
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  حقوق كودكان در اهداي گامت
 

 )سمت(ها  استاديار پژوهش، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ∗ :دكتر سيد طه مرقاتي
  
  

  فصلنامه پايش                                                                                                                                                                    
  ٣٤٧-٣٥٤  صص١٣٨۶ پاييز چهارم  شمارهششم                                                                                                                                  سال 

  ٢٢/٢/١٣٨٦ :تاريخ پذيرش مقاله                                                                                                                                                         
  
  
  چكيده

 حضانت، واليـت،    تواند در بررسي مسأله ارث،      بديهي است كه استفاده از مباني معمول در حقوق كودكان تولد يافته از طريق طبيعي نمي               
در اين مقاله سعي شده است كه با بررسي منابع فقهي   . نفقه و حرمت نكاح كودكان تولد يافته از طريق اهداي گامت چندان ثمربخش باشد             

هـم صـاحب رحـم و هـم صـاحب تخمـك             . هاي ضروري ارائه گـردد       نامه  اجرا براي تدوين قوانين و آيين       اي منطقي و قابل       و حقوقي، شيوه  
 اثبـات و     بنابراين، در اهداي گامت، كودك از طريق مادر داراي نسب خواهد بود و تمامي حقوق او قابل                . وانند مادر طفل محسوب شوند    ت  مي

امـا در صـورت اهـداي    . تواند برخي از تعهداتي را كه در كودكان طبيعي برعهده پدر طبيعي اسـت، بـه گـردن بگيـرد       استيفاست و مادر مي   
آيد، اگر بخواهد كه با اهداي اسپرم، صاحب فرزند شود، بايد بـر اسـاس مقرراتـي،       شمار نمي   شوهر، پدر طبيعي كودك به      اسپرم، از آنجا كه     

بيني منابعي بـه عنـوان جـايگزين ارث از طريـق وصـيت، البتـه در                   تعهداتي را در زمينه تأمين نيازهاي كودك و سرپرستي او و حتي پيش            
  .توان در مسأله محرميت و حرمت نكاح از ادله مربوط به ربيبه بهره گرفت ت خود بپذيرد و نيز ميمحدوده ثلث و يا هبه در زمان حيا

  
  تلقيح مصنوعي، گامت، مادر جانشين، حقوق، كودكان :ها واژه كليد

                                                            
: صـندوق پـستي   ،  ١٤٦٣٦: کـد پـستی     ،   طبقـه هـشتم    بزرگراه جالل آل احمد، بعد از پل يادگار امام روبروی پمپ گاز، سـازمان سـمت،               تهران،  : پاسخگو نويسنده ∗

٦٣٨١/١٤١٥٥ 
  ٤٤٢٤٨٧٧٨: تلفن
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    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
. انسان ماهيتاً موجودي اجتماعي و به اصطالح مدني بالطبع است         

 خلقت انـسان سـخن      خداوند، خالق همه هستي، آنگاه كه از كيفيت       
يـا ايهـا   «: كنـد  اي و اجتماعي او اشاره مـي  گويد، به زندگي قبيله    مي

الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا             
اي : ١٣حجـرات،   (» إنَّ أكرَمكم عنداهللا اتقـاكم اّن اهللا علـيم خبيـر          

ها   ها و قبيله    تيرهما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را             ! مردم
تـرين شـما نـزد خداونـد          قرار داديم تا يكديگر را بـشناسيد، گرامـي        

اين انـسان اجتمـاعي      .)باتقواترين شماست، خداوند دانا و آگاه است      
كند و به طور يكسان  اي زندگي مي سويي در جامعه سرا پا نيازمند از

شته است  از نعماتي برخوردار است كه خداوند منان در اختيار او گذا          
 ]خـدايي [او «: و قرآن كريم در آيات بسيار بـر ايـن امـر اشـاره دارد              

 در زمين وجـود دارد بـراي شـما     ]ها  از نعمت [است كه همه آنچه را      
طلبـي و سـتمگري        از سوي ديگر خصلت فزون     ).٢٩بقره،  (» ...آفريد

هاي اخالقي كنترل نـشود، طغيـان نمـوده و بـراي              وي اگر با تربيت   
از اين  . كند  ها را ضايع مي     مع خود، حقوق ديگر انسان    رسيدن به مطا  

رو، وضع قوانين و مقررات و اجراي آنها در جوامع براي جلوگيري از             
اين خوي تجاوزگري انسان و استيفاي حـق صـاحبان حقـوق بـوده              

  .است
كودكان به عنوان بخشي از جامعه ماننـد سـاير افـراد از حقـوقي               

يـن، دارا و نـدار بـودن آنهـا و           برخوردار هستند كه رنـگ، مليـت، د       
در مقدمه  . تواند مانع از احقاق آن حقوق گردد        كيفيت تولد آنان نمي   

د و  شـ  م منتـشر     ۱۹۵۹اعالميه جهاني حقوق كودك كـه در سـال          
رود، آمده  شمار مي اولين سند حقوقي مستقل براي كودكان جهان به

كودكـان بايـستي دوران كـودكي خـود را بـا خوشـبختي و               «: است
]. ۱[» سايش بگذرانند و از حقوق اجتماعي ويژه برخـوردار گردنـد          آ

ويـژه حقـوق     ـ بـه   در مكتب غني اسالم نيز مسأله حقـوق كودكـان  
ـ جايگـاه پراهميتـي بـه خـود اختـصاص             متقابل كودكان و والدين     

