
  هاي مباني والدينينگاهي به نظريه
 

 بوطالبيازهرا 

  چكيده
مثل در ساليان اخير اگر چه حل مسأله هاي توليدهاي شگرف در فناوريپيشرفت 

ناباروري را ممكن ساخته اما در مقابل مسائلي را در حوزه  فقه، حقوق، فلسفه، اخالق، و 
ي دشوارتر به نظر ردرمان نابارو جامعه شناسي مطرح كرده است كه حل آنها به مراتب از

تر پاسخ به يا به عبارت دقيق. پدرمادري استرابطه ترين اين مسائل، يكي از مهم. رسدمي
هاي درمان ق تكنولوژيياين مسأله كه چه كسي پدر و مادر طفل متولد شده از طر

ار رويكرد شده در اين زمينه و انتخاب يكي از چههاي دادهبررسي تئوري. ناباروري است
گرايي در نظام حقوقي ايران با توجه به گرايي، قصدگرايي و سببگرايي، بارداريژنتيك

-شدن با هزاران كودك اينروحجم مراجعين به اين درمان در ميان زوجين ايراني و روبه

پس از  نگارنده در اين مقاله. چنيني در چند دهه آينده از اهميت بسياري برخواردار است
ديدگاه اسالم و حقوق ايران به مسأله نسب، به بررسي ادبيات موجود در زمينه بررسي 

هر رويكرد، به  موافقين و مخالفينهاي پدر مادري برآمده و پس از بررسي ديدگاهرابطه 
  .آيدمدار به عنوان بهترين روش برميگرايي قصدانتخاب سبب

  
  واژگان كليدي

 .ب؛ ناباروريهاي والديني؛ نسبيوتكنولوژي؛ نظريه 
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  هاي مباني والدينينگاهي به نظريه
  

در نظر اول سؤالي روشن و ساده به » چه كسي پدر و مادر شما است؟«اينكه 
اي كه ساده و روشن اي، پديدهاما گاه پيشرفت علوم و يا بروز حادثه. رسدنظر مي

اي ديدهپاين مهم دهد كه نشان مي دچار دگرگوني نموده ورا رسد به نظر مي
مباحث و  ،گيري و رشد بيوتكنولوژيدر پي شكل. چندان روشن و ساده نيست

ترين اين مباحث يكي از پيچيده. شونداي مطرح ميموضوعات جديد و گاه پيچيده
كند؟ آيا چه چيز يك شخص را پدر يا مادر يك طفل مي. است 1مباني والديني

آيا وجود پيوند بيولوژيك براي  وجود رابطه بيولوژيكي دليل چنين ادعايي است؟
اي كافي و يا الزم است؟ آيا داليل و روابط ديگري وجود دارند كه چنين رابطه

هاي اين مبناي رابطه والديني شوند؟ نوشته حاضر در پي نگاهي اجمالي به پاسخ
 .ستهاپرسش

با گسترش علوم بيوتكنولوژي ذهنيت كهن والديني يعني اين انديشه كه مادر 
آورد و با او پيوند ژنتيكي دارد و پدر طفل كسي است كه او را به دنيا مي طفل

همسر اين زن و كسي است كه با طفل داراي پيوند ژنتيكي است، دستخوش تغيير 
، 3، اهداي گامت2جايگزينهاي باروري نظير رحمبه واسطه تكنولوژي. استشده
بين زن و مردي كه با  4يهاي مصنوعزده و تالش براي ايجاد رحمهاي يخجنين

آورد، و زن و مردي كه طفل طفل پيوند ژنتيكي دارند، زني كه طفل را به دنيا مي
آن اتحاد سابق  از طرفي. كنند فاصله افتاده استرا خواستارند و او را بزرگ مي

را تشكيل ) والديني( 5اي از عوامل كه مفهوم سنتي پدر و مادريمابين مجموعه
-در چنين فضايي است كه اين سؤال اساسي و مهم مطرح مي. اردوجود ند دادمي

مادري وجود دارد، يعني وشود كه از بين چهار عنصري كه در مفهوم سنتي پدر
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كدام يك در تشكيل مفهوم والديني  9و سببيت 8، قصد7، بارداري6پيوند ژنتيكي
امل يا چندين مادري تنها به يكي از اين چهار عوآيا پدر. اهميت بيشتري دارند

