـزم اندلـسى(»مگر در صورت حرمت نكاح فقـط،امو من خالفى در آن مالحظه نكرده 

).1744ص، 1421

نو مالك،فهيابو حن و بـرادر مـادرى خـوديشافعى و خـواهر ز معتقدند كه ولد الزنا از مادر

و بالعكس ارث مى در مـورد كودكـان،ن نظريـهيبنـابرا.)38ص، 1994، الخطيب الـشربيني(برد

بيشگاهى كه ثمره تركيآزما و تخمك م، گانه هستنديب اسپرم و صـاحب اسـپرميتوارث ان طفل

زايب ولى؛شود برقرار نمى  و و مادرى كه او را حمـل برقـرار تـوارث، اسـت مـان كـردهين طفل

و رابطـهيـآ مادر طفل به شمار نمى، زنى كه صرفاً اهدا كننده تخمك است؛ اما شود مى تـوارثد

.گردد برقرار نمىهاآنانيم

معيولى با عنا و ديار مشروعيت به مالك ، گرى اسـتيت نسب كه همانا تكون طفل از نطفه

مىآ دل شكار ميگردد كه به و صـاحب اسـپرميـل ثبوت رابطه نسبى ـ اعـم از شـوهر(ان طفـل ا ي

دنياز) اجنبى و زنى كه طفل را به خـواه صـاحب،هياعم از زوجه يا اجنب(ا آورده استيك سو

خيتخمك باشند  د)ريا م،گرياز سوى شدهاآنانيرابطه توارث .برقرار خواهد

 تخمكيات توارث با اهدي وضع.2

و زوج نيز داراى اسـپرم، در صورتى كه زوجه داراى رحم سالم ولي فاقد تخمك سالم باشد

د، سالم باشد  ـ خـواه زن دوم مـرد، گـريبراى درمان نابارورى از تخمـك زن بي اسـتفاده، گانـهيا

و تلقيه به زوجي تخمك از سوى اجنبيدر صورت اهدا. شود مى ،ح آن با اسـپرم زوجين نابارور

جنو زنين تشكيانتقال ن سـؤال مطـرح اسـتيا، افت كننده تخمكيدر) زوجه(ل شده به رحم

ا رحـم ثابـت اسـت؟يك از دو زن صاحب تخمكي توارث كودك متولد شده با كدام كه رابطه
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بايا به پاسخ بهن سؤال عق؛اختالف مبانى متفاوت است توجه زن، ده نگارنـدهيـ ولى اجماالً بـه

شر، صاحب رحم و بر عكـس مادر و قانونى طفل است چ رابطـهيهـ، زن صـاحب تخمـك، عى

و قانونگذار همواره متوجـه عمـوم افـراد جامعـه؛نسبى با طفل ندارد  زيرا اساساً خطابات شارع

ا.است و عناوني از و قانونىيرو الفاظ ،ه اسـتيمحمول بر معانى عرف،ن مأخوذه در ادلّه شرعى

مبيمگر در مواردى كه قر پيننه خاصى راي بر عدم ـ روى قانونگذار از معنـاى م ي انيـج عرفـى در

د.باشد مىي از سوى ن گر با مراجعه به عرف آشكار بـه زنـى» مـادر«ز عنـوانِِ يـ شود كه در عرف

ب اطالق مى  مىيدنه شود كه كودك را ح» مـادر«كـه مفهـوم چنان؛آوردا طريدر ـ وانـاتى كـه از ق ي

مىيوالدت تول نينماد مثل ح،زيند مىيبه مى وانى اطالق ،ني بنـابرا.كند شود كه فرزندش را متولد

و لغوى درينت؛كسان استي» مادر«مفهوم عرفى پ مورد جتاً نيدايـ دخالت دو زن در زيـش طفـل

و، توان ادعا نمود كه مادر واقعى كودك زن صاحب رحم است كه نوزاد را متولد كرده اسـت مى

ه زيطفل مزبور م ايـناز.ن صاحب تخمك نداردچ انتسابى با ان يـ رو رابطـه تـوارث نيـز تنهـا

و زن صاحب رحم برقرار مى .شود كودك

م، دانند ولى بنابر مبناى كسانى كه مادر طفل را صاحب تخمك مى ان يـ رابطـه تـوارث تنهـا

و صاحب تخمك برقرار مى  و صاحب رحم با كودك تولـد طفل هـيشود چ گونـه ارتبـاطيافتـه

ننسبى ند و توارث مياشته شدهاآنانيز .برقرار نخواهد

ا عقيبرخى از فقهاى معاصر بر مىدهين هم اند كه عرف هر دو زن را مادر طفل و مانعى داند

، اين نظريـه از قـوت فقهـي الزم برخـوردار نيـست ولي؛ندارد كه كودكى صاحب دو مادر باشد 

مب چنان .ينده به آن اشاره خواهيم كردآحثاكه در

نيجنيت توارث در حالت اهداي وضع.3

ا و بارور،ن حالتيدر و زوجه فاقد تخمك سالم كن داراى رحميول، زوج فاقد اسپرم بارور

ا  جن،ن صورتيسالم است كه در مىين اهدايمعموالً از ايـا.شودى استفاده ران بـايـن روش در

جن«ب قانونيتصو  صـورت قـانونى بـه خـود 1382مصوب»ن نابارورين به زوجينحوة اهداى

طريوضع. گرفت طبين با والـديجنيق اهدايت توارث كودك متولد شده از تـابع، عـى خـودين

و عدم آن است  و شرعى طفل، ثبوت رابطه نسبى نيو بـد باشـديمو صاحب اسپرم پدر قانونى

م مي ولى وضع؛برقرار خواهد بودهاآنانيلحاظ رابطه توارث زيت توارث و ن صاحب ان كودك

مبتنى بر ثبوت نسب مادرى است كـه حكـم مـسأله بـر اسـاس مبـانى،ا صاحب رحميتخمك

و قانونى طفليمختلف در تشخ  ا. متفاوت خواهد بود،ص مادر واقعى ن رابطـهيبه طور كلى در
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ز :ر قابل تصور استيفروض

ا، اگر زن صاحب تخمك مادر قانونى طفل باشد.1 انيـمن صورت رابطـه وراثـت تنهـايدر

و زن صاحب تخمك برقرار مى ميهو، شود طفل و زن صـاحبيچ گونه رابطه توارث ان كودك

ميهر چند معتقد باش، رحم برقرار نخواهد شد  و كودك مزبـور رابطـهيم كه ان زن صاحب رحم

و زن صاحب رحم به منزلـه مـادر رضـاعى طفـل اسـت  را قرابـت مـادريـز؛قرابت وجود دارد

حيجانش خوث آثاين از نير نسب مانند قرابت و فقـط از جهـت ممنوعيشاوندى ت نكـاح يـ ست

ـ رابطـهي لذا در قرابت مادر جانش؛همانند قرابت نسبى است ـ همانند قرابت رضـاعى تـوارثن

ن .ستيموجود

ا، مادر قانونى طفل باشد) زن صاحب رحم(ني اگر مادر جانش.2 ن حالت رابطه تـوارثيدر

و مادر جانشيم مىنيان طفل ؛ن زوجـه صـاحب اسـپرم نباشـديهر چند مادر جانش، گردد برقرار

بيز شديرا همان گونه كه سابقاً و تحقـقيتوارث صرفاً تابع ثبوت رابطـه نـسب عرفـ، ان  اسـت

ميحينكاح صح نيا وجود شبهه و مادر طفل در آن شرط غ؛ستيان پدر تمـام،ر مورد زناي لذا در

طبيفرزندان از والد  و مىعىين عرفى ا، برند خود ارث )نيمادر جانـش( مسألهكهنيو با توجه به

بيبا اسپرم حقيا تخمك نيگانه مصداق ا؛ستيقى زنا ني رابطه توارث به شرح فوق در زين حالت

.گردد برقرار مى

و زن صاحب تخمك هر دو مادر قانونى طفل محـسوب شـوندي هر گاه مادر جانش.3 در،ن

بايا اين صورت دهيد ابتدا آين مسأله را مورد بررسى قرار دويـا ممكـن اسـتيم كه ك فـرد از