توان به حق داشتن پدر و مادر شايـسته،           دهد، به عنوان مثال مي      مي
، حق نسب   ينارث براي جن   و روان،    حق برخورداري از سالمت جسم    

 حـق تعلـيم و   ،و حق تغذيه با شير مادر و وظايف پدر در اين رابطـه   
ارث كودك اشـاره    و تربيت، حق نفقه، اداره اموال كودك توسط وليّ       

  .كرد
آيا كودكاني كـه    : سؤالي كه در اين مقدمه قابل طرح است اين كه         

ــد مــي) ART(هــاي كمكــي پزشــكي  از طريــق روش شــوند،  متول
توانند به ِصرف مصنوعي بودن شيوه تولد آنان از بخشي از حقوق              مي

خود محروم باشند؟ مسلماً جواب اين پرسش، منفي اسـت ولـي بـا               
هـاي درمـاني، امكـان اسـتفاده از           توجه به اين كه در برخي از شيوه       

عامل بيگانه از طريق اهداي گامت يا جنين يا مادر جانـشين وجـود              
هايي هست كـه بتـوان در مـسير اسـتيفاي حقـوق             دارد، چه راهكار  

  كودكان گام برداشت؟
اين مقالـه درصـدد پژوهـشي اسـت بـراي پاسـخ بـه ايـن قبيـل                   

  .ها پرسش
  

  ها يافته
ــا روش متــداول و خــواه روش   ــد ب حقــوق كــودك، خــواه در تول
مصنوعي با استفاده از عوامل بيگانه، به چند دسته كلي قابل تقسيم            

ودك از وجود زوجيني كه پدر و مادر حكمـي       مندي ك    بهره -١: است
 برخـورداري از ارث يـا مـالي كـه بتوانـد             -٢. آينـد   شـمار مـي     او به   

 حضانت و نگهداري طفل در دوران طفوليت        -٣. جايگزين ارث باشد  
 تـأمين نفقـه     -٤.  هستند  از سوي والدين يا كساني كه در حكم آنان        

قيقي يا حكمي او و     كودك در دوران نيازمندي او از جانب والدين ح        
تواننـد قانونـاً ولـي او          قرار گرفتن تحت واليـت كـساني كـه مـي           -٥
  .شمار آيند به

  . هاي مختلف تلقيح مصنوعي با دخالت عامل بيگانه صورت
بـراي درمـان نـا بـاروري        ) ART(هاي كمكـي پزشـكي        در روش 

زوجين با توجه به نارسايي زوج يا زوجه، حاالت مختلفي قابل فرض            
  :  عبارتند ازاست كه

 زوج اسپرم بارور دارد و زوجه از تخمـك بـارور و رحـم سـالم                 -١
. پذيرد  برخوردار است، ولي به جهت مانعي، لقاح طبيعي صورت نمي         

 رو اسپرم مرد و تخمك زن پس از لقاح در محيط آزمايـشگاه               از اين 
)IVF (   و مراحل رشد و دوران جنيني       شود   مي به رحم زوجه منتقل 

اين فرض از موضوع پژوهش مـا       . كند  طور طبيعي طي مي   خود را به    
 مـذكور ماننـد     IVFخارج است و حقوق كودك متولد شده با روش          
 اهللا  يهالبته مرحوم آ  . ساير كودكان متولد شده از طريق طبيعي است       

 نسب اين كـودك     ،، از فقهاي برجسته شيعه    )ره(سيد محسن حكيم    
بته قول شاذ و نـادري اسـت     كه ال ] ۲[داند    را از جانب پدر ثابت نمي     

پذيرنـد و صـاحب اسـپرم را پـدر            كه ديگر فقهاي عظـام آن را نمـي        
ــي او      ــادر طبيع ــم را م ــك و رح ــاحب تخم ــودك و ص ــي ك طبيع

  ].۳[شناسند مي
 در اين حالت زوج فاقد اسپرم بارور و زوجه فاقد           : اهداي جنين  -۲

 تخمك بارور وليكن داراي رحم سالم است كه در اين صورت معموالً           

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  

  ٣٤٩

     سيد طه مرقاتي                                                                                                                                                               حقوق كودكان در اهداي گامت

ايـن روش درمـان نـا بـاروري،         . شـود   از جنين اهدايي اسـتفاده مـي      
خوشبختانه پس از اولين سمپوزيوم بررسي فقهي و حقـوقي اهـداي          

سـينا و دانـشكده        از سوي پژوهشكده ابـن     ۱۳۷۷جنين كه در سال     
حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد، وجهه قـانوني پيـدا       

 در مجلس شوراي اسالمي     ۱۳۸۲سال  كرد و قانون اهداي جنين در       
 نامه اجرايي آن بايد با كارهاي كارشناسي         تصويب شد كه البته آيين    

هـا     نامـه   مبتني بر پژوهش تنظيم گردد كه با اجراي دقيق آن آيين          
در ايـن مقالـه     . حقوق كودكان متولد شده از طريق فوق استيفا شود        

ودكان ارائه شـده    راهكارهايي براي اين روش درماني از نظر حقوق ك        
  .است
 در صورتي كه زوج، فاقـد اسـپرم بـارور ولـيكن             : اهداي اسپرم  -٣

 معموالً درمان نا باروري    ،زوجه داراي تخمك بارور و رحم سالم باشد       
اين فرض عالوه بر ايـن كـه   . پذيرد از طريق اهداي اسپرم صورت مي     

ي آراسـت و گروهـ     از نظر حكم تكليفي بين فقها و حقوقدانان معركه        
اي قائل بـر جـواز هـستند كـه البتـه از نظـر                 قائل بر حرمت و دسته    

