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 حقوق مالي و غيرمالي كودكان متولد از روش رحم جايگزين

 1صـادق طباطبائي ســيد محمد

 2مهدی جليلي

 چكيده

های کمكی برای غلبه بر  گير پزشكی، استفاده از درمان های چشم در سایه پيشرفت

استفاده از  ، های نوین روش این ازی زوجين نابارور رو به افزایش است. یكی مشكل نازای

باشد. در این روش مادر جانشين برای به ثمر رساندن  ایگزین به معنای خاص میرحم ج

ف به تحویل کودک به صاحبان از وضع حمل موظ شود و بعد جنين زوج دیگر، باردار می

گذارد مانند هر  ی هستی می که با این روش پا به عرصه اسپرم و تخمك است. کودکی

قوق اعم از حقوق مالی مانند نفقه و ارث و باشد. این ح دیگر دارای حقوقی می کودک

حقوق غيرمالی مانند نسب و حضانت است. بررسی و تبيين دقيق حقوق کودکان متولد 

گذار با وضع  شود تا قانون ها رو به افزایش است باعث می از رحم جایگزین که شمار آن

، از بروز بسياری و نيازهای این گروه از نوزادانجامعه قانونی جامع و مبتنی بر مصلحت 

جا که نوزادانی که با روش رحم جایگزین  از مشكالت در آینده جلوگيری نماید. از آن

شوند مانند کودکان متولد از لقاح طبيعی از حقوق مدنی برخوردار هستند،  متولد می

 نماید. یند باروری تا تولد و حتی پس از آن ضروری میآپرداختن به حقوق آنان در فر

 

  ليديك واژگان

 .جایگزین، حاملگی شخص ثالث، جنين والدین حكمی، رحم مادر جانشين،
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 مقدمه

ه پزشكی یا به علت موج زنانی که به طور طبيعی نابارورند برای رفع مشكل

د نگه دارند، استفاده از رحم رحم خویش تا روز تول توانند جنين خود را در نمی

کار مناسبی به  دادهای معتبر، راهجایگزین به معنای خاص، در قالب یكی از قرار

ها پيش توافق مربوط به استفاده از رحم جایگزین،  رسد. اگرچه از مدت نظر می

احكام شرعی و آثار حقوقی این تراضی در محافل علمی ایران مورد گفتگو قرار 

ی نظرهای خود  و عالمان دینی و اندیشمندان حقوق اقدام به ارائهاست گرفته 

 ملین، هنوز هم بحث جدیدی است که تأا موضوع قرارداد رحم جایگزاند، ام نموده

طلبد تا با نگاهی  دانان می و تفحص زیادی را از سوی متخصصين فقهی و حقوق

 تر تمامی زوایای این موضوع مورد بررسی قرار گيرد. عميق

ای را در  کننده های خيره هرچند این روش درمانی پيشرفت ،در واقع

 ها و به دنبال داشته، ولی در علم حقوق موجب بروز پرسش های پزشكی حوزه

به درستی پاسخ داده نشده و نيازمند هنوز ها  ده که بسياری از آنشمشكالتی 

. یكی از این مسائل، بررسی حقوق استجانبه و تحقيقات گسترده  مطالعات همه

وش باشد. کودکانی که با این ر کودکان متولد شده از روش رحم جایگزین می

شوند، مانند کودکان متولد از لقاح طبيعی از حقوق مدنی برخوردار  متولد می

هستند، این حقوق اعم از حقوق مالی مانند ارث و نفقه و حقوق غيرمالی مانند 

بدیهی است که استفاده از مبانی معمول در  باشد. نسب، والیت و حضانت می

بررسی حقوق نوزادان تولد تواند در  حقوق کودکان متولد از طریق طبيعی نمی

 بخش باشد. یافته از روش رحم جایگزین کامال ثمر

و اگر  شود ساز بروز مشكالت بسياری می عدم تبيين دقيق این حقوق، زمينه

ارچوب مشخصی به خود نگيرد، هدهی نشود و چ تحقيقات در این راستا سازمان
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این  افزون روزباشد. انجام  ناپذیری را با خود به همراه داشته تواند تبعات جبران می

شمار به همراه وجود نكات مبهم   ی درمانی در ایران و وجود متقاضيان بی شيوه

فراوان در این زمينه، مانع بزرگی در راه استفاده از این دستاورد مهم پزشكی به 

ی خاصی از روش رحم جایگزین در  آید. هم اکنون بدون هيچ ضابطه شمار می

قانونی و  با توجه به خألاین روش  ی ادامهشود، اما  ستفاده میدرمان ناباروری ا

 زدایی و بهداشت قضایی در جهت عكس سياست قضاحرکتی  گذار، سكوت قانون

ی این روش مدهااتوجه به پي نظام حقوقی کشور با . از این رو الزم است است

مختلف آن مراحل و قانونمند کردن نظر  نسبت به اظهار ،جدید توليد مثل انسانی

اقدام نماید تا در صورت از زمان انعقاد قرار داد مادر جانشين تا تولد و پس از آن 

 پاسخ صریح حقوقی وجود داشته باشد. ،بروز مشكالت احتمالی

های مختلف روش رحم جایگزین از نظر ارتباط  ابتدا گونهاین مقاله  در

 ، در دو قسمتسپس شده ژنتيكی مادر جانشين با جنين به اختصار بررسی 

والیت( و حقوق مالی )ارث و نفقه(  حضانت، ترین حقوق غيرمالی )نسب، مهم

 شده است.تبيين متولد شده از این روش  کودکان

 

 هاي كمک باروري  انواع جانشينی در روش

 ی استفاده از روش مادر جانشين در بارداری انواع گوناگونی دارد که نحوه

ها، در آثار و نتایج حاصله و  ا جنين در هر یك از آنب ارتباط ژنتيكی مادر جانشين

ه سزایی ثير بق و تكاليف اشخاص دخيل در این فرآیند تأانتساب و به تبع آن حقو

 گيرد: داری به چهار روش صورت میدارد. جانشينی در بار

وقتی زوج دارای اسپرم و  استفاده از تخمک اهدایی: جانشينی با -

شود به این صورت که اسپرم زوج  این روش استفاده می زوجه فاقد تخمك باشد از
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شود. در  با تخمك اهدایی از طریق لقاح بارور و در رحم مادر جانشين قرارداده می

 ی پدر حكمی و مادر جانشين با کودک ارتباط ژنتيكی دارند ولی زوجه ،این روش

اط و فاقد هرگونه ارتبشود  میمحسوب « مادر متقاضی» ،مرد صاحب اسپرم

 ژنتيكی با جنين است.

