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دانشگاه الزهرا

نسب و قرابت ناشی از جانشینی کامل رحم

دکتر الهام شریعتی نجفآبادی

1

چکیده
یکی از روشهای فرزند دارشدن زوجین ،استفاده از رحم اجارهای به صورت جانشینی کامل است؛به اینصورتکه نطفهی لقاح
یافتهی زوجین در رحم زن دیگرری قررار ررفتره و صراح رحرم پر

از سر ری شردن مردت برارداری ،کرودکی را بره دنیرا

میآورد.تعیین وضعیت نس و قرابت جنینی که در رحم زن دیگری غیر از صاح تخمک ،پرورش یافته ،از موضرواات جدیرد
فقهی  -حقوقی به شمار میرود و این سؤال را مطرح میکند که کودک تکون یافته ،از نظرر انتسراو و قرابرت متعلر بره چره
کسی خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال چند نظریه انوان شده است .برخری از فقهرا و حقرو دانران ،مرادر واقعری و نسربی را
صاح تخمک دانسته و رروهی نیز ،مادر را زنی میدانند که کودک از رحم او متولد شده است .به نظر میرسد به دلیل انتقال
خصوصیات ژنتیکی که مناط ارف در تعیین نس به شمار میآید ،زنی که پیردایش نخسرتین کرودک از او ای راد شرده مرادر
نسبی محسوو میشود .همچنین با تنقیح مناط در مسألهی کودک رضاای میتوان رفت همانطور که شریر مریتوانرد انبرات
لحم و اشتداد اظم نماید ،خون نیز به طری اولی چنین اثری دارد که به دنبال آن نوای خویشاوندی از راه خون پدید میآیرد؛
بنابراین کودک ناشی از رحم اجارهای دارای دو مادر خواهد بود :صاح تخمک که مادر واقعی و نسبی او بره شرمار مریرود؛ و
صاح

رحم که قرابتی از راه خون با کودک پیدا میکند .هدف از این پژوهش توصیفی-تحیلیلی ،مطالعهای مبتنی بر استدالل

در خصوص وضعیت نسبو قرابت کودک ناشی از جانشینی کامل رحم است.

کلیدواژه :نسب ،قرابت ،رحم اجارهای ،جانشینی کامل رحم ،جنین ،کودک رضاعی
________________________
 1عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا(س)
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مقدمه
یکی از آثار وضعی استفاده از فرآیند جایگزینی رحم برای فرزنردآوری ،مسرألهی نسر و بررسری چگرونگی
انتساو کودک تولد یافته از این روش به صاحبان سلول اولیه و صاح رحم اجارهایست .الزم به ذکرر اسرت
باوجودیکه ممکن است متقاضیان رحم اجارهای ،زن و شوهر نباشند ،لیکن در این پژوهش تنها بره بررسری
وضعیتی پرداخته شده است که یک زوج خواستار اجارهی رحم شخص ثالثی هستند .همچنرین ایرن امکران
نیز وجود دارد که صاح

رحم اجارهای ،م رد و یا متأهل باشد ،که در این تحقی فقر وضرعیتی را مرورد

مداقه قرار دادهایم که صاح رحم ،متأهل باشد که در فرض تأهل وی ،رضایت شوهر او به انوان یک رکرن
اهمیت خواهد داشت.
برخی از مطالعات و پژوهشهای صورت ررفته در قال کتاو در خصروص موضروا ایرن مقالره ابارتسرت از
«بررسی حقوقی روشهای نوین بارداری» (نایر زاده« ،)3121 ،وضرعیت حقروقی کرودک ناشری از انتقرال
جنین» (رضانیا معلم« ،)3121 ،رحم جایگزین» (جمعی از نویسندران« ،)3121 ،بررسی تطبیقری فقهری و
حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین» (حمداللهی و روشن« ،)3122 ،رحم جایگزین در درمان نابراروری
از دیدراه پزشکی ،فقهی و حقوقی» (باقری نس  )3133 ،و «مطالعهی تطبیقی نس

و تغییرر جنسریت در

حقو ایران و فرانسه( »3امامی .)3138 ،مقاالتی نیز در این زمینه نگاشته شده اما همچنان نیراز بره تبیرین
ماهیت نس و وضعیت قرابت ناشی از این فرآیند احساس میشود .زیرا همچنان راجر بره آثرار اسرتفاده از
رحم جانشین ،ابهام وجود دارد و این مسأله مان بزرری در مسیر استفاده از این دستاورد جدید پزشرکی بره
شمار میرود .به این ترتی در این مقاله پ

از بازشناسی مفهوم نس و قرابرت ،مرکک انتسراو فرزنرد بره

والدین مورد بررسی قرار ررفته و در پایان آثار قرابت از راه خون تبیین میرردد.

