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  احكام وضعي كودكان ناشي از اهداي گامت در رابطه با توارث
 

 ، قوه قضائيهادارياستاديار، دانشكده علوم قضايي و خدمات   ∗ :اي خويي دكتر خليل قبله
  
  

  فصلنامه پايش                                                                                                                                                                    
  ٣٦٥-٣٧١  صص١٣٨۶ پاييز چهارم  شمارهششم                                                                                                                                  سال 

  ٢٢/٢/١٣٨٦ :تاريخ پذيرش مقاله                                                                                                                                                         
  
  
  چكيده

ر باشد و يا رابطـه سـببي كـه اصـطالحاً     شود كه بين آن دو يا رابطه نسبي برقرا در حقوق اسالمي در صورتي بين دو نفر توارث برقرار مي     
  .ارتباط خويشاوندي خوني و يا رابطه زوجيت باشد) بر ارث(و وارث ) گذار ارث(يعني بين مورث . شود موجبات ارث ناميده مي

وني بين چه كساني رابطه خويشاوندي خـ      ) اسپرم يا تخمك يا هر دو     (در بحث ما سخن در موجب نسبي است و اين كه در اهداي گامت               
  شود؟ شود و بين فرزند و چه كساني رابطه توارث ايجاد مي برقرار مي

گيرد ابتدا تعيين رابطه نسبي بين دهنده اسپرم، تخمك و صاحب رحـم اسـت كـه       گيري قرار مي    در اين مقاله آنچه مورد تعقيب و نتيجه       
داي اسپرم صـاحب اسـپرم اسـت و مـادر طبيعـي صـاحب               از نظر اينجانب پدر طبيعي كودك در اه       . كند  مسأله ارث از آن رابطه پيروي مي      

شود، ضرورت دارد تحت شـرايطي        تخمك و چون به سبب مجهول بودن دهنده اسپرم و تخمك مسأله توارث بين كودك و آنان منقطع مي                  
وصيت به نفـع كـودك از    كننده متعهد گردد كه حضانت كودك و نفقه او را برعهده بگيرد و با              مثالً در ضمن يك عقد الزم ديگر درخواست       

از نظـر   .  گيرنده گامت، رابطـه ارث برقـرار نخواهـد شـد           بيني كند، ولي از طرف كودك نسبت به زوجين          ارث پيش   محل ثلث جايگزيني براي     
 خـود نخواهـد داشـت و     گونه رابطه طبيعي بـا حمـل   به رغم دادن شير به كودك هيچاينجانب صاحب رحم در صورتي كه تخمك از او نباشد           

  .شود كند و رابطه توارث نيز بين آنان برقرار نمي صدق نمياحكام رضاع نيز در مورد او 
  

  اي اهداي گامت، نسب، توارث، نفقه، رحم اجاره :ها واژه كليد

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

٦٣٨١/١٤١٥٥ 
  ٤٤٢٤٨٧٧٨: تلفن
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  ٣٦٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
كه در شـرعيت اسـالم بـه آن تأكيـد           ) ازدواج(يكي از فوايد نكاح     

نـساء،  (طاب لكم من النساء     فانكحوا ما   (شده است، توليد مثل است      
، إن اهللا ـ عزوجل ـ يحب البيت الذي فيه العرس و يبعض البيـت    )٣

در برابر نعمت بزرگ داشـتن      ) ع(حضرت ابراهيم   ). الذي فيه الطالق  
الحمدهللا الذي وهب لي علي الكبـر       (گويد    فرزند خداي را سپاس مي    

ي حـق   بنـابراين، هـر زن و شـوهر       ). ٣٩اسماعيل و اسحاق ابراهيم،     
دارند از داشتن فرزند برخوردار شوند و از خداوند بخواهند كه بـراي             

  .آنان فرزندان صالح عطا فرمايد
متأسفانه در بين گروهي از زوجين به عللي ناباروري شيوع دارد و            

 بــسا زنــان و مردانـي بــراي هميــشه از داشـتن فرزنــد محــروم    چـه 
ثــر تــالش ماننــد، ولــي جــاي خوشــحالي اســت كــه اخيــراً در ا مــي

دانشمندان در حوزه پزشكي درصد قابل توجهي از زنان و مردان بـا             
توانند بـا داشـتن فرزنـد كـانون            مي ARTدرمان ناباروري از طريق     
موضع شرع در برابر    : حال سؤال اين است   . خانواده خود را گرم كنند    

  اين پديده چيست؟
 و اين   اين گروه بايد در برابر مقدرات تسليم شوند       : برخي معتقدند 

اي ديگـر پـذيرفتن فرزنـدهاي بـي           دسته. محروميت را تحمل كنند   
كننـد و بـاألخره       سرپرست را به عنـوان فرزنـد خوانـده توصـيه مـي              

 (ART)هاي پزشـكي كمكـي        گروهي استفاده از توليد مثل با روش      
اعم از اهداي اسپرم يا تخمك يا جنـين و احيانـاً مـادر جانـشين را                 

حـل سـوم را بـر         نويـسنده ايـن مقالـه راه        . داننـد   حل مشكل مي    راه
سازد   گزيند و معتقد است كه فقه اسالمي اين امكان را فراهم مي             مي

ارث، نفقه (احكام وضعي ) جواز يا حرمت(كه عالوه بر احكام تكليفي 
  .موضوع مورد بحث روشن گردد...) و 

هـا حكمـي      در شرع مقدس اسالم براي هر فعلي از افعـال انـسان           
حكماً يشترك فيـه العـالم و       ة إن لكل واقعـ  (ري شده است    گذا  قانون

