
 

 

  
  
  

  

  احكام حقوقي طفل حاصل از رحم جايگزين

  ∗2صالح سعادت، 1اسداهللا لطفي

  )ره(المللي امام خمينيار گروه فقه و حقوق دانشگاه بينيدانش. 1

  دانشگاه ياسوج دانشجوي دكتري فقه و حقوق اسالمي. 2

  )20/9/90:تاريخ تصويب؛  22/5/90:تاريخ دريافت(

  چكيده 

نطفـه  باشد كه طي آن بانوي صـاحب رحـم،   اي مييق رحم اجارهشدن از طر صاحب فرزندهاي نوين جامعه بشري يكي از پديده

 ،كند و پس از طي دوران بارداري و زايمان، بر مبناي قراردادي از پيش منعقـد شـده  فرد ديگري را در رحم خود حمل مي يا جنين

تـر سـخني   تر كشورها از جمله ايران كمدر اين مورد در قوانين حقوقي بيش. دهدصل را به زوج صاحب گامت تحويل مينوزاد حا

وشتار حاضر در تالش است تا با تحقيق و مطالعه بيشتر در منابع فقهي و حقوقي به تبيـين احكـام   ن ،رواز اين به ميان آمده است، 

از نسب، ارث، وصي مربوط به اين گونه افراد پرداخته و بدين وسـيله ضـمن رعايـت حقـوق     ، حضانت و واليت نفقه ت،حقوقي اعم

براي تحقق اين اهـداف در آخـر مقالـه پيشـنهاداتي      .ه جلوگيري نمايدسرپرست در جامعهويت و گاه بيوجود فرزنداني بيآنان از 

  . شده است هياراگذاري جهت قانوني ساختن اين امر در قوانين ايران اسالمي نيز در حيطه قانون
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  مقدمه

انگيـز و  وردهـاي بحـث  آوران بوده و دسـت ترين اخبار اين دلم ژنتيك بدون اغراق از داغع

هاي جديد جالبي را به طور وسيع در جامعه جهاني كنوني ايجاد كرده است، اين علم با پيشرفت

هاي خود خود توانسته است كمك شايان توجهي به توليد نسل انسان بنمايد و به وسيله نوآوري

ها كـه توانسـت   يكي از اين نوآوري. است ينه كردهاي را به افراد نيازمند در اين زمهكمك شايست

ـ     نـام تلقـيح   هبسياري از نواقص و عيوب زن و مرد را در توليد نسل جبران كنـد، عملـي اسـت ب

به منظور اصالح نژاد و تكثير نسل حيوانات اهلي به كار گرفته شده  در ابتدا مصنوعي، اين عمل

هـا نيـز عملـي كننـد و در     در مورد انسان با گذشت زمان توانستند آنرا هااما دانشمندان بعد ،بود

هاي نابـارور، تقويـت شـده و     به خاطر وجود اين علم اميد به داشتن فرزند در زوج ،حال حاضر

هـاي زيـادي   اند، به نحوي كه خانوادهوري اقبال كردهآر دنيا به اين فنهاي نابارور در سراس زوج

يل مختلفـي از ايـن   باشند، البته افراد به دال از اين طريق توانستند فرزندي منسوب به خود داشته

هاي نابارور به دليل نـوعي بيمـاري ماننـد نقـص در     كنند، در برخي موارد زوجروش استفاده مي

هاي تناسلي يكي از طرفين مـانع  وجود مشكلي در اندام دليلو يا تخمك زن، و يا به  مرداسپرم 

شود كه زوجين به عمـل تلقـيح   ديگر باعث مي و بسياري از داليل شودا تخمك ميلقاح اسپرم ب

 .گيرنـد شان مورد درمان قرار مـي ناباروري و به تناسب بيماري يا دليل تمايل پيدا كنندمصنوعي 

نيـز  يكي از داليل و مواردي كه موجب استفاده از تلقيح مصنوعي بوده و موضوع مورد بحث ما 

زاد فاقد رحم بوده و يا به دليل بيماري، رحم جايي است كه برخي از زنان به طور مادر باشد،مي

  ، زن را از داشـتن فرزنـد محـروم    آنها برداشته شده باشد و در برخي مواقع نيـز بيمـاري رحمـي   

سازد، كه در يابت حاد، حاملگي را غير ممكن ميكند و در موارد نادري بيماري مزمني نظير دمي

ـ   شـود استفاده مي) رحم جايگزين( اين موارد براي چنين زني از رحم يك زن ديگر ه ايـن  كـه ب

كه اين عمل امروزه با گذر زمان در كشورهاي اسـالمي هـم   . شوداطالق مي» اجاره رحم«حالت 

ها كه نداشـتن طفـل زنـدگي آنهـا را در ورطـه      ه، به نحوي كه بسياري از خانوادهشيوع پيدا كرد
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انـد و بـه   حاضر به انجام اين عمل شده منديرضايت نابودي و از هم پاشيدن قرار داده، با كمال

ايـن وضـعيت نوپيـدا اقـدام بـه       به گذاران كشور ما هم بايد براي سامان دادنقانون دليل،همين 

  . تدوين قوانيني نمايند كه متناسب با فرهنگ جامعه اسالمي ما باشد

د اجـاره واقـع   در زمينه جواز يا عدم جواز انتقال جنين به رحم زن بيگانه كه غالباً رحم مـور 

هـاي مختلـف بحـث و بررسـي صـورت      شود، به طور مفصل و گسترده در مقاالت و كتـاب  مي

بسياري از فقهاي اماميه نظر مثبـت داده و  ) اجاره رحم( گرفته و نسبت به مشروعيت و جواز آن

ن اند، بنابراين ما در اين مقالـه درصـدد بحـث پيرامـو    حاصل از آن را نيز صحيح  دانسته قرارداد

له أمشروعيت يا عدم مشروعيت استفاده از رحم جايگزين نيستيم، بلكه با فرض صحت اين مسـ 

 ،از لحاظ تكليفي، به بحث از احكام حقوقي كـه فرزنـدان حاصـل از ايـن نـوع بـارداري دارنـد       

ـ پرداخته و با توجه به پيامدهاي اجتماعي و مـذهبي ايـن بحـث و ضـرورت ايـن امـر بـه ارا             ه ي

 ايـم و اينگونه افراد پرداخته ...و ي مناسب در رابطه با بحث نسب، نفقه، ارث و وصيتهاحلراه

ور نظر به اين كه به دليل جديد بودن اين موضوع در قانون مدني حكمي در رابطه با احكام مـذك 

شود، پيشنهاداتي جهت تدوين مواد قانوني مـرتبط بـراي حـل و    در مورد اين افراد مشاهده نمي

  .شودداده مي هاالت آنفصل مشك

  پيشينه موضوع 

ميالدي به منظور اصالح نژاد و تكثير نسـل   1765تلقيح مصنوعي براي نخستين بار در سال 

ها انجـام شـد و متعاقـب آن    ماني به نام جاكوبين بر روي ماهيحيوانات، توسط يك دانشمند آل

ها ماننـد آمريكـا معمـول    كشـور رخي براي توليد مثل انسان نيز مورد آزمايش قرار گرفت و در ب

هاي برتر، نخستين نوزاد آزمايشگاهي بـه نـام لـوييز    با پيشرفت علم و استفاده از تكنيك .گرديد

پـس از آن  . ميالدي در لندن با تالش دكتر استپتو و همكارانش به دنيا آمـد  1978براون در سال 

كـودك از   956انگلسـتان،  يعني يك سال پس از اين موفقيت در كشـور   ،ميالدي 1988در سال 

چنين در اياالت متحده بيش از چهل هزار بار انجام هم. طريق باروري خارج رحمي متولد شدند

رج رحمـي بـوده   مورد آن از طريق بـاروري خـا   5103وضع حمل شده و مورد  8741گرفته كه 
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در  هاي جهان سوم كه اغلـب كشـورهاي اسـالمي نيـز    رگذاري آن در كشوتاريخچه قانون. است

از طريـق تلقـيح     بـاروري  .قانون و مقـررات خاصـي تـدوين نشـده اسـت      ،دارند اين زمره قرار

به نحوي كـه امـروزه از اهـم    . اي يافته است العاده از نيمه دوم قرن بيستم گسترش فوق مصنوعي

شود و ساليان مديدي است كه در اكثر كشـورهاي   هاي اين قرن محسوب مي ها و پيشرفت پديده

در ايـران آغـاز شـده و     1368آوري از سال  گيري از اين فن بهره. گيرد ورد استفاده قرار ميدنيا م

جمهـوري اسـالمي    .كي از كشورهاي پيشرو در اين زمينه مطرح استيهم اكنون ايران به عنوان 

قـانوني را در  ) 29/4/1382مصـوب  ( ايران با تدوين قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور

. هاي موجود را به تصريح تجويز كـرده اسـت  ه به تصويب رسانيده كه تنها يكي از روشپنج ماد