و ازيمادر چـهها آن سهم االرث،ك فرزند ارث ببرند؟ در صورت مثبت بودن پاسخيا دو مادر

ب ـيعقه مقدار است؟ ك سـوم تركـه در فـرضيعنىيده برخى از صاحبنظران سهم االرث مادر

و وينداشتن اوالد ماا اخوه بـراى متوفـيجود اوالدك ششم در صورت ميان دو مـادر تقـسيــ

و چنانچه مى د كودك مزبور سهم االرث خـود را مطـابق قواعـديكى از دو مادر فوت نمايشود

مىيارث از هر ).425ص، 1425، ستانييس(بردك از آن دو

آيز؛ه فوق قابل مناقشه استينظركه رسد به نظر مى شريرا ظاهر ل«فهيه كن لـه ولـديم فان

گو)11، سوره نساء(» وورثه ابواه فالمه الثلث  آن است كـه سـهم مـادر در صـورت نبـودنياي؛

و متوفـ؛ك سوم تركه استيفرزند  و تخمك هر دو مـادر باشـند  دارايا حال اگر صاحب رحم

و دو مادر باشد و پدر آ، زوج بايبر اساس ظاهر هريات قرآن ويك از مادرهايد ك سوم تركـه

و در؛رسـد مـي مانده به قرابت بـه پـدر باقي زوج نيز يك دوم تركه را ارث ببرند  در حـالي كـه
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و معلوم نيست كـه فرض باال مقدار سهام از تركه بيش ايـن مقـدار اضـافه از سـهم چـه تر است

و، زيرا در فقه اماميه موارد نقصان تركه از سهام؛ كساني بايد كسر شود  فقط در مورد وجود بنت

ن بنت و اختين پيش بيني شده است كه در آن صورت بهيين يا اخت ميهاآنز نقص از. شود وارد

به، سوي ديگر و قرابـت با توجه ابتـدا صـاحبان، اين كه در موارد اجتماع وارثان صاحبان فرض

و سپس باقي فرض سهم خود را از تركه مي  در فـرض يـاد؛ رسدميمانده به صاحبان قرابت برند

و زوج از كساني هستند كه بايد سهم خود را به طور كامل ببرنـد شده ما  جتـاً در فـرضينت.دران

ايبه پدر سهمى از تركه اختصاص نخواهد، مورد بحث  و نتيافت جه قطعاً خالف نص قـرآنين

و الزمهيكر جديآن تأسم .د استيس فقه

ـ هـر دو مـادربه،)كه در استدالل فوق بدان اشاره شده است چنان(اگر گفته شود ك سـوم ي

ب و آنان سهم مذكور را بايتركه به فرض داده شود در چنـان؛نـديم نمايه تقـسيسولـن خـود كـه

ا  كهيزوجات متعدد ميـايك هشتميهاآنن گونه است هيان خـود بالـسويـك چهـارم تركـه را

مىيتقس ا؛كنندم ني در پاسخ باين شبهه :د گفتيز

آ»ام« اراده جنس از واژه:اوالً  خـصوصاً بـا؛خـالف ظـاهر اسـت»فالمه الثلث«فهيشرهي در

ضم» ام«مالحظه اضافه واژه آن؛ راجع استار مفرد كه به متوفيبه  بلكه ظـاهر از عنـوان مـذكور

ا و مادر متوفيگرد) ام(ن عنوانياست كه هر شخصى كه متصف به شداد سـهم االرث، شناخته

.ك سوم از تركه استياو 

ميق:اًيثان مىيه تقسيبالسوهاآنانياس مورد بحث با حصه زوجات متعدد كه اسيـق، شـودم

آيز؛مع الفارق است يـهيرا به نص ك چهـارم بـه تمـام زوجـاتيـايـك هـشتم قـرآن فـرض

چن، اختصاص دارد آيـز؛ن نصى درفـرض مـورد بحـث وجـود نـدارديدر حالى كه ـ را در 12هي

كن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ الـثمنيمما تركتم إن لم ولهنّ الربع«: نساء آمده است سوره

مى.»مما تركتم  ا همان گونه كه مالحظه آيشود در و) هـنّ(ر جمـع مؤنـثيفه از ضـميشـرهين

مف»الم«حرف و ملكيكه ميد اختصاص مى، باشديت و از آن استفاده كه استفاده شده است شود

آ، زوجات اختصاص داردك چهارم به تماميايك هشتميفرض  مورد بحـثهيدر حالى كه در

ص» ام«از واژه  و الزمهيمفرد تعبغهيبه ير شده ا يك ششم به هـر فـردىيك سوم آن اختصاص

ا اياست كه متصف به و البته نتين عنوان است شد چنان،جهين مخالف نص قـرآن، كه قبالً گفته

.م استيكر

نيبرخى از نو اخيسندگان  قانون مـدنى 865 با استناد به ماده) فرض دو مادرى(ريز در فرض
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آن، اگر در شخص واحد موجبات متعـدد ارث جمـع شـود«: دارد كه مقرر مى بـه جهـت تمـام

ا، برد موجبات ارث مى  ازيمگر دهاآنن كه بعضى ايمانع ازيگرى باشد كه در ن صـورت فقـط

م كه اند گفته؛»برد جهت عنوانِ مانع مى ا هر چند ن ماده اجتماعينظور از موجبات متعدد ارث در

خويشاوندى نسبىيچند عنوان خو و نسبى استيا اجتماع آن؛شاوندى سببى موضـوع، اطـالق

ن  مىيمورد بحث ما را ا؛رديگز در بر دو(ارثن فرض موجبـات متعـددهي چرا كه در تـوارث از

ميك نفر كه همان طفل متولد از مادر جانشيدر) مادر ،ب زادهيـنا(جمـع شـده اسـت، باشدىن

).377ص، 1380

ا را اصوالً منظور قانونگذار از اجتماع موجبات متعـدده ارثيز؛راد استياستدالل فوق قابل

بـن متعددهيك وارث به لحاظ اجتماع عناويآن است كه  و سببى از مورث واحـد ه چنـد نسبى

ا؛جهت ارث ببرد كهيي ولى در جا او باشد؛و هم دختر خالهان كه وارث هم زوجه متوفي مانند

خوي هريك وارث لحاظ ازيشاوندى با افراد متعدد از او تـوان نمـى، جداگانه ارث ببردهاآنك

.دانسترا مصداق ارث بردن به موجبات متعدده ارث 

ا م.ق 865ن رو استناد به اطالق مادهياز انيـم در فرض مورد بحث به منظور اثبات تـوارث

و بالعكس موجه به نظر نمى طفل  چرا كه فرض مـورد بحـث خـارج از قلمـرو؛رسدو دو مادر

.ماده مزبور است

دهي برگزنظر)4

ا بهنيبا توجه به و مالك نسب مادرىيمع، نگارندهدهي عق كه زا، ار و ـ نظر(مان استيتولد ه ي

و قانونى طفل استيو لذا مادر جانش) دوم ن رابطـه؛ن مادر شرعى م يـ تـوارث زنيـز و ان طفـل

شد)نيمادر جانش(ب رحم صاح و ترد؛برقرار خواهد ص مـادريد در تـشخيـو بر فرض شـك

م،ن مقتضاى اصليقانونى طفل در حالت مادر جانش و هـريعدم توارث ـ ان طفـل ك از دو زن ي

).475ص، 1425، سيستاني(ا رحم خواهد بوديصاحب تخمك

 نامعلوم بودن اهدا كنندگان گامت)5

نهاآنصاحبان)ا تخمكياسپرم(ح گامتين است در تلقممك زيمعلوم نباشند كه غالباً

و در برخى از كشورهايچن ا،ن است و اهدايمانند فرانسه بايجنين امر الزامى است دين

و ا.)71ص، 1383، صفائي(ر قانون فرانسه بى نام باشديا به تعبيمحرمانه ن امريهر چند

و13 در مواد است؛ذكر نشده)29/4/82مصوب(ن نابارورين به زوجيجنيدرقانون نحوه اهدا

ا.اين قانون آمده استن نامهييآ16 مىيبه هرحال كهن مسأله مطرح كودكى مسأله توارث شود
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ا طريكه از مىين آ، شودق متولد هيچگونه خواهد بود؟ چ نقشىيا كودكى كه خود در تولدش