آمدن اين عامل بستگي دارد؟ آيا يكي از اين عوامل به تنهايي براي به وجود
مفهوم كافي است؟ كدام يك از اين عوامل الزم وكافي، كدام يك الزم و كدام 

  يك براي به وجود آمدن اين مفهوم كافي هستند؟
ي صرف نظر از جذابيت نظري بحث فوق، اين مطلب از نظر عملي نيز دارا

ميليون از  80ن ايراني و حدود درصد از زوجي 20تا  5. اهميت به سزايي است
هاي پيش گفته برند و براي درمان از تكنولوژيجمعيت جهان از ناباروري رنج مي

امري كه در نهايت به لزوم قانون گذاري در اين . )2008ادونل، (گيرندبهره مي
 1382ي جنين به زوجين نابارور در باب انجاميده  و به تصويب قانون نحوه اهدا

ماندن مسائلي نظير ارث و واليت كودكان متولد شده متأسفانه مسكوت. منتهي شد
از اين طريق در اين قانون مبين عدم اتخاد يك مبناي نظري در رابطه با اين مسأله 

هاي والديني گامي مفيد در رسد نگاهي اجمالي به نظريهاز اين رو به نظر مي. است
  .گذار در ايران باشداتخاذ يك مبناي نظري توسط قانون

  
بررسي مسأله نسب در نظام حقوقي اسالم و ايران و جايگاه نظريه هاي  )الف

  والديني 
. »وأصله اتصال شيء بشيء« نسب را لغت شناسان عرب چنين تعريف كرده اند

را  فقها نيز در كتب فقهي در تبيين نسب بر اساس همين معناي لغوي نسب
االتصال بالوالدة باانتهاء احدهما الی اآلخر، أو بانتهائهما الی ثالث، مع صدق اسم النسب «

ً  علی وجه الشرعی  مقصود از نسب، اتصال و«: بدين معني كه. انددانسته »عرفا
ارتباط شخصي با فرد ديگر است به واسطه والدت اين كه يكي از آن دو نفر به 
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منتهي شوند  و پسر يا آنكه هر دو به فرد سومي ديگري منتهي گردد مثل پدر
الجبلي (»اسم نسب صادق بوده و بر وجه شرعي باشد اًمشروط بر اينكه عرف

نسب از نظر دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي نيز ). 426، ص1385العاملي، 
رابطه شخصي به ديگري از طريق والدت، خواه به او منتهي شود خواه طرفين «

اما در . باشدمي) 590، ص1385في، لط(»ندي به ثالث منتهي شوندرابطه خويشاو
شده از اين تعريف  هاي اخير در ميان حقوقدانان تعريفي بسط دادهادبيات سال

نسب «: اندو بسياري در مقابل، به جاي پيوند والدتي، آوردهشود مشاهده ميفقهي 
ب تولد يكي از آنان از عبارت است از يك نوع رابطه خوني ميان دو نفر كه به سب

، 1384جعفري لنگرودي، (»يابدديگري و يا تولد هر دو از شخص ثالث تحقق مي
نسب به معناي خويشاوندي و امري است كه به « :اند كهو اضافه كرده )711ص

از اين امر رابطه خوني بين . واسطه انعقاد نطفه از نزديكي زن و مرد به وجود آيد
ناصري، (»گرددي پدر و ديگري مادر باشد، موجود ميطفل و آن دو نفر كه يك

له نسب اين است كه اين دو أال اصلي در تبيين مسؤحال س ).157، ص1386
 .ي هستندااند يا هركدام، تعاريف جداگانهتعريف، يك تعريف

و به . در قانون مدني و فقه بحث بر سر اثبات نسب است و نه حقيقت نسب
 بيشتر مباحث راجع به«در نزد فقها و قانون مدني  )1357( گفته دكتر كاتوزيان

و اين درحالي است كه اثبات ) 158، ص1386ناصري، (»اثبات نسب است هايراه
ما ابتدا بايد به چيستي نسب بپردازيم سپس به مراحل . نسب بحثي ثانوي است