اي كه امروزه مطرح اسـت، بـا عنـوان انتقـال منـي از راه       باروري به كمك ابزار پزشكي به شيوه

ولـي ايـن    ،مساحقه كه در فقه اماميه حرام است و نيز استدخال مني در فقه شافعي تناسـب دارد 

اي نداشته است و در فقـه نيـز جـز در عصـر حاضـر       در روايات سابقه )پزشكي(ي نوع از بارور

كليات فقـه شـيعه و از    آيات، روايات و ابواب فقهي مرتبط و اصول و اي ندارد و فقط از پيشينه

تـوان احكـام و آثـار بـاروري      مثل مي هاي غيرطبيعي توليد ادلّه و روايات خاص مربوط به شيوه

  .ردپزشكي را استنباط ك

 لهأتبيين مس

هاي جوان به علل مختلف، توانـايي بـاروري و صـاحب     امروزه بسياري از زوجبايد بگوييم 

هاي عاطفي و اجتماعي جانكاهي مواجهند كـه   فرزند شدن را ندارند و از اين رهگذر با نارسايي

رهـايي   طبيعي است كه هرگونه راهكاري كه آنـان را از ايـن تنگنـا   . شودمنجر ميگاه به جدايي 

سازد، به ويژه اگر به تأييد تعاليم دينـي  ميگيرد و ايشان را اميدوار ميبخشد، مورد استقبال قرار 

هـاي نابـارور،    هـاي صـاحب فرزنـد شـدن زوج     يكـي از راه . و ضوابط قانوني نيز رسيده باشـد 

ل يانتقـال جنـين بـه رحـم بيگانـه از جملـه مسـا        .است »رحم جايگزين« آوري گيري از فن بهره

در ايـن  . گـذرد  تر از ربع قرن مـي مستحدث و جديدي است كه از مدت پيدايي آن در جهان كم

لكـن از  . كند سازد و زن تخمك آزاد مي يعني مرد اسپرم مي. حالت زن و مرد هر دو سالم هستند
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توانـد جــنين را نگـه دارد، در چنـين      نظر نقص ارگانيك يا بيماري مثل ديابت يا تاالسمي نمـي

  :شودميعي دو صورت فرض مواق

زني كه محرم اين مرد است و آميزش با وي براي مرد منع شرعي ندارد، رحم جنين به  .الف

خواه اين زن  ،آنها بلكه قريب به اتفاق ،شود كه در اين صورت طبق نظر اكثر فقها انتقال داده مي

، مؤمن( بودن آن نيست دليلي بر حرام ،صاحب تخمك باشد يا همسر ديگر او و يا كنيز او باشد

در تمـام ايـن   زيـرا   ،)244-173ص ،1423 ،خـرازي  ؛5 ص ،1414، روحاني؛ 91-80ص ،1415

نه حرام و در جـايي آن   ،ها مرد نطفه خود را در رحمي قرار داده كه براي او حالل استصورت

 ،زن هم نطفـه شـوهر خـود را حمـل كـرده اسـت      . را كاشته كه بر خالف دستور خداوند نيست

نابراين، فقها بنا به نبود وجود دليل بر حرمت و با استناد به اصـل اباحـه، آن را جـايز دانسـته و     ب

 يفقهـا البتـه  ). 459، ص1416؛ سيسـتاني،  427، ص1410خـويي،  ( فتوايي بر حرمت آن ندارند

اي براي تـأمين مصـلحت اسـتوار مانـدن بنيـان       عده ،اهل سّنت در اين فرض اختالف نظر دارند

گروهي با در مقابل  .)95ص ،1420، خالدمنصور( دانند و نظاير آن، اين عمل را جايز مي خانواده

د دارد، حكم به عدم جواز استدالل كه امكان اختالط نسب از طرف مادر در اين فرض وجو اين

» نحوة اهداي جنين به زوجـين نابـارور  «قانون با مراجعه به  .)818ص، 1421 ،عارف( اندآن داده

بر جواز قانوني باروري تخمك زن با اسپرم همسـرش در خـارج از    شود كه آنجا نيزيمشاهده م

به موجب اين قانون، كلية مراكز تخصصي درمان  :كنداين قانون بيان مي 1مادة . داردرحم اشاره 

ناباروري ذي صالح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در ايـن قـانون،   

هـاي قـانوني و شـرعي پـس از     هاي حاصله از تلقيح خـارج از رحـم زوج  تقال جنيننسبت به ان

موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقـدامات پزشـكي،   

بنابراين، اين مرحلـه از   .به اثبات رسيده، اقدام نمايند) هر يك به تنهايي يا هر دو( ناباروري آنها

  .نوني منعي نداردنظر شرعي و قا

كه اين حالت هم بنا بـه  . جنين به زني منتقل شود كه آميزش با او بر اين مرد حرام است .ب

در امـا   ).690، ص1376، صـانعي  ؛68ص ،1379، ايخامنه( باشداماميه جايز مي ياكثر فقها نظر

حب رحـم  ل به حرمت اين قسم هستند، زيرا بـين زوج و زن صـا  يمقابل، فقهاي عامه همگي قا
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رابطة شرعي زوجيت وجود ندارد و از سوي ديگـر، ايـن فـرض منجـر بـه كشـف عـورت زن        

گردد كه زني سالم است و كشف عورت جـز بنـا بـر ضـرورت، آن هـم فقـط        صاحب رحم مي

امـا   .)102-3ص ،1420، خالدمنصـور  ؛813ص، 1421، عارف( باشد نسبت به مريض، جايز نمي

ل يبه بـودن آن در جوامـع امـروزي بـالطبع منشـأ ايجـاد مسـا       مسأله مورد بحث با توجه به مبتال

در حقوق مدون و قوانين موضوعه ايران موضوع تلقـيح مصـنوعي و بـه     حقوقي نيز شده است،

 هتحدثل مسـ ييكي از مسا دليل،به سكوت برگزار شده و به همين  جايگزين دنبال آن بحث رحم

يعنـي   ،ل مرتبط با اينگونـه كودكـان  يترين مسامهمر ادامه به بررسي از اين رو د .آيد شمار مي به

ا به نحو روشن تبيـين  موارد رو وصيت پرداخته و اين  ، حضانت، واليتبحث نسب، ارث، نفقه

  .مكنيمي

  بنس

باشـد  اين كودكان بحث نسب اين افـراد مـي  له در خصوص أترين مسشايد بتوان گفت مهم 

مادر واقعي طفل بـوده و پـدر قـانوني    ) حمصاحب تخمك يـا صاحب ر( كه كداميك از دو زن

دانان، عبارت است از هـر   اين نوزاد كيست؟ نسب بر اساس تعاريف رايج در لسان فقها و حقوق

گونه رابطه خوني ميان دو نفر كه به سبب تولد يكي از آنها از ديگـري يـا تولدشـان از شـخص     

كي بـه صـورت مـادر جـايگزين،     هاي نوين پزش در مورد فردي كه با روش. يابد ثالث تحقق مي

شود كه وضعيت نسب و قرابت او و در نتيجه، پيامـدها  و تولد يافته، اين پرسش ايجاد ميتكون 

له نسب يكي از مسايل اساسي در حوزه احكام وضـعي  أو آثارِ آن به چه ترتيبي خواهد بود؟ مس

ري از آثار و نتـايج مهـم   دربردارنده بسيا زيرابه ويژه در احوال شخصيه و حقوق خانواده است، 

  .باشد مي ...مانند ارث، محرميت، حضانت و

 ؛ 755ص ،1379، منظـور ابـن ( عـرق  اصـل،  ست از قرابت،ااز نظر لغوي لغت نسب عبارت 

، انـوري (ت معناي نـژاد، اصـل و خويشـاوندي اسـ     در زبان فارسي به، )351ص ،1408، سعدي

حقوقي، با آن كه باب اول از كتاب هشـتم  از نظر ). 22452ص ،1377، دهخدا؛ 7803ص ،1381

ولـي تعريـف    ،پرداخته» نسب«به احكام مربوط به ) 1167-1158عنوان مواد ( قانون مدني ايران

ــي   ــم نم ــه چش ــت آن ب ــريحي از ماهي ــورد، ص ــوق  خ ــت حق ــين جه ــه هم ــاريف  ب ــان تع              دان
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  .اند ه دادهيمختلفي را ارا

امري است كه به واسطه انعقاد نطفـه از نزديكـي زن    نسب: نويسد امامي در تعريف نسب مي

از اين امر، رابطه طبيعي خوني بين طفـل و آن دو نفـر كـه يكـي پـدر و      . يدآو مرد به وجود مي

نسـب بـه   : لنـد يبرخـي ديگـر قا   .)151ص ،1373، امـامي ( »گردد ديگري مادر باشد، موجود مي

اد نطفه از نزديكي زن و مرد بـه وجـود   معناي خويشاوندي است و امري است كه به واسطه انعق

، رابطه طبيعي خوني بين طفل و آن دو نفر كه يكي پدر و ديگري مـادر باشـد   از اين امر،. آيد مي

