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  چكيده

هاي حوزة ژنتيك و امكان تشكيل پرورش جنين در خارج از رحم طبيعي  پيشرفت
دهد كه جواز يا حرمت اين  اين سؤال را پيش روي دانشمندان فقهي و حقوقي قرار مي

داخته و سؤاالتي عمل و همچنين تبيين نسب، محرميت، واليت، حضانت، نفقه و ارث پر
گيري و منشأ  ترين موضوع در اين زمينه نحوة شكل مهم. از اين قبيل را پاسخ دهند

با تبيين نسب جنين آزمايشگاهي، موضوع ارث وي نيز روشن . پيدايش جنين است
اش قبل از فوت مورث منعقد شده باشد و زنده متولد  كه نطفه جنين درصورتي. شود مي

برد و نسبتي با  ارث مي) صاحبان اسپرم و تخمك(نتيكي خود شود، از پدر و مادر ژ
  .برد ين ندارد و از آنها ارث نميديگران از جمله زن و مرد گيرنده جن

  
  واژگان كليدي

  جنين آزمايشگاهي، نسب، ارث، رحم
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 نسب و ارث جنين آزمايشگاهي
  

متعال است كه به  هاي خداي قادر الهي از موهبت  هاي فرزند نيز مانند ساير نعمت
صراحت آيات قرآن مجيد به هر كس اراده نمايد، پسر يا دختر و يا پسر و دختر 

سورة  50و  49قرآن مجيد، آيات ( كند ند و هركس را بخواهد عقيم ميك عطا مي
نقش توالد و تناسل در بقاي جوامع و احساس نياز انسان به داشتن  1.)مباركه شوري

هايي كه  ت علم ژنتيك و امكان فرزنددار شدن زوجفرزند از يك طرف و پيشرف
امكان باروري از راه طبيعي ندارند، از سوي ديگر، مسيري به روي بشر باز كرده 

هاي ژنتيكي دانشمندان  تالش و توفيق بشر در درمان ناباروري و پيشرفت. است
رة هاي فقه و حقوق و اخالق را بر آن داشته است تا به سؤاالتي كه دربا حوزه

جواز يا حرمت اين اعمال و آثار وضعي آن از قبيل نسب، ارث، محرميت، 
  .واليت، حضانت، نفقه، تربيت و احترام، پاسخ دهند

ترديد بايد بر پاية اعتقادات و متكي به آداب و رسوم  پاسخ به اين سؤاالت بي
ر حقوق كشور اسالمي ايران برپاية فقه اماميه بنا شده است و د. هر كشور باشد

جايي كه قانون ساكت و يا مجمل و ناقص است، قاضي را موظف كرده است تا 
هاي بلند  گيري از انديشه خود را به منابع معتبر و غني اسالم پيوند زده و با بهره

هاي معقول و مبتني بر كتاب و سنت را با تكيه  فقها و انديشمندان اسالمي، راه حل
صادقي مقدم، (موضوعات جديد ارائه نمايد بر فطرت و عقل در پاسخ به سؤاالت و 

اي نبايد متوقف شود،  هاي علمي در هيچ حوزه اگرچه پيشرفت. )162، ص8، ش1383
  .ليكن به بهانة پيشرفت نبايد اساس و مبناي جوامع به خطر بيفتد

تأكيد اديان الهي به ويژه دين مبين اسالم به ازدواج و زندگي زناشويي و طلب 
هاي جديد توليد نسل  كند كه در مقابل كشف شيوه يعي ايجاب ميفرزند از راه طب

تشكيل جنين . و خروج از مسير طبيعي مصالح عام را بر مصالح فردي ترجيح دهيم
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گويي به نياز طبيعي آنان، نبايد  و اهداي آن به زوجين نابارور با هدف پاسخ
ا تقويت نمايد نيازي به تشكيل خانواده و توليد نسل از اين طريق ر احساس بي

  .)32، ص66، ش1383صادقي مقدم، (
سال   و به 2اولين فكر در زمينة باروري خارج از رحم به پزشكي به نام شنك

هاي وي  اگر تالش. )761، ص1375كي چانگ، ربار، سولز، (گردد  ميالدي برمي 1880
در زمينة باروركردن اووسيت پستانداراني چون خرگوش و خوكچة هندي در 

زمايشگاهي با شكست مواجه شد، لكن زحمات دانشمندان بعد از او با تولد محيط آ
(IVF)اولين كودك حاصل از لقاح آزمايشگاهي به روش 

