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:چكيده
 تطابق يا عدم تطابق آن با موازين،مصنوعي بديهي است كه از آغاز دست يابي به شيوه تلقيح

و حقوقدانان را به خود مشغول كرده باشد  نيـز هاي ديگر همه شيوه. شرعي؛ ذهن شريعتمداران

و و ابرام بـه دور نمانـده و نقض و رد كه به نوعي با تلقيح مصنوعي پيوند دارند از اين ترديد

» قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابـارور«دربارههايي در اين نوشتار؛ پرسش. نخواهند بود 

و در مي با طرح اين پرسش. تأمل شده است» نسب جنين اهدا شده«مطرح تـوان نـشان داد ها

و بنابراين انتساب آن به اهدا» صاحب نسب«كه جنين به هنگام تلقيح،  يرندگان، خـاليگاست

. از اشكال نيست

: گان كليديواژ
ن .سب جنين اهدا شده، ناباروري، الحاق ولد نسب شرعي،

 :M.Jabbari38@gmail.com Email 02313354086: فاكس∗

: زير در همين مجله منتشر شده استت از اين نويسنده تاكنون مقاال

.2، شماره 1388، سال»زمان عاقله«.3، شماره 1387، سال» قانون اساسي167 به اصلهينگا؟»قانون«يا»فتوا««
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 طرح بحث-الف
قـانون نحـوه«، 1382 تيـر29در جلسه علني مجلس شوراي اسالمي روز يكـشنبه مـورخ

به زوجين نابارور  و در تاريخ هشتم مرداد» اهداي جنين به تأييد شوراي نگهبان1382تصويب

 نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه مـاه اين قانون مقرر شده است كه آيين5در ماده. رسيد

به تصويب هيأت وزيـران برسـد و . توسط وزارت بهداشت با همكاري وزارت دادگستري تهيه

از. آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را تصويب كرد19/12/1382هيأت وزيران در جلسه برخي

كه مورد استناد در اين بحث اس و آيين نامه اجرايي به اين شرح استمواد قانون : ت،

 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور
به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذي صالح مجاز خواهند:1ماده

به انتقال جنين  و شرايط مندرج در اين قانون نسبت هـاي حاصـله بود با رعايت ضوابط شرعي

و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صـاحب جنـين هاي قانوني از تلقيح خارج از رحم زوج 

و انجام اقدامات پزشكي نابـاروري آنها كه پس از ازدواج به تنهـايي يـاهر(به رحم زناني يك

.به اثبات رسيده اقدام نمايند) هر دو

و طفل متولد شده از لحاظ نگهـداري:3 ماده و تكاليف زوجين اهدا گيرنده جنين وظايف

و نفقه  و مادر استو تربيت و پدر و تكاليف اوالد .و احترام نظير وظايف

 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور
و اصـطالحات زيـر در معـاني مـشروح مربـوط بـه كـار نامه، واژه در اين آيين–1ماده ها

:رود مي

و شر نطفه حاصل از تلقيح خارج از رحمي زوج: جنين كه از مرحلـه هاي قانوني عي است

مي. باروري تا حداكثر پنج روز خواهد بود و منجمد باشداين جنين به دو صورت تازه .تواند

و رايگان يك يا چنـد جنـين از زوج: اهداء جنين هـاي واجـد شرايــط واگذاري داوطلبانه

 بـه مقرر در قانون واين آيين نامـه بـه مراكـز مجـاز تخصـصي درمـان نابـاروري بـراي انتقـال 

.هاي متقاضي داراي شرايط مندرج در قانونزوج

و در مراكـز مجـاز-3ماده و رضايت كتبي زوجهاي اهدا كننده  اهداء جنين بايد با موافقت

و به صورت كامالً محرمانه انجام گيرد .تخصصي درمان ناباروري، با احراز هويت آنان

مك-6ماده : لفند نسبت به موارد زير اقدام نمايند مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري

و غيرمـسلمان بـه طـور نگهداري جنين-1 هاي اهدايي از سـوي اهـدا كننـدگان مـسلمان

و مذهبي زوج و رعايت تناسب ديني .هاي متقاضي با جنين اهدايي در زمان انتقالجداگانه



و نسب ساز(قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور  113)سبب ساز

و انتقال جنين-2 .انههاي اهدايي در شرايط كامالً محرم دريافت، نگهداري

به جنين-تبصره به كلـــي سـري طبقـه اطالعات مربوط بنـدي هاي اهدايي جزو اطالعات

. شوند مي

و دريافت كنندگان جنين اهدايي-10ماده به اهدا كنندگان و اطالعات مربوط  ارائه مدارك

به مراجع قضايي صـالحيت و و نگهداري اسرار دولتي به حفظ دار تنها با رعايت قوانين مربوط

. باشدمجاز مي

 چند سؤال-ب
و كارگزاران نظام جمهوري اسالمي ايـران؛ از ايـن دو مـصوبه؛ ترديد قصد قانون بي گذاران

توانـد بـراي حـل هـايي از ايـن دسـت مـي ترديد راهبي. ميهنان است حل مشكل گروهي از هم 

و ارزشمند رغم همه كوششاما علي. گشا باشد راه» مسائل مستحدثه« و قابل سپاسـي هاي مثبت

كه از ميان انجامكه در راستاي حل اين مشكل و بررسي است گرفته هنوز چند نكته قابل طرح

و پرسش  » نسب جنين اهدا شده«آنها  و با طرح اين پرسش.امهايي مطرح كرده را برگزيده هـا

كه  و فتاواي فقيهان، بويژه در آن دسته از مباحث فقهي منشا آثار» نطفه زمان انعقاد«نيز نقل آرا

كه كوشيده،مهم است  خـواهم نـشانمي. محل تامل است» نسب جنين اهدا شده«ام نشان دهم

به هنگام اهدا  كه جنين اهدايي و بـه راحتـي نمـي» صاحب نـسب«دهم تـوان آن را بـه اسـت

و شبهه ذكر همه ترديدها، پرسش. اهداگيرندگان منتسب دانست  ها براي تبيين همين موضوع ها

. است

و جدي است؛ قانون نحوه-1 در با وجود اينكه موضوع بسيار اساسي ي اهداي جنين فقـط

و در ماده5 و«: آمده است3 ماده تنظيم شده و تكـاليف زوجـين اهـدا گيرنـده جنـين وظايف

و  و تكـاليف اوالد و احترام نظير وظـايف و نفقه و تربيت طفل متولد شده؛ از لحاظ نگهداري

و ما .»در استپدر

و سـؤال  چـرا: انگيـز اسـت عالوه بر اختصار فراوان خـود قـانون، ايـن مـاده بـسيار مـبهم

به صراحت سخن...و» حضانت«،»واليت«،»نكاح«،»ارث«ار از نهادهاي شناخته شدهذگقانون

و اگر به صراحت» فرزند«؛»طفل متولد شده«نگفته است؟ نـام زوجين گيرنده جنين است چرا

 بر وي اطالق نشده است؟» فرزند«

 1200و در مـاده.»...نفقه اوالد بر عهده پـدر اسـت«: قانون مدني آمده است1199در ماده

و اوالد اوالد اسـت«: آمده است آيـا.»نفقه ابوين با رعايـت االقـرب فـاالقرب بـه عهـده اوالد

كه قانون مي حكم»نفقه« اهداي جنين با استعمال لفظ توان نتيجه گرفت ، طفل متولد شده را در

مي» فرزند« و والدين، حكـم بـه دانسته است؟ اما مگر توان بدون رابطه نسب شرعي ميان طفل
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و الزام نفقه داد؟ اگر چنين است آيا مي هـم حكـم ... توان به ارث، واليت، حضانت، محرميـت

اسـتفاده كـرده» ...نظيـر«ز گـزار از واژه ترديـدبرانگي كرد؟ اگر پاسخ مثبت است پس چرا قانون 

. است

مي 1158 ماده-2 طفل متولد شده در زمانِ زوجيت، ملحق بـه شـوهر«: گويد قانون مدني

و بيـشتر از ده مـاه  است مشروط بر اين كه از تاريخ نزديكي تا زمان تولـد كمتـر از شـش مـاه

