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 چکیده
 اخالقي و متعدد حقوقي مباحث و يافته ظهور پزشكي در اخير دهه هاي در كه مهمي موضوعات از يكي

 امكان و ژنتيك حوزة هاي  پيشرفت  .است آزمايشگاهي جنينهاي توليد  داشته، دنبال به  را زيادي

 قرار حقوقي و فقهي دانشمندان روي پيش را سؤال طبيعي اين رحم از خارج در جنين پرورش تشكيل

 را قبيل اين سؤاالتي از و پرداخته ارث و نسب تبيين همچنين و اين عمل حرمت يا جواز كه مي دهد

 تبيين با است. جنين منشأ پيدايش و گيري شكل نحوة زمينه اين در موضوع ترين مهم دهند. پاسخ

 نطفه كه درصورتي جنين شود. روشن مي نيز وي ارث و نسب موضوع آزمايشگاهي، جنين نسب و ارث

 اسپرم )صاحبان خود ژنتيكي مادر و پدر از متولد شود، زنده و باشد  شده منعقد مورث فوت از  قبل اش

 نمي ارث  آنها از و ندارد جنين گيرنده مرد و زن جمله از با ديگران نسبتي و برد مي ارث تخمك( و

 تحليلي و بر مبناي مطالعات كتابخانه اي است.  –نوع روش تحقيق توصيفي   .برد

 ارث، نسب، جنين آزمايشگاهي، لقاح مصنوعي، حقوق ايران : کلمات کلیدی
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 حدیث راسخی

 .كارشناسي ارشد حقوق، گرايش حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسالمي، ايالم، ايران

 
 نام نويسنده مسئول: 

 حدیث راسخی 

 بررسی ابعاد و شرایط نسب و ارث جنین آزمایشگاهی در حقوق ایران
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 مقدمه 

 يا  پسر نمايد،  اراده  كس هر  به مجيد قرآن آيات به صراحت  كه است متعال قادر خداي  هاي  موهبت از الهي هاي  نعمت  ساير  مانند فرزند

 داشتن فرزند به انسان نياز احساس و جوامع بقاي در تناسل  و تولد  ميكند. نقش عقيم بخواهد را هركس و مي كند دختر عطا  و  پسر يا و  دختر

 روي به مسيري ديگر، سوي از ندارند، طبيعي راه از باروري كه امكان هايي زوج شدن فرزنددار امكان و  ژنتيك علم پيشرفت و طرف يك از

 داشته آن بر را اخالق و حقوق و فقه هاي دانشمندان حوزه ژنتيكي تهاي پيشرف و ناباروري درمان در بشر توفيق و تالش كرده است. باز بشر

 احترام، و  تربيت  نفقه،  حضانت،  محرميت، واليت،  ارث، نسب، قبيل از آن وضعي آثار  و  اعمال  اين حرمت يا دربارة جواز كه سؤاالتي به  تا است 

 .دهند  پاسخ

 اماميه فقه برپاية ايران اسالمي كشور حقوق باشد. كشور رسوم هر و آداب به متكي  و  اعتقادات پاية بر  بايد  بي ترديد  سؤاالت اين  به  پاسخ

 پيوند اسالم غني و معتبر منابع به را تا خود است كرده موظف را قاضي است، ناقص و مجمل يا و ساكت قانون كه در جايي و است شده بنا

 عقل و  فطرت  تكيه بر با را  سنت و كتاب بر  مبتني و معقول هاي حل راه اسالمي،  انديشمندان و  بلند فقها  انديشه هاي  از هگيري بهر  با و  زده

 نمايد.  ارائه جديد موضوعات و سؤاالت به پاسخ در

 تأكيد  .بيفتد خطر  به  جوامع مبناي  و  اساس  نبايد پيشرفت بهانة به  شود، ليكن  متوقف  نبايد  اي حوزه  هيچ در علمي  هاي  پيشرفت اگرچه 

 جديد هاي شيوه كشف مقابل در كه يكند م ايجاب طبيعي راه از طلب فرزند و زناشويي زندگي و ازدواج به  اسالم مبين دين ويژه به الهي اديان

 پاسخگويي هدف با نابارور زوجين به  آن اهداي  جنين و تشكيل دهيم. ترجيح فردي  مصالح  بر را  عام  مصالح طبيعي مسير از خروج نسل و  توليد

نمايد. با توجه به موارد مطرح شده، وجود   تقويت را طريق  اين  از نسل توليد و خانواده تشكيل به بي نيازي نبايد احساس آنان، طبيعي نياز به

ارث و نسب شده است. در اين مقاله، به بررسي ارث و نسب جنين آزمايشگاهي پرداخته  جنين آزمايشگاهي باعث شكل گيري مسائلي از قبيل  

 مي شود. 

 

 تعریف مفاهیم 

 : گامت

 (. 137:  1394)كردي،  به سلول جنسي نر )اسپرم( يا ماده )تخمك( گفته مي شود كه مختص جنسيت خاص هر فرد مي باشد.  گامت

 اسپرم 

كه در دستگاه تناسلي مرد توليد مي شود. هر اسپرم كه شباهت زيادي به بچه قورباغه  اسپرم )نطفه يا گامت( سلول جنسي نر است  

  دارد، داراي سر، قسمت مياني و دم مي باشد. سر اسپرم كه هسته سلول در آن قرار دارد مشخصات ارثي و مواد ژنتيكي را حمل مي كند. 

 (. 137:  1394)كردي،  

 تخمك

جنسي ماده است و به اندازه يك دانه شن بسيار ريز است كه به عنوان بزرگترين سلول جنسي  سلول    تخمك )نطفه يا گامت( يا اووسيت

  در بدن انسان ماده شناخته شده و به وسيله تخمدانها توليد مي شود لذا مقصود از اخذ يا اهداي گامت، دادن تخمك زن يا اسپرم مرد است. 

 (. 137:  1394)كردي،  

 : رويان يا جنين

لغت و عرف عام جامعه جنين عبارت از موجودي است كه از لقاح يا تركيب سلول هاي جنسي زن و مرد تشكيل يافته    از ديدگاه علماي

و در حال طي مراحل رشد خود در داخل رحم مي باشد، گاهي در صورت توقف حيات و رشد اين موجود نيز به آن جنين اطالق شده است.  

در برخي از قوانين ايران همانند قانون مدني )مواد مربوط به ارث( و قانون مجازات  .  فته استلفظ حمل نيز گاهي به مفهوم جنين به كار ر

اسالمي )مواد مربوط به سقط جنين( واژه جنين به مفهوم عرفي و لغوي آن به كار رفته است. براي تشكيل يك جنين تحقق لقاح بين اسپرم  

آيد كه زيگوت يا زايگوت نام دارد. بنابراين به سلول حاصل از لقاح تخمك و اسپرم    و تخمك ضرورت دارد و پس از لقاح موجودي به وجود مي

 1۲-1۸قبل از شروع تقسيم سلولي زايگوت مي گويند. تشكيل زايگوت با مشاهده دو پيش هسته در داخل تخمك تشخيص داده ميشود و  

ساعت از زمان باروري،   ۲4ايگوت را تشخيص داد. پس از حدود ساعت پس از لقاح، باروري تخمك را مي توان مشاهده و در نتيجه تشكيل ز

مي نامند و   اولين تقسيم سلولي در زايگوت آغاز مي شود. از زمان تقسيم اوليه سلول هاي زايگوت تا هشت هفته بعد از آن زايگوت را رويان

ي رود و از مرحله شروع تقسيم سلولي تا هفته هشتم به عبارت ديگر رويان واژه اي است كه براي توصيف مراحل اوليه رشد جنين به كار م

بنابراين مالحظه مي شود كه زايگوت كه حاصل لقاح گامت هاي نر و ماده مي باشد، يك موجود تك سلولي  .  حاملگي، جنين را شامل مي شود

موجود موسوم به جنين يا رويان است.    ساعت است و بعد از آن تقسيم سلولي آغاز شده و از اين زمان تا هفته هشتم   ۲4و عمر آن در حدود  
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سلولي به شكل يك كره توپر كوچك در مي آيد كه موروال نام دارد. از هفته نهم باروري تا زمان وضع حمل به اين موجود    1۶رويان در مرحله  