 .1اسداله امامی ،تهران :میزان ،3138 ،چاپ اول.
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)1معنا شناسی
پیش از ورود به اصل بحث ،توضیح چند اصطکح ضرورت دارد:
 رحم جایگزین : 3رحم زنی غیر از صاح تخمک که به وسیلهی شیوههای کمکی تولید مثل ،به کارررفته میشود تا جنین حاصل از اس رم و تخمک زنی دیگر را در خود پررورش دهرد .ابرارتهرای
دیگری نیز به انوان معادل رحم جایگزین به کار رفته است نظیر«رحم اجارهای»« ،رحم ااریهای»،
«رحم جانشین» و «جانشینی در رحم».
 جانشینی کامل در بارداری  : 8روشی که در آن رحم جایگزین برای پرورش زیگوت یا جنین حاصلاز اس رم و تخمک زن و شوهری به کار ررفته میشود.جانشرینی کامرل در برارداری در حقیقرت از
اقسام جانشینی در بارداری به شمار میرود.
 زن و شوهر متقاضی :زن و شوهری که خواستار فرزند هستند اما به اللی امکران فرزنردآوری بررایایشان وجود ندارد ،لیکن لقاح سلولهای جنسی ایشان برای انتقال به رحم جرایگزین امکران پر یر
است .در فرمهای قرارداد رسمی مادر جانشین ،زن و شوهر متقاضی ،مستأجر نامیده میشوند.
 -مادر جانشین :زنی غیر از صاح

تخمک که بر اساس تواف  ،حمل جنینی را تا زمان تولد بر اهرده

میریرد .اصطکح مادر جانشین اصطکحی مشترک در حقو و پزشکی است که به آن مادر نیرابتی
یا مادر میان ی نیز رفته میشود؛ زیرا واسطه و میان ی میشود تا جنین ،رشد سالمی داشته باشرد.
اطک اجیر نیز بر چنین زنی صحیح است؛ زیرا میتواند در قبال حملی که ان ام مریدهرد ،اجررت
دریافت کند .برخی از حقو دانان چنین زنی را دایهی جنین مینامند (قاسم زاده.)714 ،3121 ،
 کودک تولد یافته از رحم اجارهای :کودکی که سلول تشرکیل دهنردهی آن متعلر بره زن و شروهرمتقاضی است ،لیکن در رحم شخص دیگری رشد و تکامل یافته و متولد شده است.
 قرارداد اجارهی رحم :نوای قرارداد اجارهی شخص به شمار آمده و برخی از آن تحت انوان قررارداددایگی پیش از تولد یاد میکنند (همان) .به موج این قرارداد ،مادر جانشین یرا دایرهی جنرین در
برابر صاحبان سلول تعهد میکند که از جنین به طور متعارف نگهداری کرده و پ

از س ری کردن

دوران حمل ،نوزاد را در اختیار آنان قرار دهد.
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. Surrogancy
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. Gestational Surrogancy
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)2نسب و ماهیت آن
شناسائی وضعیت نس

هر انسان تازه متولد شدهای به قدری اهمیت دارد که در روایات معصومین(ا)

مورد توجه قرار ررفته و به انوان یکی از حقو نوزاد پ
811؛ متقی .)811 :31 ،3117 ،ح نس

از والدت ذکر رردیده است (الحرانی،3717 ،

یکی از حقو معنوی شکل دهندهی هویت هر انسانیبه شمار

میرود و احکام و حقو بسیاری بر آن مترت

میشود.نس

در لغت ابارت است از رابطهی بین دو شیء

(مسعود 3734 ،3314 ،و  .)3732همچنین به رابطهی خونی میان دو نفر که به سب

تولد یکی از آنان از

دیگری یا تولد هر دو از شخص ثالثی ای اد شده باشد نیز رفته میشود (فیروز آبادی[ ،بیتا] 313 ،و
.)318در ارف به رابطهای که بین فرزند و پدر و مادر وجود دارد نس

