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چکیده
مشکل ناباروری و مشکالت اخذ سرپرستي فرزند بيسرپرست ،چنین ایدهای را فراهم نموده که به کمک روش رحم
اجاره ای برای زوجیني که توان تولیدمثل داشته و توان نگهداری فرزند را ندارند؛ اهدای سلول جنسي نر (اسپرم) و
ماده (گامت) برای تولیدمثل ،اجرایي شود .در این تحقیق ،رابطه محرمیت طفل متولدشده از روشهای نوین بارداری
بررسي گردیده است .والدین ژنتیکي درهرصورت ،رابطه محرمیت خود را طفل با حفظ کرده و در آن خللي ایجاد
نميشود .زن پرورشدهنده فرزند در رحم خود ،اگرچه دارای رابطه ژنتیکي با طفل نميباشد ،لیکن از حیث رضاعي
بودن ،مي توان بدان محرمیت را نسبت داد .در صورت داشتن رابطه ژنتیکي یکي از والدین با طفل ،بهواسطه محرمیت
سببي ،همسر آن فرد نیز محرم محسوب ميگردد .با توجه به عدم شناسایي والدین در آینده ،نیاز است که ماوقع این
حوادث ثبتشده تا پدیده ازدواج با محارم که گناهي کبیره ميباشد ،اتفاق نیفتد.
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.1مقدمه
داشتن فرزند آرزوی هر زوجي بوده و این میل از ابتدای خلقت آدم تا به امروز و آینده وجود داشته و خواهد داشت،
اما همواره گروهي از خانواده ها به دالیل پزشکي از نعمت داشتن فرزند محروماند بهگونهای که حدود  10الي 15
درصد از زوجها نابارورند و بهاینعلت همواره در جستجوی روشهای مختلفي برای حل مشکالت ناباروری خود
بودها ند .اهدای تخمک ،اهدای اسپرم ،اهدای جنین ،رحم اجارهای ازجمله این روشها هستند.
در سه دهه ی اخیر ،به خصوص پس از تولد اولین نوزاد حاصل از روش لقاح خارج رحمي ،علوم تولید مثل در ابعاد
مختلف پیشرفت کرده است .این پیشرفت ها مدیون به کارگیری فن آوری های نوین و انجام تحقیقات مدون در زمینه
های بیولوژی تکویني ،بیولوژی مولکولي ،بیوتکنولوژی ژنتیک ،ایمونولوژی ،جنین شناسي ،طب و سایر رشته های
مرتبط با بحث تولید مثل مي باشد که منجر به شکل گیری روش های تشخیصي و درماني جدید در تشخیص و
درمان ناباروری ها شده است .یکي از این روش ها ،تلقیح مصنوعي مي باشد .از نظر لغوی ،تلقیح از واژه ی لقح که
به معني آبستن کردن و آبستن شدن جنس مونث مي باشد( ،فرهنگ لغت دهخدا) مأخوذ گردیده است و کلمه ی لقاح
عبارت است از آمیخته شدن یک تخمک و یک اسپروماتوزوئید و خود کلمهی تلقیح در لغت به معني آبستن کردن،
گش دادن و در علم طب به مفهوم مایه کوبي ،تزریق واکسن به بدن به منظور پیشگیری به کار رفته است.
تلقیح مصنوعي به شکل علمي پدیده ای نسبتا جدید و زاییدهی دانش امروزی بشر است .این پدیده موانع بارداری را
مرتفع کرده و در تولید مثل نقش شایان توجهي را ایفا مي نماید و با بهره گیری از این روش دانش پزشکي مي تواند
بسیاری از نواقص و عیوب زن و مرد در تولید نسل را جبران نماید .باروری به کمک ابزار پزشکي به شیوه ای که
امروزه مطرح است ،با عنوان انتقال مني از راه مساحقه در فقه امامیه و استدخال مني در فقه شافعي تناسب دارد ولي
در روایات سابقه ای نداشته و در فقه نیز جز در عصر حاضر پیشینه ای ندارد و فقط از آیات ،روایات و ابواب فقهي
دیگر مرتبط و اصول و کلیات فقه شیعه و از ادله و روایات خاص مربوط به شیوه های غیر طبیعي تولید مثل مي توان
احکام و آثار باروری پزشکي را استنباط کرد.
ابعاد فقهي موردمطالعه در رابطه با رحم اجارهای عمدتاً متمرکز بر اختالف نظر فقهای شیعه و اهل سنت درباره جایز
بودن یا عدم جواز استفاده از رحم جایگزین ،نسب مادری کودک و داشتن همسر برای مادر حامل و آثار قرابت و
نسب حاصل از این قرارداد ميباشد (رهبر .)1388 ،لطفي و همکاران ( ،)1391نوری زاده ( )1388و الریجاني و
همکاران ( )1386نظر فقهای اهل سنت را مبني بر جایز ندانستن روش رحم جایگزین در درمان ناباروری زوجین
گزارش کردند .از دالیل مخالفت آنان ،حفظ نسل و پیشگیری از هرجومرج بیانشده است.
اما این اختالفنظر در میان فقهای شیعه نیز وجود دارد ،بهطوری که برخي فقها استفاده از رحم جایگزین را مجاز
ندانسته ،ولي بر طبق نظر جمعي دیگر منع شرعي برای آن وجود ندارد ،مشروط بر اینکه اتفاقات غیرشرعي مانند نگاه
به نامحرم و  ......در اثنای تلقیح مصنوعي و جایگزیني بروز نکند .از نظر این دسته از فقها پرداخت اجرت به فرد
دهنده رحم جایگزین نیز صحیح است (شریفي زارچي.)1389 ،
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استفاده از رحم جایگزین به شکلي که در آن صاحب رحم از طریق تخمک رابطهای با طفل ندارد و تنها جنین زوج
دیگری را در رحم خود پرورش ميدهد و به دنیا ميآورد ،بهمنزله یکي از روشهای جدید کمک باروری ،عالقه
بسیاری از زوجین نابارور را در ایران جلب کرده است (الماسي و همکاران.)1396 ،
بنابراین زوجین روی به روش باروری مصنوعي از طریق استفاده از رحم جایگزین ميآورند ،بدینصورت که جنین
تشکیل شده از اسپرم و تخمک (والدین حکمي) را با وسایل پزشکي به رحم زن ثالثي وارد ميکنند و آن زن حمل را
در رحم خود تا مرحله تولد پرورش مي دهد و پس از وضع حمل ،کودک را به پدر و مادر حکمي و ژنتیکي تسلیم
مي کند .این پدیده منشأ بروز مسائل مختلف فقهي شده است و با توجه به آن مذاهب از رویکرد مختلفي نسبت به
موضوع رحم جایگزین برخوردارند.
