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چکیده
امروزه استفاده از روش هاي باروريِ کمکی در مواردي که زوج، زوجه و یا هر 
دو مشکل ناباروري داشته باشند، در مراکز درمان نابـاروري در ایران انجام می شـود. 
یکی از این روش ها، نهاد اهداي جنین است که طبق قانون «نحوه ي اهداي جنین بـه 

زوجین نابارور» مصوب سـال 
می شود. در این روش اسپرم و تخمک زوجین قانونی و شرعی  در محیط آزمایشـگاه 

تلقیح و جنین حاصل به زوجین قانونی و شرعی دیگري اهدا می شود.
مسأله ي مهم در این خصوص، نسب کودك متولد از این روش می باشد که به 
دلیل سکوت قانون، باید مطابق اصل یکصد وشصت و هفتم قـانون اساسـی جمهوري 
اسالمی ایران، حکم آن را با تفحص در منابع و فتاواي معتبر فقهی به دسـت آورد؛ در 
این راستا، تشخیص و تعیین نسب مادري که با دخالت دو زن صاحب رحـم و صاحـب 
تخمک همراه است، با چالش مواجه بوده و نیازمند کنکاش بیش تري اسـت. بـرآیند 
نوشتار حاضر آن است که با توجه به آیات و روایات، اصل حاکمیت اراده، قـصد افراد و 
مصلحت کودك، زن صاحب رحم، مادر واقعی کودك محسوب شده و کودك متعلق به 

او است.

واژگان کلیدي: باروري کمکی، اهداي جنین، نسب مادري، صاحب تخمک، 
صاحب رحم، دو مادري

 و آیین نامه ي اجرایی آن مجاز و قـانونی شـمرده 1382
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1. درآمد
مسـأله ي نابـاروري و روش هاي درمان آن از دیربــاز مورد توجه حــکیمان و 
پزشکان بوده است، به نحوي که، حـتی در آثار بـه جاي مانده از تمدن هاي مصر، یونان و 

روم باستان، نوشته هایی در خصوص مداواي ناباروري مشاهده می شود.
در لقاح طبیعی، نفوذ یک اسپرم به داخل تخمک بـدون اسـتفاده از فن آوري 
کمکی باروري (          ) و در داخل بدن یک زن صورت می گیرد. در صورتی که هر یک 
از شرایط الزم براي تحقق لقاح طبیعی وجود نداشته باشـد، بـاروري یا لقـاح بـه صورت 
طبـیعی امکان پذیر نخواهد بـود و در این صورت اسـت که بـا اســتفاده از فن آوري هاي 

کمکی باروري یا روش پیشرفته ي درمان نازایی به لقاح مصنوعی روي می آورند.
برخی از روش هاي باروري کمکی به روش هاي داخل رحمی موسـوم هسـتند 
که در آن ها لقاح در داخل رحم صورت می پذیرد. در حالی که در برخی از روش ها، تحقق 
لقاح بین گامت هاي نر و ماده در خارج از بدن و در محیط آزمایشگاه صورت می گیرد که 
به آنها روش هاي خارج رحمی اطالق می شود. در نظام حقوقی ایران بـا تصویب «قـانون 

نحوه ي اهداي جنین به زوجین نابـارور» در سـال 
لقاح خارج رحمی به شیوه ي انتقـال جنین(        ) وجهه ي قـانونی یافته اسـت. در این 
روش پس از تهیه ي سلول هاي جنسی زن و مرد، آن ها را در محیط آزمایشگاهی در کنار 
یکدیگر قـرار می دهند تا عمل لقـاح انجام پذیرد. بـعد از لقـاح اســپرم و تخمک، جنین 
تشکیل و رشد آن شروع می شود؛ در مرحله ي تکثیر سلولی و به فاصله ي دو روز از تاریخ 
لقاح یعنی در زمان چهار تا هشت سـلولی جنین، آن را وارد لوله ي رحـم می کنند تا بـه 

رشد طبیعی خود در داخل رحم ادامه دهد.
آثار مهمی که بر امر اهداي جنین به زوجین نابارور مترتب می شود، مسـأله ي تشـخیص 

نسب طفل متولد از این شیوه است.  
«قانون نحوه ي اهداي جنین به زوجین نابـارور» مصوب 

اجرایی آن، در خصوص هویت و نسب طفل ناشی از اهداي جنین ساکت اسـت. سـکوت 

1382

یکی از موضوعات و 
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 و آیین نامه ي اجرایی آن، روش 

 و آیین نامه ي 

) Hill, 2001, p.354 (
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است که با اخذ سلول جنسی از زن و مرد یا یکی از آن ها انتقال جنین یا تخمک بارور شده و یا سلول جنسی بـه رحـم 

پذیرنده تحقق می یابد.

ART Assisted Reproductive Techniques          (                                                          ) به مفهوم روش هاي پیشرفته و کمکی درمان ناباروري 

2- In Vitro Fertilization
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قانون، اختالف نظر میان فقها و حقوق دانان را موجب شده است. ضمن آن که باید به این 
حقیقت نیز توجه داشت که با تولد و رشد چنین کودکانی، احتمال وقوع اختالف و طرح 
دعاوي میان افراد درگیر در این فرایند، امري غیر قابـــل اجتناب اســـت. بنابــــراین، 
قانون گذار باید پیش از بروز چنین مشکالتی، و در مقام رفع این نقیصه ي بـزرگ قـانونی 
که در بسیاري از نظام هاي حقوقی جهان مرتفع شده است، برآید. طبق ماده ي 3 قـانون 
اهداي جنین بــه زوجین نابــارور وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده ي جنین و طفل 
متولد شده، از لحاظ نگهداري، تربیت، نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اوالد و پدر و 
مادر است. از این رو مقنن ایرانی، به رغم وقوف بـه این امر که دریافت کنندگان جنین، او 
را به عنوان فرزند قبول می کنند، از به کار بردن کلمات و عباراتی که به صراحت حاکی از 
تحقــق رابــطه ي نسبــی باشـــد، امتناع نموده و صرفاً رابـــطه ي میان طفل مولود و 
دریافت کنندگان آن را از نظر برخی آثار نسـب مانند حـضانت و نفقـه، همانند وظایف و 
تکالیف اوالد و پدر و مادر دانسـته اسـت. این روش، بـه خالف رویکرد بـرخی  نظام هاي 
حقوقی جهان است که نسب کودك و حقـوق و تکالیف اهداکنندگان و دریافت کنندگان 
را در قبال چنین کودکانی به روشنی بـیان نموده اند بـا این وصف می توان گفت در نظام 
حقوقی ایران، وضعیت حقوقی کودك حـاصل از روش اهداي جنین و هویت و نسـب او، 

چندان روشن نیست.
در این نوشتار تالش شده است با توسل به حکم مقرر در اصل یکصد و شـصت 
و هفتم قانون اساسی، نظر غالب و قابـل پذیرش در حقـوق فعلی ایران بررسی و وضعیت 
نسب چنین کودکانی تا حدودي مشخص و تبیین شود. با توجه به نظریه اکثریت قـریب 
به اتفاق فقهاي امامیه مبنی بـر الحـاق کودك بـه صاحـب اسـپرم، اختالف بـیش تر در 
خصوص نسب مادري حادث می شـود. بـه عبـارت دیگر، بـه جهت دخیل بـودن دو زن؛ 
صاحب تخمک و صاحب  رحم، در پیدایش جنین و تولد آن، تعیین نسب مادري اهمیت 

بیش تري می یابد. 

