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(تاریخ دریافت مقاله - 2932/21/12 :تاریخ پذیرش نهایی)2931/7/29 :

چکیده
در قانون اهدای جنین به منظور باروري زوجین نابارور ،مشررويیت براروري منروه بره
ريایت موازین شريي شده است ،بدون اینکه در قانون این مروازین معلروم و مشر
شود .با توجه به اینکره بارورنننردنان پزشر هسرتند ،الزم اسرت قانونذرذار در ایرن
قانون تجدید نظر و روشي را انت اب نند نره امکران ريایرت بروابع شرريي باشرد و
نند نه مهمترین آن ،حرمرت رحرم
نیز بوابع شريي باروري را بهطور دقیق مش
زوجۀ دریافتنننده ،يدۀ ایام بارداري و حفظ نسر نرود اسرت (نره شرکلدهنردۀ
هویت اوست).

کلید واژهها :اهدای جنین ،زوجین اهدانننده ،زوجین دریافتنننده ،بروابع شرريي،
هویت نود .

 .2این مقاله مست رج از طرح پژوهشي«هویت حقوقي نرود متولرد از براروري معرنويي» بره شرمارۀ
 1101021/2/02است نه با حمایت مالى معاونت پژوهشى پردیس قم دانشذاه تهران انجام شد.
 .1دانشیار نروه حقوق خعوصي دانشکدۀ حقوق پردیس فارابي دانشذاه تهرانbariklou@ut.ac.ir :
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مقدمه
پیشرفت يلم و فناوری ،موبويات جدیدي را در يلم حقوق طرح نرده نه یکري از آنهرا
باروري زوجۀ نابارور از طریق انتقال جنین است .مرراد از انتقرال جنرین ،جابرهجرانردن
جنین یا نطفۀ منعقد شده از اسپرم مررد و ت مر زن بره رحرم زن دیذرري اسرت نره
خواهان باردار شدن است .قانونذذار ایراني به منظرور تريمین معرلحت حفرظ خرانواده و
ممانعت از طالق زوجین به بهانۀ فقدان نود یا نابراروري و نیرز يالقره بره پیشررفت و
فناوری ،قانون اهدای جنین را در تاریخ  2981 /1 /13تعوی نرد .هرچنرد فررضهرای
متعددي از باروري معنويي رایج است ،ولي فربي نه قانوني ايالمشده ،جنرین تشرکیل
شده از اسپرم و ت م زوجین قانوني است.
هرچند در ينوان قانون از «اهدای جنین» استفاده شده نره ترا حردي نمرراهنننرده
است ،چون از ظاهر آن انتقال حقوقي جنین به زوجین دریافتنننده به ذهرن م اطر
متبادر ميشود ،یعني زوجین دریافتنننرده ،والردین جنرین از لحراع شرريي و قرانوني
ميشوند و هویت و نس نود نیز يوض ميشود ،مناس است براي اجتنراب از القرای
چنین شبههاي يبارت «انتقال یا باروري» ،نه ظاهر در جابهجایي جنرین اسرت ،اسرتفاده
شود تا احکام شريي فرزندي و بنوت طفل نسبت بره زوجرین دریافرتنننرده بره ذهرن
متبادر نشود.
مغایرت با موازین شريي یکي از مشکالت باروري معنويي است .زیرا از یر طرر ،
نس نه ينعر اصلي شکلدهندۀ هویرت نرود اسرت ،از موبرويات احروال ش عریه
محسوب میشود نه طبق قانون موبويه ،تابع مقررات مذهبي است .از طر دیذرر ،بره
استناد اصل  1قانون اساسي ،معوبات مجلس نباید با موازین اسالمي مغایرت باشرد و در
صورت مغایرت ،شوراي نذهبان باید آن را بيايتبار ايالم نند .در مادۀ  2این قانون برراي
مشروع انذاري موبوع و جل نظرر شروراي نذهبران ،بارورنننردنان و انتقرالدهنردنان
جنین ملزم به ريایت بوابع شريي شدهاند و مقرر شده اسرت« :بره موجر ایرن قرانون
نلیۀ مرانز ت ععي درمان ناباروري ذيصالح ،مجاز خواهند بود با ريایت بوابع شريي
و شرایع مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنینهاي حاصله از باروري خارج از رحم
زوجهاي قانوني و شريي ،پس از موافقت نتبي زوجین صاح جنین ،به رحم زناني نره
پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکي ناباروري آنها (هر ی بره تنهرایي یرا هرر دو) بره
اثبات رسیده ،اقدام نمایند».
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موبوع اصلي این مقاله بررسي بوابع شريي الزمالريایره در مراحرل براروري اسرت،
مانند وبعیت باروري ،روابع زوجین دریافتنننده در زمان براروري و نیرز حفرظ نسر
طفل متولد نه با رویکرد اصول و قوايد حقوق اسالم بررسي میشوند.
در قانون باروري معنويي ،به لزوم ريایت موازین شريي در اجرا و طرق انتقال اشاره
شده است ،ولي باید دید چه بوابع شريي باید ريایرت شرود و بعرد بره نحروه و طریرق
انتقال توجه شود ،چون این دو با هم متفاوت است .بهينوان مثال برابطۀ شرريي ازدواج
با زن ،خالي از موانع نکاح ،اصل مشرويیت و اباحه است ،ولري طررق حلیرت و زوجیرت،
يقد نکاح است و با سایر يقود زوجیت حاصل نميشود .ولي بابطۀ شريي ازدواج برا زن
داراي موانع ،مانند محارم نسبي ،حرمت است و هیچ راه شرريي برراي ازدواج برا محرارم
نسبي وجود ندارد .بنابراین ،با توجه به مجمل برودن بروابع شرريي در قرانون براروري
معنويي ،سؤال این است نه آیا اصل اولیۀ حانم بر موبوع ،اصل اباحه و مشررويیت یرا
حرمت يمل باروري است؟ همچنین در بحث يوامل ش عي دخیل در باروري ،ملزم بره
ريایت چه بوابع و مقرراتي هستند؟ رابطۀ زوجین دریافتنننده در هنذام بارداري تابع
چه قوايدي است؟
بنابراین ،در این مقاله ،موازین الزمالريایه با توجه به اصل اولیۀ حانم و ادلرۀ مررتبع
با باروري و نس و هویت نود ناشي از آن ،بررسي خواهند شد.
 .2لزوم مباح بودن باروري نسبت به زوجین

هرچند قانون باروري به تعوی مجلس رسید و ظاهر این است نه هر قانوني مطرابق برا
شرع است ،ولي موبوع باروري اهمیت و حساسیت فوقالعراده دارد و بره همرین لحراع
اجرایي ،قانون منوه به ريایت موازین شريي شده نه در این راستا باید دید اصل اولیه و
ادلۀ شريي ظاهر در اباحه یا حرمت است.
در مورد اصل يملي شایان توجه است نه صراح نظرران حقروق اسرالمي ،چرون در
تالش استنباه حکم الهي هستند ،غالباً براي اجتهاد درست ،اصلي را بهينوان اصل اولیۀ
حانم بر موبوع تعیین ميننند و بعد دربارۀ حکم موبوع ،به بررسي ادلهاي میپردازنرد
نه داللت بر خال اصل اولیه داشته باشد (مظفر ،بیتا ،ج  127 :1به بعرد) .انرر داللرت
دلیلي بر خال اصل اولیه ظاهر شود ،به مقتضاي آن حکم ميننند والّا به مقتضاي اصل
اولیۀ حکم موبوع را استنباه ميننند .بهينوان مثال انر نسي در مال دیذرري تعرر
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نند یا آن را مع ر نند و ادياي مشرويیت يمل خود را داشته باشد ،با توجه بره اصرل
استقالل اش اص و نیز يموم قايدۀ الیحل ،اصل اولیه ،حرمرت تعرر اسرت .درنتیجره،
نسي نه مديي حلیت و مشرويیت تعر است ،باید اثبات نند نه در شرایطي در مرال
دیذري تعر نرده نه دلیل شريي ،چنین تعرفي را مشروع ايرالم نررده اسرت .مرثالً
متعر ثابت نند نه در شرایع ابطراري ،ناچار به تعر در مال دیذري شده است ،به
استناد دلیل اباحۀ محظورات در شرایع ابطراري یا حدیث رفع ،بره مشررويیت تعرر
حکم مي شود یا ثابت نند به ربایت مال در مال تعر نرده ،چنین تعرفي به استناد
قايدۀ سلطه ،مشروع ايالم ميشود.
پس ،در باروري از نطفۀ زوجین صاح اسپرم و ت م  ،بعضي به اباحه و مشرويیت
و مشهور ،به حرمت و ممنويیت معتقد شدهاند .بهينوان مثرال برخري ،بره دلیرل يقلري
موبوع را از معرادیق شربهۀ تحریمیره دانسرتهانرد و معتقدنرد در تمرام شرقوق شربهۀ
تحریمیه ،اصل برائت و حلیت حانم است (قائمي .)132 :2111 ،همچنین ممکرن اسرت
به دلیل نقلي ،حلیت هر چیزي تا حرمت آن معلوم نشده ،2استناد شود نه انتقال جنرین
از زوجین قانوني به زوجۀ دریافتنننده با ربایت شوهر ،امر مباح و مشرويی است ،زیررا
از سویي ،يبارت «شيء» تمام ايمال و موبويات را شامل ميشود .از سوي دیذر ،دلیلري
بر حرمت تشکیل نطفه از زوجین قانوني و انتقال آن از رحم زوجۀ صاح ت مر یرا از
رحم معنويي به رحم زوجۀ دریافتنننده اقامه نشده است .بنابراین ،اصل اولیه ،جرواز و
حلیت موبوع است .پس بعضي از مراجع ،اصل را بر اباحۀ چنین يملري بنرا نهرادهانرد و
فقع نحوه و روش اجراي آن را به ريایت حدود شريي منوه نردهاند (خامنهاي:2981 ،
901؛ صانعي .)139 :2981 ،مطابق این دیدناه ،چون اصل اولیۀ موبوع ،اباحره اسرت و
قانونذذار ایراني نیز بهدرستي اصل باروري معنويي زوجین نابرارور را از طریرق دریافرت
جنین از زوجین بارور بر مشرويیت بنا نهاده ،زوجین انتقالدهنده و دریافتننندۀ نابارور
اختیار انجام باروري را دارند و بوابع شريي نسبت به اصل موبوع ريایرت شرده اسرت،
ولي در نحوۀ انتقال و روش اجرایي آن باید از طرق شريي و حالل اسرتفاده شرود ،مرثالً
نطفۀ زوجین اهدانننده از طریق نامشروع و حرام تحعیل نشود.
در مقابل ،دیدناه مشهور بر این استوار اسرت نره «اصرل اولیره حرمرت اسرت چرون
اوالً باید توجه داشت نه رویرۀ شررع در موبرويات فرروج و نسر  ،برر سرلطه و اختیرار
« .2نل شيء ل

