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Abstract 
 

Background and purpose: One of the modern human society phenomenon is having children by 

the rented womb in which the owner womb woman cant keep an embryo of another person in her womb. 

And after the end of pregnancy period on based on presigned contract the newborn deliver to the owner 

embryo couple. 

Materials and methods: in this case, in legal rules of the more countries like iran we didn’t have 

any detailed and perfect rules. So this article is going to analyze and study this case by the more consider 

and research in jurisprudence and legal sources to explain the legal rules like lineage, inheritance, the will 

and its pertaining alimony in these peoples. And meanwhile regarding of the rights of them, is prevented 

from without identity children birth and sometimes without parents in society. 

Results: For realizing to these goals in the end of the essay some suggestions has said about 

making law for this case in Islamic republic of iran rules. 

Conclusion:  
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  مروری            
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  بررسی و تحلیل نسب کودک حاصل از رحم استیجاری 
  از دیدگاه فقهی

 
  1اسداهللا لطفی

  

  چکیده
ای است که طی آن بانوی  های نوین جامعه بشری تولد کودک از طریق رحم اجاره یکی از پدیده :سابقه و هدف

رداری و زایمان، بر مبنای کند و پس از طی دوران با صاحب رحم، نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می
در این مورد در قوانین حقوقی بیشتر . دهد قراردادی از پیش منعقد شده نوزاد حاصل را به زوج صاحب گامت تحویل می

 در مقاله حاضر با بررسی و پژوهشی که در ادله و منابع فقهی و لذاجمله ایران کمتر سخنی به میان آمده است، کشورها از 
 تا .ه است احکام حقوقی نسب کودک حاصل از رحم استیجاری استخراج و استنباط گردیده استحقوقی صورت گرفت

برای تحقق . سرپرست در جامعه جلوگیری گردد هویت و گاه بی وسیله ضمن رعایت حقوق آنان از وجود فرزندانی بی بدین
  .اختن این امر در قوانین ایران ارائه گردیده استگذاری جهت قانونی س این اهداف در آخر مقاله پیشنهاداتی نیز در حیطه قانون

معنی که با مراجعه به کتب  ای و از نوع پژوهشی و تحلیلی است بدین پروژه مزبور به شکل کتابخانه :مواد و روش ها
که  ینهای شرعی به نتایجی در قالب آثار و احکام حقوقی منجر شده که با توجه به ا فقهی و حقوقی و بررسی و تحلیل دلیل

  .موضوع مورد بحث از مسائل جدید می باشد در منابع فقهی و حقوقی گذشته چندان سابقه ای نداشته است
صاحبان تخمک و اسپرم والدین حقیقی طفل حاصل از رحم استیجاری هستند و کودک از جهت  :استنتاجها و  یافته

ها رابطه توارث، وصیت و  انند اقارب نسبی، بین آن، بنابراین همباشد میژنتیکی متنتسب به صاحب اسپرم و صاحب تخمک 
 .باشد سایر احکام حقوقی برقرار می

  

 تلقیح مصنوعی، اجاره رحم، نسب مادری و نسب پدری :های کلیدی واژه
  

  مقدمه
نـام   ههای علم ژنتیک، عملی است ب      یکی از نوآوری  

تلقیح در لغت به معنـی بـاردار کـردن و           تلقیح مصنوعی،   
 تلقـیح مــصنوعی در  .نـی بـاردار شـدن اسـت    لقـاح بـه مع  

ــایل      ــا وس ــه زن را ب ــن ک ــت از ای ــارت اس ــطالح عب اص
که نزدیکـی صـورت گیـرد آبـستن       مصنوعی و بدون این   

کنند و به تعبیر دیگر اسپرماتوزئید را بـا وسـایل پزشـکی             
 بــه .وارد رحــم زن کننــد و از ایــن راه او را بــاردار کننــد

ــه داشــ   ــد ب ــم ژنتیــک امی ــد در خــاطر وجــود عل تن فرزن
هـای نابـارور در       زوج های نابـارور، تقویـت شـده و         زوج

به نحـوی کـه      اند، وری اقبال کرده  آ سراسر دنیا به این فن    
ــدی    خــانواده ــستند فرزن ــادی از ایــن طریــق توان هــای زی

 ما در این مقاله بـه بحـث از          .منسوب به خود داشته باشند    
 احکام فقهی، حقوقی نـسب فرزنـدان حاصـل از ایـن نـوع             

  ی و ـاعـای اجتمـامدهـه به پیـا توجـو ب هـرداختـارداری پـب
  

 :lotfi.asadollah@yahoo.com E mail                     )ره(خمینی  دانشگاه بین المللی امام: تهران -اسداهللا لطفی :مولف مسئول
  )ره(خمینی  ین المللی امام دانشگاه ب،گروه فقه و حقوق

  16/12/90:            تاریخ تصویب 16/11/90:           تاریخ ارجاع جهت اصالحات 4/10/90: تاریخ دریافت  
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های مناسـبی    حل حقوقی این بحث و ضرورت این امر، راه 
ر ـنظ و ودـش گونه افراد ارائه می در رابطه با بحث نسب این

ون به این که بـه دلیـل جدیـد بـودن ایـن موضـوع در قـان        
مدنی حکمی در رابطه بـا احکـام مـذکور در مـورد ایـن               

، پیـشنهاداتی نیـز جهـت تـدوین         مشاهده نمی شـود    افراد
هـا   و فـصل مـشکالت آن      قانونی مـرتبط بـرای حـل         مواد
  .شده استذکر 

  
  پیشینه موضوع

 1765تلقــیح مــصنوعی بــرای نخــستین بــار در ســال 
 میالدی به منظـور اصـالح نـژاد و تکثیـر نـسل حیوانـات،        

 یک دانشمند آلمـانی بـه نـام جـاکوبین بـر روی              وسیله به
ها انجام شد و متعاقب آن برای تولید مثل انسان نیـز           ماهی

 در برخـی کـشور هـا ماننـد          .مورد آزمایش قـرار گرفـت     
بـا پیـشرفت علـم و اسـتفاده از      و   آمریکا معمـول گردیـد    

های برتر، نخستین نوزاد آزمایشگاهی به نام لوییز    تکنیک
 مــیالدی در لنــدن بــا تــالش دکتــر 1978در ســال بــراون 

پــس از آن در ســال . اســتپتو و همکــارانش بــه دنیــا آمــد
 میالدی یعنی یـک سـال پـس از ایـن موفقیـت در               1988

 کـودک از طریـق بـاروری خـارج     956کشور انگلستان،  
همچنین در ایـاالت متحـده بـیش از         . رحمی متولد شدند  

ورد وضـع حمـل      مـ  8741چهل هزار بار انجام گرفته که       
 مورد آن از طریـق بـاروری خـارج رحمـی            5103شده و   

گذاری آن در کشوهای جهان      تاریخچه قانون . بوده است 
 سوم که اغلب کشورهای اسالمی نیز در ایـن زمـره قـرار            
ــشده اســت   ــدوین ن ــررات خاصــی ت ــانون و مق ــد ق . دارن

 از طریق تلقیح مصنوعی از نیمه دوم قـرن بیـستم             باروری
به نحوی که امـروزه از      . ای یافته است    لعادها  گسترش فوق 

شـود و     های این قرن محسوب می      ها و پیشرفت    اهمّ پدیده 
 کـشورهای دنیـا مـورد    بیـشتر سالیان مدیدی است که در     

ری از سال   آو  گیری از این فن     بهره. گیرد  استفاده قرار می  
 یکی و هم اکنون ایران به عنوان      در ایران آغاز شد    1368

 جمهـوری  .یشرو در این زمینه مطرح است    از کشورهای پ  
اسـالمی ایــران بــا تــدوین قـانون نحــوه اهــدای جنــین بــه   

قـانونی را در پـنج     ) 29/4/1382مصوب  (زوجین نابارور   
هــای  مــاده بــه تــصویب رســانیده کــه تنهــا یکــی از روش

بــاروری بــه . موجــود را بــه تــصریح تجــویز کــرده اســت
 مطرح است با    ای که امروزه    کمک ابزار پزشکی به شیوه    

عنوان انتقال منی از راه مساحقه که در فقـه امامیـه حـرام              
 ولی .است و نیز استدخال منی در فقه شافعی تناسب دارد   

ــاروری   ــوع از ب ــن ن ــات ســابقه )پزشــکی(ای ای  در روای
ای   نداشته است و در فقه نیز جز در عـصر حاضـر پیـشینه             

 و  فقهـی مـرتبط    ابـواب    ،آیـات، روایـات    ندارد و فقط از   
اصول وکلیات فقه شیعه و از ادلّه و روایات خاص مربـوط            

تـوان احکـام و آثـار         های غیرطبیعی تولیـدمثل مـی       به شیوه 
  .)1(باروری پزشکی را استنباط کرد

  
  رحم جایگزین

یکی از مواردی که موجب استفاده از تلقیح مصنوعی         
بوده و موضوع مورد بحث ما هست جایی است کـه برخـی    

 مادرزاد فاقد رحم بوده و یا به دلیل بیمـاری،           از زنان به طور   
ها برداشته شده باشد ودر برخی مواقع نیـز بیمـاری            رحم آن 