نامه خود به تفـصيل بـه         اينجانب ادله حرمت، تمام نيست و در پايان       
 از نظر حكم وضعي مانند ارث، حضانت، واليت و نفقه            ام،  آن پرداخته 

  .طلبد هاي جدي را مي نيز بحث
لم اسـت    در اين فرض زوجه، فاقد تخمـك سـا         : اهداي تخمك  -٤

 و  سـت ا وليكن زوج، داراي اسپرم سالم و زوجـه داراي رحـم سـالم            
براي درمان نا بـاروري از تخمـك زن ديگـر، خـواه زن دوم مـرد يـا             

در اين روش درماني نيز هـم از نظـر حكـم            . شود  بيگانه استفاده مي  
تكليفي و هم حكم وضعي، مسأله قابل بررسي اسـت كـه در احكـام               

راف انتساب كودك به صاحب تخمك يا       وضعي، عمده مباحث در اط    
برخي نـسب كـودك را از جانـب مـادر بـه          . زند  صاحب رحم دور مي   

اي   دانند و گروهي به صاحب رحـم و دسـته           صاحب تخمك ثابت مي   
  .به هر دو و باألخره بعضي به هيچكدام

 در اين صورت زوج و زوجه داراي گامـت سـالم            : مادر جانشين  -٥
در اين فرض، جنين آماده شده .  ندارد ولي زوجه، رحم سالم،هستند

 بـه رحـم زن ديگـري منتقـل          IVFدر محيط آزمايـشگاه از طريـق        
داده شود و جنين پس از تولد به زوجين صاحب جنـين تحويـل                مي
در اين شيوه درماني نيز بحث پيشين درباره نـسب مـادري            . شود  مي

  .شود كودك مطرح مي
  حكم تكليفي صور مختلف

 ART بيان شد در درمان نا باروري از طريـق           تر  طوري كه پيش    به
ابتـدا ايـن مـسأله مطـرح     : شـود  از نظر فقهي در دو مرحله بحث مي      

شود كه باردار شدن از طريق مـصنوعي يكـي از افعـال مكلفـين                 مي
وجــوب، حرمــت، (اســت و بايــد يكــي از احكــام پنجگانــه تكليفــي 

مـورد نيـاز   را داشته باشـد و آنچـه فعـالً     ) استحباب، كراهت و اباحه   
  .و حرمت است) اباحه(االخص  ماست جواز بالمعني

اما در مورد شكل اول كه اسپرم و تخمك از زوجين است و جنين        
يابـد، تقريبـاً همـه فقهـا قائـل بـه جـواز         در رحم زوجه پرورش مـي    

هستند، البته در صورتي كه در مقدمات درمان بـه حرامـي مرتكـب              
كـودك متولـد شـده مطـابق        نشوند و از نظر احكام وضعي، وضعيت        

 .شـوند   ساير كودكاني است كه از طريق معمول و طبيعي متولد مـي           
 آيه اهللا بروجردي و آيه اهللا ميالنـي         ،گو اين كه در بين فقهاي شيعه      

 شيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بـن بـاز و شـيخ احمـد          ،و اهل سنت  ] ۴[
قائل به عـدم جـواز تلقـيح مـصنوعي اسـپرم شـوهر بـا                ] ۵[الحجي  

وليكن در مورد درمـان نـا بـاروري از طريـق            . مك همسر هستند  تخ
اي   دخالت عامل بيگانه، اعم از اهداي گامت و جنـين و رحـم اجـاره              

نظر در بين فقهاي شيعه وجود دارد و تقريبـاً همـه فقهـاي                 اختالف
  ].۶[ هستند اهل سنت در اين موارد قائل به حرمت

قاله ناظر بـر احكـام      با توجه به اين كه بحث مطرح شده در اين م          
تكليفي نيست، ما وارد طرح استدالل قـائلين بـه حرمـت و رد آن از      

كنـيم، ادلـه ارائـه        شويم و اجماالً اشاره مي      سوي قائلين به جواز نمي    
شده از آيات و روايات به موضوع تلقيح مـصنوعي بـا دخالـت عامـل                

شود و در صورت مراجعه به اصـول عمليـه، چـون              نميمربوط  بيگانه  
شك ما در خود تكليف است، حتي در شبهات حكميه تحريميه نيـز             

امـا در مـورد     . مورد، محل اجراي اصل برائت است نه اصـل احتيـاط          
مجوز ارتكاب به برخي از محرمات در مقدمه درمـان، از نظـر مؤلـف               
مقاله چون نا باروري يك نوع بيماري اسـت و از نظـر فقـه اسـالمي                 

 امكان و وجود مفسده در صـورت        درمان هر گونه بيماري در صورت     
عدم درمان، واجب است، لذا در مواردي عندالضروره و به مقدار رفـع   

توان با تمسك به برخي قواعد فقهي، مانند قاعده الضرر            ضرورت، مي 
و قاعده اضطرار به عنوان حكـم ثـانوي قائـل بـه جـواز ارتكـاب بـه                   

بايـد  » درهاالضرورات تتقدر بقـ   «محرمات شد، البته بر اساس قاعده       
  .هاي درماني در حد رفع ضرورت باشد مراجعه به روش

   حكم وضعي صور مختلف
هاي كمكـي     اما در مورد احكام وضعي كودكان متولد شده با روش         

، خواه ما قائل به حرمت باشيم و خواه قائل به جواز،         )ART(پزشكي  
ايــن قبيــل ... ضــرورت دارد وضــعيت نــسب و تــوارث و حــضانت و 