روش های باروری مصنوعي دیگری همچون اهدای سلول جنسي نر و ماده وجود داشته که مجموعاً به همراه رحم
اجارهای ،روشهای نوین بارداری خوانده مي شوند .در ادامه در مورد اهدای سلول جنسي ،توضیحات بیشتری
دادهشده ولیکن منظور از روشهای نوین بارداری ،همین مقوله ميباشد.
توکلیان حقیقي و همکاران ( ) 1389ضمن انتشار یک کتاب ،به آیات و روایاتي که بهصورت غیرمستقیم به این مطلب
اشاره دارند و آراء و نظرات فقیهان شیعه و اهل سنت و دیگر ادیان پرداخت و مباني حقوقي رحم جایگزین را بررسي
نمود.
سعادت و همکاران ( )1390در پژوهش خود اظهار داشتند که ضـمن رعایـت حقـوق همه طرفها از وجود فرزنداني
بيهویت و گاه بي سرپرست در جامعه جلوگیری شده و این مهم الزمه یک جامعه سالم است.
عودی و همکاران ( ) 1391در پژوهش خود به بررسي موضوع پرداخته و اظهار داشتند از آنجایي اشتراک تخمک نیز
شباهت کاملي با روند اشتراکگذاری دارد این روش نیز پذیرفتهشده است.
در این پژوهش مسئله محرمیت در روشهای نوین بارداری پرداختهشده است .بسیاری از زوجهای نابارور هنگام اخذ
سرپرستي کودک بي سرپرست ،عالقه به جنسیت دختر داشته و تحلیل آنها محرمیت آن با مادرخوانده در بزرگي
ميباشد .این مسئله نشانگر آن است که بسیاری از خانوادهها بر مبنای حساسیت محرم و نامحرم مشروح در شرع
اسالم ،نسبت به نبود رابطه نسبي با فرزندخوانده حساسیت الزم را دارند .لذا نیاز است که مسئله محرمیت کودک
متولدشده در روشهای نوین بارداری ،بررسي گرد د .این تحقیق در صدد پاسخ به این سوال بوده که از نظر فقهي
حکم محرمیت کودک متولدشده در روشهای نوین بارداری چگونه است؟
به نظر مي رسد که محرمیت بر مبنای فقهي تنها از طریق نسب ،ازدواج و رضاع منتقلشده و در غیر این صورت
محرمیتي وجود ندارد .لذا راهکارهایي همچون صیغه موقت و یا رضاع ميتواند روابط محرمیت را با فرزند متولدشده
از این روش ها ایجاد کند .این تحقیق از جنبه بررسي محرمیت ،دارای نوآوری بوده که در تحقیقات پیشین مشاهده
نشده است .به روش فیشبرداری و سپس تفسیر تحلیلي در جهت پاسخدهي به سؤاالت پژوهش اقدام شده است .لذا
پس از مقدمه و بیان مسئله ،ابتدا آثار روشهای نوین بارداری شرح دادهشده و بر مبنای آن مسئله محرمیت در ادامه آن
بیان گردیده است.
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 -2روشهای نوین بارداری
بهقصد بررسي سبب محرمیت در روشهای نوین بارداری که خود یکي از آثار این روشها محسوب ميگردد ،ابتدا
نیاز است که ماهیت و آثار این روش نوین بررسي شده و سپس برمبنای آن مسئله محرمیت بهعنوان یک اثر در بخش
بعدی موردبحث قرار گیرد .لذا ابتدا سازوکار روشهای نوین بارداری تشریح شده و پس از تبیین ماهیت و آثار ،این
بخش به اتمام ميرسد و زمینه جهت بررسي مسئله محرمیت در بخش بعدی مهیا ميگردد.
 1-2سازوکار روشهای نوین بارداری
استفاده از رحم جایگزین روشي است که از رحم یک زن برای کاشتن و نگهداری و به دنیا آوردن نوزاد از فرد با
زوجي دیگر کمک گرفته ميشود (آخوندی.)1387 ،
تعاریف متعددی برای استفاده از رحم جایگزین ارائه شده است .برخي آن را چنین تعریف کردهاند ،قراردادی که
بهموجب آنیک زن (مادر جانشین) در مقابل یک زوج ازدواجکرده (والدین حکمي) موافقت ميکند که جنیني را برای
آنها حمل کرده و بچه را به دنیا آورده و او را بهمجرد تولد به آن زوج تسلیم نماید که آنها بچه را مثل فرزند
خودشان بزرگ کنند (نایب زاده.)1380 ،
با در نظر گرفتن حقوق و تعهدات طرفین و عناصر سازنده این قرارداد ،ميتوان قرارداد رحم جایگزین را چنین
تعریف کرد:
قراردادی که طبق آن زن توافق ميکند تا با استفاده از روشهای کمکي تولیدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمک
والدین حکمي که در رحم زن شرعي و قانوني زوج و یا محیط آزمایشگاه بارورشده و به جنین تبدیلشده ،باردار
گردد و پس از سپری شدن مدت حمل و وضع آن ،کودک متولدشده را به زوج طرف توافق تحویل دهد؛ در مقابل،
والدین حکمي نیز متعهد ميشوند که بسته به نوع قرارداد ،نسبت به پرداخت هزینهها و حقالزحمه مادر جانشین (در
قرارداد معوض) و ایفای تعهدات مربوط در قرارداد غیر معوض ،اقدام نمایند (همان) و خاطرنشان باید کرد با توجه به
ماده  185قانون مدني قرارداد رحم جایگزین در گروه عقود الزم قرار خواهد گرفت (باباخاني ویژناني و همکاران،
.)1394
لقاح مصنوعي عبارت است از آبستن شدن زن به وسیله آالت پزشکي و تلقیح مصنوعي ،عبارت است از آبستن کردن
زن به وسیله تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکي و آالت مصنوعي بدون انجام عمل مقاربت
و نزدیکي .استعمال کلمه لقح نهتنها در مورد حیوان و انسان و گیاهان استعمال ميشود بلکه در مورد ابر نیز استعمال
ميشود.