، 1381، بروجـردي ؛ 151ص ،1373، امـامي ؛ 9ص ،1428، ناجمعـي ازمحققـ  ( گـردد  موجود مي

اسـت  كـه آيـا      ننمـوده اما هيچ يك از اين تعاريف، حقيقت و ماهيت نسـب را بيـان   . )280ص

اي اعتباري و قراردادي است، يا امري تكويني و واقعي؟ با توجـه بـه عـدم تعريـف      نسب، رابطه

توان ادعا كرد كه مقّنن در رابطه با حقيقت نسب از  گذار ميماهيت نسب از سوي شارع يا قانون

  يرابطـة نسـب   ه چيزي را منشـأ اعتبـار  حال سؤال اين است كه عرف چ. است عرف پيروي كرده

داند؟ براي پاسخ به اين پرسش ضروري است كه بحث را در نسب مادري و پدري بـه طـور   مي

  :جداگانه پي گيريم

  نسب مادري. 1

اي بحـث  ث در مورد طفل حاصل از رحم اجارهترين بحترين و مشكلتوان گفت پيچيدهمي

رداري، چه كسي اسـت؟  ني در بابر سر اين است كه مادر قانوني طفل تولد يافته از حالت جانشي

  :سه نظر عمده وجود دارددر اين خصوص 

يعنـي معتقدنـد كـه     ،داننديدن مييمالك انتساب فرزند به مادر را زا اي از فقهاعده: الف

مادر طفل است، از نظر اين گروه اساساً در زمان نـزول آيـات و صـدور روايـات      ،صاحب رحم

تند آگـاهي نداشـ   ،ك، حاصل لقاح اسپرم و تخمك استمردم به اطالعات جديد پزشكي كه كود

 .دانستندجود اين، زن صاحب رحم را مادر ميپنداشتند و با وو رحم زن را ظرف رشد جنين مي

، آورددنيا مـي به، يعني زني كه كودك را ه استيدن بوديكه مبناي داوري آنها زا دهداين نشان مي

محقق ( الم نيز اين عرف را تحت شرايطي امضا كرده استگذار اسدانستند و قانوناو را مادر مي

 اي تحـت عنـوان  ز فقهاي اهل سنت در مقالهشيخ عبدالباسط ا ،براي مثال .)51ص ،1379، داماد



  19حقوق خصوصي، شماره   ���� 176

 

منسوب بـه مـادرش اسـت كـه او را حمـل كـرده، امـا         فرزند،: داردبيان مي» طفل آزمايشگاهي«

اش منسـوب بـه او نيسـت، بلكـه     جـه گـذارد و جو احب تخمك مثل مرغي است كه تخم ميص

تخمـك را   چنـين مـادري كـه   منسوب به كسي است كه حضانت او را به عهده داشته است، هم

  هـايي  كنـد و متحمـل دردهـا و سـختي    ن در رحم او رشد كرده و تغذيه مـي كند و جنيحمل مي

ادامـه بـراي   ايـن گـروه در   . )62ص ،1404، مجله الوعي( »...شود، فرزند منسوب به او استمي

بنـابر نظـر آنهـا در     1.سوره مجادله 2اند از جمله آيه ود به آياتي از قرآن استناد كردهاثبات نظر خ

. طور مطلق و به صيغه حصر، كسي است كه فرزند را به دنيـا آورده اسـت  هاين آيه شريفه مادر ب

  نسـوب  احب رحـم م بر پايه اين استدالل فرزندي كه از انتقال جنين به دنيا آمـده اسـت، بـه صـ    

) 298ص ،1367، نجفـي ( صاحب جـواهرالكالم در يـك واقعـه مشـهور     ،شود، بر همين مبنامي

 .بــه ايــن دليــل كــه از او متولــد نشــده اســت  ،ســازد كــودك را بــه همســر مــرد، ملحــق نمــي

يعنـي پـدر او صـاحب     ،شودبچه به صاحب نطفه ملحق مي :نويسدسيدمحمدصادق روحاني مي

فـوق   آيـه شـريفه   بـه دليـل  مادر او، آن زن ديگري است كه اجير شـده اسـت،   نطفه است و اما 

اين آيه  ،اوالً: توان گفتسخ از استدالل به اين آيه فوق ميدر پا .)35ص ،1382، صمدي اهري(

را بـر   يعني با تشبيه همسـر خـويش بـه مادرشـان، او     ،كنند در مقام رد كساني است كه ظهار مي

اين آيه مباركـه خداونـد توجـه     ربطي به محل بحث ندارد، چون در والكنند و اص خود حرام مي

زيـرا   ؛شود كه همسر مرد، مادر وي بـه شـمار آيـد   هد كه صرف گفتن اين جمله سبب نميدمي

، نه آن زني كه وي خطاب بـه او، سـخن يـاد    دنيا آورده استبهمادر او همان زني است كه او را 

لـت اسـت كـه    بـدين ع ) زاده شدن كـودك از او ( گي مادرشده را گفته است، پس يادآوري ويژ

وقتي در آن زمان هميشه چنين بوده است و اگر اين آيه در كنـار   ،زايدهميشه كودك را مادر مي

كنند مثالً آياتي كـه لفـظ أصـالب در    كه بر نسب و آثار نسبي داللت مي ساير آياتي گذارده شود

و همسران پسران شـما   2شودل مييرزند خوانده تفاوت قاند و فآن آمده يا مثل آياتي كه بين فرز

                                                                 
 .»...ولدنهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهنّ امهاتهم ان امهاتهم اّلا الالئي«. 1

 )23/نساء(» و حالئل ابناءكم الذين من اصالبكم« :فرمايدو مي. 2
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ك از آن مـادر اسـت و   بنابراين داللت آيه بر موردي است كه تخم» شما كه از پشت شما هستند

-به نظـر مـي   ثانياً. خارج از اين بحث است اي داللت ندارد و موضوع آيه شريفه،بر رحم اجاره

نها همان زني است كـه  مادر شما ت« اين باشد كه زايمان نيست تا معني آيه» ولدن«رسد منظور از 

توان ادعا كـرد كـه   بلكه مي ،»رش باشد، خواه از ديگريزايد، خواه نطفه از او و شوهنوزاد را مي

، صاحب تخمك است نه صاحب رحم، چون معناي اصلي ولد بيـرون شـدن از   رمطابق آيه، ماد

ـ طور كه در قرآن و برخي از روايچيز ديگر است همان كـار رفتـه   هات براي پدر نيز همين تعبير ب

چنين اطالق هم ه وما ولد به معني زايمان نيست وكلم 1 3است به عنوان نمونه در سوره بلد آيه 

بـه معنـي   » ولـدنهم «و » وما ولد« والد به پدر مانند اطالق والده است به مادر، بنابراين الزم است

  .غير از زايمان حمل شود

بدين ترتيب كه از نظر عقلي فرزنـد تنهـا نتيجـه     ،روه يك دليل عقلي استدليل ديگر اين گ

طور كلي انسان نتيجه تعاملش هتخمك و صفات به ارث برده شده از زنها نيست، بلكه فرزند و ب

صورت جنين به ديـواره رحـم چسـبيده و همـه     هخصوصاً آن زماني كه ب. با محيط اطراف است

كـه  چنـان . )283ص ،1986، بـدرالمتولي ( ثر از رحم استأتوجود و رشد رواني و جسمي وي م

در  )ديگـر ( هاي مادرانتان آفرينشـي پـس از آفـرينش   شما را در شكم 2:فرمايدخداوند متعال مي

خـدا   3:فرمايـد و يا در جاي ديگـر مـي  . كندخلق مي] شكم و رحم مشيمه،[ گانههاي سهتاريكي

كاهنـد و آنچـه   ها ميآنچه را كه رحم گيرد و نيزباز مي) در رحم( ايداند آنچه را كه هر مادهمي

رسيم كه كاهش و افزايش در جنين تمام اين مطالب به اين نتيجه مي با توجه به. افزاينديرا كه م

در ايـن صـورت آيـا سـزاوار اسـت كـه        .از مواردي است كه رحم زن حامل آماده كـرده اسـت  

 دهنـده كـاهش دهـيم؟   را به انـدازه پـرورش  نقش صاحب رحم صاحب تخمك را مادر بدانيم و

ن عنـاوين  احكام بـر همـا  ، يم اوالًيدر مورد اين استدالل هم بايد بگو .)324ص ،1383 ،رضانيا(

واقعي احكـام و   هايشوند نه بر مالك آنها، خصوصاً احراز مالكموضوعات خارجي مترتب مي
                                                                 

 »و والد و ما ولد«. 1

 )6/زمر( ...يخلقكم في بطون امهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثالث. 2

 )8/رعد...(اهللا يعلم ما تحمل كل انثي و ما تغيض االرحام و ما تزداد. 3
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هـايي دارد، نظيـر   ه كـه رحـم نقـش   ز نظر پزشكي ثابت شـد ا ،ممكن است، ثانياًعلم به آنها، غير