3
در  1978در سال  

شهر  4»لوئيز براون«نخستين كودك به نام . )761ص همان،(انگلستان به بار نشست 
 1368از رحم در سال در كشور ما روش لقاح خارج . انگليس متولد شد 5»اولدهام«

در شهر يزد منجر به تولد اولين نوزاد گرديد و اكنون مراكز متعددي در كشور در 
هاي ناشي از تولد نوزادان از  واقعيت )7، ص1380افالطونيان، (اين زمينه فعاليت دارند 

اين طريق در خارج و داخل كشور، قانونگذار ايراني را بر آن داشت تا اولين 
اين نوشته بر آن است . از تصويب بگذراند 1382زمينه را در سال  قانون در اين

كه با نگاهي به حقوق جنين آزمايشگاهي به برخي از موضوعات اصلي اين حوزه 
از قبيل نسب ارث بپردازد و ساير موضوعات مانند محرميت، واليت، حضانت، 

موجبات ارث، از آنجا كه يكي از . را به مجال ديگر واگذارد... نفقه، تربيت و
هاي مختلف  نسب است با توجه به معناي عرفي و لغوي، ضابطة نسب در حالت

با مشخص شدن نسب جنين، وي از . تشكيل جنين به نسب جنين اشاره خواهد شد
پدر و مادري كه از آنها به وجود آمده است ارث برده و سهم وي برابر مقررات 

  .مربوط به ارث تعيين خواهد شد
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  ضابطه نسب
قبل از شريعت مقدس . نسب از جمله مفاهيمي است كه فاقد حقيقت شرعيه است
. نسب تلقي شده است أاسالم نيز تكّون انسان در اثر تركيب نطفه مرد و زن منش

اي كه بين كودك و صاحبان نطفه يعني مرد و زن به صورت عرفي و  رابطه
، نژاد و اصل و معناي لغوي نسب. اعتباري وجود دارد، نسب نام گرفته است

اگرچه در لغت و عرف، كودك متولد از  .)4714، ص4معين، ج (خويشاوندي است 
زنا نيز فرزند محسوب است و براساس رأي وحدت روية قضايي شماره 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، زاني، پدر عرفي طفل تلقي و  3/4/1376ـ617
تربيت و اخذ شناسنامه را  كلية تكاليف مربوط به پدر از قبيل نفقه، نگهداري،

عهدة وي گذاشته است، رابطة اعتباري و عرفي بين كودك و صاحبان نطفه  به
گيرد كه متكي به تماس  وقتي مورد تأييد شارع مقدس قرار مي) اسپرم و اوول(

جنسي صحيح و قانوني و رابطة زوجيت و يا حداقل اعتقاد به وجود رابطة زوجيت 
نجفي، (ولد از نطفة كسي موجبي براي نسب شرعي نيست مطلق ت:باشد؛ لذا) شبهه(

  .)225ص ،2، ج 1383محقق حلّي،  ؛398ص،41، ج 1368
هايي كه از راه طبيعي و تماس جنسي معمول بين مرد و همسر  كلية جنين

هاي تلقيح درون رحم و يا  هايي كه با روش و يا جنين شود شرعي وي تشكيل مي
شود، داراي نسب  زن و شوهر شرعي تشكيل ميخارج از رحم با اسپرم و تخمك 

هاي تشكيل شده از اسپرم مرد  جنين. صحيح و شرعي و مورد حمايت قانون است
نظر  صرف) غير از زن شرعي(و تخمك زن اجنبيه ) غير از شوهر شرعي(اجنبي 

فاقد نسب مشروع و در نتيجه از آثار نسب صحيح از ) طبيعي يا مصنوعي(از روش 
  .روم هستندجمله ارث مح

اسالم در يك جامعة سالم به برنامة ازدواج و تشكيل خانواده، تأكيد زيادي 
دارد و به توالد و تناسل و طلب فرزند از طريق پيمان ازدواج با وجهة معنوي و 
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هاي ديگر براي توليد نسل موجب عدم  مجاز شدن راه. گذارد شرافتمندانه احترام مي
هرگاه مردي «. خانواده خواهد شد  شدن بنيانرغبت به تشكيل خانواده و سست 

مجرد بتواند به مؤسسة تجارتي سفارش فرزند دهد يا زني بتواند در آزمايشگاه 
تلقيح اسپرم  )31ص ،2، ج 1378كاتوزيان، (» ماند؟ بارور شود، ديگر از خانواده چه مي

مرد اجنبي و تخمك زن اجنبيه موجب نقض غرض شارع و تفويت مصالح عاليه 
الزمة جواز تلقيح نطفة مرد اجنبي . )176ص ،8، شماره 1383صادقي مقدم، (خواهد شد 