و مانند سا بار كودينداشته طب، مند شودد از برخى حقوق مادى بهرهيكان و مادر عى خودياز پدر

د؟برد علت مجهول بودن ارث نمىهب،)ن كه مادر صاحب تخمك باشديابنابر( باگري از سوى

ا گكه كودكنيتوجه به نيبا و تخمك طريتكوز رابطهيرندگان اسپرم و اتصال از ق والدتينى

ايپس تكل، را ندارد ماك از نظر بهرهن كوديف و مادر حكمى خود چگونهيمندى از ملك پدر

 خواهد بود؟

م،مياگر صاحب رحم را مادر بدان، در فرض سؤال ويحل مشكل توارث و مـادر ان كـودك

و آسان خواهد بوديخو  ولى اگر زن صاحب تخمك را مادر طفل تلقـى؛شاوندان مادرى او ساده

پ،ميكن ميزتر خواهد بود؛دهيچيمسأله و تخمكيرا فقط ) بنابر اخـتالف مبـانى(ان صاحب اسپرم

و تكويو كودك رابطه طب نيعى و نسب  لـذا زوج فاقـد.ان آنـان ثابـت اسـتيـزمينى وجود دارد

گياسپرم جنيا زوجه فاقد تخمك كه و مادر كودك به شمار نمى،ى هستندين اهدايرنده نديآ پدر

م اد؛1ثابت شودهاآنانيتا رابطه توارث مىير طركودك مزبـور را توانن صورت چگونه ـ از ق ي

 مند ساخت؟ن حكمى خود بهرهيميراث والداز، قانونى

ا«: اند برخى از صاحب نظران در پاسخ به سؤال فوق گفته ـ به نظـر ن جانـب راه حلـى كـه ي

مورد مخالفت شوراى» اهداى جنين به زوجين نابارور نحوه« قانون3 با عنايت به اين امر بود كه ماده.1

م«: در نظريه شوراى نگهبان آمده است.نگهبان قرار گرفت كه3قصود از مفاد ماده اگر  ترتب كليه آثارى است

و اگر مقصود ديگرى، باشد براى فرزند واقعى مى »مشخص شود تا اظهار نظر گردداست، خالف شرع است

ص( ).157مجموعه نظريات شوراى نگهبان، دوره ششم، سال سوم،

 به شرح ذيل به شوراى اين ماده، 18/3/1382 توسط مجلس شوراى اسالمى در تاريخ3 با اصالح ماده

و تكاليف زوجين اهدا گيرنده«: نگهبان ارسال گرديد و تربيت وظايف و طفل متولد شده از لحاظ نگهدارى جنين

و احترام و مادر است،و نفقه و پدر و تكاليف اوالد اين ماده مجدداً مورد ايراد شوراى نگهبان قرار.» نظير حقوق

شدبان در ذيل ماده بود كه نظر شوراى نگه» حقوق«به» وظايف« كلمه علت ايراد تغيير.گرفت :به شرح زير اعالم

 تغيير يافته است كه موجب ابهام"حقوق"، در ذيل همين ماده به كلمه3 در صدر ماده"وظايف" كلمه«

ذ». بايد روشن شود تا اظهار نظر گردد.است و تغيير آن به وظايف در و ساير با اصالح كلمه مذكور يل ماده

 قانون نحوه اهداى جنين به زوجين3 ماده. شوراى نگهبان آن را تأييد كرد8/6/1382اصالحات قانون مذكور در 

:دارد نابارور مقرر مى

و احترام« و نفقه و تربيت و طفل متولد شده از لحاظ نگهدارى و تكاليف زوجين اهدا گيرنده جنين وظايف

و تكاليف اوال و مادر استنظير وظايف .»د پدر
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و مى و مادر حكمى نسبت به كودك به وجـود آورد وجود دارد ، تواند شبه ارثى را از جانب پدر

و انعقاد نطفه در رحميا ـ در ضمن،ن روش است كه بعد از اهداى گامت د ي ، گـريك عقـد الزم

ويرندگان اسپرميگ و نفقه او بر عهده آنـان خواهـد بـود ا تخمك متعهد شوند كه حضانت بچه

ايوص، آنان ملزم باشند كـى از وراث در طبقـه اول در حـدين كودك به اندازه سهميت كنند كه

ني البته بر اهل دقت پوش. ببرد ثلث سهم  وصكهستيده كن بـايولـ،ت از عقود جائز استياصل

شد، آوردن آن به عنوان شرطِ عقد الزم .)230ص، 1380، وئىخاى قبله(»الزم خواهد

آيهر چند استفاده از روش فوق به منظور تأم طرين ـ نده مـالى فرزنـدان متولـد از ق انتقـال ي

ا؛مناسب است،نيجن مني ولى توانـد كارسـازى زمان فـوت مـىيزان ثلث داراي روش حداكثر تا

ا.باشد ساي از حلين رو استفاده از قب،هار راه بياز سايمهيل استفاده از صنعت هـاىر راه حـليا

ح، قراردادى نتيمانند شرط هبه اموال در زمان ايو،جهيات به صورت شرط ت بـهيونيجاد مـديا

ح وينفع طفل در زمان آمى...ات و در وييتواند مؤثر باشد آين نامه بايا اصالحات ـ نده قانون د ي

گوردم .ردي نظر قرار

جنيوضع  افته بعد از وفات صاحب اسپرمين لقاحيت ارث

جنيهرگاه تشك و انتقال آن به رحم مادر بعد از فوت مـورثيل تحقـق) صـاحب اسـپرم(ن

اي و از طريابد ما رابطيآ،ق كودكى متولد شودين خيبرقرار استهاآنانيه توارث ر؟يا

و قانون مدنى براى ارث حمل دو شرط ذكر شده است كه در ماده چنان؛در فقه اسالمى

مى، اگر حملى باشد«: آمده استم.ق 875 ح در صورتى ارث ن الموت منعقديبرد كه نطفه او

و زنده هم متولد شود بم، بوده .»ردياگر چه فوراً پس از تولّد

كهب آ در خصوص حثى ـ ماده فوق مطرح اسـت آن اسـت كـه ا شـرطِ تحقـق نطفـه وارث ي

بيت داشتهيدر زمان فوت مورث موضوع) حمل( لحاظ صحتِ انتساب حمل به مورثها صرفاً

اخياعتبار شده است؟ در صورت پذ  جن،ريرش احتمال افته بعد از مـوت صـاحبين لقاحيارث

ت انتـساب حمـل مزبـور بـه يـ را با فـرض قطعيز، بال مانع است،او) تركه(هاىىياسپرم از دارا 

قب) مورث(صاحب اسپرم آيعمومات ادله ارث از شريل فـيوصي«:فهيه  اوالدكـم للـذكريكم اهللا

غ)11، نساء(»نييمثل حظّ االنث ن،رهيو .ز خواهد بوديشامل فرض مورد بحث

شديم از فقه امام.ق 875از آن جا كه ماده نب،ه استه اقتباس ز يـ ناچار پاسخ پرسـش بـاال را

و اقوال فقهايبا ه معتقدنـديبرخى از فقهاى امام. جو نمودوه جستي اماميد در منابع معتبر فقهى
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هـر چنـد نطفـه او پـس از فـوت، صرف انتساب فرزند به مورث كافى است، در ثبوت ارث كه

دلفانّ«:ديگويمكه صاحب جواهر چنان؛مورث منعقد شده باشد  ال ل على اعتبار مقارنـة صـدقيه

و فـوت دليلي براعتبار هم زماني ميان صدق عنوان ولد؛ ...كفى الصدق بعد ذلكيبل، الولد للموت

ن صد،ستيمورث موجود نق بلكه مىيز كفاياين عنوان ولد بعد از فوت ، 1400، نجفي(»كندت

.)72و109صص

 در فـرض مـورد:اندز فرمودهين) فاضل لنكرانىاهللاتيآ(د معاصريبرخى از مراجع عظام تقل

سا، بحث ).477ص، 1384،ا معلميرضان(ر وراث مصالحه شوديبهتر است با

ا » صـبى«ايـ» مولـود«هـاآنثى كه موضـوعين مدعا به اطالق احاديممكن است براى اثبات

هيز؛استناد نمود، است ازيچيرا در درهاآنك ، زمـان فـوت مـورث به لزوم انعقاد نطفه حمـل

