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Abstract: 
Childbearing and its related aspects is one of the issues that is of 

significance in the current Iranian society and one of the factor which 
influences it is marriage. In addition, through the changes occurred in 
families and its relative collapse in western countries, the way of considering 
the issue of childbearing, while not losing its value and importance, has been 
highly different. The present study, through a descriptive-analytic approach, 
has attempted to answer the main question that what is the position of a 
variable such as marriage in vindication of the reproductive right of human 
in Islamic, UK and US legal systems? The results of this research 
demonstrate that in Islamic law, marriage is an important factor in 
vindicating the human reproductive right, so the singles cannot do so without 
it and even after the dissolution of marriage due to various causes like death, 
divorce, termination, apostasy etc., this vindication is limited and only in 
certain situations is permissible. However, in British law it is subject to the 
written permission of the husband and in US law, after the death of the 
husband, the wife can use his sperm for childbearing unlimitedly and give 
birth to a child in this way. The significance of this matter is illustrated when 
the rights of babies and children is the case. From the Islamic point of view, 
parentage as a basic and essential right can guarantee the other rights of the 
child, and if this right cannot be proven, then it would not be easy to talk 
about other rights of the child. 
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کاح    تأثیر متغیر گلیس  م، اسال    حقوقرد  لیدمثل استیفای حق تو   رد  ن ن
کا   و   ا  آمری

 1محدثه معینی فر
 

 چکیده
فرزندآوری و مباحث مربوط به آن، از مسائلی است که در جامعه امروز ایران 

ه و نوادعالوه، با تحوالت خابهازدواج است.  بر آن،یکی از عوامل مؤثر حائز اهمیت و 
اضمحالل نسبی آن در کشورهای غربی مسأله فرزندآوری ارزش و اهمیت خود را از 

 ، کوشیدهورشیپژوهش پدست نداده، اما نحوه توجه به آن بسیار متفاوت شده است. 
تحلیلی به این پرسش اساسی پاس دهد که در نظام حقوقی  –به روش توصیفی 

استیفای حق تولیدمثل انسان چه  اسالم، انگلیس و آمریکا متغیری مثل نکاح در
عاملی مهم در  در اسالم، ازدواج دهدجایگاهی دارد؟ نتایج این پژوهش نشان می

ام کنند و توانند بدون آن به این کار اقدمثل است و افراد مجرد نمی استیفای حق تولید
ن یپس از انحالل نکاح به طرق مختلفی چون مرگ، طالق، فسخ، ارتداد و غیره، نیز ا

 ها، حکم آن جواز است؛ ولی در حقوق انگلیس،استیفا محدود و فقط در برخی حالت
-می نامه کتبی زوج است و در آمریکا، پس از مرگ زوج، زوجهاین امر نیازمند اجازه

تواند بدون هیچ محدودیتی از اسپرم وی برای فرزندآوری استفاده کند و از این 
شود که پای حقوق ضوع هنگامی روشن میطریق صاحب فرزند شود. اهمیت این مو

 اطفال و کودکان در میان باشد. از دیدگاه اسالمی، نسب به عنوان یک حق پایه و
ق تواند حقوقِ دیگرِ کودک را تضمین نماید و در صورتی که نتوان این حاساسی می

 .بنیادین را اثبات کرد، صحبت از سایر حقوق به سادگی میسر نخواهد بود
 

 .مثل، نکاح، تجرد، طالق، موت، انحالل نکاح حق تولیدکلیدی: واژگان 

                                 
. استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشکده علوم و تحقیقات اسالمی، دانشگاه بین المللی امام خمینی  1

 moeinifar@isr.ikiu.ac.ir :قزوین، رایانامه

  04/10/96پذیرش تاریخ  -   26/11/95  دریافتتاریخ
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 مقدمهمقدمه

ی از . یکخانواده به عنوان سلول بنیادی هر جامعه دارای کارکردهای متفاوتی است

ی غرب کارکردهای متفاوت آن، فرزندآوری و افزایش نسل است. تمامی جامعه شناسان

البته با  نند.کرکرد افزایش نسل اشاره میهنگام سخن گفتن از کارکردهای خانواده، به کا

دها ارکرکتوجه به تحوالت خانواده در عصر کنونی در کشورهای غربی، بسیاری از این 

قوقی ظریات حیابند. از سوی دیگر، طرح نای کامل تحقق نمیشوند یا به گونهمحقق نمی

 توجه بهگوناگون همچون نظریه منفعت و نظریه حق در حقوق کشورهای مذکور و 

ین موضوع حقوق افراد سبب شده است تا بحث جدیدی با عنوان حق تولیدمثل در ا

نند ی ماکشورها مطرح شود که نحوه استیفای آن از مسائل مهم است. متغیرهای مختلف

رصدد داضر پژوهش حازدواج بر نحوه استیفای حق تولیدمثل مؤثر هستند. بر همین اساس، 

ل مث یریغمت کایو آمر سیاسالم، انگل یدر نظام حقوقکه  ستا لؤاپاسخگویی به این س

 ؟ دارد یگاهیمثل انسان چه جادیحق تول یفاینکاح در است

ه متغیر مبتنی است ک حلیلی انجام شده و بر این فرضیهت -این پژوهش به روش توصیفی

 رفتهر گر نظدنکاح در نظام حقوقی اسالم به عنوان مقدمه مهم و ضروری برای فرزندآوری 

اده ست ددشده، درحالی که این موضوع اهمیت خود را در قوانین انگلیس و آمریکا از 

 است.

ستیفای ابر  در این مقاله تالش شده تأثیر سه موضوع مهم تجرد، ازدواج و انحالل آن

بیین آن ت های حقوقی فوق نسبت بهحق تولیدمثل سنجیده شود و موضع قانونگذارِ نظام

 شود.
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 11 . .تجردتجرد 

صیل های سلبی و ایجابی حفظ مقصد نسل یا تحوشروایات و ر و بررسی آیات از

 وندآوری ه فرزتوان به این نتیجه رسید که یگانه رامصالح و دفع مفاسد برای حفظ آن می

ق حن تیبه عالوه، نخس تحقق بخشیدن به اصل تکثیر نسل در چارچوب نکاح شرعی است.

مثل دیلان حق توتویو مادری شایسته است. بنابراین، نم فرزند، تولد او در خانواده و از پدر

ادیده ن ینوالدرا برای افراد مجرد قائل شد، زیرا در اولین گام، حق کودک در داشتن 

 ارددتالقی  شود. این بحث با موضوع استیفای حق تولیدمثل پس از مرگ نیزمی انگاشته

 :شودهای زیر تقسیم و بررسی میکه به بخش

ی زادآور برای فرد اساساً ازدواج نکرده و از اسپرم یا تخمک یا جنین بیگانه گاهی. 1

ا ر، کودک شود، در صورت نخست، عالوه بر انجام کار حراممیمند و صاحب فرزند بهره

 ،هبان نطفصاح تر فقهااز داشتن پدر یا مادر محروم کرده و در صورت دوم، که از نظر بیش

 ند، وی را از داشتن هر دو محروم کرده است. پدر و مادر حقیقی کودک هست

 . وده استو مجدد ازدواج ننم همسر اوست واسطه طالق یا فوتجرد فرد بهتگاهی . 2

که  دار کنناقدام به این ک ،عالوه بر این، ممکن است که زوجین پیش از ازدواج . 3

د ز عقاپیش  نخست، همه فرآیند پیش از عقد صورت گیرد. دوم، لقاح دارد:چند حالت 

 عقد باشد، اما کاشت پس از عقد صورت گیرد. سوم، برداشت اسپرم و تخمک پیش از

 باشد، اما تلقیح و کاشت پس از عقد صورت گیرد. 