حالل حتي تعلم انه حرام بعینه».

بررسی فقهی قانون باروري معنويي سال 2981

287

اش اص قرار نذرفته ،بلکه این موبوع از دو جهرت مهرم تلقري شرده :ن سرت از حیرث
رحم زوجۀ دریافتنننده نه وابح است نسبت به پذیرش نطفرۀ مررد اهدانننرده حررام
است و خعوصاً نه او شوهردار است و از ادله استفاده مريشرود نره حرمرت نسربت بره
زن شوهردار ،شدیدتر از حرمت نسبت به زن فاقد شوهر است .به همین دلیل زنا نسربت
به زن شوهردار موج حرمت ابدي بر زاني ميشرود ،ولري نسربت بره زن مجررد خرالي
از موانع نکاح ،موج حرمت ابدي نمريشرود .درنتیجره ،برا توجره حرمرت رحرم نره از
ادلۀ شريي استفاده ميشرود ،نمريتروان اصرل اولیرۀ براروري از نطفرۀ غیرشروهر را برر
اباحه نهاد .دوم از حیث لزوم حفظ و حمایت از حرق هویرت و نسر نرود اسرت نره
در حقوق اسالم توجه خاصي به حفظ هویت و نس شده و حتي نزدیر شردن بره زنرا
حرام ايالم شده و در روایات ،فلسفۀ حرمت زنا به حفرظ نسر مسرتند شرده (صردوق،
 )297/2 :1001نه ينعر اصلي تشکیلدهندۀ هویت نرود در حقروق اسرالمي اسرت،
زیررا فقرع نسر طبیعري موجر تحقرق هویرت اسرت و نسر قرانوني یرا يرفري نره
فرزندخواندني نیز نامیده ميشود ،پذیرفته نشده اسرت .حتري بعضري از اخرالقنرایران
حقوق غربي معتقدند :انتقال جنین ،نرويي نرود فروشري نروین و مردرن اسرت (ري،2
 .)1 :2331انرچه این دیدناه نسبت به بعضي از موارد ماننرد براروري تجراري ،صرادق و
نسبت به بعضي دیذر آن ،افراطري اسرت ،ولري مسرلّم اسرت نره انتقرال جنرین ،نرويي
فرزندخواندني نوین بین زوجین صاح نطفه و زوجین دریافتنننده است نه در قررآن
به صراحت حرام ايالم شده است .درنتیجره ،اصرل اولیرۀ انتقرال جنرین و نطفره ،اباحره
نیست .مطابق با این دیدناه ،اصل اولیه حرمت است و باید دید آیا ادلهاي وجود دارد نه
بر اباحه در موارد خاصي داللت نند.
هرچند نساني هم نه اصل را بر اباحه قررار دادهانرد ،بره صرر يمرل ،بردون توجره
به آثار و تبعات آن توجه نردهاند ،در حالي نه هر يملي ،بدون توجه بره آثرار و پیامردها
و معالح و مفاسدش ،موبوع حکم شريي واقع نميشرود ترا اسرتدالل شرود يمرل فري
حد نفسه از لحاع شريي اشکالي ندارد ،بلکه آثار ذاتي و اصرلي مترتر برر يمرل اسرت
نه به ايتبار آن ،فعل موبوع حکم حرمت یا حلیرت واقرع مريشرود و توجره بره صرر
يمل ،بدون نتایج و آثار آن ،امري شایسته نیست ،چون احکام شريي مبتنري برر معرالح
و مفاسررد اسررت (يلیدوسررت )221 :2988 ،یعن ري فعررل واجر داراي معررلحت و فعررل
1. Rae.
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حرام داراي مفسده است و از این حیث مورد حکم وجوب یا حرمت واقرع شردهانرد .انرر
فعلي ،بدون لحاع اثر آن ،مورد حکم قرار نیرد ،حکم مزبور ،لغو خواهد بود نره خداونرد
حکیم از آن منزه است.
همچنین ،در حقوق اسالم ،اصل اولیۀ روابع دو جنس م الف برحرمرت قررار نرفتره
است نه از صحیحیۀ شعی حداد 2به وبوح استفاده ميشرود .راوي مرينویرد بره امرام
صادق(ع) نفتم مردي از دوستان شما سالم رساند و ميخواست برا زنري ازدواج ننرد نره
مطابق سنت طالق داده نشده و زن موافقت خویش را اظهار نرده است ،آیا شما دسرتور
ميدهید؟ امام صادق(ع) فرمود :این موبوع مرتبع به فروج اسرت نره مهرم اسرت ،از آن
نود و فرزند متولد ميشود و ما در آن احتیاه ميننیم ،برا آن زن ازدواج نکنرد (حرر
ياملي ،2121 ،ج .)239 :21
از این صحیحه چندین نکته در ارتباه با باروري معنويي استفاده میشرود .ن سرت
اینکه موبوع فروج و جنسیت ،امر شدید و مهمی است و شدت ظاهر در حرمرت اسرت،
چون حکم اباحه یا حلیت يرفاً فاقد شدت است.
دوم اینکه امام(ع) شدت امر فروج را مرتبع با زاد و ولد مينننرد نره چرون فرزنرد از
فروج ناشي ميشود ،موبوع فرج مهم و شدید است نه در باروري نیز ،فرزند هد اصلي
انتقال جنین و روایت نامالً با موبوع مرتبع است.
سوم اینکه امام(ع) فرمودند«:ما احتیراه مريننریم»نره از آن اصرل حرمرت اسرتنباه
مي شود ،زیرا انر اصل بر اباحه یا حلیت بود ،احتیاه معنا نداشت .مراد از احتیاه معناي
اصولي آن نیست تا اظهار شود احتیاه براي امام نه حکم واقعي را ميداند ،معنرا نردارد،
چون احتیاه معموالً براي نسي است نه در دو راهي باشد و از واقع خبر نداشته باشد و
بعد حکمي را نه از دیدناه او به واقع نزدی تر است ،بهينوان احتیاه انت اب نند ،ولري
نسبت به امام(ع) نه حکم واقعي را ميداند ،احتیاه بيمعناست .بهيبرارت دیذرر احتیراه
براي مردد در احکام شريي است ،در حالي نه امام قطع به احکام شريي دارد ،بلکه مراد
معناي يرفي آن است نه م اط امام(ع) است .وقتي در ير صر نظر از معناي اصولي
احتیاه ،به نسي نفته ميشود احتیاه نن ،یعني موبوع داراي اهمیت است ،دقت نرن
و نسبت به آن سهلانذار نباش.
« .2قلت البي يبداللّه(ع) رجل من موالی یقرأ السالم و قد أراد أن یترزوج ممرراو و قرد وافقتره و أنرت
تيمره؟ فقال ابييبداللّه(ع) هو الفرج و امر الفرج شدید ،منه یکون الولد و نحن نحتاه فال یتزوجها».
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را از ازدواج منع نردند و نهي بر حرمت داللت دارد ،زیررا
چهارم اینکه امام(ع) ش
را نهي نمينردند ،ممکن بود استناد شود نه مقام رفیع امامرت شایسرتۀ
انر امام ش
احتیاه در فروج است.
پس نظر مشهور در حقوق اسالمي اصل را بر حرمرت قررار داده اسرت و در مرواردي
نه از دو جنس م الف بحث مينننرد ،از ينروان اجنبري و اجنبیره اسرتفاده نرردهانرد.
بهينوان مثال بعضي در شرح تعریرف زنرا از نتراب ارشراد (نره آن را بره دخرول در زن
حرام توصیف نررده اسرت) معتقدنرد :حرمرت در ایرن تعریرف بره زن تعلرق نرفتره نره
به دخول( 2مقدس اردبیلري ،2112 ،ج  .1)2 - 1 :29ظراهر ایرن اسرت نره انرر نسري
موبوع روابع زن و مرد را بهویژه از حیث جنسي و زاد و ولدي بررسي نند ،اصل حرمت
براي او مسلم ميشود ،خعوصاً نسبت به زن شروهردار نره شرارع نسربت بره او اهتمرام
بیشتري ابراز نرده است .به همین دلیل ،اصل بر حرمت قرار نرفته (حسریني مراغرهاي،
 ،2128ج 201 :1؛ محمدي همداني )71 :2987 ،و بیشتر قری بره اتفراق نسراني نره
متعرض موبوع شدهاند ،آن را نامشروع ايرالم نرردهانرد (بیذري ماهراني )71 :2981 ،و
حتي بعضي به استناد ارتکاز متشرريه آن را نامشرروع دانسرتهانرد (بهجرت)78 :2982 ،
بنابراین از مجموع احکام مربوه بره روابرع زن برا مررد اجنبري ،خعوصراً زن شروهردار،
استنباه مي شود نه رویه و مزاق شارع برر حرمرت آن قررار نرفتره اسرت و در صرورتي
ارتباه زن و مرد اجنبي با هم مشروع است نه ادلۀ شرريی آن را مبراح ايرالم ننرد نره
دربارۀ آن بحث میشود .بعضي از ادلۀ ظاهر در حرمت استفاده از رحم بیذانره ،خعوصراً