حال که تعریف تلقیح طبیعي ذکر شد ،ميتوان گفت به سایر روشهای بارور نمودن که در ادامه برخي از آنها گفته
شد ،باروری مصنوعي گویند .بهصورت کلي اینگونه بیان ميشود که به باروریای که از طریق همبستری فيمابین زن
و مرد (مشروع یا غیر مشروع) حاصل نشود تلقیح مصنوعي گویند (نایب زاده.)1380 ،
همانطور که در تعریف رحم اجارهای مطرح شد ،زنوشوهر ناباروری که یکطرف قرارداد رحم جایگزین ميباشند از
رحم زن دیگری در جهت فرزند دار شدن ،بهطوریکه اسپرم و تخمک آنها در رحم آن زن قرار گیرد استفاده ميکند.
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به این زن و شوهر والدین حکمي مي گویند که نسب فرزند متولدشده به این زن و شوهر که صاحب اسپرم و تخمک
هستند ،برمي گردد و فرزند متولدشده به والدین حکمي محرم است و ازدواج با آنها حرام خواهد بود .و بر والدین
حکمي است که نفقه و خرج فرزند متولدشده را بدهند (حسیني حجه آبادی.)1396 ،
البته با توجه به آنکه در اکثر موارد این دو نفر والدین ژنتیکي نوزاد ميباشند و جنین از اسپرم و تخمک آنها لقاح
پیداکرده است ،نامیدن این زن و شوهر به والدین حکمي به نظر چندان درست نميباشد ،بنا بهاتفاق نظر فقها و
حقوقدانان این دو ،پدر و مادر نسبي و واقعي نوزادند که فرزند متولدشده منسوب به آنها ميباشد.
اخیراً مسئله اهدای تخمک و اسپرم به وجود آمده که بحثهای زیاد فقهي و حقوقي را شامل ميشود .در این روش
تخمک از غربیه گرفتهشده اما ص احب رحم همان مادر اجتماعي است .صاحب اسپرم هم همان پدر اجتماعي است.
بنابراین ،گفتني است در این رابطه نسب واقعي (چون اسپرم از پدر گرفته ميشود) و نسب مادری با توجه به اینکه
صاحب رحم و صاحب تخمک هر دو مادر تلقي ميشوند نیز واقعي است و تمامي حقوق والد فرزندی بین آنها
برقرار است .موضوع قابل توجه در این مورد همان دو مادری است .یعني مادر بیولوژیک و هم صاحب رحم مادر
واقعي تلقي مي گردند و بنابراین حقوق والد فرزندی بیني فرزند و هر دو مادر برقرار است .در این حالت توصیه
ميشود که با حفظ بينامي کامل اهداکننده یک مادر حذفشده و از بروز مشکالت آتي جلوگیری شود (قنبری و
همکاران.)1395 ،
چون در این مورد اسپرم از شخص غریبه گرفته مي شود ولي هم تخمک و هم رحم از مادر است ،بنابراین ،نسب
مادری کامالً حفظشده ولي نسب پدری به صاحب اسپرم برميگردد .درصورتيکه بينامي رعایت بشود مادر واقعي و
پدر ،پدرخوانده مي شود .در رابطه با حقوقي مثل والیت ،حضانت و نفقه که قابلانتقال توسط دادگاه است ،مشکلي
وجود ندارد و پدر اجتماعي عهدهدار آنهاست و موضوع محرمیت پدر طبق قانون شرعي و آیهی قرآن (سوره النساء
آیهی  )23که ربیبه نامیده ميشود برقرار ا ست ،که در بخشي از آیه آورده شده است “حرمت علیکم  ...و ربیکم آلتي
في حجورکم “ ،”..حرام شد برای شما ازدواج با دختران زن که در دامن شما تربیتشدهاند ”. ...ولي به نظر ميرسد که
مسئله ی ارث هنوز پابرجاست و چون نسب فرزند به صاحب اسپرم برميگردد ،از پدر اجتماعي خود ارث نميبرد
(توکلیان و گواهي.)1389 ،
در عرف اجتماعي ،گاه برخي مسائل ،علي رغم نبود منع شرعي و قانوني ،چهره اجتماعي مناسبي ندارد .برای مثال،
تعدد زوجات باوجود حالل بودن ،در دیدگاه فقهي-حقوقي ،چندان مناسب به نظر نميرسد .جدید بودن تکنیکهای
لقاح خارج رحم ي و گرایش به درمان ناباروری با روش باروری شخص ثالث در موارد خاص ،زمینهی بروز
پرسشهای متعدد شرعي و لزوم برنامهریزی در بهکارگیری این روشها در ابعاد قانوني را فراهم نموده است .توجه
دقیق برخي از اهداکنندگان و دریافتکنندگان به نگرانيهای شرعي در باروری جایگزین و عمل نمودن به ضوابط آن،
از موارد بااهمیت در روند اهدا است .در کشورهای اسالمي نیز اهدای اسپرم ،تخمک و جنین صورت نميپذیرد ،مگر
در ایران که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسالمي ،اهدای جنین قابل انجام است و اهدای گامت نیز ازنظر
برخي از مراجع عظام با شرایط خاص مجاز شمردهشده است (احمدی حسنآباد.)1390 ،
لذا ،در بسیاری از جوامع ،ارزشهای مذهبي از عوامل تعیینکننده و تأثیرگذار در رفتار افراد محسوب ميشود.