واسطه توان از مباحث فقها درباره فرزندآوری پیش از عقد بهحکم این مسأله را می

ا کودک ناشی از مالعبه و هر چند برخی فقه دست آورد.به یا دخول  (تفخیذمالعبه )

دانند، ولی برای ارث باید با سایر وراث تفخیذ پیش از عقد را منتسب به پدر و مادرش می

کنند )موسوی دخول پیش از عقد را ولد زنا تلقی می از یکودک ناشصلح نماید و 

، که میان مالعبه و دخول فرق بگذارند(؛ اما برخی دیگر بدون آن551: 1413گلپایگانی، 

را بر  حکم دو صورت نخستتوان . بنابراین، می(1378ای، دانند )قبلههر دو را ولد زنا می

اما در مورد حالت سوم )برداشت . یا عدم انتساب نمودملحق به زنا اساس این دو دیدگاه، 

رسد که صرف نظر از مقدمات حرام، به عنوان پیش از عقد و تلقیح پس از آن( به نظر می
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  که باشد، اما با لحاظ مقدمات حرام مانند استمنا، لمس و نظر و با توجه به آناولی حالل

-هیچ توجیهی برای انجام مقدمات آن توسط افراد مجرد وجود ندارد، احتیاط ایجاب می

اگر ضرورتی مانند بیماری ایجاب کند، کند که به حرمت صورت سوم نیز حکم شود؛ اما 

 اح و کشت باید پس از عقد صورت گیرد.و لق برداشت و ذخیره آن مباح است

باید رابطه  ،انزال منیدر هنگام دانند، زیرا فقهای شافعی هر سه صورت را جایز نمی

-539: 1377این حرمت وجود دارد )شربینی، باشد. درباره تخمک زن نیز موجود زوجیت 

 اندهدوجود ضرورت حکم نمو در صورتبرای مرد و زن  آن،اما برخی به جواز (؛ 538

 .(111-116: 1431خلف، )

شی دکان نارفاه کوحق را مشروط به رعایت مجرد قانون انگلیس ارائه خدمات به زنان 

وجود  های کمک باروریآمریکا قانون مشخصی درباره روش در ، ولیاز فرآیند کرده

نان زسبت به وری نهای ناباروری در آمریکا به ارائه خدمات درمان نابارندارد، اما کلینیک

 . (Dickens and Cook, 1999: 58کنند )میمجرد نیز اقدام 

 

 و انواع آنو انواع آن  نکاحنکاح  ..22

ی متفاوت حکاماستیفای حق تولیدمثل در چارچوب ازدواج، با توجه به انواع آن دارای ا

 :است

 نکاح دائمنکاح دائم  ..22-11

ر ر غیفرزندآوری د ،ازدواج است. پس در اسالم ،یگانه چارچوب تحقق فرزندآوری

 وب معنایی ندارد. این چارچ

 نکاح موقتنکاح موقت  ..22-22

که اختالف است، درحالی درباره نکاح موقت یا متعه، میان فقهای امامیه و اهل سنت

، فقهای اهل سنت حکم (140: 30، ج1363)نجفی،  دهندفقهای امامیه رأی به جواز آن می

: 16تا،ج بینووی، ؛ 85: 5،ج 1403)شافعی، دانند میحرام مربوط به آن را نسخ شده و 

؛ 572: 7تا، ج؛ ابن قدامه، بی152: 5، ج1421؛ سرخسی، 542: 2، ج1406؛ اصبحی، 249

. از نظر فقهای امامیه، عالوه بر عقد دائم، در عقد موقت نیز فرزندآوری (47 :1416منیسی، 
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  تواند وی را واسطه شبهه نمیبه پدرش ملحق است و شوهر به آنمحقق و فرزند حاصل از

شود؛ اگر چه او کار حرامی انجام فی کند، اما اگر چنین کند، فرزند از او نفی میاز خود ن

 شارع ظاهراً ملحق به اوست، از خود نفی کرده استکه طبق حکم را  فرزندیداده، زیرا 

: 1408؛ یوسفی )فاضل آبی(، 192: 1402؛ محقق حلی، 288 :5ج ،1410جبعی عاملی، )

ای با ؛ هر چند عده(28: 1412؛ طباطبایی، 423: 1407لی، ؛ ح175: تابی؛ مکی عاملی، 196

اما اگر  (؛260: 1387حلی، ؛ 99: 1418)اسدی )عالمه حلی(،  این حکم مخالف هستند

دست از انکار بردارد و اعتراف کند که فرزند از آن اوست، این اعتراف صحیح است و 

 .(288 :5ج ،1410جبعی عاملی، ) شودفرزند به او ملحق می

 نکاح مسیارنکاح مسیار  ..22-33

هر و مول، نکاح مسیار همان نکاح دائم است که تمام شرایط نکاح را مثل ایجاب، قب

 که تفاوت ندارد، با ای -شرایط نکاح استارکان یا ه در نظر فقهای اهل سنت از ک -شاهد

 با یا عرفی بنایمبر  یا عقد از قبل توافق و مبنای تراضی بر عقد اجرای یا عقد ضمن شرط با

 مق قَسْاخالقی زن از بسیارى از حقوق خویش مانند حق نفقه، سکنى، لباس و ح تعهد

 با ابطهدر ر زن بر تسلط حق مانند خود، حقوق بعضی از نیز مرد است ممکن گذرد ومى

 گذشت دخو ارث حق از طرفین متقابالً  است ممکن یا بگذرد اشتغال یا منزل از خروج

 ختالف است: اته در حکم این نکاح میان فقهای اهل سنت الب(. 84: 2006)زحیلی،  نمایند

 دانند.. بعضى این نکاح و شرایط آن را صحیح مى1

 دانند.. بعضى نکاح مسیار را صحیح؛ ولى شرایطش را صحیح نمى2

 دانند.. بعضى نکاح و شرایط آن را فاسد مى3

 . توقف.4

، بود ا دومتابع نظر نخست یبرای بررسی بحث فرزندآوری در این چارچوب قطعاً باید 

جایز  نکاح اند، فرزندآوری در اینزیرا از منظر آنان که قائل به توقف یا حرمت شده

 نیست:



هش ه ژپو
نام

فصل
  

الم
س ق ا

حقو تطبیقی 
غ و   

ب
ر

– 
پ    سال

نجم   – 
شماره

  
ول 

ا
   – 

بهار 
      

139
7

 

 

 

156 

 1- اف نکاح جایزی است که مقاصد و اهد ،د مسیاربر مبنای نظر آنان که معتقدن

: 1382یلی، زح) یابدنمی تحقق آن در اوالد، تربیت و و معاشرت آرامش ازدواج از قبیل

 برای فرزندآوری باشد. یتواند چارچوب مناسب، نمینکاح مذکور؛ (112

 انند نفقه ومبرخی حقوق خود را تواند میوجه در این نکاح، بر مبنای نظر آنان که ز -2

ورت، صاین  تواند حق فرزندآوری خود را نیز ساقط نماید. در غیرمبیت اسقاط کند، می

 ن منتسبادرشامارچوب تحقق یابد و اوالد نیز به پدر و تواند در این چفرزندآوری هم می

 هستند.