نابارور در این روش زن و شوهر  جانشينی با استفاده از جنين اهدایی: -

بدیهی است در  کنند. ر جانشين استفاده میاز جنين اهدایی برای باردار کردن ماد

کدام با کودک ارتباط ژنتيكی  این روش نه زوج نابارور و نه مادر جانشين هيچ

 ندارند.

جنين از  ونابارور و زوج بارور است  در این روش زوجه :جانشينی جزیی -

جنين از نظر  ،شود. در نتيجه اسپرم زوج و تخمك مادر جانشين تشكيل می

ژنتيكی با پدر حكمی و مادر جانشين ارتباط دارد ولی با مادر حكمی هيچ 

 ارتباطی ندارد.

مك اسپرم و تخ در این روش والدین حكمی )متقاضی( جانشينی كامل: -

تواند جنين را  نمی یدليل اختالل و بيماری رحمه بفعال دارند ولی مادر حكمی 

اسپرم و تخمك والدین بين  ،در نتيجه .و پرورش دهد ردنگه داخود در رحم 

جنين  ،در روز سوم گيرد و میحكمی در محيط آزمایشگاه لقاح مصنوعی صورت 

ش مادر جانشين تنها تا در این رو د.شو داده میدر رحم مادر جایگزین قرار 

کودک حامل جنين است و از لحاظ ژنتيكی هيچ ارتباطی با  ،رشد نهایی ی مرحله

 (.99-93صص ،ش.1921صادقی،)آخوندی؛  ندارد

زوجيت  ی نظر از این که به دليل عدم وجود رابطه های اول و سوم صرف روش

دینی و  اندیشمندان ی متقاضی مورد پذیرش همهميان زن صاحب تخمك و مرد 

و جانشينی در  در عمل نيز کاربرد زیادی پيدا نكرده نگرفته، علمای حقوق قرار
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از و  (319ص ،ش.1921 )سيفی، محدود شدهچهارم  دوم وبه روش  بارداری عمدتاً

 )جالليان، چهارم است روش ،رحم ی ارهشكل اج ترین ميان این دو روش نيز رایج

 .(923ص  ،ش.1921

 حقوق مالی و غير مالی کودکان متولد از روش چهارمدر این نوشتار تنها 

  شده است.بررسی ترین مصداق رحم جایگزین  ترین و رایج کامل یعنی بارزترین،

 

  مالی حقوق غير -الف

توان گفت که در ميان آثار وضعی قرارداد استفاده از  : به جرأت مینسب -1

شن شدن نكات مبهم زیرا رو ؛است موضوعترین  مهم ،روش رحم جایگزین، نسب

تری  اطمينان بيش با شود در سایر آثار وضعی بتوان میپيرامون این موضوع باعث 

با روشن شدن این موضوع که کودک متولد شده از روش  ،در واقع نظر کرد.  اظهار

ها  ، بسياری از پرسششود منتسب می یرحم جایگزین، به کدام شخص یا اشخاص

 نسب بر مبحث نوشتارشود. از این رو در این  می پاسخ دادهنيز در مباحث بعدی 

 تری شده است. تمرکز بيش

 : در خصوص ماهيت نسب چهار نظریه مطرح است

 کند قانون یا شرع آن را جعل می نسب یك حقيقت شرعيه است که صرفاً -

گذار آن را مشروع و قانونی بداند، نسب مشروع  بدین معنا که هر نسبی را که قانون

 است. و قانونی

انتقال  ه از طریق ژنتيكی یاطبيعی و تكوینی است ک ، امر واقعی نسب یك -

انتقال این  ی چه نحوه اجزای سلولی و ژنتيكی یك شخص قابل تحقق است اگر

 اجزا مشروع نيز نباشد.
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نسب یك حقيقت عرفی است یعنی هر رابطه و نسبی را که عرف قابل  -

گونه که حقوق اسالم نسب خونی  همان ؛ذیردپ تحقق بداند قانون نيز همان را می

 قبل از اسالم را که عرف پذیرفته بود تنفيذ کرده است.

 ی اعتباری است که از راه قانون یا عرف یا اراده ی یك رابطه نسب صرفاً -

خونی و ژنتيكی بين طرفين  ی طرفين رابطه قابل تحقق است اعم از اینكه رابطه

 وجود داشته باشد یا خير.

گاه از سوی شارع  وان نسب اگرچه دارای احكام فراوانی است، اما هيچعن

گر آن  گذار تعریف خاصی از آن ارائه نشده است. این موضوع نشان مقدس یا قانون

رفی نسب توجه گذار به معنای ع است که در تعریف نسب، شارع مقدس و قانون

را با توجه به حكيم زی  است،را معتبر دانسته نسب  ی عرفداشته و همان مفهوم 

بود،  می گذار و شارع مقدس، اگر غير از معنای عرفی نسب مورد توجه  بودن قانون

نمود تا تأخير بيان از زمان احتياج به  بایست معنی مورد نظر را تعریف می می

ی نسب، حقيقت و تأسيس  گذار اسالم در مسأله قانون ،وجود نياید. به عبارت دیگر

ای  يهو در این زمينه حقيقت شرعاست رف ایجاد نكرده متفاوت از تأسيس ع

ای خاص در  زنا، به دليل مصالحی و بر اساس ادلهال موجود نيست و تنها در ولد

و  تعاریفی نيز که در فقه .بعضی از احكام مترتب بر نسب، تصرف شده است

صدد تبيين است همگی در از نسب شده (253ص ،ش.1933 )امامی، دکترین حقوقی

ی دو  ن یك انسان از ترکيب نطفهباشند. عرف، تكوّ ود معنای عرفی نسب میحد

نسب امری  ،داند. در واقع نسبی می ی انسان مذکر و مؤنث را منشأ اعتبار رابطه

است اعتباری که دارای منشأ اعتبار واقعی و حقيقی است و با وضع قانون یا 

زیرا بنابر ( 131ص ،ش.1921،زوینی)علوی ق توان این رابطه را تغيير داد قرارداد نمی
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 ،و همكاران )دلير راد اثر و نامشروع است انعقاد چنين قراردادی بی ،فقهی ی ادله

 .(212-213 ص ،ش.1921

کودکان متولد شده از روش رحم  در رابطه با نسب پدری و نسب مادری 

ها  آن ای وجود دارد که آثار فراوانی بر هر یك از نظرات عمده جایگزین، اختالف

ب مادری از این رو در دو قـسمـت به بررسی نسـب پدری و نس د.شو  مترتـب می

 پردازیم. ایـن کـودکان می

 