سازي رحم براي پذيرش جنين و كنترل رشد تهاجمي آن، كنتـرل و مهـار سيسـتم دفـاعي     آماده

نين و در نتيجـه تمـايز و   گزيني جها در زمان النهتبادل پيام .موجود در رحم تا جنين دفع نگردد

يي، تنفسـي و مـواد دفعـي    هاي تمايز نيافته جنين و تشكيل جفت براي مبادالت غـذا نمو سلول

هاي رحم، اگرچه فراتر از يـك ظـرف و تغذيـه    اين نقش) 53ص ،1377، غفاري( جنين با مادر

        هــاي زنــدگي و هــاي رحــم، جنبــهاســت، امــا ايــن مقــدار آگــاهي از نقــشتنهــا بــراي جنــين 

تخمـك  جنـين از اسـپرم و   دهندگي براي جنين ندارد و داوري عرف را دربـاره پيـدايش   تشكيل

  .باشدراين، دليل عقلي هم قابل خدشه ميبناب. كنددگرگون نمي

از : پذيري جنين در خـارج از رحـم  ه عبارت است از، عدم قابليت زيستاين گرو دليل آخر

ـ  ،نظر آنها ژنتيك مبناي منحصـر بـراي تعيـين پـدر اسـت              ي مـادر بـه وسـيله ژنتيـك تعيـين     ول

ل شده كه تخمك بارور شده در ظرف مخصـوص كشـت تـا    در توجيه اين نظر استدال .شودنمي

پذيري را كسب نمي كند و هنـوز موجـود انسـاني    قابليت زيست ،به رحم منتقل نشود كه يزمان

در ايـن هنگـام    .توان آن را يك موجود انساني تلقـي كـرد  بلكه پس از انتقال به رحم مي ،يستن

راين زن صاحب رحم مادر قانوني خواهـد  شود، بنابه حقوق منسوب به والدين ايجاد مياست ك

شناسـي، كـودك رابطـه    سـت شود كه از نظـر زي نظر در اين خصوص مالحظه ميا دقتاما ب. بود

ه خوني باعـث  باشد و همين رابططبيعي آنها مي خوني با صاحبان اسپرم و تخمك دارد و فرزند

پيـدايش او از نطفـه ايشـان    گردد و مالك اصلي الحاق نسب به والدينش، ايجاد قرابت نسبي مي

 .هم خصوصيت خاصي نظير نزديكي را براي الحاق فرزند الزم ندانسته اسـت  گذاراست و قانون

در  ،رددهنده از تركيب اسپرم و تخمك براي مدتي كه دوران جنيني نام دابه عالوه سلول تشكيل

صل ايجاد طفل ازبـين  شود كه ادهد و اين دوران موقت باعث نميرحم به زندگي خود ادامه مي

ـ بنابراين دليـل ارا  .ي از وجود زن صاحب رحم محسوب شوديبرود و يا طفل جز ه شـده قابـل   ي

  .باشدمناقشه مي

مطابق نظر اين گروه هم صـاحب تخمـك و هـم     :كودك داراي دو مادر قانوني است -ب

ن را عـرف  ناي انتساب كودك به زاين گروه مب. شوندحب رحم هر دو مادر مشروع تلقي ميصا
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شناسد و مانعي نـدارد  ه روشني هر دو زن را مادر طفل مياند كه عرف بدانند و بر اين عقيدهمي

رابطه پدري و مادري نيـز دو رابطـه هسـتند كـه در يـك       زيرا ،كه كودكي صاحب دو مادر باشد

باشد كه تواند داراي دو رابطه مادري طفل در يك زمان مي ،بدين ترتيب. دزمان باهم وجود دارن

. چون هر دو رابطه، اعتباري است از لحاظ حقوقي وجود هـر دو در يـك زمـان اشـكالي نـدارد     

نسـبت بـه هـر دو احتيـاط تـرك نشـود       : نويسـد اهللا سيستاني در اين مـورد مـي  يتآ ،براي مثال

 م آن كـودك فرزنـد صـاحب رحـ    ... :گويـد سيدمحمدشاهرودي مي .)205ص ،1422 ،سيستاني(

  ،1382، صـمدي اهـري  ( به صاحب رحـم جانـب احتيـاط را رعايـت نماينـد     باشد و نسبت مي

ين گونه  اطفـال  لند كه گرچه ايالبته الزم به ذكر است كه عده ديگري از همين گروه قا .)38ص

بلكه آنهـا را بايـد مـادر     ،توان آنها را مادر نسبي به شمار آوردولي نمي ،باشندداراي دو مادر مي

انـد و از سـوي   دو در پيدايش و تكون نوزاد تاثيرگذار و سهيم بـوده هر  زيرا ،رضاعي تلقي كرد

ادعـاي   به نظـر  .دليل قاطعي هم نيست كه مادر شرعي اختصاص به هريك از آن دو دارد ،ديگر

نيـز بـر آن    پـذيرد و اسـالم  آنچه عـرف مـي   .اينكه عرف چنين برداشتي را دارد قابل قبول نباشد

باشـد و صـاحب رحـم    ملحق به صاحبان اسپرم و تخمك مي لگذارد، آن است كه طفصحه مي

د از تركيب اسـپرم و تخمـك   اگر بع. شودو ظرف رشد و پرورش جنين محسوب ميتنها حمل 

 .دستگاه مادر قانوني طفل اسـت  ،گويدگاه عرف نميهيچ ،نطفه را در دستگاه قرار دهندزوجين، 

زيـرا   ،اثبات دو رابطه مادري نيز عقالني نيستاستناد به رابطه پدري و مادري در يك زمان براي 

دهنده نطفه از پـدر  تشكيل ييعني اجزا ،شوداسپرم پدر و تخمك مادر ايجاد مي جنين از تركيب

ولي در مورد زن صاحب تخمك و زن صاحب رحم نمي تـوان اينگونـه اسـتدالل     ،و مادر است

شـكالت و پيامـدهاي حـل ناشـدني     بنابراين چنين قياسي صحيح نيست و عالوه بر اين، م ،كرد

ي ديگري مانند نابساماني در اموري ماننـد حضـانت، تـوارث، محرميـت، وصـيت، نفقـه و برخـ       

له رخ خواهد نمود كه ناتمام بودن اين نظريه أنيز در فرض مس هاي رواني و اجتماعي، ناهنجاري

      .كندرا اثبات مي

صـانعي،   ؛68ص، 1379 اي،منـه خا( :مادر قـانوني طفـل اسـت   ) ژنتيكي(مادر حكمي: ج

بنابر نظر اين گروه مالك مادر بودن در اين نظر مانند مالك پدر بـودن اسـت،    ،)690ص ،1375
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ر عرف زني را كه در نخستين مرحله آفرينش و ايجاد و پيدايش جنين سهم دارد، به عنـوان مـاد  

نخسـتين  و آن زن جز صاحب تخمك كس ديگـري نيسـت، زيـرا تخمـك وي در      كندتلقي مي

ـ  وجـود آمـده   همرحله وجود كودك دخالت داشته و نطفه جنين از تركيب تخمك وي و اسپرم ب

و رشـد جسـماني و روحـي جنـين هـيچ نقشـي جـز         پس از اين مرحله، تغذيه، پرورش. است

و شرع نيز اين ديـدگاه را تأييـد كـرده     ؛)167ص ،1378، شهيدي( استمرار بقا و رشد وي ندارد

ـ    .است  ، 7-5/طـارق  ،14-12/مؤمنـون  ،46-45/نجـم ( ا مراجعـه بـه آيـات قـرآن    همچنـان كـه ب

كنيم كه در همه آنها، آفريدن انسـان بـه نطفـه نسـبت داده شـده و بلكـه       مشاهده مي) 54/فرقان

شـايد تقييـد بـه     ،آن هنگام كه در رحم ريختـه شـود   ،تصريح شده است كه نطفه از اسپرم است

رم و شايستگي آنها بـراي انسـان شـدن در يـك زمـان      زمان براي سالمت اجزاي موجود در اسپ

ايـن خـود بـه ايـن حقيقـت       .معين است نه آنكه انسان به گونه مطلق از اسپرم آفريده شده باشد

. اسـت  اثبات شده علمي اشاره دارد كه حيات اين اجزاء، تنها در يك دوره زماني محدود ممكن

صـاحبان نطفـه و تخمـك، پـدر و مـادر او       ... :نويسـد هللا مكارم شيرازي در اين مورد مـي اآيت

اهللا آيـت باشد و يا زله مادر رضاعي است و محرم او ميمحسوب مي شوند و صاحب رحم به من

شـود و بـه صـاحب رحـم     فرزند به زن و شوهر ملحق مـي  ... :گويدسعيد حكيم مي سيد محمد

هـل سـنت در   هـاي ا محمـدعباس از فق دكتر )44-32ص ،1382، صمدي اهري( شودملحق نمي

در و پـدر را بعـد از تلقـيح    اصل جنين تخمك است كه همه صفات ما: نويسدتأييد اين قول مي