احكام وضعي بـه دو دسـته       . رسي و راهكارهايي ارائه شود    كودكان بر 
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    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  :شوند تقسيم مي
فرزنـد و پـدر و      ( احكامي كه به رابطه طبيعي بـين دو انـسان            -۱
  .شوند، مانند نسب و توارث مربوط مي) مادر
   احكامي كه ناظر به استيفاي حقوق معنـوي و مـادي كـودك             -۲

  .، مانند حضانت، واليت و نفقههستند
لي بين اين دو دسته از احكام اين است كه احكـام گـروه   تمايز اص 

 يعني نسب . هستند اول به امور طبيعي وابسته و غير قابل جايگزيني
 كـه در صـورت      ،شود يا نه    كودك از نظر پدري يا مادري يا ثابت مي        

اثبات، آثار حقوقي و احكام اوالد بر آن مترتب خواهد بود، از جملـه              
  . مادرتوارث بين كودك و پدر و

بينـي شـده در       هـاي فقهـي و حقـوقي پـيش            ولي دسته دوم، راه   
شرعيت اسالم براي اسـتيفاي حقـوق كودكـان در مراحـل مختلـف              

با بررسي احكام فقهي مالحظـه      .  است زندگي و حتي دوران بارداري    
شود هر جا به عللي مانعي از محقق شدن حقوق كودك به وجود               مي

شود، مثالً اگر مـادر       بيني مي    پيش   آيد، بالفاصله جايگزيني براي آن    
يا پدر يا هر دو از نظر اخالقي، شايستگي حضانت و واليت كودك را              
نداشته باشند، قانون، اين مسئوليت را به ترتيبي كـه در فقـه پـيش             

البته اين مـسأله بـه      . كند  بيني شده به ساير خويشاوندان محول مي        
 ماننـد مـصوبه مجمـع       المللي  فقه اختصاص ندارد و در معاهدات بين      

 در زمينه حمايت از كودكان بـا        ۱۹۸۶عمومي سازمان ملل در سال      
رجوع ويژه بـه تعيـين محـل نگهـداري و فرزنـد خوانـدگي ملـي و                  

اتخـاذ سـاز و كارهـاي مناسـب جهـت           «: المللي، نيز آمده است     بين
حضانت و سرپرستي از كودكان در شرايط عدم امكان مراقبت توسط     

  ].۷[» شاوندانوالدين و يا خوي
  نسب

نسب در لغت به معناي قرابت و خويشاوندي است و در اصـطالح،             
رابطه خويشاوندي بين دو نفر را گويند كه يكي از نسل ديگـري يـا               

به عبارت ديگر نـسب، امـري      ]. ۸[هر دو از نسل شخص ثالثي باشند      
است كه به واسـطه انعقـاد نطفـه از نزديكـي زن و مـرد بـه وجـود                    

و هوالذي خلق   «: كند  رآن كريم نيز به اين امر اشاره مي       ق]. ۹[آيد  مي
 اين نسب در حالت طبيعـي     .)۵۴فرقان،  (» الماء بشراً فجعله نسباً     من

آيـد و گروهـي،       يا مشروع است كه در اثر نكاح صحيح به وجود مـي           
نسب ناشي از شبهه را نيز به نسب مشروع ملحق و كليه احكام اوالد            

داننـد و يـا نـا         به ولد شبهه ثابـت مـي      داراي نسب صحيح را نسبت      
مشروع كه باالجماع، نسب ناشي از زنا از اين قبيل است كه در ايـن               
صورت برخي از آثار حقوقي مانند توارث بين زاني و زانيه و كـودك              

فرض ديگري از نسب، رابطـه      . گردد  متولد شده در اثر زنا منقطع مي      
 در اثر ارتباط زن و والدت بين پدر و مادر طبيعي و كودكي است كه

اين كودك بـه رغـم نـا        . شود  مرد نا محرم بدون تحقق زنا متولد مي       
مشروع بودن در حكم ولدالزنا نخواهد بود و بنـا بـر قـولي تـوارث و                 

  .گردد ساير احكام اوالد درباره آن كودك برقرار مي
   نسب ناشي از تلقيح مصنوعي

 يك زن و يك مرد      آيد از نظر طبيعي با      هر فرزندي كه به دنيا مي     
 يعنـي از اسـپرم مـرد و تخمـك زن بـه وجـود                .ارتباط ژنتيك دارد  

آيد و پس از گذراندن دوران جنيني خود در رحم آن زن متولـد                مي
صاحب اسپرم پدر طبيعي و صاحب تخمـك و رحـم مـادر             . شود  مي

طبيعي اين كودك هستند، امـا در شـرع و قـانون در صـورتي آثـار                 
شود كـه فرزنـد بـه     رابطه طبيعي مترتب ميشرعي و حقوقي بر اين  

دنيا آمده، نتيجه رابطه نا مشروع زنا نباشد، اگر چه بين زاني و زانيه              
حال اين سؤال مطرح    . شود  و كودك مذكور حرمت ازدواج برقرار مي      

غير (است كه كودك متكّون از لقاح مصنوعي با دخالت عامل بيگانه            
  ؟در زمره نكاح صحيح است يا زنا) همسر

در بين فقها اين عبارت اشتهار دارد كه در موارد زنا نسب شـرعي              
بديهي است كه عدم انتساب ولدالزنا بـه پـدر و           ]. ۱۰[شود  ثابت نمي 

مادر خود در شرع، به اين معنا نيست كه شارع، اصـطالح خاصـي را               
همان معناي لغوي و عرفـي را  » ولد«وضع كرده است، بلكه در شرع       