 ينسب پدر -1-1

شده از روش رحم جایگزین چه  پيرامون این موضوع که پدر کودک متولد

ها  ن مختصر این دیدگاهيابتدا به تبي . کسی است، سه دیدگاه عمده وجود دارد

که با مبانی فقهی و ای را  ، نظریه آننقد و بررسی و سپس ضمن ازیم پرد می

 .گزینيم بر می تری دارد بيش انطباقی ما حقوق

بارداری با روش رحم جایگزین تعریف زنا شامل : اگرچه دیدگاه اول

با تعریف فقهی زنا تطابقی ندارد و مصداق زنا شود و بارداری از این طریق  نمی

اما کودک متولد از روش رحم جایگزین، فاقد نسب  (392ص ،3ج تا، بی حلی،) نيست

زیرا حمل و والدت باید در فراش و با نزدیكی بين زن و شوهر صورت  ؛پدری است

  در حالی که در بارداری به روش رحم جایگزین، (131ص ،ق.1311 )صدر، گيرد

کودک  پس است شوهر صورت نگرفته ایجاد حمل در فراش و با نزدیكی بين زن و

 .(122ص ،ش.1921 )گواهی، شود به زوج که صاحب اسپرم است منتسب نمی

ی افراد  : طرفداران این دیدگاه به مفاد قرارداد منعقده به وسيله دیدگاه دوم

عاقل و بالغ و تعيين والد براساس آن توافقات توجه دارند. این دیدگاه در 
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االتباع است  و الزم کشورهایی که تمام مفاد قرارداد رحم جایگزین صحيح

 .(919-913ص ،ش.1921 )رحيمی، داردطرفدارانی 

: این دیدگاه به ارتباط ژنتيكی کودک توجه دارد و کسی را پدر  دیدگاه سوم

داند که اسپرم او در تشكيل جنين نقش داشته است. از نظر  این کودک می

در منی وی ی پدر، اسپرم موجود  ی جنين از ناحيه ی سازنده ماده  پزشكی نيز

در عرف عام نيز انتساب به پدر، مبتنی بر پيدایش . (133ص ،ش.1922 )دهقانی، است

شده از روش رحم جایگزین از نظر  کودک متولد ،ی اوست. بنابراین کودک از نطفه

)گرجی و  باشد منتسب به صاحب اسپرم می  ،و عرفی لغوی، زیستی، ژنتيكی 

ی با کودک ا جانشين، هيچ رابطه و همسر مادر (392ص ،ش.1921 ،همكاران

این طفل فرزند  از جهت حرمت نكاح، اما تا پدر او به حساب آید شده ندارد متولد

)گرجی  تواند با چنين دختری ازدواج کند زوجه اوست و اگر دختر باشد شوهر نمی

بسياری از آیات و روایات نيز این موضوع قابل  از. (399ص ،ش.1921، و همكاران

ی پدری با کودک  است که تنها صاحب اسپرم موجود در منی، رابطهاستنباط 

 :دشو اشاره میای از آن  نمونه در زیر به . شده دارد متولد

 

 آیات 

: آیا انسان گمان َمنيي ََيَّنَ نَمَ مَ َةَ طفَ ن ََكَ مَيَ ل َي.َأ َدَ سَ َكَ ترَ نَيَ أ ََنسانَ ألاَ َبَ حسَ ي َأ َ -

ی از منی که در رحم ریخته ا کند بی هدف رها شده است. آیا او نطفه می

 شود، نبود؟ می

َخَ ن َأ  ََ- َألاَ قنَ لَ ا ما انسان را از  1:صيرأ َب ََميعا َسَ َلناهَ عَ جَ فَ َليهَ بتَ ن ََمشاجَ أ ََةَ طفَ نَن َمَ َنسانَ ا

 مختلطی آفریدیم و ما او را شنوا و بينا قرار دادیم. ی نطفه
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 روایات

لَوطاَأ مرأ ةَفنقلتَمائهَأليَعنَرج)ع(َ:َسا لتَأباَعبدأللهََعنَمعليَبنَخنيسَقال -
َفقال َفحملت َبكر َألحدَجارية َألجارية َعلي َو َألرجم َألمرأ ة َعلی َو َللرجل َألولد : 

 )ع( : از امام صادق گوید معلی بن خنيس می : (119ص ،ه.1313 )حرعاملی،

گاه زن آب او را در اثر  آن مردی با زن خود آميزش کرده،   پرسيدم

فرمود: )ع( کنيز باردار شده است. امام  مساحقه به کنيزی منتقل کرده و

بچه ملحق به مرد است و زن باید سنگسار شود و بر کنيز حد اجرا 

 شود. می

و اکثر فقها نيز بر آن  شود چه از مدلول این آیات و روایات حاصل می آن

پدر  ، . بر این اساس شود اعتقادند، این است که کودک به صاحب اسپرم ملحق می

 (.11ص ،ش.1915 ،)یزدی باشداحب نطفه کسی است که ص

 

 تحليل و ارزیابی

از سه دیدگاه مزبور، دیدگاه اخير از استدالل و مبانی استوارتری 

 برخورداراست. 

چه سبب انتساب کودک به پدر  رسد، زیرا آن دیدگاه اول صحيح به نظر نمی

زن و  هاست و خصوصيتی در نزدیكی بين ی زوجيت بين آن شود رابطه و مادر می

؛ 123-125صص ،5ج ،ش.1912 )امامی، شوهر وجود ندارد تا در تحقق نسب مؤثر باشد

ی زوجين در چه مكانی نهاده و  که نطفه در واقع این(. 22ص ،ش.1911 کاتوزیان،

باشد  چه مهم است تعلق نطفه به زوجين می تكثير شده است اهميتی ندارد، آن

 )ناصری، ن وصفی مـوجود استکه در بارداری به روش رحم جایگزین، چني

طبيعی یا غيرطبيعی بودن روند به وجود آمدن  ،به عبارت دیگر (.119ص ،ش.1921
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آثار مترتب بر آن ندارد، زیرا  فرزند، هيچ تأثيری در حقوق و وظایف فرزندی و 

باشد و ایجاد  نزدیكی بين زن و شوهر به عنوان مصداق معمول بارداری می

به آميزش طبيعی نيست، بنابراین آميزش طبيعی به  ی مشروع، منحصر رابطه

خودی خود خصوصيتی ندارد تا بود و نبود آن مالکی برای الحاق یا عدم الحاق 

 (. 21ص ،ه.1315 )مومن قمی، کودک به پدر و مادر باشد

تواند مورد پذیرش قرار گيرد، زیرا  چون دیدگاه اول، نمی دیدگاه دوم نيز هم

آید و منشأ  اد نطفه از نزدیكی بين زن و مرد به وجود میی انعق نسب به واسطه

توان این رابطه را تغيير داد. به  پس با انعقاد قرارداد نمی  2تكوینی و واقعی دارد،

اگرچه قرارداد استفاده از روش رحم جایگزین با توجه به اصل  ،عبارت دیگر

فته شود و بر اساس قانون مدنی پذیر 11ی  تواند در قالب ماده حاکميت اراده می

د، اما شوها ایجاد  ی آن اصل حاکميت اراده، تعهدات طرفين قرارداد بر اساس اراده

تواند بر اساس  ی آثار قرارداد نمی در قرارداد استفاده از روش رحم جایگزین، همه

به صورت قهری و   ای آثار قهری مانند نسب، ی طرفين تعيين گردد و پاره اراده

این دیدگاه سوم  بر بنا (. 311ص ،ش.1921 رو، )رخشنده شود مترتب می غيرارادی بر آن

 صائب و با مبانی فقهی و حقوقی سازگارتر است.