 (.441:  1394صادقي مقدم و مظفري،  از نظر پزشكي جنين اطالق مي شود )

 اهدای جنین 

تعريفي    13۸3جنين به چشم نمي خورد اما در آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب  در قانون، تعريفي از  

از اهداي جنين بدين صورت آمده است: اهداي جنين عبارت است از واگذاري داوطلبانه و رايگان يك يا چند جنين از زوج هاي واجد شرايط  

 (. 13۸:  1394. )كردي،  درمان ناباروري براي انتقال به زوج هاي متقاضي داراي شرايط مندرج در قانون  مقرر در قانون به مراكز مجاز تخصصي

 جنین آزمایشگاهی

در علوم زيستي و جنين شناسي، مراحل اوليه و رشد جنين و سير تكاملي آن يا به شكل طبيعي و از طريق مقاربت صورت مي گيرد يا 

مصنوعي نسبت به ايجاد نطفه و پرورش آن در محيط آزمايشگاه اقدام مي شود كه اصطالحا »جنين مصنوعي  به شكل آزمايشگاهي و با لقاح  

اسپرم( و  )در شرايط رايج و متداول، توليد نسل از راه نزديكي جنسي و با عمل لقاح بين سلول جنسي نر  .  يا آزمايشگاهي« ناميده مي شود

آن كه در ايجاد اين لقاح، وسايل پزشكي و ابزارهاي مصنوعي مورداستفاده قرار گيرد. به  سلول جنسي ماده )تخمك( صورت مي گير؛ بدون  

اين شكل از توليد نسل »لقاح طبيعي« و به جنين توليد شده با اين روش »جنين طبيعي« گفته مي شود. با اين وجود، گسترش روزافزون  

طبيعي و عادي خود خارج شده و راه هاي غير   پرم و تخمك، بتواند از شكلدانش پزشكي اين امكان را به وجود آورده كه عمل لقاح بين اس

ري از  عادي نيز پيدا كند؛ به طوري كه بارداري و توليد نسل، براي كساني كه نمي توانند يا نمي خواهند از راه طبيعي بارور شوند، با بهره گي

از توليد نسل »لقاح مصنوعي يا آزمايشگاهي« و به جنين توليد شده با اين  امكانات و ابزار مختلف، امري كامال ممكن شده است. به اين شكل  

 (.31:  1395)جوانمرد فرخاني،  روش »جنين مصنوعي يا آزمايشگاهي« گفته مي شود.

 لقاح مصنوعی 

نيست. تلقيح مفهوم اصالحى تلقيح از معني لغوي اش دور    .تلقيح در لغت به معني باردار كردن و لقاح به معناي باردار شدن است

تلقيح مصنوعي بر دو نوع همگون و  .مصنوعي هم بدين معني است كه زن را با وسايل مصنوعي و بدون آنكه نزديكي صورت گيرد، باردار كنند

گيرد. به در تلقيح مصنوعي همگون، بارداري با استفاده از گامت خود زوجين بدون دخالت عامل بيگانه صورت مي    ناهمگون تقسيم مي شود.

در تلقيح مصنوعي ناهمگون، عالوه بر زوج و زوجه عامل سومي نيز در   .طوري كه با استفاده از اسپرم شوهر تخمك همسر او را بارور مي كنند

 (. 55:  1394.)نقيبي و محموديان،  تولد كودک دخيل مي باشد 

زشكي آمريكا لقاح مصنوعي را اينگونه تعريف مي كند:  دانشمندان جهان لقاح مصنوعي را به طرق گوناگوني تعريف مي كنند. انجمن پ

انتقال سلول هاي اصلي بدن به فرآيندي باز مي گردد  .»توليد موجودات شناخته شده از لحاظ ژنتيكي، از طريق انتقال سلول هاي اصلي بدن«

قال داده مي شود. به عبارت ديگر لقاح  كه سلول اصلي بدن، از يك موجود زنده، به تخمك پرورش يافته اي كه هسته آن خارج شده، انت

را در بر مي   DNAمصنوعي ساخت جنيني است كه ژن هاي مشابه يكي از والدين را دارد. تخمك به سادگي گرفته مي شود و هسته آن كه 

ن هسته و با  گيرد، خارج مي شود و بعد هسته سلول بالغ گرفته مي شود و داخل تخمك مي شود. سپس آميزش سلول بالغ با تخمك بدو

ن  تحريك الكتريكي يا شيميايي و تالش براي شروع به تقسيم و تبديل به جنين انجام مي گيرد و بعد از همان روش براي القاء به مادر جايگزي

 (.140:  13۸9. )شيروي،  استفاده مي شود

 مفهوم نسب 

در زبان فارسي به معناي نژاد، اصل و    ۸03نسب، ص  نسب از نظر لغت مصدر و به معناي قرابت، عالقه و رابطه بين دو شي است ماده  

خويشاوندي است. در كتب حقوقي نسب چنين تعريف شده است: »نسب امري است كه به واسطه انعقاد نطفه از نزديكي زن و مرد به وجود  

 (. 1۲۲:  1391.)لطفي،  ي گردد«مي آيد. از اين امر، رابطه طبيعي خوني بين طفل و آن دو نفر كه يكي پدر و ديگري مادر باشد موجود م

 مفهوم ارث 

ارث واژه عربي است و معناي مصدري آن عبارت است از: انساني با مردن انساني ديگر چيزي از ماترک او را به موجب نسب يا سبب  

ت، خواه يكي به  ق.م درباره نسب آمده است: »نسب عبارت است از اتصال كسي به كسي ديگر به وسيله والد  ۸۶1استحقاق يايد. در ماده  

«  ديگري منتهي شود، مانند پدر و فرزند و خواه هر دو به شخص ثالثي منتهي گردد، مانند دو برادر با دو خواهر و يا يك برادر و يك خواهر.

صاحب نسب    اين تعريفي است كه شهيد ثاني آن را در شرح لمعه آورده است شهيد ثاني والدت را به وجه شرعي مقيد كرده و تولد نامشروع را

نمي شناسد و لكن حق آن است كه در نسب حقيقت شرعيه وجود ندارد. نسب شرعي همان نسب عرفي و لغوي است و اينكه ولد زنا محروم  

از ارث مي شود به خاطر فقدان نسب نيست بلكه زنا مانع از توارث مي گردد، مانند قتل كه اگر پدري فرزند مشروع خود را بكشد از او ارث  
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د با اين كه نسب بين آنان برقرار است. پس اگر فرزندي در اثر اهداي گامت به وجود آيد هر چند نامشروع هم تلقي شود مانعي از توارث  نميبر

 (.3۶7:  13۸۶)قبله اي خويي،  نخواهد بود؛ زيرا او قطعة ولد زنا نيست تا از ارث محروم شود. 

 انواع جنین آزمایشگاهی

حاصل از لقاح مصنوعي است كه بسته به اينكه در درمان ناباروري زوجين از كدام روش تلقيح مصنوعي  كودک آزمايشگاهي، همان طفل  

 استفاده شود، متفاوت است و شامل حالت هاي زير مي باشد: 

 )باروري در لوله آزمايش(:    I.V.Fکودک متولد شده از روش   -١

ايشگاه در مجاورت يكديگر قرار ميدهند تا لقاح انجام شود و پس از  در اين روش اسپرم مرد و تخمك زن را مي گيرند و در محيط آزم 

 سلولي( وارد حفره رحم مينمايند.    ۸تا    4دو روز، جنين حاصل را )در مرحله  

 )زیفت(:   Z.I.F.Tکودک متولد شده از روش   -۲

مي دهند تا لقاح صورت پذيرد و سپس  در اين روش اسپرم مرد و تخمك زن را مي گيرند و در محيط آزمايشگاه در كنار يكديگر قرار

جنين تشكيل شده را در حالي كه هنوز تكثير سلولي شروع نشده است به داخل لوله رحم منتقل مي كنند تا رشد جنين به طور طبيعي در  

 داخل لوله رحم انجام گيرد.  

 )گیفت(: G.H.F.Tکودک متولد شده از روش   -٣

مي گيرند و سپس آنها را همراه با هم وارد لوله رحم ميكنند تا هم لقاح، هم رشد جنين به طور  در اين طريق اسپرم مرد و تخمك زن را  

 طبيعي در داخل لوله رحم انجام شود.  