ا.اى نشده است اشاره ازين رواي برخى از :ات عبارتند

ب:)ع(قال أبى:)ع(قال ابو عبداهللا:ر قاليعن أبى بص ...«)1 نـاً فانّـهياذا تحـرك المولـود تحرّكـاً

وي بص؛ ورث فانّه ربما كان أخرسيرث : فرمودند)ع( نقل كرده است كه امام)ع(ر از امام صادقيابا

ا آن، هر گاه نوزاد هنگام تولد حركت آشكارى از خود بروز دهد: فرمودند)ع(مام باقر پدرم پس

م شاوندانيطفل از خو  خوبرديارث مىزينشاوندانيو هـر چنـد هنگـام تولـد، برنـد از او ارث

شنيصداى گر تا، عاملى(»باشد)الل(را ممكن است نوزاد گنگيز، ده نشوديه او .)588ص، بي

عت:ل قالين الفضع...«)2 غي عن الصبى)ع(بة ابا جعفريسأل الحكم بن ـ سقط من أمه ر مـستهل ي

عل، ورث؟ فاعرض عنهيأ ب: فقال،هيفأعاد  حكـم؛...ناً ورث فانّه ربما كـان أخـرسياذا تحرّك تحرّكاً

مى: سؤال كرد)ع(به از امام باقريبن عت ا، شود نوزادى از مادرش متولد گرنيبدون ـ كه صـداى هي

ايآ.ده شودياز او شن مىيا او؛از وى روى برگرداندنـد)ع(تواند وارث باشـد؟ امـامن طفل  ولـى

ازگهر: فرمودند)ع( سپس امام.سؤال خود را تكرار كرد اه نوزاد هنگام تولـد حركـت آشـكارى

مىيخود نشان دهد از خو  شنيبرد هر چند صدا شاوندان خود ارث ، ده نـشوديى از او هنگام تولد

.)589ص، همان(» را ممكن است نوزاد الل باشديز

ات فوق همان گونه كه شامل مواردى است كه به هنگام فوت مورث هنـوز روحياطالق روا

جن  دميدر از، ده نشده استين به همان ترتيب شامل مواردى خواهد شـد كـه نطفـه طفـل پـس

.فوت مورث منعقد شده است

امى،نيبنابرا فيتوان گفت علت ه وجود حمل را در زمان فوت مورث معتبـري اماميقهان كه

اضيـر«كـه صـاحب چنـان؛صرفاً به جهت صحت انتساب حمـل بـه مـورث اسـت، اند دانسته
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ا» المسائل لـينعم«:سدينويمن خصوصيدر حكم بانتـسابهيشترط العلم بوجـوده عنـد المـوت

 حمـل در هنگـام فـوت مـورث علم به وجودِ، صحت انتساب حمل به مورثي برا؛ آري؛...هيال

ن.)433ص، 1418، طباطبائي(معتبر است الطـالق النـصوص«:ز آورده اسـتيـ صاحب جـواهر

ح  ـ نعـم،اً الشامل لما لو كان عند موت مورثه نطفهيبارثه مع والدته شترط العلـم بوجـوده عنـد ي

ل  اليالموت ل مـواردي شـام، اطالق نصوص ارث حملي كه زنـده متولـد شـده ...هيحكم بانتسابه

 بـراي صـحت انتـساب حمـل بـه؛ آري.است كه وارث به هنگام فوت مورث نطفه بوده اسـت

79صصـ، 1400، نجفـي(» علم به وجودِ حمل در هنگـام فـوت مـورث معتبـر اسـت، مورث

.)109و

درين محقق اردبيهمچن و لى فلو جامع فمات بعده بال فصل«: آورده است البرهان مجمع الفائدة

بحةد القلّ مد ثم جاء الول  بهيثي الحمل وقبل مضى أقصاه أبيحكم بكونه ملحقاً ـ رث من محقـق(»هي

مى چنان.)546ص، 1414،لىياردب هر گاه مردى بالفاصـله پـس، شود كه از عبارت فوق استفاده

و سپس كودكى متولد شود كه با توجه بـه امـارات مربـوطيفوت نما، زش با همسر خودياز آم  د

مىابه متوف، حداكثر دوران باردارىايبه حداقل طفـل مزبـور از پـدر خـود ارث، گـردد منتسب

ا. برد مى ب، هنگام فوت مردكهنيان فرض آنچه مسلم استيدر و تخمـكيهنوز لقاح ن اسـپرم

رايصورت نگرفته است تا چه رسد كه بتوان ـ به شمار آور» حمل«م آن و قطعـاً انعقـاد نطفـه،مي

ديرا حداقل زمان الزم براى عبور اسـپرماتوزئيزپرم صورت گرفته است؛ پس از فوت صاحب اس

ال)كسيسرو(از دهانه رحم و در نهاه لولهيتا منتهى 48 تـا24،ت بارورى تخمـكيهاى فالوپ

عق؛)16ص، 1384، آخوندى( ساعت است اي ولى به فقيده هـر گـاه)لىيمحقق اردب(ه بزرگين

م، ثابت باشد) پدر(انتساب طفل به صاحب اسپرم  .ثابت استهاآنانيرابطه توارث

وى از مـورث خـود ارث، توان گفت كه هر گاه انتساب طفل به مورث قطعى باشـد پس مى

 پس از فوت مورث صـورت1د مثليهاى كمكى تول برد هر چند انعقاد نطفه او با كمك روش مى

قبيز؛گرفته باشد آيرا اطالقات ادله ارث از شريل فيوصي«فهيه  اوالدكم للذكر مثل حـظّيكم اهللا

.شامل فرض مورد بحث خواهد بود...و)11، نساء(»نياالنث

م تركه مورث خـوديا بعد از تقسيمربوط به ارث وارثِ كافرى كه قبل كن مستفاد از ادلهيول

م، مسلمان شده است ميت قبل از تقـسيآن است كه تركه م، ان وراثيـم آن ت يـ در حكـمِ مـال

1. In Vitro Fertilization (IVF) 
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و با تقسا مىيست ا،رديگم آن انتقال به وراث صورت هيـن روست كه مشهور فقهـاى اماميو از

م در و نمائات منفصل تركه در فاصـله زمـانى ويـ خصوص ارث كافر از منافع ان مـوت مـورث

و،م تركـه مـسلمان شـوديهر گاه وارث كافر قبـل از تقـس«: اندم تركه گفتهيتقس از اصـل تركـه

در صورتى كـه) 792ص، 1423،و سبزوارى24ص، 1414،د ثانىيشه(» بردث مى نمائات آن ار 

دريـبا،ردياگر انتقال تركه به وراث با موت مـورث صـورت پـذ  د بـا تعبـد بـر نـصوص وارده

شو، خصوص ارث كافر از،م تركه مسلمان شـده اسـتيم كه كافرى كه قبل از تقسيملتزم تنهـا

مىياع ا، برد ان تركه ارث آننه و منافع را در نصوص مزبور به استحقاق كافر مزبـوريز؛ز نمائات

نيا اشارهاز نمائات تركه  و از طرفى ـ نمائاتينشده است ـ مطابق فرض ت يـ اد شده در ملكيز

ا نت جاد شدهيورثه و ت تـابع اصـل مـال يـ را نمائات در ملكيز؛مالك نمائات هستندها آن جتاًياند

عت منافيقاعدة تبع(است ا؛)174ص، 1363،نيفخر المحقق()نيع از نتيـ در حـالى كـه جـهين

.ه قرار نگرفته استيرش مشهور فقها اماميمورد پذ

ويت به مطالب باال ممكن است گفته شود كـه هـر گـاه تـاريبا عنا، اين بنابر خ انعقـاد نطفـه

جنيتشك ا،م تركه باشدين قبل از تقسيل ،ه بـه وراثن صورت بـه لحـاظ عـدم انتقـال تركـيدر

و مقررات حاكم بر ارثِ جن دريو جنـ،)م.ق 878مـاده(بـودن مجرى خواهدياحكام ن مزبـور

جني ولي هر گاه تشك باشد؛يمميارث سه  صـورت گرفتـهام تركـه متوفـين مزبور پس از تقسيل