رفته میشود .صاح

جواهر در

تعریف نس انوان میدارد« :نس یعنی منتهی شدن والدت شخصی به دیگری ،مانند پدر و پسر ،یا منتهی
شدن والدت دو شخص به ثالث ،مثل منتهی شدن دو برادر به پدر» (ن فی .)882 :83 ،3323 ،از تعابیر
حقو دانان نیز میتوان به این موارد اشاره کرد:


نس

رابطهی طبیعی و خونی بین زن و مرد و طفلی است که به واسطهی انعقاد نطفه از نزدیکی زن و

مرد به وجود میآید (امامی.)353 :5 ،3141 ،


نس رابطهای است بین دو نفر که به سب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث

میشود (بروجردی ابده.)821 ،3123 ،


نس

ابارت است از رابطهی پدرفرزندی یا مادرفرزندی ،یا رابطهای طبیعی و خونی میان دو نفر که یکی

به طور مستقیم از صل یا بطن دیگری به وجود آمده است (صفایی و امامی.)824 ،3121 ،
با مداقه در تعریفهای ارائه شده ،میتوان نکات زیر را استنباط کرد:


وجود رابطه بین مفهوم والدت و انعقاد نطفه؛



وجود ارتباط میان اشخاص از طری والدت؛



وجود رابطهی مفهومی بین نس و قرابت نسبی.
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ناشی از نزدیکی به شبهه ،نس ناشی

از زنا و ،...مبین آن است که نکات برشمرده جزء اناصر اصلی و اساسی محسوو نمیشوند.
بنابراین مفهوم نس در اصطکح فقه و حقو از مفهوم آن در لغت دور نیفتراده و ابرارت از خویشراوندیای
است که به واسطهی انعقاد نطفه میان زن و مردی پدید میآید .در قانون مدنی تعریفی از نس وجود ندارد
باشد .برخی از حقو دانان به رابطهی میران والردین و فرزنردان،

که شاید الت آن ،ارفی بودن معنای نس
نس خاص اطک کردهاند (همان).

قرابت یا خویشاوندی نیزابارت است از رابطهای که براثر نکراح یرا نسر یرا رضراا برین دو نفرر بره وجرود
میآید(قلعهجی3322 ،3712 ،؛ کاتوزیان.)9 :3 ،3128 ،
استفاده از رحم اجارهای ،وضعیتی را برای کودک تولد یافته از این فرآیند ای اد میکند که الزم است به
طور واضح مورد تبیین و تدقی قرار ریرد.

)3مالک انتساب کودک به والدین
پیش از این رفته شد که هدف از این نوشتار ،بررسی وضعیت نس و قرابت کودکی است که برا اسرتفاده از
جانشینی کامل رحم شخص ثالثی به وجود میآید .یعنی درجاییکه اس رم و تخمک زوجینی که به دلیلی از
جمله ناباروری ،متقاضی استفاده از رحم زن دیگری شدهاند ،اام از آنکه ترکی

میان رامت نرر (اسر رم) و

رامت ماده (تخمک) در محی آزمایشگاه صورت ررفته باشد و یا در رحم شخص ثالث.
موضوا بحث در اینجا این است که مکک انتساو و قرابت میان شخص و والدین او چیست تا از این منظرر
به این سؤال پاسخ دهیم که آیا کودک تولد یافته از زن حامل ،که رحرم خرود را بررای پررورش جنرین بره
صاحبان سلول اولیه (زیگوت) اجاره داده است از جهت نس
آیا میان فرزند تولد یافته و بانوی صاح

رحم و در فرض تأهل وی ،با شوهر و فرزندان آن دو نیرز رابطرهی

حقوقی خواهد داشت یا خیر؟
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)4مالک انتساب کودک به پدر
به طور کلی صاح اس رم یا رامت نر ،از نظر خصوصیات خونی ،طبیعی ،ژنتیکی و ارفی اشتراکات فراوانی با
کودک دارد .از نظر ارف ،مکک انتساو طفل به پدر ،مبتنی بر خلقت کودک از نطفهی اوسرت؛ زیررا منشرأ
پیدایش هر فردی از جان