 : I.C.S.Iکودک متولد شده از روش  -4

اسپرم را وارد تخمك ميكنند  در اين حالت به دليل اينكه اسپرم قادر به نفوذ و ورود به تخمك نمي باشد به وسيله دستگاه ويژه اي يك  

و لقاح به طور مصنوعي در محيط آزمايشگاه رخ ميدهد و دو روز بعد از رشد جنين، آن را به داخل رحم منتقل مي كنند. الزم به ذكر است  

 (. 1۶۲:  1391)علوي و عزيزي،  كه مراحل اخذ تخمك و اسپرم از طريق مجاز انجام مي گيرد.

 

 آزمایشگاهی  پیشینه تلقیح مصنوعی و جنین

دكتر مهدي شهيدي )ره(    1345مرحله دوم در سال    پايان نامه اي به نگارش درآمد در  13۲۶اولين بار در زمين تلقيح مصنوعي در سال  

موضوع را با ديدگاه تطبيقي در فقه و حقوق    1349مقاله اي به نام تلقيح مصنوعي منتشر نمود. در مرحله سوم دكتر اسدا... امامي در سال  

با شروع به كار اولين مركز باروري در يزد اساتيد به نام ديگري در اين موضوع مباحثي را تحقيق   13۶۸رانسه و ايران مطرح كردند. در سال  ف

بعد از تشكيل پژوهشكده جهاد دانشگاهي فعاليت هاي پزشكي مربوط به باروري و ناباروري و نيز مباحث فقهي    1377و منتشر كردند. در سال  

قي مربوط به آن ادامه پيدا كرد و اولين سمپوزيوم وضعيت فقهي و حقوقي »انتقال جنين« برگزار شد و مقاالت صاحب نظران در  و حقو

طرحي با نام    1379به چاپ رسيد. در سال    13۸0مجموعه اي به نام »روش هاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق« در سال  

نفر از نمايندگان در صحن علني مجلس كليات آن تصويب شد    111ماده تنظيم شد و با امضاي    5ن نابارور« در  »نحوه اهداي جنين به زوجي

 (. 115:  1390)يثربي،  به صورت قانون در آمد..    13۸۲و بعد از رفع ايرادات شوراي نگهبان در مرداد ماه  

ريكه در اكثر كارهاي حقوقي اين تحقيقات مرجع واقع شده  فقهاء در قم و نجف در سطوح مختلف به بررسي فقهي آن پرداخته اند بطو

  است اگر فقيه در كنار استنباط حكم در موضوع هم شاخت كافي داشته باشد توفيق او در اجتهاد بهتر و داراي استحكام بيشتري است از طرف 

  ( پيامبر و عترت معصومين )ع()فقه و كتاب و سنت  ديگر به تعبير محققانه يكي از اساتيد بزرگ حقوق مواد قانوني ما رو بناست زيربناي آن

 (.115-11۶:  1390)يثربي،  است كه بايد سالها در حوزه هاي علميه در صف شاگردان نشست و ياد گرفت.  

 

 ماهیت و کرامت جنین آزمایشگاهی

سخن مي گويد كه شخصيت دارند    مفهوم كرامت داراي دو بعد اصلي است. اين مفهوم اگرچه در بعد فردي از حقوق و كرامت انسانهايي

  و در ميان ما حاضرند. اما در بعد جمعي كرامت، سخن از انسانيت در ميان است و در اين بعد است كه موجوداتي مانند سلول تخم، رويان چند

فتاري با آنها جايز  روزه، يا جسد انسان كه غالبا شخص انساني تلقي نمي شوند، تحت پوشش مفهوم كرامت انساني قرار مي گيرند و هر ر

نيست. زيرا اين موجودات به مجموعه ي انسانيت تعلقي قوي دارند، و همين تعلق ويژه، الزامات كرامت انساني را به ايشان تسري مي دهد و  

از كرامت انساني،  بنابراين جنين پس از ولوج روح داراي شخصيت حقوقي بالفعل است و برخوردار  .  در نتيجه درجاتي از احترام را پيدا مي كنند

اما »از بدو تشكيل سلول تخم تا زمان كسب شخصيت رويان يا جنين انساني تحت پوشش بعد جمعي كرامت انساني قرار مي گيرد. در اين 
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بالقوه  الحاق آن به انسانيت، به ويژه آن كه    مراحل رويان يا جنين هنوز انسان كامل و برخوردار از كرامت به معناي فردي نيست اما تعلق و

با توجه به نكاتي كه پيرامون كرامت و ابعاد آن بيان شد، مشخص مي    انساني كامل است آن را واجد درجاتي از كرامت و حرمت مي كند«.

شود كه جنين آزمايشگاهي اگرچه تحت بعد فردي كرامت انساني قرار ندارد، چراكه شخص انساني بالفعل تلقي نمي شود، اما تحت پوشش  

رامت انساني قرار مي گيرد و هر گونه رفتاري با آن جايز نيست. در نتيجه طبق اصول استنتاج شده از بعد جمعي كرامت، ماليت  بعد جمعي ك

:  1395)قاسم زاده و صنعتگر،  داشتن جنين آزمايشگاهي كه جنين را در حد يك كاال تنزل مي دهد خالف بعد جمعي كرامت انساني است. 

1۲7-1۲۶.) 

نمي توان در حال حاضر ابن آدم )فرزند آدم( خواند تا مشمول    |مت انساني شامل بني آدم مي شود و يك جنين را  درست است كه كرا

حكم لزوم تكريم شود ولي جنين انسان چه طبيعي و چه آزمايشگاهي؛ بالقوه يك انسان محسوب مي شود و در صورت گذراندن سير تكاملي  

بالقوه است و آن را    نسان كامل تبديل مي شود. البته همان طور كه گفته شد شخصيت داشتن جنينخود قابليت حيات انساني مي يابد و به ا

ات  بالفعل نمي توان يك انسان كامل دانست زيرا اوال در چند ماهه اول شكل گيري نطفه، هيچ حياتي وجود ندارد، ثانيا در ماه هاي پاياني حي

دست كم مي توان گفت كه تا زمان دميده شدن روح در او كه بر  . ملي ديگر مانند مادر استجنيني نيز هنوز وابستگي زيستي او به وجود عا

: 1393)كريمي و كريمي،  اساس نظريه پذيرفته شده در فقه اسالمي، چهار ماهگي جنين است، نبايد شخصيت انساني براي جنين قائل شد.

1۸-17.) 

قانون    957ران نيز به صراحت مشاهده ميشود. به عنوان مثال بر اساس ماده  تفكيك بين جنين و انسان متولد شده در حقوق موضوعه اي

همين قانون كه حمل را  ۸75مدني، »حمل از حقوق مدني متمتع مي گردد، مشروط بر اين كه زنده متولد شود«. اين چنين است كه ماده 

قانون مدني وصيت براي حمل را صحيح ميداند ولي    ۸51ة  در صورتي در رديف وراث قرار ميدهد كه زنده متولد شود. به همين ترتيب، ماد

تملك آن را منوط به زنده متولد شدن آن مي كند. اين موارد به خوبي بيانگر اين مطلب است كه اگرچه جنين بالقوه، انسان محسوب ميشود  

فاوت هاي بين انسان و جنين بايد به نحو  بنابراين، در خصوص كرامت زيستي جنين با توجه به ت  ليكن داراي تمام حقوق يك انسان نيست.