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مذهب از جنبههای مختلفي با درمان ناباروری در ارتباط است که مهمترین آنها مشروع یا نامشروع دانستن روشهای
درماني با ارائهی زمینهی فقهي با فلسفه اخالقي در ارتباط با اینگونه روشهاست .پروفسور اینهم 1مطالعات وسیعي
در مصر و لبنان پیرامون نقش تعیینکننده ی مذهب در کشورهای مسلمان برای انتخاب روش درمان ناباروری انجام
داده است .وی معتقد است افراد نابارور فناوریهای کمک باروری را در صورت مطابقت داشتن با مذهب خود قبول
ميکنند .ازنظر اسالم نگاه کردن و لمس دستگاه تناسلي زن فقط بهحکم ضرورت مجاز است که این در مورد گیرنده
تخمک صدق ميکند .اما در مورد شخص اهداکننده که مبتال به نازایي نیست مسئله متفاوت است .هرچند اهدای
تخمک بر اساس فتاوی مراجع تقلید جایز است اما در تمامي فتاوی انجام مقدمات حرام نهي شده است .اهدای
تخمک مستلزم معاینات واژینال توسط پزشک بر روی شخص اهداکننده است که نیازی به درمان ندارد و قصد از
اهدای کمک به شخص دیگری است .برخي از فقها معتقدند که ضرورت درمان فرد نابارور از طریق اهدای تخمک به
شخص اهداکننده منتقل مي شود .بنابراین ،معاینات واژینال برای اهداکننده نیز جایز است .اما این عقیده موردتوافق
تمام مراجع دیني نیست .در مقابله با اشتراک تخمک دیگر مشکلي باقي نميماند ،زیرا اهداکننده خود نیز دچار مشکل
نازایي است و باید تحت معاینهی پزشکي قرار بگیرد .البته مباحث شرعي مفصلتری در ارتباط با اهدای تخمک
وجود دارد که همگي در اشتراک تخمک موجود هستند ،اما با در نظر گرفتن جواز اهدای تخمک و مباحث بیانشده
به نظر مي رسد که ازنظر شرعي به اشتراک گذاشتن تخمک بر اهدا آن ارجحیت داشته باشد (عودی و همکاران،
.)1391
 2-2مادر جانشین و رحم اجارهای
این قسم جانشیني در بارداری از دو مرحله جمع آوری اسپرم و تخمک زوجین نابارور و بارور کردن آنها با یکدیگر
و همچنین بارور کردن رحم مادر جانشین با تخمک مزبور یا جنین حاصل از آن ،تشکیل ميشود .ازاینرو ،این قسم
جانشیني در بارداری از سه نظر در فقه اسالمي قابلبررسي است.
اول -دسترسي به سلولهای جنسي و تزریق آن
دوم -باروری پزشکي
سوم -بارداری برای دیگری
ابعاد فقهي موردمطالعه در رابطه بارحم اجارهای عمدتاً متمرکز بر اختالفنظر فقهای شیعه و اهل سنت درباره جایز
بودن یا عدم جواز استفاده از رحم جایگزین ،نسب مادری کودک و داشتن همسر برای مادر حامل و آثار قرابت و
نسب حاصل از این قرارداد ميباشد (رهبر .)1388 ،لطفي و همکاران ( ،)2012نوری زاده ( )2009و الریجاني و
همکاران ( )2007نظر فقهای اهل سنت را مبني بر جایز ندانستن روش رحم جایگزین در درمان ناباروری زوجین
گزارش کردند .از دالیل مخالفت آنان ،حفظ نسل و پیشگیری از هرجومرج بیانشده است.
اما این اختالف نظر در میان فقهای شیعه نیز وجود دارد ،بهطوری که برخي فقها استفاده از رحم جایگزین را مجاز
ندانسته ،ولي بر طبق ن ظر جمعي دیگر منع شرعي برای آن وجود ندارد ،مشروط بر اینکه اتفاقات غیرشرعي مانند نگاه
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به نامحرم و  ......در اثنای تلقیح مصنوعي و جایگزیني بروز نکند .از نظر این دسته از فقها پرداخت اجرت به فرد
دهنده رحم جایگزین نیز صحیح است (شریفي زارچي.)1389 ،
مذاهب از رویکر د مختلفي نسبت به موضوع رحم جایگزین برخوردارند .در دین یهود ،تلقیح حاصل از نطفه زن و
شوهر در رحم زن دیگر ممنوع است و عاریه یا اجاره دادن رحم نیز مجاز نميباشد.
کلیسای کاتولیک از سال  1987به طور مداوم بر این امر تأکید نموده که استفاده از رحم جایگزین ممنوع و برخالف
کرامت بشری است و استفاده از لقاح خارج از رحم تنها در صورتي جایز است که این لقاح با اسپرم شوهر صورت
گیرد و بي درنگ به داخل رحم زوج انتقال یابد .موضع کلیسای ارتدکس و پروتستان نیز بر جایز نبودن استفاده از
رحم جایگزین است (عباسي.)1389 ،
در دین اسالم نی ز فقهای اهل سنت بیشتر بر حرمت استفاده از لقاح خارج از رحم و همچنین رحم جایگزین رأی
دادهاند و به ظاهر دلیل آنان این است که نیازی به لقاح خارج از رحم وجود ندارد و مردان ميتوانند با برگزیدن هر
دیگر تولیدمثل نمایند .بهعالوه لقاح خارج از رحم موجب انجام مقدمات حرامي ميشود که نباید صورت گیرد.
بهعنوانمثال شورای تحقیقات اسالمي دانشگاه االزهر در آوریل سال  2001استفاده از رحم جایگزین را محکوم نمود
(صدری.)1389 ،
طبق نظر فقهای شیعه ،اگر در جریان باروری مصنوعي ،رفتار ناروایي مانند نگاه ،تماس نامحرم ،خود ارضایي و ...