.»نگذشته باشد

از. استذكر شده» از تاريخ نزديكي« نيز عبارت1159در ماده و«فقها نيز اقل مدت حمل

و مـضي سـتة«مثالً: سخن گفته اند» اقصي مدت حمل  و يلحق الولد بالزوج الـدائم بالـدخول

و عدم تجـاوز اقـصي الحمـل در.)االوالد النكـاح، فـي كتـاب،1411،شـهيد اول(» أشهر من حين الوطي و

و متأخرين تفاوتي به چشم نمي .آيدعبارات متقدمين

كه نكته قا و مـشروع،موضوعيت ندارد» دخول«بل ذكر اين  بلكه راه متعارف الحاق نـسب

و فقط بر اثر تماس بدني. تلقي كردن آن است كه اگر فرزندي بدون وطي به همين سبب است

به والدين منـسوب مـي،متولد شود) تفخيذ(زوجين و در. شـود مشروع است از سـوي ديگـر

كه حاصل تفخي  و پسري در دوران نامزدي اسـت مشروعيت نسب طفلي و تماس بدني دختر ذ

و غالب الحاق نسب طفل بـه والـدين؛» نزديكي«بايد ترديد كرد، بنابراين به عنوان راه متعارف

و قانون مطرح شده است » نزديكـي مـشروع«البته اين نكته را نبايد ناگفته گذاشت كـه. در فقه

به والدين مي كه موجب الحاق فرزند است كـه آثـاري مثـل ارث،» نسب مشروع«و شود است

و پي دارد.... نفقه .را در

هاي حاصله از تلقـيح خـارج جنين....« قانون نحوه اهداي جنين در عبارت1آنچه در ماده

و شرعي از رحم زوج  .هاي قانوني تواند نـسب جنـين را از اهـداء كننـدگان آمده است نمي»...

ا. منتفي كند  در حـين] هر چند حاصل تلقـيح خـارج از رحـم[ست كه جنينو اين بدان معني

و انعقاد  و اينـك-كه بايد آن را در حكم دخـول دانـست-تلقيح  صـاحب نـسب شـده اسـت

زن» جنين صاحب نسب« ميياست كه وارد رحم .شود ديگر

و يا پس از تولدمي-3 كه پس از اهداي جنين؛ هديه دهندگان مرتد شوند توان تصور كرد

كه آنان دقايقي پيش از اهداي نطفه مرتد شـده بودنـد طفل ، با بينه يا اقرار خودشان مسلم شود

م شـود كـه پـيش از بـه دنيـا آمـدن جنـين؛ گونه كه ممكن است پس از تولد طفل مـسلّ همان

در چنـين. نيز ممكن است طفل، پـس از بلـوغ مرتـد شـود. اند هديه گيرندگان مرتد شده بوده

 هديه دهندگان يـا-اسالم: را چگونه بايد معين كرد- فطري يا ملي بودن-ي نوع ارتـداد موارد

به هنگام» انعقاد نطفه«به هنگام-گيرندگان يا هر دو هنگـام«يـا» انتقـال نطفـه«مالك است يا

؟...يا» تولد طفل



و نسب ساز(قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور  115)سبب ساز

و سؤال روشن براي آن كمكه موضع نزاع پيش رود .ك گرفتتر باشد ناگزير بايد از فقه

مي«: شيخ طوسي معتقد است كه بر فطرت اسالم زاده ،طوسـي(» شودمرتد فطري كسي است

ص3ج،1412 به دنيا آمده والدين يا يكـي از آن دو مـسلمان.)59، ظاهراً منظور اين است كه وقتي

كه مسلمان به دنيا آمده اسـت«به گفته عالمه حلي نيز. اندبوده ،حلـي(» مرتد فطري كسي است

ص2ج،1410 در.)961ص،4ج،1389،حلـي(محقق حلي نيز بر همين بـاور اسـت.)188، شـهيد ثـاني

 فاألول ارتداد.فطري وملي: المشهور بين االصحاب ان االرتداد علي قسمين: مسالك گفته است 

1من ولد علي االسالم بان انعقد حال اسالم ابويه
جتابي،شهيد ثاني( ص2، ،358(.