 يعني شرع همان كـودك متولـد از         .داق است دارد و اختالف در مص    
داند، وليكن آثار شـرعي       زاني و زانيه مي   » ولد«زنا را نيز مانند عرف      

شود   ثمره اين بحث در جايي ظاهر مي      . كند  را بر اين مصداق بار نمي     
كه اگر در موردي از نسب عرفي، دليلي به عنوان مخصص در دسـت     

 صورت ثبـوت نـسب همـه        مثالً در . شود  نباشد، حكم عام جاري مي    
حضانت، واليت و وجوب نفقـه اوالد بـين    احكام وضعي مانند توارث، 

دليـل خاصـي    بـه   شـود ولـي       كودك و پدر و مادر طبيعي برقرار مي       
كودك متولد از رابطه نا مشروع زنا، از تحت حكم عام خارج اسـت و              

  .شود بين كودك و والدين او توارث برقرار نمي
 كودك متولد از طريق اهـداي گامـت         هحال سخن در اين است ك     

در زمره ولدالزناست، يا ولد نا مشروع ملحق به كودكان مشروع و يـا              
رسـد چنـين كودكـاني        در حكم كودكان مشروع است؟ به نظـر مـي         

زيرا، زنا عملي است نا مـشروع       . مسلماً در حكم ولدالزنا نخواهند بود     
رد ارتبـاط   بين زن و مردي نا محرم و در لقـاح مـصنوعي، زن بـا مـ                

 اما در مورد الحاق اين كودكان به كودكـان          ،كند  زناشويي برقرار نمي  
اگـر مـا اسـتفاده از       : نا مشروع يا ولد شبهه و يا مشروع بايـد گفـت           
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     سيد طه مرقاتي                                                                                                                                                               حقوق كودكان در اهداي گامت

گامت بيگانه را حرام بدانيم، اين كودكان در حكم كودكاني خواهنـد            
شـوند و اگـر ايـن     بود كه در اثر رابطه نا مشروع دون زنا متولـد مـي      

مل را جايز بدانيم، اين كودكان در حكم كودكان مـشروع خواهنـد       ع
اي وجود ندارد، الحاق اين كودكان بـه          بود و چون در فرض ما شبهه      

  .ولد شبهه وجهي نخواهد داشت
پدر كيست؟ با روشن شدن معناي نسب از نظـر لغـوي، عرفـي و               
 شرعي درباره نسب پدري ناشي از لقاح مصنوعي با استفاده از اسپرم           

صـاحب اسـپرم اسـت كـه         پدر طبيعي اين كودك   : بيگانه بايد گفت  
تواند از كليه آثار شـرعي و حقـوقي           البته در صورت معلوم بودن، مي     

 يعني او از كودك ارث و كـودك نيـز از او ارث              .ابوت برخوردار باشد  
ببرد و واليت و حـضانت در سـن خاصـي بـر عهـده اوسـت و نفقـه                    

و در مقابـل بـين زوج فاقـد اسـپرم و       خويشان بين آنان برقرار است      
گونه رابطه نـسب برقـرار نيـست، البتـه اگـر             متقاضي و كودك هيچ     

  . گردد كودك متولد شده دختر باشد ربيبه او تلقي و محرم او مي
  وظايف زوج فاقد اسپرم

در اهداي گامت، زوج فاقد اسپرم با رضايت تمام، متقاضي داشتن           
شـود كـه      ق مرد ديگري اهـدا مـي      فرزندي است كه اسپرم او از طري      

. شناسـد   براي گيرنده ناشناس است و او نيز گيرندگان اسپرم را نمي          
در اين صورت احكام وضعي منبعث از نسب طبيعي مانند توارث بـه             

شـود و      مجهول بودن پدر بين فرزند و پدر طبيعي برقرار نمـي           دليل
كـودك  چون زوج متقاضي نيز رابطه طبيعي با كودك ندارد پدر آن            

آيد و لذا توارثي بين آنان برقرار نخواهد بود، ولي بـراي               شمار نمي   به
استيفاي حقوق اين كودك كـه در اثـر اراده زوج متقاضـي و كمـك       

رسـد و آن ايـن اسـت     دهنده اسپرم متولد شده، راه حلي به نظر مي        
كه زوج در محضر دادگاه و در ضمن عقد الزمي متعهد شود پـس از               

از محل ثلث خود به اندازه سهم يك پسر يـا دختـر         تولد اين كودك    
به نفع او وصيت كند و به عبارتي با اين عمل شبه ارثي براي كودك               

  .تدارك ببيند
  اما در مورد احكامي كه به امور طبيعي وابسته نيستند كه عبـارت           

 واليت و نفقه كودك در صورتي كه پدر طبيعـي           ،حضانت: هستند از 
شد كه در فرض ما مجهول است و در نتيجـه           به هر علتي در بين نبا     

حـضانت و واليـت و نفقـه    . هـستند  جّد و ساير خويشان نيز نـامعلوم      
عهـده او    تواند با پذيرش زوج متقاضي و التزام دادگاه بـر           كودك مي 

باشد و از اين طريق اين دسـته از حقـوق كودكـان متولـد شـده بـا                   
سب از سـوي مـادر      اهداي اسپرم استيفا گردد، البته در صورتي كه ن        

  .ثابت نباشد

مادر كيست؟ مادر بر خالف پدر كه فقط از نظر ژنتيك و بيولوژيـك     
با فرزند خود رابطـه طبيعـي و خـوني دارد، هـم از نظـر بيولوژيـك از            
طريق تخمك و هم از نظر فيزيولوژيك از طريق نگهـداري كـودك در              