تحقق نیابد؛ لقاح خارج از رحم ،خالي از اشکال ميباشد.
در رابطه با رحم جایگزین نظراتي وجود دارد:
برخي همانند آیات عظام شیخ جواد تبریزی ،فاضل لنکراني ،بهجت و نوری همداني با استفاده از رحم جایگزین
مخالفت نمودهاند.
عده کثیری مانند آیات عظام خامنهای ،مکارم شیرازی ،بجنوردی ،صانعي ،موسوی اردبیلي ،مؤمن ،رحم جایگزین
کامل را جایز دانسته و منع شرعي برای آن قائل نشدهاند مشروط بر اینکه اتفاقات غیرشرعي در اثنای تلقیح مصنوعي
و جایگزیني بروز نکند .از نظر آنان پرداخت اجرت نیز صحیح است (حسیني حجه آبادی ،بررسي فقهي رحم اجاره
ای.)1396 ،
آیتاهلل منتظری فقط انتقال جنین به رحم زن بدون شوهر را جایز دانستهاند .فرایند رحم جایگزین ،مستلزم حضور و
شرکت دو زن در فرایند تولیدمثل است .هر یک از این دو زن ،یکي از نظر تکویني از طریق تخمک و دیگری از نظر
حمل و زایمان ،با این کودک ارتباط طبیعي دارند .حال این سؤال مطرح ميشود که از نظر فقهي مادر کیست؟ باید
توجه داشت کلمه جایگزیني مفهوم دقیق از چگونگي جایگزیني رحم را انعکاس ميدهد و باید مفهوم مادری مستفاد
از این کلمه حذف گردد چرا که رحم جایگزین ،موقعیتي جهت تقویت مفهوم مادری است (رجب پور گنجي،
.)1396
آیات عظام خویي ،اراکي ،معرفت (ره) ،تبریزی (ره) ،روحاني ،فاضل لنکراني بر این عقیدهاند که زني که جنین را
حمل کرده و مي زاید مادر کودک است .آنان طفل را به زن متقاضي فرزند ملحق و زن صاحب رحم را صادر تلقي
ميکنند ،درحاليکه آیات عظام منتظری ،مؤمن ،صانعي ،مکارم شیرازی ،خامنهای ،سیستاني ،صافي گلپایگاني و عدهای
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از فقهای اهل سنت ،زن صاحب تخمک را مادر طفل مي دانند .براساس این اجماع حق امتناع از استرداد کودک در
زمان اهدا به صاحبان گامت وجود ندارد (حسیني حجه آبادی ،رحم اجاره ای از دیدگاه حقوقي.)1396 ،
در این میان آیات عظام موسوی اردبیلي (اردبیلي ،مجموعه آثار )1397 ،و صادقي تهراني (صادقي تهراني ،استفتائات،
 ، )1397نظریه دو مادری را برگزیدهاند.
 3-2تعریف در قالب عقود
یکي از پایه ای ترین مباحث فقهي و حقوقي در مورد مسائل بیع و قرار داد است .معموال اجرای یک فرایند بدون
وجود توافق ،امکان پذیر نیست .لذا اجرای فرآیند روش های نوین بارداری ،نیازمند وجود یک قرارداد بوده که قالب
و ساختار ان مشخص گردد .قرارداد رحم جایگزین ،تحت عناوین مختلفي از قبیل ،قرارداد رحم جایگزین ،قرارداد
مادر جانشین ،قرارداد اجاره رحم ،ب ارداری قراردادی و ..مصطلح شده است که ازنظر نگارنده ،عنوان قرارداد رحم
جایگزین مناسبتر است.
تاکنون در قوانین ایران نسبت به جانشیني در بارداری از سوی قانونگذار ایران ،قانون خاصي که به چنین موضوعي
اختصاصیافته باشد و چگونگي آن را تبیین کرده باشد ،تصویب و یا تدویننشده است .اما با توجه به مباحث فوق و
اهمیت موضوع جانشیني در بارداری بهتر است تا قانونگذار با وضع قوانین این قرارداد را به یکنهاد حقوقي با
مقررات و شرایط ویژه تبدیل کند (احمدنیا و همکاران.)1393 ،
شرایط این قرارداد را تنها با استناد به عمومات و قواعد عمومي قراردادها نميتوان تعیین کرد .شرایط طرفین قرارداد را
باید قانون گذار معین کند و نباید مقررات کلي مربوط به اهلیت را در این مورد مجری بدانیم زیرا هر کس که ازنظر
قانون اهلیت دارد شایستگي انعقاد قرارداد رحم جایگزین را ندارد ،چه او خواستار فرزند یا متقاضي بارداری برای
دیگری باشد.
ازنظر ماهیت ،این قرارداد در قالب عقود معین مثل اجاره و عاریه نميگنجد و بر اساس ماده  10قانون مدني ميتواند
پذیرفته شود ،اما همه آثار قرارداد براساس اراده طرفین نميتواند معین شود و پارهای آثار قهری بر آن مترتب ميشود.
مهمتر ین این آثار قرابت و نسب حاصل از قرارداد است که بهصورت قهری و غیرارادی حاصل ميشود .همچنین این
قرارداد باید عالوه بر شرایط عمومي قراردادها واجد شرایط خاصي باشد (نوروزی.)1396 ،
اعتقاد به این امر که ماهیت قرارداد رحم جایگزین نوعي قرارداد خصوصي ميباشد ،به این معنا نیست که نميتوان از
عقد صلح برای جانشیني در بارداری استفاده کرد.
هرچند که این تعاریف هرکدام به نحوی ،درصدد تبیین این قرارداد مي باشند ،ولي بر هرکدام نیز ایراداتي وارد است.
به نظر ميرسد مهمترین ایرادی که بر این تعاریف ميتوان وارد نمود این است که در این تعاریف بارداری زن را از
انواع مختلف جنین تکوین یافته بیان مي دارد ،اعم از اسپرم و تخمک زوجین نابارور ،اسپرم و تخمک اهدایي ،اسپرم
بیگانه و ....درحالي که در این بحث منظور از جانشیني در بارداری تنها حالتي است که زن با جنین متعلق به زوجین
نابارور ،باردار ميگردد.