و مجازات آن بيان نشده است در قان بنابراين بايد. ون مجازات اسالمي، ماهيت ارتداد، انواع

» زمان انعقاد نطفه«اگر بپذيريم كه معيار اسالم طفل،. حكم ارتداد را از منابع فقهي بدست آورد 

و اهداء جنين عبارت اسـت است؛ آيا نمي توان گفت با انعقاد نطفه، نسب نيز معين شده است

.»هداء جنين صاحب نسبا«از 

نگهـداري«: آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين توجه كنـيم6 اكنون به بند الف ماده

و رعايـت جنين و غيرمـسلمان بطـور جداگانـه هاي اهدايي از سوي اهـداء كننـدگان مـسلمان

و مذهبي زوجهاي متقاضي با جنين اهدايي در زمان انتقال .»تناسب ديني

وذگن نتيجه گرفت كه قانون تواآيا مي ار معتقد است در زمان انتقال، نطفـه، صـاحب ديـن

و  كه بايد تناسب ديني و بنابر همين باور است  انـدكي مذهبي رعايت شـود؟ مذهب شده است

كه از منظر فقه شيعه به موضـوع آشنايي با پيشينه فقهي موضوع، براي درك اعتقاد قانون گذاري

. نگرد كافيست مي

؟ آيـا جـز ايـن اسـت كـه قـبال نطفـه، صاحب مذهب است منشأ آن از كجاستر جنين اگ

او» منعقد« و  يـا غيرمـسلمان بـوده- شيعه يـا غيرشـيعه-مسلمان» حال انعقاد نطفه«شده است

كه كار نگهداري جداگانه جنين مركز درمان نابـاروري اسـت نـه» وظيفه«ها است؟ توجه داريم

 
مي.1 و ان تعقب اسالم احد األبوين االنعقاد لم يقض المر: گويد كاشف الغطاء تد اما فطري قد انعقد نطفته من مسلم او مسلمة

و ان كان حال الحمل علي اشكال  و يقابله الملي، فمن انعقد من كافرٍ اسلم بعد بلوغه ثم ارتد او اسـلم احـد ابويـه ...بالفطرية ،

صتابي: لغطاا كاشف(بعد انعقاده قبل بلوغه ثم ارتد كان ملياً ،418.(

و ملي: المرتد علي قسمين: گويد امام خميني مي و االول من كان احد ابويه مسلما حـال انعقـاد نطفتـه ثـم اظهـر. فطري

والثاني من كان ابواه كافرين حال انعقاد نطفته ثم اظهر الكفر بعدالبلوغ فـصار كـافراً اصـلياً ثـم. االسالم بعد بلوغه ثم خرج عنه

( عاد الي الكفر اسلم ثم  النجـاه مرحـوم سـيد عـين همـين عبـارت در وسـيله ). 329ص,10مسأله, كتاب االرث,تابي،خميني.

ص2ج، 1397،اصفهاني(ابوالحسن اصفهاني آمده است  ،482.(

اد نطفتـه حـال ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوماً باالسالم اذا كان انعقـ ...«: در منهاج الصالحين آمده است

و ان ارتد بعد ذلـك. اسالم احد ابويه  ،خـويي(» .....فانه يكفي في ترتب احكام االسالم انعقاد نطفته حال كون احد ابويه مسلماً

ج 1976 ص2، و ...و كل طفل كان احد ابويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المـسلم ...«:و نيز آمده است)55، بحث ارتداد،

صتابي،خويي(» ابواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافركل طفل كان ).385، كتاب االرث،
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پي» توصيه اخالقي«يك كه ايـن وظيفـه منـشايي دارد يا و بنابراين بايد بپذيريم و.شنهاد صرف

.االبته منشأ آن كامالً مشخص است

و بتواند مالك چيزي«: قانون مدني آمده است 850 در ماده-4 له بايد موجود باشد موصي

كه براي او وصيت شده است  وصيت بـراي حمـل، صـحيح«: آمده است851و در ماده» بشود

ل .»براينكه زنده متولد شود است يكن تملك او منوطاست

بنابراين اگر حمل بالفاصله پس از زنده متولد شدن بميرد، در واقع مالك موصـي بـه شـده