 همزیستی مشترکهمزیستی مشترک  ..22-44

سال و بزرگشود که بین دزیستی مشترک به روابطی اطالق میخانگی یا همقرارداد هم

ا قدرت نسند یجمنعقد شده است، زیرا هم آنتمایل به  یابدون ازدواج رسمی یا غیر رسمی 

 . (Sanford, 2003: 11-12) ندارندرا قی و رسمی بر ازدواج در شرایط حقو

شرعی است، بنابراین، حکم  و معتبر ،طور که ذکر شد در اسالم، تنها ازدواجهمان

. بنابراین، تمامی و ملحق به زناستحرمت  اسالم،همه فقهای  از نظر 1همزیستی مشترک

رابطه در نتیجه، د و داننبه زانی ملحق نمی را طفلبه اتفاق در این مورد نیز فقهای اسالم 

. نیستشرعی نسبی و احکام و آثار ناشی از آن برای آن دو به جز حرمت نکاح محقق 

 و اجماع است« و للعاهر الحجر الولد للفراش»دلیل حکم هم احادیث به ویژه حدیث نبوی 

 .(257-256: 29ج ،1363نجفی، )

مامقانی است مرحوم ه منتسب به البته یک نظر دیگر در میان فقهای امامیه وجود دارد ک

است  برابری ولد زنا و حالل زاده در همه احکام نسب به استثنای ارث ،که اقوی از نظر وی

که به علت نص خاص بین زنازاده و خویشان او رابطه توارث وجود ندارد، اما در غیر این 

بت به این فرزند والیت پدر و جد پدری، حق حضانت پدر و مادر، الزام به انفاق نس) مورد

تا: اهلل سیستانی )حسینی سیستانی، بیآیتچون فرزندان شرعی هستند. هم (و حرمت نکاح

آیات عظام  .(44: 1419بجنوردی، ) ندکنعالمه بجنوردی نیز از این نظر تبعیت می( و 685

                                 
1- Civil Cohabitation  



متغیر ثیر  تأ
   

کاح 
ن

   رد  
حق  ای 

ستیف ا
ت 

مثل  لید و
رد  

حقو  
س   ق  ا

  الم، 
نگلیس ا

   و   
یکا مر آ

 

 

 

157 

  ؛ موسوی گلپایگانی، 37: 1365کریمی، را واجب )خمینی نفقه برای ولد زنا گلپایگانی و

اهلل مدنی نیز عالوه بر نفقه، وی را از جهت حضانت ملحق به و آیت( 176: 2، ج1413

  .(187 :1416مدنی تبریزی، ) دندانوالدین خویش می

نند توانمی وست حق زانی و زانیه نی ،بنابراین، فرزندآوری از این طریق به معنای شرعی

 ،یاعد شرعر قوکنند، زیرا از نظ برای خود حق فرزندآوری لحاظ ،بر اساس رابطه فاسد زنا

ا یون زنا چفاسد  ایشود. عالوه بر عدم جواز طلب فرزند از رابطهها ملحق نمیفرزند به آن

ر ر نظسایر اشکال مدرن آن چون همزیستی مشترک و پیامدهای آن برای طفل مذکور د

ر رف نظصتوان از آثار منفی آن بر کودک و اجتماع شرع چون قطع رابطه توارث، نمی

 اشاره شده است.ها آنبه  در روایاتی کهکرد 

توانند ، شرکای جنسی می2004مصوب زیستی مشترک مدنی انگلستان طبق قانون هم

تفاوتی  آنانگرایان و غیر جنسدر این مسأله میان هم و زیستی مشترک داشته باشندهم

، زن و مذکورقوانین  . طبق(Gaffney-Rhys and others, 2011-2012: 12) وجود ندارد

زیست باید قراردادی داشته باشند که امور مربوط به آنان را مدیریت نماید. این امور هم مرد

های مادی، حق مالکیت، تکالیف والدینی، حفاظت در برابر شامل مواردی چون التزام

 ,Standley) باشدخوانده می حق پذیرش فرزند و خشونت خانگی، حق خاتمه دادن روابط

خانگان در انگلستان، تعداد کودکان این در حالی است که با افزایش هم .(45-47 :2001

 1989تولد یافته خارج از چارچوب ازدواج نیز افزایش یافته است. اما قانون کودکان 

 باره ندارد و در عین حال، این امر در تعارض با منفعت عالیه کودک استتدبیری در این

(Standley, 2001: 215). دهد که از نظر قوانین مذکور فرزندآوری در این امر نشان می

این چارچوب، قانونی است و حتی به این افراد نیز خدمات درمان ناباروری و فرزند 

  شود.خواندگی ارائه می

زنان و مردانی که ازدواج ننموده )چه  2000دهد که تا سال آمارها در آمریکا نشان می

. این ندادرصد افزایش یافته 72سال گذشته، به  10غیر آنان( در طی بازان یا جنساز هم

-خانگی به عنوان جایگزینی برای ازدواج نگاه میتر مردم به همدهد بیشآمارها نشان می

رسمیت  قانونی برای به 2003. در ایالت کالیفرنیا در سال (Luppino, 2008: 113) کنند
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 طور که در انگلستان کودکان ناشی ید دانست همانخانگی به تصویب رسید. باشناختن هم

ل و مشکالت بسیاری روبرو هستند، در آمریکا نیز این کودکان دارای ئاز این روابط با مسا

. عالوه بر هستندمسأله نفقه و روابط ناامن و شکننده با والدینشان  مانندای مشکالت عدیده

که برای پدر، در روابطش با از جمله این این، در این مشکالت، والدین نیز درگیر هستند،

که این کودکان را است قانونی  عدم وجودفرزند خود، ابهام وجود دارد. این ابهام به جهت 

 .(Sanford, 2003: 16-17) مشروع بداند

 گرایانگرایانازدواج همجنسازدواج همجنس  ..22-55

 ت:زم اسبحث ذکر چند نکته ال بسطبرای ، اما حکم این مسأله نیز بسیار واضح است

بی کشورهای غر به کار بردن لفظ ازدواج برای لواط یا مساحقه حتی در قوانین -1

 ،در نتیجه و هجایگاهی ندارد، زیرا قوانین مذکور ازدواج را میان دو غیر همجنس پذیرفت

عالم نی اقانو ،گرایان را در ذیل عنوان همزیستی مشترک یا مدنیزندگی مشترک همجنس

زدواج میان دو غیر ا. در اسالم نیز تعریف شرعی (Sanford, 2003: 16-17) اندنموده

حر تی )روایانه دو همجنس و در چرایی حرمت زنا، مساحقه و لواط  ،همجنس محقق است

توان فهمید که اساساً حکمت میها ( وجود دارند که از آن333-332: 1414عاملی، 

 عی پدیدامشرونفرزند  وابط یامساحقه از آن جهت است که از این ر ولواط  ،مخالفت با زنا