به نظر مي رسد که قرارداد مربوط به روش های نوین بارداری در قالب عقود غیر معین مصرح در ماده  10قانون مدني
قابل تفسیر است .ماده  190قانون نیز شرایط عمومي قراردادها را معین ساخته است .بر این اساس ،اهلیت ،رضایت و
120

فصلنامه علمي  ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي

سال سیزدهم  /شماره  / 2تابستان1399

حالل بودن جهت معامله شرط اصلي صحت معامله است .جهت معامله که با توجه به بحث های گسترده فقهي و
حقوقي ،در حال حاضر ضمن شرایط مقرر ،مجاز شمرده شده و لذا مي توان جهت چنین معامله ای را صحیح دانست.
در مورد اهلیت افراد نیز مي توان به شرایط صحت جهت اشاره کرد که تعیین کردهاند .اوال این که از نظر پزشکي،
طرفین توان چنین کاری را داشته باشند و در مورد رحم اجاره ای ،زن مي بایست از همسر خویش جدا شده باشد
(دختر مجرد و زن متاهل اهلیت الزم برای چنین عملي را ندارند) .رضایت افراد نیز شرط اصلي چنین معامله ای
است .لذا مي توان براساس ماده  10قانون مدني ،قرارداد مرتب ط با این مورد را نگاشت و بدان رسمیت بخشید .مسائل
مرتبط با زمان پرداخت وجه ،شروط جداگانه و دیگر مسائل ،همگي قابلیت توافق دارند .با توجه به این که نوع عقد
معین برای این موارد تعیین نشده و پیشینه چنداني هم ندارد ،لذا جنبه های مختلفي از آن هنوز ناشناخته است .به نظر
مي رسد که سالیان دراز طول کشیده که بتوان قالب عقد معین را برای چنین موردی تعیین نمود.
-3محرمیت در روشهای نوین بارداری
در مورد روشهای نوین بارداری و ماهیت و آثار آنها توضیح داده شد .کودکي که به یکي از این روشها متولدشده،
عالوه بر والدین ژنتیکي خود ،با نوعي دیگر از والدین درگیر مي باشد .لذا بررسي محرمیت آنان اهمیت دارد .چرا که
از دیدگاه شرعي ،ازدواج با محارم یکي از گناهان کبیره بوده و در صورت عدم اطالع از وضعیت محرمیت این طفل،
محتمل به ازدواج با محرم در آینده است .لذا بررسي این موضوع اهمیت ویژهای دارد .لذا ابتدا مسئله رحم اجارهای
در بین روشهای نوین بارداری بررسي گردیده است (نوروزی.)1396 ،
در روش رحم اجارهای ،رابطه بین طفل با والدین ژنتیکي خود ،بهمانند هر رابطه والد فرزند برقرار است و هیچ منبع
فقهي در مورد عدم محرمیت دراینباره یافت نميشود .نسب یکي از راههای محرمیت است و بههیچوجه قابلانکار
نیست .لذا تمام قواعد محرمیت بین والدین ژنتیکي با طفل موجود است.
مالک مادر بودن از دیدگاه فقهي ،مانند مالک پدر بودن است .زني را که در نخستین مرحله آفرینش و ایجاد و پیدایش
جنین سهم دارد ،بهعنوان مادر تلقي مي کند .آن زن جز صاحب تخمک کس دیگری نیست ،زیرا تخمک وی در
نخستین مرحله وجود کودک دخالت داشته و نطفه جنین از ترکیب تخمک وی و اسپرم مرد به وجود آمده است.
پس ازاین مرحله ،تغذیه ،پرورش و رشد جسماني و روحي جنین هیچ نقشي جز استمرار بقا و رشد وی ندارد و شرع
نیز این دیدگاه را تأیید کرده است (لطفي.)1391 ،
همچنان که با مراجعه به آیات قرآن (نجم ،45-46 /مؤمنون ،12-14/طارق ،5-7 /فرقان )54/مشاهده ميکنیم که در
همه آنها ،آفریدن انسان به نطفه نسبت دادهشده و بلکه تصریح شده است که نطفه از اسپرم است آن هنگام که در
ر حم ریخته شود شاید تقید به زمان برای سالمت اجزای موجود در اسپرم و شایستگي آنها برای انسان شدن در
یکزمان معین است نه آنکه انسان به گونه مطلق از اسپرم آفریدهشده باشد .این خود به این حقیقت اثباتشده علمي
اشاره دارد که حیات این اجزاء ،تنها در یک دوره زماني محدود ممکن است .آیتاهلل مکارم شیرازی در این مورد
مينویسد ،صاحبان نطفه و تخمک ،پدر و مادر او محسوب ميشوند و صاحب رحم بهمنزله مادر رضاعي است و
محرم او ميباشد و با آیتاهلل سید محمد سعید حکم ميگویند :فرزند به زن و شوهر ملحق ميشود و به صاحب رحم
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ملحق نمي شود .دکتر محمد عباس از فقهای اهل سنت در تأیید این قول مينویسد :اصل جنین تخمک است که همه
صفات مادر و پدر را بعد از تلقیح حمل ميکند و اساس جنین ميباشد ،مثل بذر برای گیاه و رحمي که آن تخمک را
حمل کرده مثل زمیني است که بذر در آن قرار داده ميشود ،چگونه عالقه صاحب تخمک به آن جنین از بین ميرود.
بنا به ادله مذکور ،چنین برداشت ميشود که اگر رابطه ژنتیکي بین فرزند با هر شخصي برقرار باشد ،خواه روش تولد
آن به صورت متعارف و یا غیرمتعارف (همچون لقاح مصنوعي و استفاده از مادر جایگزین) باشد ،رابطه محرمیت در
مورد آنان صادق است .این رابطه بههیچ عنوان انکار شدني نیست و تمامي آثار همانند روش متعارف بارداری را دارد.