مي  و موصي به، به ورثه او كه حمل، حين وصيت، است بوده» موجود«رسد اما براي احراز اين

كه از حين  تو» آميزش«است البته معيار همان است در-لد، اقل مـدت حمـل رعايـت شـود تا

كه به محض آميزش نطفه منعقد مي كه واقع فرض شرعي اين است و آميزش همان است شود

مي  و در اين صورت چه تفاوتي كند كه اين تركيب در رحم باشد اسپرم با تخمك تركيب شود

به اين يا خارج از آن؟  در با توجه و  خـاصيشرايطكه وصيت تمليكي بار مالي خواهد داشت

.حساسيت موضوع بسيار روشن استموضوع ارث بردن ورثه مطرح است،

شرط وراثت، زنده بودن در حـين فـوت مـورث«: قانون مدني آمده است875در ماده-5

مي  و اگر حملي باشد در صورتي ارث هم است و زنده كه نطفه او حين الموت منعقد بوده برد

ا  اكنون فرض كنيم زوجين جنين خـود را بـه بانـك.»ز تولد بميردمتولد شود اگر چه فوراً پس

مي جنين سپرده  به متقاضيان اهدا شود ولي پيش از انتقال جنين فوت كننـد آيـا از ميـراث اند تا

مي  را آنان سهمي به جنين و سـهم خـود و بنابراين بايد صبر كنيم تـا جنـين متولـد شـود رسد

تـوان است؟ همچنـين مـي» صاحب نسب«ايم كه جنين، يرفتهبگيرد؟ اگر اين گونه باشد آيا نپذ 

چه كسي سرپرسـتي مـي پرسيد پس از دادن سهم  به طفل اموال طفل صغير را كنـد؟ آيـا االرث

زوجين اهدا گيرنده بر اموال او واليت دارند؟ آيا اين واليت قهري است؟ اگـر واليـت قهـري 

ميبراي زوج اهدا گيرنده وجود ندارد پس چرا او را  تـوان كنيم؟ آيـا مـي به پرداخت نفقه الزام

كه اين نفقه، نفقه حاصل از نسب نيست بلكه  در» حكم قانون«پذيرفت است؟ امـا ديـديم كـه

كه نفقه اوالد بر عهده پدر است)1199ماده(جاي ديگري  .آمده است

و ديـه آن را تعيـي-6 ن فقها در باب ديه جنين، از مراحل مختلف رشد حمل سـخن گفتـه

و: اندكرده اند اگر مفزعي، كاري كند كـه زوجـين يـا، همچنين گفته...علقه، مضغه، عظام، لحم

و ايـن ديـه بـين  و نطفه در رحم ريخته نشود، بايد ديه بپـردازد به وحشت افتد يكي از آن دو

مي- اگر تنها ورثه جنين باشند-زوجين اند كـه زوجـين، بنابراين فقها پذيرفته. شود اثالثاً تقسيم

كه حق گرفتن ديه را دارند» والدين نطفه« و از اين روست معناي اين سخن آن اسـت. هستند

.است» صاحبِ نسب«،»نطفه«كه 

:به دو نظر از فقهاي معاصر توجه كنيد



و نسب ساز(قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور  117)سبب ساز

و-1 و ان كان علقة فاربعون ديناراً ، تـا بـي،خويي(... اذا كان الحمل نطفه فديته عشرون ديناراً

.)141ص

في الرحم عشرون...-2 جتابي،خميني(في النطفة اذا استقرت ص2، ،725(.