و زن اجنبيه، حكم بر جواز تلقيح نطفة پدر به دختر و پسر، به مادر و خواهر و 
در شمول اباحة ظاهري، فرقي بين محارم و غيرمحارم :ساير محارم است؛ زيرا

كه هيچ فقيهي حكم به جواز آن  چيزي. )222ص ،1371صافي گلپايگاني، (نيست 
از مجموع آيات و روايات و ارتكازات متشرعه و احكام شرعيه و . نخواهد داد

اصل احتياط در فروج و جلوگيري از اختالط انساب، حرمت تلقيح اسپرم مرد 
 ـ درون رحم و خارج از آن ـ اجنبي و تخمك زن نامحرم در همة انواع تلقيح

آيد كه امر  از احاديث به دست مي. )98ص، 1371ي، صافي گلپايگان(ثابت است 
مذكور يعني قرار دادن نطفة مرد نامحرم در رحمي كه به مرد حرام است، 

. )239صق، . هـ 1403حر عاملي، (ترين عذاب در روز قيامت است  مستوجب سخت
امر مذكور مورد خشم و غضب خداوند است و هر كاري كه در تحقق آن دخالت 

به همين دليل، عالوه بر حرمت براي مرد، اين عمل براي . بوض استدارد نيز مغ
 .)148ص، 1376حرم پناهي؛ (زن نيز حرام است 

 
  شرايط ارث بردن جنين

بدون وجود وارث، . يكي از شرايط ارث، وجود وارث حين فوت مورث است
قانون مدني شرط وراثت  875برابر ماده . انتقال اموال مورث قابل تصور نيست

عالوه بر وجود مورث و وجود تركه كليه . ده بودن در حين فوت مورث استزن
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بين آنها رابطه نسبي يا  افرادي كه در لحظة فوت مورث در قيد حيات باشند و
عنوان وارث تلقي و با رعايت اقربيت به ميت از مورث  سببي وجود داشته باشد، به

ممكن است وجود داشته يكي از افرادي كه در لحظة فوت مورث . برند ارث مي
قانون مدني از حقوق مدني  957حمل نيز برابر ماده . باشند جنين يا حمل است

تواند  مل از آن ميهبه، وصيت و ارث از جمله حقوقي است كه ح. گردد متمتع مي
  .مند شود بهره

  :مندي جنين از تركة متوفي عبارت است از شرايط بهره
 7»اوول«در  6»اسپرماتوزا«ورود سر  ـ ثانعقاد نطفه در لحظة فوت مور .اول

پس از مدت كوتاهي از ورود نطفه مرد در رحم زن در صورت مساعد بودن ساير 
طور  با اين وضعيت چنانچه انعقاد نطفه به. گردد شرايط موجب انعقاد نطفه مي

هاي مصنوعي پس از فوت وي صورت بگيرد،  طبيعي بعد از فوت مرد و يا با روش
علت اين امر اين است  .برد شده در اين حالت از پدر خود ارث نميجنين تشكيل 

به  .كه در لحظه انعقاد نطفه، مورث جنين يعني پدر او در قيد حيات نبوده است
 قانون مدني شرط وراثت زنده بودن حين فوت مورث است و 875صراحت ماده 

د بوده و زنده الموت منعق حين برد كه نطفه او اگر حملي باشد، درصورتي ارث مي
لحظة انعقاد نطفه از راه آزمايشات . پس از تولد بميرد هم متولد شود اگرچه فوراً

برابر . )50ص ،1381شهيدي، (گردد  پزشكي و يا با استفاده از امارات قانوني احراز مي
در صورت اختالف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانوني كه «قانون مدني  877ماده 

منظور از امارات قانوني اثبات . »ب مقرر است، رعايت خواهد شدبراي اثبات نس
نسب رعايت حداقل شش ماه و حداكثر ده ماه، فاصلة نزديكي شوهر با زن تا تولد 

طفل در زمان  1158برابر ماده . و بعد از آن است 1158طفل مذكور در مواد 
زمان تولد زوجيت ملحق به شوهر است، مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا 
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در حقوق فرانسه نيز انعقاد نطفة «. كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد
  .)50ص ،1371شهيدي، (» حمل شرط وراثت او دانسته شده است

يكي از شرايط ديگر براي ارث بردن حمل زنده  ـ زنده متولد شدن حمل .دوم
مرده باشد و مرده به دنيا كه جنين در رحم مادر  درصورتي. متولد شدن جنين است

. بيايد و يا با جراحي مرده از شكم مادر خارج شود، از ارث محروم خواهد شد
كه فوت مورث بعد از انعقاد نطفه و قبل از تولد جنين باشد، زنده متولد  درصورتي