 عكـس   رحم خود با فرزند خويش رابطه طبيعي دارد كه اثبات آن بـر            
زيرا هر كودكي در اثر زايمان از زنـي         . تر است   اثبات نسب پدري آسان   

شـود، در حـالي كـه مـسأله تعلـق             شود كه مادر او تلقي مي       متولد مي 
  .اسپرم به يك مرد امري مخفي است

به طوري كه در صور مختلف درمان نا باروري بيان شد، در برخي             
رحم زني كه تخمـك      درمان با اهداي تخمك و يا دخالت         ،از حاالت 

حال سؤال اين است آيا صـاحب تخمـك         . شود  از او نيست، انجام مي    
اهللا  مادر طفل است يا صاحب رحم؟ گروهـي از فقهـا، از جملـه آيـه          

الـذين  «داننـد و آيـه        صاحب رحم را مادر كـودك مـي       ] ۱۱[خويي  
 الالئـي   يظاهرون منكم من نسائهم ما هـن امهـاتهم إن امهـاتهم إالّ            

كـساني كـه از شـما بـه همسرانـشان اظهـار             ) (٢جادله،  م(» ولدنهم
اند كه    كنند آنان هرگز مادرانشان نيستند، مادرانشان تنها كساني         مي

انـد و والدت را از        را مستند خـود قـرار داده      ) اند  آنها را به دنيا آورده    
اهللا اراكي در     آيه  . كنند  نظر لغت و عرف همان زايمان زن معرفي مي        

نطفـه زن  «: كنـد  مادر است چنين اسـتدالل مـي    اينكه صاحب رحم    
صاحب تخمك معد بوده براي زن صاحب رحم كه اين دومـي جـزء              

پـس اوالد ملحـق بـه       . اخير علت تامه به دنيا آمدن بچه بوده اسـت         
اهللا روحاني در اثبات      آيه  ]. ۱۲[شود  دومي يعني زن صاحب رحم مي     

ن شـرع   موضـوعاتي كـه در لـسا      «: كنـد   نظريه خود چنين بيان مـي     
نظـر  اگـر  گرفته شده منزَّل بر متفاهم عرفي است و در هـر مـوردي      

كند و در اين مورد       شارع مقدس بر خالف آن باشد تصريح به آن مي         
إن «كه صاحب تخمك مادر است، صراحتي در بين نيست و از آيـه              

شود كه تمام موضوع، پرورش       استفاده مي » امهاتهم اال الالئي ولدنهم   
 از  ۳/۲/۸۳ستفتايي كه نويـسنده مقالـه در تـاريخ          ا(» .در رحم است  

در » ولدن«: برخي از محققان معتقدند   ). اهللا روحاني نموده است     آيه  
آيه فوق به معناي زايمان نيست، زيرا در قرآن و بعضي از اخبار براي    

و «: فرمايـد   در سوره بلد مـي    . پدر نيز همين تعبير به كار رفته است       
در . و مادر منشأ وجودي فرزند خود هستند      يعني پدر   » والد و ماولد  

بـه كـار    » وضـع «آيات قرآني هر جا سخن از زايمان آمده با عبـارت            
حملته «يا  ) ٣۶عمران،    آل(» قالت رّب اني وضعتها انثي    «: رفته است 

برخـي از روحـانيون     ]. ۱۳[) ١۵احقـاف،    (»أمه كرهاً و وضعته كرها    
 بچه را بـه دنيـا آورده        زني كه جنين را حمل كرده و      : يهود معتقدند 

شود، حتي اگر تخمك از آِن زن ديگري  است مادر نوزاد محسوب مي
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    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

اينان معتقدند ژنتيك مبناي منحصر براي تعيين پـدر اسـت،           . باشد
زيرا تخمك بارور شده    . شود  ولي مادري به وسيله ژنتيك تعيين نمي      

 در محيط بيرون از رحم تا زماني كه به رحم منتقل نـشود، قابليـت              
كند و هنوز موجود انساني نيست و پس          پذيري را كسب نمي     زيست  

شود و در اين هنگام اسـت         از انتقال به رحم موجود انساني تلقي مي       
شـود، بنـابراين زن صـاحب     كه حقوق منسوب به والدين ايجـاد مـي    

  ].۱۴[رحم مادر قانوني است
ا چر. دانند در مقابل، برخي از فقها صاحب تخمك را مادر طفل مي 

 اطالق  سببو  » اصل كل شيء و عماده    «در لغت به معناي     » ام«كه  
آورد اين است كه اصل جنـين از          آن به زني كه كودك را به دنيا مي        

اين گروه معتقدند كه اوالً، رحم صرفاً نقش حفظ و نگهداري           . اوست
طور كه پس از تولد، تغذيه  يافته را دارد، همان       و تغذيه تخمك لقاح     

ق شير دادن است و چنين زني، مادر حقيقـي كـودك            كودك از طري  
شود و ثانياً، صفات وراثتـي كـودك فقـط از زنـي منتقـل                 تلقي نمي 

: كنند  و نيز به اين آيه تمسك مي      ] ۱۵[شود كه تخمك از اوست        مي
 البتـه   )٢انـسان،    (»انا خلقنـا االنـسان مـن نطفـة امـشاج نبتليـه            «

خمك زن در تولـد طفـل       استدالل به اين آيه در اثبات منشأ بودن ت        
قابل پذيرش است، اما تعميم دادن آن بر اين كـه هـر آنچـه منـشأ                 