 

 نسب مادري  -2-1

برای توليد و پرورش جنين، زن دو نقش عمده دارد: یكی دادن تخمك و 

ترکيب تخمك با اسپرم مرد و دیگری جای دادن این موجود مرکب در رحم، 

پدر تنها از نظر  ،در واقع(. 921ص ،ش.1913 )مهرپور، ذیه و رشد و نموجهت تغ

نظر ژنتيكی،  ا مادر هم ازی طبيعی و خونی دارد، ام ژنتيكی با فرزند خود رابطه

داری کودک  یعنی از طریق تخمك و هم از نظر فيزیولوژیك، یعنی از طریق نگه
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روشن، )حمداللهی؛  ردی خونی و طبيعی دا در رحم خود با فرزند خویش رابطه

 (.111ص ،ش.1922

شده در رحم  اگر اسپرم مردی با تخمك زنی ترکيب گردد و جنين تشكيل

در این کودک و مرد، پدر زن، ما ،گونه تردیدی آن زن پرورش یابد، بدون هيچ

ا در روش استفاده از رحم جایگزین، اسپرم و تخمك زوجين )پدر و مادر اوست. ام

ر رحم زن دیگری )مادر جانشين( کاشته شده و باردار حكمی( پس از لقاح د

شود. در این حالت هر یك از این دو زن، یكی از طریق تخمك و دیگری از نظر  می

شده ارتباط طبيعی دارند. حال این سؤال  دداری در رحم خویش با کودک متول نگه

ی  هست؟ در این رابطه جدای از نظر عدکه مادر این کودک کي شود مطرح می

شده را فاقد  ت عدم وقوع نزدیكی بين زن و شوهر، کودک متولدقليلی که به عل

سه دیدگاه عمده وجود دارد که به طور ( 11ص ،ش.1912 )حاتمی، دانند نسب می

 د.گير جداگانه تبيين و مورد نقد و بررسی قرار می

 

 دیدگاه اوّل

اه بر این طرفداران این دیدگ  .والدت، مالک انتساب کودک به مادر است

اعتقادند که مالک اثبات نسب مادری، والدت کودک از مادر است و این والدت 

آورد، از نظر بيولوژی مادر  که زنی که کودک را به دنيا می دليل قاطعی است بر این

توان از وابستگی کودک نسبت به مادر  در عين حال که نمی حقيقی طفل است.

ود، چون جزئی از پيكر خویش نگه داشته و ها کودک را در رحم خ جانشين که ماه

 از اوست، چشم پوشيد ثر ی وجود و رشد روانی و جسمی جنين، متأ همه

از جمله طرفداران این نظریه آیات عظام (. 929-923صص ،ش.1921 معلم، )رضانيا

به عنوان باشند.  تر فقهای اهل سنت می اراکی، معرفت، تبریزی و بيش ، خوئی
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ی زن صاحب تخمك، معد  نمایند که نطفه چنين استدالل می اراکیاهلل  نمونه آیت

ی به دنيا  است برای زن صاحب رحم، و عامل دوم یعنی رحم جزء اخير علت تامه

 شود آمدن کودک است، پس اوالد به دومی یعنی زن صاحب رحم ملحق می

گونه این اهلل روحانی برای اثبات این دیدگاه  آیت (.919ص ،ش.1921 )گرمارودی،

بر متفاهم عرفی است موضوعاتی که در لسان شرع گرفته شده  :کنند استدالل می

شود و در هر موردی اگر نظر شارع مقدس بر خالف آن باشد تصریح  حمل می

صاحب تخمك مادر است تصریحی در بين نيست و از  هو در این مورد ک کند می

َأ َأ َ» ی آیه َأ َهَ هات َمَّن َأل َلَّم ، پرورش در  شود که تمام موضوع استفاده می« مهَ دن َل َائیَوَ لَ ا

 (.235ص ،1925 )مرقاتی،رحم است 

که برای اثبات ادعای خود به تعریف مادر  طرفداران این دیدگاه، جدای از آن

 کنند: نمایند، به بعضی از آیات نيز استناد می ها استدالل می نامه در لغت

َمَ نكَ مَ َرونَ ظاهَ ي ََذينَ ّلَأ ََ- َنَ م َأ  َهَ هاتَ مَّأ ََنَّماهَ َمهَ ساءَ ن َأ َم َأَ هَ هات َمَّن َوَ لَّم َألل ائي  9:مهَ دن َلَ ا

کنند، آنان مادرانشان نيستند، مادرانشان  کسانی که با زنان خود ظهار می

 اند. ها را زاده تنها کسانی هستند که آن

این دسته از فقها از این قبيل آیات به این صورت بوده است که  ی استفاده

آورد، نه زنی که تخمك متعلق به  دانند که کودک را به دنيا می مادر را زنی می

 اوست.

 

 دیدگاه دوم 

این دیدگاه در ميان . ی ژنتيكی، مالک انتساب کودک به مادر است رابطه

 ،2ج ،ش.1919 ، )موسوی خمينی خمينی اهلل آینفقها طرفداران زیادی دارد از جمله 
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 مكارم شيرازی (222ص ،ش.1922 ای، )حسينی خامنه ای اهلل خامنه آیت (511ص 

 (.151ص  ،2ج ،ش.1921 )فاضل، فاضل لنكرانی (111ص  ،2ج ،ش.1922 )مكارم،

طرفداران این دیدگاه بر این اعتقادند که مالک مادر بودن، همانند مالک پدر 

بودن است و چون بدون هيچ تردیدی از نظر دانش پزشكی منشأ پيدایش و سلول 

ی مادر، تخمك زن است لذا از انتساب کودک چه از  حيهی جنين از نا سازنده

لحاظ طبيعی و ژنتيكی و چه از لحاظ اخالقی و عرف و عادت به صاحب تخمك، 

دليل دیگر تشابه با  (.113ص ،ش.1922 روشن،)حمداللهی؛  توان چشم پوشيد نمی

 رود، طبعاً اسپرم است یعنی چون هميشه صاحب اسپرم، پدر کودک به شمار می

 (.111ص ،ش.1921 )ناصری، شود حب تخمك نيز مادر او محسوب میصا

ل يه َ»ضمن استناد به آیاتی نظير  این گروه َنّْبت  اج  َأ ْمش  ة  َنُْطف  ن َم  ان  نس  َأْلا   ل ْقن ا َخ  أ  نّا