کنـد و در مـوارد       رحمی، زن را از داشتن فرزند محروم مـی        
نادری بیماری مزمنـی نظیـر دیابـت حـاد، حـاملگی را غیـر               
ممکن می سازد که در این موارد برای چنین زنـی از رحـم              

گیـرد کـه بـه ایـن         انجام می ) رحم جایگزین (ریک زن دیگ  
  .شود اطالق می» اجاره رحم«حالت 

  
  مفهوم استفاده از رحم جایگزین

جانشینی در بارداری توافقی است که بر پایۀ آن، زنـی           
های کمکی تولید مثـل      می پذیرد تا با روش    ) مادر جانشین (

و استفاده از اسپرم و تخمکِ والـدین حکمـی یـا اشـخاص              
 در آزمایشگاه بارور شده و یا به جنین تبدیل شده،           ثالث که 

باردار شود و در حالی که ارتباط ژنتیکـی بـا فرزنـد نـدارد،               
فرزند ناشی از آن تخمک بارور شده یا به جنین تبدیل شده            
را حمــل کنــد و پــس از تولــد، او را بــه زوج طــرف توافــق 

والدین حکمی یا   . تحویل دهد ) والدین حکمی یا متقاضی   (
اضی، زن و شوهری هستند که خواستار فرزند می باشند          متق

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 16

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-1024-en.html


 
   اسداهللا لطفی                                  مروری        

  

119  1391اردیبهشت  ، 88 ، شماره بیست و دوم دوره                                                         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

هـا ارتبـاط ژنتیکـی       و مادر جانـشین، کـودکی را کـه بـا آن           
  .آورد  به دنیا می وها حمل کرده ندارد، برای آن

  مشروعیت رحم جایگزین
های صـاحب     چنان که اشاره گردید، یکی از راه       هم

گیـــری از  بهـــره هـــای نابـــارور،  فرزنـــد شـــدن زوج 
در این حالت زن و مـرد       . است»رحم جایگزین «آوری  فن

ســازد و زن  یعنــی مــرد اســپرم مــی. هــر دو ســالم هــستند
لکـن از نظـر نقـص ارگانیـک یـا           . کنـد   تخمک آزاد می  

توانـد جــنین را نگـه         بیماری مثل دیابت یا تاالسمی نمـی     
  :دارد در چنین مواقعی دو صورت فرض می شود

 اسـت و     جنین به رحم زنی که محرم ایـن مـرد          ،اول
آمیزش با وی برای مـرد منـع شـرعی نـدارد، انتقـال داده               

 فقهـاء بلکـه     بیـشتر شود که در این صورت طبـق نظـر            می
ها خواه این زن صاحب تخمک باشـد         قریب به اتفاق آن   

. یا همسر دیگر او باشد، دلیلی بر حـرام بـودن آن نیـست             
هـا مـرد نطفـه خـود را در           چرا که در تمـام ایـن صـورت        

داده که برای او حالل است و زن هـم نطفـه            رحمی قرار   
 البته فقهـای اهـل سـنّت        .شوهر خود را حمل کرده است     

ای بـرای تـأمین        عـده  .در این فرض اخـتالف نظـر دارنـد        
مصلحت اسـتوار مانـدن بنیـان خـانواده و نظـایر آن، ایـن          

ــا ایــن .)2(داننــد عمــل را جــایز مــی  در مقابــل گروهــی ب
از طـرف مـادر در ایـن        استدالل که امکان اختالط نسب      

  .)3(فرض وجود دارد، حکم به عدم جواز آن داده اند
 به رحم زنی منتقل شود که آمیزش بـا او   جنین ،دوم

بسیاری از فقهای اهل سنّت تلقیح      . بر این مرد حرام است    
ــد   ــسته ان ــرام دان ــت ح ــن حال ــن  ).4(را در ای  برخــی از ای

ط ها مستند به آیـات و احـادیثی اسـت کـه روابـ              مخالفت
بـه نظـر    . داننـد  جنسی را جـز در مـوارد معـیّن حـرام مـی            

مخالفان این ادله اصوالً دخالت عامل ثالـث را در انعقـاد            
کـه در فـرض      نطفه ممنوع دانسته اند ولی با توجه به ایـن         

ت می یابد، شمول    أمورد بحث، جنین از خود زوجین نش      
تـر   علـت مهـم   . ادلۀ یـاد شـده بـر آن قابـل مناقـشه اسـت             

آثــار ناشــی از جانــشینی و اجــارۀ رحــم و     مخالفــت، 
اشــکاالت شــرعی و حقــوقی آن، از جملــه مــسئله نــسب 

ــت  ــادری، اس ــشدنی    .)5(م ــل ن ــه ح ــکاالت البت ــن اش  ای
نماید، مثالً اشکال لزوم کشف عورت را چنین پاسخ          نمی

شود که در برخی موارد چنـین اسـتلزامی وجـود            داده می 
ت یـا عـسر و   ای مـوارد، بـه دلیـل ضـرور     ندارد و در پاره   

ــت    ــی اس ــاس منتف ــت از اس ــرج، حرم ــین، .)6(ح  همچن
» فـروج  «یـا  (موضوع لزوم احتیاط نمودن در امور جنسی     

در فـرض مـورد بحـث کـه         ) به اصطالح احادیث و فقهـا     
فقهــاء . یابــد رابطــۀ زوجیــت وجــود دارد، مــصداق نمــی 

دربارۀ مشکل نسب مادریِ فرزنـد حاصـل از تلقـیح هـم             
اند که در ادامه مقالـه       رسی کرده بحث و راه حل آن را بر      

اما این موضوع در فقـه امامیـه تـا حـدودی            . شود ذکر می 
گونه تلقـیح را روا       برخی فقهای امامیه این    .اختالفی است 

از قبیـل   (کـه ضـوابط شـرعی        اند، مـشروط بـر آن      شمرده
البتـه بـرای انتقـال      . )7(رعایت شـود  ) حرمت نظر یا لمس   

حبان اسپرم و تخمک    جنین به رحم جانشین، رضایت صا     
و نیز اجازۀ شـوهرِ زن اجـاره دهنـدۀ رحـم      ) زن و شوهر  (

ای در پاسـخ بـه سـؤالی       خامنه...  آیت ا  .)8(ضروری است 
ی مرد اجنبی بـه همـسر        به این صورت که آیا تلقیح نطفه      

شود، از طریق قرار دادن نطفـه در         مردی که بچه دار نمی    
یح زن از   تلقـ «: رحم او جـایز اسـت؟ پاسـخ داده انـد کـه            

ی مرد اجنبی فـی نفـسه اشـکال نـدارد ولـی بایـد از                 نطفه
هـا   مقدمات حرام از قبیل نگـاه و لمـس حـرام و غیـر آن              

اجتناب شود و به هر حال در صـورتی کـه بـا ایـن روش                
شـود   کودکی به دنیا بیاید، ملحـق بـه شـوهر آن زن نمـی             

بلکه ملحق به نطفه و به زنی که صاحب رحم و تخمـک             
صانعی نیز وارد نمودن اسـپرم      ... آیت ا )9(»دمی شو . است

امـا بـه نظـر      . مرد اجنبی به رحـم زن را حـرام دانـسته انـد            
توان اسپرم مرد اجنبـی و تخمـک همـسر را در             ایشان می 

مخلوط کرد و سـپس جنـین       ) شرایط آزمایشگاه   (خارج  
حاصـل را بـه رحــم زن انتقـال داد کــه در ایـن صــورت،     

سـت، مـادر محـسوب      همسر که صاحب تخمک منشا ء ا      
ی  شود و صاحب اسـپرم نیـز در صـورتی کـه از نطفـه          می

بـا  ). 10(شـود  خود اعراض نکرده باشد، پدر محسوب مـی       
این حساب با توجه به آیـات و روایـت ذکـر شـده و نیـز                 
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شود تلقیح اسپرم مـرد      نظر فقها این گونه نتیجه گرفته می      
ولـیکن  . اجنبی با تخمک زن شوهردار عملی حرام است       

ابق فتــوای برخــی از فقهــاء تلقــیح اســپرم و تخمــک مطــ
زوجین و قرار دادن آن در رحم زن دیگر به عنوان رحم            

  .استیجاری اشکالی ندارد
  

  حاالت استفاده از رحم جایگزین
یند تولید مثل را بر     آاستفاده از رحم جایگزین در فر     

های متفاوت مانند وجود یا عدم وجود ارتبـاط          پایۀ مقسم 
والدین و فرزند، کیفیت قرارداد یـا آثـار آن          ژنتیکی بین   

توان به چند قسم تقسیم کرد؛ برای مثال، جانشینی در           می
بارداری را بر پایۀ وجود یا عـدم وجـود ارتبـاط ژنتیکـی              

و والـدین، اعـم از حکمـی یـا          ) زن ثالـث  (مادر جانـشین    
  ).11( اندمتقاضی با جنین به سه دسته تقسیم کرده

  

  داریجانشینی در بار) الف
مادر جانشین هیچ ارتباطی با کودک ژنتیکی نـدارد         
و او تنها به موجب توافق جانشینی در بـارداری، تخمـک        

یافتـه در خـارج رحـم را کـه           شده یا جنـین رشـد     د  بارور
متشکل از اسـپرم و تخمـکِ والـدین حکمـی اسـت و بـا              