؛ مسأله توليد مثل و انتساب كودك متولـد شـده از طريـق              )الجاهل
مصنوعي از افعالي است كه بايد حكم تكليفي و وضعي آن مـشخص             

شـويم   ما در اين مقاله وارد حكم تكليفي، جواز يا حرمت، نمي       . گردد
ز طريق اهـداي گامـت يـا جنـين       فرض حرام بودن توليد مثل ا       و به   
توانيم در زمينه احكام وضعي بحث كنيم، اگر چه از نظر اينجانب       مي

  .ادله حرمت تمام نيست
غيـر  (توليد مثل با استفاده از اسپرم يا تخمك يـا جنـين بيگانـه               

آيـد و      شـمار مـي     به) جديد(هرچند جزء مسائل مستحدثه     ) زوجين
افتاد و در      بين مردم اتفاق مي    هاي قديم موارد مشابهي     لكن در زمان  

ه حدر صحي . آمد  به عمل مي  ) ع(هايي از ائمه اطهار     اين زمينه پرسش  
: ه اسـت  آمد) عليهماالسالم(محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق        

در زمان حيات پـدر بزرگـوار در جايگـاه آن           ) ع(امام حسن مجتبي    
حمـد مـا بـا      يا ابام : حضرت حضور داشت جماعتي وارد شده، گفتند      

مـردي بـا    : چه حاجتي داريد؟ گفتند   : فرمود. امير مؤمنان كار داريم   
اي   شود و بعد از آن همسر او با دختر بـاكره            بستر مي   همسر خود هم  

كند و در نتيجه اسپرم شوهر وارد رحم دختـر شـده، او               مساحقه مي 
) ع(فرماييـد؟ امـام حـسن       در اين خـصوص چـه مـي       . شود  باردار مي 

طلبد و لكـن مـن نيـز          ابوالحسن را مي  . ين معضلي است  ا: فرمايد  مي
ابتدا زن بايد به دختر مهرالمثل بپردازد، زيرا در حين : دهم پاسخ مي

شود؛ زيـرا او      سپس زن سنگسار مي   . شود  تولد بكارت دختر زايل مي    
شود تا زايمان كند و بچـه را         محصنه است و به دختر مهلت داده مي       

حـد  (خورد    دهد و دختر حّد مي      ل مي تحوي) اسپرم(به صاحب نطفه    
  ].١) [مساحقه غير محصنه يعني صد تازيانه

تركيـب  » گامت«و  » اهدا« اهداي گامت از دو كلمه       :اهداي گامت 
اسـتفاده شـده    » اهـدا «چرا به جاي بيـع گامـت از واژه          . يافته است 

  است؟
در كتـاب  ) ره(در كتب فقهي فقهاي پيشين مانند شـيخ انـصاري     

حيوان مطالبي  ) اسپرم(درباره خريد و فروش گامت      مكاسب محرمه   
مطرح شده است و ايشان به دو دليـل خريـد و فـروش آن را حـرام                  

داند، اول اين كه مني نجس است و خريد و فروش نجاسات حرام  مي
است و دوم اين كه، بيـع تمليـك اسـت و تمليـك در اينجـا معنـي               

رار بگيرد نمـاء مـاده      ندارد، زيرا مني در حيوانات اگر در رحم ماده ق         
برد، چرا كه چه آن را        بنابراين مشتري از آن سود نمي     . شود  تلقي مي 

بخرد و چه نخرد در هر دو صورت حيواني كه در اثر آن مني متولـد                
صاحب حيـوان اگـر خـودش    . شود متعلق به صاحب حيوان است   مي

برد و اگر ديگري است حيوان به         مشتري است از معامله سودي نمي     
طـوري كـه مالحظـه        بـه   ]. ٢[شـود    آمده مايملك مشتري نمـي     دنيا

  گرديد از نظر فقهي خريد و فروش اسپرم حيـوان بـا مـشكل رو بـه                
روست و در مورد اسپرم انسان به طريق اولي چنين خواهد بود؛ زيرا، 
انسان قابل خريد و فروش نيست، خواه بعد از تولد و خواه در زمـان               

 و فروش اسـپرم مـرد شـيخ انـصاري           در خريد . جنيني و نطفه بودن   
گويد در اينجا كودك ناشي از اسپرم خريداري شده بـه صـاحب               مي

اي   پس در اينجـا نيـز خريـد و فـروش فايـده            . شود  اسپرم ملحق مي  
اسـپرم يـا    (بنابراين بايد در مورد اسـتفاده از گامـت          . نخواهد داشت 

  .بحث اهدا مطرح شود) تخمك
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  ٣٦٧

     اي خوييخليل قبله                                                                                                                                   ...       احكام وضعي كودكان ناشي از اهداي گامت

: ك وجود سه ركن ضـرورت دارد       در تكون كود   :انواع اهداي گامت  
از اين رو، گاهي ناباروري از ناحية زوج اسـت          . اسپرم، تخمك و رحم   

و زوجه از حيث تخمك و رحم سالم اسـت كـه درمـان نابـاروري از                 
در مـواردي نابـاروري فقـط       . پـذيرد   طريق اهداي اسپرم صورت مـي     

 اسـت كـه در ايـن صـورت اهـداي            هناشي از ناباروري تخمك زوجـ     
شود و گاهي فقط رحم زن قابليت پرورش جنـين            رح مي تخمك مط 