أ ير  َب ص  ا يع  م  َس  اه  لْن  ع  من ؤ)م شناسند هيچ نسبی بين مادر جانشين و کودک نمی «ف ج 

( زیرا تخمك مادر جانشين در پيدایش کودک شرکت به بعد 31ص ،ه.1315 قمی،

وی نيز سبب و صرف تكامل یافتن و گذراندن مراحل رشد در رحم است نداشته 

ی نسبی، تنها بين کودک و زن  ، بدین ترتيب رابطه دشو به وجود آمدن نسب نمی

 (.1123، صش.1915، یزدی ؛111ص ،ش.1915 )شهيدی، دشو صاحب تخمك برقرار می

است و  در لغت به معنای اصل شيیء« ام» ی هژاستدالل دیگر این است که وا

آورد این است که اصل جنين از  سبب اطالق آن به زنی که کودک را به دنيا می

یافته را  داری و تعذیه تخمك لقاح نقش حفظ و نگه رحم صرفاً ،به عالوه اوست.

یق شير دادن است و چنين ، تغذیه کودک از طر طور که پس از تولد دارد، همان

که صفات وراثتی کودک  این ،دليل دیگر شود. زنی مادر حقيقی کودک تلقی نمی

 (.231ص  ،ش.1925 )مرقاتی، شود که تخمك از اوست فقط از زنی منتقل می
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در پاسخ استدالل کسانی که برای اثبات مادر بودن زنی که وضع حمل کودک را 

ّنَ» ی آیهدهد، به  انجام می مَْه  ل ْدن ه  ْمَأ  ّلاَألّلائ يَو  ات ه  ْمَأ  ْنَأُّمه  ات ه  این  .اند کرده تمسك «أُّمه 

مزبور به معنای زایمان نيست زیرا در  ی در آیه« ولدن» ی واژه :گویند گروه می

 ی در سوره مثالً اخبار برای پدر نيز همين تعبير به کار رفته است. ن و بعضی ازآقر

ل دَ وَ » :فرماید بلد که می َو  ا م  َو  أل د  وجودی فرزند خود  در منشأیعنی پدر و ما« و 

به کار رفته « وضع»سخن از زایمان آمده با عبارت جا در آیات قرآن هر  هستند.

اَأ  نّيَر بََّق ال تَْ» :فرماید آل عمران که می ی سوره 21 ی است مانند آیه ْعت ه  ض  « أُنث ىَو 

ا»: رمایدف سوره احقاف که می 15 ی یا در آیه َك ْره  ْته  ع  ض  و  َو  ا َك ْره  َأُُمه  ل ْته  م   )مرقاتی،« ح 

کسی موجب نسب  ی صرف تولد از نطفه ،به عالوه (.235-231 صص ،ش.1925

 (.931ص ،31ج ،)نجفی شرعی نيست

 

 دیدگاه سوم

گروهی از . والدت و ارتباط ژنتيكی، هر دو مالک انتساب کودک به مادر است

ای این نظریه را تقویت نمایند که  ی ادله اند با ارائه سعی کردهدانان  فقها و حقوق

توانند مادر  یك از آنان می امكان تعلق طبيعی کودک به دو زن وجود دارد و هر

از ميان فقها (. 231-231صص ،ش.1925 )مرقاتی، طبيعی و قانونی طفل به شمار آیند

 )گرمارودی،قی تهرانی آیات عظام موسوی اردبيلی و صاد دانان معاصر، و حقوق

شده از  کودک متولد ( 13ص ،ش.1921 زاده، )قاسم زاده و دکتر قاسم( 919ص ،ش.1921

دانند و برای آن اشكالی جز خالف عادت  رحم جایگزین را دارای دو مادر می

بودن، قائل نيستند و بر این باورند که کودک را باید هم به صاحب تخمك نسبت 

ی نخستين انسانی را صاحبان اسپرم  ين، زیرا اگرچه هستهداد و هم به مادر جانش

کنند ولی این مقدار کافی نيست و توليد اعضاء و جوارح به  توليد می  و تخمك،
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ویژه در جریان تبدیل جنين به هيأت انسانی به مادر جانشين نسبت داده 

نسبت دادن چنين کودکی به دو مادر با مبانی و اصول  ،شود، بنابراین می

 ذیرفتنی است.پ

توان گفت زن صاحب  له توجه شود میاگر از دید زندگی کودک به این مسأ

رحم یا اجير با نوزاد بيگانه نيست زیرا این کودک در دوران جنينی از خون این 

ترین غذای این  این حمل مناسب زن تغذیه کرده و بعد از والدت نيز شير ناشی از

تر از صاحب تخمك  این زن به کودک کم ی چون عالقه ،اینبنابر . کودک است

ها با وی  نيست و کودک به شير این مادر و گرمای عاطفی و تپش قلب او که مدت

، شایسته نيست که نوزاد را از شير این مادر و  نياز مبرم دارد است نوس بودهمأ

از این  نوس قرار دهيم.نيم و او را در محيطی نامأاحساس و عواطف وی محروم ک

ر است از جهت حرمت نكاح و حق مالقات و توارث و انفاق این زن را هم رو بهت

چه این طرز تفكر مشكالتی در روابط مردم به وجود خواهد  مادر طفل بدانيم گر

 (.393ص  ،ش.1921 )گرجی و همكاران، آورد

پذیر نيست زیرا در آیات و  نقلی امكان ی اثبات دیدگاه دو مادری با ادله

و به   یا صاحب رحماست تخمك به عنوان مادر معرفی شده روایات یا صاحب 

دليل نو بودن بحث تعلق کودک به دو مادر، در نصوص دینی مطلبی به چشم 

و  ن کودک غير قابل انفكاکخورد ولی از نظر عقلی دو نقش مهم زن در تكوّ نمی

 است. اغماض

مادر جانشين را در  -اهلل صانعی ازجمله آیت -بعضی از طرفداران این دیدگاه

، او را مادر  از جهت حرمت نكاح و منحصراً  حكم مادر رضاعی کودک تلقی کرده

 (. 393ص ،ش.1921 ) گرجی و همكاران، اند طفل قلمداد کرده
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رسد و اطالق  مادر جانشين با مادر رضاعی صحيح به نظر نمی ی ولی مقایسه

. در حالی که در روش رحم جایگزین  تمجاز اس به مادر رضاعی قطعاً« مادر»