پدر ،اس رم موجود در منی او میباشد که با امتزاج آن با تخمک ،سرلول اولیرهی

جنین را تشکیل میدهد .بنابراین تعیین نس پدری از نظر ثبوتی امر دشواری نیست.
در آیاتی از قرآن و برخی از روایات به منشأ پیدایش انسان از جان پدر اشراره شرده اسرت .از جملره آیرات

استنادی در این باره ،آیهی شریفهی  57سورهی مبارکهی فرقان است .آنجا که خداوند میفرمایرد« :و هرو
ال ی خل من المراء بشررا ف علره نسربا و صرهرا»  :و اوسرت کسری کره بشرری را از آو آفریرد و بررای او
خویشاوندی (نس ) و دامادی قرار داد.
با توجه به تفسیر این آیه میتوان نکاتی را در خصوص مکک انتساو فرزنرد بره پردر اسرتنباط نمود.اکمره
طباطبائی در تفسیر کلمهی «الماء» در این آیه احتمال میدهند که مراد از آو ،نطفه باشد .همچنانکره در
آیات دیگری نیز ،نطفه ،به انوان منشأ تکون ،مورد اشاره قررار ررفتره اسرت (طباطبرائی 35 :35 ،3114 ،و
.)31در این آیه ،خداوند منشأ پیدایش آدمی را با تعبیر «خل » که از صفات اختصاصی خداونرد اسرت بیران
کرده و نس و صهر را با تعبیر «جعل» که میتواند از صفات غیر خدا هم باشد آورده اسرت .پر

مریتروان

چنین استنباط کرد که در کنار هم قرار ررفتن این دو واژه در یک آیه ،اشاره بره ایرن دارد کره ایرن دو ،دو
معنای متفاوت دارند .نکتهی ظریف دیگری که در این آیه وجود دارد ،تفری «ف عله نسبا و صهرا» بر «خل
من الماء بشرا» است .از این تفری چنان برداشت میشود که همان بشر خل شده از نطفه ،دارای نس است
و نس وی ،ااتبار و حالت تغییریافتهای از نطفه است و از غیر نطفه نشأت نمیریرد ،بلکه با در نظر رررفتن
منشأ خلقت بشر است که نس  ،ااتبار و تشری میشود.
در آیات دیگر 3و در روایاتی از معصومین (ا)نیز همین معنا به دست میآید که نشان میدهرد نسر دارای
یک منشأ واقعی و تکوینی است.مثک در روایتی از حضرت امام صاد (ا) آمده که از حضرت الری (ا) نقرل

میکنند که ایشان فرمودند« :مردی نزد پیامبر (ص) آمد و ارضه داشت کنیزی که هنگام آمیزش با او ازل

 .1قیامت2 ،؛ نحل4 ،؛ سجده8 ،؛ عبس11 ،؛ طارق.6 ،
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می کردم ،فرزندی به دنیا آورده است .پیامبر فرمودند راهی بند مشک رها می شرود و فرزنرد ملحر بره او
خواهد بود(ااملی)142 :83 ،3148 ،؛ رها شدن بند مشک در این حدیث کنایه از ورود اس رم بره رحرم زن
است و از همین روی فرزند به مرد ملح میشود.
در حقیقت میتوان رفت نس از مفاهیم نف

االمری است ،یعنی جزء ااتباراتی است که دارای منشأ واقعی

است .در ارف جوام پیش از اسکم نیز از ترکی اس رم واردشدهی مرد به رحم زن ،نس یک انسان پدیرد
میآمده است .پ

از ظهور اسکم نیز درخصوص انوان نس  ،حقیقت شرایهای به وجود نیامده است .قانون

مدنی نیز معنای دیگری غیر از این معناااتبار ننموده است.
ادم وجود یا ادم ثبوت حقیقت شرایه در این زمینه تا حدی بروده کره برخری از فقهرا بره تصرریح انروان
نمودهاند« :برای نس اصک حقیقت شرای وجود ندارد و اصل هم ادم نقل مفهروم نسر ارفری بره مفهروم
شرای آن است» (نراقی 883 :31 ،3733 ،و  .)888بنابراین میتوان نتی ه ررفرت از نظرر حقرو اسرکمی،
برداشت ارفی استخراج شده از آیات و روایات معتبر میباشد که براساس آن ،منشأ انتساو فرزند به پدر یک
رابطهی تکوینی بوده که به دلیل پیدایش فرزند از اس رم پدر حاصل میشود.به تعبیر دیگر ،ارف بین مرد و
فرزند متولد شده از اس رم او ،یک رابطهی نسبی قائل است.