شـود و گـاهي رحـم زوجـه           را ندارد كه از مادر جانشين استفاده مي       
انـد كـه بـا اهـداي          سالم است و اسپرم زوج و تخمك زوجـه ناسـالم          

هر يك از فروض فـوق داراي احكـام         . پذيرد  جنين درمان صورت مي   
ب حكم تكليفـي در     تكليفي و وضعي خاص هستند كه از نظر اينجان        

همه موارد جواز است و ادله ارائه شده از سوي قائلين به حرمت قابل 
شويم، اما در مـورد احكـام         مناقشه است كه ما در اينجا وارد آن نمي        

وضعي صور مختلف فقط به مسئلة ارث خـواهيم پرداخـت كـه الزم              
  :دانم به طور اختصار درباره ارث به نكاتي اشاره كنم مي

 ارث واژه عربي اسـت و معنـاي مـصدري آن عبـارت              :قهارث در ف  
انساني با مردن انساني ديگر چيزي از ماترك او را به موجب  : است از 

م دربـاره نـسب آمـده       . ق ٨٦١در ماده   . نسب يا سبب استحقاق يابد    
نسب عبارت است از اتصال كسي به كسي ديگـر بـه وسـيلة              «: است

انند پدر و فرزند و خـواه       والدت، خواه يكي به ديگري منتهي شود، م       
هر دو به شخص ثالثي منتهي گردد، مانند دو برادر يا دو خواهر و يا               

اين تعريفي است كه شهيد ثـاني آن را در          » .يك برادر و يك خواهر    
 ثاني والدت را به وجه شرعي مقيد شهيد] ٣[شرح لمعه آورده است     

آن شناسـد و لكـن حـق          كرده و تولد نامشروع را صاحب نسب نمـي        
نـسب شـرعي همـان      . است كه در نسب حقيقت شرعيه وجود ندارد       

شـود بـه      نسب عرفي و لغوي است و اينكه ولد زنا محروم از ارث مي            
گردد، مانند قتل     خاطر فقدان نسب نيست بلكه زنا مانع از توارث مي         

كه  برد با اين كه اگر پدري فرزند مشروع خود را بكشد از او ارث نمي
پس اگر فرزندي در اثر اهداي گامت بـه         . رار است نسب بين آنان برق   

وجود آيد هرچند نامشروع هم تلقي شود مـانعي از تـوارث نخواهـد              
  .بود؛ زيرا او قطعاً ولد زنا نيست تا از ارث محروم شود

در .  براي تحقق ارث شروطي درنظر گرفته شده است        :شرايط ارث 
اند و در     تهكتب فقهي موت مورث و وجود وارث را شرط توارث دانس          

از اين ماده يك شرط براي . م نيز بدان اشاره شده است. ق٨٧٥ماده 
شود و آن زنـده بـودن وارث اسـت بعـد از مـوت                 توارث فهميده مي  

شود ضرورت ندارد     مورث و چون فوت مورث از آن شرط فهميده مي         
  .حده ذكر كند آن را يك شرط علي

 شرط ذكر شـده     در فقه اسالمي و قانون مدني براي ارث حمل دو         
اگـر حملـي باشـد در صـورتي     «: م آمده است. ق٨٧٥در ماده   . است

برد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده و زنـده هـم متولـد                 ارث مي 
در بحـث اهـداي گامـت در        » .شود؛ اگرچه فوراً پس از تولـد بميـرد        

صورتي كه انعقاد نطفه در رحم مادر بعد از فوت مورث باشد مستلزم 
م خواهد بود و آن اين است كه چنين حملـي اگـر از              يك اشكال مه  

پدر ارث ببرد با شرط اول منافات دارد و اگر ارث نبرد با آية شـريفه                
منافات دارد، كه   » االنثيين  يوصيكم اهللا في اوالدكم للذكر مثل حظ      «

  .در آينده بدان خواهيم پرداخت
  آنچه از موانع ارث به موضوع مـورد بحـث مـا مربـوط              :موانع ارث 

شود مانعيت حمل است، آن هم حمل ناشي از اهداي گامـت يـا                مي
اكنون بايد بررسي كرد كه حمل از موانع ارث است          . تلقيح مصنوعي 

به نظر  :  نظر وجود دارد    يا از مصاديق حاجب؟ در اين مسئله اختالف       
  ].٤[رسد حمل به يك اعتبار مانع و به اعتبار ديگر حاجب است مي

تـر بيـان شـد گـاهي           به طوري كه پـيش     :توارث در اهداي گامت   
شـود كـه      مشكل ناباروري به ضعف يا فقدان اسپرم زوج مربوط مـي          

پـذيرد و گـاهي مـشكل         درمان ناباروري با اهداي اسپرم صورت مـي       
ناباروري با فقدان يا ضعف تخمـك زوجـه ارتبـاط دارد كـه در ايـن                 

شـود و گـاهي مـشكل     فرض با اهـداي تخمـك درمـان محقـق مـي       
ي از جانب زوجين است كه با اهـداي جنـين درمـان صـورت               نابارور

گيرد و باألخره گاهي جنين متعلق به زوجـين بـه علـت ناسـالم                 مي
حال هر يك . شود بودن رحم زن از طريق رحم زن ديگري متولد مي         

  .گيرد از صور فوق جداگانه مورد بررسي قرار مي
ستين  در مسأله اهداي اسپرم و تخمك نخ   :اهداي اسپرم و تخمك   

شود، وضعيت نسب كـودك متولـد شـده بـا             اي كه مطرح مي     مسئله
صاحبان اسپرم و تخمك از يك سو و گيرندگان اسـپرم و تخمـك و               