باشد، مثل بذر براي گياه و رحمي كه آن تخمك را حمـل كـرده   كند و اساس جنين ميحمل مي

قه صاحب تخمك به آن جنين هدر شود، چگونه عالكه بذر در آن قرار داده ميمثل زميني است 

  .)201ص ،1405محمد عباس، ( رود؟مي

يعني صاحب تخمك و زنـي   ،ندو ز ي كه فرزند مزبور با هريك از يرسد از آنجابه نظر مي

كه وي را حمل و زايمان كرده است، ارتباط تكويني و واقعي دارد، بهترين وضـعيت ايـن اسـت    

ين تمـام زوايـاي قضـيه    بايستي طبق يك قرارداد فيماب) اجاره رحم( كه قبل از اقدام به اين عمل

بين طرفين مشخص شود تا در آينده مشكلي پيش نيايد، اما در صورتي كه چنين كاري صـورت  

نگرفته و هيچ نوع عقد و توافق قبلي بين طرفين وجود نداشت، در ايـن صـورت بـا توجـه بـه      
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  :باشدتر مييعني مادر بودن صاحب تخمك معقول ،داليل ذيل قول سوم

وردهاي پزشكي، كودك تولديافته را، محصول اسپرم پدر حكمي و آدستحقايق علمي و . 1

 .ل نيستنديدانند و هيچ نقش اصلي و كليدي براي رحم مادرجانشين قا تخمك مادر حكمي مي

چنانچه پيش از اين هم گفته شد، مفهوم نسب از مفاهيم عرفـي اسـت و عـرف، طفـل را     . 2

 .شناسد مي )ستاينجا منظور صاحب تخمك ا(فرزند صاحب نطفه

تشابه با اسپرم، تكوين جنين و پيدايش طفل، همواره با دو عنصر اسپرم و تخمك حاصل . 3

شـود،   ، پدر كودك محسوب مي)دست كم در غالب موارد(آيد، و چون هميشه صاحب اسپرم مي

 .طبعاً صاحب تخمك نيز مادر او به شمار خواهد رفت

ون مادر داشـتن، تحـت سرپرسـتي فـردي     مفاهيمي چ :رعايت مصلحت و سعادت كودك. 4

هاي مهربان بودن كه به تربيت او اقدام كند، از زمره حقوق طبيعي كودك است كه در كنوانسيون

گيـري  مصالح و منافع كودك، مبناي جهت ،عدر واق .المللي هم به رسميت شناخته شده استبين

حـال كـه زن صـاحب     .اسـت گذاران و عرف عقال در شناسايي نهادهـاي حقـوقي مزبـور    قانون

توان بـه منظـور حمايـت از    وليت مادري كودك را دارد ميؤتخمك اصرار به بردوش گرفتن مس

اي در تولد و نگهداري مود و صاحب رحم را كه هيچ انگيزهكودك، وي را مادر قانوني قلمداد ن

، همـان  بنـابراين مـادر عرفـي و واقعـي كـودك     . از اين عنوان محروم كـرد  ،كودك نداشته است

ل مـرتبط بـا   يصاحب تخمك بوده و تمام آثار مالي و غير مالي مانند حضانت، تربيت، نفقه، مسا

د بـر ايـن گونـه    شـو ك سالم صحيح و صالح و پـاك بـار مـي   كه بر يك كود... ازدواج و ارث و

 . شودكودكان نيز بار مي

والً بهتر اسـت ايـن   ا :يميبگو دهدميرا در رحم خود پرورش  طفلدر مورد زن دومي كه اما 

اي كـه بـر   اين صورت نيز بنا به شرايط ويژه زن در زمان اقدام به اين عمل شوهردار باشد كه در

ن و أاين وضعيت حاكم است حتماً با اجازه شوهرش عمل نمايد، و يا مطلقه باشد، تا از نظر شـ 

اي ر دختـر بـاكره  او پيش نيايـد چـون اگـ   منزلت اجتماعي و ادامه زندگي در آينده مشكلي براي 

به دنيا آوردن طفل منتهي به از بين رفتن پرده بكارت او خواهد بـود كـه    ،اقدام به اين عمل كند

اگـر   :ثانيـاً . اين وضعيت نيز در ادامه به احتمال زياد شرايط زندگي او را تحت شعاع قـرار دهـد  



  19حقوق خصوصي، شماره   ���� 182

 

     طبـق همـان عمـل     فتـه شـده باشـد كـه    براي او در نظـر گر  قبالً طي قراردادي حقوق و مزايايي

شود، ولي اگر توافقي در بين نباشد بنا به انصاف و عدالت و با توجه به تمام زحمـاتي كـه او   مي

در اين مدت از بابت حمل كشيده بايد اجرتي كه از نظر عرف در شأن و منزلـت اوسـت بـه او    

ولـي  . ن تكليف كننـد توانند در مورد نفقه زن دوم نيز در اين مدت تعييچنين ميهم تعلق بگيرد،

در ارتباط با طفل، ايشان در حالت كلي هيچ نوع رابطه سببي با فرزند ندارد، اما در مورد نسـبت  

بدين ترتيـب كـه بنـا بـه      ،دانان اختالف نظر وجود داردبين ايشان و فرزند در بين فقها و حقوق

رحـم بعـد از   مگر در جـايي كـه صـاحب     ،نظر گروهي هيچ حكم خاصي بين آنها وجود ندارد

 صـافي،  ( يابددر اين صورت احكام رضاعي تحقق ميطفل را شير بدهد كه ، بنا به شرايطي تولد

زن صاحب رحم، خواه : اندجانب احتياط را گرفته و گفته اي ديگر از فقهاعده .)219ص ،1376

 تـا، يـزدي، بـي  ( باشـد نسبت بـه آن كـودك محـرم مـي     ،ير ندهدبه كودك، شير بدهد و خواه ش

توان در اين مورد گفت كه اگر صاحب رحم بعد از به دنيا آمـدن طفـل او را   به نظر مي .)34ص

دو محرميت رضـاعي  شير داده و شرايط تحقق نشر حرمت رضاعي نيز وجود داشته باشد بين آن

شود، اما اگـر چنـين اتفـاقي نيفتـاده و     نها جاري ميبه وجود آمده و تمام احكام رضاعي نيز بر آ

شناسـي،  در اين صورت نيز بـا توجـه بـه اينكـه اخـالق، روان      ،رحم طفل را شير ندهدصاحب 

ع از ازدواج كـودك بـا صـاحب    تر باورهاي ديني مـان اجتماعي و از همه مهم -باورهاي تاريخي

كه اخالق عمـومي بـه شـدت     چنان ،كنددو نوعي محرميت تصور ميه بين آنشود، بلكرحم مي

داند، اگـر يـك شـبانه روز شـير خـوردن در      تر ميز رابطه رضاعي، قويآن را ا دهد وپرهيز مي

دهد، منطقي خواهد بود كه پرورش يافتن در رحم ، او را در حكم مادر طفل قرار ميآغوش زني

توان گفـت ايـن كـودك كـه از خـون      رمت در نكاح ايجاد كرده و حتي مياو به مدت نه ماه، ح

و استخوان و پوست او، از خون اين زن تشكيل شـده   ها تغذيه كرده و گوشتصاحب رحم ماه

حكـم قرابـت رضـاعي در     پس با توجه به وحدت مالك و يا به استناد به مفهوم اولويت، ،است

دهنده جنـين حاصـله   تيجه اينكه صاحب رحم در حد پرورشن. اين خصوص جاري خواهد شد

ارد، اما مادر رضاعي ظر نسب نداز اسپرم تخمك زن و شوهري قانوني بوده و نسبتي با طفل از ن

  .باشدر بوده و طفل نسبت به او محرم ميشود، و ميان آنها حرمت نكاح برقرااو محسوب مي
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  نسب پدري .2

ها، اماراتي را بـه عنـوان   ي اثبات نسب و حفظ آرامش خانوادهدر فقه اسالمي و در قانون برا

ـ اند، يكي از مهماي ثبوت نسب مشروع بيان كردهراهه كارهـا بـراي اثبـات نسـب     رين ايـن راه ت

فراش در لغت به معناي هر چه بگسـترانند و بسـتر آمـده اسـت و در     . پدري، اماره فراش است

اصطالح حقوقي منظور از قاعده فراش اين است كه اگر طفلي از زن شوهردار بـه دنيـا بيايـد و    

ه، كودك به شـوهر آن زن  انتساب آن به شوهر و مرد غير شوهر مشتبه باشد به موجب اين قاعد

الولد للفـراش و  « :گويداست كه مي اين حديث نبوي مستند اصلي قاعده فراش، .شودملحق مي

دو احتمـال در معنـاي    ،)368ص ،1390، شـيخ طوسـي   ؛380ص ،1413، صدوق(»للعاهر الحجر

كـي  فراش ممكن است به معناي بستر باشد و از آن، نزدي. فراش در اين حديث، داده شده است

بـا  . مشروع، مراد باشد و يا ممكن است به معناي رابطـه زوجيـت موجـود ميـان زوجـين باشـد      