زن شوهردار ،براي باروري است و فقع ناظر بر لذت جنسي یا زنا نیست .بهينروان مثرال
يلي بن سالم از امام صادق(ع) روایت نرده است« :9س تتررین يرذاب در روز قیامرت برر
مردي وارد ميشود نه نطفهاش را در رحمي قرار دهد نه بر او حرام است (حرر يراملي،
 ،2121ج .)193 :21
در این حدیث از يبارت «قرار دادن» استفاده شده است و ظاهر در صر زنرا نیسرت،
بلکه هر نوع قرار دادن مني ،ايم از طبیعي و غیرطبیعي یا معنويي را شرامل مريشرود.
« .2ایالج ذنر االنسان حتي تغی الحشفة في فرج امرأو ر قبل او دبر ر محرمه مرن غیرر سرب مبریح و
الشبهة و المراد تحریم المرأو و الرجل ،اي االجنبي و االجنبیه ،الدخول».
 .1رن  :مولي احمد مقدس اردبیلي ،2112 ،ج .1-2 :29
« .9من أشد الناس يذاباً یوم القیامه رجالً اقرّ نطفته في رحم یحرم يلیه».
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همچنین در روایات ،حرمت به رحم ابافه شده و به فرج نسبت داده نشده است نه فقع
ظاهر در زنا و آمیزش طبیعي باشد.
ظهور این روایت در حرمت انتقال نطفه به اجنبیه ،انکارناپذیر است ،زیرا يرذاب اششدرد
نه بر مرد تحمیل ميشود ،مستلزم این است نه حرمت فعرل او نیرز شردید باشرد و بره
همین دلیل ،بعضي قرار دادن نطفه در رحم حرام را نناهي مسرتقل از ننراه زنرا تلقري
نردهاند (مؤمن )81 :2121 ،درنتیجه ،از این روایت نه تنها حرمت ،بلکه حرمرت شردید
استفاده ميشود ،بهویژه نسبت بره زن شروهردار نره از دیردناه شرارع ،حرمرت رحرم او
شدیدتر از زن بيشوهر است .شاید وجه يذاب شدید این باشد نه او با قررار دادن نطفره
در رحم حرام ،نه تنها مععیت خدا ،بلکه حقوق نود ناشي از آن را برایع مريننرد و
موج محرومیت نود از حقوق طبیعي ميشود همچنانکه امام ربا (ع) یکي از وجروه
حرمت زنا را بایع شدن حق تربیت نود بیان نردهانرد (صردوق ،1001 ،ج .)297 :2
این روایت بر حرمت قراردادن نطفه در رحم مطلق اجنبیه داللت دارد و به طریرق اولري
داللت آن بر حرمت قراردادن در رحم زن شوهردار ظاهر است.
يالوه براین ،سلیمانبن داوود روایت نرده است از خیلي از اصحابمان شرنیدم نره از
امام صادق (ع) نقل مينردند :پیامبر فرمودهاند 2فرزند آدم هرنز يملي انجام نمريدهرد
نه در نرزد خردا برزر ترر از قترل نبري یرا امرام یرا ت ریر نعبره نره خداوانرد آن را
قبلۀ بندنانش قرارداده یا این باشدنه مني خود را در رحرم زنري حررام بریرزد (صردوق،
 ،1001ج .)281 :2
این روایت نیز ظاهر در يمل زنا نیست ،بلکه قراردادن و ری تن مني در رحرم حررام
است نه حاني از اهتمام شارع به حفظ نس و حرمت اختاله آن اسرت .بره هرحرال از
این حدیث ،حرمت براروري معرنويي از نطفرۀ غیرشوهراسرتفاده مريشرود ،زیررا يمرل
قراردادن نطفه در رحم حرام در ردیف قتل نبي و ت ری نعبه قرار نرفته نه حرمت آن
از وابحات است .يالوه بر ایرن ،بره اتفراق تمرام فررق اسرالمي ،رحرم زن شروهردار برر
غیرشوهر حرام است و در این زمینه اختالفي نیست .همچنین به اتفاق تمام دیردناههرا،
ايم از مشرويیت انتقال فیزیکي و يدم مشرويیت آن ،طفل حاصرل از براروري ،بره مررد
« .2سمعت غیرواحد من اصحابنا یروي ين ابي يبداللّه(ع) انه قال :قال النبي(ص) لن یعمرل برن آدم يمرالً
ايظم ينداللّه تبار و تعالي من رجل قتل نبیّاً او اماماً او هدم الکعبه التي جعلها اللّه قبلرة لعبراده او
افرغ ماءه في ممرأو حراماً»
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صاح نطفه منتس است و به شوهر زن دریافتنننده ملحق نميشود .درنتیجره ،مررد
صاح نطفه ،نطفۀ خود را در رحم زن شوهرداري قرار داده نه طبرق ایرن روایرت ،نره
تنها چنین يملي نامشروع است ،بلکه در ردیف قتل نبي و ت ری نعبه محسوب میشود.
لذا نظریۀ مشهور قری به اتفراق فقهراي معاصرر نره متعررض موبروع شرده ،آن را
نامشروع دانستهاند (موسوي خمیني ،2930 ،ج 212 :1؛ خویي118 :2331 ،؛ بجنوردي،
 ،2112ج 91 :1؛ القیسي )19 :1001 ،حتي بعضي برا اسرتقرا در نظرر مراجرع معاصرر،
ادياي تسالم و اجماع آنان بر حرمت يمل باروي از نطفۀ غیرشوهر نرردهانرد (حسریني،
 .)102 :2119در سطح جهان اسالم نیز مجمع فقه اسالمي 2وابسته به سازمان ننفرانس
اسالمي نه ايضاي آن نماینردنان فقیره از تمرام نشرورهاي يضرو سرازمان هسرتند ،در
سومین نشست خود نه در سال  2107در يمان پایت ت اردن هاشمي برنزار شد چنین
1
يملي را نامشروع ايالم نرد.
در نتیجه ،يالوه بر اصل اولیۀ حرمت نه از رویۀ شارع نسبت به روابع جنسي و زاد و
ولدي دو جنس م الف خارج از نکاح استفاده ميشود ،روایات متعرددي وجرود دارد نره
بر نامشروع بودن چنین يملي داللت مينند ،زیرا رحم زن دریافرتنننرده برا توجره بره
شوهردار بودنش ،نسبت به مرد صاح نطفه حرام است و مشمول ادلۀ مذنور مريشرود.
بنابراین ،دستاندرناران امر باروري ،ايم از قضایي و پزشکي ،الزم است از این حیرث اوالً
به زوجین انتقالدهنده اطالعرساني ننند نه از لحاع شرريي مسرلولیت آنران در قبرال
خداي متعال نسبت به نود فقع به انتقال تمام نميشود؛ ثانیراً برراي زوجرین نابرارور
مجوز صادر ننند نه مطابق فتواي مرجع تقلید آنان ،باروري مباح اسرت یرا حرداقل بره
آنان وبعیت و حکم شريي مرجع را اطالع دهند.
 .1لزوم رعایت عدۀ حمل
صر نظر از مشرويیت یا يدم مشرويیت باروري معرنويي ،برا توجره بره اینکره بعرد از
تعوی قانون باروري معنويي ،مرانز باروري زوجین نابرارور تشرکیل شرده اسرت و بره
 .2این مجمع وابسته به سازمان ننفرانس اسالمي است نره ايضراي آن صراح نظرران فقهري از تمرام
نشورهاي اسالمي يضو سازمان ننفرانس اسرالمي هسرتند نره دولرتهراي يضرو آنران را انت راب
ميننند .اولین نشست آن نه جلسه تيسیسي هم محسوب ميشود در بیست شعبان سال  2109هرر
ق تشکیل و تا ننون مسائل حقوقي جدید را بررسي و در مورد آن ايالم نظر نرده است.
 .1نظریات متعدد این مجمع در تارنمای  /http://www.fiqhacademy.org.saدر دسترس است.
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انتقال جنین به رحم زن شوهردار اقدام ميننند ،چون حمل متعلق به مرد اجنبي ،مانع
از تمتع جنسي شوهر است ،زن دریافتنننده باید تا پایان حاملذي ،از شوهر خرود يرده
نذه دارد و روابع زناشویي زوجین دریافتنننده در ایام بارداري نامشروع است.
در حقوق اسالم موبوع لزوم ريایت يده یکي از موبوياتي است نه در سایر مکاتر
حقوقي معاصر مطرح نیست .يده در سه مورد بر زن شوهردار الزم ميشود :ن ست فوت
شوهر نه زوجه باید يدۀ وفات نذهداري نند (انعارى.)113 :2121 ،
دوم طالق بعد آمیزش ،یعني انر زني بعد از آمیزش طالق داده شود ،باید يدۀ طالق