های کمکی تولیـد مثـل بـه وی منتقـل و         استفاده از روش  
 ایـن قـسم در مقایـسه        )12(کند  می باردار شده است حمل   

با اقسام دیگر، رواج بیشتری دارد و عمدۀ بحـث مجـامع            
حقوقی و قضایی در استفاده از رحـم جـایگزین بـر پایـۀ              

 .این قسم است
  

 جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی) ب

این شـیوه بـر پایـۀ ارتبـاطی سـه گانـه میـان والـدین                 
 صاحب اسپرم و تخمک     متقاضی، زوج یا اشخاص ثالث    

یا جنین و مادر جانشین استوار است؛ بدین گونـه کـه زن             
از تخمـک یـا جنـین       ) والـدین متقاضـی   (و شوهر نابارور    

بـرای بـاروری    ) اشـخاص ثالـث   (اهدایی والدین حکمی    
کنند؛ بنابراین، این قسم با نظر به        مادر جانشین استفاده می   

ــ  ا جنــین اســتفادۀ زوج نابــارور از تخمــک بــارور شــده ی
  :اهدایی، به دو قسم قابل تقسیم است

  جانشینی با استفاده از جنین اهدایی. 1
در این  ) والدین متقاضی (مادر جانشین و زوج نابارور      

قسم، هیچ ارتباط ژنتیکی با بچه ندارند؛ چراکه ابتدا اسـپرم           
های دیگر یا مردان و زنـان ثـالثی کـه از      و تخمکی از زوج   

شـود و    یه و در آزمایشگاه بـارور مـی       اند، ته  یکدیگر بیگانه 
کـه بـه     سپس تخمک بارور شده، رشد داده می شود تا آن         

جنین تبدیل می شود، سپس جنین بر مبنای قـراردادی بـین         
ــه رحــم وی منتقــل    ــشین ب ــادر جان ــا م ــدین متقاضــی ب وال

سرانجام، مادر جانشین پـس از حمـل و زایمـان،           . گردد می
اسـتفاده از ایـن     . ی دهـد  آن را به والدین متقاضی تحویل م      

قسم در استفاده از رحم جایگزین رواج زیادی نـدارد، امـا            
احتمال و امکان استفاده از این شـیوه وجـود دارد و داخـل              

  .بودن آن در موضوع بحث ممکن است
  

  جانشینی با استفاده از تخمک اهدایی. 2
مادر جانشین و مادر متقاضی در ایـن قـسم، ارتبـاط            

ارند؛ چراکه تخمـک اهـدایی از سـوی         ژنتیکی با بچه ند   
شود، سپس چنین    زن ثالث با اسپرم پدر حکمی بارور می       

هـای بـاروری     ای بـا اسـتفاده از روش       تخمک بارور شده  
اسـتفاده از    .شود کمکی در رحم مادر جانشین کشت می      

این قسم نیز در استفاده از رحم جایگزین رایـج نیـست و             
امکـان اسـتفاده از ایـن        اما احتمال و     .توجیه زیادی ندارد  

شیوه وجود دارد و داخل بودن آن در موضوع بحث نیـز            
  .ممکن است

  

  مشروعیّت یا عدم مشروعیّت جانشینی از بارداری
که توافق و رابطـۀ بـین والـدین حکمـی بـا              برای آن 

مادر جانشین در موضوع استفاده از رحـم جـایگزین، در           
اشـد کـه   ای ب شمار وقایع حقوقی شمرده شود و بـه گونـه     

هـای مـرتبط بـا آن     ای را بـرای طـرف      اثر یا آثار حقـوقی    
گـذار نخـست، سـبب و        ایجاد کند، ضرورت دارد قـانون     

ای را بـا مبـانی نظـام خـود بررسـی و              یند چنین پدیده  آفر
مشخص کند که آیا این گونه بهره وری از رحم بـر پایـۀ    
نظام مزبور، شرایط وقایع حقوقی را دارد و ممکن اسـت           

ها شمرده شـود یـا نـه؟ و در صـورت مثبـت                آن در شمار 
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 چنین  .)13( و چگونگی آن را تعیین کند      بودن پاسخ، نوع  
امــری تــاکنون در قــوانین ایــران تحقّــق نیافتــه اســت و از 

گذار ایـران، قـانون خاصّـی کـه بـه موضـوع              سوی قانون 
جانشینی در بارداری اختصاص یافتـه باشـد و چگـونگی           

ویب یا تدوین نگردیده است     آن را تبیین کرده باشد، تص     
 .ای نیــز در ایــن بــاره وجــود نــدارد و رأی وحــدت رویّــه

بنابراین، برای تعیین وضعیت حقوقی چنین قـراردادی بـر    
کـه از    پایۀ نظـام حقـوقی ایـران، گزیـری نیـست جـز آن             

قواعد عمومی قراردادها و دیگر قـوانین متناسـب بـا ایـن             
 زوجین نابارور   موضوع، مانند قانون نحوۀ اهدای جنین به      

هـا بهـره    اسـتفاده کـرد و از آن  .  ش1382مصوّب تیرمـاه    
برای چنین هدفی ابتدا می توان از تعریـف جانـشینی        .برد

. در بارداری که مبیّن موضوع شناسی آن است بهـره بـرد           
ــم      ــتفاده از رح ــه اس ــت ک ــانگر آن اس ــف، بی ــن تعری ای

ای است که در اثر ارادۀ چنـد شـخص و            جایگزین پدیده 
 از ایـن رو،     .آید ها با یکدیگر به وجود می      افق ارادۀ آن  تو

گسترۀ مناسبی اسـت کـه    » اعمال حقوقی «از  » عقود«قسم  
بتوان سبب و شرایط پدیدۀ جانـشینی در بـارداری در آن            

 و با تبیین وضعیت حقوق ایران در ایـن بـاره            کردبررسی  
و در صورت فـراهم بـودن شـرایط الزم، نـوع آن را نیـز                

  .تعیین کرد
قـصد طـرفین و     «شـرایطی ماننـد     . م. ق 190طبق مادّۀ 

موضوع معیّن کـه مـورد      «،  »اهلیت طرفین «،  »ها رضای آن 
برای صحت هر   » مشروعیّتِ جهت معامله  «و  » معامله باشد 

چنـین شـرایطی جـای      . معامله یا قراردادی اساسـی اسـت      
بررســی دارد، امــا بحــث مهــم و اصــلی در ایــن نوشــتار، 

اسـت؛ چراکـه مـورد معاملـه یـا          شرایط موضـوع معاملـه      
 و  )14(موضوع قرارداد جانشینی در بارداری، از نظر فقهی       

متضمّن منفعت عقالیی   «، باید   .م. ق 975 و   215طبق مادّۀ   
این موضوع  . باشد» اخالق حسنه «و غیر منافی با     » مشروع

شـود تـا بررسـی شـرط مـشروعیّت موضـوع             موجب مـی  
ها،   جدید بودن آن   قرارداد در چنین قراردادهایی به دلیل     

اهمیت ویژه پیدا کند و بررسی آن نسبت به دیگر شرایط        
 چراکـه اگـر مـشخص شـود         .صحت قراردادها تقدّم یابد   

که موضوع این گونه قراردادها، نامـشروع و فاقـد چنـین            
شرطی است، بررسی دیگر شروط و درستی یـا نادرسـتی         

  .ای را در برنخواهد داشت ها نتیجه آن
ربـارۀ مـشروعیّت یـا عـدم مـشروعیّت          قانون ایران د  

موضوع جانشینی در بارداری سکوت کـرده و حکـم آن          
 167پـس بایـد بـا اسـتناد بـه اصـل             . را تعیین نکرده است   

ــادّۀ   ــانون اساســی و م ــدنی، حکــم  3ق ــین دادرســی م  آی
مشروع یا نامشروع بودن موضـوع چنـین قراردادهـایی را           

. جـو کـرد   در منابع فقهی معتبر یا فتـاوی معتبـر جـست و           
هـای مختلـف     حکم مـشروع یـا نامـشروع بـودن قـسمت          

هـا بـا     جانشینی در بـارداری و مراحـل هریـک از قـسمت           
حــال، هــر یــک را بــه ترتیــب . یکــدیگر یکــسان نیــست

  :کنیم بررسی می
  

  حکم جانشینی در بارداری) الف
ــۀ   ــارداری از دو مرحلـ ــشینی در بـ ــسم جانـ ــن قـ ایـ

بـارور کـردن   آوری اسپرم و تخمک زوج نابارور و        جمع
هــا بــا یکــدیگر و همچنــین بــارور کــردن رحــم مــادر  آن

جانشین با تخمک مزبور یا جنـین حاصـل از آن تـشکیل             
آوری  مرحلۀ نخست آن، یعنی نفس عمل جمع      . می شود 

اسپرم و تخمـک از زوج نابـارور در صـورتی کـه دارای              
مقدّمات حرامی مانند نگاه، لمس نامحرم و خودارضـایی         

ــین ــا اســپرم  نباشــد و همچن ــارور کــردن تخمــک زن ب  ب
همسرش در داخل یا خـارج رحـم، از نظـر فقهـی منعـی               