 ،توان كودك ناشي از رحم جايگزين را به والـدين حكمـي ملحـق كـرد     احتمال دوم كه قطعاً مي

كـه منظـور از فـراش،    (اما بنـابر احتمـال اول  . زيرا ميان آن دو، رابطه زوجيت وجود داشته است

تري از نزديكي  براي الحاق كودك به والدينش، بايد بستر را در معناي عام) يكي باشدبستر و نزد

. متعارف و تناسلي به كار ببريم تا شامل لقاح اسپرم و تخمك در رحم مادر جانشين نيـز بگـردد  

م نيز به عنوان سبب انعقـاد نطفـه و   .ق1158توان مدعي شد كه واژه نزديكي در ماده  بنابراين مي

 .افتد طفل به كار رفته است و در تلقيح مصنوعي نيز تركيب اسپرم و تخمك اتفاق ميتكوين 

       :شـود بـر سـه قسـم اسـت      رابطه ميان زن و مرد كه باعث پيدايش كـودك مـي   ،به طور كلي

رابطه زوجيت ميان مرد و زن، و موارد مجاز و معتبر : كه خود بر دو قسم است :رابطه مشروع .1

كودكاني كـه از رابطـه مشـروع    ) اكراه و شبهه، فقدان تمييز( خارج از خانواده در تحقق نسب در

شود  آن نيز شامل زنا و تفخيذي مي :رابطه نامشروع .2 .آيند، كودكان مشروع هستند به وجود مي

گردد و كودكي را كه محصـول يـك رابطـه نامشـروع اسـت، كـودك        كه منجر به آبستني زن مي

چـه بـا   ( توان به تلقـيح مصـنوعي   اي كه محل اختالف است كه مي رابطه .3 .خوانند نامشروع مي

با توجه به اين مطالـب  . له مادرجانشين را مثال آوردأو همين مس) اسپرم شوهر و يا اسپرم بيگانه

اين كودك، حاصل عملي اسـت كـه    :توان گفت جانشين مي له مادرأدر اثبات نسب پدري در مس
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نخست، رابطه زوجيت ميـان مـرد و زن وجـود    : وع را دارا استاركان تشكيل دهنده رابطه مشر

البتـه  . دارد، دوم، تكون كودك پس از نزديكي تحقق يافته و سوم، نزديكي نيز در كار بوده اسـت 

نـه صـرف    ،پر واضح است كه مراد از نزديكي، آميزش و اختالط مني مرد با تخمـك زن اسـت  

اشي از اين نوع از لقـاح نيـز مشـروع خواهـد بـود و      كودك ن ،بنابراين. نزديكي به شيوه متعارف

رابعـاً اگـر ادلـه     .الزمـه مشـروعيت او، آن است كه به پـدر و مـادر خود انتساب و ملحق گردد

مشروعيت، شامل حال او نگردد، حداكثر داخل در قسم سوم از اقسام يعني رابطه مورد اخـتالف  

له و أاين مسـ  .اعد عمومي و اصول عمليه استشود كه حكم در چنين مواردي، مراجعه به قو مي

له تلقيح مصنوعي ميان اسپرم و تخمك زوجين كه در رحم زوجه فراكاشـته  أاشكاالت آن در مس

بـه  . نيـز مطـرح اسـت   ) هاي داخل رحمي هاي خارج رحمي و چه با روش چه با روش( شود مي

كي را كـه از طريقـي غيـر از    توان كـود  نمايد كه آيا مي اين پرسش آنجا هم رخ مي ،عبارت ديگر

زيرا در حقيقت، ايـن   ،نزديكي متعارف زوجين تكون يافته به آنها ملحق كنيم؟ پاسخ مثبت است

اهميت ندارد، آن چه مهم است،  ،كه نطفه زوجين در چه مكاني نهاده شده و تكثير گرديده است

هاي معاصـر اگرچـه   فق. وجود دارد) مادرجانشين(تعلق نطفه به زوجين است كه در محل بحث 

اما از فتاواي آنها درباره كودك ناشـي از عمـل    ،اند له مادرجانشين نپرداختهأبه طور صريح به مس

به دسـت  توان نظر مساعد آنان را از باب وحدت موضوع، در محل بحث نيز  تلقيح مصنوعي مي

 ،زنـش وارد كردنـد  اگر مني مرد را در رحم : شود به تعدادي از نقطه نظرات آنان اشاره مي. آورد

چه به وجه حالل يا حرام و از آن، بچه توليد شد، اشكالي نيست كه بچه مال زن و مرد اسـت و  

تلقيح زن به نطفه شوهرش جايز اسـت، ولـي   ) 413ص تا،بي خميني،( همه احكام فرزند را دارد

م آيد، جايز اگر عمل توسط غير شوهر انجام شود و در اثر آن مس يا نظر به آلت تناسلي زن الز

با يك نگرش كلي به نظرات فقها درباره تلقيح مصـنوعي بـا   . )42ص ،تابي خويي،( نخواهد بود

توان به خوبي دريافت كه از منظر آنان چنانچه اسپرم شـوهر بـه هـر شـكلي بـا       اسپرم شوهر مي

لي به شرطي كه از مقدمات حرام مانند نگاه بيگانه به انـدام تناسـ  (تخمك همسرش تركيب گردد

اعم از اين كه ايـن كـار در خـود رحـم زن صـورت پـذيرد و يـا در محـيط         ) زن اجتناب گردد

كـه بچـه   بل ،آزمايشگاه باشد يا در مكان ديگري مانند رحم مادر جانشين، نـه تنهـا جـايز اسـت    
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دكتر امامي نيز بر اين عقيده است كه طفـل   .يابد حاصل از آن نيز به همين مرد و زن انتساب مي

، طفـل قـانوني اسـت و تمـامي شـرايط الزم بـراي نسـب        )از طريق تلقيح مصنوعي( دهمتولد ش

باشد و فرقي كه مورد لقاح مصنوعي با موارد عادي دارد آن است كـه در لقـاح    قانوني را دارا مي

مصنوعي، طفل به وسيله نزديكي طبيعي يعني نزديكي زن و شوهر به وجود نيامده اسـت و ايـن   

زيرا قانون، نزديكي را شرط نسـب قـانوني قـرار نـداده و بـه       ،قانوني نداردامر تأثيري در نسب 

، امـامي ( باشـد  مي مادر همين جهت است كه طفل متولد از تفخيذ زن و شوهر منتسب به پدر و

دكتر كاتوزيان هم بر اين باور است كه نزديكي جنسي، فقط راه معتـاد آبسـتني    .)151ص ،1373

هايي اثري در احكام نسب ندارد و آن چه سبب انتساب طفل به پدر است و نفس اين اقدام به تن

اي اسـت و در انتسـاب    شود، رابطه زوجيت بين آنان يا اعتقاد به وجود چنـين رابطـه   و مادر مي

، كاتوزيـان ( هيچ عمل نامشروعي انجـام نگرفتـه اسـت    زيرا ،طفل به پدر و مادر نبايد ترديد كرد

بينـيم كـه از نظـر پزشـكي، منشـأ      با مراجعه به علوم تجربي مـي ينها عالوه بر ا .)184ص، 1372

پدر، اسپرم موجود در مني انسان است، عرف نيز معيـار و   هپيدايش و ماده سازنده جنين از ناحي

داند و بر اين اساس، براي بيان  مالك نسب و ارتباط بين دو انسان را پيدايش يكي از ديگري مي

شاهد بر اين ادعـا، آيـات و روايـاتي     .كند ي به نام نسب انتزاع مياين امر واقعي و تكويني عنوان

بـر  » جعـل «از تفريـع  . منشأ پيدايش انسان بيـان شـده اسـت    1است كه در اين زمينه وجود دارد،

داراي نسب اسـت و  ) نطفه(شود كه همان بشر خلق شده از آب استفاده مي» خلق من الماء بشراً«

دانـد   ب است كه منشأ نسب را پيدايش و تكون طفل از نطفه مـي اين همان برداشت عرفي از نس

  .و اعتبار عرف منشأ واقعي دارد

  نفقه 

دومين بحث در احكام حقوقي مرتبط با اطفال حاصل از رحم استيجاري بحث از نفقـه آنهـا   

يم از نظر بيولوژيكي، صاحب تخمك يكي از عوامـل اصـلي تشـكيل دهنـده     ياست كه بايد بگو

ـ  .شـود تخمك است كه حيات انسان آغاز مي ه است و با تركيب اسپرم وجنين بود ذا در نظـام  ل

                                                                 
 )54/فرقان( »...فجعله نسباً وصهراً الماءبشراً هوالّذي خلق من« در آية. 1
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شوند، اگرچه نقش صـاحب رحـم   دهنده نطفه، پدر و مادر شمرده ميخلقت فقط عوامل تشكيل

م .ق1199اما نفقه اين طفل با توجه بـه مـاده   . در به ثمر رسيدن اين نطفه بسيار قابل توجه است