«نسب» در لغت به معناي قرابـت، خویشـاوندي و عالقـه و رابـطه ي میان دو 

2. مفهوم و ماهیت نسب 
. مفهوم نسب2-1

فاطمه طاهرخانی؛ اکرم صفیري
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شیء است (ابن فارس، 
1373

پیوستگی و تعاقب چیزهایی که نتیجه ي یکدیگرند، آمده است. (امامی، 
قانون مدنی ایران، تعریفی از نسب ارائه نکرده است. اما حقوق دانان در تعریف 
آن آورده اند: «قرابت و خویشـاوندي اسـت و امري اسـت که بـه واسـطه  انعقـاد نطفه از 
نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر رابطه  طبـیعی خونی بـین طفل و آن دو نفر 

که یکی پدر و دیگري مادر باشد موجود می گردد». (صفایی و امامی، 
برخی حقوق دانان نسب را  رابطه ي خویشاوندي بـین دو نفر که یکی از نسـل 
دیگري یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند، به کار می برند؛ نسـب در این معنی، مرادف 
با قرابت نسبی، یعنی رابطه ي طبیعی و خونی بین خویشاوندان نسبـی خط مستقـیم یا 

خط اطراف است. (همان، ص
هم چنین گفته شده است: نسب عالقه اي بین دو نفر اسـت که بـه سبـب تولد 
یکی از آن ها از دیگري یا تولدشان از «شخص ثالثی حادث می شـود» (بروجردي عبدي، 

1339
خواه به او منتهی شود مانند منتهی شدن پسر بـه پدر یا بـه ثالث منتهی شـود، مانند دو 

برادر که به پدر و مادر منتهی می شود. (جعفري لنگرودي، 
صاحب جواهر نسب را اتصال دانسته است؛ اتصال و رابـطه ي یک شـخص بـا 
دیگري مانند پدر و پسر، یا منتهی شدن دو شخص ثالث مانند دو بـرادر از طریق والدت.  
پالنیول و ریپر از نویسندگان حقوق فرانسه نسب را چنین تعریف کرده اند: «رابطه نسلی 
و خونی بین دو شخص که یکی پدر یا مادر دیگري است» و افزوده اند: «در زبان حقوقی، 
نسـب رابـطه ي بالواسـطه بـین پدر یا مادر یا فرزند اسـت» و لوئی ژوســران نیز چنین 
می گوید: «نسـب عبـارت اسـت از رابـطه یک شـخص بـا پدر و مادر یعنی کســانی که 

مستقیماً سبب ایجاد او شده اند.» (امامی، 

در خصوص ماهیت نسب چهار نظریه مطرح است:
الف) نسـب یک حقیقـت شـرعیه اسـت که صرفاً قـانون یا شــرع آن را جعل 

1404
، ص

1349

1374

39

، ص

1375

1349

، ص
470

، ص6)

، ص

(

28

، ص 

، ص7)

423
) و در زبان فـرانسه واژه ي               بـه معناي سلسـله، نسـل، ذریه، 

151

)؛ نظر دیگر نسب را رابـطه ي شـخص بـا دیگري از طریق والدت می داند، 

5722

) در زبان فارسـی بـه آن نژاد می گویند (دهخدا، 

(

(

. ماهیت نسب2-2

Filiation

 «هو االتصال باوالده بانتها، واحد الشخص الی اآلخر کاالب و االبن او بانتهائهما الی الثالث».1-

1
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می کند. در این معنا مشروع و قانونی بودن نسب، منوط به نظر مقنن است. براي مثال، به 
موجب قانون مشروعیت انگلیس مصوب 

طفل غیرمشروع، با ازدواج بعدي والدین مشروع می شود؛ بنابراین، مشروع کردن نسـب، 
در نتیجه ي ازدواج تحقق می یابد و یا به حکم مقامات قـضائی؛ بـر این اسـاس، درحقوق 
فرانسه و انگلیس، در کنار نسب مشروع، نسبت به برقراري نسـب بـراي اطفال نامشـروع 

نیز جعل قانون شده است. (صفار، 
ب) نسب، امري واقعی، طبیعی و تکوینی است که از طریق ژنتیکی، یا انتقـال 
اجزاي سلولی و ژنتیکی یک شخص، قابل تحقق است، هرچند نحوه ي انتقـال این اجزاء 

مشروع نباشد. (شهیدي، 
ج) نسب یک حقیقت عرفیه است؛ یعنی عرف، هر رابطه و نسبی را قابل تحقق 
بداند، قانون نیز می پذیرد؛ هم  چنان که حقوق اسـالم، نسـب خونی پیش از اسـالم را که 

عرف پذیرفته بود، تنفیذ نمود. (همان جا)
د) نسب صرفاً رابطه اي اعتباري است که از راه قانون یا عرف یا اراده ي طرفین 
آن قابل تحقق اسـت؛ اعم از آن که رابـطه ي خونی و ژنتیکی میان طرفین وجود داشـته 

باشد، یا خیر.
شارع و به تبع آن قانون گذار، بنا بر مصالحی از جمله پیش گیري از هرج و مرج 
و اختالط میاه و ایجاد نظم به خصوص از لحاظ تعیین حقوق و تکالیف منسوبین نسبـت 
به یکدیگر، نکاح را تأسـیس نموده و رابـطه ي نسبـی طفل ناشـی از نکاح را بـا دو طرف 
صاحب نطفه به رسمیت شناخته و طفل ناشی از نزدیکی به شبهه را نیز به طفل حـاصل 
از نکاح ملحق ساخته است. در نتیجه ي این تأسیس، قانون گذار رابـطه ي طفل ناشـی از 

زنا را با طرفین نطفه قطع کرده و آن را مشمول احکام خاص این رابطه ندانسته است.  
هم چنین شـارع تالش نموده تا آنجا که عادتاً ممکن باشـد، رابـطه ي نسبــی 
مشکوك را ثابت فرض کند، با الحاق طفل به پدر و مادر و فرض نسب مشروع، نسل بشـر 

1959
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 و مواد 

، ص 

، ص

330

243

164

 و 
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 قانون مدنی فرانسـه، 331

1- Legitimacy Act.
-2

صاحب جواهر در این خصوص چنین می گوید: «النسـب یثبـت مع النکاح الصحـیح و مع الشبـهه و الیثبـت مع الزنا» 
(جواهرالکالم، ج

-3

 ماده 

29
  اطالق مواد 

1167

، ص
1158

 قانون مدنی: « طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.» 