ناشي  ديگري ابراز عقيده نمود و آن را داراي احترام بدانيم نه كرامت. زيرا برخورداري از كرامت مستلزم آن است كه از تمامي حقوق و تكاليف  

اخالقي نمي توان قائل به چنين نظري شد.  از آن برخوردار باشد در حالي كه نه در نظريات فقهي و نه در مقررات قانوني و نه براساس اصول 

. )كريمي و  البته به دليل آن كه جنين منتسب به انسان است، بايد براي حفظ كرامت انساني نسبت به حفظ احترام وي نهايت تالش را نمود

 (.1۸:  1393كريمي،  

 

 قواعد عمومی انتقال جنین از نظر فقهی و حقوقی

آزمايشگاهي با تخمك و اسپرم زن و شوهر و انتقال آن به رحم زن منع قانوني ندارد. برابر قواعد عمومي  در حقوق ايران، تشكيل جنين  

طفل به پدر و مادر ژنتيكي خود، يعني صاحب تخمك و اسپرم، ملحق مي شود و رابطة طفل با صاحبان نطفه رابطه نسب مشروع است و طفل  

يت قهري، نفقه و ارث برخوردار خواهد شد. فقهاي عظام هم به اين امر فتوي داده اند. بديهي  از كليه حقوق اطفال مشروع از قبيل حضانت، وال

است كه اين عمل زنا محسوب نمي شود و دليلي بر منع آن وجود ندارد. پس طبق اصل أباحه بايد مشروع شناخته شود و طفل ناشي از آن  

در مورد انتقال جنيني كه با اسپرم يا تخمك ثالث در آزمايشگاه تشكيل شده يا  بايد به زن و شوهر كه صاحب نطفه هستند ملحق گردد.اما  

در فرضي كه هم تخمك و هم اسپرم از اشخاص ثالث است و جنين حاصل از آن به رحم زن شوهردار بيگانهاي انتقال مي يابد، مسأله قابل  

اند و برخي به مشروعيت آن به استناد اينكه زنا به شمار نمي آيد  بحث و مورد اختالف است. بعضي از فقهاي معاصر آن را نامشروع دانسته  

در حقوق جديد هم با توجه به اينكه عمل توليد مثل به روش مذكور زنا به شمار نمي آيد و تعريف زنا برآن صدق نمي كند،   فتوا داده اند.

 اصوال نبايد آن را ممنوع دانست، هر چند كه قانون جديد تشريفاتي براي آن قائل شده است. مسأله مهم در اينجا حكم وضعي انتقال جنين با 

 (.۸0-۸1:  13۸3)صفايي،  ر روشن تر، وضعيت نسب طفلي است كه از اين طريق به دنيا مي آيد.  نطفة اجنبي و به تعبي

 

 شرایط ارث بردن جنین  

قانون    ۸75يكي از شرايط ارث، وجود وارث حين فوت مورث است. بدون وجود وارث، انتقال اموال مورث قابل تصور نيست. برابر ماده  

افرادي كه در لحظه فوت مورث در قيد حيات   ت مورث است. عالوه بر وجود مورث و وجود تركه كليه مدني شرط وراثت زنده بودن در حين فو

 باشند و بين آنها رابطه نسبي يا سبيعي وجود داشته باشد، به عنوان وارث تلقي و با رعايت اقربيت به ميت از مورث ارث مي برند. يكي از 

قانون مدني از حقوق مدني    957شته باشند جنين يا حمل است. حمل نيز برابر ماده  افرادي كه در لحظه فوت مورث ممكن است وجود دا

 متمتع مي گردد. هبه، وصيت و ارث از جمله حقوقي است كه حمل از آن مي تواند بهره مند شود. 

 شرايط بهره منادي جنين از تركه متوفي عبارت است از: 
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وول « پس از مدت كوتاهي از ورود نطفه مرد در رحم زن در صورت  ا پرماتوزا« در »ورود سر »اس  -اول. انعقاد نطفه در لحظه فوت مورث  

مساعد بودن ساير شرايط موجب انعقاد نطفه مي گردد. با اين وضعيت چنانچه انعقاد نطفه به طور طبيعي بعد از فوت مرد و يا با روش هاي  

از پادر خود ارث نمي برد. علت اين امر اين است كه در لحظه انعقاد  جنين تشكيل شده در اين حالت    مصنوعي پس از فوت وي صورت بگيرد،

قانون مدني شرط وراثت زنده بودن حين فوت مورث است و   ۸75نطفه، مورث جنين يعني پدر او در قيد حيات نبوده است. به صراحت ماده  

هم متولد شود اگرچه فورا پس از تولد بميرد. لحظة انعقاد    اگر حملي باشد، در صورتي ارث مي برد كه نطفه او حين الموت منعقاد بوده و زنده

قانون ما ني »در صورت اختالف در زمان انعقاد    ۸77برابر ماده  .نطفه از راه آزمايشات پزشكي و يا با استفاده از امارات قانوني احراز مي گردد

ر از امارات قانوني اثبات نسب رعايت حداقل شش ماه و حداكثر  نطفه، امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرر است، رعايت خواهد شد«. منظو

طفل در زمان زوجيت ملحق به شوهر    115۸و بعد از آن است. برابر ماده    115۸طفل مذكور در مواد    ده ماه، فاصله نزديكي شوهر با زن تا تولد

از ده ماه نگذشته باشد. »در حقوق فرانسه نيز انعقاد نطفه    كمتر از شش ماه و بيشتر  است، مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد  

 (.70-71:  139۲صادقي مقدم،  حمل شرط وراثت او دانسته شده است« )

يكي از شرايط ديگر براي ارث بردن حمل زنده متولد شدن جنين است. در صورتي كه جنين در رحم   -دوم. زنده متولد شدن حمل  

بيايد و يا با جراحي مرده از شكم مادر خارج شود، از ارث محروم خواهد شاد. در صورتي كه فوت مورث بعد از   مادر مرده باشد و مرده به دنيا

قانون مدني   ۸75انعقاد نطفه و قبل از تولد جنين باشد، زنده متولد شدن طفل كاشف از مالكيت وي بر تر كه از لحظه فوت است. برابر ماده 

مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي برد كه نطفه او حين الموت منعقاد بوده و زنده هم    شرط وراثت زنده بودن در حين فوت 

 (. 71:  139۲صادقي مقدم،  متولد شود اگرچه فورا پس از تولد بميرد. )

تولد محل    در صورتي كه طفل در رحم مادر و تا لحظة تولد زنده باشد ولي حيات وي پس از لحظه  -سوم. طفل مشكوک الحيات نباشد

. در  «قانون مدني مقرر مي دارد: »با شك در حيات حين والدت، حكم وراثت نمي شود  ۸7۶ترديد باشد، طفل مذكور ارث نمي برد. ماده  

صورت وجود عاليم حياتي بعد از تولد كامل طفل، وي از ارث بهره مند مي گردد. »حقوق حمل را به اعتبار وجود جوهر انسان در هستي او  

 .مي دارند «انسان  

حظة انعقاد نطفه، اطالق جنين يا حمل به موجود زنده مذكور در عرف، به ويژه در عرف جامعه پزشكي بالمانع است. در صورتي كه لاز 

در لحظه فوت مورث در جمع وراث، جنين وجود داشته باشد و زنده متولد شدن جنين موجب محروميت تمام يا بعضي از وراث گردد تا تولد  

امكان تقسيم تركه وجود ندارد. مانند اينكه جنين در رحم زن متعه اي باشد كه برابر مقررات از مورث ارث نمي برد و در طبقه اول  جنين  

جنين باعث محروميت وراث طبقه ديگر يعني برادر و خواهر ميت    وارث ديگري غير از حمل مذكور وجود نداشته باشد و زنده متولد شدن

 رت تقسيم تركه، ممنوع است. خواهد شد. در اين صو

در صورتي كه زنده متولد شدن طفل مانع از ارث بردن ديگران نشود بلكه تنها سهم آنها را تقليل دهد، تقسيم ارث بر عمل مي آيد. اما  

كنار گذاشته    -براي تأمين سهم او از تر كه به ميزان سهم وي در صورتي كه با وسائل پزشكي امكان تعيين جنس جنين وجود داشته باشد  

مي شود و اگر بنا به داليلي از جمله عدم امكان تعيين جنس در روزهاي نخستين تشكيل جنين، جنس حمل معلوم نباشد و ساير ورثه، اصرار  

  در   است  بديهي.  شود  مي   تقسيم تركه بقيه  و  گذاشته كنار  پسر  دو  ۂ قانون مدني حصهاي مساوي حص  ۸7۸بر تقسيم داشته باشند برابر ماده  

آنها داده مي شود كه به طور مساوي تقسيم مي كنند. در صورتي كه يك  به مذكور حصه باشد پسر دو و بيايد دنيا به زنده حمل كه صورتي

ين  پسر يا يك دختر يا يك پسر و يك دختر باشد باقيمانده، به ساير ورثه پرداخت مي گردد و اگر جنين زنده به دنيا نيايد تمام حصه مذكور ب

 (.71-7۲:  139۲صادقي مقدم،  ر ورثه بر اساس ضوابط ارث تقسيم مي گردد. )ساي

 