آنچه مسلم است زوج فاقد اسپرم با . صاحب رحم از سوي ديگر است
برنـد و     كودك متولد شده رابطه نسبي ندارد و از يكـديگر ارث نمـي            

ودك است و از نظر اينجانب رابطـه        صاحب اسپرم پدر طبيعي اين ك     
. شـود   مادري و فرزندي فقط بين صاحب تخمك و كودك برقرار مي          

اما در مورد زوج فاقد اسپرم نيازي به استدالل نيـست؛ زيـرا، گفتـه               
شد، نسب يك نوع اتصال است بـه وسـيله والدت و در مفـروض مـا                 

رم پدر هيچ نوع والدت بين آن دو وجود ندارد؛ اما اينكه، صاحب اسپ    
 محمد بن مـسلم اسـت       صحيحهرود يكي از ادله،       شمار مي   كودك به 

يرد الولد إلـي    «: فرمود) ع(امام حسن   . كه در مقدمه بدان اشاره شد     
يعني كودك به پدرش كه صاحب نطفـه اسـت          » أبيه صاحب النطفه  
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  ٣٦٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

شود و جماعتي از فقهاي اماميه نيز بدان معتقدند، در بيـشتر              رد مي 
: ولد به صاحب اسپرم چنـين تعليـل شـده اسـت           كلمات فقها لحوق    

  ].١[» ألنه من مائه«
شود كه اگر مردي با زني زنـا           در اينجا يك فرعي مطرح مي      :فرع

كند و آن زن با يك زن ديگري بالفاصله مـساحقه نمايـد و زن دوم                
باردار شود اين حمل چه حكمي دارد؟ بعضي از فقها اين كـودك را              

حق آن است كه ايـن كـودك ماننـد سـاير            اند و لكن      ولد زنا خوانده  
كودكان تلقيحي است كه اسپرم در آنها به طريق حرام گرفته شده و 
به طريق حرام عمل لقاح انجام گرفتـه اسـت كـه كـودك، ولـد زنـا                  

شـود،    شـود و كـودك بـه صـاحب اسـپرم ملحـق مـي                محسوب نمي 
در مـورد   ]. ١[مستفاد است ) ع(طوري كه از روايت امام حسن         همان

حاق كودك به صاحب تخمك در آينده بحث خواهيم كرد و لـيكن      ال
سيد علـي طباطبـايي     : كنيم  در اينجا به نظر صاحب رياض اشاره مي       

داند و همه احكام ولد از قبيل         كودك را به صاحب تخمك ملحق مي      
  ].٥[داند  محرميت و توارث را بين ولد و صاحب تخمك برقرار مي

ح اسـت رابطـه كـودك متولـد         مسأله ديگري كه در اين باب مطر      
شده از طريق اهداي گامت با ساير خويشان مانند اجداد و برادران و             

ها و فرزندان آنهاست كـه        ها و دايي    ها و خاله    خواهران و عموها، عمه   
متفرع بر مسأله اثبات نسب اسـت كـه در صـورت اثبـات بـه سـاير                  

  .يابد طبقات نيز تعميم مي
ه به آن اشاره شد مسأله مـانع        مسأله ديگري كه در مباحث گذشت     

. و حاجب بودن جنيني است كه با اهداي گامت تكوين يافتـه اسـت             
يعني تـا زمـاني كـه حمـل         . حمل نسبت به خود از موانع ارث است       

ايـن  . گيـرد   است و هنوز زنده متولد نشده است ارثي به او تعلق نمي           
اشد و  تواند حاجب نيز ب     جنين عالوه بر آن نسبت به ساير وارثان مي        

البته در اين . هاي ديگر وجود ندارد هيچ فرقي بين اين حمل و حمل  
حمل يك خصوصيتي وجود دارد كه اگر تحقق يابد حاجب ديگـران            

شود، مثالً اگر انعقاد نطفه حمل بعـد از مـوت مـورث و تقـسيم                  نمي
ماترك بين وارثان متوفي باشد، در اين فرض، اين حمل نه خود ارث  

كند و اگـر قبـل از تقـسيم مـاترك            ان را حجب مي   برد و نه ديگر     مي
منعقد شده باشد، هر چند بعـد از مـوت مـورث باشـد ماننـد سـاير                  

البته اين نظر با شرطي كه در فقه . ها مانع و حاجب خواهد بود حمل
و قانون به آن اشاره شده و آن وجود وارث حين فوت مـورث اسـت،                

  .كند مغايرت دارد و ايجاد اشكال مي
اين شرط موضوعيت نـدارد بلكـه       : ب اين اشكال بايد گفت    در جوا 

در برخـي از كلمـات      . به خاطر كاشفيت آن از نسب اخذ شده اسـت         

نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت      «: فقها به آن تصريح شده است     
بنابراين، اگر نطفه بعد از مـوت مـورث         ]. ٦-٨[» ليحكم بانتسابه اليه  

در . رث او مـشكلي نخواهـد داشـت   نيز منعقد شود از ديـدگاه فقـه ا       
توان گفت كه شرط مذكور براي اثبات نسب اخذ           قانون مدني نيز مي   

اي كه بعـد از مـوت مـورث منعقـد             اكنون بايد ديد نطفه   . شده است 
ارث ) صـاحب اسـپرم  (تواند از مـاترك پـدر         شود تا چه زماني مي      مي
جنين به  افتد كه فاصله موت و اهداي گامت يا           گاهي اتفاق مي  . ببرد