هـا   ندارد و در منابع فقهی، دلیلی بـر عـدم مـشروعیّت آن            
 در نتیجه، فقهاء نیز بنا به نبود دلیل بـر حرمـت      .)15(نیست

و با استناد به اصل اباحه، آن را جایز دانسته و فتـوایی بـر               
نحـوۀ اهـدای جنـین بـه        « قـانون    .)16(ها ندارند  حرمت آن 

نیز بر جواز قـانونی بـاروری تخمـک زن    » زوجین نابارور 
 1مـادّۀ   . با اسپرم همسرش در خارج از رحـم اشـاره دارد          

به موجب این قانون، کلیّۀ مراکـز      : این قانون بیان می کند    
تخصّصی درمان ناباروری ذی صالح مجاز خواهنـد بـود          

ندرج در ایـن قـانون،      با رعایت ضوابط شرعی و شرایط م      
های حاصله از تلقیح خارج از رحـم         نسبت به انتقال جنین   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 16

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-1024-en.html


   
 

122  1391اردیبهشت  ، 88 ، شماره بیست و دوم دوره                                                         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبـی زوجـین            زوج
صاحب جنین به رحم زنانی کـه پـس از ازدواج و انجـام              

هر یک بـه تنهـایی یـا        (ها   اقدامات پزشکی، ناباروری آن   
براین، ایـن   بنـا .  اقدام نماینـد    است به اثبات رسیده  ) هر دو 

اما مرحلۀ دوم   . مرحله از نظر شرعی و قانونی منعی ندارد       
 آن، یعنی بارور کردن رحم زن دومی بـا تخمـک بـارور            

ــین رشــد  ــا جن ــدون وجــود رابطــۀ   شــده ی ــه از آن، ب یافت
زناشــویی بــین مــرد صــاحب اســپرم و زن صــاحب رحــم 

هـای فقهـی و فتـاوی        جانشین، این گونه نیست و دیدگاه     
کـه    ایـن  ).18(و عدم جـواز آن وجـود دارد        )17(در جواز 

کدام یک از این دو قسم فتاوی با ساختار منابع و اصـول             
فقهی موافق تر و با حکم واقعی مطابق است، امری درون      

هـا نوشـتار دیگـری را     فقهی است و بررسـی تفـصیلی آن   
ــه اختــصار و در حــدّ  .اقتــضا دارد  امــا در ایــن نوشــتار، ب

ا بـرای تنـویر بیـشتر بحـث         هـ  ضرورت بـه مبـاحثی از آن      
منابع فقهی، بیشتر به بـاروری مـصنوعی        . شود پرداخته می 

ها  اختصاص دارد و موضوع جانشینی در بارداری در آن        
در میان اسـتفتائات نیـز      . کمتر مطرح و بررسی شده است     

فقط چند استفتاء است که به نفس جانـشینی در بـارداری    
 فقــط حکــم هــا نیــز بــه طــور معمــول،  پرداختــه و در آن

هـا   که دالیل حکـم در آن      آن موضوع بیان شده است، بی    
رسد برخی از مباحـث مطـرح        اما به نظر می   . بررسی شود 

در باروری کمکی زن با اسپرم مرد بیگانه، دربارۀ مرحلـۀ    
دوم جانشینی در بـارداری نیـز مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه              

از  بنابراین، فقهایی که حکم به عدم جواز اسـتفاده           .است
بـه   کننـد،  رحم جایگزین بدون وجود رابطۀ زناشویی می      

نمایند که بـه جهـت پرهیـز از اطالـه            دالیلی نیز استناد می   
امـا مـسأله     .کنـیم  ها خودداری می   سخن از بیان دالیل آن    

بــه بــودن آن در جوامــع  مــورد بحــث بــا توجــه بــه مبــتال
در قـوانین   ایجاد مسائل حقوقی شـده اسـت،  امروزی منشأ 

 ایران موضوع تلقیح مصنوعی و به دنبال آن بحث          موضوعه
اجاره رحم به سـکوت برگـزار شـده و از ایـن جهـت نیـاز                 

در این قسمت به تحلیـل و       . گذاری در این مورد است     قانون
  .پردازیم بررسی نسب طفل حاصل از رحم استیجاری می

  نسب
ترین مساله در خـصوص ایـن        شاید بتوان گفت مهم   
یـک از   باشد کـه کـدام   فراد میکودکان بحث نسب این ا 

مـادر واقعـی    ) صاحب تخمک یـا صـاحب رحـم      (دو زن 
طفل بوده و پدر قانونی این نوزاد کیست؟ برای پاسخ بـه            
این پرسش ضروری است که بحث را در نسب مادری و           

در ابتدا مفهـوم نـسب      گیریم و    پدری به طور جداگانه پی    
  :را توضیح دهیم

  
  مفهوم نسب

در و به معنای قرابت، عالقـه و       نسب از نظر لغت مص    
 در زبـان    803سب، ص    ماده ن  )19(رابطه بین دو شی است    

 در ).20(فارسی به معنای نژاد، اصل و خویـشاوندی اسـت   
نسب امری  «: کتب حقوقی نسب چنین تعریف شده است      

است که به واسطه انعقاد نطفـه از نزدیکـی زن و مـرد بـه                
 خونی بین طفل و     از این امر، رابطه طبیعی    . یدآ وجود می 

آن دو نفر که یکـی پـدر و دیگـری مـادر باشـد موجـود                 
 تعریف مزبور، حقیقت و ماهیت نـسب را         .)21(»گردد  می

کـه ماهیـت نـسب یـک امـر           کنـد یعنـی در ایـن       بیان نمی 
ای نکـرده    گـذار اشـاره     یا اعتبـاری؟ قـانون     .حقیقی است 

است با توجه به عدم تعریف ماهیت نسب از سوی شـارع   
توان ادّعـا کـرد کـه مقـنن در رابطـه بـا                گذار می  ونیا قان 

کنـد و بـه اصـطالح         حقیقت نـسب از عـرف پیـروی مـی         
ــا      ــرعیه ی ــت ش ــسب، حقیق ــوان ن ــورد عن ــولی، در م اص

ای وجود ندارد، البتـه ایـن بـدان معنـا نیـست کـه           متشرّعه
گونـه وجـود حقیقـی        نسب اعتباری محض اسـت و هـیچ       

مــری و دارای نــدارد، بلکــه نــسب از اعتبــارات نفــس األ
 حال سؤال این اسـت کـه عـرف         .منشأ اعتبار واقعی است   

داند؟ برای پاسخ     چه چیزی را منشأ اعتبار رابطۀ نسبی می       
به این پرسش ضروری است که بحث را در نسب مادری          

  :و پدری به طور جداگانه پی گیریم
  

   نسب مادری-1
   که مادر قانونی طفل تولد یافته از حالت جانـشینی          در این 
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در بارداری، چه کسی است؟ در این خـصوص سـه نظـر             
  :عمده وجود دارد

عدهای از فقهاء مالک انتساب فرزند به مـادر         : الف
دانند یعنی معتقدند که صاحب رحم، مـادر         را زائیدن می  

 از نظر این گروه اساساً در زمان نزول آیات و          .طفل است 
صدور روایـات مـردم بـه اطالعـات جدیـد پزشـکی کـه               

، حاصـل لقـاح اسـپرم و تخمـک اسـت آگـاهی              کودک
نداشتند و رحم زن را ظرف رشد جنـین مـی پنداشـتند و              

ایـن   .با وجود این، زن صاحب رحم را مادر می دانـستند          
ها زائیدن بـوده اسـت،       دهد که مبنای داوری آن     نشان می 

کـرد، او را مـادر       یعنی زنـی کـه کـودک را زایمـان مـی           
 این عرف را تحت شرایطی    گذار اسالم نیز   دانسته و قانون  

این گروه در ادامه برای اثبات نظر   .)22(امضاء کرده است  
انـد از جملـه آیـه        خود بـه آیـاتی از قـرآن اسـتناد کـرده           

الـذین یظـاهرون   ((: سوره مجادله اسـت کـه مـی فرمایـد     2
منکم مـن نـسائهم مـاهنّ امهـاتهم ان امهـاتهم الّـا الالئـی                

ایـن آیـه شـریفه مـادر         مطابق ایـن دیـدگاه در        ))...ولدنهم
بطور مطلق و به صیغه حصر، کسی است که فرزند را بـه             

بـر پایـه ایـن اسـتدالل فرزنـدی کـه از             . دنیا آورده اسـت   
انتقال جنین به دنیا آمده است، به صاحب رحـم منـسوب            

 بـر همـین مبنـا صـاحب جـواهرالکالم در یـک            .شـود  می
ــشهور  ــه م ــرد، ملحــق   )23(واقع ــسر م ــه هم  کــودک را ب

.  بــه ایــن دلیــل کــه از او متولــد نــشده اســت .زدســا نمــی
بچه بـه صـاحب     ... ((: سیدمحمدصادق روحانی می نویسد   

شود یعنی پدر او صاحب نطفه است و امـا           نطفه ملحق می  
، بـه  ))مادر او، آن زن دیگری است کـه اجیـر شـده اسـت          

  ).24()مهاتهم الّا الالئی ولدنهمان ا(دلیل آیه شریفه
:  این آیه فوق می توان گفت      در پاسخ از استدالل به    