ب، باشد .ل انتقال قطعي تركه به ساير وراث از ارث محروم استيدله طفل مزبور

مى، اين وجوداب ايرسد ادله به نظر و :رايز،ندرادياد شده تماماً قابل مناقشه

انيـميلـزوم تقـارن زمـان، ظاهر اكثر ادلة بـاب ارث، بر خالف سخن صاحب جواهر: اوالً

آ،و موت مورث است» ولد«صدق شريمانند ـ وألبو«: سـوره نـساء11فهيه ه لكـلّ واحـد منهـا ي

لم، السدس مما ترك إن كان له ولد آيـون» كن له ولد وورثه أبواه فالمه الثلـثيوأن سـورة12هيـز

مىمذكور  .»كن لهنّ ولديولكم نصف ما ترك ازواجكم إن لم«:ديفرما كه

آ همان گونه كه مالحظه مى بيشود در ، ان حكم صورت فرزنددار بودن مورثيات فوق براى

ص اسـتفاده شـده » كن لهنّ ولديان لم«و » كن له ولديإن لم«اي» إن كان له ولد«مانند، غه ماضىياز

ص، است ـ داراى اوالد بـودهيو ظاهر و بـه هنگـام مـرگ ـ غه ماضى آن است كه مورث از قبل

.است

ا صيممكن است آيراد شود كه صرفاً براى، بودهات فوق منسلخ از معناى زمانيغه ماضى در

اس، ان حكم صورت فرزنددار بودن مورثيب ا چنـان؛تفاده قرار گرفتـه اسـت مورد ـ كـه ن گونـه ي
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آ كرياستعمال در آ،م فراوان وجود دارديات قرآن و)48، فـتح(» ماًيكان اهللا غفوراً رح«اتيمانند

آن)33، احزاب(» كان أمر اهللا مفعوالً«زين .و مانند

ا صيپاسخ ا، غة ماضى از زمانين شبهه آن است كه انسالخ ـ خـالف ظـاهر وضـعِ غهين صـ ي

و تنها در صورت وجود قر مىينه عقلىياست ـ تـوان بـه آن ملتـزم گردا لفظى در چنـان؛دي كـه

آ  بصيكان اهللا سم«اد شده مانندياتيتمامى ه نـسبت بـه انـسالخ يـ نـة عقليقر...و)4، نساء(» راًيعاً

آ؛غه ماضى از زمان وجود دارديص قريچن) ات ارثيآ(ات مورد بحثي ولى در اى در كـار نـهين

.ستين

آ:اًيثان د گفـت كـه اطالقـات مزبـوريبا) ات ارثيآ(اد شدهياتيبر فرض وجود اطالق در

آنينيمنصرف به مواردى است كه جن و شـمول ا حمل در زمان فوت مورث وجود داشته باشد

نتيمورد ترد، گردد نسبت به فرزندى كه پس از فوت مورث موجود مى و جتاً اصل عـدميد است

.خواهد بودارث جارى 

نيروا: ثالثاً بيات مربوط به ارث حمل )ه كـردنيـگر(ان عدمِ اعتبار استهالليز صرفاً در مقام

ه، در ثبوت ارث است، كودك هنگام تولد بيو به سايچ وجه درصدد قب،ر جهاتيان ل اعتبـارياز

نيانعقاد نطفه حمل قبل بيروا،ني بنابرا.ستيا بعد از وفات پدر ه فـرض مـورد ات مزبور نسبت

.د استيمورد تردهاآنا حداقل اطالقيو ند بحث فاقد اطالق

م تركـه مـسلمانياستناد به فتواى مشهور فقها در خصوص ارثِ كافرى كه قبل از تقس: رابعاً

ع، شده و منافع تركهياز آني به منظور اثبات عدم انتقال تركه به وراث قبل از تقـس؛ن حيصـح،م

اد شده آن باشد كه اصـوالًيىا ممكن است مبناى مشهور در خصوص فتورايز؛ رسد به نظر نمى

ن  ازيبلكه كفر مستمر تا زمان تقس،ستيمطلق كفر در زمان موت مورث مانع تحقق ارث م تركـه

بد، موانع ارث محسوب است اى است كـه مطلقـاًد اطالقات ادلّهيمق،ن لحاظ ادلة ارثِ كافريو

.)154ص، 1382، خرسان(دان كفر را مانع ارث شمرده

و قبـل از تقـس،ه فوقيبنابر توج م تركـه بـهيسهم االرث وارث كافر پـس از فـوت مـورث

مىيملك ا؛گرددت او وارد ن انتقال به صورت شرط متأخر مشروط به تحقـق اسـالم وارثي ولى

مى،م تركه مسلمان شودي پس هر گاه وارث مزبور قبل از تقس.كافر است كـ كشف ه سـهم گردد

نتياالرث او از تركه از زمان فوت مورث به او انتقـال و نيافتـه و منـافع آن ز در يـ جتـاً نمائـات

ايملك بديت او و نيجاد شده است ا.ز خواهـد بـوديـن جهت وى مالك نمائات تركـه رونيـ از

ه عدم انتقال تركه به وراث قبـليل فتواى مشهور فقها در خصوص ارث كافر بر اساس نظريتحل
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پذ،مياز تقس نيقابل .ستيرش

نيبرخى از نو ايسندگان معيدر كلمات فقهاى امام«: اندن خصوص آوردهيز در و اريـه مـالك

م جنيتوارث و والديان جن» حمل«،ن خودين ويبودن ن درزمان فوت مورث معرفى شده اسـت

حـيحتى در عبارات برخى از فقها تصر ى در تحقـقن المـوت كـافيح شده است كه انعقاد نطفه

وس؛ارث است شو» حمل«تر از عنوانعي ولى ممكن است دائره ارث را و معتقد كـهميقرار داده

ن  ويصرف دخول اسپرم در مهبل قبل از وفات زوج هـر گـاه لـذاز كافى در تحقـق ارث اسـت

ازيزش با همسر خوديمردى هنگام آم  وزشيآما بالفاصله پس ـ فـوت كنـد ا ب ،ن عمـليـر اثـر

ا دن همسر و كودكى را به مى،ا آورديو باردار شود هـر چنـد، بـرد كودك مزبور از پدر خود ارث

ن، هنگام فوت مرد  بيحملى تحقق و حتى هنوز لقاح نيافته و تخمك ز صـورت نگرفتـهين اسپرم

.)546ص، 1414،لىيمحقق اردبو473ص، 1425، ستانىيس(»است

ا به نظر مى نين تعميرسد كه صحيم نيز نيرا نـصوص وارد در مـسأله ارث جنـيـز؛تسيـح

و عنوان» حمل«ثيصرفاً به تور م» حمل«داللت دارند و يـ زمانى صادق است كه لقاح ان اسـپرم

جن  و گزيتخمك انجام شده  معاصـري چنـان كـه از فقهـا؛نى كرده باشـدين در جداره رحم الله

آ جن اهللا خوئىتيمرحوم  در زمان فوت مورث معتبـررا» حمل«صدق عنوان،نيدر مسأله ارث

و تحقق حمل پس از فـوت مـورث،نيبنابرا.)205ص، 1416،يخوئ( دانسته است ، انعقاد نطفه

م،ا مصنوعىيعىيخواه به صورت طب جنيسبب برقرارى توارث و والديان شدين .ن او نخواهد

دهينظر برگز

هيت به مطالب باال آشكار گرديبا عنا ازيچيد كه اصوالً در ادلـه بـاب ارث اطالقـى كـهك

م  و صاحب تخمكيمقتضى برقرارى توارث ى كـه وى مـادر طفـليبـر مبنـا(ان صاحب اسپرم

،ني بنـابرا.وجود ندارد،ن منعقد شده باشديو طفلى كه نطفه او پس از وفات والد) شناخته شود

ـ اسپرم از صاحبان،ا تخمك منعقد شده باشديكودكى كه نطفه او پس از وفات صاحب اسپرم ا ي

ه مطـابقين نظريا.و شرط وراثت وجود وارث در زمان فوت مورث است، برد تخمك ارث نمى

ن؛)495ص، 1414، ستانييـس(هي معاصر اماميبا فتواى برخى از فقها م.ق 875ز ظـاهر مـادهيـو