نون قا 1167تا  1158در مواد «كنيم كه اما در قانون مدني مشاهده مي. اثباتي آن
خود گذاشته و به  بداهت مدني نيز جز در مورد نزديكي به شبه، تحقق نسب را به

بنابراين كلمه  .)471، ص1357كاتوزيان، (»]اند[چگونگي اثبات آن پرداخته
رسد له نسب به نظر ميأگذار و فقها به مسدر توصيف رويكرد قانون »بداهت«



   

 

بي
طال
 ابو

هرا
ز

  

 1388 پاييز،دهم، شماره سومسال           پزشكيحقوقفصلنامه/   85

توان به خوبي از اين رو مي. ستاستعمالي درست و در جايگاه خود بوده ا حقيقتاً
و نه تنها  بودهاتصال والدتي را منحصر در اتصال خوني دريافت كه چرا متداوالً

دانان نيز نسب را منحصر در اتصال گذار كه مفسرين حقوقي و حقوقفقيه و قانون
گذار و فقيه در قانون. علت در همين كلمه بداهت نهفته است. اندخوني دانسته

- ظر شارع مقدس اتصال والدتي را از آن جهت با اتصال خوني يكي گرفتهتفسير ن

اند كه اتصال خوني تا همين چند دهه اخير تنها روش قابل تصور براي اتصال 
آنان تنها اين اتصال والدتي را در تنها صورت قابل تصور خود . والدتي بود است

غيرمشروع و شبه  ،از جهت نكاح به روش تقسيم آن يعني مشروع) اتصال خوني(
چرا كه به درستي اتصال والدتي خوني  جز به اين سه حالت  قابل . اندتقسيم نموده
نه به دليل  بنابراين انحصار اتصال والدتي در اتصال والدتي خوني. تقسيم نيست

كه به است، بل به اتصال خونيطفل  نسبمنحصر دانستن اتصال والدتي و در نتيجه 
مورد  ش چنين اتصالي تا چند دهه اخير در اتصال خونيدليل منحصر بودن رو
رسد كه قانونگذار، فقها و شارع به نظر نمي ،بنابراين. است پذيرش قرار گرفته

به عنوان ) به معناي غير زنا(خواستار مشروع دانستن اتصال والدتي خوني مشروع 
ه عنوان نسب اتصال والدتي بهمچنين خواستار مشروع دانستن  اند، بلكهبودهنسب 

  . اتصال والدتي خوني بوده اند صورتاتصال والدتي غير زنا در  همچنين و
اتصال «گذار ايران رسد نسب از منظر اسالم و قانونبه ديگر سخن، به نظر مي

له نسب  أبنابراين در مس. باشد »اتصال والدتي خوني مشروع«و نه  تنها  »والدتي
بديهي است . اتصال والدتي به چه معنا است ال بر سر اين خواهد بود كهؤتمام س

كسي كه داراي اتصال ژنتيكي با طفل به دنيا آمده است، كسي كه از طريق رحم 
آمدن با كودك مرتبط شده و او را به دنيا آورده، زن و مردي كه سبب به دنيا

، زن و )قصد كرده باشند(اند صرف نظر از اينكه او را خواسته باشند كودك شده
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ي كه بين آنها اتصال والدتي با طفل مبني بر قصد تولد طفل وجود دارد، يعني مرد
اند، و در نهايت زن و اند و با قصد خود منجر به والدت او شدهكودك را خواسته

اند آمدن طفل شدهمردي كه بين آنها و كودك به واسطه آنكه آنها سبب به وجود
رسد كه بتوان بر مبناي رو به نظر مياز اين . اتصالي والدتي به وجود آمده است

دانستن نسب تمامي اين اتصاالت را اگر مشروع باشند مبناي  »اتصال والدتي«
نسب دانست، و در اينجا با قيد مشروع تنها زنا  از ذيل عنوان اتصال والدتي خوني 

  .شودهاي اتصال والدتي خارج ميبه عنوان يكي از روش
غير از روش  ،هاي اتصال والدتييت ساير روشبحث بر سر مشروع ،از اين رو

رسد و به نظر نمي. لف تمام شده استؤجا و از ديد مبهاتصال والدتي خوني بحثي نا
گذار و فقه اسالم بر صادق شدن عنوان نسب به سبب كه مخالفتي از سوي قانون