در روش رحم جایگزین ،رابطه محرمیت طفل با والدین ژنتیکي خود بههیچعنوان خدشهدار نميگردد.
در ارتباط با طفل ،زن صاحب رحم در حالت کلي هیچ نوع رابطه سببي با فرزند ندارد .اما در مورد نسبت بین ایشان و
فرزند اختالف نظر وجود دارد .بدین ترتیب که بنا به نظر گروهي از فقهاء هیچ حکم خاصي بین آنها وجود ندارد مگر
درجایي که صاحب رحم بعد از توسط طفل را شیر دهد که در این صورت احکام رضاعي تحقق ميیابد .عدهای دیگر
از فقهاء جانب احتیاط را گرفتهاند و گفته اند ،زن صاحب رحم ،خواه به کودک شیر دهد و خواه شیر ندهد نسبت به
آن کودک محرم است .به نظر مي رسد که در این مورد بگوییم اگر صاحب رحم پس از به دنیا آمدن طفل او را شیر
داده و شرایط تحقق نشر حرمت رضاعي نیز وجود داشته باشد بین آن دو محرمیت رضاعي به وجود آمده و تمام
احکام رضاعي نیز بر آنها جاری مي شود ،اما اگر چنین اتفاقي نیفتاده و صاحب رحم طفل را شیر ندهد در این
صورت نیز با توجه به اینکه اخالق ،روانشناسي ،باورهای تاریخي-اجتماعي و از همه مهمتر باورهای دیني مانع از
ازدواج کودک با صاحب رحم ميشود ،بین آن دو نوعي محرمیت تصور ميکند چنانکه اخالق عمومي بهشدت پرهیز
ميدهد و آن را از رابطه قویتر ميداند .اگر یک شبانه روز شیر خوردن در آغوش زني او را در حکم مادر طفل قرار
مي دهد ،منطقي خواهد بود که پرورش یافتن در رحم او به مدت نه ماه حرمت در نکاح ایجاد کرده و حتي ميتوان
گفت این کودک که از خون صاحب رحم ماهها تغذیه کرده و گوشت و استخوان و پوست او از خون این زن
تشکیل شده است پس با توجه به وحدت مالک و یا به استناد به مفهوم اولویت حکم قرابت رضاعي در این خصوص
جاری خواهد شد .نتیجه اینکه صاحب رحم در حد پرورش دهنده جنین حاصله از اسپرم تخمک زن و شوهر وی
قانوني بوده و نسبیتي با طفل از نظر نسب ندارد ،اما مادر رضاعي او محسوب ميشود و میان آنها حرمت نکاح برقرار
بوده و طفل نسبت به او محرم ميباشد (الماسي و همکاران.)1396 ،
در روش اهدای سلول جنسي (نر و یا ماده) مطابق آنچه در بحث نسب بیان شد ،تمامي آثار محرمیت با والدین
ژنتیکي حفظ مي گردد .والدین حکمي نیز بر مبنای ازدواج و رضاعي ،همانند آنچه بیان شد ،ميتوانند محرمیتي خود را
اثبات کنند .زني که کودک را پرورش ميدهد ،اگر از نظر ژنتیکي رابطهای با آن نداشته باشد ،بهواسطه رضاع با آن
محرم است و همسر وی نیز پدر رضاعي محسوب ،و فرزندان دیگر آن نیز حکم خواهران و برادران رضاعي را
ميیابند .از سوی دیگر بنا به رابطه سببي ،افرادی مانند زنپدر (نامادری) و شوهر مادر (ناپدری) به فرزند همسر خود
محرم بوده و درعینحال خواهران و یا برادران ناتني ،هیچ دلیلي بر بطالن محرمیت در هیچ حالتي ندارد .لذا بر این
اساس ،رابطه محرمیت در خانواده شکلگرفته که اساس ثبات یک خانواده را شامل ميشود .چراکه ماهیت وجود
محرمیت بر امنیت یک خانواده بوده که ميبایست مراعات شوند.
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 -4نتیجهگیری و پیشنهادها
بر مبنای مطالب مطروحه ،چنین برآمده که در روشهای نوین بارداری ،عالوه بر والدین ژنتیکي ،افرادی دیگر دخیل
ميباشند .رابطه ژنتیکي بههیچوجه قابلانکار نیست و آثار مختلفي برای آن ذکر کردهاند که محرمیت نیز از آثار آن
ميباشد .لذا ارتباط حرمت ازدواج فرزند متولدشده از روشهای نوین بارداری ،با والدین ژنتیکي در هر حالت،
انکارناپذیر است .در روش رحم اجازه ،اهدای سلول جنسي نر و ماده ،ارتباط محرمیت با والدین ژنتیکي کامالً برقرار
است .اما والدین غیر ژنتیکي نیز مي توانند توسط راهکارهایي به محرمیت با طفل برسند .اولین راهکار محرمیت،
رضاع مي باشد .بنا به ادله مذکور ،هرچند که برخي فقها جواز حرکت رضاعي بین زن پرورشدهنده فرزند با طفل
غیرژنیتکي را داده اند ،اما با توجه به فتوای برخي دیگر و همچنین ادله اجتماعي و برخي دیگر از ادلهی فقهي که
خارج از حوصله این پژوهش ميباشد  ،ازدواج با محارم یکي از گناهان کبیره بوده و حفظ حرمت محارم ،از توصیه
های اکید اسالم است .معموال در روش های معمول زاد و ولد ،محارم افراد قابل شناسایي بوده و کمتر دیده شده که
ازدواج با محارم صورت گیرد .البته مواردی گزارش شده که افرادی که چند بار در طول عمر خود ازدواج کرده اند،
ممکن است فرزندان وی به دلیل عدم شناخت از یکدیگر به رابطه عاشقانه مبادرت ورزند که تبعات سنگین اجتماعي
را در پي دارد .با وجود روش های نوین بارداری و سعي افراد در محرمانه نگه داشتن این ماجرا ،بیم آن مي رود که
احتمال ازدواج با محارم بیشتر شود ،به خصوص در صورت فوت یکي از افراد درگیر در این قضیه (مثال پدر یا مادر
غیر زنتیکي) و مخفي ماندن هویت اصلي والدین ژنتیکي .در این باره احساس شده که نیاز به ثبت وقایع توسط اداره
ثبت و احوال است .در این باره مي توان پیشنهاد داد که اداره ثبت و احوال مسائل مرتبط با روش های نوین بارداری
را در پرونده افراد ،به صورت محرمانه نگه داشته و از سوی دیگر برای ازدواج ها ،پیش از مراسم رسمي عقد ،مجوز
صادر کنند که در این دوره ،محرمیت افراد توسط اسناد ثبت شده بررسي گردد و در اینجاست که از وقوع چنین گناه
بزرگي ،ممانعت مي شود.