در  یگرایسهمجنآید. بنابراین، تقاضای فرزند در آید یا اساساً فرزندی پدید نمیمی

ست تا ابط انگلیس در واقع تالش برای مشروعیت بخشیدن به این رواکشورهای آمریکا یا 

 ها را نوعی از خانواده معرفی کنند.آن

شاید بتوان  ومساحقه در شرع اسالم است  وگرایی همان حکم لواط حکم همجنس -2

 فطرت انسان است.  در تعارض باادعا کرد که حرمت آن بیش از زناست، زیرا 

نکته سوم، فرزندآوری در چارچوب این رابطه فاسد )لواط و مساحقه( است و  -3

 ل(بُر که علت آن قرار نگرفتن منی زوج در محل زادآوری )قُبُبه حرمت وطی در دُ باتوجه

توان دریافت که نخست، فرزندآوری در این رابطه اساسًا امکان تحقق عملی ندارد؛ بود، می

ای که اشاره شد و با توجه به نگاه دوم، این روابط بالذات حرام هستند؛ هم به جهت ادله

ال که از طریق طبیعی ح مقاصدی، قطعاً از این رابطه فرزندآوری محقق نخواهد شد.
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 های کمک باروری روشان ممکن نیست، آیا جایز است که از طریق آن فرزندآوری برای

 ای حق فرزندآوری ایشان را پاسخ گفت؟گونهیا فرزندخواندگی به

یق پسندد، پس از طراسالم فرزندآوری خارج از چارچوب ازدواج شرعی را نمی

 ینا رد.توان آنان را صاحب فرزند کخواندگی هم نمی های کمک باروری و فرزندروش

 های کمک باروری و فرزندحکم عالوه بر مباحث مربوط به حرمت یا جواز روش

 ،مچنینها و هقطعًا برخی روش های مذکور تعلق دارد.خواندگی است که به ذات روش

اره درب فرزندخواندگی )تبنی( شامل حکم تحریم هستند. با توجه به دیدگاه اهل سنت

که  دپذیرفته شواگر بر فرض محال  ی، حتیهای کمک بارورحرمت ورود ثالث در روش

 فاده ازر استگرایان در حکم زوجین هستند، با این حال به جهت لزوم ورود ثالث دهمجنس

ز اآنان  های فوق برایتوان حکم به جواز استفاده از روشهای کمک باروری، نمیروش

مک حبان تخصا یی میانمنظر فقهای امامیه و اتفاق فقهای اهل سنت داد، زیرا پیوند زناشو

 مرند. شمیو اسپرم وجود ندارد، هر چند برخی فقهای اهل سنت آن را از مصادیق زنا ن

شوند. پس از بررسی قوانین اسالمی، قوانین کشورهای انگلیس و آمریکا بررسی می

 برای این اعمال لغو گردید 19و اوایل  18مجازات مرگ در آمریکا و اروپا در اواخر قرن 

نویس قانون مؤسسه حقوقی آمریکا پیش 1955که در نهایت در سال  (225: 1386نز، گید)

مندانه میان اشخاص جزایی مدل را منتشر ساخت و پیشنهاد نمود که تمام روابط رضایت

. (44-45: 1388هارت، )بالغ در خلوت شخصی آنان از شمول قوانین کیفری خارج شود 

گرایان را قانونی جنسبار ازدواج همت برای نخستین ایالت ماساچوساما در سطح ایالتی، 

در قوانین ایالت ورمونت نیز تغییرات مشابهی  .(Luppino and Miller, 2008: 176) نمود

گرایان را برداشت و منافع مشابهی جنسهم به اجرا درآمد که محدودیت ازدواج میان غیر

. پس از این، دیگر (Sanford, 2003: 21) چون زوجین( برای آنان در نظر گرفت)هم

دند تا کربه تغییر قوانین خود  اقدامها، نیز بر اساس تغییرات قانونی ایالت ورمونت، ایالت

-. در قانون ثبت هم(Sanford, 2003: 22) گرایان را به رسمیت بشناسندجنسازدواج هم

-باید نسبت خونی باباز نجنسخانگی کالیفرنیا نیز به دو مورد اشاره شده است: زوجین هم

های زندگی را به عهده ها باید هزینههم داشته باشند و بر اساس توافق آنان، یکی از آن
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 بگیرد. عالوه بر این، در این قوانین، سایر حقوق نیز برای آنان در نظر گرفته شده است 

(Sanford, 2003: 20).  

-جنسسعه روابط همتو 1988مصوب  1های محلیدر انگلستان نیز طبق قانون دولت

(، ولی این ممنوعیت Hoggart, 2003: 155) های محلی ممنوع بوددولت گرایانه توسط

، 2004زیستی مشترک مدنی هم قانونچندان دوامی نداشت و باالخره پس از تصویب 

حقوق  و از ند به صورت قانونی اعالم هماهنگی مدنی نمایندستتوانگرا هم جنسزوجین هم

 ,Sendall, 2011: 85; Herring) همچون زوجین برخوردار خواهند بودنونی و تکالیف قا

دامنه والدین  1990شناسی در اصالحات قانون باروری انسان و جنین ،چنینم. ه(67 :2007

های کمک باروری ها نیز بتوانند از روشگرا نیز توسعه یافت تا آنجنسقانونی به افراد هم

 . (Knight and Smith, 2013: 110) بهره ببرند

 

 انحالل نکاح انحالل نکاح   ..33

 شود:ره میها اشاتواند به طرق مختلفی واقع شود که در ذیل به آنانحالل نکاح می

 مرگ یا موت زوجمرگ یا موت زوج  ..33-11

 حالت متصور است: چهارهای کمک باروری پس از مرگ در استفاده از روش

-و به قاح خارج رحمی تخمک زوجه و اسپرم زوج در زمان حیات هر دول -الف

د بعوم، دزوج و قبل از دفن وی،  رگبعد از منخست، های بعدی )کارگیری آن در زمان

ا ل کما یر حابعد انتهای عده( و برداشت اسپرم زوج د و سوم، دفن وی و اثنای عده وفات

 شود.اغمایی که پس از آن مرگ واقع می

 سپس لقاح آن رداشت اسپرم از زوج پس از مرگ و قبل از سرد شدن بدن وی وب -ب

از  سپرما)خارج رحمی یا داخل رحمی( با تخمک زوجه در عده یا بعد از آن و برداشت 

 فرد مرگ مغزی نیز ملحق به این مورد است.

 قاح تخمک زوجه با اسپرم زوج پس از مرگ زوجل -ج

                                 
1  - Local Government Act 
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 و قرار دادن آن در رحم زن دیگری  ین متوفیم زوجلقاح تخمک و اسپر -د 