234
 تا 

(
 قانون مدنی ایران.1160
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را از سرگردانی و بـالتکلیفی نجات داده و موارد قـطع رابـطه ي نسـب را هر چه بـیش تر 
محدود سازد. بنابراین، بـه جز مواردي که تصریح بـه عدم اعتبـار آن ها نموده، در سـایر 
مواضع، در تعیین نسـب از حـدود اعتبـارات عرفی تجاوز نکرده اسـت، لذا، چنان چه در 
مواردي از نسب عرفی، دلیلی به عنوان مخصص در دسـت نباشـد، می توان حـکم عام را 
جاري نمود؛ بـراي مثال، هرگاه تردید کنیم که آیا شـارع و قـانون گذار در اعتبـار نسـب 
طفل، حد معینی از اختالف سنی زوجین را تجویز کرده و در صورت وجود اختالف سنی 
بیش تر، نسب طفل را با زوجین قطع می کند یا نه، بی تأمل باید از نظر عرف متابـعت کرد 
و قائل بر آن شد که چون عرف به محض تکون شخصی از نطفه ي شخص دیگر، رابـطه ي 
نسبی را برقرار می سازد و جهات دیگر را در پیدایش نسب مؤثر نمی داند، لذا قانون نیز از 

همین نظر پیروي می کند.  
حقوق ایران در خصوص ماهیت نسب، به نظریه ي حقیقت شرعیه بودن نسب 
نزدیک تر است. به رغم آن که ، به تبـع نظریات مشـهور فقـهاي امامیه، واقـعی و طبـیعی 
بـودن نسـب و توجه بـه عرف نیز تا حــدودي از نظر دور نمانده اســت، نظریه ي اصلی 
پذیرفته شده، همان نظریه ي قانونی بـودن نسـب اسـت؛ زیرا اعتبـار و قـرارداد، موجب 
تحقق نسب نمی شود؛ به عنوان مثال فرزندخواندگی در حقوق برخی از کشورها  موجب 
تحقق و شناسایی نسب است، اما رابطه ي اعتباري و قـراردادي در حقـوق اسـالم و ایران 
موجب نسب شناخته نمی شود. در قرآن کریم نیز، فرزندخواندگی موجب تحقق رابطه ي 
حقیقــی فرزندي تلقــی نشـــده و ازدواج مؤمنان بـــا فرزندخوانده ها و زنان سابـــق 

فرزندخوانده ي آن ها نیز مجاز شناخته شده است. 
مثال دیگر، رابطه ي ناشی از رضاع است؛ مطابق نظر مشـهور فقـهاي امامیه و 
قانون مدنی ایران، رضاع  که امري اختیاري و بـه اراده ي اشـخاص اسـت و از موانع نکاح 
محسوب می شود، تحقق نسب را موجب نشده و دیگر آثار نسب را در بر ندارد؛ بلکه صرفاً 
از حیث مانعیت نکاح همانند نسب است و صرف نشر حرمت را نیز نمی توان جعل نسـب 

دانست. (صفار، همان، ص

) 37(احزاب:

244(

 قانون مدنی: «قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است...».1046 ماده 1-

1
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3. نظریه ها در مورد نسب مادري کودك تولدیافته از اهداي جنین
در خصوص هویت و نسـب مادري کودك متولد از اهداي جنین، میان فقـها و 
علماي حقـوق اختالف اسـت. عده اي صاحـب تخمک را مادر واقـعی کودك می دانند و 
برخی صاحب رحم را مادر تلقـی کنند؛ در این میان، تعدادي، صاحـب رحـم و صاحـب 
تخمک را مادر کودك می دانند و بـــر این اعتقـــادند که چنین کودکی دو مادر دارد و 
سرانجام برخی هیچ یک را مادر کودك تلقـی نکرده و بـه بـی مادر بـودن چنین کودکی 

معتقدند. در مباحث زیر هر یک از این دیدگاه ها شرح داده می شود.

قائلین به این دیدگاه، می گویند از دید عرف، مالك مادر بـودن، همانند مالك 
پدر بودن است. عرف، زنی را که در نخستین مرحـله ي آفرینش و ایجاد و پیدایش جنین 
سـهم دارد، بـه عنوان مادر تلقـی می کند و آن زن جز صاحـب تخمک، شـخص دیگري 
نیسـت؛ زیرا تخمک وي در نخسـتین مرحـله ي وجود کودك دخالت داشــته و نطفه ي 
جنین از ترکیب تخمک وي و اسـپرم بـه وجود آمده اســت. پس از این مرحــله تغذیه، 

پرورش و رشد جسمانی و روحی جنین، نقشی جز استمرار بقا و رشد وي ندارد.
از نظر دانش پزشـکی بـه اثبـات رسـیده اسـت که منشـأ پیدایش و ســلول 
سازنده ي جنین از ناحیه ي مادر، تخمک زن اسـت و در این تردیدي نیسـت؛ بـر اسـاس 
آخرین اطالعات پزشکی، رحم زن در تغذیه، رشد و حفظ جنین نقش هاي متعددي ایفا 
می کند، اما نقشی نخستین در پیدایش و حتی تکامل جنین ندارد؛ زیرا، کودك محصول 

تخمک زن است (غفاري، 
زن و مرد، یک نوع رابطه ي واقعی و طبیعی انتزاع می کند که نسب نام دارد.

 در عرف گذشـته، راه تشـخیص پیدایش و تکون فرزند، زاییدن بـوده؛ زایمان 
مالك عرفی و اماره ي ظاهري بر این امر بود که رحم زن در تشـکیل جنین دخالت دارد؛ 
حال که به شیوه ي علمی، منشأ پیدایش جنین ثابت شده است، نمی توان به نحو اطالق، 
زایمان را اماره دانست. از نظر قضایی، اثبات خالف اماره ممکن است، اسالم بـراي حـفظ 
آرامش کانون خانواده، اماره بودن زایمان را حفظ کرده و واقعیت هاي علمی واقـعی را در 
حاالت عادي مناط اعتبار ندانسته  است. این موضوع که عرف منشأ پیدایش فرزند را غیر 

. مادر بودن صاحب تخمک و ادله ي آن3-1

، ص9) از سـوي دیگر، عرف از پیدایش طفل از نطفه ي 1382
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از زایمان و حمل می داند، مورد تأیید قانون گذار اسالم نیز قرار گرفته است؛ به نحوي که 
در  قرآن کریم نیز (فرقـان:

است؛ این معنا از تعبیر «جعل نسب به نسب» و همچنین از تفریع «جعل نسب بـر خلق 
از ماء» قابل استفاده اسـت و نیز در آیه اي دیگر (انسـان:2) بـا اشـاره بـه نطفه یا زیگوت 
حاصل از ترکیب اسـپرم و تخمک مرد و زن ایجاد انسـان را مبـتنی بـر نطفه می داند که 
مخلوطی از اسپرم و تخمک است.  نتیجه آن که، انتساب فرزند حاصل از انتقال جنین به 
صاحب اسپرم و صاحب تخمک اسـت و صاحـب رحـم بـا فرزند رابـطه اي نسبـی ندارد؛ 
هرچند به نظر می رسد به لحاظ حداقـل نه ماه تغذیه جنین، بـتوان وي را در حـکم مادر 
رضاعی طفل تلقی کرد. از سوي دیگر، شارع مقدس در خصوص زنا نیز صرفاً توارث را به 
عنوان یکی از آثار نسب منتفی دانسته است؛ بنابراین، بـاید بـه این نتیجه قـائل شـد که 
حتی در زنا نیز به جز ارث بر فرزند و پدر و مادر طبیعی احـکام دیگر مترتب می شـود که 
این حرمان به اعتبار مزج غیرشرعی نطفه و تخمک است نه تماس جنسـی و دخول؛ زیرا 
شارع مقدس بر دخول مجازات بار کرده است. بـا این وجود زانی و زانیه، پدر و مادر طفل 
هستند و تمام تکالیف بر آن ها وضع می شود؛ بدیهی است در اینجا صرفاً مالك رابـطه ي 