كه بـا اسـتقرار در رحـم، نطفـه» استقرار در رحم«آيا موضوعيت دارد؟ يا فرض اين است

و مالكمي» منعقد« كه مالك، است؟» انعقاد نطفه« ديه، تحققِ شود انعقـاد«با پذيرفتن اين نظر

اگ» نطفه شد» استقرار در رحم«ر است حتي اگر بپـذيريم. محقق نشود موضوع متفاوت خواهد

و اسـپرم، نطفـه منعقـد- در شرايط عادي- ساعت72كه حداكثر   پس از به هم رسيدن تخمك

ب ماده مي  آيين نامـه اجرايـي قـانون نحـوه اهـداي1شود، پس بايد بپذيريم كه بر اساس بند

از«- روز5تا حداكثر-جنين، وقتي پس از باروري شـود؛به زني تلقـيح مـي»...نطفه حاصل

دانـيم كـه در چنـينو البته مـي.تلقيح شده است» نطفه منعقد شده صاحب نسب«بدون ترديد 

و شارع در خصوص موضوعات تكويني»تكوين«موردي سخن از  صـادر» حكـم«فقـط است

به مي مي كند شا عبارت ديگر موضوع را طبيعت و حكم را .رعسازد

به زوجـين اندركاران بانك جنين، نطفه تصور كنيم كه يكي از دست-7 كه قرار است اي را

و عمداً تلف كند  آيا اين كار موجب ديه است؟ اگـر حكـم بـه. اهدا شود، لحظه پيش از تلقيح

چه كـسي پرداخـت كننـد؟ آيـا بـه صـاحب نطفـه پرداخـت  پرداخت ديه شود، ديه را بايد به

 صاحب نطفه، نطفه را در اختيار بانك جنين نگذاشته است؟ امـا آيـا معنـاي ايـن شود؟ مگر مي

كه بانك جنين، مالك نطفه است؟ اگـر بگـوييم كـه بانـك جنـين در حكـم واگذاري آن است

و» صندوق امانات« به يد عدواني تبديل شده كه با تعدي يا تفريط، يد اماني است بايد بپذيريم

كه نطفه از حوزه اختيارات صـاحب نطفـه موجب ضمان است آيا معناي   امانت نهادن آن است

ها با اين نطفه، خارج شده است؟ آيا ديه بايد به زوجين اهدا گيرنده پرداخت شود؟ اما مگر آن

 اي دارند؟ رابطه

از. لحـاظ شـده اسـت» موافقت كتبي زوجـين صـاحب جنـين« قانون1 در ماده-8 وقتـي

مي» صاحب جنين«زوجين، با وصف  و ياد  گيـرد؛ آنان مورد نظر قـرار مـي» موافقت كتبي«شود

و هم از اين روست كـه هـم» منعقد«نطفه نتيجه آن خواهد شد كه دارد» صـاحب«شده است

و هم در حوزه اعمال موافقت يا مخالفت كساني قرار مـي» موجود«زيرا   گيـرد كـه بـر او است

حق« مي» ذي و  آيا رضـايت، حتـي موافقـت كتبـي، اما. يا نكنند را منتقل كنند توانند آن هستند

و باعث» واقعه«تواند ماهيت مي حق اسـت كـه» نسب« مگر بشود؟» تغيير نسب«را تغيير بدهد

به كس ديگري واگذار كرد ؟بتوان آن را اسقاط يا

ب ماده-9 و رايگـان يـك يـا چنـد«: آيين اجرايي آمده است1 در بند واگذاري داوطلبانه

اگر بتوان گفت منظوراز واگذاري رايگان اين است كـه اهـدا كننـدگان حـق فـروش.»... جنين



 1389 بهار،1شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 118

در» ممنوعيـت بيـع حـر«جنين را ندارند، در آن صورت مي تـوان گفـت كـه قـانون گـزار را

مي» انسان موجود«و اين بدان معني است كه جنين،. نظرداشته است  و مگر توان پذيرفت است

. نباشد»صاحب نسب«كه چنين انساني، 

از1 در ماده-10 بي» رعايت ضوابط شرعي« قانون آنكه اين ضوابط تبيين سخن رفته است

مي  به رحـم زنـي شده باشد، اكنون تصور كه نطفه حاصل از تلقيح خارج از رحم زوجيني كنيم

ب- دهنده-خانم الف. منتقل شده است  اگر خانم الف صاحب. خواهرند- گيرنده-، با خانم

و خواهرنـد؟ يك پسر  و خانم ب، صاحب يك دخترشود، آيا اين دو طفل بـا هـم بـرادر باشد

و خواهر بودن چيست؟ معيار متعارف شرعي از يك مادر متولد شدن است  امـا. معيار در برادر