نذرره دارد ،ولرري انررر قبررل از آن طررالق داده شررود ،ريایررت يررده بررر او واج ر نیسررت
(طباطبایي.)221/22 :2110،
سوم يدۀ حمل ،انر زن از نطفۀ شوهرش حامله شود و مطلقه شرود ،ترا پایران وبرع
حمل ،مشروه بر اینکه نمتر از سره طهرر نباشرد ،بایرد يرده نذره دارد و انرر از نطفرۀ
غیرشوهر حامله شود ،ايم از طریق وطري بره شربهه ،زنرا ،مسراحقه و غیرره ،بایرد يرده
نذهداري نند و مدت يدۀ او وبع حمل ميباشد (موسوي خمیني ،2930 ،ج .)997 :1
بنابراین ،زن شوهرداري نه بره دریافرت جنرین از نطفرۀ غیرشروهر اقردام مريننرد،
صر نظر از حرمت آن ،آمیزش او با شوهر در ایام بارداري محل اشرکال اسرت ،زیررا بره
استناد نعوص وارده ،زن حامل از نطفۀ غیرشوهر تا پایران دوران حمرل بایرد يرده نذره
دارد .دخول با زن حامله از نطفۀ غیر ،حرام و ممنوع است ،چون از حضرت رسرول (ص)
روایت شده است :نسي نه ایمان به خدا و روز قیامت دارد ،نباید آبش نشتزار دیذري را
آبیاري نند( 2ابیاني .)271 :2111 ،این حدیث ممکن است ظاهر در حرمرت زنرا باشرد،
زیرا در قرآن مجید زنان به نشتزار شوهران تشبیه شدهاند نه در این فرض ،حردیث برر
حرمت انتقال جنین داللت دارد ،ولي بر حرمت نزدیکي شوهر با همسرر حاملره شرده از
نطفۀ غیر داللت ندارد .ممکن است نه زرع در ایرن روایرت بره معنراي هنهشرته باشرد نره
نشتزار و مزريه ،در این فرض ظاهر در حرمت نزدیکي شوهر با زوجره در ایرام برارداري
است ،زیرا به اتفاق تمام صاح نظران ،فرزنرد ناشري از انتقرال جنرین ،متعلرق بره مررد
صرراح نطفرره اسررت نرره شرروهر زن دریافررتنننررده ،در نتیجرره جنررین در رحررم زن
دریافتنننده زرع غیر ،محسوب میشود و نزدیکي شوهر با همسر حرام است .این وجره،
با ظاهر روایت سازنارتر است ،زیرا در روایت از آبیاري زرع استفاده شده و ظهرور روایرت
« .2من نان یؤمن بالله و الیوم االخر فالیسقین ماءه زرع غیره».
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در حرمت نزدیکي شوهر با زن در ایام حاملذي قوي است و حتي بعضي برای جلرونیري
از اختاله نس  ،زن دریافتنننده را قبل از دریافت جنین ،ملزم به ريایت يده از شروهر
دانستهاند (قرباوي.)208 :2112 ،
بر مبناي این نظریه ،زوجۀ دریافتنننده باید دو يده نذهداري نند .ن سرت قبرل از
دریافت جنین ،يده نذه دارد تا از يدم حامذي احتمالي ناشري از شروهر ،مطمرلن شرود؛
دوم بعد از دریافت جنین تا پایان وبع حمل و زایمان ،از شوهر خود يده نذره دارد نره
نطفۀ شوهر با نطفۀ انتقال یافته م لوه نشود یا بر آن تيثیر نداشته باشد .بره هرر حرال،
حکم لزوم يدۀ زن حامله از نطفۀ غیرشوهر در حقوق اسالم اجمايي است ،نه به بعضري
از نظریات فقهي اشاره ميشود:
زن شوهرداري نه از مني دیذري بارور شرده در حکرم زن شروهرداري اسرت نره از
طریق وطي به شبهه ،جذب مني دیذري نرده است و قبل از يده ،نزدیکري شروهر برا او
جایز نیست (مدني تبریزي.)127 :2122 ،
برخي دیذر ،در توجیه لزوم يده در زوجۀ مدخوله نه فقها مطلق دخول ،ايم از قبرل
و دبر ،را موج لزوم ريایت يده دانستهاند ،معتقدند انر اجماع نبود ،مناقشره در اطرالق
ادله نسبت به لزوم يدۀ دخول در دبر ممکن برود و همچنرین در تعمریم لرزوم يرده برر
نبیره و صغیره نه در سني نیست نه احتمرال حراملذي و والدت طفرل از او داده شرود.
این به احتیاه نزدی تر است مانند الحاق داخل شدن مني محترم به رحم ،برا وجرودي
نه حامله شدن زن ظاهر از آمیزش است .پس زن باید تا وبرع حمرل ،يرده نذهردارد و
لکن قبل از ظهور حاملذي يده بر او واج نیست ،چون يلت آن ،نه آمیزش یا حراملذي
باشد ،محقق نشده است( 2طباطبایي .1)221/22 :2110،همچنین بعضي دیذر معتقدنرد
يدۀ زن حامله ،به هر طریقي نه حامله شده باشد ،اجماياً وبع حمل اسرت انرر معلروم
9
باشد نه حیات انساني دارد ولو اینکه خرون بسرته و در مراحرل اولیرۀ حراملذي باشرد.
(شهید الثاني ،2928 ،ج .)217 :1
 « .2ألمکن المناقشه بعدم تبادر مثل دخول في الدبر من االطالق و نحوه المناقشره فري تعمریم الرداخل
للکبیر و العغیر الذي لم یبلغ سنّاً یمکن التولد منه و هو احوه نالحاق دخرول المنريّ المحتررم مرع
ظهور الحمل بالوه فتعتدّ بالوبع و لکن اليدّو قبل الظهور لعدم الموج له من دخول او حمل».
 .1و وهء الشبهة بالزنا وفاق ًا لجمايرة مرن اصرحابنا الشرترا المنراه و هرو خرو اخرتاله االنسراب و
للمبغوض.
« .9و يدوالحامل وبع الحمل اجمع نیف وقع اذا يلم انه نشؤآدمي و ان نان يلقة».
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به دلیل لزوم ريایت يدۀ وبع حمل ،برخي معتقدند انر زني نه از نطفرۀ غیرشروهر
حامله شده ،طالق داده شود ،يدۀ طالق او بعد از سپري شدن يدۀ حمل شروع ميشرود.
در نتیجه ،شوهر در زمان يدۀ حمل حق رجوع ندارد و حق رجوع او از زمان پایران يردۀ
حمل و شروع يدۀ طالق محقق ميشود (يالمه حلي ،2123 ،ج .)21 :9
وابح است نه ادله و نظریات فقهي بر لزوم ريایت يده تا وبع حمل برر زنري نره از
نطفۀ غیرشوهر به هر طریقي حامله شود ،به صراحت داللرت دارد .در براروري معرنويي
نیز نه ممکن است مشکل از زوجه باشد و شوهر زن دریافتنننرده ،برارور باشرد ،یعنري
مشکلي نداشته باشد ،این موبوع بروريتر است .پس ،اشکال نشود نه يده در مروردي
الزم است نه شوهر مشکل نداشته باشد ،ولي در مواردي نه شوهر داراي مشکل اسرت و
توانایي تولید مثل را ندارد ،موبوع اختاله نطفه و نس  ،منتفي و حکم به لزوم يده نیز
منتفي مي شود ،چون اجماع قائم است بر اینکه ولو دخول در دبر شود ،يده الزم اسرت و
در موبوع بحث نیز به طریق اولي ،ريایت يده موافرق احتیراه اسرت ،خعوصراً حردیث
نبوي نه از آبیاري نشت دیذران منع نرده است ،انر زرع به معناي حمل تفسیر شود نه
به معناي رحم نه بر شوهر حالل است.
بنابراین ،ولو احتمال بعیدي هم از باروري شوهر داده شود ،زوجه باید تا پایان حمرل
يده نذهدارد ،خعوصاً ممکن است حمل در رحم تحت تيثیر مني قررار نیررد نره در آن
ری ته ميشود ،زیرا در وطي به شبهۀ زن شوهردار نه به ريایت يده تا وبع حمل حکم
شده است ،موبوع فقع اختاله نس نیست ،زیرا زني نه از دیذري حامله شرده ،مسرلّم
است نه تا وبع حمل نکند ،امکان باردار شدن مجدد براي او وجود نردارد ،ولري شروهر،
حق نزدیکي با او تا وبع حمل ندارد .بنابراین ،انر زني از نطفرۀ غیرشروهر برارور شرود،
اقتضاي بوابع شريي در این است نه شروهر هریچنونره رابطرۀ جنسري برا زن در ایرام
بارداري نداشته باشد .در این مورد نیز الزم است مقامات قضایي نه مجوز براروري صرادر
ميننند ،از سویي به شوهر حرمت نزدیکي با زوجره و از سروي دیذرر بره زوجره ،حکرم
ريایت يده را اطالع دهند تا يالوه بر ريایت حدود شريي ،نود