نسبی، مزج نطفه و تخمک است، نه تماس جنسی.
نتیجه آن که، عرف از رابطه ي ژنتیکی فرزند با صاحب اسپرم و تخمک، عنوان 
نسب را انتزاع می کند، بنابراین، عنوان نسب، یک اعتبار صرف و قراردادي نیست تا بتوان 
با وضع و تدوین قانون، رابطه ي شخص را از منشأ ژنتیکی جدا نمود، بـلکه عنوانی داراي 
منشـأ تکوینی، واقـعی و طبــیعی اســت، از این رو عرف، طفل را فرزند صاحــب نطفه 
می شناسد و بین او و صاحبان نطفه ، رابطه ي نسب برقرار می نماید؛ صاحب تخمک، مادر 
کودك محسوب می شود و نسب قانونی بـین زنی که طفل در رحـم او رشـد پیدا کرده و 
طفل به وجود نخواهد آمد، زیرا، تخمک این زن در پیدایش کودك، شرکت نداشته است 
و صرف تکامل یافتن و گذراندن مراحل رشد در رحـم نیز سبـب تحقـق نسـب نیسـت؛ 

(شهیدي، همان، ص

54

166

)؛ نسـب، نتیجه ي پیدایش و ثمره ي نطفه قـلمداد شـده 

) زیرا،  اساس و منشـأ تکون طفل، همان اسـپرم مرد و تخمک 

-1
-2
-3

ذاریات: 

 « و هو الّذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً و کان ربک قدیرا»
قنا اإلنسانَ مِن نطفه أمشاج نبتلیه فجعلناه سمیعاً بصیرا»     «إنّا خَلَ

 آیات دیگري نیز از قران کریم، بـر این معنا اشـعار دارد؛ از جمله: (نجم: 
27

46
(

؛ مریم: 8؛ 14؛ مؤمنون: 20؛ مرسـالت: 
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زن است. تخمک زن یکی از دو علت الزم براي به وجود آوردن طفل است؛ از این رو، این 
مادر ژنتیکی، باید مادر قانونی طفل تلقی شود و با توسل به مبانی اصولی مانند اصل عدم 
حرمت و عدم قرابـت، حـکم بـه تحقـق خویشـاوندي میان طفل و زنی که نطفه ي او در 
مرحله ي تکون شرکت نداشته، اما تکامل طفل در رحم وي انجام شـده اسـت، موجه بـه 

نظر نمی رسـد (همان، ص
می آید. برخی از نویسندگان حقـوق کشـور نیز بـر این دیدگاه اذعان دارند! اینان بـر این 
عقیده اند که عالم پزشکی نتوانسته است در خصوص نقش رحم در تکون جنین حقـایق 
زیادي را آشکار نماید ؛ این مقدار آگاهی موجود از نقش رحم در رشد جنین، براي تغییر 
داوري عرف در انتزاع مفهوم نسب و انتساب کودك به زن صاحـب رحـم کافی نیسـت و 
نمی توان عرفاً زن صاحب رحم را مادر تلقی کرد. بنابـراین، کودك محـصول تخمک زن 

است و باید به او ملحق شود مادر ژنتیکی، مادر قانونی است.
برخی از فقهاي معاصر نیز به این دیدگاه قائل هستند. برخی عبارات ایشان در 
این خصوص، چنین اسـت: «بـچه متعلق بـه مرد و زن صاحـب نطفه اسـت». (حسینی 

خامنه اي، 
از صاحب نطفه محل اشکال است». (گلپایگانی، 

بیگانه براي صاحب فرزند شدن جایز نیست و تولد فرزند باید مستند بـه ازدواج صحـیح 
شرعی باشد، ولی اگر چنین عملی انجام شـود، فرزند متعلق بـه صاحبـان نطفه اسـت و 
نسبت به مادري که در رحم او کشت شـده، نیز محـرم می باشـد، بـدون آن که از او ارث 

ببرد». (مکارم شیرازي، 
صاحــب تخمک را مادر تلقــی می کنند، اما پدر بـــودن صاحـــب نطفه را در صورتی 

پذیرفته اند که از نطفه ي خود اعراض نکرده باشد. (صانعی، 
قیاس اسپرم مرد با تخمک زن از جهت انتساب طفل به آن ها، قیاس مع الفارق 
است؛ زیرا رابطه ي طفل با پدر منحـصر بـه اسـپرم مرد اسـت و مرد پس از دادن سـلول 
جنسـی، نقـش دیگري در تکون جنین ندارد، اما زن عالوه بـر دادن تخمک، جنین را تا 
زمان تولد در رحــم خود رشــد می دهد؛ صرفاً، در صورتی که رحــم در کار نبـــوده و 

168

1382
1419

1380

1380

-

، ص
ـ .ق، ص ه

، ص

، ص

167

1275
53

466

1323

)، لذا مادر ژنتیکی، مادر قـانونی طفل بــه شــمار 

) «فرزند متعلق به صاحبان نطفه است، ولی ارث بـردن ولد 
) «اسـتفاده از نطفه 

) یکی دیگر از ایشـان بـا پذیرش این نظریه، زن 

(

-1
مذکور را ارائه فرموده اند.

 از فقهاي معاصر آیت اهللا خامنه اي، آیت اهللا مکارم شــیرازي، آیت اهللا صافی گلپایگانی و تعداد دیگري از فقــها نظر 
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سلول هاي جنسی زن و مرد، در خارج از رحم تلقیح شده و به طور آزمایشگاهی تا هنگام 
تولد در خارج از رحم رشد و نمو پیدا کند، قیاس اسپرم با تخمک صحیح خواهد بود. 

مالك مادر بودن از دیدگاه عرف، بـه ویژه عرف عام، بـه وجود آمدن کودك از 
تخمک زن نیست، بـلکه در نگاه عرف و بـه ویژه در زمان هاي گذشـته و صدر اسـالم که 
عرف از وجود تخمک و تکون کودك از آن اطالعی نداشــت، حـــمل و والدت کودك و 
بارداري آن تا تولد بیشتر مدنظر بوده است؛ شاید به همین دلیل بوده است که در آیات و 
روایات بـه مادر حقیقـی طفل «والده» که بـه معناي زاینده ي طفل اسـت، اطالق شـده 

است، حال آن که لفظ «ام» به معناي اعم شامل مرضعه و حاضنه نیز بوده است. 

در مقابل دیدگاه یاد شده، برخی فقهاي معاصر و نویسندگان بر این عقیده اند 
که  اساساً در زمان نزول آیات و صدور روایات مردم به اطالعات جدید پزشکی که کودك 
حاصل لقـاح اسـپرم و تخمک اسـت، آگاهی نداشـتند و رحـم زن را ظرف رشـد جنین 
می پنداشتند و با وجود این زن صاحب رحم را مادر می دانسـتند، این نشـان می دهد که 
مبـــناي داوري آن ها زاییدن بــــود؛ ایشــــان زنی که کودك را زایمان می کرد، مادر 

می دانستند و قانون گذار اسالم نیز این عرف را تحت شرایطی امضا کرد. 
بـرخی از قـائلین بــه این دیدگاه، (موســوي خویی و تبــریزي، 

ص
مهاتهم اال الالئی ولدنهم». (مجادله:2) اسـت. بـدین معنی که آیه  آیه ي شریفه ي «... ان اُ
مطلقاً زنانی را که می زایند، مادر محسوب کرده است. خواه تخمک از وي باشد یا نباشد؛ 
به خصوص که با کلمات حصر این مفهوم را اعالم نموده اسـت و بـه رغم آن که حـصر در 
اینجا اضافی است و در رد کسانی است که با ظهار، زنانشان را مادرانشـان می پنداشـتند، 
اما در علم اصول اثبـات شـده که مورد، مخصص یا مقـید نیسـت و نزد عقـال ظهورکالم 
 مالك اعتبار است. آیات دیگري که مورد اسـتناد قـرار گرفته اسـت، آیه ي شـریفه ي «و