 ابعاد و شرایط ارث کودکان حاصل از لقاح مصنوعی 

ق.م آمده است: »اگر حملي باشد در صورتي ارث   ۸75در فقه اسالمي و قانون مدني براي ارث حمل دو شرط ذكر شده است. در ماده  

نعقد بوده و زنده هم متولد شود؛ اگرچه فورا پس از تولد بميرد.« در بحث اهداي گامت در صورتي كه انعقاد مي برد كه نطفه او حين الموت م

نطفه در رحم مادر بعد از فوت مورث باشد مستلزم يك اشكال مهم خواهد بود و آن اين است كه چنين حملي اگر از پدر ارث ببرد با شرط  

گاهي مشكل ناباروري به ضعف  .   شريفه »يوصيكم اهلل في اوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين« منافات دارد  اول منافات دارد و اگر ارث نبرد با آيه

يا فقدان اسپرم زوج مربوط مي شود كه درمان ناباروري با اهداي اسپرم صورت مي پذيرد و گاهي مشكل ناباروري با فقدان يا ضعف تخمك 

خمك درمان محقق مي شود و گاهي مشكل ناباروري از جانب زوجين است كه با اهداي جنين  زوجه ارتباط دارد كه در اين فرض با اهداي ت

)قبله  درمان صورت مي گيرد و باألخره گاهي جنين متعلق به زوجين به علت ناسالم بودن رحم زن از طريق رحم زن ديگري متولد مي شود.

 (. 3۶7:  13۸۶اي خويي،  
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 تحلیل فروض و حاالت مختلف مساله

 توارث در تلقیح با اسپرم شوهر الف(

به عقيده عموم فقهاي فريقين )اماميه و اهل سنت( هرگاه تلقيح مصنوعي )اعم از داخل يا خارج رحمي( با استفاده از اسپرم شوهر و  

تالف مياني(  تخمك و رحم زوجه با همسر ديگر شوهر صورت گيرد، كودک به صاحب اسپرم )شوهر( و يا زوجه صاحب تخمك يا رحم )بنابر اخ

منتسب خواهد بود و نتيجتا توارث ميان آنها برقرار مي گردد. از فقهاي اماميه فقط مرحوم آيت اهلل حكيم به عدم انتساب طفل به صاحب  

 (. 3۸:  13۸5)صفايي و علوي قزويني،  اسپرم )شوهر( فتوا داده و كودک را تنها به مادر ملحق دانسته است

 ب( توارث در اهدای گامت 

ناباروري گاهي ناشي از ضعف يا فقدان اسپرم زوج است كه درمان آن با اهداي اسپرم صورت مي پذيرد، و گاهي ناباروري با فقدان    مشكل

يا ضعف تخمك زوجه ارتباط دارد كه در اين فرض درمان ناباروري با اهداي تخمك تحقق مي يابد، و گاهي مشكل ناباروري از جانب زوجين  

طريق اهداي جنين صورت مي گيرد، و باالخره گاهي جنين متعلق به زوجين است، ولي به علت ناسالم بودن رحم زن،   است كه درمان آن از

كودک متولد مي شود. حال هر يك از صورت هاي فوق را جداگانه مورد بررسي قرار   (مادر جانشين) از طريق انتقال جنين به رحم زن ديگر

 .خواهيم داد

 ت اهدای اسپرم )بیگانه( . وضعیت توارث در حال١

در صورتي كه زوج فاقد اسپرم بارور بوده، وليكن زوجه داراي تخمك بارور و رحم سالم باشد، معموال درمان ناباروي از طريق اهداي  

سو  اسپرم صورت مي گيرد. در مسأله اهداي اسپرم اولين سؤالي كه مطرح مي شود، وضعيت نسب كودک متولد شده با صاحب اسپرم از يك  

گيرندگان اسپرم اهدايي از سوي ديگر است. قدر مسلم اين كه زوج فاقد اسپرم با كودک متولد شده هيچ گونه رابطه نسبي ندارد و اين    |و  

ي  دو از يكديگر ارث نمي برند؛ زيرا نسب امري است كه از تكون طفل از نطفه ديگري انتزاع مي شود و در مسأله مفروض هيچ گونه رابطه توليد

تكويني ميان زوج فاقد اسپرم و طفل متولد شده وجود ندارد. برعكس، كودک به صاحب نطفه ملحق مي گردد و رابطه توارث نيز ميان آنها  و  

 . برقرار مي شود؛ زيرا معيار ثبوت نسب كه همانا تكون طفل از نطفه ديگري است، در مورد آنها صادق است

 . وضعیت توارث با اهدای تخمک ۲

زوجه داراي رحم سالم، ولي فاقد تخمك سالم باشد و زوج نيز داراي اسپرم سالم باشد، براي درمان ناباروري از تخمك زن    در صورتي كه

  ديگر، خواه زن دوم مرد يا بيگانه، استفاده مي شود. در صورت اهداي تخمك از سوي اجنبيه به زوجين نابارور و تلقيح آن با اسپرم زوج، و 

ه به رحم زن )زوجه( دريافت كننده تخمك، اين سؤال مطرح است كه رابطه توارث كودک متولد شده با كدام يك از  انتقال جنين تشكيل شد

 (.39-41:  13۸5)صفايي و علوي قزويني،  دو زن صاحب تخمك يا رحم ثابت است؟

است و بر عكس، زن صاحب    زن صاحب رحم، مادر شرعي و قانوني طفل  .اني متفاوت استبپاسخ به اين سؤال با توجه به اختالف م

اوين  تخمك، هيچ رابطه نسبي با طفل ندارد؛ زيرا اساسا خطايات شارع و قانونگذار همواره متوجه عموم افراد جامعه است. از اين رو الفاظ و عن

قانونگذار از معناي رايج  مأخوذه در ادله شرعي و قانوني، محمول بر معاني عرفيه است، مگر در مواردي كه قرينه خاصي مبني بر عدم پيروزي  

عرفي در ميان باشد. از سوي ديگر با مراجعه به عرف آشكار مي شود كه در عرف نيز عنوان »مادر« به زني اطالق مي شود كه كودک را به  

د كه فرزندش را  دنيا مي آورد؛ چنان كه مفهوم »مادر« در حيواناتي كه از طريق والدت توليد مثل مي نمايند نيز، به حيواني اطالق مي شو

  متولد مي كند. بنابراين، مفهوم عرفي و لغوي »مادر« يكسان است؛ نتيجتا در مورد دخالت دو زن در پيدايش طفل نيز مي توان ادعا نمود كه

و رابطه مادر واقعي كودک زن صاحب رحم است كه نوزاد را متولد كرده است، و طفل مزبور هيچ انتسابي با زن صاحب تخمك ندارد. از اين ر

ولي بنابر مبناي كساني كه مادر طفل را صاحب تخمك مي دانند، رابطه توارث  .  توارث نيز تنها ميان كودک و زن صاحب رحم برقرار مي شود

تنها ميان طفل و صاحب تخمك برقرار مي شود و صاحب رحم با كودک تولد يافته هيچ گونه ارتباط نسبي نداشته و توارث نيز ميان آنها  

 ر نخواهد شد. برقرا

 . وضعیت توارث در حالت اهدای جنین٣

 : فروض زير قابل تصور است  به طور كلي در اين رابطه

. اگر زن صاحب تخمك مادر قانوني طفل باشد، در اين صورت رابطه ورائت تنها ميان طفل و زن صاحب تخمك برقرار مي شود، و هيچ 1

ار نخواهد شد، هر چند معتقد باشيم كه ميان زن صاحب رحم و كودک مزبور رابطه  گونه رابطه توارث ميان كودک و زن صاحب رحم برقر

قرابت وجود دارد و زن صاحب رحم به منزله مادر رضاعي طفل است؛ زيرا قرابت مادر جانشين از حيث آثار نسب مانند قرابت خويشاوندي  

رابطه توارث موجود    -همانند قرابت رضاعي    -بت مادر جانشين  نيست و فقط از جهت ممنوعيت نكاح همانند قرابت نسبي است؛ لذا در قرا

 نيست.
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مادر قانوني طفل باشد، در اين حالت رابطه توارث ميان طفل و مادر جانشين برقرار مي گردد،    (. اگر مادر جانشين )زن صاحب رحم۲

هر چند مادر جانشين زوجه صاحب اسپرم نباشد؛ زيرا همان گونه كه سابقا بيان شد، توارث صرفا تابع ثبوت رابطه نسب عرفي است و تحقق  

شرط نيست؛ لذا در غير مورد زنا، تمام فرزندان از والدين عرفي و طبيعي خود ارث    نكاح صحيح يا وجود شبهه ميان پدر و مادر طفل در آن

مي برند، و با توجه به اين كه مسأله )مادر جانشين( با اسپرم يا تخمك بيگانه مصداق حقيقي زنا نيست؛ رابطه توارث به شرح فوق در اين  

 حالت نيز برقرار مي گردد. 