 875برابر ماده  .شدن طفل كاشف از مالكيت وي بر تركه از لحظه فوت است
زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد  قانون مدني شرط وراثت

د الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شو برد كه نطفة او حين در صورتي ارث مي
  .اگرچه فوراً پس از تولد بميرد

كه طفل در رحم مادر و تا لحظة  درصورتي ـالحيات نباشد  طفل مشكوك .سوم
لد محل ترديد باشد، طفل مذكور تولد زنده باشد ولي حيات وي پس از لحظة تو

با شك در حيات حين والدت، «: دارد قانون مدني مقرر مي 876مادة . برد ارث نمي
در صورت وجود عاليم حياتي بعد از تولد كامل طفل، وي . »شود حكم وراثت نمي

حقوق حمل را به اعتبار وجود جوهر انسان در هستي «. گردد مند مي از ارث بهره
  .)217ص، 1385كاتوزيان، (» دارند او انسان مي

از لحظة انعقاد نطفه، اطالق جنين يا حمل به موجود زندة مذكور در عرف،  
كه در لحظة فوت مورث  درصورتي. ويژه در عرف جامعة پزشكي بالمانع است به

در جمع وراث، جنين وجود داشته باشد و زنده متولد شدن جنين موجب محروميت 
مانند . گردد تا تولد جنين امكان تقسيم تركه وجود ندارد تمام يا بعضي از وراث

برد و در  اي باشد كه برابر مقررات از مورث ارث نمي اينكه جنين در رحم زن متعه
طبقة اول وارث ديگري غير از حمل مذكور وجود نداشته باشد و زنده متولد شدن 
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در . خواهد شدجنين باعث محروميت وراث طبقة ديگر يعني برادر و خواهر ميت 
  .صورت تقسيم تركه، ممنوع است اين

كه زنده متولد شدن طفل مانع از ارث بردن ديگران نشود بلكه تنها  درصورتي
اما براي تأمين سهم او از . آيد سهم آنها را تقليل دهد، تقسيم ارث بر عمل مي

كه با وسائل پزشكي امكان تعيين جنس جنين  تركه به ميزان سهم وي درصورتي
شود و اگر بنا به داليلي از جمله عدم امكان  كنار گذاشته مي ـجود داشته باشد و

تعيين جنس در روزهاي نخستين تشكيل جنين، جنس حمل معلوم نباشد و ساير 
اي مساوي  قانون مدني حصه 878ورثه، اصرار بر تقسيم داشته باشند برابر مادة 

كه  بديهي است درصورتي. شود حصة دو پسر كنار گذاشته و بقية تركه تقسيم مي
شود كه  داده مي  ها حمل زنده به دنيا بيايد و دو پسر باشد حصة مذكور به آن

كه يك پسر يا يك دختر يا يك پسر و  درصورتي. كنند طور مساوي تقسيم مي به
گردد و اگر جنين زنده به دنيا  يك دختر باشد باقيمانده، به ساير ورثه پرداخت مي

  .گردد ة مذكور بين ساير ورثه بر اساس ضوابط ارث تقسيم مينيايد تمام حص
  
  هاي مختلف تشكيل جنين ـ حالت4

تشكيل جنين، اسپرم شوهر و تخمك  أهاي باروري داخل رحم كه منش در روش
زن شرعي اوست، در صورت عدم انجام مقدمات حرام، نسب فرزند متولد شده از 

خميني، بي تا، (. گردد تخمك برمي ها به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب اين روش
 ؛300ص ،1377همداني،  ينور ؛564ص ، فاضل لنكراني، بي تا،42ص خويي، بي تا، ؛621ص

ارتكاب مقدمات  )218ص ،1371صافي گلپايگاني،  ؛612ص ،1381، 2مكارم شيرازي، ج 
  .)621ص خميني، همان،(حرام موجب عدم الحاق فرزند به صاحبان نطفه نخواهد شد 
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تشكيل جنين اسپرم شوهر و تخمك ديگري و يا اسپرم مرد  أكه منش ورتيدرص
اجنبي و تخمك زن باشد به دليل حرمت عمل مذكور فرزند به صاحب اسپرم و 

  .)632ص خميني، همان،( شده و احكام نسب بر آن جاري نيستتخمك ملحق ن
اينك به حاالت و صور تشكيل جنين پرداخته و احكام نسب و ارث هر يك 

  .نه بيان خواهد شدطور جداگا به
اسپرم مرد با دستگاه وارد رحم همسر شرعي وي شده و پس از تلقيح با  ـ1ـ4