ناشي از باروري ،تحت

تيثیر مني اش اص متعدد قرار نذیرد نه موج اختالل جسمي یا رواني شود.
در قانون به این بابطۀ مهم اشاره نشده و در نظرهای حقوقي نیز مرورد غفلرت واقرع
شده است.
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 .8لزوم حفظ نسب
یکي دیذر از بوابع شريي نره بایرد در براروري معرنويي ريایرت شرود ،حفرظ نسر
نود است .نس در آیۀ  11سورۀ مبارنۀ فرقران برهينروان یکري از نعمرتهراي الهري
و منتهایي نه خدا بر بشر نهاده ،محسوب شده است .در قرآن نریم ،براي حفظ نسر ،
در آیۀ  91سورۀ اسراء 2نزدی شدن به زنا حرام ايالم شرده و حکرم حرمرت بره راه برد
بودن زنا توجیه شده به اختاله نطفۀ اش اص و در نتیجه به اشتباه نسر تفسریر شرده
است .بهينوان مثال حضرت امیر (ع) فلسفۀ اجتمايي حرمت زنرا را حفرظ نسر ايرالم
نردهاند (صبحي العالح ،بیتا )121 :و انثر مفسران نیز در تفسیر آیه معتقدنرد :یکري از
وجوه حرمت زنا اختاله نسل است (شیخ الطائفره ،2117 ،ج 171 :2؛ مکرارم شریرازي،
 ،2923ج  )201 :11چون موج بر هم زدن انسراب و رشرتۀ خرانوادني اسرت نره برا
نسترش زنا ،دیذر جایي براي احکام نکاح و ارث باقي نميمانرد (رن  :يالمره طباطبرایي،
 ،2928ج .)211 :29
همچنرین در آیرات 1-9سررورۀ مبارنرۀ احررزاب برراي ريایرت بررابطۀ حفرظ نسر ،
فرزندخواندني غیرمشروع ايالم شرده اسرت ،زیررا در ایرن آیرات فرزندخوانردني لغرو و
نناه محسوب شده و وابح است نه فلسرفۀ حرمرت آن ،انتسراب فرزنرد بره غیروالردین
طبیعي است و هد اصلي قانون باروري نه تعبیر به اهردا شرده ،انتسراب يرفري فرزنرد
به زوجین دریافت نننده یا زوجین نابارور است و در نتیجرۀ ایرن يمرل ،فرزنرد حاصرل
از نطفۀ انتقالدهنده ،يرفاً به مردي منتس ميشود نه همسرر او آن را دریافرت نررده،
در حالي نه آیات  1-9سورۀ مبارنۀ احزاب چنین امري را نامشرروع ايرالم نررده ،زیررا
در آیۀ  9ايالم شده است :خداوند فرزندخوانردنان را فرزنردان شرما قررار نرداده اسرت،
این قول دهانی شماست و خدا حق مينوید و به راه درست هدایت مريننرد .در آیرۀ 1
نیز خطاب شده است :آنان [فرزندان] را بره پدرانشران نسربت دهیرد و ایرن انتسراب در
نزد خداوند يادالنهتر است .انر پدرانشان را نميشناسید ،آنان بررادران دینري و دوسرتان
شمایند .بر شما نناهي نیسرت در آنچره اشرتباه و خطرا نرردهایرد ،ولري آنچره را يمرداً
انجام دادهاید .1مفسران معتقدند :در قرآن انتسراب فرزنرد بره پردر طبیعري ،بره يردالت
 .2فال تقربوا الزنا انه نان فاحشة و ساء سبیالً».
 « .1اديوهم آلبائهم هو اقسع ينداللّه فان لم تعلموا ابائهم فاخوانکم في الدین و موالیکم و لریس يلریکم
جناح فیما اخطيتم و لکن ما تعمدت قلوبکم.»...
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تعبیر شده نه خال آن ظلم است( .شریخ الطائفره ،2117 ،ج  921 :8بره بعرد؛ يالمره
طباطبایي ،2928 ،ج 121 :22؛ مکارم شیرازي ،2923 ،ج  237 :27به بعد) این آیات از
چندین جهت ظاهر در حرمت انتساب فرزند به غیر صراح نطفره و لرزوم حفرظ نسر
طبیعي است:
ن ست اینکه يبارت «خداوند فرزندخوانده را فرزند طبیعي شما قرار نرداده» برر ایرن
داللت دارد نه خداوند به انتساب فرزند به غیرصاح نطفره رابري نیسرت و بره حفرظ
نس طبیعي رابي است.
دوم اینکه از يبارت «این حر دهاني شماست و خداونرد حرق مرينویرد» اسرتنباه
ميشود نه انتساب فرزند به غیرصاح نطفه ،باطل و بريايتبرار اسرت ،زیررا قرول حرق
نه قول خداوند است ،فرزند را به پردر طبیعري منتسر نررده و حرمرت قرول باطرل از
وابحات است.
سوم اینکه امر شده فرزند به صاح نطفه انتساب شود و انرر پردر او معلروم نباشرد،
برادر دیني محسوب شود ،وابح است نه چنین امري ظاهر در وجوب است.
چهارم اینکه انتسراب فرزنرد بره پردر طبیعري ،يردالت محسروب شرده اسرت و انرر
به دیذري منتسر شرود ،ظلرم اسرت نره زشرتي و حرمرت ظلرم در حقروق اسرالم ،از
مسلمات است.
پنجم اینکه انتساب فرزند به دیذري جهالً یا به فراموشي ،نناه محسروب نشرده ولري
انتساب يمدي آن ،نناه محسوب شده است.
پس  ،این آیات به جهات متعدد ظاهر در لزوم حفظ نس و حرمت انتساب فرزند بره
غیرصاح نطفه است نره هرد انتقرال جنرین محسروب مریشرود .بره همرین دلیرل
صاح نظران نس را حق والدین و نود محسوب نردهاند نه نه والدین حق دارنرد آن
را از خود نفي ننند و نه فرزند حق دارد نه خود را به دیذرران منتسر ننرد (ابروزهره،
 .)987 :1001يالوه بر این حفظ نس از لحاع اجتمايي نیز موجر ثبرات و اسرتحکام
خانواده میشرود (زهیلري ،2103 ،ج  )279 :7همچنرین موجر حفرظ حقروق نرود
(همان )811 :و نظم اجتمايي و اخالقي است نه با حفظ نس  ،از زنا یا ازدواج با محرارم
نسبي ممانعت ميشود .با توجه به این بابطۀ الزامي باید دید نره آیرا در فررض براروري
قانوني ،نس نود حفظ ميشود نه الزم است رابطرۀ نرود برا هرر یر از زوجرین
دریافتنننده بررسي شود.
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 .2.8نسب پدري
هر چند ازظاهر قانون باروري معنويي ،متبادر است نه نطفه یرا جنرین بره زوج نابرارور
منتقل و درنتیجه از لحاع حقوقي ،داراي فرزند یا پدر ميشود ،با توجه به اینکه خرانواده
و رابطۀ زوجین از موبويات احوال ش عریه اسرت نره ترابع قرانون و مقرررات مرذهبي
خواهد بود (باریکلو )91 :2987 ،در مقررات حقوق اسالم ،نود به مررد صراح نطفره
ملحق است و به مردي نه همسر او به دریافت جنین اقدام نرده است ،ملحق نمريشرود
(موسرروي خمینرري211 :2930 ،؛ فابررل لنکرانرري209 :2987 ،؛ صرردر107 :2117 ،؛
شهیدي217 :2971 ،؛ سرطاوي.)13 :1007 ،
پس با توجه به هد قانون باروري نه يبارت از فرزنددار شدن زوجین نابارور است و
نیز اجماع صاح نظران بر الحاق فرزند به مرد صاح نطفه ،قانون باروري معرنويي برا
مانع بابطۀ لزوم ريایت حفظ نس مواجه مريشرود ،زیررا محرمانره برودن هویرت زوج
صاح نطفه و شناسایيپذیر نبودن آنها توسع نود و ير نه در مرادۀ  9آیریننامرۀ
قانون نحوۀ اهدای جنین مقرر شده است :احراز هویت زوجین اهدانننده باید برهصرورت
نامالً محرمانه انجام شود و در بند ت مادۀ  2نیز مقرر شده اسرت« :دریافرت ،نذهرداي و
انتقال جنین باید در شرایع نامالً محرمانه باشد ».موج اخرتاله نسر اسرت (فابرل
لنکراني )222 :2987 ،نه مغایر با بابطۀ شريي لزوم حفظ نس است.
يالوه بر این ،موج اغوای زوج دریافتنننده است ،زیرا انر او مسلمان باشرد ،اثرري
بر این انتقال مترت نیست و نود به او ملحق نميشود و اقتضراي بروابع شرريي در
این است نه پزش بارورنننده موبوع را به زوج در هنذام بارور نردن تذنر دهد ترا برا
يلم ،به دریافت جنین ربایت دهند ،زیرا از دیدناه بوابع شريي ،پزش امین محسوب
ميشود و ویژني بارز هر امیني ،صداقت و اطالعرساني صحیح است .بههمین دلیل حتي
در حقوق نشورهاي غیراسالمي نیز ،پزش به این تکلیف موظف شده اسرت .برهينروان
مثال در مادۀ  2222-1قانون بهداشت و درمان فرانسه 2مقرر شده« :هر نرس حرق دارد