ه کُرهاً و وضعته کرهاً ...» اسـت. ینا اإلنسان بوالَدیه إحسـاناً حـملته أموص
هن ... »  ه وهناً علی و ینا اإلنسـان بـوالدیه حـملته أُمص و همچنین به آیه ي شـریفه ي «و

استناد شده است. (لقمان: 

. دیدگاه مادر بودن صاحب رحم و ادله ي آن3-2

1418
372
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ه.ق، 
) براي تأیید این نظریه بـه آیاتی چند اسـتدالل کرده اند. نخسـتین و مهم ترین، 

(
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اسـتدالل ایشـان بـه آیات مزبـور آن اسـت که خداوند مادر را چنین توصیف 
می کند: مادر است که حـمل و زایمان می کند و رنج و مشقـت بـارداري و سسـتی آن را 
تحمل می کند؛ پس مفهوم مخالف، آن است که هرکس حمل نکند و نزاید و مشقت هاي 

حمل را تحمل نکند، مادر نیست (رضانیامعلم، 
تنها نتیجه ي تخمک و صفات به ارث برده شده از زن  نیسـت، بـلکه فرزند و بـه طور کلی 
انسان، نتیجه ي تعامل با محیط اطراف است؛ خصوصاً آن زمانی که بـه صورت جنین بـه 
دیواره ي رحم چسبیده و همه ي وجود و رشد روانی و جسـمی وي متأثر از رحـم اسـت. 
چنان که خداوند می فرماید: «شما را در شکم هاي مادرانتان آفرینشی پس از آفرینشـی 
(دیگر) در تاریکی هاي سه گانه (مشیمه، رحم و شکم) خلق کردیم» (زمر:6) باز در جاي 
دیگر پروردگار می فرماید: «خداوند می داند آنچه را هر ماده اي (در رحـم) بـاز می گیرد و 
آنچه را که در رحـــم ها می کاهند و آنچه را می افزایند.» (رعد: 8) بنابـــراین، کاهش و 
افزایش در جنین از مواردي است که رحم زن حامل آماده کرده اسـت؛ در این صورت آیا 
سـزاوار اسـت صاحـب تخمک را مادر بـدانیم و نقــش صاحــب رحــم را بــه اندازه ي 

پرورش دهنده کاهش دهیم؟
ائی  بر این دیدگاه چنین خدشه شده است که آیه ي شریفه «إن أُمهاتهم اال اللّ
ولدنهم» وافی به مقصود نیست؛ زیرا، اوالً، آیه در مقـام رد پندار کسـانی اسـت که گمان 
می کردند به صرف ظهار، همسر، مادرشان می شود که حـرمت ابـدي دارد، بنابـراین، در 
مقام بیان مفهوم شرعی مادر نبوده و مقدمات حـکمت جهت اخذ اطالق، تمام نیسـت تا 
گفته شود مورد نمی تواند تخصیص بزند. ثانیاً، معناي اصلی «ولد»، بیرون شـدن چیزي 
از چیز دیگر اسـت و پیدایش از آن، ثمره اش می باشــد پس این اصل (پیدایش چیزي از 
چیز دیگر) در تمام  مشتقــات و تعابـــیر متفاوت لغت «ولد» وجود دارد. (رضانیامعلم، 

همان، ص
را بـه وجود آورده اند و زنان شــما چون شــما را بــه وجود نیاورده اند، مادر محســوب 
نمی شوند. این معنا بر زاییدن و زایمان زنان داللت ندارد تا مشـعر یا صریح در این باشـد 
که مالك مادر بودن، زایمان است، بلکه بـه عکس ظاهر در این اسـت که منشـأ پیدایش 
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) بر این اساس، ظاهر آیه آن است که مادران شما کسانی هستند که شما 

) از نظر عقـلی نیز فرزند 324
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الثٍ...»  لق فی ظلمات ثَ لقاً من بعد خَ هاتِکُم خَ یخلقکم فِی بطُونِ أم ...» 
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فرزند محسوب نمی شـود. شـاهد این مدعا، آیات متعددي اسـت که در آن ها بـر پدر نیز 
اطالق «والد» شده است. حال آن که پدر نمی زاید، بلکه به وجود آورنده است؛ بنابـراین، 
استدالل به آیه تمام نیسـت؛ همچنین دو آیه ي شـریفه ي استنادي دیگر، بر این داللت 
ندارد که مادر کسی است که حمل نماید و بزاید یا سختی را تحمل نماید، بلکه به انسان 
تذکر می دهد آن وقت که چنین بوده اید مادر شما، شـما را حـمل و زایمان کرده اسـت. 
پس، از نیکی در حـق آن ها دریغ نکنید؛ ضمن آن که، مطابـق این آیات، اطالق ام بـر زن 
حامل، پیش از زایمان صحیح است، پس زایمان مالك تعیین مادر نیست. این اسـتدالل 

دقیق نیست؛ زیرا، همان که حمل می کند، آخر االمر می زاید.
نتیجه آن که، اوالً، آیات یاد شده و آیات دیگر در مقام بیان شرعی مفهوم «ام» 
نیستند تا گفته شود: هر کسی شما را زاییده است، مادر شما است، ثانیاً، فقهاي اسـالمی 
اتفاق نظر دارند که عناوین پدر بودن، مادر بودن، پسر و دختري، از عناوینی هسـتند که 
داراي معناي شرعی نیستند، بـلکه بـا همان معانی و مفاهیم عرفی موضوع احـکام قـرار 
گرفته اند، ثالثاً، صرف نظر از ظهور کلمه ي ولد با همه مشتقاتش در معناي موجود شـدن 
و پیدایش، یادآوري حمل و زایمان در این آیات از باب غلبـه اسـت؛ بـه طوري که در آن 

زمان همیشه چنین بوده است. 
همچنین در خصوص استناد بـه عقـل در این نظریه ایراد کرده اند که اوالً، این 
مسأله به قیاس شبیه تر اسـت. ثانیاً، احـکام بـر همان عناوین موضوعات خارجی مترتب 
می شوند نه بر مالك آن ها؛ خصوصاً آن که احراز مالك هاي واقعی احـکام و علم بـه آن ها 
غیر ممکن است. ثالثاً، به رغم آن که از نظر پزشکی ثابت شده اسـت که رحـم نقـش هاي 
متعددي، نظیر آماده سازي محیط بـراي پذیرش جنین، کنترل رشـد آن، کنترل و مهار 
سیســتم دفاعی موجود در بــدن براي جلوگیري از دفع جنین، تغذیه و ... دارد؛ اما این 
نقش هاي رحم جنبه ي سـازندگی و تشـکیل دهندگی بـراي جنین ندارد. با وجود آن که 
نقش رحم فراتر از یک ظرف و تغذیه ي صرف بـراي جنین اسـت، داوري عرف را بــراي 

پیدایش جنین از اسپرم و تخمک دگرگون نمی کند.