تواند در انتساب  نقش صاحب تخمك و صاحب رحم یك امر تكوینی است که می

 ، حقيقی است. ای را ایفا نماید و اطالق مادر به هر دو کودک به هر دو نقش عمده

تخمك از  ی امروزه از نظر پزشكی این امكان فراهم آمده است که هسته

تخمك زن دیگری جایگزین آن  ی ه جدا شود و هستهسيتوپالسم اطراف هست

د و هر دو زن از نظر بيولوژیك با هم مشترک شوند. اکنون باید از کسانی که شو

این تخمك که از  ی باره ال کرد که درؤفقط صاحب تخمك را مادر می شناسند س

چه موضعی خواهند داشت و کدام یك را مادر  است دو زن استحصال شده

این در موضوع مورد بحث  بر بنا راهی جز مادر دانستن هر دو ندارند. قطعاً دانند. می

 (. 231 ص ،ش.1925)مرقاتی،  اند مادر طبيعی کودک ،نيز باید گفت هر دو زن

 

 تحليل و ارزیابی

د، طرفداران دیدگاه دوم دارای شای که  ذکر  از سه دیدگاه عمده

  های پزشكی، اساس یافته و برزیرا بدون شك   تری هستند، های محكم استدالل

شده از این روش که آغاز آفرینش وی و نخستين جزء وجود  ی کودک متولد نطفه

ی  آید و همين آفریده اوست، از لقاح اسپرم و تخمك مادر حكمی او به دست می

صرف گذراندن مراحل رشد  ی وجود این  کودک است و نخست، نخستين مرحله

 (.12ص ،ش.1913 من قمی،ؤ)م اشدب در رحم سبب تحقق نسب نمی

پاسخ به استدالل کسانی که والدت را مالک انتساب کودک به مادر  در

آیاتی که طرفداران این دیدگاه به آن استناد  ،اوالً :توان گفت دانند می می

شما را  نيستند تا گفته شود هر کس «ام»نمایند در مقام بيان مفهوم شرعی  می
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بيان ویژگی حمل و زایمان در آیات مورد استناد  ،؛ ثانياًمادر شماست زایيده است، 

زایمان  این گروه از باب غلبه است، زیرا در آن زمان تنها راه تشخيص تكون فرزند، 

نقش مادر را تنها حمل و زایمان کودک   و زایيدن بوده و عرف در تولد کودک،

 ،ش.1921، لممع )رضانيا دانسته و نقشی برای تخمك زن قائل نبوده است می

 (. 921-922صص

در ردّ استدالل کسانی هم که معتقدند والدت و ارتباط ژنتيكی مالک 

 پذیرش این نظریه با آیات قرآنی : اوالً،توان گفت می  انتساب کودک به مادر است،

دَْ) ل ق  ل ْقن اَو  انَ َخ  نس  نَأْلا   ال ةَ َم  ل  ينَ َّمنَس  21َ}َط  ْلن اهَ َث مَّ{ ع  ةَ َج  أرَ َف يَن ْطف  که مبدأ  3(ّمك ينَ َق ر 

که نطفه  است پيدایش انسان را نطفه قرار داده و رحم را یك قرارگاه معرفی نموده

دو  ،ثانياً(. 113ص ،ش.1922 روشن،)حمداللهی؛  دهد، منافات دارد را در خود جای می

ی حضانت و  بروز مشكالتی بين دو مادر در زمينه امكان  مادر داشتن این کودک، 

آورد، زیرا عالوه بر ابهامی که در وضعيت آتی  داری از کودک را به وجود می نگه

ها در ميان است که در  کودک با دو مادر وجود دارد، پای عواطف و احساسات آن

 ،ش.1921 ، )جوادی کند مقام اختالف بين دو مادر، کار محاسبه را دشوار می

 رهای غربی به وجود آمده استهای کشو این موارد در دادگاه ای از نمونه (.133ص

 (.355ص ،ش.1921 )کاتوزیان،

 

 حضانت -2

داشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظيم روابط او با خارج  نگه ،حضانت

حضانت به منظور حمایت از صغير و برای  (.192 ص ،ش.1931 ، امامی)صفایی؛ است 

انون مدنی و ق 11121و  11125داری جسمی و روحی اوست که مطابق مواد  نگه

 )جبعی عاملی، آید نظر بسياری از فقها، هم حق و هم تكليف والدین به حساب می

 .(313ص ،5ج تا، بی
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شده از روش رحم جایگزین با  اما سؤال این است که حضانت کودک متولد

االصول قراردادی  که علی چه کسی است؟ برخی بر این اعتقادند که با توجه به آن

د احتمال اختالف نسبت به شو ن منعقد میيی و مادر جانشمادر حكمبين پدر و 

حل   سرپرستی کودک، منتفی است و اختالفات احتمالی بر مبنای قرارداد منعقده،

 شود که در قرارداد، مشخص شده است د و کودک به کسی داده میشو و فصل می

وانين رسـد، زیرا ق این دیدگاه صحيح به نظر نمی(. 51ص  ،ش.1921 زاده، )قاسم

باشد که ارتباط تنگاتنگی  داری از کودک، جزء قوانـيـن آمـره می حضـانت و نگـه

خالف آن تراضی نمایند و  توانند بر با نظم عمومی دارد و از همين رو والدین نمی

هم   چرا که حضانت، به عنوان نمونه، حضانت طفل را به شخص دیگری بسپارند، 

 حق و هم تكليف والدین است. 

چون مادر  دیگر هم بر این اعتقادند که باید دید فرزند  چه کسی را هم برخی

به (. 35ص ،ش.1922 )مستولی، داند، صاحب تخمك یا مادر جانشين را؟ خود می

ز شخصی باشد که دادگاه حضانت تواند معيار تمي مصلحت کودک می ،عبارت دیگر

ای را  د یا بيگانهنر را برگزیبا همين معيار باید پدر یا ماد سپارد. کودک را به او می

تی اجتماعی است که مَحضانت تنها حق پدر یا مادر نيست، سِ نان ترجيح داد.آبر 

 گيرد در اعطای آن شایستگی و توان به عنوان شرط ضروری مورد توجه قرار می

 (.352 ص ،ش.1921، )کاتوزیان

نه  است حق و تكليف والدین   این نظر نيز قابل خدشه است، زیرا حضانت،

پدر و   . بر اساس نظری که در بحث نسب پذیرفتيم، صاحب اسپرم، اشخاص دیگر

ی  بنابراین حضانت کودک بر اساس ماده  صاحب تخمك، مادر این کودک است،

مجمع تشخيص مصلحت نظام با رعایت مواد باب دوم  22اصالحی سال  1113

تخمك و سپس بر ی صاحب  تا هفت سالگی برعهده  کتاب هشتم قانون مدنی،
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واگذاری حضانت به اشخاص ثالث در راستای  ی صاحب اسپرم خواهد بود. عهده