  .طول انجامد
رسد كه اين مسأله مبتني بـر تـشخيص تـاريخ تملـك               به نظر مي  

وارثان است، يعني اگر قبل از انتقال تركـه بـه ورثـه تلقـيح صـورت          
بـرد، هرچنـد      بگيرد قطعاً حمل در صورت زنده متولد شدن ارث مي         

اش منعقد نشده باشد و اگر بعد از انتقال،           در حين موت مورث نطفه    
صورت پذيرد، بعيد نيست كه حمل از ارث محروم شـود، هـر             تلقيح  

چند زنده متولد شود؛ زيرا، بعد از انتقال تركه به ورثه و تملك آنـان               
حمل در صـورتي ارث     : پس بهتر است بگوييم   . ماند  چيزي باقي نمي  

برد كه نطفه او حين انتقال تركه به وراث در رحـم مـادر منعقـد                  مي
  . باشدبوده و زنده هم متولد شده

. شـود   اكنون بايد ديد انتقال تركه به وارثان از چه زماني آغاز مـي            
برخي از فقها معتقدند كه مالكيت ورثه نسبت به ماترك بعد از كسر             

مـن بعـد    «يابد و مستند آنان آيـه         ديون و عمل به وصيت تحقق مي      
) ره(محقـق اردبيلـي      .اسـت ) ١١نـساء،   (» يوصي بها او دين   ة وصيـ
اخـراج  (آيه داللت بـر آن دارد كـه وارث قبـل از آن دو               «: نويسد  مي

كند بلكه تصرف او هم جايز نيست         ارث را تملك نمي   ) وصيت و دين  
توان نتيجـه     از آنچه بيان شد مي     ].٩،١٠[» مگر بعد از اخراج آن دو     

اگر تلقيح گامت قبل از تملك وراث صورت پذيرد حمل جزء           : گرفت
ارثان خواهد بود و اگر بعد از تملك انعقـاد تحقـق يابـد چيـزي از                 و

رسد هرچند عنوان ولد به او صـدق كنـد؛ زيـرا              ماترك به حمل نمي   
وقتي ماترك وجود داشت حملي موجود نبود و زماني كه ولد وجـود            

  .يابد ماتركي موجود نيست تا ارثي برقرار شود مي
اسـپرم يـا    ( تلقيح گامت     اگر در  :نامعلوم بودن اهداكنندگان گامت   

صاحبان آنها معلوم نباشند كه غالباً هم چنين است و بايـد            ) تخمك
ــت       ــدگان گام ــراي گيرن ــدي ب ــشكالت بع ــوگيري از م ــراي جل ب

شـود    ها مجهول باشند، كودكي كه در اين بين متولد مـي            اهداكننده
مسأله توارث او چگونه خواهد بود؟ و يا اگر كـسي كـودك ناشـي از                

كه برخي توهم     شمار بياورد، چنان       را از مصاديق زنا به       اهداي گامت 
  اند، احكام ولد در مورد اين كودك چگونه خواهد بود؟ كرده
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  ٣٦٩

     اي خوييخليل قبله                                                                                                                                   ...       احكام وضعي كودكان ناشي از اهداي گامت

تر بيان شد فقط بين صاحب اسپرم و تخمك و كودك رابطه              پيش
شـود، لـذا زوج فاقـد        طبيعي وجود دارد و بين آنان نسب ثابـت مـي          

رم و تخمك هستند پـدر      اسپرم يا زوجه فاقد تخمك كه گيرنده اسپ       
  .آيند، تا رابطه توارث بين آنان برقرار باشد شمار نمي و مادر كودك به

حال سخن در اينجاست اين كودكي كـه خـود در تولـدش هـيچ               
نقشي نـدارد و ماننـد سـاير كودكـان بايـد از برخـي حقـوق مـادي                  

مند شود از پدر و مادر طبيعي خود به جهت مجهول بودن ارث               بهره
 و از سوي ديگر با گيرنـدگان اسـپرم و تخمـك نيـز رابطـه                 برد  نمي

اتصال از طريق والدت را نـدارد، پـس تكليـف ايـن كـودك از نظـر                  
مندي از مايملك پدر و مادر حكمي چگونه خواهد بود؟ به نظـر               بهره

تواند شبه ارثي را از جانب پـدر        حلي كه وجود دارد و مي       اينجانب راه 
 وجود آورد اين روش است كه بعد و مادر حكمي نسبت به كودك به     

از اهداي گامت و انعقاد نطفه در رحم در ضمن يك عقد الزم ديگـر               
گيرندگان اسپرم يا تخمك متعهد شوند كه حضانت بچـه و نفقـه او              
بر عهده آنان خواهد بود و آنان ملزم باشند وصـيت كننـد كـه ايـن                 

 سـهم   كودك به اندازه سهم يكي از وراث در طبقه اول در حد ثلـث             
ببرد؛ البته براي اهل دقت پوشيده نيست اصل وصيت از عقود جـايز             
  .است و ليكن با آوردن آن به عنوان شرط عقد الزم، الزم خواهد شد

 بعضي از   :نقد مخالفان انتساب كودك به صاحبان اسپرم و تخمك        
معتقدند كه نـسب    ] ١١) [ره(فقها مانند آية اهللا سيد محسن حكيم        

. شود، هر چند تلقيح اسپرم زوج بـه زوجـه باشـد             يبا تلقيح ثابت نم   
يكـي، ارتبـاط زوج و      : دانند  آنان در تحقق نسب دو چيز را شرط مي        