)5مالک انتساب کودک به مادر
صاح تخمک در ای اد جنین ،مشارکتی بنیادین دارد و لو اینکه صراح تخمرک ،صراح رحرم پررورش
دهندهی کودک در زمان جنینی نباشد .وابستگی شخص از جهت ژنتیک ،خون ،انتقال اوصاف و خصوصریات
غیر قابل انکار است .برا توجره بره ویژرری یرک زن و اینکره ایرن قابلیرت را دارد کره هرم از نظرر وجرودی
(فیزیولوژیک) ،از طری تخمک ،و هم از نظر رشد و تکامل (فیزیولوژیک) ،از طری نگهداری در رحرم خرود،
با فرزند خود رابطهی طبیعی داشته باشد ،تشخیص اینکه کدام یک از این دو ،منشأ ااتبار در انتساو تلقی
میشود ،نظریههای متعددی را به دنبال آورده است.
نظریهی اول:ادهای از الما با استناد به آیاتی از قرآن م ید ،معیرار انتسراو فرزنرد بره مرادر را «زاییردن»
میدانند .یعنی زنی که کودک را به دنیا میآورد ،مادر است .فخرالمحققین در باو محرمات و در بیان اقسام
آن میفرماید« :قسم اول محرمات ،نس است و انسان به واسطهی نس به مادر خود محرم است و مادر زنی
است که به واسطهی والدت ،نس شخص به او منتهی میشود» (حلی.)73 :1 ،3123 ،
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از جمله آیات استنادیای که برای این نظریه بدان تمسک شده و به نظر میرسد زایمان ،مکک مرادری

دانسته شده ،آیهی دوم از سورهی مبارکهی م ادله میباشد« :ان امهاتهم اال الکئی ولدنهم»  :مادرانشان تنها
کسانی هستند که آنها را به دنیا آوردهاند.
حمل و وض حمل اشاره کرده و میفرماید« :و وصینا االنسان بوالدیره احسرانا حملتره امره کرهرا و وضرعته
کرها» :ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند ،مادرش او را با در آیهی  35سورهی احقاف
نیز ،خداوند در توصیف مادر ،به ناراحتی حمل میکند و با ناراحتی بر زمرین مریرر ارد؛ و یرا در آیرهی 37

سوره لقمان میفرماید« :ووصینا االنسان بوالدیه حملته امه وهنا الی وهرن» :مرا انسران را دربرارهی پردر و
مادرش سفارش کردیم ،مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کررد (بره هنگرام برارداری هرر روز رنر و
ناراحتی تازهای را متحمل میشد).
کیفیت استدالل به این آیات این است که در آیهی اول ،زاییدن تنها قیدی است که خداوند برای مرادر
به کار برده و از جهات دیگر مثک صاح تخمک بودن یا نبودن ،اطک وجود دارد؛ ضمن اینکه در این آیره
حصر هم وجود دارد؛ به همین دلیل از نظر برخی اصولیین مفهوم آیه این است که در این مورد ،مخصص یا
مقید دیگری وجود ندارد و مکک ااتبار نزد اقک ،همین ظهور و اطک کرکم اسرت .در دو آیرهی بعرد نیرز
خداوند ،مادر را زنی توصیف میکند که حمل و زایمان کرده و رن بارداری و وض حمل را به جران خریرده
است؛ در این صورت ارر بگوئیم جملهی وصفیه مفهوم دارد ،مفهوم مخالف آن این میشود که ارر زنی حمل
نکند و نزاید ،مادر نیست (منصور311 ،3333 ،؛ ال ابری26 ،3337 ،؛ الخطیب.)951 ،9999 ،
این نظریه از دیدراه المی قابل دفاا است زیرا شکلریری انسان در اثر تعامل برا اطرراف بروده و نمریتروان
رفت فرزند تنها نتی هی تخمک و صفات قابل انتقال از طری کروموزومهاست بلکره زمرانی کره جنرین بره
دیوارهی رحم چسبیده ،بخش قابل توجهی از وجود و رشد روانی و جسمی خود را از رحم میریرد.
نتی ه اینکه براساس این نظریه نقش صاح رحم صرفا پررورش دهنرده نبروده و سرزاوار اسرت او را مرادر
بنامیم.
نظریه ی دوم :اما برخی دیگر نظریهی دیگری را مطرح کردهاند که بنابر آن ،زنی مادر تلقری مریشرود کره
صاح