پس از فوت يا عدم قدرت او بر انفاق، بـه عهـده اجـداد پـدري اسـت بـا       بر عهده پدر است و 

رعايت االقرب فاالقرب و در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنهـا، نفقـه بـر    

ت شد كه صاحب تخمك مادر ايـن كـودك اسـت، بنـابراين     عهده مادر است، چون در اينجا ثاب

باشد و اين تكليف به اجداد و جدات مادري نيـز  مي ايشان است كه موظف به تأمين نفقه كودك

هرگاه مادر هم زنـده نباشـد بـا رعايـت االقـرب       ... « :داردم كه مقرر مي.ق1199با توجه به ماده

ت و اگـر چنـد نفـر از    فاالقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه اس

مسـاوي   ي النفقه باشند، نفقه را بايد به حصهمزبور از حيث درجه اقربيت مساو اجداد و جدات

  ».كندنيز سرايت مي» تاديه كنند

صاحب رحم از آن جهت كه مدتي جنـين را در رحـم خـويش     ،همان گونه كه قبالً بيان شد

شود، از پرورش داده و در تكوين طفل نقش مهمي را ايفا كرده است، حكم رضاعي بر او بار مي

گونـه كـه مـادر    وليتي بر عهده او نيسـت، و همـان  ؤيم كه هيچ مسيونظر نفقه و حضانت بايد بگ

حرمت نكاح بين او و كودك يا حرمت نكـاح   :رضاعي با وجود ايجاد بعضي از آثار حقوقي مثل

بين كودك رضاعي با برادران و خواهران رضاعي و يا بين كودك رضاعي و مادر رضاع، تـوارث  

ـ اي نيـز قا ورد صاحب رحم اجارهد ندارد، در مو يا تكليف به انفاق وجو ل بـه خصوصـيات و   ي

اي وجـود نـدارد و ايـن كـودك از     يم تكليف انفاق براي مادر اجارهيگواحكام خاص شده و مي

بـه نظـر   ) 154ص ،1382، صـمدي اهـري  ( جهت نفقه با صاحب رحم هيچ رابطه حقوقي ندارد

كمـي را در مـورد صـاحب    گذار محترم در حقوق كنـوني ح رسد از اين حيث است كه قانونمي

  .رحم صادر نكرده و تكليفي را از جهت نفقه بر عهده او نگذاشته است

  و واليتحضانت 

 شـوند مـادر كـودك محسـوب مـي    صاحبان اسـپرم و تخمـك پـدر و    چنان كه ثابت شد هم

شود نيـز بسـتگي دارد، چنانچـه    د قراردادي كه بين طرفين بسته ميو البته به مفا) م.ق1168ماده(

در  .ي ممكن است كودك را براي مدتي براي استفاده از شير مـادر واسـطه، بـه او بسـپارند    بعض
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در وضع كنوني و سيستم فعلي حقوق ايران، فقـط پـدر و جـد پـدري واليـت      مورد واليت هم 

يعنـي صـاحب    ،دارند و تا زماني كه كودك به سن بلوغ نرسيده تحت واليت پدر و جد پـدري 

اگر پدر و جـد پـدري در قيـد حيـات نباشـند و بـراي        ،خواهد بوداسپرم و پدر صاحب اسپرم 

در ايـن صـورت قـيم     ،نگهداري و تربيت فرزند تحت واليت خود وصي منصوب نكرده باشـند 

دار خواهـد بـود كـه ممكـن اسـت دادگـاه مـادر        گاه وظيفه واليت را عهدهمنصوب به حكم داد

  . براي قيوميت تعيين نمايد جانشين را صاحب تخمك و يا هر كس ديگر از جمله مادر

  ارث 

اي، از در اين قسمت درصدد تبيين اين موضوع هسـتيم كـه فرزنـد حاصـل از رحـم اجـاره      

يم در ايـن  يبايد بگو .اي با صاحبان اسپرم و تخمك و صاحب رحم داردجهت توارث چه رابطه

ترتيـب   ست كـه بـه  اي به سه شخص قابل بررسي ارابطه ارث طفل حاصل از رحم اجارهبحث 

  : گيردمورد بحث قرار مي

شود و تنها كساني به منشأ حيات انسان از نطفه آغاز ميدانيم كه مي: با صاحب تخمك .الف

شوند كه در پيدايش اين نطفه سـهيم بـوده و دخالـت    يصورت مطلق، پدر و مادر واقعي تلقي م

خمك و اسپرم والدين حقيقي توان ابراز داشت كه صاحبان تتقيم دارند، بنابراين به جرأت ميمس

هستند، اگر چه نقش صاحب رحم اصالً قابل انكار نيست و در رشد تكويني جنين تأثير بسزايي 

بنـابراين بـين صـاحب    . دارد، اما به يقين صاحب تخمك در درجه اول در تكون طفل نقش دارد

ارث كـديگر  م اقـارب نسـبي از ي  .ق 861تخمك و كودك قرابت نسبي وجود داشته و طبق ماده 

اي نيست كه كودك از جهت ژنتيكي منتسب به صـاحب تخمـك   گونه شبههبرند و جاي هيچمي

  .است، پس بين آنها توارث برقرار است

با توجه به اين مطلب كه ما در اين نوشـتار شـخص صـاحب رحـم را     : با صاحب رحم .ب

مت نكاح، حكـم مـادر   دو از جهت حربنابراين بين آن ،چون مادر رضاعي او محسوب كرديمهم

رضاعي مانند مادر و فرزند است و بين فرزندان آنها نيز حرمت وجود دارد، اما قرابت نسبي كـه  

  .برندذا از يكديگر ارثي نمييابد و لاد توارث بين آنها شود، تحقق نميسبب ايج

اجماع فقها بر اين است كـه تلقـيح اسـپرم شـوهر و تخمـك زن را در      : با صاحب اسپرم .ج
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مستلزم امر حرامي نباشد، جـايز  اخل يا خارج رحم و انتقال آن به داخل رحم را در صورتي كه د

دانند و دليل جواز آن نيز اين است كه نطفه از اسپرم مرد و همسر قانوني، منعقد شده و فقـط  مي

ز نظـر  بنابراين طفل متولد شده فرزند قانوني بـوده و ا  .طريقه انعقاد از راه غير طبيعي بوده است

اي كـه  م اولـين طبقـه  .ق 862و 861 بيولوژيكي، ملحق به صاحب اسپرم است و به موجب مواد

كـودك از ارث محـروم   تنها جايي كـه   .شود، پدر و مادر و اوالد استبين آنها توارث برقرار مي

اي، چـون  رابطه با كودك ناشي از رحـم اجـاره  در  .شود، جايي است كه فرزند نامشروع باشدمي

رار توان گفت كه بين صاحب اسپرم و كودك، تـوارث برقـ  اي صورت نگرفته، به يقين مياقعهمو

  .برنداست و آنان از يكديگر ارث مي

  وصيت

م كه به موجـب آن وصـيت بـراي حمـل صـحيح دانسـته شـده، در        .ق 851طبق حكم ماده 

ت بـه او نيـز در   توان نسباي نيز جريان داشته، و ميضوع وصيت كودك حاصل از رحم اجارهمو

. منوط به زنده متولد شدن اوست» موصي به«اما تملك طفل نسبت به  ،دوران حمل وصيت كرد

اگـر  « :داردكـه مقـرر مـي    م.ق 852اينكه طبق ماده  ،اما بحث ديگري كه در اينجا قابل ذكر است

رث رسـد، مگـر اينكـه جـرم مـانع ا     قط نشود، موصي به، به ورثه او ميحمل در نتيجه جرمي س

در اين ماده فرض شده است كه اگر جرم سبب سـقوط حمـل و تلـف شـدن او نشـود و      » باشد

اين فرض مبتني بر حالـت عـادي و معمـولي     .طفل زنده به دنيا آيد، مالك موصي به خواهد شد

 مراحـل طبيعـي خـود، زنـده متولـد       اي اتفاق نيفتد، معموالً حمل با گذراندنست كه اگر حادثها

بـه  زنده متولد شده و شرط تملك موصي داند كههت قانون او را مانند طفلي مين جشود بديمي

را داشته است، در اين صورت، مثل يك انسان كامل با تلف شـدن او، موصـي بـه، بـه وارث او     

ــال پيــ  ــيانتق ــين،       دا م ــه وارث جن ــد آنك ــد، مانن ــانع ارث باش ــرم م ــه ج ــر اينك ــد، مگ                      كن

 .اب جرم منتهي به سقط كرده باشداقدام به ارتك
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 نتيجه 

در زمينه جواز يا عدم جواز انتقال جنين به رحم زن بيگانه كه غالباً رحم مـورد اجـاره واقـع    

شود، در قانون مدني ايران با ساير قوانين حكم صريحي وجـود نـدارد، ولـي از آنجـا كـه در       مي

منع نكرده باشد، مباح اسـت از آنجـا كـه    برابر ضوابط عقلي و اصول حقوقي اگر امري را قانون 