کننـد    ار می اظه این آیه در مقام ردّ کسانی است که          :اوالً
یعنی با تشبیه همسر خـویش بـه مادرشـان، او را بـر خـود           

 چـون  .کنند و اصوالً ربطی به محل بحث نـدارد      حرام می 
در این آیه مبارکه خداونـد توجـه مـی دهـد کـه صـرف                

مرد، مـادر وی    شود که همسر     گفتن این جمله سبب نمی    
به شمار آید زیرا مادر او همان زنی است که او را زائیده             

است، نه آن زنی که وی خطاب به او، سخن یاد شـده را              
ــه اســت ــادآوری ویژگــی مــادر .گفت زاده شــدن ( پــس ی
بدین علـت اسـت کـه همیـشه کـودک را         ) کودک از او  

زاید وقتی در آن زمان همیشه چنین بوده است و           مادر می 
 آیه در کنار سایر آیاتی قرار گیرد که بر نسب و            اگر این 

 مثـل   .تـر مـی شـود      کنند مطلب روشن   آثار آن داللت می   
آیاتی که لفظ أصـالب در آن آمـده یـا آیـاتی کـه بـین                 

: فرماید فرزند و فرزند خوانده تفاوت قائل می شود و می         
ــن اصــالبکم  « ــذین م ــاءکم ال ــل ابن ــساء(و حالئ و ) 23/ن

بنـابراین  » از پـشت شـما هـستند      همسران پسران شـما کـه       
داللت آیه بر موردی است که تخمک از آن مادر اسـت            

ای داللت ندارد و موضـوع آیـه شـریفه،           و بر رحم اجاره   
رسـد منظـور از       به نظر مـی    :ثانیاً. خارج از این بحث است    

مادر شـما   «زایمان نیست تا معنی آیه این باشد که       » ولدن«
زایـد، خـواه نطفـه از        میتنها همان زنی است که نوزاد را        

تـوان ادعـا     بلکه می » او و شوهرش باشد، خواه از دیگری      
کرد کـه مطـابق آیـه، مـادر، صـاحب تخمـک اسـت نـه                 

بیـرون شـدن از     » وَلَدَ  « صاحب رحم، چون معنای اصلی      
طــور کــه در قــرآن و برخــی از  چیــز دیگــر اســت همــان

 بـه  .کـار رفتـه اسـت    هروایات برای پدر نیز همین تعبیـر بـ      
کلمـه  » و والد و مـا ولـد       «3عنوان نمونه در سوره بلد آیه       

ـین اطـالق والـد بـه پـدر                  وما ولد به معنی زایمان نیست و همچن
و » ما ولـد   و«مانند اطالق والده است به مادر، بنابراین الزم است        

  .به معنی غیر از زایمان حمل شود» ولدنهم«
 بـدین  .دلیل دیگر این گروه یک دلیل علمـی اسـت      

 کــه از نظــر علمــی فرزنــد تنهــا نتیجــه تخمــک و ترتیــب
هـا نیـست، بلکـه فرزنـد و      صفات به ارث برده شده از زن   

. طور کلی انسان نتیجه تعاملش با محـیط اطـراف اسـت       هب
صورت جنـین بـه دیـواره رحـم        هخصوصاً آن زمانی که ب    

چسبیده و همه وجود و رشد روانـی و جـسمی وی متـاثر         
: فرمایـد  اونـد متعـال مـی     کـه خد   چنان ).25(از رحم است  

یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقاً من بعد خلق فی ظلمات          
در شکم های مادرانتان آفرینشی       شما را  .)6/زمر...(ثالث

 مـشیمه، [تاریکی های سـه گانـه     در)دیگر(پس ازآفرینش 
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: فرماید کند و یا در جای دیگر می    خلق می ]  شکم  و رحم
الرحـام و مـا   اهللا یعلم مـا تحمـل کـل انثـی و مـا تغـیض ا         

ــزداد ــد...(ت ــی ) 8/رع ــدا م ــد آن خ ــر    دان ــه ه ــه را ک چ
هـا   چه را که رحم   آن گیرد و نیز   باز می ) در رحم (ای ماده
با توجه به تمـام ایـن       . افزایند چه را که می    کاهند و آن   می

رسـیم کـه کـاهش و افـزایش در           مطالب به این نتیجه می    
جنین از مواردی است که رحـم زن حامـل آمـاده کـرده              

در ایــن صــورت آیــا ســزاوار اســت کــه صــاحب  .ســتا
نقش صاحب رحم را بـه انـدازه         تخمک را مادر بدانیم و    

در مورد ایـن اسـتدالل     )26(پرورش دهنده کاهش دهیم؟   
احکام بر همان عنـاوین موضـوعات       :اوالًیم  هم باید بگوی  

هـا، خـصوصاً     شوند نـه بـر مـالک آن        خارجی مترتب می  
هـا، غیـر     و علـم بـه آن     هـای واقعـی احکـام        احراز مالک 
 نظــر پزشــکی ثابــت شــده کــه در از: ثانیــاً .ممکــن اســت

سازی برای پذیرش جنین و کنتـرل رشـد تهـاجمی            آماده
 اهمیت  آن، کنترل و مهار سیستم دفاعی موجود در رحم        

قرار داشـتن در رحـم نقـش        لذا   تا جنین دفع نگردد      دارد
 نتیجـه  گزینـی جنـین و در   تبادل پیام ها در زمان النه  .دارد

 تـشکیل جفـت     ،های تمایز نیافته جنـین     تمایز و نمو سلول   
برای مبادالت غذایی، تنفسی و مواد دفعی جنین با مادر،          

های رحم، اگرچه فراتر از یک ظـرف و تغذیـه            این نقش 
تنها برای جنین است، اما این مقدار آگاهی از نقش های           
رحم، جنبه های زندگی و تشکیل دهندگی بـرای جنـین           

د و داوری عرف را درباره پیدایش جنین از اسـپرم و           ندار
بنـابراین، دلیـل علمـی ایـن        . تخمک دگرگون نمی کنـد    

  .گروه هم قابل خدشه می باشد
ــر  ــل آخ ــت     دلی ــدم قابلی ــارت از ع ــروه عب ــن گ ای

 از نظـر    . مـی باشـد    پذیری جنین در خارج از رحم      زیست
ها ژنتیک مبنای منحصر برای تعیـین پـدر اسـت ولـی              آن

در توجیه ایـن نظـر       .شود به وسیله ژنتیک تعیین نمی    مادر  
اســتدالل شــده کــه تخمــک بــارور شــده در ظــرف       
مخصوص کشت تا زمانی به رحـم منتقـل نـشود قابلیـت             

کند و هنـوز موجـود انـسانی         پذیری را کسب نمی    زیست
تـوان آن را یـک       نیست بلکه پس از انتقـال بـه رحـم مـی           

 است که حقـوق     این هنگام  در .موجود انسانی تلقی کرد   
منسوب به والدین ایجاد مـی شـود، بنـابراین زن صـاحب           

امـا بـا دقـت نظـر در ایـن           . رحم مادر قانونی خواهد بـود     
شـود کـه از نظـر زیـست شناسـی،            خصوص مالحظه مـی   

کودک رابطه خونی با صاحبان اسـپرم و تخمـک دارد و            
باشد و همین رابطـه خـونی باعـث          ها می  طبیعی آن  فرزند

گردد و مالک اصلی الحاق نـسب        ایجاد قرابت نسبی می   
گذار  به والدینش، پیدایش او از نطفه ایشان است و قانون         

هــم خــصوصیت خاصــی نظیــر نزدیکــی را بــرای الحــاق 
به عالوه سلول تـشکیل دهنـده        .فرزند الزم ندانسته است   

ران جنینـی   از ترکیب اسپرم و تخمک برای مدتی که دو        
نام دارد در رحم به زندگی خـود ادامـه مـی دهـد و ایـن                 

بین بـرود   شود که اصل ایجاد طفل از دوران موقت باعث نمی 
 .و یا طفل جزئی از وجود زن صاحب رحـم محـسوب شـود             

  .باشد بنابراین دلیل ارائه شده قابل مناقشه می
  
   کودک دارای دو مادر قانونی است-ب

 صـاحب تخمـک و هـم        مطابق نظر ایـن گـروه هـم       
ایـن  . شـوند  صاحب رحم هر دو مـادر مـشروع تلقـی مـی     

گروه مبنای انتساب کودک به زن را عـرف مـی داننـد و            
اند که عرف بـه روشـنی هـر دو زن را مـادر              بر این عقیده  

شناسد و مانعی نـدارد کـه کـودکی صـاحب دو             طفل می 
مادر باشد چرا که رابطـه پـدری و مـادری نیـز دو رابطـه                

بدین ترتیـب   . هم وجود دارند   که در یک زمان با    هستند  
طفل در یک زمان می تواند دارای دو رابطه مادری باشد           
که چون هر دو رابطه، اعتبـاری اسـت از لحـاظ حقـوقی              

بـرای مثـال    . وجود هر دو در یـک زمـان اشـکالی نـدارد           
نـسبت بـه هـر      : آیت اهللا سیستانی در این مورد می نویسد       

شــــاهرودی  یدمحمددو احتیــــاط تــــرک نــــشود، ســــ
باشـد و   آن کودک فرزند صـاحب رحـم مـی    :...گوید می