-1
والد بر زن دیگر نیز به این معنا صحیح است؛ این احتمال وجود دارد که  در آیه این معنا از ولدنهم مقـصود باشـد و در 

این صورت استدالل به آیه تمام نیست.
-2

 لقمان: 

 «االحکام ترتب علی عناوین موضوعاتها ال علی مالکاتها»

 و آیات دیگر. مقصود از والد مطلق آن چیزي اسـت که خودش چیزي را ایجاد می کند. بنابـراین، اطالق 33
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 عرف با مالحظه ي مناسبـات میان جنین و زن و مرد آن را انتزاع می کند و در 
حقیقت، قـانون گذار این داوري را امضا و تأیید کرده و گاه شـرایط و قـیودي هم بــه آن 
اضافه می کند. در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا از نظر علم پزشـکی مناسبـات 
واقعی میان جنینی که در حال تبدیل شدن به انسان کامل است، با زن صاحب رحـم بـه 
اندازه اي هست که در داوري عرف مؤثر واقع شده و بـتواند طفل را بـه زن صاحـب رحـم 

نسبت دهد؟ (جعفرزاده، 
واقعیت آن است که از نظر علم پزشـکی، جنین پیش از النه گزینی بـه صورت 
یک توده ي سـلولی تمایز نیافته و مانند یک تومور سـرطانی، قـادر بـه جایگزینی در هر 
بخشی از بدن است و اگر در جایی به جز رحم جایگزین شود، مانند یک تومور رشد کرده 
و سبـب تخریب آن بـافت می گردد (مانند حــاملگی هاي خارج رحــمی که منجر بــه 
خونریزي فراوان از بافت مجاور می شود) و این در حالی اسـت که همین جنین فقـط در 
زمان خاصی در رحم قـادر بـه جایگزینی می باشـد و در غیر این زمان توسـط رحـم دفع 
می شود. بنابراین، یکی از نقش هاي مهم رحم، آماده سازي محیط بـراي پذیرش جنین و 
کنترل رشد تهاجمی آن است. از سـوي دیگر، جنین محـتویات ژنتیکی متفاوتی از مادر 
دارد و به همین جهت به طور طبیعی توسـط سیسـتم ایمنی مادر بـه عنوان یک جسـم 
خارجی تلقی می شود؛ جسمی که باید دفع شود؛ با وجود این، سیستم دفاعی در رحم به 
طور موضعی براي عدم دفع جنین، مهار می شــود. همچنین، در زمان النه گزینی، میان 
جنین و مادر پیام هایی مبادله می شود که به تمایز و نمو سلول هاي تمایز نیافته ي جنین 
کمک می کند. نقـش مهم دیگر رحـم، در تشـکیل جفت اسـت که در مبـادالت غذایی، 
تنفسی و مواد دفعی جنین با مادر نقش اساسی دارد. نتیجه آن که، از نظر پزشکی نقـش 

رحم بسیار فراتر از یک ظرف و تغذیه صرف براي جنین است. 
  با توجه بـه این مقـدار اطالعات پزشـکی و رشـد جنین در رحـم و سرانجام 
واقعه ي زایمان، گروهی بر این باورند که عرف، طفل را منتسـب بـه زنی می داند که او را 
زاییده است؛ این مفهوم به راحتی از تعریف مادر در فرهنگ هاي لغت  نیز مسـتفاد است. 
یکی از نویسندگان حقوق کشـور بـر این اعتقـاد اسـت که اساسـاً در نزول آیات و صدور 
روایات، مردم به اطالعات جدید پزشکی که کودك حاصل لقاح اسـپرم و تخمک اسـت، 
آگاهی نداشتند و رحم زن را ظرف رشد جنین می پنداشتند. با وجود این، صاحب رحـم 

)15، ص1377

فاطمه طاهرخانی؛ اکرم صفیري



150

را مادر می دانسـتند. این نشـان می دهد که مبـناي داوري آنها زاییدن بـود، یعنی آن که 
کودك را زایمان می کرد، مادر دانسته می شـد، قـانون گذار اسـالم نیز این عرف را تحـت 
شـرایطی امضاء کرد. بنابـراین، کودك ملحـق بـه زن صاحــب رحــم اســت. (فروزان 

فرومزروعی، 
می توان بـرخی آیات و روایاتی که بـر تأثیر رحـم در تکون طفل نقــش دارد، 

بدین ترتیب برشمرد:
 «خدا اســت آن که صورت شــما را در رحــم مادرانتان هرگونه اراده کند 
می آفریند خدایی جز آن ذات یکتا نیسـت که بـه هر کار خواهد توانا و بــه همه چیز دانا 

است » (آل عمران:6)
بـا وجود آن که، خداي متعال در این آیه تصویر و صورتگري انسـان و کیفیت 
آن را به خواست و اراده ي الهی مبتنی ساخته است، آن را با قید «یصورکم فی االرحـام» 

آورده که بر اهمیت و نقش رحم اشاره دارد.
«همانا ما آدمی را از گل خالص آفریدیـم پـس او را نطفـه گردانیـده و در 
جاي اسـتوار قـرار دادیم؛ سـپس نطفه را علقـه و علقـه را گوشـت پاره و آن گوشــت را 
استخوان و سپس بر استخوان ها گوشت پوشـانیدیم (و پیکري کامل نمودیم) پس از آن 
(به دمیدن روح پاك) خلقتی انشـاء نمودیم آفرین بـر قـدرت کامل بـهترین آفریننده» 

(مؤمنون:
در این آیه و همچنین آیه ي دیگري (حج:5) مراحل خلقت انسان و رشد و نمو 
او از خاك تا انسان کامل و رجعت دوباره ي او به خاك به نحو روشنی بـیان شـده اسـت. 
آیات مذکور دو حقیقت مستقل را بیان می کنند؛ از یک سو، بـه منشـأ خلقـت انسـان از 
خاك به عنوان یک موجود تک سلولی اشاره نموده و از سوي دیگر، نحوه ي خلقت انسان 
از طریق تکثیر سلولی و نشأت از نطفه را متذکر می شوند. از میان این مراحـل خلقت که 
مشتمل بر هفت مرحله  است، فقـط مرحـله ي آفرینش از خاك و جعل نطفه ، در خارج از 
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مضغه فخلقنا المضغه عظاماً فکسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك  اهللا احسن الخالقین»
-3

غیر مخلقه لنبین لکم و نقر فی  االرحام ما نشآء...» .

 «هو الذي یصورکم فی األرحام کیف یشاء ال اله اال هو العزیز الحکیم
 «و لقد خلقنا اإلنسان من ساللهٍ من طین- ثم جعلناه نطفه فی قـرار مکین- ثم خلقنا النطفه علقـه فخلقـنا العلقـه 

 «یا ایها الناس ان کنتم فی ریبِ من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقـه ثم من مضغه مخلقـه و 
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رحم تحقق می یابـد؛ سـایر مراحـل، در رحـم صورت می گیرد؛ این امر، خود مبـین این 
حقیقت است که نقش رحم از تخمک و نطفه بـیش تر اسـت؛ زیرا، در وجود زن صاحـب 
رحــم اســت که نطفه بــه علقـــه تبدیل شده و سپس مراحل بعدي را طی می کند تا 
هنگامی که به اراده ي الهی مرحله ي پایانی و نهایت خلقت انسـان صورت گرفته و بـا نفخ 