 گروه تقسیم نمود:  به پنجتوان را مینظرات فقهای اسالم 

-خامنه آیات عظام . این نظر متعلق بهستلزم حرام نباشدمجواز مطلق در صورتی که  -1

نی )مد ، مدنی(130: 1422حسینی، ) ، شاهرودی(304: 1388ای، )حسینی خامنه ای

اهل  قهایو عبد العزیز خیاط از ف (132: 1422حسینی، ) و بهجت (165 :1416تبریزی، 

رای آظاهر  وبقای زوجیت بعد از موت است که از روایات فقهای امامیه، . ادله است سنت

به  عکسا بالیزوجه آید. از اقوال فقها درباره جواز غسل زوج میت توسط فقها به دست می

کی از یفی در چنان باقی است. فقهای امامیه، زیدیه، فقهای حنآید که زوجیت همدست می

ط توس و شافعی رأی به جواز تغسیل زوجین پس از موت ، حنبلیی مالکیاقوال، فقها

سوی خویی، ؛ مو53: 4، ج1363؛ نجفی، 408: 1، ج1410)جبعی عاملی،  اندداده همسر او

؛ بکری 132و128: تابی؛ رافعی، 412: تابی؛ جنداری، 34: 1414؛ روحانی، 118: 1411

: 1414، ؛ سمرقندی312: تابیمقدسی،  ؛185: 1، ج1406؛ اصبحی، 127: 1418دمیاطی، 

ای اهل سنت در دفاع از نظر . فقه(128-126 :1422حسینی، ؛ 517: 1397؛ سید سابق، 241

. آن است خود دلیل جواز ،در این تلقیح نسب ثابت است و اثبات نسب» گویند:میخود 

ر برای ن مقداد، متعلق به زوج است و همیوشداری میدوم، اسپرمی که در بانک نطفه نگه

ی فقهای اهل برخ عالوه بر این، (.114-117 :2011لطفی احمد، )« کنداباحه کفایت می

فن خود پس از دکفن و ، به عایشه درباره غسل و پیامبر  علیامام سنت به وصیت فاطمه به 

، یابدمیاتمه نخدارند که احکام زوجیت با وفات اند و سپس بیان میمرگ نیز استناد کرده

 مام عدهاز ات پیشقائل به جواز مشروط به  وییابد. بنابراین، لکه پس از عده خاتمه میب

 .(69 :2007صالحی، ) است

فاضل  ،(81: 1386نژادی، شیرازی )علیان آیات عظام مکارم که نظرحرمت مطلق  -2

و مصطفی ( 132-131: 1422حسینی، ) و موسوی اردبیلی (113 :1422حسینی، ) لنکرانی

یابد و زرقا این است که زوجیت با وفات خاتمه می دلیل. است از فقهای اهل سنتزرقا 

فقهای امامیه وی را  در مقابل،حرام است.  نطفه مذکور، نطفه غیر زوج است که قطعاً نطفهِ

: 1377)روحانی،  نندکدانند و احکام محرمیت را درباره وی جاری میبه پدرش منتسب می
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 35 ،حسینی، ؛ 165 :1416؛ مدنی تبریزی، 81: 1386نژادی، ؛ علیان103-100 :1384؛ مؤمن

« أَوْالدُِکم یُوصیُکمُ اللَّهُ فی»اهلل اراکی که وی را با توجه به آیه (، به جز آیت130 :1422

 .(580: 1371داند )اراکی، ( ملحق به مادرش می11)نسا، 

نی، حسی( )اهلل صافیآیت) نظر جز حالت دوم و چهارم  جواز در همه حاالت به -3

1422: 130) 

نی، حسی( )اهلل علوی گرگانیآیت)نظر لت چهارم جواز در همه حاالت به جز حا -4

1422 :131) 

 حالت اگر چهاریل میان لقاح خارج رحمی و داخل رحمی که در هر نظریه تفص -5

، ینیحس) داخل رحمی جایز نیستلقاح اما  ؛لقاح خارج رحمی صورت گیرد، جایز است

1422: 130-132).  

 و قرار لقاح توان چنین نتیجه گرفت که هرچند فقها در زمانبا بررسی نظرات فقها می

ثل ات آن مقدماما م ؛دادن اسپرم یا جنین در رحم اختالف دارند )بعد از عده یا در عده(

د دهنجام ا را یتواند چنین کاردانند، زیرا زوجه به تنهایی نمینظر و لمس را جایز نمی

 ابراین،د. بنباره وجود ندار)نیاز به پزشک است( و ضرورتی هم به جهت فوت زوج در این

نای در اث واسطه حرمت مقدمات درست باشد. همچنین تلقیحرسد عدم جواز بهبه نظر می

اند تور مین ام، ایهمچنینعده نیز خالف قواعد عده مانند پرهیز از آرایش و غیر آن است. 

 د. یاوربزوج، اضطراب و ناراحتی را برای مادر و فرزندش به ارمغان  به جهت فقدان

که وی از محبت و عاطفه حکمتی نیست، به ویژه آن فاقد پدر،طفل  تولددر  عالوه،به

پذیرند و عالوه جوامع چنین امری را نمی که عرفتر آنپدری محروم است و از این مهم

احوط حرمت است و این حرمت  پسآورد. فراهم میغیبت  و برای بهتانرا بر این، مجالی 

. عالوه بر همه این موارد، با (132-133 :1422حسینی، ) یابدعده شدت می تمامبعد از ا

-توجه به نظریات تحریم و جواز و آثار آن مانند محرومیت از ارث از سمت پدر به نظر می

ا به جهت تبعات منفی آن رسد هر چند موضوع فوق در حیطه حق تولیدمثل مادر است، ام

بر کودک و محرومیت وی از حقوقی چون داشتن پدر و ارث بهتر آن است که به حرمت 

آن حکم شود. این محرومیت از ارث حتی در موردی که زوجه رویان ترکیب یافته از 
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 دهد، نیز وجود دارد، گامت خود و همسرش را پس از مرگ زوج در رحم خود قرار می

جنین در صورتی از حقوق مذکور برخوردار  قانون مدنی( 1270( و )957) طبق مواد»زیرا 

شود که در به جنینی اطالق می بر او صدق کند و حمل عرفاً« حمل»خواهد شد که عنوان 

نطفه ترکیب شده، مادام که  رایاین عنوان باطالق داخل رحم در حال تکامل است و 

توان شامل رویان خارج مواد فوق را نمی خارج رحم است، صادق نیست؛ بنابراین، عبارت

البته خالف این نظر هم با استناد به روح  .(142-144 :1382شهیدی، ) «رحم دانست

-منظور اصلی قانون»مقررات در میان حقوقدانان وجود دارد. این گروه بر این اعتقادند که 

یک انسان بالقوه گذار، شناخت حقوق مزبور مانند ارث برای نطفه ترکیب شده به عنوان 

که ترکیب و تشکیل او در داخل یا خارج رحم باشد و ابتدای پیدایش و است، اعم از آن

تکامل در داخل رحم خصوصیتی ندارد که حقوق فوق را به جنین منحصر کرده باشد. از 

اظهار نظر کرد. بدین جهت  را توان خالف آنمنظر آنان، استدالل اخیر قوی است و نمی

ر بدون تردید نسبت به کودک آزمایشگاهی در دوران خارج رحم نیز شمول مواد مذکو

. اما باید دانست که این نظر و استدالل تنها (142-144 :1382شهیدی، ) «خواهد داشت

انصراف به موضع خود یعنی حالت نخست دارد و در مورد سه حالت دیگر کارایی ندارد. 