نسب وجود  ندانست »اتصال والدتي«هر يك از اين اتصاالت والدتي بر مبناي 
تنها بحث باقي مانده بر سر حل تعارض ناشي از جمع شدن اين اسباب . داشته باشد

به بيان ديگر روشن ساختن اين نكته كه . نه در يك فرد كه در چندين فرد است
از ميان تمامي والدين كودك متولد شده يا زنان و مرداني كه با طفل اتصال 

يعني (س ضابطه فقهي و قانوني و عنوان نسب بر تمام آنها بر اسا والدتي دارند
، كدام يك را در صورت تعارض بايد به عنوان صادق خواهد بود) اتصال والدتي

از اين رو با حل تعارض پيش گفته، اينكه . پدرو مادر طفل به دنيا آمده دانست
گردد روشن خواهد نسب به كدام يك از زنان و مردان داراي اتصال والدتي برمي

نسب بر رابطه بين فرزند متولد شده و زن و مردي كه با طفل شد و كليه احكام 
از . اتصال والدتي دارند ازقبيل حرمت، واليت، حضانت، نقفه و ارث بار خواهد شد

ژنتيك، حمل، (الت چهارگانه را ارسد كه اسالم هر يك از اتصاين رو به نظر مي
ند و آنچه بايد در ادبراي به وجود آمدن مفهوم پدرمادري كافي مي)  سبب و قصد
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از . ادامه بررسي شود اين است كه كدام يك از اين چند عامل الزم و كافي است
رو كه مخالفت و انحصاري چنانكه شرح آن رفت از طرف فقه اسالمي و آن

شده، اتخاذ رويكردي بينيم، تنها روش موجود براي حل تعارض يادگذار نميقانون
. هر يك از اين چهار ديدگاه بر اين مبنا است له و بررسيأفلسفي در حل اين مس

هاي والديني براي حل تعارض دامه خواهد آمد نگاهي اجمالي به نظريهاآنچه در 
  .هاي اخير در اين حوزه استياد شده در ادبيات سال

  
  هاي والدينيمباني نظريه) ب

ون هاي فراوان پيرامكند؟ با وجود بحثچه چيز يك فرد را پدر يا مادر مي
چهار . هاي اخير هنوز پاسخ اين سؤال مشخص نيستاين موضوع در ادبيات سال

كاتوزيان، (10گرايياست، ژنتيكمبنا در مقاالت پيرامون اين موضوع مطرح شده
در ادامه  13.و سبب گرايي 12، قصد گرايي11، بارداري گرايي)471، ص1357

ي خواننده پيش از ها جهت آشنايتوضيحي مختصر درباره هر يك از اين ديدگاه
اين چهار . شودميآنكه به تفصيل، هر يك ذيل عنواني جداگانه بررسي شوند داده

  .گراييگرايي و سببگرايي، قصدگرايي، بارداريژنتيك: ديدگاه عبارتند از
گراها بر اين باورند كه مبناي پدر و مادري  اشتقاق ژنتيكي طفل از ژنيتيك

يح كه آنچه سبب رابطه پدرمادري بين يك زن و به اين توض. پدر و مادر است
شود اين اشتقاق يا به عبارت ديگر پيوند ژنتيكي بين مرد و طفل متولد شده مي

گرايان كه مبناي پدرمادري را بر خالف ژنتيك. آنها و طفل به دنيا آمده است
مادري گراها بر اين باورند كه مبناي پدر و دانند بارداريپيوند ژنتيكي موجود مي
كند و او يعني زني كه طفل را در دوران بارداري حمل مي. حمل و تولد طفل است

اين ديدگاه . استآورد مادر طفل و همسر اين زن پدر طفل متولد شدهرا به دنيا مي
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پيوند ژنتيكي را اگر چه مهم، اما سبب اصلي و بنيادين به وجود آمدن رابطه 
كردن و تربيت گراها قصد پديدآوردن، بزرگدقص.  داندپدرمادري را بارداري مي
يعني زن و مردي كه قصد تربيت، پرورش و به . دانندطفل را مبنا اين رابطه مي