”1. Article L1111-2 ,Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 37:
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information
porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui
sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques
fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les
autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions
de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en
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 درمران یرا، این اطاليات مربوه به تحقیقات م تلرف.نه در مورد سالمتياش آناه باشد
، سرودمندي و اثرب شري آن،پیشذیري هستند نه انجرام آن بره بیمرار پیشرنهاد شرده
 خطرات معمرولي یرا قابرل پریشبینري و، پیامدهاي آن،احتماالت و يوارض بروري آن
 همچنرین بعرد از.همچنین راهحلهاي امکانپذیر دیذر و يواق احتمرالي امتنراع از آن
 مذرر، بیمار باید مطلع نرردد، انر خطر جدیدي حادث یا شناسایي شود،اقدامات درماني
.»در مواردي نه او از مطلع شدن ناتوان باشد
2
 مقرر، قانون مدني فرانسه در ارتباه با باروري معنويي922-10 همچنین در مادۀ
 «دریافتننندنان باید به آناهي خود نسبت به این يمل نره والردین نرود:شده است
 از آنجایي نه درحقوق فرانسه نس قانوني و غیرطبیعي.» اظهار ننند،محسوب ميشوند
être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.Cette information
incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.Cette information est délivrée au
cours d'un entretien individuel.La volonté d'une personne d'être tenue dans
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des
tiers sont exposés à un risque de transmission.Les droits des mineurs ou des
majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par
les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent
l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de
l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une
information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière
adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés
de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.”
1. Article 311-20 Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005:”Les époux
ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale
nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans
des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui
les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le
consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action
aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit
soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que
le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de
décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de
cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la
procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme
ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation
médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre cette
assistance. Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation,
ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et
envers l'enfant. “
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شناسایي شده و فرزندخواندني ،قانوني است ،دریافتننندنان والدین نرود محسروب
شدهاند ،ولي قانون آنان را الزام نرده است نه در دادناه یا در دفتر اسناد رسمي به يلرم
و اطالع خود نسبت به موبوع و مسلولیت ناشي از آن اقرار ننند.
پس ،مطلع شدن از يواق درمان ،از حقوق بیمار و تعهدات پزش است و در حقوق
ایران نه مطابق اجماع فقها و نظر حقوقردانان ،نرود بره مررد دریافرتنننرده ملحرق
نميشود ،الزم است مرانز باروري موبوع را اطالعرساني ننند تا از طرفي ،زوج با يلم به
موبوع ،به دادن ربایت اقدام ننند و از طر دیذرر ،بره حقروق نرود صردمهاي وارد
نشود زیرا ممکن است مرد دریافتنننده بعد از اطالع از این موبوع نره نرود متولرد
شده از لحاع شريي فرزند او محسوب نمريشرود ،از تعهردات خرود نسربت بره نرود
خودداري نند و در این فرض ،شرياً هیچ دلیلي وجرود نردارد نره او بره ريایرت حقروق
نود ملتزم شود و حتي به استناد قايدۀ غرور او مريتوانرد يلیره مرنرز براروري اقامرۀ
ديوي نند .درنتیجه ،يالوه بر لزوم صداقت پزش از حیث بوابع شرريي ،الزم اسرت از
حیث حمایت از حقوق نود و جلونیري از اقامۀ ديوي ،اطالعرساني شرود .بره همرین
دلیررل در مررادۀ  922-10قررانون مرردني فرانسرره ،برره ایررن مهررم اشرراره شررده اسررت نرره
دریافتننندنان باید اقرار ننند نه حقوق نود را ريایت میننند و هیچنونره ديرواي
مسلولیت مدني از این حیث ن واهند داشت.
بنابراین ،یکي از بوابع شريي باروري نره يبرارت اسرت از حفرظ نسر  ،در فررض
قانوني انتقال جنین ،باید ريایت شود ،زیررا نرود انتقرالیافتره بره نظرر اجمراع تمرام
صاح نظران به مرد صاح نطفه متعلق اسرت (خرویي118 :2331 ،؛ فابرل لنکرانري،
 ،2987ج 201 :1؛ خامنهاي )901 :2987 ،در حالي نه در يمل به نام مردي نه زوجرۀ
او دریافتنننده است ،ثبت نام ميشود.
به نظر ميرسد اوالً باید به زوج دریافتنننده يدم الحاق شرريي طفرل بره او اطرالع
رساني شود؛ ثانیاً هویت زوج انتقالدهنده نرامالً معلروم ،نذهرداري شرود ترا نرود در
بزرنسالي بتواند به آن دسترسي داشته باشد ،چون در جامعۀ ایران برا توجره بره ايتقراد
دیني اش اص ،انر زوج از این موبوع مطلرع شرود ،اغلر بره دریافرت جنرین ربرایت
نميدهد ،زیرا او به دادن ربایت و تحمل هزینۀ سنذین باروي اقدام مينند تا پدر شرود
و اصوالً پدر شدن حق طبیعي هر مردي است .انر این ينوان منتفي شود ،او ميتواند برا
پذیرش نود بيسرپرست و به يهده نرفتن سرپرستي او ،از اجر معنوي برخوردار شود

100

نشریه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،سال چهل و ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 2931

و مشکلي را از جامعه حل نند .درنتیجه ،يالوه بر لزوم حفظ نس  ،الزم است نره طبرق
بوابع شريي به زوج اطالعرساني شود نره جنرین انتقرالیافتره از لحراع شرريي بره او
منتقل نشده و فرزند او محسوب نميشود ،چون اخرالق حرفرۀ پزشرکي اقتضرا دارد نره
پزش يواق بیماري را به بیمار متذنر شود و این مهم در حقوق اسالم (نره هرد آن
انمال اخالق حسنه محسوب می شود) بروريتر است .افزون بر ایرن ،دادسرتاني نیرز از
حیث حفظ ارزشهاي اجتمايي مسلول است تا موبوع را بره هرر دو زوج اطرالعرسراني
نند تا حداقل آناهانه به چنین امر مهمي اقدام ننند.
 .1.8نسب مادري