تخمک است .صاحبان این دیدراه معتقدند از نظر ارف ،مکک مادر بودن همانند پردر برودن اسرت،

زیرا ارف زنی را که در نخستین مرحلهی تکون کودک ،نقش داشته ،مادر مریدانرد و او کسری نیسرت جرز
صاح تخمک .زیرا تخمک به کمک اس رم تشکیل دهندهی اولین سرلول انسرانی یرا همران نطفره اسرت و
مراحل بعدی که در رحم صورت میریرد ،نقشی جز بقاء آن سلول اولیه ندارد .این نظریه طرفرداران زیرادی
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در میان فقها و حقو دانان دارد (موسوی خمینی8:541 ،3143 ،؛ مؤمن قمی31 ،3735 ،؛ شهیدی،3145 ،
311؛ صفایی و امامی.)117 ،3121 ،
نظریهی سوم :براساس این دیدراه ارر صاح

رحم ،زنی غیر از صاح

تخمک باشد ،فرزند به وجود آمرده

دو مادر خواهد داشت .یعنی در تعیین مکک انتساو طفل به مادر ،وجود دو اامل ،اساسی اسرت -3 :اامرل
تکوینی که به وسیلهی تخمک حاصل میشود؛  -8اامل حملی  -والدتی و حضانتی که بره وسریلهی رحرم
محق میرردد .البته برخی معتقدند این دو اامل هر دو باید با هم در یک زن وجود داشته باشرد ،لر ا اررر
صاح