. اند را بايد مادرپدر طفل متولد شده دانستتر قصد تولد طفل را كردهعبارت كلي
تفاوت باريك بين اين نگاه به پدرمادري و فرزندخواندگي آن است كه اين 

و در نهايت آخرين . داننددگاه قصد پرورش و تربيت را دليل تولد طفل ميدي
اين دسته مبناي پدرومادري را اين . ديدگاه، ديدگاه و رويكرد سبب گراها است

يعني زن و مردي كه سبب به . اندميدانند كه آنان سبب به وجود آمدن طفل بوده
و روشن است كه اين . دشوناند مادرپدر او محسوب ميوجود آمدن طفل بوده

رد و از اين جهت از سه يگديدگاه چهارم تا حدودي سه ديدگاه پيشين را در بر مي
اي در باب نگرش به در اينجا يادآوري نكته. تر استديدگاه پيشين كامل

بسياري از نويسندگان بر اين باورند كه عامل اصلي . پدرمادري حائز اهميت است
حراز آن هم الزم و هم كافي است، تنها يكي از چهار پدرومادري فرد كه براي ا

اين گروه را . است) بسته به ديدگاه آنها(عامل ژنتيك، بارداري، قصد و سببيت 
ها برخالف پلوراليست. نامندمي 15گراييو ديدگاهشان را وحدت 14وحدت گراها

ين رو از ا. اين دسته معتقدند كه هر يك از اين عوامل براي پدرمادري كافي است
گراها با كافي دانستن  هر يك از سه مبناي ژنتيك، بارداري، و قصد، مبناي سبب

با توجه به شرحي كه در رابطه . سببيت: دارندچهارمي را براي پدرومادري بيان مي
گذار ايران در رابطه با نسب رفت كه بر مبناي آن با نگرش فقه اسالمي و قانون

-توانستيم مبناي نسب بدانيم به نظر ميدتي را ميهر يك از اين چهار اتصاالت وال

از همه  ،اش خواهيم پرداخترسد اين ديدگاه چهارم كه در ادامه مفصالً به بررسي
  . تر باشدبه ديدگاه حقوقي در ايران نزديك
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ترين كه يكي از با سابقه» گراهاژنتيك«درابتداي نوشته حاضر ديدگاه 
اين ديدگاه . گرددبيان و بررسي مي ،رمادري استها در رابطه با مبناي پدديدگاه
سپس  به شرح و . ترين و پرطرفدارترين ديدگاه در بين مردم عادي استمعمول

گراها كه در درمبناي پدرومادري برآمده وديدگاه زن» گراهابارداري«نقد ديدگاه 
سزايي است را حالت رحم جايگزين داراي اهميت بمسأله تعيين پدرومادر در 

پردازيم، مي» قصدگراها«سوم با رد دو ديدگاه پيشين به ديدگاه . كينمبررسي مي
دهد ديدگاهي كه از اين جهت كه ديگر مبنايي طبيعي براي پدرمادري ارائه نمي

در .  دانان و قضات ارائه شده استوتوسط حقوقمتفاوت از دو ديدگاه پيشين بوده 
ترين ديدگاه در ميان چهار نوان كاملپرداخته، آن را به ع» گراهاسبب«آخر به 

شده دانسته و سپس با بيان ابهامات برخواسته از اين ديدگاه  ديدگاه ارائه
  .نماييمپيشنهاداتي براي رفع آنها ارائه مي

  
  گراييژنتيك - 1

گرايي بر اين ادعا است كه اشتقاق ژنتيكي  ساختار يك فرد از ديدگاه ژنتيك
به ديگر سخن، رابطه ژنتيكي بين طفل و . ادري استديگري مبناي رابطه پدروم

مسأله اصلي  زيرابريم، البته ما اين اصطالح را با احتيط به كار مي –پدر و مادر او 
مبناي  –نوشته حاضر پاسخ به اين سؤال است كه چه كسي پدر و مادر طفل است 

به دنيا  در نتيجه، صرف نظر از اينكه چه كسي طفل را. رابطه پدرومادري است
آورد و يا خواستار اوست، پدر ومادر طفل زن و مردي هستند كه با طفل رابطه مي