ــت       ــاط را رعای ــب احتی ــم جان ــاحب رح ــه ص ــسبت ب ن
ی دیگـری از      البته الزم به ذکر است که عـده        .)27(نمایند

همین گروه قائلند که گرچه ایـن گونـه اطفـال دارای دو             
ها را مادر نسبی بـه شـمار    توان آن باشند ولی نمی   مادر می 
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ها را باید مادر رضاعی تلقی کرد زیـرا هـر         بلکه آن  آورد
 .انـد  دو در پیدایش و تکون نوزاد تاثیرگذار و سهیم بوده         

از سوی دیگر دلیل قاطعی هـم نیـست کـه مـادر شـرعی               
در پاسخ به ایـن نظـر   . اختصاص به هریک از آن دو دارد 

که عـرف چنـین برداشـتی را دارد          ادعای این : می گوییم 
چه عرف می پذیرد و اسالم نیـز          زیرا آن  قابل قبول نیست  

گـذارد، آن اسـت کـه طفـل ملحـق بـه              بر آن صـحه مـی     
باشـد و صـاحب رحـم تنهـا          صاحبان اسپرم و تخمک می    

 .شـود  حمل و ظرف رشد و پرورش جنین محـسوب مـی          
چه اگر بعـد از ترکیـب اسـپرم و تخمـک زوجـین،               چنان

د گویـ  نطفه را در دستگاه قرار دهند هیچ گاه عرف نمـی          
استناد به رابطـه پـدری و        .دستگاه مادر قانونی طفل است    

مادری در یک زمان بـرای اثبـات دو رابطـه مـادری نیـز                
 زیرا جنین از ترکیب اسپرم پدر و تخمک       .عقالئی نیست 
شود یعنـی اجـزاء تـشکیل دهنـده نطفـه از             مادر ایجاد می  

پدر و مادر است ولی در مورد زن صاحب تخمک و زن            
 بنـابراین   .گونه استدالل کـرد    توان این صاحب رحم نمی    

چنین قیاسی صحیح نیست و عالوه بـر ایـن، مـشکالت و        
پیامدهای حل ناشدنی دیگری مانند نابسامانی در امـوری         
مانند حضانت، توارث، محرمیت، وصیت، نفقه و برخـی         

له رخ  أهای روانی و اجتماعی نیز در فرض مـس          ناهنجاری
  . نظریه را اثبات می کند که نا تمام بودن ایندادخواهد 
  

  مادر قانونی طفل است) ژنتیکی(مادر حکمی: ج
بنابر نظر این گروه مـالک مـادر بـودن در ایـن نظـر           

 عــرف زنــی را کــه در .ماننــد مــالک پــدر بــودن اســت 
نخستین مرحله آفرینش و ایجـاد و پیـدایش جنـین سـهم             

آن زن جـز صـاحب      . کنـد  دارد، به عنوان مادر تلقی مـی      
ــرا تخمــک وی در   تخمــک کــس دی  ــست، زی گــری نی

نخـستین مرحلــه وجــود کــودک دخالــت داشــته و نطفــه  
وجود آمـده    هجنین از ترکیب تخمک وی و اسپرم مرد ب        

پس از این مرحله، تغذیه، پرورش و رشد جسمانی         . است
و روحی جنین هیچ نقـشی جـز اسـتمرار بقـا و رشـد وی                

 . و شرع نیز ایـن دیـدگاه را تأییـد کـرده اسـت              )28(ندارد

 ،46-45/نجــم(همچنـان کــه بــا مراجعــه بــه آیــات قــرآن 
کنیم  مشاهده می ) 54/، فرقان 7-5/،طارق14-12/مؤمنون

ها، آفریدن انسان به نطفه نسبت داده شـده          که در همه آن   
و بلکه تصریح شده اسـت کـه نطفـه از اسـپرم اسـت آن                
هنگام که در رحم ریخته شود شاید تقیید به زمـان بـرای             

ها بـرای    ود در اسپرم و شایستگی آن     سالمت اجزای موج  
کـه انـسان بـه     انسان شدن در یک زمان معین است نـه آن      

این خـود بـه ایـن        .گونه مطلق از اسپرم آفریده شده باشد      
حقیقت اثبـات شـده علمـی اشـاره دارد کـه حیـات ایـن                
. اجزاء، تنها در یـک دوره زمـانی محـدود ممکـن اسـت             

آیــــــت اهللا مکــــــارم شــــــیرازی در ایــــــن مــــــورد 
صــاحبان نطفــه و تخمــک، پــدر و مــادر او :...نویــسد یمــ

شوند و صاحب رحم به منزله مادر رضـاعی          محسوب می 
است و محرم او می باشد و یا آیت اهللا سـید محمدسـعید              

فرزند به زن و شوهر ملحق مـی شـود و         :..گوید حکیم می 
محمدعباس از    دکتر .)29(شود به صاحب رحم ملحق نمی    
اصـل  ((: نویـسد   ایـن قـول مـی      فقهای اهل سـنت در تأییـد      

جنین تخمک است که همه صفات مادر و پدر را بعـد از             
باشـد، مثـل بـذر     کند و اسـاس جنـین مـی    تلقیح حمل می 

برای گیاه و رحمی که آن تخمک را حمـل کـرده مثـل              
زمینی است که بذر در آن قـرار داده مـی شـود، چگونـه               

  ).30())رود؟ عالقه صاحب تخمک به آن جنین هدر می
ا بعد از ذکر اقـوال مختلـف بایـد بگـوئیم بـه نظـر                م
ی که فرزند مزبور بـا هریـک از دو زن           جای رسد از آن   می

یعنی صاحب تخمک و زنی کـه وی را حمـل و زایمـان              
ــرین     ــی دارد، بهت ــوینی و واقع ــاط تک ــت، ارتب ــرده اس ک

اجـاره  (وضعیت این است که قبل از اقـدام بـه ایـن عمـل             
فیمـابین تمـام زوایـای      بایستی طبـق یـک قـرارداد        ) رحم

قضیه بین طرفین مشخص شود تا در آینده مشکلی پـیش           
نیاید، اما در صورتی که چنین کـاری صـورت نگرفتـه و             
هیچ نوع عقد و توافـق قبلـی بـین طـرفین وجـود نداشـته                
باشد، در این صورت با توجه بـه دالیـل ذیـل قـول سـوم                

: باشـد  تـر مـی    یعنی مادر بـودن صـاحب تخمـک معقـول         
 ایق علمی و دستاوردهای پزشکی، کودک تولد      حق:الف
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یافتـه را، محــصول اســپرم پــدر حکمــی و تخمــک مــادر  
دانند و هیچ نقش اصلی و کلیدی برای رحـم            حکمی می 

چـه پـیش از ایـن هـم          چنان: مادرجانشین قائل نیستند، ب   
گفته شد، مفهوم نسب از مفـاهیم عرفـی اسـت و عـرف،              

 صاحب تخمک   اینجا منظور (طفل را فرزند صاحب نطفه    
تـشابه بـا اسـپرم، تکـوین جنـین و      : شناسـد، ج  مـی  )است

پیــدایش طفــل، همــواره بــا دو عنــصر اســپرم و تخمــک  
دست کـم   (آید، و چون همیشه صاحب اسپرم       حاصل می 

شـود، طبعـاً      ، پدر کودک محـسوب مـی      )در غالب موارد  
  و صاحب تخمـک نیـز مـادر او بـه شـمار خواهـد رفـت               

مفـاهیمی چـون     :کرعایت مصلحت و سـعادت کـود      :د
مادر داشتن، تحت سرپرستی فردی مهربان بـودن کـه بـه            
تربیت او اقدام کند، از زمره حقوق طبیعی کودک است          

المللی هم به رسـمیت شـناخته        های بین  که در کنوانسیون  
در واقــع مــصالح و منــافع کــودک، مبنــای   .شــده اســت

گـذاران و عـرف عقـال در شناسـایی           گیـری قـانون    جهت
ــور اســت نهادهــای ح ــوقی مزب حــال کــه زن صــاحب  .ق

ــردوش گــرفتن مــسئولیت مــادری    ــه ب تخمــک اصــرار ب
توان بـه منظـور حمایـت از کـودک،           کودک را دارد می   

وی را مادر قانونی قلمداد نمـود و صـاحب رحـم را کـه               
ای در تولد و نگهداری کودک نداشته اسـت          هیچ انگیزه 

اقعـی  بنابراین مـادر عرفـی و و      . از این عنوان محروم کرد    
کودک، همان صاحب تخمک بوده و تمام آثار مـالی و           
غیر مالی مانند حضانت، تربیت، نفقه، مسائل مرتبط بـا ازدواج   

که بر یک کودک سالم صحیح و صالح و پـاک           ... و ارث و  
  .شود این گونه کودکان نیز بار میشود بر  بار می
  

  نسبت زن صاحب رحم با طفل
در حالت کلـی    در ارتباط با طفل، زن صاحب رحم        

هیچ نوع رابطه سببی با فرزند ندارد، امـا در مـورد نـسبت            
 بدین ترتیـب  .بین ایشان و فرزند اختالف نظر وجود دارد 

که بنا به نظر گروهـی از فقهـاء هـیچ حکـم خاصـی بـین               
ها وجود ندارد مگر در جایی که صاحب رحم بعد از            آن