 آن» ظهار«اكنون به آيه نفي مشروعيت را» مادر«كه در كه فرزند » متولـد«زني تلقي شده است

كه منعقد.كند، توجه كنيم مي به دنيا آمدن نطفه اي  البته بديهي است كه در زمان شارع، تنها راه

و معهود؛ اما امروزه راه مي به طريقي طبيعي . هاي ديگر نيز متصور است شد عبارت بود از تولد

كه ظهار پسري كه از طريق دسـتگاه  امـا بـا نطفـه-اگر بر ظاهر آيه جمود ورزيم بايد بپذيريم

و متولد شود؛ داراي آثار شـرعي نيـست زيـرا اصـوالً-ين شرعي خود حاصل از والد  رشد كند

به دنيا آورده باشد-»مادر« آيا چنين نظري قابل قبول است؟ اما اگـر. ندارد- يعني زني كه او را

مي  همـان صـاحب» مادر بودن«شود در واقع پذيرفته ايم كه معيار بپذيريم كه آثار ظهار مترتب

و اش  كه اهدا دهنده جنين. تراك در انعقاد نطفه است تخمك بودن آيا مفهوم اين سخن آن است

و» مادرِ نطفه« ب را بـرادر و است؟ اكنون آيا با پذيرش اين معيار، بايـد فرزنـدان خـانم الـف

 خواهر تلقي كرد؟ آيا قانون اهداي جنين، پاسخ روشني براي اين پرسش دارد؟ 

و اهدا دهندگان از يك طـرف فرض كنيم قبل از انتقال جنين، زوج ه اهدا گيرنده فوت كند

و عمل و رايگان«به مركز ناباروري مراجعه و خواهـان پـس» واگذاري داوطلبانه را منحل كنند

و عـدم توانـايي بـر  به خاطر نياز خودشان بـه فرزنـد و از سوي ديگر گرفتن نطفه خود شوند

و. رشد كند ها در دستگاه باروري، متقاضي باشند كه نطفه آن  و تولـد اتفاقاً نطفه پـس از رشـد

آيا بر اين ظهار اثر شرعي بار خواهد شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد. بلوغ، همسر خود را ظهار كند 

و صاحب تخمك، مادر نطفه محـسوب مـي پذيرفته شـود، هـر ايم كه طفل، صاحب مادر است

به دنيا نياورده  ، و متعارف به طريق طبيعي كه طفل را در پاسـخ بـه ايـن سـؤاالت،. استچند

به مسأله محرميت وحساسيت شارع نسبت . نبايد ناديده گرفته شود...، ارث، نكاح

مي» اهدا« استفاده از واژه-11 به ذهن كه آيا منظور همـان در متن قانون، اين سؤال را آورد

يك» هبه« كه انتقال جنين در قالب مي»دعق«است؟ اگر چنين باشد بايد بپذيريم از. گيردانجام

داشته باشـند تـا آن را بـه» حق انتقال«سوي ديگر بايد پذيرفته باشيم كه اهدا كنندگان بر جنين

به هر حال» مال«گذشته از اين كه آيا بر جنين عنوان. ديگري واگذار كنند  صادق است يا خير؛



و نسب ساز(قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور  119)سبب ساز

ه اسـت؟ آيـا از ايـن اين سؤال مطرح است كه حق اهدا كنندگان بر جنين از كجا نـشأت گرفتـ

كنند، آن گونه كه امروزه در پيونـد اعـضامي» هبه«روست كه جنين عضوي از بدن آنهاست كه

يا» زنده«مرسوم است؟ آيا اين عضو  و قابليـت انتقـال بـه بـدن»ميته«است ؟ اگر زنـده اسـت

و داراي نسب«مسلمان زنده را دارد پس ال؛ از است زيرا حيات خـود را قبـل از انتقـ» موجود

.اهدا كنندگان گرفته است

مي-12 به نظر كه طفل ظاهراً چنين و بپذيريم به زني تلقيح شود رسد كه اگر اسپرم مردي

مي  و زن ملحق شود بدون ترديد طفل از سوي مادر، صاحب نسب خواهد بود به صاحب نطفه

ي جنـين آمـده كـه در قـانون اهـدا- كمتر از تلقيح جنين- از حيث نسب-و اشكال اين شيوه 