ب تخمك هر دو مادر قانوني طفل محسوب شوند، در اين صورت بايد ابتدا اين مسأله را مورد بررسي  . هر گاه مادر جانشين و زن صاح3

ار  قرار دهيم كه آيا ممكن است يك فرد از دو مادر و يا دو مادر از يك فرزند ارث ببرند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، سهم االرث آنها چه مقد

يعني يك سوم تركه در فرض نداشتن اوالد و يك ششم در صورت وجود اوالد يا اخوه    -ث مادر  است؟ به عقيده برخي از صاحبنظران سهم االر

ميان دو مادر تقسيم مي شود و چنانچه يكي از دو مادر فوت نمايد كودک مزبور سهم االرث خود را مطابق قواعد ارث از هر يك    -براي متوفا  

 (.43:  13۸5)صفايي و علوي قزويني،  از آن دو مي برد  

 

 در خصوص ارث کودکان حاصل از لقاح مصنوعی   دیدگاه های حقوقدانان

اصوال وجود شخص طبيعي از نظر حقوقي با تولد او محقق مي شود و از آن تاريخ آثار حقوقي بر آن مترتب خواهد شد. از آنجا كه  

ق.م صرف زنده متولد شدن ولو    957ماده  شخصيت قابليتي است كه موجب مي شود شخص صاحب حق و تكليف گردد، برهمين اساس طبق  

بنابراين جنين از نظر حقوقي همانند ساير انسان ها از  .  اينكه طفل بالفاصله فوت كند سبب مي شود طفل، تمام آثار حقوقي را كسب نمايد

شروطي كه در قانون براي  بعضي حقوق متمتع مي گردد كه در فقه اسالمي و قانون مدني ايران اين موضوع تصريح شده است؛ اما بايستي  

قانون مدني نسب را به طور مطلق شرط وراثت قرار داده لكن در قانون تعريفي از    ۸۶1تمتع جنين بيان شده، محقق گردد. قانونگذار در ماده  

عبارت است از تكون  نسب ارائه ننموده و به نظر مي رسد در تبيين ماهيت نسب از عرف پيروي كرده كه از نظر عرف منشأ اعتبار رابطه نسبي  

يك انسان از اسپرم مرد و تخمك زن. به عبارت ديگر عرف پس از پيدايش طبيعي طفل از والدين خويش، يك امر اعتباري و قراردادي را بين  

و قفقازي    حاجي عزيزيطفل و والدين او برقرار مي كند كه آن را نسب ناميده و بر اين رابطه اعتباري آثاري همچون ارث مترتب مي نمايد )

 (.1۲5:  1393االصل،  

ق.م مي گويد: »شرط وراثت زنده    ۸75قانون مدني ارث بردن جنين و شرايط آن به صراحت بيان شده است. ماده    957و    ۸75در مواد  

دد كه عالوه بر  بودن در حين فوت مورث است اگرچه فورا بعد از تولد بميرد«. از مفهوم مواد قانون مدني و فقه اسالمي چنين استنباط مي گر

 وجود شرايط عمومي ارث دو شرط اساسي براي تمتع جنين از ارث وجود دارد كه عبارتند از:

 انعقاد نطفه جنين در زمان فوت مورث )موجود بودن جنين(    -1

 زنده بودن جنين هنگام تولد.   -۲

قد شده باشد. مبناي حكم قانون اين قاعده عقلي  بنابراين حمل در صورتي مي تواند از مورث خود ارث ببرد كه نطفه او حين فوت منع

است كه »مالكيت قائم به معدوم نمي شود؛ به عبارتي ديگر، با مرگ مورث تر كه به طور قهري انتقال مي يابد و به ملكيت شخصي در مي  

با توجه به اينكه قانون  .مي رود را ندارد  مورث موجود باشد زيرا، معدوم قابليت جذب حقي را كه در اثر قرابت به سوي او  آيد كه در هنگام فوت

گذار داشتن نسب مشروع را شرط تحقق وراثت دانسته، بنابراين هر گاه شوهر نتواند با همسر خود نزديكي كند و از طريق عادي صاحب فرزند  

ر در زمان حيات او انجام و از اين  شود ولي عقيم نبوده و نطفه اش داراي ماده حياتي باشد، در اين صورت اگر تلقيح مصنوعي با نطفه شوه

طفل بي شك ملحق به شوهر يعني صاحب نطفه خواهد بود و از او ارث خواهد برد،    طريق طفلي متولد شود، به نظر بسياري از علماي حقوق،

تأثيري در نسب قانوني او  بنابراين مالحظه مي شود تكون جنين از طريق لقاح مصنوعي  .زيرا تمام شرايط الزم براي نسب قانوني را دارا است

 (.1۲5-1۲۶:  1393حاجي عزيزي و قفقازي االصل،  )  .ندارد زيرا، قانون عمل نزديكي را شرط نسب قانوني قرار نداده

 

 بررسی ابعاد و شرایط نسب کودکان حاصل از لقاح مصنوعی 

ولد شده با صاحبان اسپرم و تخمك از  در مسأله اهداي اسپرم و تخمك نخستين مسئله اي كه مطرح مي شود، وضعيت نسب كودک مت

يك سو و گيرندگان اسپرم و تخمك و صاحب رحم از سوي ديگر است. آنچه مسلم است زوج فاقد اسپرم با كودک متولد شده رابطه نسبي  

ك و كودک  ندارد و از يكديگر ارث نمي برند و صاحب اسپرم پدر طبيعي اين كودک است و رابطه مادري و فرزندي فقط بين صاحب تخم

ض  برقرار مي شود. اما در مورد زوج فاقد اسپرم نيازي به استدالل نيست؛ زيرا، گفته شد، نسب يك نوع اتصال است به وسيله والدت و در مفرو 

 (.3۶7:  13۸۶)قبله اي خويي،  ما هيچ نوع والدت بين آن دو وجود ندارد؛ اما اينكه، صاحب اسپرم پدر كودک به شمار مي رود  
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قانون مدني اعالم ميدارد: »حمل از حقوق مدني متمتع مي گردد، مشروط بر اين كه زنده متولد شود«. همچنين بنابر ماده    957ماده  

قانون مدني: »قرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود«. در اينكه كودک آزمايشگاهي از هنگامي كه به حرم انتقال    1۲70

صادق است؛ ولي مسأله اي كه به ذهن مي رسد، اين است   رات است. شكي نيست؛ زيرا عنوان »حمل« عرفا بر اوپيدا مي كند شامل اين مقر

كه آيا كودک آزمايشگاهي، پس از انعقاد نطفه و مادام كه به رحم منتقل نشده است، مي تواند به موجب مقررات باال از حقوق مدني متمتع  

پس از تحقق شرط، يعني، زنده متولد شدن بتوان حقوق مذكور را براي او، از همان دوران تكامل خارج    شود و يا مقوله قرار گيرد، به طوري كه

 (.171-17۲:  1391)علوي و عزيزي،  از رحم، ثابت دانست؟

از اين جهت كه قانون، حقوق مذكور را براي »جمل« شناخت و حمل عرفابه جنيني اطالق مي شود كه در داخل رحم در حال تكامل  

ت و اين عنوان به نطفه تركيب شده، مادام كه در خارج رحم است، صادق نيست، عبارات مواد باال را نمي توان شامل كودک آزمايشگاهي  اس

در دوران مذكور دانست. برعكس، با در نظر گرفتن روح مقررات مذكور، به خوبي مي توان دريافت كه منظور اصلي قانونگذار، شناخت حقوق  

ه تركيب شده به عنوان يك انسان بالقوه است. اعم از آنكه تركيب و تشكيل او در خارج يا خارج از رحم باشد و ابتداي پيدايش  مزبور براي نطف

ذكر عنوان »حمل« از جهت مادر عادي و طبيعي است    و تكامل در داخل رحم خصوصيتي ندارد كه حقوق باال را به جنين منحصر كرده باشد.