در اين روش كه به روش جايگزيني مستقيم . شود تخمك جنين تشكيل مي
شوند، در نتيجه،  معروف است اسپرم و تخمك با هم وارد لولة رحم مي 8)گيفت(

  .گيرد ي در داخل رحم صورت ميلقاح و رشد جنين به طور طبيع
و اصل برائت  )80ص ،1376مؤمن، ( االباحه اصالةفقها در جواز عمل مذكور به 

اي در  اند كه شبهه استناد و بيان كرده )136ص ،1376پناهي،  حرم(شرعي و عقلي 
جواز اين عمل وجود ندارد و عناوين حرام از قبيل زنا و ريختن نطفه در رحم حرام 

شود و عمل با اصل احتياط در فروج نيز مغايرتي ندارد  ا شامل نمياين مورد ر
، 1فاضل لنكراني، ج ؛621ص ،2خميني، بي تا، ج  ؛42ص خويي، بي تا، ؛100ص ،1375يزدي، (

  .)602ص ،1381، 2مكارم شيرازي، ج  ؛564ص بي تا،
در اين فرض نسب جنين متكي بر روابط صحيح شرعي و منسوب به مرد 

در نتيجه بين جنين مذكور، . و زن صاحب تخمك استصاحب اسپرم 
است و برابر كه زنده متولد شود و پدر و مادرش، رابطة وراثت برقرار  درصورتي

  .برد بند قبل ارث مي
اسپرم مرد پس از تزريق در تخمك همسرش و تشكيل جنين در رحم  ـ2ـ4

  .گيرد وي قرار مي
داخل سيتوپالسم تخمك و لقاح در اين روش، پس از تزريق اسپرماتوزوييد به 

شود  در آزمايشگاه پس از حداقل دو روز رشد، جنين تشكيل شده، وارد رحم مي
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(ICSI)
احكام اين حالت نيز مانند بند قبل مشمول . )20 2ص افالطونيان، همان،( 9

است و در جنين تشكيل شده از زن و شوهر شرعي است كه در  االباحه ةاصال
صورت عدم ارتكاب مقدمات حرام، فرزند مرد و زن مذكور شناخته شده و رابطة 

  .وراثت بين آنها و فرزند برقرار است
كشت گامت مؤنت و اسپرم زن و شوهر شرعي در محيط آزمايشگاه و  ـ3ـ4

معروف است، جنين يك  10»زيفت«ش در اين روش كه به رو. انتقال به رحم زن
ساعت پس از تلقيح قابل مشاهده است، به رحم منتقل  24تا  18 سلولي كه معموالً

، 1375كي، (گردد تا رشد به صورت طبيعي در داخل لوله رحم انجام شود  مي
اين روش نيز از نظر شرعي فاقد اشكال و جنين تشكيل شده به زن و . )760ص

برد و در  و در صورت زنده متولد شدن از آنها ارث مي شوهر مذكور منسوب است
  .برند صورت فوت بعد از تولد آنها نيز از وي ارث مي

اسپرم مرد و تخمك همسر شرعي وي در محيط آزمايشگاه تلقيح و تا  ـ4ـ4
در صورت پيشرفت . پايان دورة جنيني و رشد تا تولد در محيط آزمايشگاه است

حم مصنوعي و عملي شدن اين روش، جنين تشكيل علم پزشكي و امكان ساخت ر
  .برد تخمك است و از آنها ارث مي شده فرزند صاحبان اسپرم و

هاي فوق به همسر وي  اسپرم مرد پس از فوت وي، با يكي از روش ـ5ـ4
  .شود تلقيح مي

اين حالت در روش طبيعي نيز متصور است و ممكن است مرد هنگام نزديكي 
يد و انعقاد نطفه پس از فوت صورت پذيرد و يا اسپرم مرد با همسر خود فوت نما

را براي تلقيح با تخمك همسر آماده كنند و قبل از تلقيح مرد از دنيا برود و يا 
تا پس از  )566ص، بي تا، 1فاضل لنكراني، ج (اسپرم مرد را در بانك اسپرم نگهداري 

در اين مورد . شكيل شودها و يا رفع بيماري زن با تخمك وي تلقيح و جنين ت سال
، 1، فاضل لنكراني ج 1373اي،  خامنه(اند  برخي از فقها نظر بر جواز عمل مذكور داده
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مكارم شيرازي، (اند  اما برخي ديگر از فقها اين عمل را وجه اشكال دانسته )565ص
  .)414ص، 1381