تولــد طفــل را شــیر بدهــد کــه در ایــن صــورت احکــام  

عـده ای دیگـر از فقهـاء جانـب          . یابـد   تحقق مـی   رضاعی
زن صاحب رحـم، خـواه بـه        : احتیاط را گرفته و گفته اند     

کــودک، شــیر بدهــد و خــواه شــیر ندهــد نــسبت بــه آن  
رسد در این مورد      به نظر می   .)31(کودک محرم می باشد   

اگر صاحب رحم بعد از به دنیا آمدن طفـل او را            : بگوییم
ر حرمت رضاعی نیـز وجـود       شیر داده و شرایط تحقق نش     

دو محرمیت رضاعی به وجود آمده و        داشته باشد بین آن   
شود، امـا اگـر      ها جاری می   تمام احکام رضاعی نیز بر آن     

چنین اتفاقی نیفتاده و صاحب رحم طفل را شیر ندهد در           
شناسـی،   کـه اخـالق، روان     این صورت نیز با توجه به این      

تـر باورهـای     هـم  اجتماعی و از همـه م      -باورهای تاریخی 
شـود،   دینی مانع از ازدواج کودک با صـاحب رحـم مـی           

کنـد چنـان کـه       دو نوعی محرمیّت تصور می     بلکه بین آن  
اخالق عمومی به شدت پرهیز می دهد و آن را از رابطـه             

 اگر یک شبانه روز شیر خـوردن   .رضاعی، قویتر می داند   
در آغوش زنی، او را در حکم مادر طفل قرار مـی دهـد،    

قی خواهد بود که پرورش یافتن در رحم او به مـدت            منط
نه ماه، حرمت در نکـاح ایجـاد کـرده و حتـی مـی تـوان                 

ها تغذیـه    گفت این کودک که از خون صاحب رحم ماه        
کرده و گوشت و استخوان و پوست او، از خون ایـن زن             
تشکیل شده است پس با توجه به وحدت مالک و یـا بـه            

 قرابـت رضـاعی در ایـن    استناد به مفهوم اولویـت، حکـم     
که صاحب رحم در     نتیجه این . خصوص جاری خواهد شد   

حد پرورش دهنده جنـین حاصـله از اسـپرم تخمـک زن و             
شوهر وی، قانونی بوده و نسبتی با طفل از نظر نسب ندارد،            

هـا حرمـت    شود و میان آن اما مادر رضاعی او محسوب می     
  .اشدب نکاح برقرار بوده و طفل نسبت به او محرم می

  
   نسب پدری-2

در فقه اسـالمی و در قـانون بـرای اثبـات نـسب و حفـظ                 
هـای ثبـوت     ها، امـاراتی را بـه عنـوان راه         آرامش خانواده 

تـرین ایـن راه       یکـی از مهـم     .نسب مشروع بیان کرده انـد     
کارها برای اثبات نسب پدری، أماره فراش اسـت منظـور    

دار بـه  از أماره فراش این است که اگر طفلی از زن شوهر  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 16

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-1024-en.html


 
   اسداهللا لطفی                                  مروری        

  

127  1391اردیبهشت  ، 88 ، شماره بیست و دوم دوره                                                         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

دنیا بیاید و انتساب آن به شوهر مشتبه باشد به موجب این            
شـود مـستند     قاعده، کودک به شـوهر آن زن ملحـق مـی          

ــوی    ــدیث نب ــراش، ح ــده ف ــلی قاع ــه  ) ص(اص ــت ک اس
دو احتمـال    )32(»الولد للفراش و للعاهر الحجر    « :گوید می

فـراش  . در معنای فراش در این حـدیث داده شـده اسـت           
ــا  ــه معن ــستر باشــد و از آن، نزدیکــی  ممکــن اســت ب ی ب

مشروع، مـراد باشـد و یـا ممکـن اسـت بـه معنـای رابطـه                
مطـابق احتمـال دوم   . زوجیت موجود میان زوجـین باشـد      

توان کودک ناشـی از رحـم جـایگزین را بـه والـدین             می
حکمــی ملحــق کــرد زیــرا میــان آن دو، رابطــه زوجیــت 

ز کـه منظـور ا    (امـا بنـابر احتمـال اول      . وجود داشته اسـت   
بـرای الحـاق کـودک بـه        ) فراش، بستر و نزدیکـی باشـد      

ــدینش ــای عــام وال ــستر را در معن ــد ب ــری از نزدیکــی  ، بای ت
متعـارف و تناســلی بــه کـار ببــریم تــا شـامل لقــاح اســپرم و    

تـوان    بنـابراین مـی   . تخمک در رحم مادر جانشین نیز بـشود       
م نیز به عنـوان     .ق1158مدعی شد که واژه نزدیکی در ماده        

قاد نطفه و تکـوین طفـل بـه کـار رفتـه اسـت و در                 سبب انع 
 .افتـد   تلقیح مصنوعی نیز ترکیب اسپرم و تخمک اتفاق مـی         

به طور کلـی رابطـه میـان زن و مـرد کـه باعـث پیـدایش               
 رابطه مشروع، کـه     -1 :شود بر سه قسم است      کودک می 

رابطـه زوجیـت میـان مـرد و زن و           : خود بر دو قسم است    
قـــق نـــسب در خـــارج از مـــوارد مجـــاز و معتبـــر در تح

کودکانی که از رابطه    ) شبهه، فقدان تمییزواکراه  (خانواده
 -2 ،آیند، کودکـان مـشروع هـستند        مشروع به وجود می   

شـود کـه      رابطه نامشروع، آن نیز شامل زنا و تفخیذی می        
گردد و کودکی را کـه محـصول          منجر به آبستنی زن می    

 ،دخواننـ  یک رابطه نامشروع است، کودک نامشروع مـی   
توان به تلقـیح   ای که محل اختالف است که می    رابطه -3

و همـین   ) چه با اسپرم شوهر و یا اسـپرم بیگانـه         (مصنوعی
با توجه به ایـن مطالـب       . جانشین را مثال آورد    مسئله مادر 

تـوان    جانـشین مـی    در در اثبات نسب پدری در مسئله مـا       
ایــن کــودک، حاصــل عملــی اســت کــه ارکــان  :گفــت
نخـست، رابطـه    : بطه مشروع را دارا است    دهنده را  تشکیل

زوجیت میان مرد و زن وجود دارد، دوم، تکوّن کودک           

پس از نزدیکی تحقق یافته و سوم، نزدیکـی نیـز در کـار              
مراد از نزدیکی، آمیزش و اختالط منـی مـرد          . بوده است 

. با تخمک زن است نه صرف نزدیکی به شـیوه متعـارف           
ز لقـاح نیـز مـشروع       بنابراین کودک ناشـی از ایـن نـوع ا         

خواهد بود و الزمـه مشـروعیت او، آن است که به پــدر            
کـه، اگـر     چهارم این .و مـادر خود انتساب و ملحق گردد      

ادله مشروعیت، شامل حال او نگردد، حداکثر داخـل در          
شود کـه     قسم سوم از اقسام یعنی رابطه مورد اختالف می        

 و حکـم در چنـین مــواردی، مراجعـه بــه قواعـد عمــومی    
این مـسئله و اشـکاالت آن در مـسئله           .اصول عملیه است  

تلقیح مـصنوعی میـان اسـپرم و تخمـک زوجـین کـه در               
هـای خـارج      چـه بـا روش    (شـود   رحم زوجه فراکاشته می   

. نیز مطرح است  ) های داخل رحمی    رحمی و چه با روش    
نمایـد کـه      جا هم رخ مـی     به عبارت دیگر این پرسش آن     

ز طریقـی غیـر از نزدیکـی        تـوان کـودکی را کـه ا         آیا می 
ها ملحق کنـیم؟ پاسـخ       متعارف زوجین تکون یافته به آن     

مثبت است زیرا در حقیقت، این که نطفه زوجین در چـه            
مکانی نهاده شده و تکثیر گردیده اسـت اهمیـت نـدارد،            
آن چه مهم است، تعلـق نطفـه بـه زوجـین اسـت کـه در                 

فقهـای معاصـر    . وجـود دارد  ) مادرجانـشین (محل بحـث    
انـد    طور صریح به مسئله مادرجانـشین نپرداختـه        گرچه به ا

ها درباره کـودک ناشـی از عمـل تلقـیح            اما از فتاوای آن   
تـوان نظـر مـساعد آنـان را از بـاب وحـدت                مصنوعی می 

بـه تعـدادی از     . موضوع، در محل بحث نیز برداشت کرد      
اگر منی مرد را در رحم      : شود  نظرات آنان اشاره می   نقطه  

 چــه بــه وجــه حــالل یــا حــرام و از آن، زنــش وارد کــرد
کودکی متولد گردد، اشکالی نیست که کودک تعلق به         

 تلقـیح   )33(ن و مرد داشته و همه احکـام فرزنـد را دارد           ز
زن به نطفه شوهرش جایز است، ولـی اگـر عمـل توسـط              
غیر شوهر انجام شود و در اثر آن مـس یـا نظـر بـه آلـت                  

ــو  ــا یــک )34(دتناســلی زن الزم آیــد، جــایز نخواهــد ب  ب
نگرش کلی به نظرات فقهـاء دربـاره تلقـیح مـصنوعی بـا              