طفل از ابتدا در داخل رحم آغاز مي گردد، و مورد بحث، در گذشته سابقه نداشته است. استدالل اخير قوي است و    كه در آن تكوين و تشكل

نمي توان خالف آن اظهار نظر كرد. بدين جهت مواد مذكور در باال، بدون ترديد، نسبت به كودک آزمايشگاهي در دوران خارج از رحم نيز  

 (.17۲:  1391)علوي و عزيزي،    شمول خواهد داشت.

 

 حاالت مختلف  نسب کودکان حاصل از رحم جایگزین 

 نسب پدری - ١

 الف( دیدگاه اول: فاقد نسب پدری

در اين ديدگاه كودک متولد از روش رحم جايگزين، فاقد نسب پدري است؛ زيرا حمل و والدت بايد در فراش و با نزديكي بين زن و  

جايگزين ايجاد حمل در فراش و با نزديكي بين زن و شوهر صورت نگرفته است پس    ش رحمشوهر صورت گيرد در حالي كه در بارداري به رو 

اين ديدگاه صحيح به نظر نمي رسد، زيرا آن چه سبب انتساب كودک به پدر و مادر  .  كودک به زوج كه صاحب اسپرم است منتسب نمي شود

در واقع اين كه نطفه  .شوهر وجود ندارد تا در تحقق نسب مؤثر باشدميشود رابطه زوجيت بين آنهاست و خصوصيتي در نزديكي بين زن و  

زوجين در چه مكاني نهاده و تكثير شده است اهميتي ندارد، آن چه مهم است تعلق نطفه به زوجين ميباشد كه در بارداري به روش رحم  

د، هيچ تأثيري در حقوق و وظايف فرزندي و آثار  فرزن  جايگزين، چنين وصفي موجود است و طبيعي يا غيرطبيعي بودن روند به وجود آمدن

مترتب بر آن ندارد، زيرا نزديكي بين زن و شوهر به عنوان مصداق معمول بارداري مي باشد و ايجاد رابطه مشروع، منحصر به آميزش طبيعي 

ا عدم الحاق كودک به پدر و مادر باشد  نيست، بنابراين آميزش طبيعي به خودي خود خصوصيتي ندارد تا بود و نبود آن مالكي براي الحاق ي

 (.70-71:  1397بياتي و رنجبر قاسمي،  )

 قرارداد   در توافق براساس پدری  نسب : دوم دیدگاه( ب 

ديدگاه  .  در اين ديدگاه از آنجا كه قرارداد منعقده به وسيله افراد عاقل و بالغ ميباشد تعيين والد نيز براساس آن توافقات صورت مي گيرد

تواند مورد پذيرش قرار گيرد، زيرا نسب به واسطه انعقاد نطفه از نزديكي بين زن و مرد به وجود مي آيد و منشأ تكويني و واقعي دارد،  نيز نمي  

حاكميت  پس با انعقاد قرارداد نمي توان اين رابطه را تغيير داد. به عبارت ديگر، اگرچه قرارداد استفاده از روش رحم جايگزين با توجه به اصل  

قانون مدني پذيرفته شود و بر اساس اصل حاكميت اراده، تعهدات طرفين قرارداد بر اساس اراده آنها ايجاد شود،    11اراده ميتواند در قالب ماده  

د نسب،  اما در قرارداد استفاده از روش رحم جايگزين، همه آثار قرارداد نمي تواند بر اساس اراده طرفين تعيين گردد و پارهاي آثار قهري مانن

 (.71:  1397بياتي و رنجبر قاسمي،  به صورت قهري و غيرارادي بر آن مترتب ميشود)

 ج( دیدگاه سوم: نسب پدری براساس ارتباط ژنتیکی 

اين  اين ديدگاه به ارتباط ژنتيكي كودک توجه دارد و كسي را پدر اين كودک ميداند كه اسپرم او در تشكيل جنين نقش داشته است.

 . ني فقهي و حقوقي سازگارتر است از نظر پزشكي نيز ماده سازنده جنين از ناحيه پدر، اسپرم موجود در مني وي است  ديدگاه با مبا

 نسب مادری - ۲

براي توليد و پرورش جنين، زن دو نقش عمده دارد. يكي دادن تخمك و تركيب تخمك با اسپرم مرد و ديگري جاي دادن اين موجود  

در واقع، پدر تنها از نظر ژنتيكي با فرزند خود رابطه طبيعي و خوني دارد، اما مادر هم از نظر ژنتيكي،  .  شد و نمومركب در رحم، جهت تغذيه و ر

اگر  .  يعني از طريق تخمك و هم از نظر فيزيولوژيك، يعني از طريق نگه داري كودک در رحم خود با فرزند خويش رابطه خوني و طبيعي دارد
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يب گردد و جنين تشكيل شده در رحم آن زن پرورش يابد، بدون هيچ گونه ترديدي، زن، مادر اين كودک و  اسپرم مردي با تخمك زني ترك

مرد، پدر اوست. اما در روش استفاده از رحم جايگزين، اسپرم و تخمك زوجين )پدر و مادر حكمي( پس از لقاح در رحم زن ديگري )مادر  

لت هر يك از اين دو زن، يكي از طريق تخمك و ديگري از نظر نگه داري در رحم خويش  جانشين( كاشته شده و باردار مي شود، در اين حا

 حال اين سؤال مطرح مي شود كه مادر اين كودک كيست؟  (.  7۲:  1397بياتي و رنجبر قاسمي،  با كودک متولد شده ارتباط طبيعي دارند. )

 الف( دیدگاه اول: فاقد نسب مادری

 . ديكي بين زن و شوهر، كودک متولد شده را فاقد نسب ميدانندعده قليلي به علت عدم وقوع نز

 ب( دیدگاه دوم: مادر جایگزین مادر قانونی طفل است. 

بر اساس اين نظريه، مادر كسي است كه فرزند را زاييده باشد؛ چه صاحب تخمك باشد و چه نباشد. دليل اين دسته از فقها )حلي، حسن  

سورة    14سوره زمر، آيه    ۶سوره نحل، آيه    7۸سوره مجادله، آيه    ۲( برخي آيات قران )آيه  ۸3، ص7ق، مختلف الشيعه، ج1413بن يوسف،  

سوره احقاف( است كه مادر را كسي مي داند كه فرزند را زاييده است. ولي بايد توجه داشت كه آيات در بيان مقام مفهوم مادري    15لقمان، آيه  

)صادقي  يح نمي باشد.نيستند، بلكه در مقام رد توهماتي چون ظهار و ... مي باشند و لذا استدالل به اين آيات براي درک مفهوم »ام« صح

 (.۲13:  1393مقدم و موحدي ساوجي،  

 ج( دیدگاه سوم: مادر حکمی )ژنتیکی( مادر قانونی طفل است 

بيشتر فقها معتقدند كه فرزند ملحق به صاحب نطفه و تخمك است؛ خواه نطفه و تخمك تجميع يافته و در رحم زن ديگري قرار گيرد  

اين  .  ته عده اي از فقها الحاق را وابسته به اين ميدانند كه ثابت شود منشأ طفل نطفه و تخمك استالب. يا در رحم مصنوعي رشد و نمو پايد

استظهار به ديدگاه اول نزديك مي شود زيرا يكي از داليل آنها اين بود كه هيچ استبعادي ندارد كه طفل در شخصيت و روح و روان ملحق به  

برخي با پذيرش  .  نموده اند كه البته مالک، عرف پزشكان به عنوان يك عرف خاص است  تنادصاحب رحم باشد. عده اي در الحاق به عرف اس

اين ديدگاه، معتقدند كه صاحب رحم مادر رضاعي طفل محسوب مي شود و كودک، فرزند رضاعي اوست؛ زيرا تمام گوشت و استخوان او از  

ا شير مي دهد به داليل مختلف اولويت دارد. از اين رو از دواج ميان كودک  صاحب رحم رشد و نمو يافته و بر مادري كه يك شبانه روز فرزند ر

البته بر اين استدالل خدشه وارد شده است و صرف رشد و نمو يافتن كودک  .  و صاحب رحم حرام است، ولي اين ها از همديگر ارث نمي برند

ر مادري از راه نامشروع صاحب شير باشد و كودكي را ماهها شير  از زن، علت تامه براي مادر رضاعي شدن تلقي نمي شود؛ به همين دليل اگ

 (.۲13-۲14:  1393)صادقي مقدم و موحدي ساوجي،  دهد، مادر رضاعي طفل نمي شود.