، عدم شمولیت آن نسبت به سایر پذیرفتل را پس بر فرض هم اگر بتوان این نظر و استدال

 ترین عیب آن است.بزرگ ،موارد

 در حال جود اوارث موقوف به وتوشود، نیز از ادله ارث مستفاد می ،از نظر برخی فقها

ور در . پس کودک مذک(165 :1416مدنی تبریزی، ) حیات میت ولو به صورت نطفه است

فوت  س ازتلقیح نطفه پ)، اما در سایر موارد همان یک حالت از حق ارث برخوردار است

 مندی کودک مذکور از ارث حکم نمود.توان به بهرهنمی( زوج

-ای نیز به تقویت استدالل قائالن به بقای رابطه زوجیت پس از مرگ میالبته عده

های کمک باروری پس از مرگ پردازند تا در نهایت نظر خود یعنی جواز استفاده از روش

ها باشد که خداوند در آنبقره می 240و  234آیات  ،به دست آورند. نخستین دلیلزوج را 

خوانده است که « زوجه»تشریع عده وفات و آیات ارث همسر شوهر مرده را موضوع در 

است که داللت بر جواز  یرساند، زوجیت پس از مرگ باقی است. دومین دلیل روایاتمی
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 گاه هر یک از زوجین به عورت دیگری پس از غسل هر یک از زوجین توسط دیگری، ن

نشانه ها آنهمگی  و در نتیجه، ن زوجه توسط شوهر دارندیکفتمرگ و نیز اطالق وجوب 

ادله وی نیز عرف، اصل برائت، استصحاب  اقیبقای رابطه زوجیت پس از مرگ هستند. ب

و آثار زوجیت و حقیقی بودن اطالق زوجه بر زن شوهر مرده هستند. سپس بقای احکام 

آید، ولی اگر دارد که از ادله فوق جواز این امر به حکم اولی به دست میوی بیان می

عنوان ثانوی بر حرمت صدق نماید یا در بردارنده حرام دیگری باشد، عمل مزبور جایز 

اشکاالتی به این استدالل وارد  رسدبه نظر می. (240-246: 1383رضانیا معلم، ) نخواهد بود

 است:

گذاری را رسد این نامنخست، استدالل به آیات فوق تام و تمام نیست، زیرا به نظر می

گذاری رسد، این نامل رابطه میان حکم و موضوع دانست، بلکه به نظر میئتوان از مسانمی

ا و غیر آن در نظر گرفته شده است تا تر نسبت به واژگانی چون نسبه جهت صراحت بیش

دهد. هر او نشان  همکلف را متوجه تکلیف نماید و اهمیت موضوع را به جهت حق ثالث ب

دوم، در این ادله حق ثالث،  ، یقین و قطعی وجود ندارد.شدچند در این فرضی هم که بیان 

م خواهد بود. سوم، به یعنی فرزند نادیده انگاشته شده است؛ زیرا فرزند در صورت تولد یتی

توان چنین برداشت نمود که زوجیت تا زمان عده برقرار رسد که از این آیه مینظر می

گیرد و پس از عده، زوجیت است و در نتیجه احکام وارد شده در روایات را نیز در بر می

-بازمی« ازواجها»به واژه « یتربصن بانفسهن اربعه اشهرا و عشرا» ،یابد. در نتیجهخاتمه می

کند. چهارم، شاید روایت ا را توصیف میهگردد و از ظاهر آیه پیداست، جمله فوق ازواج

مربوط به جواز غسل و نگاه به عورت و سایر موارد به جهت آن است که زوجین نسبت به 

میان زوجین  ،عورت هم تقدم دارند تا دیگران. تنها موردی که جواز نگاه به عورت را دارد

مرگ هم به جهت اهمیت این موضوع و حفظ عرض میت مسلمان چنین  است، پس از

، قطعیتی وجود شدحکمی صادر شده است. البته در حکمتی که برای حکم مذکور بیان 

شود. این حکم بقای زوجیت پس از مرگ استفاده نمینیز ندارد. بنابراین، از این مورد 

حکمی  به عالوه،را ندارد.  مخصوص محل خود است که قابلیت سرایت به موارد دیگر

-برخی فقها بیان میپنجم،  تعبدی است که باید به قدر متیقن در عمل به آن اکتفا نمود.
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  نکاح زوجه پنجم بدون فوت وقت پس از مرگ یکی از جواز ادله دیگری چون »دارند

« ها یا ازدواج با خواهر زوجه متوفی پس از مرگ وی نیز بر نظر ما تأکید داردزوجه

به جهت عدم بقای موضوع، »دارند ششم، برخی بیان می .(92-93: 1382محسنی، )

( و برخی دیگر در اشکال به 92-93: 1382محسنی، ) «استصحاب آن امکان ندارد

نخست، با وجود جزم به اختصاص زوجیت به حال »دارند: استصحاب بقای زوجیت بیان می

صورت شک در بقای زوجیت، حیات، تمسک به استصحاب محلی ندارد. دوم، در 

استصحاب عدم انشای زوجیِت بعد از مرگ بر استصحاب بقای زوجیت حاکم است و 

افزاید و اقتضای ترتب معارضی ندارد. سوم، استصحاب بر جزم به بقای زوجیت چیزی نمی

 (. 375: 1427)قائنی، « احکام، بر جسد فاقد روح و جماد را ندارد

سازی اسپرم بدون رضایت شناسی، ذخیرهی انسان و جنیندر انگلیس طبق قانون بارور

تواند اسپرم وی را پس از مرگ شوهرش نمی ، زنکتبی صاحب آن قانونی نیست. همچنین

نامه در رحم خود یا بیرون از آن تلقیح کند. عالوه بر این، همسر وی حق بدون رضایت

داری از اسپرم زوج یا جا نگهندارد اسپرم همسرش را به کشور دیگری منتقل کند که در آن

سازی نامه کتبی ندارد. بنابراین، طبق قوانین انگلستان برای ذخیرهاهدا کننده نیاز به رضایت

 ,Brazier) نامه کتبی صاحب گامت موجود باشدبرداری از گامت انسان باید رضایتو بهره

1997: 341) . 

به همین جهت مباحث حقوقی باره حکمی وجود ندارد، در قوانین آمریکا در این

ال، خویشاوند نزدیک حق قانونی برای بسیاری درباره آن نگاشته شده است. بر اساس کامن

گیری درباره اموال متوفی را دارد. با این وجود، این حق بسیار محدود تعریف شده تصمیم

رد. جا هیچ حق مالکیت صریحی وجود نداال، در ایناست. بر اساس اصول حقوقی کامن

برای توصیف منافع بیوه یا خویشاوند  1«حقوق شبه مالکیت»های آمریکا از اصطالح دادگاه

برند. نخستین نگرانی درباره این بهره می متوفینزدیک وی در مدیریت امور مربوط به بدن 

کند، اما مانع از وقوع اعمال حقوق این است که خود بدن را در برابر صدمات حفظ نمی

                                 
1- Quasi-Property Rights 
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 شود. این حق، شامل حق دفن میت پس از اطالع از مرگ ت به بدن میت مینامناسب نسب

تواند توسط قانون یا نزدیک می خویشاوندِ ال، این حقِباشد. بر اساس حقوق کامنوی می

ال، شود. عالوه بر کامن محدودای مثل عدالت یا اخالق حسنه دستور قضایی با توجه به ادله

ها پس از به استخراج اعضا و بافت 1با هدف کالبد شکافی قانون متحد الشکل اهدای اعضا

رسد قانون مذکور نسبت به استخراج اسپرم مرگ اشاره کرده است. با این وجود، به نظر می

که این قانون تنها اختصاص به پیوند اعضا یا بافت ویژه آناز متوفی کاربردی ندارد. به

ستخراج و تلقیح اسپرم پس از مرگ شامل رسد امتوفی برای درمان دارد و به نظر نمی

اعالم  درحق قانونی  ،ال و نه قانون مذکوردرمان یا پیوند شود. بنابراین، نه حقوق کامن

ی متوفرضایت را در استخراج اسپرم پس از مرگ به همسر یا بازمانده یا خویشاوند نزدیک 

پس از مرگ با توجه به  های اسپرمدهد. این امر به این معناست که تمامی استخراجنمی

فقدان رضایت صریح بیمار پیش از مرگ، بدون رضایت معتبر قانونی او صورت گرفته 

بر اساس قانون فعلی، رضایت صریح پیش از مرگ بیمار برای برداشت  ،همچنین است.