توان به خوبی دریافت کـه از منظـر آنـان     اسپرم شوهر می  
چه اسپرم شوهر به هر شـکلی بـا تخمـک همـسرش       چنان
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به شرطی که از مقدمات حرام ماننـد نگـاه          (ترکیب گردد 
اعمّ از ایـن کـه      ) بیگانه به اندام تناسلی زن اجتناب گردد      

ین کار در خود رحم زن صورت پذیرد و یـا در محـیط              ا
آزمایشگاه باشد یـا در مکـان دیگـری ماننـد رحـم مـادر               
جانشین، نه تنها جایز است بلکـه کـودک حاصـل از آن             

دانان هم نیز     حقوق .یابد  نیز به همین مرد و زن انتساب می       
از طریـق تلقـیح     (بر این عقیده هستند که طفل متولد شده       

قانونی است و تمامی شرایط الزم بـرای        ، طفل   )مصنوعی
 و نزدیکی جنـسی، فقـط   )35(باشد  نسب قانونی را دارا می    

راه معتاد آبستنی است و نفس این اقدام به تنهـایی اثـری             
در احکام نسب ندارد و آن چه سبب انتساب طفل به پدر            

شود، رابطـه زوجیـت بـین آنـان یـا اعتقـاد بـه                 و مادر می  
ت و در انتـساب طفـل بـه پـدر و     ای اس وجود چنین رابطه 

مادر نباید تردید کرد چرا که هیچ عمل نامشروعی انجام          
هـا بـا مراجعـه بـه علـوم            عـالوه بـر ایـن      ).36(نگرفته است 

بینیم که از نظر پزشکی، منشأ پیـدایش و مـاده            تجربی می 
سازنده جنین از ناحیۀ پدر، اسپرم موجود در منـی انـسان            

نـسب و ارتبـاط بـین دو         عرف نیز معیـار و مـالک         .است
داند و بر این اساس،       انسان را پیدایش یکی از دیگری می      

برای بیان این امر واقعی و تکوینی عنـوانی بـه نـام نـسب               
شاهد بر این ادّعا، آیات و روایـاتی اسـت          . کند  انتزاع می 

و هو  «که در این زمینه وجود دارد، به عنوان مثال در آیۀ            
ــشراً ف    ــاء ب ــن الم ــق م ــذی خل ــهراً الّ ــسباً و ص ــه ن  »...جعل

از تفریـع   . منشأ پیدایش انسان بیان شده است      )54/فرقان(
شود که همـان      استفاده می » خلق من الماء بشراً   «بر  » جَعَل«

دارای نـسب اسـت و ایـن        ) نطفـه (بشر خلـق شـده از آب      
همان برداشت عرفـی از نـسب اسـت کـه منـشأ نـسب را                

 اعتبـار عـرف    دانـد و    پیدایش و تکوّن از طفل از نطفه می       
  .منشأ واقعی دارد

ــی       ــه فقه ــتناد أدل ــا اس ــل، ب ــسب طف ــوع ن در موض
خصوصاً قرآن کریم به این نتیجـه رسـیدیم کـه صـاحب             

شود و زنی که جنین      تخمک، مادر کودک محسوب می    
را در رحم خود پرورش داده، حکـم رضـاعی بـر او بـار               

شود و در نتیجه بین او و کودک محرمیـت و حرمـت          می

همچنین در مورد نسب پدری هم      . آید جود می نکاح به و  
این نتیجه حاصل شد که شوهر زن صاحب تخمک و بـه            

  .شود عبارتی صاحب اسپرم پدر واقعی طفل محسوب می
بر مبنای قانون نحوۀ اهداء     گیریم   در پایان نتیجه می   

نامـۀ     و آیین  29/4/1382جنین به زوجین نابارور مصوب      
رمـان نابـاروری بـا      ، د 19/12/1383اجرایی آن مـصوب     

های قـانونی و      های تشکیل شده از نطفۀ زوج       انتقال جنین 
بـه  . شرعی در خـارج از رحـم بـا شـرایطی مجـاز اسـت              

کلیۀ مراکز تخصـصی درمـان      « : این قانون  1موجب مادۀ   
صالح مجاز خواهنـد بـود بـا رعایـت            بیماران نابارور ذی  

ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قـانون نـسبت بـه             
ــین انت ــال جن ــم     ق ــارج از رح ــیح خ ــای حاصــل از تلق ه

های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجـین            زوج
صاحب جنین به رحم زنانی که پـس از ازدواج و انجـام             

هریک بـه تنهـایی یـا       (ها   اقدامات پزشکی، ناباروری آن   
مراکـز مـذکور در      .به اثبات رسیده اقدام نماینـد     ) هر دو 

های اهدا کننده و       زوج صورت موافقت و رضایت کتبی    
تسلیم جواز دریافت جنین از دادگـاه خـانواده از طـرف            

 )نامـه    آیـین  5تا 3 قانون و  4 و2 مواد(زن و شوهر متقاضی   
گـذار   قـانون . توانند به درمـان نابـاروری اقـدام کننـد           می

ــان      ــت خاصــی از درم ــط حال ــانون فق ــن ق ــران در ای ای
آن هــای دیگــر  بینــی کــرده و حالــت نابــاروری را پــیش

برای  )رحم دیگری (مندی از رحم جایگزین     ویژه بهره   به
بنـابراین پیـشنهاد    . پرورش جنین را از قلم انداخته اسـت       

تـر نـسبت بـه       گذار محتـرم هرچـه سـریع       گردد قانون  می
نسبت بـه ایـن مـورد اقـدام        وضع قوانین مکفی و مناسب      

در ایــن قــانون تــدابیری جهــت قانونمنــد کــردن . نمایــد
یّـت زن صـاحب رحـم، هزینـه اجـاره           مواردی چـون اهل   

رحم، الزام فرد صاحب رحم به رعایت تغذیه مناسـب و           
چه برای سـالمت جنـین ضـروری اسـت و از طـرف               آن

مقابل الزام صاحبان اسپرم و تخمـک نـسبت بـه رعایـت             
هــا و  حــق و حقــوق زن حامــل اعــم از پرداخــت هزینــه 

ــأمین   ــارداری و زایمــان، رســیدگی و ت مخــارج دوران ب
ی او از لحـاظ معیـشتی و دیگـر مـواردی کـه در               مستمر
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تا جایی  .قرارداد فیما بین منعقد شده است رعایت گردد       
که امکان دارد با توجـه بـه پیامـدهای روحـی و روانـی،               
اجتماعی و حقوقی نسبت به فرزندان حاصل از این نـوع           
تلقیح، افرادی که قادر به فرزنـد دار شـدن نیـستند را بـه               

سرپرست  ها و کودکان بی    رشگاهپذیرش کودک از پرو   
تشویق و ترغیـب نمـود کـه در ایـن صـورت عـالوه بـر                 

گــردد، از تعــداد  کــه معــضل جدیــدی ایجــاد نمــی  ایــن
با توجـه    .شود سرپرست جامعه نیز کاسته می     کودکان بی 

که صـاحب اسـپرم و تخمـک پـدر و مـادر طفـل                به این 
ای محسوب شـدند، آثـار حقـوقی         حاصل از رحم اجاره   

بین کودک و پدر و مادر او از لحـاظ ارث و نفقـه              ما   فی
مترتب می باشد، لـذا الزم اسـت تـا قـوانین حقـوقی        ... و

کـه   الزام طرفین به این    .مناسبی در این موارد وضع گردد     
حتماً باید برای اجرای این عمل، اقدام به انعقـاد قـرارداد    
به صورت مکتوب و قانونی در دفاتر اسـناد رسـمی کـه             

 حقوق طرفین کامالً رعایت شـده و نـسبت      در آن حق و   

به مسائل و احتماالت آتی از جمله لـزوم تحویـل نـوزاد             
پس از تولد به زوجین صاحب تخمک و اسـپرم توسـط            

تـرین   یکی از اساسـی    .تعیین تکلیف شود   صاحب رحم، 
ای این است که این عمل       ل در بحث از رحم اجاره     مسای

 باشـد کـه بـاکره       فقط در مورد زنانی قابلیت اجرا داشـته       
 بنابراین به صـراحت ایـن امـر بایـد مـورد تأکیـد               .نیستند
ای  گـذار قـرار بگیـرد کـه اسـتفاده از رحـم اجـاره              قانون

ــوع مــی  ــاکره ممن ــران ب ــاکره  . باشــد دخت ــر ب چــون دخت
واسطه زایمان دیگر باکره نخواهد بـود کـه خـود ایـن              هب

 .باشد امر مستلزم مباحث دیگری مانند وجوب مهریه می       
ر مواردی که از رحـم زن دیگـری اسـتفاده مـی شـود               د

توصیه می شود برای اطمینان یافتن از محرمیت زن صاحب 
رحم و فرزند، صاحب رحم نسبت به شـیر دادن بـه فرزنـد              

شود اقدام شود،    دو می  تا میزانی که موجب حرمت بین آن      
دو  اگر امکان چنین کـاری نبـود صـیغه محرمیتـی بـین آن             

  . مشکالت احتمالی آتی کاسته شودخوانده شود تا از
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