از سوی دیگر ،زندگي در داخل خانواده نیاز به محرمیت داشته و در صورت عدم محرمیت بین دو عضو در یک
خانواده ،زندگي در داخل یک خانه دارای ایراد است .لذا نیاز است که بین کودک و والدین غیرژنتیکي ،محرمیت
برقرار شود .پیشتر در برخي موارد ،راهکارهای توسط فقها برای ایجاد محرمیت پیشنهاد شده بود ،منجمله این که
هرگاه دو برادر متاهل در یک خانه زندگي کرده و نیاز باشد که بر زنان یکدیگر محرم شوند .استفاده از دو مقوله عقد
موقت و رضاع (شیر دادن) معروف ترین آنها است .محرمیت رضاعي را ميتوان برای زن پرورشدهنده کودک در نظر
گرفت .این مقوله او ًال برای زني صادق بوده که رحم خود را اجاره داده و یا زني که از سلول جنسي ماده اهدایي
استفاده نموده است .لذا محرمیت با طفل پرورشیافته ،حفظ ميگردد .از سوی دیگر همسر مادر رضاعي بهعنوان پدر
رضاعي محسوب شده و رابطه محرمیت با طفل را دار است .در مبنایي دیگر ،محرمیت سببي بهواسطه ازدواج ،برای
زنوشوهری که از سلول جنسي اهدایي (نر و یا ماده) استفاده کردهاند ،با توجه به رابطه ژنتیکي یکي از آنان با طفل،
همسر وی بهعنوان سبب ،با طفل محرم مي گردد .نتیجه نهایي این که محرمیت با والدین ژنتیکي و همچنین مابین زن
اجاره دهنده رحم با فرزند نیز برقرار است .اما مابین والدین غیر ژنتیکي مي توان به روش هایي مانند رضاع و یا صیغه
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ازدواج موقت ،محرمیت ایجاد نمود .لذا نتیجه نهایي را مي توان پاسخ به سوال اصلي دانست و حکم محرمیت در
روش های نوین بارداری دانست.
مبتني بر نتیجه تحقیق ،به قانونگذار کشور پیشنهادشده که بهمنظور مقابله با پدیده شوم ازدواج با محارم ،قوانین ثبت و
احوال را متناسب با روشهای نوین بارداری به نحوی تنظیم کرده که امکان شناسایي محارم یک فرد ،مشخص شود.
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 .18صفایي ،سید حسن ،قاسم زاده ،سید مرتضي ( )1394حقوق مدني ،اشخاص و مهجورین ،تهران ،تنشارات سمت ،چاپ اول.
 .19عباسي ،فرشته ( ) 1389بررسي اهدای گامت جنین و اجاره رحم در فقه و حقوق با در نظر گرفتن اخالق پزشکي ،مرکز پیام
نور تهران
 .20عودی ،مونا؛ عماني ساماني ،رضا؛ علیزاده ،لیال ( )1391مالحظات فقهي ،اخالقي و حقوقي اهدا و اشتراک تخمک در ایران،
مجله اخالق و تاریخ پزشکي .33-23 )3( 5
 .21فاضل لنکراني ،محمد ( )1375استفتائات،ج ،2قم ،نشر بین الملل.
 .22قنبری ,حسین؛ علي اکبری ،رقیه؛ علي اکبری ،صغری ( )1395احکام فقهي و حقوقي مربوط به نسب در اهدای اسپرم و
جنین ،اولین همایش بین المللي افق های نوین در علوم انساني ،تهران ،انجمن افق نوین علم و فناوری،.
 .23لطفي ،اسداهلل ( ) 1391بررسي و تحلیل نسب کودک حاصل از رحم استیجاری از دیدگاه فقهي ،مجله دانشگاه علوم پزشکي
مازندران .131-116 )88( 22
 .24موسوی اردبیلي ( )1397مجموعه آثار ،انتشارات اهل بیت.
 .25نایب زاده ،عباس ( )1380بررسي حقوق روش های نوین باروری مصنوعي مادر جانشین ،اهدا تخمک و جنین ،چاپ اول،
تهران ،انتشارات مجد
 .26نوروزی ،ناصر ( ) 1396بررسي فقهي و حقوقي رحم اجاره ای ،کنفرانس ساالنه پژوهش در علوم انساني و مطالعات اجتماعي،
تهران ،پژوهشکده مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر
 .27وحید خراساني ،حسین ( )1391توضیح المسائل ،قم ،نشر مدرسه االمام محمد باقر(ع).
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Abstract
The problem of infertility and the problems of caring for a homeless child have led
to the idea that with the help of a surrogate uterus, it is possible for couples who are
able to reproduce and are unable to care for their children; Donation of male (sperm)
and female gametes to reproduce. In this study, the relationship between the privacy of
the newborn and the new methods of pregnancy was examined. Genetic parents, in any
case, maintain the child's privacy and do not interfere. A woman raising a child in her
womb, if she does not have a genetic relationship with the child, can be attributed to
privacy in terms of being breastfeeding. If one of the parents has a genetic relationship
with the child, the spouse is also considered a mahram due to the causality of the cause.
Given the lack of parental recognition in the future, it is important that these recorded
events do not occur so that the phenomenon of incestuous marriage, which is a major
sin, does not occur.
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