روح تبدیل به یک انسان کامل می شود.
بنابراین، اگر قـرار باشـد این همه تغییر، تحـول، تکون و پیشـرفت منشـأ اثر 
نباشد و صرفاً به منشأ اصلی پیدایش توجه شود، باید اصوالً خاك، منشـأ و اصل خلقـت، 
تلقـی شود نه نطفه؛ زیرا، وفق نص صریح قـرآن حـکیم، انسـان اولیه از خاك پدید آمده 
است. حال آن که، این نوع برداشت صحیح نبوده و باید به تمام مراحـل خلقـت انسـان و 
تعدد آن ها توجه شـود؛ حال که از هفت مرحـله ي پیدایش انسـان کامل، پنج مرحـله در 
رحم تحقـق می یابـد، چگونه می توان بـه چنین نقشـی که رحـم داشـته، توجه نکرده و 
صاحب رحم را مادر تلقی نکرد. شـاید بـه همین جهت باشـد که عرف تمام جوامع دنیا، 
مالك مادر بـودن را بــه حــمل و وضع آن مترتب می داند. (فروزان فرومزروعی، همان، 

صص
صاحب تخمک و صاحب رحم، مادر بـودن صاحـب رحـم، ادله ي قـوي، محـکم و قابـل 

قبول تري دارد.
 هم چنین از برخی روایات و از جمله روایتی که کلینی از سعید بـن مسـیب از 
امام زین العابدین علی بن الحسین(ع) نقل می فرمایند استنباط می شود که تحـول نطفه 
به علقه و علقه بـه مضغه و...، غیر از چیزي اسـت که در اسـپرم و تخمک وجود دارد. این 
تحـول عظیم عالوه بـر تحـوالت و رشـد جســمی، اعطاي روح است که در جنین اتفاق 
می افتد و در همین مرحله است که جنین به انسان کامل تبدیل شده و از آن پس، دیه ي 

انسان کامل را دارد.  
 برخی نظام هاي حقوقی جهان، به صراحت حکم این مسأله را بـیان نموده اند؛ 

از جمله، ماده ي 
یکم خود مقرر داشته است که «فقط زنی که در نتیجه قرار دادن یک جنین یا اسـپرم یا 
تخمک در بدن او، در حال حمل طفل بوده و یا او را حمل نموده اسـت، مادر طفل تلقـی 

119

27

-

 قانون باروري انسانی و جنین شناسی مصوب 
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) بنابراین، در صورت تردید در مادر بـــودن انحـــصاري یکی از دو زن 

 انگلیس، در بند 
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می شود نه زن دیگر». بند دوم همین ماده نیز اعالم می دارد که بند یکم در مورد کودکی 
اعمال نمی شود که به واسطه ي فرزندخواندگی، فرزند پذیرنده یا پذیرندگان او محسوب 

می شود.
 چنین حـکمی، از یک فرض مقـرر در حقـوق کامن ال نشـأت می گیرد که بـه 
موجب آن هر زنی که مطابـق مقـررات، کودکی را بـه دنیا می آورد، مادر وي محســوب 

می شود.

قائلین به این دیدگاه، به رغم آن که معیار پیدایش فرزند از ناحـیه ي پدر را بـر 
اثر عامل اسـپرم می دانند، ارتبـاط و انتســاب فرزند بــه مادرش را در نتیجه ي دو عامل 
می دانند: نخست، ارتباط تکوینی و وراثتی فرزند به مادر که به وسـیله ي تخمک حـاصل 

می شود و دوم، ارتباط حملی، والدتی و حضانتی که به وسیله ي رحم محقق می شود.
در حقیقت، طرفداران این نظریه بر این بـاورند که صاحـب تخمک و صاحـب 
رحم هر دو، مادر مشروع تلقی می شوند. استدالل ایشـان بـر این اسـت که روایات وارده 
مبنی بر مادر بودن صاحب رحم، بــه مواردي انصراف دارد که رحــم زن یکی از دو رکن 
تشکیل دهنده ي جنین است؛ بدین معنی که نطفه به وسیله ي تخمکی که توسط همین 
رحم تولید می شود، تشکیل شده باشد و در فرض بحث که رحم، تولید کننده و در نتیجه 
تشکیل دهنده ي جنین نیست، بلکه جنین تنها در رحـم پرورش یافته و نوزاد از او متولد 
شده است؛ احتیاطاً مادر تلقی خواهد شـد؛ این گونه فرزندان دو مادري هسـتند و ظاهراً 

مقصود آن است که هر دو مادر واقعی و نسبی هستند. (رضانیا معلم، همان، ص
برخی دیگر از طرفداران این نظر معتقدند حتی اگر نتوان هر دو را مادر نسبی 
محسوب کرد، فرزند با هر یک از صاحب تخمک و صاحب رحم نوعی ارتباط دارد و هر دو 
را می توان بـه عنوان مادر رضاعی دانست؛ زیرا، هر دو در پیدایش و تکون نوزاد تأثیرگذار 
و سهیم بوده اند و از سوي دیگر دلیل قاطعی مبنی بر این که مادر شرعی صرفاً بـه یکی از 

این دو اختصاص دارد، در دست نمی باشد. 
ارتباط هر دو زن با کودك تغییر ناپذیر و پابرجا اسـت؛ بـه نحـوي که هر دوي 
ایشان بدون اضافه شدن به هم  قادر بـه وجود آوردن کودك نبـودند. در این خصوص از 

) Douglas, 1993, p.636(

. دیدگاه دو مادري و ادله ي آن3-3
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لحاظ طبیعی، ژنتیکی و نیز اخالقی و عرف و عادت، از انتساب کودك به صاحب تخمک 
به عنوان اساس و منشأ تکون طفل نمی توان چشـم پوشـید و از سـوي دیگر نمی توان از 
تعلق و وابستگی طفل بـه کسـی که ماه ها در درون او و همچون جزئی از پیکر وي رشـد 
کرده و شکل گرفته، صرف نظر کرد. مخصوصاً با توجه به مراحل مختلفی که پس از قـرار 
گرفتن نطفه در رحـم زن طی می شـود تا نطفه شـکل کامل انســانی بــر خود گرفته و 

سرانجام به دنیا آید. (مهرپور، 
پس می توان بر این دیدگاه بود که طفل داراي دو مادر اسـت و همان گونه که 
پیشـتر گفته شـد، بـر اســاس این دیدگاه مانعی ندارد که طفل در آن واحــد داراي دو 
رابطه ي مادري باشـد؛ زیرا، این رابـطه ها اعتبـاري هسـتند و در عالم اعتبـار می  توان دو 

رابطه را با هم برقرار کرد.
 یکی از مشـــــــکالتی که در نتیجه ي قائل شدن به دیدگاه دومادري ایجاد 
می شود، مسأله ي توارث و مشکالت ناشی از آن است. ضمن آن که، پذیرش این نظریه در 
برخی موارد مستلزم توجه به قصد طرفین است. به عنوان مثال، زنی که امکان باروري را 
بـه طور طبـیعی ندارد و بـه ناچار بـراي مثال سـلول جنسـی خواهر خود را بــه قــصد 
باردارشـدن و بـا علم و نیت وي و آگاهی هر دو از موضوع مورد اسـتفاده قــرار داده و در 
نهایت صاحب فرزند می شود، کدام منطق حقوقی اجازه می دهد که صاحـب رحـم، مادر 
نبوده و خواهر وي که صاحب تخمک است، مادر تلقـی شـده و یا در مادري زن صاحـب 
رحم شریک شود. هرگاه نظریه ي مادر بودن مشـترك صاحـب رحـم و صاحـب تخمک 
پذیرفته شود، در مثال یاد شده، هر دو ایشـان بـه طور همزمان مادر و نیز خاله ي کودك 

می باشد؛ این امر با فقه و قانون تعارض آشکار دارد. 