 آن كـه سـاير       تواند در جايگاه مادر باشـد، بـي         تكون انسان است مي   
نظريـه سـوم دو      .هاي مادر مالحظه گردد، محـل تأمـل اسـت           نقش

در تكّون انسان   : اند  مادري است، كه برخي از محققان آن را برگزيده        
در گذشته اگر چه در برخي      . پدر و مادر  : كن اساسي وجود دارد   دو ر 

آيات اشاره تلويحي به نقش نطفه زن وجود دارد، وليكن عرف عادي، 
با پيـشرفت علـوم ايـن       . داند  نقش مادر را حمل و زايمان كودك مي       

 واقعيت آشكار شـد كـه زن دو نقـش اساسـي در توليـد مثـل ايفـا                  
ه طوري كه اختالل در هر يـك        نقش تخمك و نقش رحم، ب     : كند  مي

سـازد و تـا كنـون بـه رغـم       از آن دو توليد مثل را غيـر ممكـن مـي      
هاي فراوان، فرضيه امكان اخـذ تخمـك از گيـاه و سـاختن                پژوهش

بنابراين، گروهي از فقها    . رحم مصنوعي به مرحله عمل نرسيده است      
د كـه   اند با ارائه ادله عقلي و نقلي اين نظر را تقويت كننـ              سعي كرده 

دو زن وجود دارد و در شرايط خـاص          امكان تعلق طبيعي كودك به    
. شـمار آينـد   توانند مادر طبيعي و قانوني طفل بـه      هر يك از آنان مي    

مادر حقيقي بـراي تولـد      «: گويند  برخي از استادان حقوق كويت مي     
تلقـيح تخمـك، بـارداري و    : رسـاند   كودك سه مرحله را به انجام مي      

ترديد به صفت مادر بودن       بي  ن مراحل را طي كند      زني كه اي  . زايمان
اين سه مرحله در ارتباط طبيعي جنـسي بـه صـورت            . شود  متصف مي 

البته آنچه در ظـاهر مـشهود اسـت بـارداري زن و             . شود  سهل طي مي  
  ].۱۶[زايمان است

آنچه مسلم است در آيات و روايات يا صاحب تخمـك بـه عنـوان               
م و طبيعي است كه درباره تعلق شود و يا صاحب رح مادر معرفي مي

 نو بودن بحث، مطالبي در آن منـابع بـه           دليلكودك به دو مادر، به      
توان نظريه دو مادري را       لذا از طريق ادله نقلي نمي     . خورد  چشم نمي 
  ولي از نظر عقلي دو نقش مهم زن در تكون كودك غيـر             ،اثبات كرد 

زنـي كـه وظيفـه      قابل انفكاك است و نبايد آن را با مادر رضـاعي و             
تربيت كودك را بر عهده دارد، مقايسه كرد و اگر بـه مـادر رضـاعي                

شود، قطعاً مجازگويي اسـت، در حـالي كـه نقـش              اطالق مي » مادر«
توانـد در     صاحب تخمك و صاحب رحم يك امر تكويني است كه مي          

اي را ايفـا نمايـد و اطـالق واژه           انتساب كودك به هر دو، نقش عمده      
 سببممكن است اين مسأله به . ن معناي حقيقي استبه آنا » مادر«

عادي بودن آن در وهله نخست مشكل به نظر برسد كه با عوض              غير
امـروزه از نظـر     . كردن فرض مسأله، اين غرابت از بين خواهـد رفـت          

پزشكي اين امكان فراهم است كه هسته تخمك از ماده سـيتوپالزم            
زن ديگـري   اطراف هسته در تخمـك جـدا شـود و هـسته تخمـك               

. جايگزين گردد و هر دو زن از نظر بيولوژيك با هم مـشترك شـوند              
حــال ســؤال ايــن اســت آنــاني كــه فقــط صــاحب تخمــك را مــادر 

شناسند، درباره اين تخمـك كـه از دو زن استيـصال شـده چـه                  مي
موضعي خواهند داشت؟ قطعاً هر دو زن را در تكـون جنـين انـسان               

 .قـش مـادري را خواهنـد داد       مؤثر خواهنـد دانـست و بـه هـر دو، ن           
له كه تخمك از آن يك زن و رحم متعلق بـه            أبنابراين، در فرض مس   
.  هـستند   توان گفت هر دو مادر طبيعي كودك        زن ديگري است، مي   

انـد    مادري را برگزيده   از بين فقهاي معاصر آيه اهللا اردبيلي نظريه دو          
 نمـوده    از ايـشان   ۳/۲/۸۳استفتايي كـه نويـسنده مقالـه در تـاريخ           (

نامه دكتري خود با استدالل و تبيـين          نويسنده مقاله در پايان    .)است
نقش رحم در تكون كودك اين نظريه را تقويت نمـوده كـه صـاحب               

هايي  حل شوند و راه تخمك و صاحب رحم هر دو مادر طفل تلقي مي      
  . بيني است براي احكام وضعي قابل پيش
  احكام وضعي از جانب مادر

 با گزينش نظريه دو مادري، در همه حاالت، لقـاح    به نظر اينجانب  
مصنوعي با دخالت عامل بيگانه كودك متولـد شـده از جانـب مـادر               

هاي پدر طبيعي در صـورتي   كند و برخي از مسئوليت      هويت پيدا مي  
شـود، ماننـد      بر مصالحي بايد مجهول باشد به مادر منتقل مي         كه بنا 

 را به عنوان قـيم بـشناسد،      حضانت و نفقه و در صورتي كه دادگاه او        
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     سيد طه مرقاتي                                                                                                                                                               حقوق كودكان در اهداي گامت