زوجه به طريق متعارف و ديگري ارتباط مشروع؛ يعني اگـر ارتبـاط             
شود هر چند انتقال از طريق متعـارف          مشروع نباشد نسب ثابت نمي    

ريق متعـارف نباشـد نـسب       و معتبر باشد و بر عكس اگر انتقال از ط         
مدعيان اين نظريه بايد ايـن دو       . شود هرچند مشروع باشد     ثابت نمي 

آيا در صـورتي كـه زوجـه در اثـر تفخيـذ زوج              . شرط را اثبات كنند   
توان گفت اين حمـل بـا صـاحب اسـپرم رابطـه پـدر                 باردار شود مي  

كـه    كنند، چنان     فرزندي ندارد؟ اخبار صحيحه خالف آن را بيان مي        
شـود و در مباحـث        اسـتفاده مـي   ) ع(روايت منقول از امام حـسن     از  

گذشته گفتيم اكثر فقهاي بزرگ اماميه نيز معتقدند كه كـودك بـه             
اگر چه در اثر يك عمـل حـرام ماننـد           . شود  صاحب اسپرم الحق مي   

برخـي از فقهـا و حقـوق دانـان در            .مساحقه كودك تولد يافته باشد    
دانند و معتقدنـد كـه         شرط مي  اهداي گامت و اثبات نسب، شبهه را      

اگر صاحب اسپرم به عمل تلقيح جاهل باشد، پدر طفل محـسوب و              
صاحبان اين نظريه معتقدنـد     . اگر عالم باشد نسب ثابت نخواهد شد      

بنابراين اگـر   . نكاح صحيح و شبهه   : شود  كه نسب با دو چيز ثابت مي      
ر كـدام از دو شـرط مـذكو         صاحب اسپرم به تلقيح آگاه باشـد هـيچ          

اين نظريه از چنـد      .شود  محقق نخواهد شد و لذا نسب نيز ثابت نمي        
اوالً مراد از وطـي بـه شـبهه يـا شـبهه در              . جهت قابل مناقشه است   

وطي آميزش مردي با زني است كه استحقاق آن را ندارد و خـود را               
دانـد و ايـن شـبهه گـاهي حكميـه اسـت و گـاهي          مستحق آن مـي   

شود با وطي  مورد بحث ما مطرح ميجهالتي كه در مسأله . موضوعيه
ثانياً اگر پذيرفته شود كـه      . به شبهه طرح شده در فقه مرتبط نيست       

تـوان    در صورت علم انتقال گامت در رحم مشروع نيست، باز هم مي           
عبارت فوق داللت ندارد بر     . گفت كه صاحب اسپرم پدر كودك است      

ت، بلكه بر   اين كه هر جا نكاح و يا شبهه نباشد پس نسب ثابت نيس            
تلقـيح هـر چـه باشـد      . دانند  اساس ادله تنها زنا را موجب نسب نمي       
ثالثاً دليلي وجود نـدارد كـه       . مشروع يا غير مشروع مسلماً زنا نيست      

در عبارت فـوق اگـر مفيـد    . شود نسب فقط با نكاح و شبهه ثابت مي      
رابعاً ايـن عبـارت نـه روايـت     . حصر هم باشد اضافي است نه حقيقي    

ه مضمون روايت، بلكه نتيجـه اسـتنباطي اسـت از حـديث             است و ن  
  .فراش كه خالي از مناقشه نيست

:  در منهاج الـصالحين آمـده اسـت     در اهداي تخمك مادر كيست؟    
اگر زني اسپرم مرد اجنبي را در رحم خود قـرار بدهـد گنـاه كـرده                 

شـود و اگـر فرزنـد     است ولي فرزند به او و صاحب اسپرم ملحق مـي          
  ].١٢[تواند با او ازدواج كند  حب اسپرم نميدختر باشد صا

ايـن  ) ع(بعضي از فقها از روايات مـساحقه منقـول از امـام حـسن             
: انـد، از جملـه صـاحب ريـاض معتقـد اسـت              نظريه را استفاده كرده   

رسد به خـاطر صـدق عرفـي و           الحاق ولد به دختر قوي به نظر مي       «
 ولـد را بـه      در مقابل، گروه ديگـري الحـاق      ]. ١٣[» عدم مانع شرعي  

صاحب تخمك در بعضي از صور قبول ندارند و معتقدنـد كـه نـسب               
شود و صـاحب تخمـك چـون          فقط با نكاح صحيح و شبهه ثابت مي       

ــدارد  ــبهه ن ــساحقه (ش ــاكره در م ــر ب ــه او ملحــق  ) دخت ــودك ب ك
كـه الحـاق    (ما در گذشته ايـن نظريـه را رد كـرديم            ]. ١٤[شود  نمي

؛ بنابراين،  )يا شبهه ميسر است   كودك به والدين فقط با نكاح صحيح        
كودك مانند الحاق به صاحب اسپرم فقط به صاحب تخمـك ملحـق       

  .شود مي
برخي از بزرگان معتقدند كه مادر كسي اسـت كـه فرزنـد را زاده               

الذين يظـاهرون مـنكم     «: است و مستند آنان آيه شريفه ظهار است       
) ٢مجادله،  (» من نسائهم ماهن أمهاتهم إن امهاتم إال الالئي ولدنهم        

در اين آيه به طور مطلق و با حصر كسي مادر طفل است كه فرزنـد                
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  ٣٧٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

اي يا عاريتي     بر اين اساس، فرزندي كه در رحم اجاره       . از او زاده شود   
  .رشد كرده مادرش صاحب رحم است