تخمک یک زن و مسئول حمل جنین ،زن دیگری باشرد ،هری یرک از ایرن دو زن ،مرادر محسروو

نمیشوند (الخطی )358 ،3333 ،
نظریه ی چهارم :ادهای دیگر نیز بر این باورند که در چنین حالتی ،هرچند نمریتروان هرر دو زن را مرادر
نسبی به حساو آورد اما فرزند با هریک از صاح تخمک و صاح رحم ،یک نوا ارتبراطی دارد و هرر دو را
میتوان به انوان مادر رضاای تلقی کرد؛ زیرا هر دو زن در تکون نوزاد سهیم بودهاند و از سویی دلیل قاطعی
وجود ندارد که مادر بودن شرای به هر یک از آن دو اختصاص داشته باشد (پیشین).ارر ایرن سرؤال مطررح
شود که مادر رضاای تعریف خاصی در فقه دارد که این فرض در آن تعریف ،نمی رن د؛ در پاسخ باید انوان
نماییم که با تنقیح مناط می توان به پاسخ این پرسش دست یافت ،زیرا همان طور کره شریر انبرات لحرم و
اشتداد اظم میکند ،ولد خونی نیز به نحو اقوی چنین اثری دارد (استفتاء نگارندهی این مقاله از مرحوم آیت
اهلل سید محمد حسن مراشی در زمان حیات ایشان).
نظر بررزیدهی این پژوهش این است که رابطهی نسبی تنها میان صاح تخمک و فرزنرد برقررار مریشرود.
همچنین رابطهای قویتر از قرابت رضاای نیز میان صاح رحم و فرزند متولد شده از او برقرار میرردد .زیرا
حقیقتا انتساو که در نتی هی نس پدید میآید چیزی است که به واسطهی انتقال کروموزومهرای موجرود
در تخمک و اس رم رخ میدهد .این انتقال الاقل بر اساس الم ت ربی موجود منحصرا به واسطهی رامت نر و
ماده صورت ررفته و نقش تغ یهای رحم چنین قابلیتی را ندارد .هرچند نقش رحم همچون اوامل دیگر ،آثار
وضعی خاصی را به دنبال دارد .به طور مثال تمایل کرودک بره شرنیدن صرداهایی کره در زمران جنینری از
پیرامون خود دریافت میکرده بیشتر است؛ لیکن نمیتوان این میزان تأثیر را در ای اد نسر و پدیرد آمردن
رابطهی نسبی خاص کافی دانست.بنابراین مکک انتساو فرزند به پدر در مورد نس مادری هم بایرد لحرا
شود .از طرف دیگر نقش رحم و حمل را هم نمیتوان نادیده ررفت .این مسأله به رونرهای بروده کره اسرکم
برای حفظ آرامش کانون خانواده ،اماره بودن زایمان را حفظ کرده است.در هر حال نقشهای رحم نره فقر
به انوان یک ظرف تغ یهای ،جنبهای تکوینی و ای اد کننده ،اما نه به اندازهی ای اد کنندری تخمرک دارد.
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این دیدراه هرچند از نظر ارف ،پ یرش سختی را به دنبال دارد ،اما نمیتوان از تعل و وابستگی کودکی که
ماهها درون یک رحم و همچون جزئی از پیکر او رشد کرده ،صرف نظر کرد .البته الزم اسرت م رددا تأکیرد
نماییم که قرابت نسبی فرزند تنها با صاح تخمک بوده و طفل با زنی که فق صاح رحم است نمیتوانرد
رابطهی نسبی واقعی برقرار کند .بنابراین چنین کودکی دارای یک مادر از باو قرابت نسربی و یرک مرادر از
باو قرابت از راه خون خواهد بود .این نظریه با توجه به آثرار رضراا و پر یرش مفراهیم انتزااری از راه شریر
خوارری قابل دفاا بوده و نباید آن را غری و نامأنوس دانست.

)6آثار قرابت از راه خون
مراحل تکون جنین ابارت است از ترکی تخمک و اس رم که اصطکحا به آن لقاح رفته میشود .پ

از این

مرحله ،تقسیم سلولی به صورت متناوو ان ام میشود و جنین شکل میریرد .ممکن اسرت بعرد از ترکیر
اس رم و تخمک ،سلول وارد رحم زنی شود که رحم خود را برای پرورش آن به صورت معروض (اجراره) و یرا
غیر معوض (ااریه) و یا در قال قرارداد دیگری وار ار کرده است .این سلول و یا جنین مدتی را که حداکثر
آن حدود  111روز میباشد ،از خون صاح رحم تغ یه کرده و بعد از رشد و تکامل متولد میرردد .سرؤالی
که در این ا مطرح میشود این است که آثار قرابت از راه خون چیست؟
پدیدهی رحم جانشین به دلیل مستحدثه بودن آن تا جاییکه مورد بررسی قررار ررفتره ترا کنرون در امرل
پیش نیامده و رویهی قضایی نیز راه حلی برای آن ارائه نکرده است .از دیدراه نظری میتوان چنین اداا کرد
که نمیتوان صاح رحم را با کودک تولد یافته کامک بیگانه دانسرت .زیررا تغ یرهی از خرون ،نقرش بسریار
حیاتی برای جنین ایفا میکند و جنین در زمان جنینی خود همچون یک سلول نیاز غر ایی خرود بره مرواد
غ ایی و اکسیژن را از طری بند ناف متصل میان او و رحم تأمین میکند .انسی که جنین در ایرن مردت برا
صاح رحم پیدا میکند و وابستگی ااطفیای که به صدای قل او دارد ،غیر قابل انکرار اسرت و بره جرر ت
می توان رفت که الفت میان کودک و صاح رحم کمتر از وابستگی صاح تخمک نیست .ل ا محروم کردن
نوزاد تولد یافته از شیر صاح