-اسپرم وی پس از مرگ الزم و ضروری است. بحث دیگر، حریم خصوصی است که می

ها در های پزشکی را در آرای دادگاهدرباره تولیدمثل و درمان تواند جایگاه تصمیمات

گیری درباره تولیدمثل تواند تفسیرکننده حق تصمیمکند و در نتیجه، میباره تقویت این

پس از مرگ باشد. با این وجود، چون برای تولیدمثل پس از مرگ مانند تولیدمثل در زمان 

معلوم نیست که دادگاه بتواند محدوده حق حریم  حیات فرد، ادله ارزشمندی وجود ندارد،

رضایت بیمار بر  شناساییخصوصی را تا حد تولیدمثل پس از مرگ توسعه دهد. بنابراین، 

های میان تمایالت . عالوه بر این، قانون باید تعارضممکن نخواهد بوداساس قانون فعلی 

ت عدم رضایت صریح بیمار یا بیمار و خویشاوند نزدیک وی را نیز در نظر بگیرد. در صور

، رضایت خویشاوند نزدیک از نظر در استخراج اسپرمعدم استنباط منطقی رضایت وی 

. همچنین، دادگاه عالی ماساچوست (Strong, 1999: 356-357) قانونی معتبر نخواهد بود

های آنان به وجود طی حکمی، کودکانی را که پس از مرگ والدین خود از ترکیب گامت

                                 
1- Uniform Anatomical Gift Act (UAGA) 
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 از والدین ، این کودکان دانسته و در نتیجه 1نامهوصیت توارث بدون یند، مشمول قانونآمی

 .(Cohen, 2001: 110) برندخود ارث می

 موت فرضی غائب مفقود االثرموت فرضی غائب مفقود االثر  ..33-22

دو حالت  که دارای  حکم موت فرضی غائب مفقود االثر نیز به مرگ ملحق است

رسد، به اتفاق فقها ازدواج زوجه او می است: نخست، جای غایب معلوم است و از او خبر

؛ اسدی )عالمه 538تا: ؛ طوسی، بی537: 1410)بکری بغدادی )شیخ مفید(،  جایز نیست

؛ نووی، 124: 8،ج1416؛ اصفهانی )فاضل هندی(، 353: 1387حلی، ؛ 144: 1418حلی(، 

، 1323بحی، ؛ اص39: 11، ج1421؛ سرخسی، 130: 9تا، ج؛ ابن قدامه، بی158: 18تا، جبی

. دوم، در صورت عدم اطالع از زوج که میان فقها درباره ازدواج زوجه او (163: 2ج

دارند که ازدواج وی جایز نیست، اختالف است. ابوحنیفه، شافعی و احمد بن حنبل بیان می

؛ ابن 158: 18تا، ج)نووی، بی ماندای زنده نمیتا مدتی بگذرد که عادتًا چنین گمشده

. اما مالک معتقد است که چهار سال (39: 11، ج1421؛ سرخسی، 130: 9تا، جقدامه، بی

دارد و پس از آن ازدواج برای او جایز  انتظار بکشد و سپس چهار ماه و ده روز عده نگه

اند. . فقهای امامیه نیز در این موضوع قائل به تفصیل شده(163: 2، ج1323)اصبحی،  است

واسطه مالی برجا مانده از زوج، ولی زوج، فردی زوجه بهصورت نخست، اگر تأمین مالی 

ج او جایز نیست تا به وفات زوج یا طالق خود آگاهی امتبرع و غیر آن صورت گیرد، ازدو

؛ اصفهانی )فاضل 538تا، ؛ طوسی، بی537: هـ1410)بکری بغدادی )شیخ مفید(،  یابد

. در این (353: 1387حلی،  ؛144: 1418؛ اسدی )عالمه حلی(، 124: 8، ج1416هندی(، 

چون وی هنوز زوجه های کمک باروری صاحب فرزند شود، اگر از طریق روش، فرض

برد. صورت دوم، اگر تأمین مالی فرزند منتسب به پدرش است و از او ارث می و اوست

؛ اصفهانی 538تا: ؛ طوسی، بی537: 1410)بکری بغدادی )شیخ مفید(،  زوجه ممکن نباشد

، دو (353: 1387حلی، ؛ 144: 1418؛ اسدی )عالمه حلی(، 124: 1416دی(، )فاضل هن

فرض مطرح است. نخست، در جایی است که زوجه با وجود مفقود شدن زوج تقاضای 

                                 
1- Massachusetts Law Of Interstate Succession 
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 چنان زوجه غائب طالق و صدور حکم موت فرضی را ندارد که در این صورت وی هم

ارث هم خواهد برد. دوم، است و طفل مذکور هم به وی منتسب خواهد بود و در نتیجه 

پس از گذشت چهار سال و انجام جستجو درباره زوج، وی تقاضای طالق و صدور حکم 

تواند مشمول شود، میموت فرضی از حاکم داشته باشد و چون با امر حاکم طالق داده می

برخی عده چنین زنی عده از نظر حکم طالق شود، اما چون در نوع عده اختالف است، 

نجفی، ) دانندو برخی دیگر آن را عده وفات می (340: 1390موسوی خمینی، ) طالق است

است و در صورت  بائن بر نظر نخست حکم آن ملحق به طالق ؛ بنا(293: 32ج ،1363

حکم آن باید  و بنابر نظر دوم،وجود اسپرم زوج، تلقیح آن با تخمک زوجه جایز نیست 

تواند به این کار اقدام کند. اما ایان عده میملحق به موت شود و در این صورت قبل از پ

گفته برای وی و فرزندش وجود خواهد داشت، مانند محرومیت از همان مشکالت پیش

چنان که انتساب وی به پدرش بال اشکال ارث. اما اگر غائب مفقود االثر پیدا شد، هم

 بود، مسأله ارث نیز حل خواهد شد. خواهد 

 طالقطالق  ..33-33

از طالق و شناخت حکم آن در فقه امامیه، باید میان طالق رجعی و در باروری پس 

 هایبائن فرق گذاشت. در فقه امامیه، با توجه به تفصیل میان موقعیت زوجه در عده طالق

یابد. از یک دیدگاه، مطلقه رجعیه در حکم های مختلفی میبائن و رجعی موضوع جنبه

؛ 346: 1390؛ موسوی خمینی، 173 :32ج ،1363نجفی، ؛ 204: 1388)طوسی،  زوجه

و در دیدگاه دیگر، زوجه حقیقی است  (167 :1416ریزی، بمدنی ت؛ 581: 1371اراکی، 

. بنابراین، اگر پس از طالق، در عده رجعیه این کار صورت (125: 1407غروی تبریزی، )

رجعی، ، زیرا قدر متیقن در احکام ثابت در عده گیرد، کودک متعلق به هردو و جایز است

اما اگر پس از  جواز وطی است و در صورت اثبات جواز آن، تلقیح نیز جایز خواهد بود.

اما در عده طالق  عده باشد و در عده نیز رجوعی واقع نشود، چنین کاری جایز نخواهد بود.