نظریه ي چهارمی که از سوي برخی نویسندگان ارائه شده، این اسـت که هیچ 
یک از دو زن صاحب تخمک و صاحب رحـم نمی توانند عنوان مادر را داشـته و رابـطه ي 
مادر و فرزندي میان آن ها و جنین یا طفل برقرار شود؛ زیرا، مادر به کسی اطالق می شود 
که فرزند از خون، ژن و سلول جنسی او حاصل شده و در رحم او رشد و نمو یافته باشـد؛ 

)187، ص 1382

رحم
. دیدگاه مادر نبودن هیچ یک از زنان صاحـب تخمک و صاحـب 3-4
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به عبارت دیگر، مادر شخصی است که داراي دو خصیصه باشـد: نخسـت آن که، فرزند از 
تخمک او حـاصل شـده باشـد و دیگر آن که، فرزند در رحـم وي رشـد و نمو یافته و از او 
متولد شده باشد. بنابراین، در صورتی که هر یک از دو خصیصه در یک زن وجود نداشـته 
باشد، اطالق عنوان مادر بـر چنین زنی صادق نیسـت. در مورد مادر نبـودن زن صاحـب 
رحـم گفته شـده اســت که اصل جنین از نطفه ي  زن دیگر، یعنی زن صاحــب تخمک 
می باشـد هنگامیکه اصل و منشـأ آفرینش جنین ناشـی از زن صاحـب تخمک اســت، 
چگونه می توان زن صاحـب رحـم را مادر تلقـی کرد؟ ضمن آن که بـرخی روایات نیز بـه 
اهمیت نطفه و تخمک مادر داللت دارند؛ همانند روایاتی که شبــاهت فرزند بــه مادر یا 

دایی و خاله اش را ناشـــــــی از نطفه ي مادري او می دانند. (یستایی، 
بنابراین، زنی که تخمک کودك از وي نیست، یعنی زن صاحب رحم نمی تواند مادر تلقی 
شود. در مقابل، مادر باید صاحب رحم نیز باشد. بنابـراین، هرگاه فرزند از نطفه ي یک زن 
باشد که فرزند در رحـم او رشـد نکرده، چنین زنی نیز نمی تواند مادر باشـد. زیرا، آیات و 
روایات متعددي همانند آیات مورد استناد در نظریه ي قبلی بـر مادر بـودن زن صاحـب 

رحم داللت دارند و بـا جمع روایات (حرعاملی، 
دال بر مادر بودن صاحـب نطفه می توان بـه این نتیجه رسـید که در صورتی که صاحـب 

تخمک و رحم یکی نباشند، هیچ یک مادر محسوب نمی شوند.
یکی از فقهاي معاصر، (صانعی، 

نکرده و زن صاحــب تخمک را در صورتی مادر می داند که از نطفه ي خود اعراض نکرده 
باشد. بر این نظریه نیز برخی ایرادها مترتب می شود از جمله آ ن که، چگونه ممکن است، 
فرزندي که در حال طبیعی متولد شده است، مادر نداشته باشـد؟ آیا پیشـرفت هاي علم 
ژنتیک و امکان انتقال و اهداي جنین این حق را بـه بشـر می دهد که فرزندي را از نعمت 
مادري محـروم نموده و یا مادري را از مادر بــودن منع کند؟ اینکه هیچ یک از این زنان، 
مادر محسـوب نشـوند، بـا هیچ منطقـی ســازگار نیســت و وجدان حقوقــی نیز آن را 
نمی پذیرد؛ شاید به همین دلیل است که در بین فقها و حقوق دانان کمتر کسـی طرفدار 

این نظریه است.

1425

1403

1382

، ص

، ص

، ص

423

579

64

 (

) و آیات اخیر بـا روایات 

) زن صاحب رحم را مادر تلقـی 

 همانند روایت «الولد فی بطن أمه غذاوه الدم».1-
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4. برآمد 
 اهداي جنین، بـه ویژه در تشـخیص «مادر قـانونی» طفل وضع دشــواري را 
ایجاد کرده اســت. تالش هاي صورت گرفته بــراي حــل این مســأله، بــه طور جدي 
هنجارهاي اجتماعی را تغییر داده و طرح دیدگاه هاي متفاوتی را موجب شــده اســـت. 

عرف جامعه نیز در این خصوص با ابهام مواجه بوده و داوري آن قاطع نیست.
از میان دیدگاه هاي مطرح شده، عقیده ي بدون مادر بودن این کودك به دلیل 
عدم داشتن مبانی علمی و همچنین مشکالت عملی مترتب بر آن قابل پذیرش نیسـت. 
زیرا، کودکی که حاصل لقاح اسپرم و تخمک مرد و زنی است که از طریق شرعی و قانونی 
به این عمل مبادرت نموده اند، نمی تواند بدون نسب باشـد. دیدگاه هاي دیگر نیز هر یک 

بهره اي از حقیقت دارند، اما مصون از خدشه و انتقاد نیستند. 
با توجه به این که امروزه در علم پزشکی به اثبات رسیده است که نقش رحـم 
بسیار فراتر از تغذیه ي صرف است، به نظر می رسد دیدگاه مادر بودن صاحب رحم با واقع 

سازگار تر و دیدگاه برگزیده باشد. برخی آیات قرآن کریم بـه  ویژه آیات 
مؤمنون، آیه ي 

آیه ي 
به اهمیت بطون و ارحام مادران اشاره شده است، نیز می تواند مؤید و مستندي باشـد بـر 

حکم به مادر واقعی بودن زن صاحب رحم.
هم چنین، بـه موجب مقـررات کنوانسـیون حقـوق کودك، بــاید همواره در 
تصمیم گیري هاي راجع به کودك مصلحـت کودك و منفعت وي، مدنظر قـرار گیرد. در 
حقیقت در روند اهداي جنین، قصد اهداکننده ي اسپرم و تخمک، داشتن فرزند نیسـت؛ 
این شخص از سلول جنسی خود اعراض نموده است و این اهداگیرندگان هستند که پس 
از به دنیا آمدن کودك، او را متعلق به خود می دانند: مصلحت این کودك اقتضاء دارد که 
به کسانی ملحق شود که خواهان تولد وي بوده و او را فرزند خود محسوب می نمایند. 
نتیجه آن که، با توجه به آیات قـرآن کریم، اصل حــاکمیت اراده، قــصد اهداکنندگان و 
اهداگیرندگان و هم چنین مصلحت و منفعت کودك، مادر بودن زن صاحب رحم به واقع 

14
46

233

-
 سوره ي نجم و آیه ي 6 سوره ي زمر و همچنین ادله ي حضانت همانند 
 سوره ي بقره که به زن صاحب  رحم اختصاص دارد و روایات وارده که در آن ها 

 سـوره ي 12

-1
عمومی و یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی یا ارگان هاي حقوقی انجام می شود، منافع کودك از اهم مالحظات 

می باشد.»

  بند یک ماده ي 3 کنوانسیون حقوق کودك: «در تمام اقدامات مربوط به کودکان توسط مؤسسات رفاه اجتماعی 

1
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حقــوق خانواده

روش هاي پیشـــرفته در درمان نازایی

بـرخی از احـکام تکلیفیه و وضعیه تلقـیح 
مصنوعی و طفل متولد از آن»

مجموعه اســتفتائات جدید

 «نگرشـی بـه وضعیت حقوقـی و شـرعی بـاروري مصنوعی»
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