رحم و قرار دادن کودک در محیطی نا مرأنوس ،صردماتی را برر کرودک وارد

میکند .بر همین اساس برخی از حقو دانان به اقتضای مصلحت کودک معتقدند که کودک نباید از صراح
رحم جدا شود و به منظور حضانت و تربیت طفل ،در صورت بروز اختکف باید دادراه صالح تصمیم بگیرد که
کودک به چه کسی س رده شود (امامی .)713 ،3138 ،زیرا به طور طبیعی پ
که بهترین غ ای نوزاد به شمار میآید در بدن صاح رحم اتفا میافتد.
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ادهای از فقها بر این ااتقادند که زن اجارهای هم مادر نسبی کودک است (موسوی اردبیلی ،بریترا )714 ،و
رابطهی مادر و فرزندی با تمام آثار حقوقی آن از جمله مسألهی حضانت ،تربیت ،حرمت نکاح و تروارث برین
مادران و فرزند مزبور وجود دارد.لیکن باید انوان نماییم که با توجه به اینکه اجارهی رحم یک موضوا کامک
جدید است ،صدور حکم حقوقی قطعی در این زمینه چندان آسان نیست .خصوصا با توجه به توقیفی برودن
احکام ،اظهار نظر راج به پیامدهای شرای آن دشوار تر به نظر میرسد.
دیدراه برخی از حقو دانان در خصوص حرمت میان فرزند متولد شده و شوهر صاح

رحم ،در فررض

تأهل او ،که موضوا این پژوهش میباشد ،این است که اررچه کودک مزبور از جهت خونی یا ارتباط خرونی،
مشترکاتی با آن مرد ندارد ولی از جهت زیستی و قرابت سببی ،با زوجهی وی بیگانه نیست و از نظر حرمرت
ازدواج ،ارر نوزاد متولد شده دختر باشد ،در حکم ربیبه یا دخترر زوجرهاش محسروو مریررردد و از جهرت
حرمت نکاح ،رابطهی بین شوهر و فرزندان مزبور با نوزاد ،همانند رابطهی پردر فرزنردی و خرواهر و بررادری
است و ازدواج بین آنها از جهت قانونی و شرای ،در نظام حقوقی ایران ممنوا است ولری از جهرت تروارث،
تکلیف حضانت ،تربیت ،نفقه و امثال آن ارتباطی بین افراد مزبور وجود ندارد و میتوان رفت ااتبار این رابطه
کمتر از رواب ناشی از رضاا و شیرخوارری نخواهد بود (امامی.)771 ،3138 ،
به نظر میرسد نمیتوان اثر این نوا قرابت را بیش از آثار قرابت رضاای دانست .زیرا با تنقیح مناط میان این
موضوا و قرابت رضاای و اینکه از نظر المی ثابت شده است که ارتباط تنگاتنگی میان خون مادر در زمران
حاملگی و شیر او در دوران شیردهی با رشد جنین یا شیرخوار وجود دارد ،ل ا تنها اثر این نوا قرابت ،ابارت
است از حرمت نکاح میان فرزند متولد شده و صاح رحم و فرزندان دیگر او.
اما در خصوص حرمت میان فرزند متولد شده و شوهر صاح رحم ،نمیتوان طب قوااد موجود در باو
رضاا اظهار نظر قطعی کرد ،لیکن با توجه به اینکه این مسأله از مصادی قاادهی «دماء و فروج» به شرمار
میرود ،ل ا اصل احتیاط را جاری دانسته و باید بگروئیم ازدواج میران فرزنرد متولرد شردهی ناشری از رحرم
جایگزین و شوهر صاح رحم ،از باو احتیاط جایز نیست.
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نتیجه و پیشنهاد
نتای این تحقی ابارت است از:
 -3نس از مفاهیم نف

االمری به شمار رفته و از حقای ارفی انتزاا میرردد.

 -8والدین نسبی کودک در فرآیند جانشینی کامل رحم ،صاحبان سلول اولیه میباشند.
 -1صاح

رحم به واسطهی خون ،قرابتی با کودک پیدا میکند که کمتر از رابطرهی حاصرل از رضراا

نیست .این رابطه در حقیقت قرابت از راه خون نام دارد.
 -7پیشنهاد میشود برای حفظ نظم جامعه ،موضوا رحم اجارهای از جهت آثار حقوقی و شرای به طور
کامل و مشخص توس قانونر ار تبیین رردد تا در امل ای اد مشکل نکند.
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