ح«: دارد است كه مقرر مى و اگر حملـىيشرط وراثت زنده بودن وارث در ن فوت مورث است

مى، باشد ح در صورتى ارث و زنده هـم متولـد شـوديبرد كه نطفه او اگـر،ن الموت منعقد بوده

.»رديچه فوراً پس از تولد بم
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جنيوضع ن منجمد شدهيت ارث

جن،ديامروزه با استفاده از وسائل جد و نگهدارى آن براى مـدتين لقاحيامكان انجماد افته

جن طوالنى در بانك  و حقوقى مطـرح سؤالى.ن وجود دارديهاى آن، شـودي مـ كه از منظر فقهى

آ باياست كه جنيا جنيد براى معين منجمد همانند نى از تركه كنار نهـادهين در رحم سهم االرث

و محدوده زمانى آن تا كجاست؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ مقدار  شود؟

ميشا جنيان تشكيان ذكر است كه هر گاه فاصله زمانى و انجماد و انتيل ، قـال آن بـه رحـمن

مشكل اساسى، به طورى كه طول دوران باردارى از حداكثر مدت حمل تجاوز نكند، باشداندك

شديا ا، جاد نخواهد سايو در طبر موارد حملين مورد همانند بايهاى ـ عـى د سـهم االرث او را ي

ا، كنار نهاد جنيمشروط بر باين كه مرگ مورث پس از انتقال  ولـى؛شـدن به رحم اتفـاق افتـاده

م و تشكيان لقاح آزمايچنانچه فاصله زمانى جنيشگاهى و سپس انتقال آن به رحميل و انجماد ن

جن به طور مثال چنانچه سال، طوالنى باشد درين آن را به رحم منتقل نمايها پس از انجماد و نـد

م  جنيفاصله زمانى و انتقال آن به رحميان انجماد ايآ؛ مرگ اتفاق افتد،ن ننيا در بايـ فرض ديـز

جنيبراى جن معين منجمد شده همانند اينى كنار گذاشته شود؟ين در رحم سهم االرث ن كـهيـا

حقيا و در ن منجمـديقـت جنـين فرض همانند فرض نبودن وارث به هنگام فوت مورث اسـت

و ناچار با ان وراث موجـود در زمـان فـوت مـورثيـماد تركه متوفيشده به منزلة معدوم است

م شود؟يتقس

دريـآن به شمار مـىيجن، افته از همان آغازيده برخى از صاحبنظران تخمك لقاحيبه عق و د

طب، صورتى كه نسب او ثابت شود و وصـ، عـىيماننـد حمـل ت دربـارة او جـارىياحكـام ارث

كه. گردد مى پبحال و دگرگونىير اثر جد شرفت علوم ايهاى راين امكان وجود دارد كه جنـيد ن

و سپس به رحم زن منتقل گردانندايسال ايبا،ن دراز نگهدارى كنند ن تحول ضـوابطيد به تناسب

و به اجرا گذاشتيارهاى خاصى را تدويو مع غا؛ن و قانون دربـاره بيـ مثالً از مقرراتى كه فقه

بيمفقود االثر در زم ا. استفاده نمود، اند ان كردهينه مالى ـ بر اساس بهتـر اسـت مراجـع،دهيـعقن ي

وق اژهيانونگذارى مقررات اياى براى ن امر به حـداقل ممكـنين منظور وضع كنند تا مشكالت

پ.دبرس ايمبتنشنهادي چند ذ،ن نظري بر :ل استيبه شرح

جن.1 ازيايني بعد از فوت صاحبان نيجنـ(افتهيهاى لقاح اجازه نگهدارى تخمكهاآنكى

جن در بانك) منجمد ؛ن داده نشوديهاى

بيصورتى كه رابطه زوجدر.2 جنيت نيهـاى جنـ بانـك،ن از هم گسـسته شـدين صاحبان
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ب جنيموظف به از ؛هاى منجمد باشندنين بردن

و درمان وزارتخانه.3 و امور خارجه در نظارت به عملكـرد، دادگسترى، هاى بهداشت كشور

جن بانك و اعمال قوانيهاى باين ، 1421،يالـسنباط(گر همـاهنگى الزم را داشـته باشـنديكـدين

).304ـ 309 صص

پ به نظر مى  دكتر السنباطى در خصوص كـاهش دادن مـشكالتيهاشنهاديرسد كه هر چند

پذيناشى از انجماد جن جني مبنا؛رفتنى استين اريهاى منجمد اختنيى كه دكتر السنباطى در مورد

و گفت، كرده است عق:را اوالًيز؛گو داردو جاى بحث مرحلـه، شناسـىنيان جنـ متخصـصدهي به

و تول  مىيباردارى ديشود كه تخمك لقاحد مثل از زمانى آغاز ـ افتـه در نـىيرحـم اللـه گز وارهي

و اول و احمدي عرفان؛42ـ94صص، 1364، النگمن(ديات خود را آغاز نمايحن دورهيكرده ان

و وصـ شرعى در مـورو تمام ادله)63ص، 1382،و زارع19ـ34صص، 1381، پور تيد ارث

جنين ،ني بنـابرا.ا عرف متخصـصان آن را حمـل تلقـى كننـدينى است كه عرف عموميز ناظر به

و منجمد شده در بانكيهاى لقاح تلقى كردن تخمك» حمل« جن افته نيهاى دلين .ل استيازمند

مىي كه ارثييجا از آن ، گـردد كى از انواع مختلف حقوق مدنى است كه حمل از آن متمتع

باب ـ راى روشن شدن پاسـخ قطعـى سـؤال مـورد بحـث نيت برخـوردارى جنـيد ابتـدا وضـع ي

ا)ن منجمديجن(شگاهىيآزما ـ از حقوق مدنى را به طور كلى مورد بررسى قـرار دهـيم تـا از ن ي

:ميى سؤال مورد بحث برسيرهگذر به پاسخ نها

جنيت اهليبررسى وضع) الف ن منجمد شدهيت تمتع

مى«:ديگويمم.ق 975 ماده ا حمل از حقوق مدنى متمتع ن كه زنده متولـديگردد مشروط بر

ن.ق 1270و در ماده» شود اقرار براى حمل در صـورتى مـؤثر اسـت كـه زنـده«: استز آمدهيم

نيترد.»متولد شود  نيدى و ز يـ ست كه مقررات فوق نسبت به تخمك بارور شده در داخل رحـم

از هنگـام انتقـال آن بـه رحـم، استل شدهيتشك) شگاهيط آزمايمح(تخمكى كه در خارج رحم

جن» حمل«را عرفاً عنوانيز؛قابل اعمال است .ن مزبور صادق استيبر

و قبل از انتقال آن به رحـم تردين تشكيولى در خصوص جن ىيدهايـل شده در خارج رحم

جنيآ: وجود دارد نيا جنين مزبور مىيز همانند به طـورى،دگردن در رحم از حقوق مدنى متمتع

له، كه بتواند موصى له  گيو، مقرّ ا، تا در صورت زنده متولد شدن،رديا وارث قرار جـاديحقـوق

خي؛ابدي استقرارـدر خارج از رحمـ شده به نفع او از زمان انعقاد نطفه  ر؟يا

شناخته اسـت» حمل«حقوق مزبور را براى، برخى از صاحبنظران معتقدند كه هر چند قانون
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ا نيتركن عنوان به نطفهيو  با در نظـر گـرفتن ست؛يب شده مادام كه خارج از رحم است صادق

در روح مقررات مذكور بخوبى مى شناخت حقـوق مزبـور، افت كه منظور اصلى قانونگذاريتوان

ا،ك انسان بالقوه استيب شده به عنوانيترك براى نطفه  و تـشكيـن كـه تركياعم از دريب ل او

ايو تكامل در داخل رحم خصوص؛رحم باشدا داخليخارج پيتى ندارد تا شيدايـن كه ابتـداى

و حقـوق مزبـور را منحـصر بـهيحق تمتع را از حقوق مدنى از هنگام انتقال به رحم قرار دهـ م

طب» حمل« ذكر عنوان.ميين مستقر در رحم نمايجن و آنياز جهت موارد عادى عى اسـت كـه در

و تشكّل طفل از ابتد  ازيبد.گرددا در داخل رحم آغاز مى تكون ن جهت كودك در دوران خارج