كنـد و   رسد اين آيه بر خـالف ايـن نظريـه داللـت مـي       به نظر مي  
 طبيعي اسـت، زيـرا      مستفاد از آيه آن است كه صاحب تخمك مادر        

در قرآن هر جا سخن از زاييدن آمده        . والدت به معني زاييدن نيست    
فلما وضعتها قالـت رّب إنـي       «به وضع حمل تعبير شده است، مانند        

يعنـي مـادر    ) ٣٦آل عمـران،    (» .وضعتها أنثي واهللا اعلم بما وضـعت      
مريم وقتي مريم را به دنيا آورد، گفت خدايا دختر زاييـدم و خـداي               

اناتر است به آنچه او وضع كرده است و در سوره احقاف نيز همـين            د
و يا  ) ١٥احقاف،  (» حملته اّمه كرهاً و وضعته كرهاً     «: معنا آمده است  

طالق، :  و نيز بنگريد   ٢حج،  (» و تضع كل ذات حمل حملها     «: فرمود
  ).٦ و ٤

شود هر جا در قرآن كـريم والدت آمـده            به طوري كه مالحظه مي    
 به غير معناي زاييدن حمل كرد، زيرا والدت در حق پـدر             بايد آن را  

مـراد از   ) ٣بلـد،   (» و والد و ماولـد    «: فرمود. نيز استعمال شده است   
بـه  » ولـدنهم «و » و ما ولد«بنابراين، الزم است كلمه    . والد پدر است  

يعني » ولد«به نظر اينجانب معناي     . معناي غير از زايمان حمل شود     
پدر و مـادر منـشأ وجـود فرزنـد خـود            . ن است منشأ تولد قرار گرفت   

ايـن  . »تولّد منه إي نشأ منه    «: البحرين آمده است    در مجمع . هستند
  .منشأ بودن در مورد پدر اسپرم او و در مورد مادر تخمك اوست

و نيـز آيـه     » و حملته امه كرها و وضعته كرها      «برخي از فقها، آيه     
مستند خـود قـرار     ) ١٤ لقمان،(» حملته اّمه وهناً علي وهن    «شريفه  

كنند كه مادر كسي است كه با مشقت باردار        دهند و استدالل مي     مي
شود و با مشقت وضع حمل نمايد و مفهوم مخالف آيه چنين خواهد             
بود كه اگر كسي مشقت بارداري را تحمل نكنـد مـادر نيـست و در                
فرض مسأله چون صاحب تخمك، جنين خـود را در رحـم خـويش              

  و را وضع حمل نكرده است، بنـابراين مـادر طفـل بـه    نگه نداشته و ا  
اين استدالل خالي از مناقشه نيست؛ زيرا آيـات فـوق            .آيد  شمار نمي 

قيد غـالبي اسـت و گـر نـه          » حملته«كدام مفهوم ندارند و قيد        هيچ
ممكن است مادري باشد كه حامل نباشد و ممكن است زني حامـل             

 كـه از زنـا بـاردار اسـت و           كودكي باشد و مادر او نباشد، مانند زنـي        
اي از فقيهان معتقدند در صورتي  دسته. شناسد مشهور او را مادر نمي

كه تخمك از يك زن و رحم متعلق به زن ديگري باشد طفـل داراي        
دو مادر خواهد بود و لكن ملتزم شدن به ايـن نظريـه نيـز خـالي از                  

آيـات  اشكال نيست؛ زيرا اوالً مستلزم آفرينش جديد و مخالفـت بـا             
ـ    «: قرآني است؛ چرا كه فرمود     من طين  ة لقد خلقنا االنسان من سالل

» ...ةعلقــ ة فـي قـرار مكـين ثـم خلقنـا النطفــ           ة ثم جعلنـاه نطفــ    
  ).١٤ـ١٢مؤمنون، (

شود آيه شريفه مبـدأ انـسان را نطفـه قـرار               كه مالحظه مي    چنان
داده و رحم را يك قرارگاه معرفي فرموده است كه نطفه را در خـود               

البيان در ذيل آيـه پـنجم         طوري كه در تفسير مجمع      به. دارد  نگه مي 
آيـد    سوره حج آمده، نطفه مايعي است كه از مرد و زن به وجود مـي              

  ].١٥) [النطفه هي الماء القليل يكون من الذكر و االنثي(
و در قرآن نطفه به معناي آميخته اسپرم و تخمك نيز به كار رفته          

انـسان،  (» أمـشاج ة ا خلقنا اإلنسان من نطفـ إن«است، مانند آيه ذيل     
كه صفت نطفه اسـت مفـرد       » أمشاج«فخر رازي معتقد است كه      ) ٢

  ].١٦[آمده، لذا مراد از نطفه آميخته ماء مرد با ماء زن است 
ثانياًَ اين نظريه مستلزم تأسـيس فقـه جديـد اسـت، مـثالً در قـرآن                 

م به مادر و بقيـه از       األرث پدر و مادر در صورت نبود فرزند،يك سو          سهم
» يكن له ولـد و ورثـه ابـواه فالمـه الثلـث              فان لم «: فرمود. آِن پدر است  

 اگر صاحب رحم هم مادر باشد و بر اين اساس به هر يك از         )١١نساء،  (
يابـد كـه      مادرها يك سوم ماترك را بدهيم، به پدر مبلغي اختصاص مي          

و يا اگـر بـه    خالف نص قرآن است و الزمه آن تأسيس فقه جديد است            
هر دو مادر يك سوم بدهند و آنان سهم مـذكور را بـين خـود تقـسيم                  