گردد و در نتیجه، پس از طالق بائن موضوع کمی متفاوت است و رابطه زوجیت منقطع می

جایز نخواهد بود. اما فقهای اهل سنت در این موضوع میان  تلقیحعده،  بائن و حتی در

بائن و رجعی )از نظر برخی فقهای اهل سنت مانند فقهای حنبلی هر چند زوجه  هایطالق
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 تفاوتی نمی (203: 3ج ،1421شافعی، ) دانند(در عده طالق رجعی را در حکم زوجه می-

وج برای فرزندآوری پس از طالق و حتی در عده گذارند و در نتیجه، استفاده از اسپرم ز

که وی مجدداً با همسرش ازدواج کند طالق رجعی از این دیدگاه جایز نیست، مگر آن

-باروری در زمان عده را به طور مطلق جایز می رخی، ولی ب(34 :هـ1426حسونه دمشقی، )

 .(98 :1417سالمه، ) دانند

 ،،از نظر فقهای امامیهاز نظر فقهای امامیهفسخ نکاح فسخ نکاح   ..33-44

عی چون طالق )سه طهر( بدون رجوع از فسخ است و نکاح به طور قطده آن همع

: 1411حلی، ) زنی که در عده فسخ است با شوهر پیشین اجنبی است و شودمنحل می

-وجه نمیرا در حکم ز ویجا نیز از عبارات فقهای اهل سنت پیداست که در این .(445

مورد ملحق  ز نظر فقهای امامیه، حکم اینان، بنابرای .(466-461: 4ج ،1421)جزیری،  دانند

 است.)حرمت( و از نظر فقهای اهل سنت، ملحق به طالق  )حرمت( به طالق بائن

 ارتدادارتداد  ..33-55

اند و بر این اساس، در این بحث میان مرتد ملی و فطری تفاوت قائل شده ،فقهای امامیه

چه با هم  دارد؛ اگرفات نگه میشود و عده وزوجه مرتد فطری پس از ارتداد، از او جدا می

؛ اصفهانی 339: 9ج ،1410؛ جبعی عاملی، 605: 42ج ،1363نجفی، )نزدیکی نکرده باشند 

،: 1374؛ محقق حلّی، 577: 1418، )عالمه حلی(؛ اسدی435: 2ج ،1405)فاضل هندی(، 

ی که اکه تا پس از زمان عدهرود، مگر آناما حرمت نکاح مرتد ملی از میان نمی (؛183

ای که همسرش همسرش از هنگام ارتداد او نگاه داشته است، بر کفر خود باقی بماند. عده

دارد، عده طالق رجعی است. پس اگر همسرش عده را سپری کند و او هنوز به نگاه می

؛ محقق حلّی، 615: 42ج ،1363نجفی، ) شوداسالم باز نگشته باشد، همسرش از او جدا می

. فقهای اهل (343: 9ج ،1410؛ جبعی عاملی، 578: 1418، عالمه حلی() ؛ اسدی184: 1374

: 5ج ،1421جزیری، ) دانندسنت حکم جدایی میان زوجین را به مجرد ارتداد ثابت می

از منظر فقهای امامیه اگر های کمک باروری، بنابراین، در موضوع استفاده از روش .(401

و در صورتی که )حلیت( شود ملحق میمرتد ملی باشد، حکم آن به طالق رجعی زوج 
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  طور که در فرزندآوری پس همانعالوه، بهملحق است. )حرمت( فطری باشد، به طالق بائن

فرزندآوری پس از  درجا نیز به طریق اولی از مرگ زوج هیچ حکمتی وجود ندارد، در این

از  ، زیرااد وی باشدکه انعقاد نطفه پس از ارتدویژه آنوجود ندارد، بهحکمتی ارتداد زوج 

اگر نطفه او در حال کافر بودن پدر و مادرش بسته شده باشد، هر چند که  ،نظر فقهای امامیه

نجفی، ) پدر و مادرش هنگام تولد او مسلمان شوند، آن شخص مسلمان فطری نیست

به حرمت چون مسأله طالق حکم باره همفقهای اهل سنت نیز در این .(604: 42ج ،1363

 د نمود، زیرا زوجه در طالق بائن نسبت به زوج اجنبی است. خواهن

 لعانلعان  ..33-66

 ،1410ملی، جبعی عا)است  زوجهابدی  تاز نظر فقهای امامیه، یکی از آثار لعان، حرم

طعًا یشین، قپم زوج بارداری پس از لعان با اسپر ،بنابراین، از نظر فقهای امامیه (.209: 6ج

هل سنت ای اونت ابدی میان زوجین پس از لعان میان فقهجایز نخواهد بود. در وقوع بین

اما عثمان  ستند؛به آن قائل ه روایاتی از پیامبر به جهت وجود اختالف است، جمهور فقها 

متضمن  ،لعان شود؛ زیرا آیهفقهای بصره معتقدند بینونتی میان زوجین حاصل نمی برخیو 

: 1421قرطبی اندلسی، ) ه استچنین حکمی است وحکم صریحی در روایات بیان نشد

ائن ا طالق بفسخ است، اما ابوحنیفه آن رلعان، شافعی و مالک معتقدند همچنین،  .(829

نیز جایز  فسخز ااستفاده از اسپرم زوج پس  بنابراین،. (755: 1421نمری قرطبی، ) داندمی

 . نیست

 بذل مدت در نکاح منقطعبذل مدت در نکاح منقطع  ..33-77

عقد  ور در، زیرا عالوه بر حکم عمل مذکاستم ابذل مدت نیز قطعاً حر تلقیح پس از

در عان ز به لانتفای ولد با نفی او و بدون نیاجواز موقت که پیش از این بحث شد، حکم 

 .(193-192: 6ج ،1410جبعی عاملی، ) نیز مؤید این نظر است عقد موقت
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 گیریگیرینتیجهنتیجه 

م بر نظا تنیاست مب فرزندآوری امر مهمی در دین اسالم است و از آنجا که اسالم دینی

ویکرد ین رداند و با احق و تکلیف متقابل، حق تولیدمثل را حقی آمیخته به تکلیف می

وب پذیرتر چون کودکان است. در همین چارچهمیشه در پی حفظ حقوق افراد آسیب

اروری مک بهای کاست که اسالم متغیر نکاح را برای فرزندآوری طبیعی یا از طریق روش

ات را ده وفداند. هر چند برخی فقهای اسالم فرزندآوری زوجه در ایام عیشرط ضروری م

یر در ج و تأثازدوا رسد که با توجه به اهمیت دادن اسالم بهاند، اما به نظر میجایز شمرده

یا به  داردنآن در حفظ موقعیت کودک بهتر است در تمامی موارد که اساساً نکاحی وجود 

روری ک باهای کمت، دقت الزم را در جواز استفاده از روشنحوی از انحا منحل شده اس

ر حقوق ین بنمود و اجازه نداد که در تزاحم میان حقوق والدین و فرزندان، حقوق والد

تفاوت له مآنان مقدم شود. اما در حقوق انگلیس و آمریکا رویکردها نسبت به این مسأ

دال جده است تا همیشه در است. رویکرد فردگرایانه و توجه به حقوق فردی سبب ش

یچ چیز ان هحقوق والدین و کودکان، حقوق والدین بر حقوق آنان مقدم شود و در این می

یار ریکا بسوق آمتواند مانع استیفای حق تولیدمثل افراد شود. البته این موضوع در حقنمی

وج رم زشدیدتر از حقوق انگلیس است، زیرا حداقل در حقوق انگلیس استفاده از اسپ

این  مریکاآکه در قوانین میت، منوط به وجود اجازه نامه کتبی از خود اوست، درحالی

 محدودیت هم وجود ندارد.
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