( خواهد بود-است و نيـز تفـصيل در ايـن. براي ديدن نظر مخالف مشروعيت تلقيح مصنوعي

جتابي،خميني(باره،  و2، .)، بحث تلقيح صناعي1403: مغنيه، مسايل مستحدثه

نامه نحوه اجراي اين قـانون در خـصوص كـامالً هاي شديد موجود در آيين آيا احتياط-13

كه خود قانون ضوع، بيان محرمانه بودن مو  گذار نيز در اين مورد دچار ترديـدهايي گر آن نيست

 بوده است؟

به محض تولد طفل، زوج اهدا گيرنده مراتب تولد طفـل را بـه-14 كه توجه داشته باشيم

مي  و برابر مقررات فصل سوم قانون ثبـت احـوال اداره ثبت احوال اعالم  1355تيرمـاه16كند

كه نام خانوادگي اعالم كننـده، كـه هـمگ شناسنامه مي و بديهي است اكنـون پـدر محـسوب يرد

و در صورت سيادت پدر، سيادت هم به نام طفل اضافه نام خانوادگي طفل خواهد بود شود مي

و نيز اجتماعي،. خواهد شد كه از نظر فقهي به دنبـال دارد» سيادت«و طبيعي است آثار خاصي

از تفادهكه از جمله محروميت در اس .است»ي واجبه صدقه«ي

اي اگر مردي با زوجه خود آميزش كند، سپس زوجه بـا بـاكره: به اين فتوا توجه كنيد-15

و او را باردار كند، كه[مساحقه و بـاكره مـستحق جلـد] حكم اين است زوجه مستحق رجـم

و زوجه بايد مهريه باكره را بپردازد  و باكره. است مي فرزند به صاحب نطفه و نـه[شـود ملحق

1دليل اين حكم نص است].به زوجه
.)1380، مسأله2ج،1976،خويي(

به باكره مي بنابراين وقتي نطفه زوج بر اثر مساحقه و اي منتقل شـود حتـي بـدون رضـايت

مي  به صاحب نطفه ملحق است چگونه توان پـذيرفت كـه در اهـداي جنـين، اطالع وي، فرزند

و بـه صـاحب نطفـ» جنين« و اهـدا گيرنـده بتوانـد او را فرزنـد خـود دانـسته ه ملحـق نباشـد

 اي هم به نام خود براي او بگيرد؟ شناسنامه

و مهرو كان علي الزوجهو البكر الجلدجماذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكراً، فحملت البكر، استحقت الزوجه الرَ«.1 البكر

.»يلحق الولد بصاحب النطفه كما يلحق بالبكر، للنص
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 نتيجه-ج
مي با آن كه طفل متولد شده از طريق قانون نحوه اهداي جنـين،چه گفتيم توان نتيجه گرفت

از سوي ديگـر. بود منتسب نخواهد- يا دست كم به زوج اهدا گيرنده-به زوجين اهدا گيرنده 

رسـد به نظر نمي. هم مفهوم خاص ديگري دارد كه با اين مورد مطابق نيست» فرزندخواندگي«

ا. حل كرد» رضاع«كه بتوان مشكل نسب طفل متولد شده را از طريق  سـت زيرا رضاع مـوردي

و قـانون مـدني آمـده اسـت  كه در فقـه به همان شيوه و به قدر متيقن  كه بايد در خصوص آن

و گسترش بي آن رويه بسنده كرد  دري را بـاز- هر چند براي حل مشكل گروهي از جامعـه-ي

به شيوه به دنبال آن درهايي كه شد خواهد كرد . هايي غير فقيهانه گشوده خواهند

و حكم آن قابل ترديد است، چرا براي حل مشكل گروهي از افراد جامعه كه-اگر موضوع

و نيـز- ديگري؛ براي شمار-ندهمان زوجين نابارور  كه همانا متولدين از طريق اهداي جنـين

وهشماري از نهادهاي دولتي هستند، در نفقه، محرميت، ارث، دي دشـواري بوجـود ...، حضانت
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