عالوه بر ارث در    . شود  نمايند باز اشكال فوق به شكل ديگري مطرح مي        
  . يك از مادران خواهد بود مسأله حضانت نگهداري كودك بر عهده كدام
آيد كه نظـر اول و دوم را          از آنچه بيان شد اين نتيجه به دست مي        

توان توجيه كرد، پس حق اين است كه منشأ نـسبت جنـين بـا                نمي
مادر همان است كه در انتساب او به پـدر گفتـه شـد، يعنـي همـان              

از جانـب  ) النه خلق مـن مائـه   (تحليلي كه در مورد پدر بيان گرديد        
در قرآن منشأ تكون كودك نطفه معرفـي شـده        . مادر نيز وجود دارد   
كـه  ) ١٨عـبس،   (»  نطفـة فقـّدره    خلقـه مـن   «: است، چرا كه فرمود   

  .تركيبي است از اسپرم و تخمك
 رابطـه حقـوقي كـودك ناشـي از          :ارتباط صاحب رحم بـا كـودك      
اي بـا اخـتالف مبـاني         اي يا عاريه    اهداي گامت با صاحب رحم اجاره     

به نظر نويسنده صاحب رحـم بـا كـودك تولـد يافتـه       . متفاوت است 
زيرا زنـي كـه     . را شير دهد  گونه ارتباطي ندارد حتي اگر كودك         هيچ

شـمار    دهد تحت شرايطي مادر رضاعي طفـل بـه            كودك را شير مي   
در صحيحه عبداهللا   . آيد و در مفروض ما آن شرايط محقق نيست          مي

هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك         «: بن سنان آمده است   
، يعنـي زن تـو از شـير تـو و شـير      ]١٧[» أخري فهو حرامة ولد إمرأ 
و بچه يك زن ديگري را شير دهـد، پـس آن كـودك محـرم                طفل ت 
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     اي خوييخليل قبله                                                                                                                                   ...       احكام وضعي كودكان ناشي از اهداي گامت

شود كـه شـير بايـد شـير شـوهر             از اين روايت استفاده مي    . شود  مي
صاحب رحم و شير فرزندي باشد كه از اسپرم وي متكون گـردد، در              
. حالي كه در مفروض مسأله اسـپرم متعلـق بـه مـرد ديگـري اسـت          

 از زن و شـوهر      بنابراين، كودك متولد شده كه اسپرم و تخمـك وي         
ديگري است و تنها جنين به وجود آمده به رحـم زن ديگـر منتقـل                

  .گونه ارتباط نسبي و رضاعي با صاحب رحم ندارد شود، هيچ مي
  

  بحث و نتيجه گيري
  :توان به طور اختصار نتايج ذيل را ارائه داد از آنچه بيان گرديد مي

 حيـوان   طور كه در مورد      خريد و فروش اسپرم و تخمك همان       -١
حرام است، در مورد انسان نيز جايز نيست و بايد در درمان ناباروري             

گـذار و      در مـسأله ارث بايـد بـين ارث         -٢ .اهداي گامت مطرح باشد   
برنده اتصال به واسطه والدت برقرار باشد و اين ارتباط فقط بين              ارث

  .صاحب اسپرم و صاحب تخمك و فرزند متولـد شـده برقـرار اسـت              
ويـسنده در صـورتي بـه كـودك متولـد شـده از طريـق              به نظر ن   -٣

ART   گيرد كـه اسـپرم مـوّرث در رحـم زن اسـتقرار           ارث تعلق مي
 در صورتي كه دهندگان -٤ .يافته باشد و نيز حمل زنده متولد گردد

اسپرم و تخمك مجهول باشند كه بايد چنين نيز باشـد، گيرنـدگان             

ـ             ه نفـع طفـل     اسپرم و تخمك ملزم شوند ضمن عقـد الزم وصـيت ب
كنند تا از ثلث آنان در حد سهم پسر يا دختر بـه آن كـودك تعلـق                  

 از نظر نويسنده صاحب رحم در صورتي كه تخمك متعلق           -٥ .بگيرد
 مادري با طفـل نـدارد و در نتيجـه            به ديگري باشد هيچ گونه رابطه     

 تـوارث بـين     -٦ .شـود   توارث بين كودك و صاحب رحم برقرار نمـي        
در صورتي كـه تخمـك از او نباشـد در هـيچ             كودك و صاحب رحم     

  .شود حالتي برقرار نمي
  تشكر و قدرداني
ــي از   ــه تأس ــم «ب ــن ل ــم  م ــوق ل ــشكر المخل ــالق  ي ــشكر الخ   » ي
دانم از برخي شخصيتهاي حقوقي و حقيقـي تـشكر            وظيفه خود مي  

سينا و جناب آقـاي دكتـر محمدمهـدي           ابتدا از پژوهشكده ابن   : كنم
 كـه زمينـه طـرح مباحـث           پژوهشكده، آخوندي، رئيس دانشمند آن   

سازند تا مـسائل مربـوط بـه آنهـا از نظـر فقهـي،        جديد را فراهم مي  
بنده . حقوقي، اجتماعي و جز اينها بين عالمان و محققان طرح گردد         

دانم و نيز  خود را وامدار اين بزرگوار و همكاران سختكوش ايشان مي         
ي سپاسـگزار باشـم     االسالم دكتر سيد طه مرقات    ةبايد از جناب حجـ   

خداونـد بـر    . كه زحمت ويرايش و تنظيم مطالب را بر عهده داشتند         
   .توفيقات ايشان بيفزايد
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