فات رسد علت اين امر بطالن زوجيت يا انحالل رابطة نكاح بعد از و به نظر مي
اي اعتباري بين زن و مرد است با فوت يكي از آنها  زوجيت كه رابطه. شوهر باشد
استصحاب بقاي زوجيت نيز در اينجا به دليل عدم بقاي موضوع . رود از بين مي

روايات وارد در مورد جواز غسل مرد توسط همسرش در صورت . كاربردي ندارد
بقاي زوجيت نيست، بلكه به  فوت و بالعكس و همچنين نظر به جسد مرد، دليل

آصف المحسني، (دليل ورود نص است كه به صورت تعبدي بايد به آن ملتزم بود 
  .)94و  93صص ،1382

در صورت حكم به بطالن زوجيت و يا انحالل آن درصورت فوت مرد، عمل 
تلقيح اسپرم بعد از فوت در حكم تلقيح اسپرم اجنبي است كه به نظر اكثر مراجع و 

، 1381، 2مكارم شيرازي، ج  ؛42، صخويي، بي نا ؛62صخميني، بي تا، (رام است فقها ح
. )765ص، 1378سيستاني،  ؛80صق،  1415مؤمن،  ؛220ص، 1371صافي گلپايگاني،  ؛608ص

 ؛105ص ،1375يزدي، (اند  اگرچه برخي از آنها حكم به جواز عمل مذكور داده
بطة نسبي بين صاحب اسپرم و صاحب در نتيجه با وجود را. )225ص، 1371بجنوردي، 

تخمك و رحم و جنين تشكيل شده، جنين به دليل فقدان شرط انعقاد نطفه قبل از 
برخي از فقها نظر به وجود رابطة توارث بين . برد فوت مورث از ميت ارث نمي

بعضي ديگر از فقها  .)1373اي،  خامنه(اند  صاحب اسپرم يعني متوفي و فرزند داده
به وجود رابطة وراثت بين صاحب اسپرم و فرزند در اين حالت ندارند و اي  عقيده

فاضل  ؛611ص، 1381مكارم شيرازي، (يا حداكثر قائل به احتياط و مصالحه هستند 
علت اين حكم، عدم وجود  .)765ص، 1378سيستاني،  ؛565ص، 1لنكراني، بي تا، ج 

به عالوه . است مقتضي وراثت، يعني تحقق شرط وجود وارث حين فوت مورث
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اينكه هنگام فوت، تركه به وراث موجود منهاي جنين مذكور كه هنوز موجود 
  .شود نشده است منتقل مي

او قرار  اسپرم مرد با تخمك همسر وي تلقيح و در رحم همسر ديگر ـ6ـ4
  11)مادر جانشين. (گيرد مي

ر در جواز عمل مذكور ترديدي وجود ندارد و فقها نظر به جواز عمل مذكو
مؤمن،  ؛464ص، 1، ج 1381مكارم شيرازي،  ؛568ص، 1تا، ج  فاضل لنكراني، بي(اند  داده

شود  در صورت ترديد در حرمت عمل، اصل برائت جاري مي. )91صق، 1415
در اين صورت صاحبان  .)147ص، 1376حرم پناهي،  ؛218ص، 1371صافي گلپايگاني، (

. طة وراثت بين آنها برقرار استاسپرم و تخمك، پدر و مادر جنين محسوب و راب
برد  همسر ديگر مرد رابطة نسبي با جنين ندارد و در نتيجه فرزند از وي ارث نمي

  .و جنين رابطة محرميت برقرار استليكن بين وي 
جنين از اسپرم مرد و تخمك همسرش تشكيل در رحم زن ديگري  ـ7ـ4

  .گيرد قرار مي) شوهردار يا بدون شوهر(
 ،1382نحوة اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب سال براساس قانون 

هاي تشكيل شده از زن و شوهر شرعي در خارج از رحم با رضايت آنان و با  جنين
تأييد مراكز پزشكي مبني بر بارور نشدن زوجين گيرندة جنين و با اجازة دادگاه 

خمك با توجه به تشكيل جنين از نطفة مرد و ت. شود به رحم ديگري منتقل مي
همسر شرعي وي رابطة نسبي بين جنين و زن و مرد مذكور برقرار و از يكديگر 

انتقال اين جنين به رحم زن ديگر مانند قرار دادن آن در يك محيط . برند ارث مي
، 1375يزدي،  ؛92صق،  1415مؤمن، (است  االباحه ةاصالمناسب رشد است و مشمول 

فاضل لنكراني،  ؛610ص، 2، ج 1371رم شيرازي، مكا ؛219ص، 1371صافي گلپايگاني،  ؛102ص
به دليل عدم وجود رابطة ژنتيكي بين جنين و زن گيرنده، رابطة . )564ص، 1بي تا، ج 