ن .)170ـ 171صص، 1380، شهيدي(»ز از حقوق مدنى متمتع خواهد بوديرحم

ن و حمل از زمان ترك: اندز گفتهيبعضى و تلقيباردارى هـر چنـد، شـودح نطفه آغـاز مـىيب

جن» حمل«عنوان  مىيدر عرف به و شود كه داخل نى اطالق و تكامـل باشـد رحم در حال رشـد

بيتركن عنوان بر نطفهيا ن، رون رحـم اسـتيـب شده تا زمـانى كـه در  ولـى بـه؛ستيـ صـادق

ا» حمل«برخى پزشكان گفته و نـسوجيآم«: ست از عبارت خته شدن تخمك بارور زنده با بافـت

ا» زنده نيگوت تشكيبرز» حمل«ف عنوانين تعريكه با دق خواهـدز صـايل شده در خارج رحم

و حقوقى عنوانيبود؛ مع الوصف با  و صـدق» حمـل«د دانست كه موضوع احكام شرعى اسـت

افته در خارج رحم در ترتّب احكـام شـرعىيليگوت تشكيدر عرف خاص پزشكى برز» حمل«

.)95ص، 1382، آصف المحسنى( كندت نمىيو قانونى كفا

و حقـوقىنيم عناويص مفاهيرسد كه براى تشخ ولي به نظر مى و موضوعات احكام فقهى

د،مير از مراجعه به عرف عام هستيناگز نيبر جنـ» حمل«دگاه عرف عام عنوانيو بدون شك از

ا؛افته داخل رحم صادق استياستقرار دريگوت تشكيبرز) حمل(ن عنواني ولى اطالق ل شـده

صحيط آزمايمح نيشگاهى ويح تريست و مىيدا حداقل عرف در صحت آن دچار شك گـرددد

ا  ؛افته در خارج از رحم استيلين تشكيجن براي» حمل«عدم وضع لفظد خود نشانهين ترديو

دل، را به مقتضاى قواعد اصولىيز ، خراسـاني(ل بـر عـدم وضـع اسـت يـ عدم تبادر معنا از لفـظ

جن» حمل«ن احكام مترتب بر عنوانيبنابرا).25ص، 1414  شگاهى قابـل اجـرايـن آزمايدر مورد

جنينت.ستين .باشدن مزبور قبل از انتقال آن به رحم از حقوق مدنى برخوردار نمىيجتاً

د » حمـل«عنـوان،نيدر احكـام مربـوط بـه جنـ: گر ممكن است گفتـه شـوديولى از سوى

و عنوان اصلى احكام مزبوريموضوع و بلكه موضوع و نمو اسـتيجن،ت ندارد ،ن در حال رشد

ـ كـه برخـى از احاد چنان؛باشدا خارج رحميخواه داخل  دربـاره)ع(نيث منقولـه از معـصوم ي



 حقوقيهاي انديشهنامه فصل���� 56

اين،نيحرمت اسقاط جن مىين احتمال را تقويز در مـورد)ع(شخصى از امام مثاليبرا،دينمات

ا  وياو به تأخ)ضيح(ام عادتيزنى كه زنر افتاده ايتردآن وين تأخيد دارد كه ر به سبب حمل

بيباردارى است دها قبگيعلل بيرى از ويل آ سؤال آن است. مانند آن مارى جاي كه ايا نيز است

بىيى مصرف نمايزن دارو ؛ال تفعـل ذلـك«: در پاسخ فرمودند)ع(درنگ حائض گردد؟ امامد كه

ولو كان ذلك مـن حبـل انّمـا كـان:دمي پرس)ع(از امام«:ديگويم راوى».ن عمل را انجام ندهديا

لى،لعزينطفة كنطفة الرجل الذى  ف: فقال تصيانّ النطفة اذا وقعت هم إلـى مـضغثهر الى العلقي الرحم

فهوانّ النطف، ثم الى ما شاء اهللا لميغي اذا وقعت شير الرحم ا؛...ءيخلق منها رين تـأخيبر فرض كه

نيا و باردارى باشديام عادت م،ز ناشى از حمل ويچه تفاوتى است ان اسقاط نطفه داخـل رحـم

ك نطفه آمهاى دري مرد در هنگام ـ نما خارج از رحـم عـزل مـى زش آن را در پاسـخ)ع(د؟ امـام ي

و: فرمودند و سپس به مـضغه ولـى، شـودل مـىيتبـد ... وقتى نطفه در رحم قرار گرفت به علقه

و آفريچ، هرگاه خارج از رحم عزل شود  ، تـا بـي، شـيخ حرعـاملي(»شود ده نمىيزى از آن خلق

ش582 .)94ص،1401،خ صدوقيو

ا، شود همان گونه كه مالحظه مى حديدر جن،ثين در معرض رشد،نيمالك حرمت اسقاط

و بد  كهيو تكامل بودن آن معرفى شده است موضوع احكام متعـدد فقهـى» حمل«ن لحاظ است

ب رد بر خالف نطفهيگو حقوقى قرار مى  گياى كه و خارج از چرخه تكامـل قـرار .رديـ رون رحم

باي عنابا، اين بنابر ميت به مطالب فوق شويان دو مورد تفكيد :ميك قائل

شد موردى كه نطفه.1 مى) مثالً انجماد(ه بدون وقفه منعقد در، دهد به رشد خود ادامه خواه

بيرحم باشد  آنيا ا؛رون جنيا،ن صورتي كه در مىين و بـان از تمام حقوق مدنى متمتع گـردد

ك زنده متولد شدن او كشف مى  جنيه از ابتداى زمان تشك شود اويل ن تمام حقوق مدنى بـه نفـع

ايا و با زنده متولد شدن او پيجاد شده .دا خواهد كردين حقوق استقرار

جن.2 مى،لين بعد از تشكي موردى كه و تكامل آن متوقف و مراحل رشد گـردد منجمد شده

نيد تا ساليو شا  كهز به حال انجماد باقى بمانديان متمادى اد؛ علّـت عـدم قـرارهب،ن صورتير

و تكامليداشتن آن در مس  ن،ر رشد آنن بـرياحكام حقـوقى جنـ» حمل«ز عدم صدق عنوانيو

ن جنيمترتب و ريتا زمانى كـه مجـدداً در مـس، گرددن مزبور از حقوق مدنى برخوردار نمىيست

گ و تكامل قرار .رديرشد

د دريمسأله جنيبا اهل خصوص گرى كه مـسأله شـرط، شگاهى قابل طـرح اسـتين آزمايت

جن  ايزنده متولد شدن حـال. جاد شده بـه نفـع او خواهـد بـودين است كه سبب استقرار حقوق
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پ دانشمندان چنانچه پا، شرفت علم پزشكىيبا ـ قادر باشند كـه تـا دريجنـ،نيان دوران جنـ ي ن را

اي، شگاه نگه دارنديآزما جنيا پين كه اين را به دالئل مختلفى 6( حداقل مدت حملينقضاش از

ب) ماه بياز رحم مادر و در آزمايرون » زنـده متولـد شـدن«ا شـرطيـآ، شگاه نگهدارى كنندياورند

ا براى تمتع از حقوق مدنى منتفى خواهد بود؟ به نظر مى ـ رسـد كـه در ن ي » تولـد«زيـن صـورت

و بلكهيموضوع ميحت ندارد جن ات ق متزلزلـى رحم شـرط اسـتقرار حقـوازن در خارجيستقل

اياست كه با انعقاد جن ا.جاد شده استين به نفع او روي از در صورت انقضاى حداقل مـدت،ن

جن  محيحمل در صورتى كه نيط آزماين به طيزنده خارج كردن آن از محـ، از نداشته باشديشگاه

و نظريآزما ايشگاه در حكم زنده متولد شدن است زميه پزشك متخصص در تعين ن كننـده يـي نه

ازيو به تعب؛است جن«: استادانر برخى درين آزمايهر گاه ثابت شود كه شگاهى به طـور مـستقل

مىيط آزمايخارج از مح  و اهليشخص، تواند زنده بماند شگاه ن كامـليت تمتـع حقـوقى جنـيـت