رعایت مصلحت کودک هم منوط به احراز عدم صالحيت والدین است که در مورد 

کند خواه به طریق طبيعی متولد شده باشد یا به روش  تمام کودکان صدق می

 . رحم جایگزین

 

 والیت -3

قوقی عبارت است از سلطه و اختياری که قانون به والیت در اصطالح ح

دهد، به کسی  جهتی از جهات به شخصی برای انجام دادن امور مربوط به غير می

  که این سمت را دارد، ولی گویند و والیتی که به حكم قانون اعطا شده است،

 (.211 ص ،ش.1922)یثربی قمی،  شود والیت قهری ناميده می اصطالحاً

صاحب اسپرم را، پدر واقعی کودک   که ما در مبحث نسب، ه اینبا توجه ب

  قانون مدنی که در مقام تعيين اوليای قهری، 1121ی  دانستيم و با عنایت به ماده

، «هر یك از پدر و جد پدری نسبت به اوالد خود والیت دارند»دارد  مقرر می

 پدرِ بع او پدرِپدر حكمی و به ت  توان اعالم نمود در بحث رحم جایگزین، می

 شوند. اوليای قهری کودک محسوب می  حكمی،

 

 حقوق مالی -ب

 ارث -1

نسب یكی از موجبات ارث است و بدون  1قانون مدنی، 211ی  بر اساس ماده

شده از روش رحم جایگزین، دارای نسب مادری و پدری  کودک متولد  شك،

قانون مدنی، ارث به بعد  211باشد و مطابق مقررات ارث مذکور در مواد  می

د، شمشخص  پدر و مادر این کودک  ر بحث نسب،که د برد. با توجه به آن می
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تعيين تكليف پيرامون ارث او با مشكل خاصی مواجه نيست، در واقع کودک به هر 

ها توارث ثابت است. بنابراین چون کودک  کس که منسوب باشد ميان آن

ی طبيعی دارد و  علقه  احب اسپرم،شده از این روش از نظر بيولوژی با ص متولد

 ها برقرار است. ی توارث بين آن شود، رابطه ، پدر کودک محسوب می صاحب اسپرم

شده از روش رحم جایگزین و مادر  ی توارث بين کودک متولد پيرامون رابطه

که در بحث نسب، زن صاحب تخمك را مادر کودک دانستيم،  نيز، با توجه به آن

است. البته  ن کودک و مادر حكمی )زن صاحب تخمك( برقراری توارث بي رابطه

 )مقصودی، برد ای بر این اعتقادند که این کودک از مادر جانشين نيز ارث می عده

.  دانند با این استدالل که مادر جانشين را مادر رضاعی کودک می( 33 ص ،ش.1922

يچ ارتباط ژنتيكی با سو کودک ه رسد، زیرا از یك اما این عقيده صحيح به نظر نمی 

مادر جانشين ندارد و از سوی دیگر بر فرض که مادر جانشين را مادر رضاعی 

بر  زیراها به وجود نخواهد آمد  ی توارثی بين آن کودک بدانيم، باز هم هيچ رابطه

ی  تنها اثر رابطه ی،فقهمتون چنين  و هم 2قانون مدنی 1131ی  اساس ماده

 ی توارث. نكاح است نه ایجاد رابطه ی لهسأایجاد محرميت در م  رضاعی،

،  در صورتی که عالوه بر صاحب تخمكسؤال این است که به هر حال 

توان در آن  ، مادر کودک محسوب شوند آیا می صاحب رحم نيز مادر باشد و هر دو

 توارث را با دو مادر محقق دانست؟  ی واحد رابطه

ماع موجبات متعدد ارث را در قانون مدنی که اجت 215ی  با توجه به ماده

یك نفر پذیرفته است باید گفت هر کس که یكی از اقسام خویشاوندی مذکور در 

قانون مدنی را که موجب ارث است داشته باشد به لحاظ هر خویشاوندی نصيب 

برد زیرا قانون هر یك از آن روابط را به تنهایی از موجبات ارث  خود را از ترکه می

هم از مادر حكمی و هم از  ،کودک ،بنابراین (.111 ص ،ش.1912می، )امادانسته است 
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و در صورتی که کودک متولد از روش رحم  مادر جانشين ارث خواهد برد

آن دو بر روی هم یك سوم ماترک در صورت  جایگزین پيش از آن دو بميرد،

 ،ش.1913 )شهيدی،ترک در صورت داشتن حاجب  نداشتن حاجب و یك ششم ما

 برند که باید بين خود به تساوی تقسيم کنند. را به ارث می (112 ص

 

 نفقه -2

زمانی قابل بررسی  ی کودک متولد از روش رحم جایگزین در دو دوره ی  نفقه

به رحم مادر جانشين  ییافته والدین حكم لقاح ی یكی از زمان انتقال نطفه ؛است

 تا زمان تولد و دیگری پس از تولد.

 

 یدوران حاملگ -1-2

شده  مباحث گفته که بر اساس و این 3قانون مدنی 1113ی  با توجه به ماده

گونه استنباط  توان این می  صاحب اسپرم را پدر کودک دانستيم،  نسب، بحث در

ی مادر جانشين  موظف به پرداخت نفقهپدر حكمی  ،نمود که در دوران حاملگی

ی فرزند  لزم به پرداخت نفقهم  ی اقارب، باب نفقه ، زیرا پدر حكمی ازخواهد بود

تواند از این  نمی اما چون حمل مستقيماً  باشد، می  خود که در حالت حمل است،

، گيرد صورت میپرورش او از راه خون مادر جانشين تغذیه و نفقه استفاده نماید و 

ی  پدر حكمی ملزم به پرداخت نفقه به مادر جانشين است تا به وسيله ،این بنابر

در عين حال که در اکثر . (55 ص ،ش.1921 )ساعدی، غذیه به جنين برسدخون او ت

نيز پدر و مادر حكمی جدای از پرداخت   قراردادهای استفاده از رحم جایگزین

موظف به فراهم آوردن بسياری امكانات برای مادر   اجرت به مادر جانشين،

 اشد. تواند مصداقی برای پرداخت نفقه ب شوند که خود می جانشين می
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 دوران پس از تولد -2-2

شده از روش رحم  پدر و مادر کودک متولد با توجه به مشخص شدن 

ی این  قانون مدنی، نفقه 1133ی  چنين مفاد ماده جایگزین در بحث نسب، و هم

ی پدر حكمی )صاحب اسپرم( و در صورت فوت پدر  کودک در ابتدا بر عهده

حكمی است و در صورت  پدرِ ی پدرِ حكمی یا عدم استطاعت مالی وی بر عهده

باشد و  ی مادر حكمی )صاحب تخمك( می فوت یا عدم استطاعت مالی او بر عهده

وليتی ندارد و هرگاه مادر حكمی فوت نماید ؤمادر جانشين در این رابطه هيچ مس

ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری  یا قادر به پرداخت نفقه نباشد، بر عهده