ها در صورتي كه با اخالق حسنه و نظـم عمـومي مخالفـت نداشـته     كليه اعمال و اقدامات انسان

در موضوع مورد بحث نيـز  . باشد و در قانون نيز به ممنوعيت آن تصريح نشده باشد، جايز است

منـد   هـاي عالقـه   رفع مشكالت خانواده اي براي نظر به اينكه انتقال جنين به رحم بيگانه يا اجاره

به فرزند كه قادر نيستند به طور عادي و طبيعي و به وسيله مقاربت صاحب فرزند شوند، مفيد و 

و اخالق عمومي نيـز بـا آن مخالفـت    . موجب استحكام روابط خانوادگي و تداوم آن خواهد شد

قانونـاً ايـن اقـدام جـايز اسـت و      تـوان گفـت    لذا مـي  ،گردد ندارد و نظام جامعه نيز متزلزل نمي

 .انديشمندان حقوقي نيز در ايران نسبت به موضوع نظر موافق دارند

در موضوع نسب طفل، با استناد به قرآن كريم و سنت اسالمي بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه      

رش داده، حكـم  شود و زني كـه جنـين در رحـم خـود پـرو     ادر محسوب ميصاحب تخمك، م

. آيـد ك محرميت و حرمت نكاح به وجود ميشود و در نتيجه بين او و كودرضاعي بر او بار مي

چنين در مورد نسب پدري هم اين نتيجه حاصل شد كه شوهر زن صـاحب تخمـك و بـه    و هم

 .شودحب اسپرم پدر واقعي طفل محسوب ميعبارتي صا

ن طبق ماده ايصاحبان تخمك و اسپرم والدين حقيقي هستند، بنابر كه از آنجاكه ثابت كرديم 

سب نتبرند، كودك از جهت ژنتيكي مارد اقارب نسبي از يكديگر ارث ميدم كه مقرر مي.ق 861

 .به صاحب اسپرم و صاحب تخمك بوده، و بين آنها توارث برقرار است

م بر عهده پدر است و پـس از فـوت يـا    .ق 1199نفقه طفل حاصل از رحم با توجه به ماده 

عهده اجداد پدري است با رعايـت االقـرب فـاالقرب و در صـورت      عدم قدرت او بر انفاق، به

 .نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر، اجداد و جدات مادري است

م كه به موجـب آن وصـيت بـراي حمـل صـحيح دانسـته شـده، در        .ق 851طبق حكم ماده 

توان نسبت بـه او نيـز در   داشته، و مي اي نيز جريانضوع وصيت كودك حاصل از رحم اجارهمو
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 .منوط به زنده متولد شدن اوست» موصي به«اما تملك طفل نسبت به  ،دوران حمل وصيت كرد

  پيشنهادات

 هنامـ  و آيـين  29/4/1382جنين به زوجـين نابـارور مصـوب     يبر مبناي قانون نحوة اهدا. 1

 ههـاي تشـكيل شـده از نطفـ     جنـين ، درمان ناباروري با انتقـال  19/12/1383اجرايي آن مصوب 

 :اين قـانون  1 هبه موجب ماد. هاي قانوني و شرعي در خارج از رحم با شرايطي مجاز است زوج

صالح مجـاز خواهنـد بـود بـا رعايـت ضـوابط        ذي مراكز تخصصي درمان بيماران نابارور هكلي«

يح خـارج از رحـم   هاي حاصل از تلق شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين

هاي قانوني و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كـه پـس از    زوج

بـه اثبـات رسـيده    ) هريك به تنهايي يـا هـر دو  (ازدواج و انجام اقدامات پزشكي، ناباروري آنها 

يم هـاي اهـدا كننـده و تسـل     مراكز مذكور در صورت موافقت و رضايت كتبي زوج .اقدام نمايند

 5 تـا  3 قانون و 4 و 2 مواد( جواز دريافت جنين از دادگاه خانواده از طرف زن و شوهر متقاضي

گذار ايـران در ايـن قـانون فقـط حالـت      قانون. دتوانند به درمان ناباروري اقدام كنن مي )نامه آيين

از رحـم  منـدي   ويـژه بهـره   هاي ديگر آن بـه  بيني كرده و حالت خاصي از درمان ناباروري را پيش

هـا پـيش   اگر چه از مـدت  .براي پرورش جنين را از قلم انداخته است )رحم ديگري( جايگزين

ماهيت توافق مربوط به استفاده از رحم مـادر جـايگزين و احكـام شـرعي و آثـار حقـوقي ايـن        

انديشـمندان حقـوق    محافل علمي ايران مورد گفتگو قـرار گرفتـه و عالمـان دينـي و     تراضي در

اند، ولي تاكنون از طرف مقنن، قانون خاصـي در   ه نقطه نظرات خود نمودهيام به اراموضوعه اقد

تر نسبت گذار محترم هرچه سريعبنابراين نياز است كه قانون. اين زمينه به تصويب نرسيده است

كه در اين قانون تدابيري جهـت  . به وضع قوانين مكفي و مناسب نسبت به اين مورد اقدام نمايد

د كردن مواردي چون اهليت زن صاحب رحم، هزينه اجاره رحم، الزام فرد صاحب رحم منقانون

به رعايت تغذيه مناسب و آنچه براي سالمت جنـين ضـروري اسـت، و از طـرف مقابـل الـزام       

هـا و  عـم از پرداخـت هزينـه   صاحبان اسپرم و تخمك نسبت به رعايت حق و حقوق زن حامل ا

ديگـر   او از لحاظ معيشتي و و نفقه رسيدگي و تأمين مستمري مخارج دوران بارداري و زايمان،
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 .بين منعقد شده استمواردي كه در قرارداد فيما

كه احتمال هرنوع سوء استفاده از رحم جايگزين از طرف افراد ثروتمنـد وجـود   يياز آنجا. 2

مراكـز  ز طـرف  ابتدا ادر باشند حتما ه درصدد اقدام از اين طريق ميدارد، الزم است كه كساني ك

مورد معاينه قرار گرفته و از نابارور بودن زن اطمينـان   صالح ذي تخصصي درمان بيماران نابارور

 .حاصل شود

تا جايي كه امكان دارد با توجه به پيامدهاي روحي و رواني، اجتماعي و حقـوقي نسـبت   . 3

يسـتند را بـه پـذيرش    دار شـدن ن تلقيح، افرادي كه قادر بـه فرزنـد   به فرزندان حاصل از اين نوع

ه سرپرست تشويق و ترغيب نمود كه در ايـن صـورت عـالو   ها و كودكان بيكودك از پرورشگاه

 .شودسرپرست جامعه نيز كاسته ميگردد، از تعداد كودكان بيبر اينكه معضل جديدي ايجاد نمي

 جـايگزين با توجه به اينكه صاحب اسپرم و تخمك پدر و مـادر طفـل حاصـل از رحـم     . 4

مترتـب  ... ز لحـاظ ارث و نفقـه و  محسوب شدند، آثار حقوقي فيمابين كودك و پدر و مادر او ا

 .باشد، لذا الزم است تا قوانين حقوقي مناسبي در اين موارد وضع گرددمي

الزام طرفين به اينكه حتماً بايد براي اجراي اين عمل، اقدام به انعقاد قرارداد بـه صـورت   . 5

فاتر اسناد رسمي كه در آن حق و حقـوق طـرفين كـامالً رعايـت شـده و      مكتوب و قانوني در د

ل و احتماالت آتي از جمله لزوم تحويل نوزاد پس از تولـد بـه زوجـين صـاحب     ينسبت به مسا

 .تعيين تكليف شود تخمك و اسپرم توسط صاحب رحم،

حب له صدور گواهي از سوي مراكز زايمان، بهتر اسـت كـه زن و شـوهر صـا    أدرباره مس. 6

ولين مربوطه نسبت به صدور گواهي زايمان به اسم ؤه مدارك و قراداد فيمابين به مسينطفه با ارا

  .خودشان اقدام نمايند

اين است كـه ايـن عمـل فقـط در      جايگزينل در بحث از رحم يترين مسايكي از اساسي. 7

ايـن امـر بايـد مـورد     بنابراين به صـراحت   ،مورد زناني قابليت اجرا داشته باشد كه باكره نيستند

چـون  . باشـد اي دختران بـاكره ممنـوع مـي   ر بگيرد كه استفاده از رحم اجارهگذار قراتأكيد قانون
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مباحـث ديگـري   واسطه زايمان ديگر باكره نخواهد بود كه خود ايـن امـر مسـتلزم    هدختر باكره ب

 .باشدمانند وجوب مهريه مي

شـود بـراي يقـين يـافتن از     توصيه مي ،شوده از رحم زن ديگري استفاده ميدر مواردي ك. 8

صـاحب رحـم نسـبت بـه شـير دادن بـه        در صورت امكان محرميت زن صاحب رحم و فرزند،

 .شود اقدام شوددو مي فرزند تا ميزاني كه موجب حرمت بين آن
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