و استقرار مى ا، ابدي شده محيولو بميـط آزماين كه پس از خارج كردن از ، صـفائي(»رديـ شگاهى

.)36ص، 1378

جنيم)ب  شگاهىين آزمايراث

مىيبا عنا ، رحـمازل شـده خـارجين تـشكيگردد كـه جنـت به مطالب فصل گذشته آشكار

و چرخهيمادامى كه در مس و رشد قرار دارد از حقـوق، تكامل آن متوقف نـشده اسـتر تكامل

مى، مدنى با از جمله ارث متمتع و جنيگردد  او را كنار نهـاد سهم االرث،ن داخل رحميد همانند

جنيو؛تا هنگام تولد ميد از تقـسيـبا،ن مزبور مانع ارث اشخاص موجود باشديا در صورتى كه

آن اسـت كـه در باشديمحال سؤالى كه مطرح ). قانون مدنى(تركه تا تولد طفل خوددارى شود

جن  نيفرضى كه رحـمن داخـليا هماننـد مـوارد جنـيـآ،ستيـن مزبور مانع ارث وراث موجود

خيد سهم االرث دو پسر كنار نهاده شوديبا) حمل( ا دادن ر؟ براى پاسـخيا بايـ بـه ديـن سـؤال

و تعبـد يـ صـرفاً از بـاب احت،نيبراى ارث جنـ، اصوالً عزل مقدار سهم دو پسر: گفت اط اسـت

اژهيو اكهن خصوص وجود ندارد؛ چنانياى در ـ صاحب جـواهر در مـن ي :سديـنويخـصوص

خيوك« بف كان فال فيالف أجده وي انّهين األصحاب نصيوقف اطـاًين احتيب ذكـريعزل للحمل

أز، عن تولده كذلك  من؛د من ذلكيبل لوال ندرة الزائد لعزل در ميان اصـحاب اماميـه، هر حال

اين مسأله كه بايد به جهت رعايت احتياط براي ارث حمل بـه مقـدار سـهم دو پـسر را كنـار در

در؛مگذارد اختالف نظري نيافت  ،ك زايمان انـدك نبـودي بلكه اگر احتمال تولد بيش از دو نوزاد

).73ص، 1400،ينجف(»شدميتري كنار گذاشته سهم بيش
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طب، هر گاه در بارور كردن نطفه در خارج از رحم،نيبنابرا عـى امكـان تولـديهمانند حالـت

ازيب بيد سهم دو پسريبا،ك نوزاد وجود داشته باشديش رشيا پ؛ا كنار نهادتر شيدايـ ولى اگـر

ازيب بسي،ك انسان ممكن نباشديش ضعيا احتمال آن و دور از واقعيار كنـار نهـادن،ت باشديف

ايز؛ك پسر الزامى نخواهد بوديش از سهميب حقين صـورت وضـعيرا در قـى وارثِ بـالقوهيت

و مع .ن استيمعلوم

 نتيجه

:گرددمي با عنايت به مطالب گذشته نتايج زير حاصل

طر.1 مىيق تلقيمسأله ارث كودكانى كه از ا عدم ثبوتيتابع ثبوت، شوندح مصنوعى متولد

م و صاحبان اسپرمينسب و، ان طفل م چنانچـه رابطـه.ا رحم استيتخمك و ان طفـل يـ نـسبى

سويصاحب اسپرم از دويا رحميوصاحب تخمك،ك بنا بـر اخـتالف مبـانى در مـسأله(ا هر

د)نسب مادرى  م،ت شناخته شوديرسمهب،گري از سوى مىينهاآنانيتوارث بـر. شـودز برقرار

م، عكس و والديهر گاه رابطه نسبى م، كى او برقرار نباشدين ژنتيان كودك زيـنهـاآنانيتوارث

.منتفي خواهد بود

بـه كـودك، با استفاده از اسپرم شـوهر)ا خارج رحمىياعم از داخل(ح مصنوعىيدر تلق.2

نت) شوهر(صاحب اسپرم  و ميمنتسب است مىينهاآنانيجتاً توارث .گرددز برقرار

طردر.3 هـ،ق اهداى اسپرميشيوه درمان ناباروى از چيزوج فاقد اسپرم با كودك متولد شده

از نسبى ندارد وبه گونه رابطه دل، برند گر ارث نمىيكدياين جهت ل ثبوت رابطـه نـسبىيبلكه به

طفيم و صاحب اسپرم ان م) اجنبى(ل شدهاآنانيتنها رابطه توارث .برقرار خواهد

طر.4 و قـانونى،ق اهداى تخمكيدرشيوه درمان ناباروى از زن صاحب رحم مـادر شـرعى

و بر عكس  ه، طفل است رابطـه،ني بنـابرا.چ رابطـه نـسبى بـا طفـل نـدارديزن صاحب تخمك

ن ميتوارث رحيز تنها و زن صاحب مىان كودك .شودم برقرار

طر.5 و شـرعى طفـل،نيجنيق اهدايدر شيوه درمان ناباروى از صاحب اسپرم پدر قانونى

و بد  مياست ويو نيز مادر جانش، برقرار خواهد بودهاآنانين لحاظ رابطه توارث ن مادر شرعى

ن رابطه،ني بنابرا؛قانونى طفل بوده ميتوارث و زن صاحب رحميز ج(ان طفل رقرارب)نيانشمادر

.خواهد شد

آيبه منظور تأم.6 طرين جنينده مالى فرزندان متولد از حل،نيق انتقال ازيها استفاده از راه ي
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ميقب ب،ىيزان ثلث دارايل وصيت حداكثر تا سايمهياستفاده از صنعت حليا ، هاى قـراردادىر راه

ح نت ات به صورتيمانند استفاده از شرطِ تمليك اموال در زمان دري شرط جـه از طريـق درج آن

ايو، ضمن عقد الزم  مديا حيونيجاد ويت به نفع طفل در زمان  بـديهي.شـود شنهاد مـييـپ... ات

آ اين راه كار است كه وييها بايد در آين نامه ميا اصالحات گورنده قانون .دنريد نظر قرار

صـ،ن منعقد شده باشـدياو پس از وفات والد طفلى كه نطفه.7 ـ پرم احبان اسـ از ا تخمـك ي

.و شرطِ وراثت وجودِ وارث در زمان فوت مورث است، برد ارث نمى

ويل شـده در خـارج رحـم مـادامى كـه در مـسين تشكيجن.8 و رشـد قـرار دارد ر تكامـل

با، گـردد از حقوق مـدنى از جملـه ارث متمتـع مـى، تكامل آن متوقف نشده است چرخه ديـو

ايهمانند جن نيا در صـورتى كـه جنـيـو؛الرث او را كنار نهاد تا هنگام تولدن داخل رحم سهم

.م تركه تا تولد طفل خوددارى شوديد از تقسيبا، مزبور مانع ارث اشخاص موجود باشد

طب، هر گاه در بارور كردن نطفه در خارج از رحم.9 بـيهمانند حالت ازيعى امكان تولـد ش

پسيبا،ك نوزاد وجود داشته باشدي بيرد سهم دو پ؛تر را كنار نهادشيا بـيدايـ ولى اگر ازيش ش

بسيك انسان ممكن نباشدي ضعيا احتمال آن و دور از واقعيار بـ،ت باشديف ازيكنار نهـادن ش

ايز؛ك پسر الزامى نخواهد بوديسهم حقين صورت وضعيرا در ويت قـى وارثِ بـالقوه معلـوم

.ن استيمع

و تكامل آن متوقـف منجم،لين بعد از تشكيجن گاههر.10 و مراحل رشد در، گـرددد شده

بيا مسهن صورت و تكامليعلّت خارج شدن آن از ن،ر رشد بـر» حمـل«ز عدم صدق عنوانيو

جن، آن برياحكام حقوقى نآنن جنيمترتب و گـرددن مزبور از حقوق مدنى برخوردار نمىيست

گيتا زمانى كه مجدداً در مس و تكامل قرار .ردير رشد
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:و مĤخذمنابع
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.العالميه
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س، تهران و پژوهشكده ابن .نايسمت

و حقوق باروري"،)1384(محمدرضا،ا معلميرضان. 16 دفتـر، قـم،"هاي پزشكي از ديدگاه فقه
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. مجديو فرهنگيمجمع علم