در رابطه با اینکه آیا زوجه و زن دریافتنننده ،مرادر نرود محسروب مريشرود و چره
ارتباطي با او دارد ،براي تعیین مادر نود چندین مال مطررح شرده اسرت .ن سرتین
مال قعد طرفین است نه انر دو نروه زوجین انتقالدهنده و دریافتنننده ،هر نردام
مديي تعلق فرزند به خویش باشند ،فرزند به زني تعلق خواهد نرفت نه باروري به قعرد
فرزنددار شدن او انجام شده است (لوفر ر یرونلس .)39 :1009 ،2ایرن مرال اصروالً در
سیستم حقوقي نشورهایي شناسایی شده است نه فرزندخواندني را قبول نردهاند ،ولري
در حقوق اسالم نه فرزندخواندني شناسایي نشده ،پذیرش آن غیرموجه است.
در حقوق اسالم صاح نظران اصوالً براي تعیرین نسر مرادري ،بره يوامرل طبیعري
استناد نردهاند .انثر صاح نظران معتقدند :مال مادر بودن ،صاح ت م بودن است
و نود به زني متعلق است نه از ت م او نرود وجرود پیردا نررده اسرت (بهجرت،
77 :2982؛ خامنهاي ،901 :2981 ،حسیني102 :2119 ،؛ قبلهاي خویي)231 :2987 ،
پس ،بر مبناي این مال  ،از لحراع حقروقي ،نرود بره زن حامرل منتقرل نشرده و او
مادر نود محسوب نميشود نه ظاهر مادۀ  9قرانون نیرز در ایرن مرال اسرت ،چرون
مقرر شده« :وظایف و تکالیف زوجین اهدانیرندۀ جنرین و طفرل متولرد شرده ،از لحراع
نذهداري و تربیت و نفقه و احترام ،نظیر وظایف و تکالیف اوالد و پردر و مرادر اسرت» .در
این ماده زن حامل ،مادر نود محسوب نشده ،بلکه وظایف مادر قرانوني برراي او مقررر
شده ،نه همین حکرم در مرادۀ  22قرانون سرپرسرتي  2919برراي زوجرین سرپرسرت
پیشبیني شده است.
1. Laufer-Ukeles.
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يالوه بر این ،امروز در يلم ژنتی ثابت شده است نره زن دریافرتنننرده نقشري در
هویت نود ندارد و رحم او ظرفي براي رشد جنین است ،همانطروري نره جنرین در
رحم معنويي نیز امکان رشد و نمو دارد .بهينوان مثال در پروندهاي خانم بلسریتو 2یر
ماه قبل از ازدواج تحت يمل جراحي برداشت رحم قررار نرفرت .پزشرکان ت مردان او را
بارور و قابل تولید ت م ميدانستند .او با خواهر بزر خود نارل نالر  1توافرق نررد
نه بعد از باروري معنويي ت مکش با اسپرم شوهرش آنتوني ،9نطفره بره رحرم نرالر
انتقال یابد .طبق قانون ایالت اوهایوي آمریکا ،نود باید بره نرام زن دریافرتنننرده یرا
حامل ثبت شود .بعد از وبع حمل ،خانم بلسیتو اقامۀ ديوي نرد و خواهان ثبت نرود
به نام خود و شوهرش به ينروان والردین طبیعري شرد .دادنراه برا تفابراي او موافقرت و
استدالل نرد :نود به والدیني تعلق مينیرد نه داراي رابطۀ خروني برا او باشرند و در
فناوری جدید ،رابطۀ خوني مساوي و معادل با رابطۀ ژنتیکي است .مسرتند رأي دادنراه،
شهادت آقاي شییان 1بهينوان مت ع يلم ژنتیر برود .او شرهادت داد نره از لحراع
يلمي ،رحم زن دریافتنننده یا جانشین ،فقع نقش تغذیه و دفرع فضروالت از سیسرتم
بدن جنین را دارد و هیچ رابطۀ ژنتیکي و خوني بین نرارل ،یعنري زن دریافرتنننرده و
نود وجود ندارد و او در تکوین دي .ان .اي 1شرانتي نداشته است نه نس نود بره
او منتس شود (جانسون.)3 :2331 ،2
بنابراین ،با توجه به اینکه در يلم ژنتی ثابت شده است نه رحم زن دریافتنننرده،
در حکم رحمي معنويي است و هیچ نقشي در هویت نود ندارد و با توجره بره اینکره
انثریت قری به اتفاق فقها ،زن حامل را مادر نود نميدانند (صرمدي اهرري:2982 ،
 17به بعد) الزم است از این حیث به زن متقابي دریافت نیز اطالعرساني شود نه مرثالً
مطابق فتواي مشهور یا نام بردن از ت ت مراجع صاح فتوا ،نود بره شرما ملحرق
نميشود ،چون این خال موازین شريي است نه زني به امید مادر شدن انواع زیانهراي
ش عي و حیثیتي و درد و رنج ناشي از حاملذي و زایمان را متحمرل شرود و بعرد از آن
متوجه شود نه نودني نه آن را حمل نرده است ،شرياً فرزند او محسوب نميشود.
1. Belsito.
2. Carol Clark.
3. Anthony.
4. Sheean.
5. D.N.A.
6. Johnson.
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با اینحال ،اقلیت معدود دیذری ،مال تعیین مادري را وبع حمل دانستهانرد و زن
دریافتنننده را مادر نود محسوب نردهاند نه مستند آنان ،ظهور آیۀ شریفه است نه
ميفرماید :مادران آنها زناني نیست مذر نسي نه آنان را وبع حمل نرده است( .خویي،
 ،2331ج 30 :9؛ محسني30 :2981 ،؛ حاج يلي )978 :2192 ،برهنظرر مريرسرد آیرۀ
از میران زنران
شریفه منعر از موبوع بحث است ،زیرا آیه در مقام تعیین مادر ش
 ،همسر خود را مادر خطاب
متعدد نیست ،بلکه در مقام رفع و دفع ظهار است نه ش
نرده است .بههر حال بعضي به استناد ظاهر آیه ،مال زایمران و وبرع حمرل را برراي
تعیین مادري انت اب نردهاند نه بر مبناي این مال  ،نو به زن دریافتنننده الحراق
و از لحاع شريي ،نود از زن صاح ت م به زن حامل منتقل ميشود.
بعضي دیذر بین دو مال مذنور جمع و مادر را به دو نروع شرريي و يرفري تقسریم
نردهاند و زن دریافتنننده را مادر يرفي و زن صاح ت مر را مرادر شرريي نرود
محسوب نردهاند (موسوي اردبیلي ،بیتا ،شمارۀ 7811؛ فابل لنکراني )209 :2987 ،برا
توجه به اینکه مادري یا فرزندي از موبويات يرفي است و شريي نیست ،این تقسریم از
لحاع موبوع يرفي با مشکل مواجه است .برر مبنراي ایرن مرال نیرز ،از لحراع قوايرد
حقوقي نود به زن صاح ت م منتس است و زن دریافتنننده نیرز مرادر يرفري
محسوب ميشود .وابح است نه در تعارض با اصول شريي و يرفي ،شرع حانم اسرت و
بر مبناي این نظریه نیز ،نود شرياً به زن صاح ت م منتس است ،ولي زن حامل
در حکم مادر ربايي است یعني هماننونه نه مادر و فرزند ربايي نسبت به هم محررم
هستند و ازدواجشان با هم حرام است ،زن حامل و نرود ناشري از براروري هرم ،داراي
حکم مشابهي هستند ،ولي سایر احکرام مرادر  -فرزنردي نره حقروق و تعهرداتي برر آن
مترت است ،مانند نفقه ،حضانت و ارث ،بین آن دو وجود ندارد (منتظري.)88 :2982 ،
پس ،با توجه به اینکه نس از موبرويات احروال ش عریه و ترابع مقرررات مرذهبي
است و از طرفي قانون در جمهوري اسالمي باید منطبق با موازین شريي باشد یا
ش
باشرد زیررا
م الف با آن نباشد ،الزم است هر دو زن (صاح ت م و حامل) مشر
مشهور ،نود را به صاج ت م ملحق دانستهاند و برمبناي این نظرر برهدلیرل لرزوم
باشد نره موجر اخرتاله نسر امري
حفظ نس  ،باید محرمات نسبي شريي مش
نشود .بر مبناي نظریۀ حداقل نه زایمان را مرال نسر امري مريداننرد نیرز ،از لحراع
محرمات نس امي و ازدواج با زن و بستذان زن صاح ت مر  ،احتیراه در ريایرت آن
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است .پس بر این مال نیز نميتوان محرم بودن هویت صاح ت م را از حیرث لرزوم
حفظ نس و يدم اختاله آن نادیده نرفت .بههرحال ،مادر نود ايم از اینکره صراح
ت م یا حامل باشد ،با توجه به محرمانه بودن هویت صاح ت م  ،موجر اخرتاله
نس امي ميشود ،نه خال شرع است.
در نتیجه ،حداقل ريایت موازین شريي این است نه زن دریافتنننده طبرق فترواي
مرجع تقلید خود يمل نند و در صورتي براي او دریافت جنرین تجرویز شرود نره طبرق
فتواي مرجع ،فرزند به او ملحق شود ،چون انر بعد معلوم شود نه مطابق فترواي مرجرع
تقلید زني نه با وجود تحمل هزینههاي زیاد و درد و رنج بارداري و زایمان،وبرع حمرل
نرده ،فرزند به او ملحق نیست ،این برر يظیمي محسوب میشرود نره خرال مروازین
شريي و اصول حقوقي اسالم است.
 .1روش باروري شرعي
باتوجه به اینکه در قانون باروري معنويي ،امکران ريایرت اغلر بروابع شرريي وجرود
ندارد ،شایسته است قانونذذار در این قانون تجدید نظر و روشي را انت اب نند نه امکان
ريایت موازین شريي در آن وجود داشته باشد ،زیرا این روش يالوه بر مغایرت برا شررع،
مشکالت و ناهنجاريهاي اجتمايي زیادي در بلندمدت ایجاد ميننرد نره ننتررلپرذیر
نیست .بهينوان مثال اطالع هر ندام از زوج ،زوجه و نود از حکم شريي مرجع بعرد از
باروري ،ممکن است موج پریشاني روحري ،رهرا شردن نرود  ،طرالق و غیرره شرود.
بنابراین ،با توجه به لزوم ريایت بوابع شريي و نیز استحکام خرانواده برهينروان هسرتۀ
اصلي پیوند اجتمايي ،الزم است در تعیین نوع باروري برین زوج یرا زوجرۀ نابرارور فررق
نذاشت ،زیرا انر مشکل از زوجه باشد و زوج مشرکلي در داشرتن فرزنرد نداشرته باشرد،
بوابع شريي نه مطابق با اصول حقوق اسالم در باب فروج و نیز مورد اتفراق فقهاسرت،
این است نه او ازدواج مجدد نند و از طریق زن دیذري داراي فرزند شرود .برا توجره بره
اینکه ازدواج موقت در فقه امامیه معتبر است ،او ميتواند با زن صاح ت مر مشرروه
بر اینکه خالي از موانع نکاح باشد ،ازدواج موقت نند (محمدي همرداني )231 :2987 ،و
داراي فرزند شود تا بنیان خانوادۀ او متزلزل نشود .درنتیجه ،بابطۀ شريي این است :انر
مرد داراي مشکل نباشد ،ميتواند از طریرق ازدواج موقرت برا زن دارنردۀ ت مر ازدواج
موقت نند ،ولي انر مرد داراي مشکل باروري باشد ،از لحاع بوابع شرريي راهري برراي
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پدر شدن او وجود ندارد و به استناد قانون باروري نیز ،او پدر نود محسوب نمريشرود
ولي ميتواند با زني ازدواج نند نه داراي فرزند است ،چون امروزه نودنان یتریم و زنران
سرپرست خانوار یکي از مشکالت حاد اجتمايي هستند و براي حل این مشکل مريتروان
مردان داراي مشکل باروري را به ازدواج با چنین زناني تشویق نرد تا از ی سو ،معضلی
اجتمايي حل شود و از سوي دیذر ،مرد ،پدر يرفي نودنان محسوب شود نه برا بروابع
شريي نیز هیچ منافاتي ندارد .بنابراین ،نسراني نره برراي ادارۀ نودنران بريسرپرسرت،
تعوی فرزندخواندني را پیشنهاد مي دهند نه م الف صریح با آیات قرآن و شرع است،
مناس است با امکانات تبلیغي و تشویقي نه در اختیار دارند ،برهجراي تجرویز دریافرت
جنین براي همسر چنین مرداني ،آنان را به ازدواج برا زنران بريسرپرسرت داراي فرزنرد
تشویق ننند.
انر زوجه داراي مشکل باروري باشد ،با توجره بره حرمرت رحرم ،خعوصراً رحرم زن
شوهردار و نیز اهمیت حفظ نس از دیدناه شارع ،مناسر اسرت نره چنرین زنراني بره
سرپرستي نودنان بيسرپرست اقدام ننند ،زیرا در باروري معرنويي ،يرالوه برر هزینرۀ
زیاد آن و درد و رنج زایمان ،نود به فتواي مشهور فقها بره زن دریافرتنننرده ملحرق
نميشود و تنها اقلیت معدودي ،زن را مادر او محسوب ميننند .بنرابراین ،برا توجره بره
فتواي مشهور مبني بر يدم الحاق نود به زن دریافتنننده ،مناس است چنین زناني
نود بيسرپرستي را به سرپرستي بذیرند نه این نار بدون هزینۀ باروري و درد و رنرج
زایمان باروري معنويي است و طبق بوابع شريي نیز حرامي را مرتک نشدهاند ،بلکره
بهترین نار را (نه یتیمنوازي است) انجام دادهاند.