توانـد بـه      طور كه مي   همان  . وظايف واليت پدر نيز قابل انتقال است      
زوج متقاضي منتقل شود و نيز مسأله نسب و توارث بـين كـودك و               

نيز با اين مبنا قابل     ) خواه صاحب تخمك و خواه صاحب رحم      (مادر  
ايـن  آيـد      مادري پيش مـي     اشكالي كه در مبناي دو     .حل خواهد بود  

است كه اگر متقاضي داشتن كـودك، از رحـم زن ديگـري اسـتفاده       
تواند مانند اهداي تخمك مجهول باشد، لذا امكان  كند و اين امر نمي

بروز مشكالتي بين دو مادر در زمينه تصاحب كودك وجود دارد كـه       
بـه نظـر     .هاي كشورهاي غربي پيش آمده است       هايي در دادگاه    نمونه
 در اهـداي تخمـك و اسـپرم مراكـز درمـاني            طور كـه    رسد همان   مي

دارنـد و بـراي    كننده و گيرنده را محرمانـه نگـه مـي        مشخصات اهدا   
شود، در مـورد مـادر جانـشين          طرفين فقط مشخصات كلي بيان مي     

شود كه جنـين را       توان چنين عمل كرد و زني كه متعهد مي          هم مي 
ي از   گونـه اطالعـ      ماه در رحم خود پـرورش دهـد، هـيچ          ۹به مدت   

صاحبان جنين نداشته باشـد و متقـابالً صـاحبان جنـين نيـز مـادر                
جانشين را مشخصاً نشناسند و فقط مشخصات مادر جانـشين بـراي            

در اين صـورت پـس از       . بيمارستان محل تولد معلوم و محفوظ باشد      
تولد و احياناً دادن شير اوليه در صورتي كه صاحبان جنين بتوانند از 

گيرنـد     را پرورش دهند، كودك را تحويل مي       نظر تغذيه كودك خود   
و كليه حقوق كودك از ناحيه زوجين صاحب اسـپرم و تخمـك كـه               

  . گردد متقاضي داشتن فرزند بودند، تأمين مي
  

  بحث و نتيجه گيري
در پايان مناسب است نتيجه مباحث مطرح شده در مقاله، كه بـر             

ح هـاي مختلـف لقـا       تأسيس مباني خاصي منتهـي شـد، بـا صـورت          
  . بيان شود١مصنوعي با دخالت عامل بيگانه فهرست وار در جدول 

  
  تشكر و قدرداني

اهللا   شمارم از اسـتاد بزرگـوارم حـضرت آيـه             بـر خـود فـرض مـي   
هـاي   ـ تشكر كنم كه سخاوتمندانه به پرسش       ـ دام ظله العالي     اي  قبله

 دادنـد و نيـز از همكـاران خـودم در            بنده در موارد متعدد پاسخ مـي      
سينا آقايان دكتر محمدمهدي آخوندي، دكتر غفـاري     ژوهشكده ابن پ

فر كه با برگزاري سمينار اهداي گامت و جنين زمينه            و دكتر ميالني  
   .پژوهش و نگارش اين مقاله را فراهم آوردند

  
  خالصه مباحث مطرح شده در مقاله

  حقوق كودك نسب  درمان روش

طبيعـي  پدر طبيعي صـاحب اسـپرم مـادر           اهداي اسپرم
  صاحب تخمك و صاحب رحم

شود وليكن ضمن عقـد   بين زوج فاقد اسپرم و كودك به جهت فقدان نسب توارث برقرار نمي      
. شود از محل ثلث به نفع كودك به اندازه سهم يك پسر يا دختر وصيت كند                 الزم متعهد مي  

ا به عنوان قيم    تواند زوج يا مادر ر      حضانت و نفقه كودك برعهده مادر خواهد بود و دادگاه مي          
  .كودك معين كند

  اهداي تخمك
و مـادر   ) زوج(پدر طبيعي صـاحب اسـپرم       

طبيعــي صــاحب تخمــك و صــاحب رحــم 
  .است) زوجه(

بين زوج و زوجه و كودك به جهت اثبات نسب رابطه توارث برقرار است و حضانت و واليت و         
ك رابطه توارث   نفقه كودك برعهده زوجين خواهد بود و به جهت مجهول بودن صاحب تخم            

  .بين او و كودك منقطع خواهد بود

  اهداي جنين
و ) اهداكننـده (پدر طبيعي صاحب اسـپرم      
) كننـده -اهدا(مادر طبيعي صاحب تخمك     

  .و صاحب رحم است

شود وليكن ضمن عقد الزم       بين زوج فاقد اسپرم و كودك به علت فقدان نسب توارث برقرار نمي            
از جانب زوجه كه صاحب رحم و مـادر اسـت هويـت پيـدا     الزام بر وصيت متصور است و كودك    

كند و حضانت و نفقه كودك برعهده اوست و واليت كودك نيز با تعيين قيم از سوي دادگـاه     مي
  .بيني است قابل پيش

پدر طبيعي زوج است و مادر طبيعي زوجه          مادر جانشين
 صاحب تخمك و صاحب رحم

تيجه توارث برقرار خواهـد بـود و چـون مـادر            شود و درن    بين زوجين و كودك نسب ثابت مي      
جانشين براي صـاحبان جنـين مجهـول اسـت و او نيـز گيرنـدگان كـودك متولـد شـده را                       

شناسد توارث بين كودك و او منتفي خواهد بود و كليه حقوق كودك از جانـب زوجـين               نمي
  .قابل استيفاست
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