نسبي و وراثت برقرار نيست و تنها به دليل ارتزاق جنين در مدت حمل از زن 
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ا گيرنده، در حكم مادر رضاعي و در نتيجه با وي محرم است و به همين دليل ب
 ؛495ص، 1، ج 1381مكارم شيرازي، (شوهر زن گيرنده نيز رابطه محرميت برقرار است 

گفتني است كه اگر زن داراي شوهر باشد اجازة شوهر الزم . )118، 1375يزدي، 
مكارم (و در هر صورت اجازة زن الزم است  )219ص، 1371صافي گلپايگاني، (است 

  .)610ص، 2، ج 1375شيرازي، 
  .است مرد همسر از غير ديگري زن تخمك و مرد اسپرم جنين، شكيلت منشاء ـ8ـ4

در اين مورد در تشكيل جنين به دليل بارور نشدن تخمك زوجه، از تخمك 
در اين مورد نيز فقها . زن ديگري استفاده شده است كه با مرد رابطة زوجيت ندارد

طريق  اين از متولد فرزند بين .)222ص ،1371 گلپايگاني، صافي( اند داده جواز عدم به نظر
  .نيست برقرار وراثت رابطة نتيجه در ندارد وجود شرعي نسب تخمك و اسپرم صاحبان و

  .جنين از اسپرم مرد اجنبي و تخمك زن تشكيل شده است ـ9ـ4
در اين حالت به دليل عدم توانايي مرد از اسپرم مرد ديگري كه رابطة زوجيت 

با توجه به حرمت تلقيح اسپرم اجنبي با . دشو با صاحب تخمك ندارد استفاده مي
تخمك زن، رابطة نسبي مشروع بين جنين و صاحبان اسپرم و تخمك وجود ندارد 

  .باشد و در نتيجة رابطة وراثت نيز برقرار نمي
اشتباه پزشك يا عوامل درمان در استفاده از اسپرم مرد اجنبي به جاي  ـ10ـ4

  .كيل جنيناسپرم شوهر و تلقيح با تخمك زن و تش
جنين تشكيل شده نسبت به صاحب اسپرم فاقد نسب شرعي صحيح است اما 
نسبت به صاحب تخمك و رحم به دليل اشتباه و شبهة داراي نسب صحيح مادري 

در نتيجه بين جنين و مرد رابطة وراثت برقرار نيست اما بين جنين و مادر . است
بطة نسب و وراثت برقرار بين جنين و شوهر زن را. رابطة وراثت برقرار است

  .نيست ليكن رابطة محرميت برقرار است
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اشتباه در استفاده از تخمك زن ديگري به جاي تخمك زن و تلقيح با  ـ11ـ4
  .اسپرم شوهر و تشكيل جنين و قراردادن در رحم همسر مرد صاحب اسپرم

جنين نسبت به صاحب تخمك به دليل شبهه داراي نسب صحيح و از وي ارث 
همچنين جنين مذكور نسبت به صاحب اسپرم داراي نسب صحيح و وراثت . دبر مي

زن مرد صاحب اسپرم كه جنين در رحم او رشد كرده است، مادر . برقرار است
  .جانشين تلقي و رابطة نسب و وراثت با جنين ندارد ولي با وي محرم است

ز آنها به هاي متعدد از زن و شوهر شرعي و انتقال برخي ا تشكيل جنين ـ12ـ4
  .زوجين نابارور

در چارچوب قانون نحوة اهداي جنين به زوجين نابارور، از تلقيح خارج از رحم 
هريك از . هاي متعدد وجود دارد هاي قانوني و شرعي، امكان تشكيل جنين زوج
تأكيد . هاي مذكور با صاحبان اسپرم و تخمك رابطة نسبي و وراثت دارند جنين

هاي  هاي شرعي و قانوني به معني ثبت ازدواج ين از ازدواجقانونگذار بر تشكيل جن
چنانچه جنين مذكور به رحم . هاي تشكيل شده است مذكور و احراز نسب جنين

زن شوهرداري كه ناباروري وي با انجام اقدامات پزشكي به اثبات رسيده است 
تي با منتقل گردد و در رحم وي رشد و سپس متولد گردد، هيچ رابطة نسبي و وراث

وظيفة پدر . توان وي را در حكم مادر رضاعي دانست صاحب رحم ندارد و تنها مي
و مادر گيرندة جنين، از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و 

مراكز تخصصي درمان  هبه عقيده نويسند. تكاليف اوالد و پدر و مادر است
گان جنين، هويت آنها را نيز ثبت ناباروري بايد ضمن ثبت قانوني مشخصات دهند