نتیجهگیري

هرچند قانون باروري معنويي تحت ينوان «قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابرارور»
به تعوی مجلس رسید و براي نس تيیید شوراي نذهبان ،انجام يمل باروري منوه به
ريایت موازین شريي شده است ،از چندین جهت امکران ريایرت مروازین شرريي در آن
وجود ندارد ،زیرا اوالً موبويي است نه با توجه به مذاق شارع در نس  ،اصل اولیۀ حانم
بر آن حرمت است و يالوه برآن ،ادلۀ متقني بر حرمت باروري از نطفۀ دیذري یا خارج از
يقد نکاح به يمد ،وجود دارد .چذونه ميتوان چنین ناری را برا ريایرت مروازین شرريي
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انجام داد؛ ثانیاً چون بارورننندنان مت ع بوابع شريي نیستند نه تش ی انطبراق
و يدم انطباق موارد با موازین شريي ،به آنان وانذار شود ،الزم برود نمونرههراي براروري
ميشد و بعد آنان به ريایت موارد منطبرق برا
منطبق با موازین شريي در قانون مش
شرع ملزم ميشدند.
همچنین با توجه به اینکه به اتفاق تمام صاح نظران حقروق اسرالمي ،زن حامرل از
نطفۀ غیرشوهر ،باید تا پایان وبع حمل يده نذه دارد و با شوهر روابرع جنسري نداشرته
باشد ،در قانون و رویۀ يملي به این مهم توجهي نشده و الزم اسرت قضرات صرادرننندۀ
مجوز باروري ،به این امر مهم توجه داشته باشند.
يالوه براین ،در باروري قانوني ،مطابق نظر مشهور بلکه اجماع فقهي ،سه نفرر قربراني
يمل نامشروع ميشوند و معلوم نیست چره نسري در قبرال آسری هراي وارده بره آنران
مسلول خواهد بود ،زیرا شوهر زن دریافتننندۀ نطفه ،قرباني است ،چرون او بره حاملره
شدن همسر خود ربایت داده است ترا روزي پردر شرود ،در حرالي نره بره اتفراق تمرام
صاح نظران ،او پدر نود محسوب نميشود و قرانون نیرز او را پردر نرود محسروب
نکرده است ،چون در مادۀ  9مقرر شده «وظایف و تکالیف زوجرین اهدانیرنردۀ جنرین و
طفل متولد شده از لحاع نذهداري و تربیت و نفقه و احترام ،نظیر وظایف و تکالیف اوالد
و پدر و مادر است» نه این حکم تکرار حکم مادۀ  22قانون سرپرستي است .پس مرد بره
امید پدر شدن به باروري ربایت داده است،در حالي نه این ينوان منتفي است و باید از
حیث حرفه و اخالق پزشکي به مردان متقابي اطالعرساني شود نه نود به او ملحرق
نميشود .متعدیان قضایي این امر نیز باید به این مهم توجه و اطالعرساني ننند.
زن دریافتنننده نیز قرباني است ،زیرا او تمام آسی هاي حیثیتي چنین برارداري و
درد و رنج زایمان را تحمل مینند تا مادر شود ،در حالي نره مشرهور غالر معتقرد بره
الحاق نود به زن صاح ت م هستند نه يلم ژنتی نیز آن را تيیید نررده اسرت و
فقع اقلیتي معتقد به مادر بودن زن حامل هستند .درنتیجه ،شایسته بود حداقل مطرابق
فتواي مرجع تقلید زن ،به باروري اقدام شود ،یعني در صرورتينره براروري از دیردناه او
مشروع و اثر مادري بر آن مترت است ،به باروري مبادرت ننند.
نود متولد از باروري نیز قرباني است ،زیرا او از نعمت نس پدري بره اتفراق تمرام
فقها محروم ميشود و به تعبیر دیذر ،یتیم متولد ميشود و از حیرث نسر مرادري نیرز
محروم است .این نود نرفتار بحران مجهولیت هویت ميشود نه نرود خوانردنان و
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متولدان از باروري معنويي در جوامع غربي به آن نرفترار شردهانرد نره در ننوانسریون
حقوق نود  ،براي جبران آن به شناسایي حق هویت و لزوم حفرظ آن ناچرار شردهانرد.
بنابراین ،شایسته است برای حمایت از این اش اص در روش باروري تجدید نظر شود ترا
از سویي امکان ريایت موزایت شريي وجود داشته باشد و از سوي دیذر ،حقروق زوجرین
دریافتنننده و نود تيمین شود تا در آینده دچار بحران هویتي و اخرتال خرانوادني
نشوند.
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