)بياتي و رنجبر  آيت اهلل صافي گلپايگاني،  آيت اهلل خامنه اي   ،اين ديدگاه در ميان فقها طرفداران زيادي دارد از جمله آيت اهلل خميني

 (.7۲-73:  1397سمي،  قا

 

 دخالت نسب در وجوب نفقه 

روشن شدن وضعيت نسب جنين آزمايشگاهي مهم ترين حكم وضعي است؛ زيرا نسب، احكام وضعي كودک كه مربوط به نفقه است را  

توليد و انتقال جنين اگر  تحت الشعاع قرار مي دهد. حكم تكليفي توليد و انتقال جنين هر چه باشد، جواز يا حرمت، تأثيري در انتساب ندارد.  

جنين آزمايشگاهي با داشتن دو شرط موجود    حرام هم باشد كودک ناشي از آن، پدر و مادر دارد؛ اما بايد ديد او به چه كساني منتسب است.

شمار نزديكان    بودن و زنده متولد شدن، از حق نفقه برخوردار است. از نظر نسب، جنين آزمايشگاهي ملحق به صاحبان نطفه است و چون در

نسبي است، مشمول احكام نفقه است. از كلمات فقها به دست مي آيد كه رابطه زوجيت زن و مرد يا اعتقاد به چنين رابطه اي )شبهه( سبب  

ا«. مواد  انتساب كودک به پدر و مادر مي شود ولي زنا نسب را ثابت نمي كند: »النسب يثبت مع النكاح الصحيح و مع الشبهه و ال يثبت مع الزن 

مربوط به نسب در قانون مدني، نزديكي و مواقعه را بيان كرده اند؛ چون راه طبيعي انعقاد نطفه است. بيشتر فقها و حقوقدانان    1159و    115۸

از لقاح  معاصر اين موضوع را جايز مي دانند و تنها عده كمي از فقها نظرشان عدم جواز آن است. برخي از حقوقدانان مي گويند: »طفل متولد  

در تلقيح مصنوعي رابطه زوجيت بين  » و برخي ديگر معتقدند: «مصنوعي از مني شوهر قانوني است و نزديكي تأثيري در نسبت قانوني ندارد

زن و مردي كه پدر و مادر او محسوب مي شوند، وجود دارد و طفل نيز از تركيب نطفه هاي اين دو ايجاد شده است؛ پس بايد وسيله امتزاج  

 (. ۸5-۸۶:  139۸)اسفندياري و بكلو،  از ياد برد و با تحقق اين شرايط، نسب طفل را مشروع دانست«.را  

 نتيجه گيري

 گردد:زير حاصل مي   نتايج  به مطالب گذشته  با عنايت 

  صاحبان اسپرم. تخمك ميان طفل و  نسب  ثبوت يا عدم ثبوت  شوند، تابع متولد مي  تلقيح مصنوعي  كه از طريق ارث كودكاني  مساله -1

در مساله   يا رحم يا هر دو )بنا بر اختالف مباني  تخمك از يك سو، و صاحب  اسپرم  نسبي ميان طفل و صاحب  و يا رحم است. چنانچه رابطه
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  و والدين   بي ميان كودک، هرگاه رابطه نسشود. بر عكس نيز برقرار مي  ها آن  ميان  شناخته شود، توارث   نسب مادري( از سوي ديگر، به رسميت

 ها نيز منتفي خواهد بود. او برقرار نباشد، توارث ميان آن  ژنتيكي

و نتيجتاً   است   اسپرم ) شوهر( منتسب  از داخل يا خارج رحمي( با استفاده از اسپرم شوهر، كودک صاحب   )اعم  مصنوعي   در تلقيح-۲

 گردد.ها نيز برقرار مي توارث ميان آن 

از   نسبي ندارد و به اين جهت  رابطه هيچ گونه شده متولد  با كودک ناباروري از طريق اهداي اسپرم، زوج فاقد اسپرم  درمان  در شيوه-3

 برقرار خواهد شد.   هاتوارث ميان آن  اسپرم )اجنبي( تنها رابطه  نسبي ميان طفل و صاحب   رابطه  برند، بلكه به دليل ثبوت يكديگر ارث نمي 

هيچ   تخمك  و برعكس، زن صاحب   طفل است  مادر شرعي و قانوني   رحم  ناباروري از طريق اهداي تخمك، زن صاحب   درمان   يوهدر ش  -4

 شود. برقرار مي   رحم  صاحب   و زن  ميان كودک  توارث نيز تنها   رابطه  نسبي با طفل ندارد. بنابراين   رابطه 

  ها رابطه توارث ميان آن  و شرعي طفل است و بدين لحاظ   پدر قانوني  اسپرم   جنين، صاحب   اهداي ناباروري از طريق    درمان  در شيوه  -5

رحم )مادر جانشين(    نيز ميان طفل و زن صاحب   توارث  طفل بوده، بنابراين، رابطه   و قانوني  مادر شرعي   برقرار خواهد بود، و نيز مادر جانشين 

 برقرار خواهد شد 
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 راجع ممنابع و  
. تحمل هزينه هاي نفقه جنين آزمايشگاهي. پژوهش نامه مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي.  139۸اسفندياري، رضا و اقدس بكلو. [1]

 . 3سال اول، شماره  

فصلنامه پژوهشنامه  . آثار حقوقي تولد كودک از طريق رحم جايگزين. دو  1397بياتي، محمدحسين و حميدرضا رنجبر قاسمي.   [۲]

 . 10حقوق خصوصي عدالت. سال پنجم، شماره  

.  بررسي مشروعيت از بين بردن جنينهاي آزمايشگاهي در فقه مذاهب اسالمي. دو فصلنامه 1395جوانمرد فرخاني، ابراهيم. [3]

 . 7پژوهشي فقه مقارن. سال چهارم، شماره    –علمي  

رسي وضعيت ارث جنين ناشي از تلقيح مصنوعي پس از فوت صاحب  . بر1393حاجي عزيزي، بيژن و شهرزاد قفقازي االصل. [4]

 . ۸اسپرم)پدر( از منظر فقهي و حقوقي. فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي. سال سوم، شماره  

. لزوم حفظ كرامت زيستي جنين آزمايشگاهي در پرتو اسناد اخالق زيستي. فصلنامه اخالق پزشكي. سال  13۸9شيروي، مهسا. [5]

 .11چهارم. شماره  

و مصطفي مظفري. [۶] پژوهي. سال  1394صادقي مقدم، محمد حسن  مثابه شخص. فصلنامه خانواده  به  آزمايشگاهي  . جنين 

 . 44يازدهم، شماره  

 .۲4. نسب و ارث جنين آزمايشگاهي. فصلنامه حقوق پزشكي. سال هفتم، شماره  139۲صادقي مقدم، محمد حسن. [7]

بررسي تطبيقي نسب كودكان حاصل از جنين آزمايشگاهي در   .1393صادقي مقدم، محمد حسن و محمد موحدي ساوجي.  [۸]

 .۲، شماره  44حقوق ايران و آمريكا. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي. دوره  

. توليد مثل مصنوعي با كمك پزشكي و انتقال جنين در حقوق فرانسه و ايران. مجله دانشكده حقوق  13۸3صفايي، سيدحسين.  [9]

 . ۶3و علوم سياسي. شماره  

قزويني.  صفايي، [10] علوي  و سيدعلي  سال چهارم، شماره  13۸5سيدحسين  انديشه هاي حقوقي.  آزمايشگاهي.  ارث كودكان   .

 يازدهم.

پژوهشي فقه و    –. بررسي حقوق غير مالي كودک آزمايشگاهي. نشريه علمي  1391علوي، سيدمحمد تقي و مرتضي عزيزي. [11]
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