هاي تشكيل شده اطمينان حاصل نمايند وگرنه  و نگهداري نمايند و از انتقال جنين
  .گرفتن امكان انتقال آنها نيستندمجاز به تشكيل جنين بدون در نظر 

  .ها هاي متعدد و نگهداري آن تشكيل جنين ـ13ـ4
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، 1382ن نابارور مصوب سال اگرچه با اجازة قانون نحوة اهداي جنين به زوجي
هاي متعدد وجود دارد ليكن همه بايد بدانند كه هريك از  امكان تشكيل جنين

هاي تشكيل شده در حقيقت فرزند پدر و مادر ژنتيكي هستند كه حق حيات  جنين
  .داردنگهداري آنها در حال بالتكليفي مجوزي ن. دارند

ند و زنده متولد شوند از پدر هريك از آنها اگر در محيط مساعد رشد قرار گير
در صورت وجود جنين در جمع وراث و فوت يكي از . برند و مادر خود ارث مي

در مادة . شود قانون مدني تقسيم مي 878پدر و مادر جنين، تركه با رعايت مادة 
مذكور آمده است كه چنانچه حمل زنده متولد شود و مانع از ارث بردن تمام يا 

شود و اگر زنده متولد شدن حمل مانع از  ، تركه تقسيم نميبعضي از ورثه باشد
. ارث بردن كسي نشود بايد به اندازة حصة دو پسر براي حمل كنار گذاشته شود

البته اين در صورتي است كه جنس حمل و تعداد آن معلوم نباشد واالّ به اندازة 
ذاشته و تعداد آن معلوم است كنار گ) دختر يا پسر(حصة حمل كه جنس وي 

هاي متعدد هم از لحاظ شرعي و هم  شود كه تشكيل جنين مالحظه مي. شود مي
  .هم تعيين تكليف سايرين، حائز اهميت است اخالقي و

  .ها تشكيل جنين و معلوم نبودن هويت آن ـ14ـ4
ها معلوم  در صورت تشكيل جنين از اسپرم و تخمك افرادي كه هويت آن

ن مذكور در واقع داراي پدر و مادر ژنتيكي نيست و انتقال به رحم ديگر، جني
كه زنده متولد شوند، از كسي  هستند ولي در ظاهر فاقد پدر و مادرند و درصورتي

جنين مذكور با زن گيرندة و شوهر وي نيز رابطة نسبي و وراثت . برند ارث نمي
كه در چارچوب قانون نحوة  درصورتي. ندارد و تنها داراي رابطة محرميت است

اي جنين به رحم زن گيرنده منتقل شده باشد، وظايف و تكاليف زن و شوهر اهد
گيرندة جنين از لحاظ نگهداري، تربيت، نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف پدر 

  .و مادر اوالد است
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  نتيجه
. براي اثبات نسبت مشروع بايد منشاء تشكيل جنين و تكون آن توجه كرد

مرد و تخمك همسر شرعي وي در كلية هاي تشكيل شده از اسپرم  جنين
هاي تشكيل جنين و انتقال آن صرف نظر از مقدمات آن به مرد و زن  روش

در صورتي نطفة آنها قبل از فوت . مذكور منسوب و داراي نسب شرعي هستند
چه بعد از  چنان برند و ها ارث مي مورث منعقد شده باشد و زنده متولد شوند از آن

در  نطفه منعقد و هاي باروري، يا با روش يعي منعقد شود وفوت نطفه به طور طب
جنين از مرد  ،875با توجه به فقدان يكي از شروط ماده  رحم زن استقرار يابد،

ها رابطة نسب و وراثت برقرار  هاي مذكور و گيرندگان آن بين جنين. برد ارث نمي
  .نيست
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  ها نوشت پي

به هر كس اراده كند دختر . آفريند هر چه را بخواهد مي. ها و زمين از آن خداست مالكيت آسمان. 1
را براي آنان جمع  –هر دو  –پسر و دختر ) اگر بخواهد(بخشد يا  بخواهد پسر ميبخشد و به هركس  مي
  .زيرا او دانا و قادر است. گذارد كند و هر كس را بخواهد عقيم مي مي

2. Shank 
3. In Vitro Fertilization 
4. Louise Brown 
5. Oldham 
6. Spermatozoa 
7. Ovule, Ovum 
8. Gamete Intra fallopian Transfer 
9. Intra Cytoplasmic Spermatozoa Injection 
10. Zygote Intra Fallopian Transfer 
11. Surrogacy 
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