 باشد. می

 

 و پيشنهادات گيري جهنتي

 رنگ، ، نژاد، ارند که مليتسایر افراد جامعه از حقوقی برخوردکودکان مانند 

به عنوان  د.شوتواند مانع از احقاق حقوق آنان  تولد آنان نمی ی دین و حتی نحوه

حق برخورداری از  حق نسب، توان به حق داشتن پدر و مادر شایسته، می ،مثال

حق  مندی از حمایت پدر، حق بهره تغذیه با شير مادر،حق  سالمت جسم و روان،

ارث و غيره اشاره کرد.  اموال کودک توسط ولی، ی اداره حق نفقه، تعليم و تربيت،

از لقاح جایگزین، مانند کودکان متولد  از روش رحمبدون تردید کودکان متولد 

ین کودکان رو شمار اکه  برخوردارند. با توجه به اینی حقوق مدنی  طبيعی از همه

مند از روش کمك باروری مادر جایگزین  غير ضابطه ی استفاده  به افزایش است

زادگی را کنار بزند و حسب و نسب را در جامعه به هم بریزد. از  ممكن است حالل

جانبه در این پدیده مداخله کند  های همه بررسیبا  گذار این رو ضروری است قانون

له را سامان دهد و حقوق و تكاليف این قبيل کودکان مسأوضع قانونی جامع،  و با
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را به طور دقيق و نيز سایر اشخاص دخيل در این روش توليد مثل انسانی 

د تكليف آن را مشخص کن گذار باید  که قانون وضعيتیترین  مشخص نماید. مهم

حقوق  سایرتعيين تكليف   ،زیرا با مشخص شدن نسب  نسب این کودکان است،

در نظام حقوقی ایران ، با توجه به مبانی موجود کودکان مزبوريرمالی مالی و غ

روش  ی باره در 1922گذار در سال  کاری که قانون .دچندان دشوار نخواهد بو

وظایف و تكاليف پدر و مادر را  کمك باروری اهدای جنين انجام داد و به صراحت،

امروزه در مراکز  ،این عالوه بر جنين گذاشت. ی گيرنده زوجين اهدا ی بر عهده

ی متنوع و غير کارشناسی تنظيم قراردادها درمان ناباروری برای انجام این روش،

به عنوان مثال آیا این مراکز مجازند در  طلبد. گذار را می د که دخالت قانونشو می

مواردی که والدین حكمی برای بارداری هيچ مشكلی ندارند باز هم به این روش 

یا زن آ؟ شود الزم است ا رضایت شوهر زنی که مادر جایگزین میآی؟ اقدام کنند

 ها ابهام دیگر که مسكوت مانده است. و ده؟ تواند مادر جایگزین شود مجرد می

د که شونای تنظيم  بهتراست مقررات مربوط به روش مادر جایگزین به گونه

حل  راهاستفاده از این روش فقط در صورتی مجاز باشد که تنها راه و آخرین 

کشی از زنان و تجاری شدن  باشد تا از سوء استفاده و بهرهمشكل ناباروری زوجين 

چنين ضمانت اجرای مناسب به منظور بازداشتن  هم .آن جلوگيری به عمل آید

از  و صاحب رحم نيز بينی شود طرفين قرارداد از تخلف نسبت به مفاد آن پيش

 محارم نسبی صاحب اسپرم نباشد.
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 ها نوشت پی

  . سوره11  آیه ،غافر  : سوره . نيز بنگرید به2  انسان، آیه  ، سوره91 و 91آیات سوره قيامت،  ،. قرآن کریم1
  .53  آیه ،فرقان  و سوره 5-1آیات  ،طارق

 . 53آیه  قان،فر  سوره قرآن کریم، 2.

 .15، آیه احقافسوره  .1، آیه زمرسوره  :نيز بنگرید به .2  مجادله، آیه  سوره قرآن کریم، 9.

 .12-19 اتمؤمنون، آی  سوره قرآن کریم، 3.

 داری اطفال، هم حق و هم تكليف ابوین است. نگه .5

داری او امتناع  ت، از نگههاس ی آن هيچ یك از ابوین، حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده .1
حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قيم یا یكی از اقربا و یا به  در صورت امتناع یكی از ابوین، کنند.

الزام کند و  ی اوست، داری طفل را به هر یك از ابوین که حضانت به عهده العموم، نگه به تقاضای مدعی
حضانت به خرج پدر و هرگاه، پدر فوت شده باشد به خرج مادر  در صورتی که الزام ممكن یا مؤثر نباشد،

 تأمين کند.

 .موجب ارث دو امر است: نسب و سبب 1.

 .ت نكاح در حكم قرابت نسبی استقرابت رضاعی از حيث حرم .2

که طالق در حال نشوز، واقع  ی شوهر است، مگر این ی رجعيه در زمان عده بر عهده ی مطلقه نفقه 3.
ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح یا طالق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت شده باشد، 

 .حق نفقه خواهد داشت  حمل از شوهر خود که در این حالت تا زمان وضع حمل،
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The Analysis of Financial  and Non-Financial Rights of Children 

Who Were Born by The Method of Surrogacy 

M S. Tabatabaei  

M.Jalili 

Abstract 
In the light of remarkable advancement in medical science the use of 

medical treatment is increasingly using in order to overcome to the 

problem of infertility. One of the most popular of these medical 

treatments is the method of surrogacy. Surrogacy is an arrangement in 

which a woman carries and delivers a child for another couple. She 

may be the child's genetic mother (the more traditional form of 

surrogacy) or she may carry the pregnancy to delivery after having an 

embryo with another female's genetic transferred to her uterus. The 

intended parents may arrange a surrogate pregnancy because of female 

infertility or other medical issues which may make the pregnancy or 

delivery risky. The legal aspects surrounding surrogacy are very 

complex and mostly. The childes which were borne by the method of 

surrogacy have rights in the legal system. These rights involved 

financial rights such as allowance, heritance and non- financial rights 

such as training. The analysis of rights of childes which were born by 

surrogacy makes the legislature thin full about the legal aspects of 

surrogacy. The general aim of legislature should be the determination 

of legal status of these childes in order to prevent the future challenges 

which may produce through surrogacy. Since these childes like 

childes which were born by natural birth have civil rights. The 

analysis of their rights; from the date of pregnancy to the date of birth 

and even after birth is really necessary. This article concerns the rights 

of childes which were born by the method of surrogacy.  
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Intendment, Surrogacy, Third Party Reproduction, Embryo, Infertility 
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