اين ادعا كه اين رابطه ژنتيكي مبناي رابطه پدرومادري است حلقه . ژنتيكي دارند
گراي الزم و كافي، گرايي، خواه ژنتيكهاي ژنتيكمشترك تمامي ديدگاه

اي حائز در اينجا ياد آوري نكته .افي استگرايي كگرايي الزم و يا ژنتيكژنتيك
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گرايي نيز مطرح گرايي و قصداهميت است كه در رابطه با دو ديدگاه بارداري
يعني اين مطلب  ؛گرايي كافي را بپذيريمشود و آن اينكه، اگر ديدگاه ژنتيكمي

 و همين ديدگاه را در ؛گرايي براي پدرو مادري كافي اما الزم نيسترا كه ژنتيك
ما را به قبول نگرش سبب  ،گرايي نيز بپذيريمگرايي و قصدرابطه با بارداري

بنابراين در ادامه . شودرساند كه در قسمت چهارم اين نوشته بحث ميگرايي مي
گرايي كافي و الزم، و الزم هاي له و عليه ژنتيكاين بخش تنها به بيان استدالل

گرايي  الزم و كافي، و اع از ژنتيكسه نوع استدالل براي دف. خواهيم پرداخت
  برابري . 3سببيت . 2مالكيت . 1 ؛تالزم ارائه شده اس

  
  مالكيت  -1- 1

 نظريه،مالكيت  جان الك است، بر اساس اين  ، نظريهسنگ بناي اين استدالل
حق اين مالكيت را هيچ كس جز خود . اوالً هر انساني مالك شخص خويش است

از وضعيت طبيعي آماده جدا  ]انسان[هر چيزي را كه او «ن روثانيا واز اي .او ندارد
كند، با كار خود درآميزد، و چيزي را كه متعلق به خود اوست با آن پيوند زند، 

بنابراين از آنجايي كه پدر و مادر مواد ژنتيكي به . »مالك آن چيز خواهد شد
دك حقي قابل فسخ نسبت به كو ،كنندوجود آورنده طفل را فراهم مي

مالكيت «دو قرائت را از اين استناد به اصل . )2001ز و تيموتي، ركول(دارند
 .و اساس ژنتيكي ماديتوان داشت؛ اساس مي )2001ز و تيموتي، ركول(»خويش

در قرائت نخست، از آنجايي كه زن و مرد مالك گامت خود هستند و اساس 
كي دارند، بنابراين اين مادي  طفل ناشي از زن و مردي است كه با طفل پيوند ژنتي
وقتي «به عبارت ديگر .  زن و مرد مالك فرزند و بنابراين پدر و مادر او هستند

درواقع از آنان  .»است  Cو Aاز  Bگوييم كه است، مي Cو  Aفرزند  Bگوييم مي
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با توليد مواد  –تر شدن طفل كه به مرور زمان با بزرگ از آنجا. تركيب شده است
شود حق پدر و مادر نسبت به اين اشتقاق فيزيكي كمتر مي - جديد توسط طفل
وجود  قانون مدني در باب واليت 1193نظير آنچه در ماده . شودطفل نيز كمتر مي

 تحت از شد رشيد و كبير طفل كه همين«دارد گذار بيان ميآنگاه كه قانون ؛دارد
-مي تعيين او ايبر قيمي ،شود مجنون يا سفيه بعداً اگر و شودمي خارج واليت

تيكي طفل از رشيد و كبير شدن طفل، اشتقاق ژن بدين توضيح كه با. »شود
توان اين تحليل را ارائه كرد كه از همين رو طفل شود و ميپدرومادرش كمتر مي

البته الزم به تذكر است كه اين . شودپس از رشيد شدن از تحت واليت خارج مي
در كتب حقوقي و مشروح مذاكرات مجلس  يك تحليل محتمل از اين ماده است و

  .مطلبي در رابطه با علت اين حكم يافت نشد
گرايان در نظر اول ساده و قابل اگرچه استدالل ياد شده اين دسته از ژنتيك 

-مواجه مي عتقادا ينچنداما نگاهي به جزء جزء آن، اين استدالل را با  ؛قبول است

يت را نسبت به اعضاي خود بپذيريم، نخست آنكه حتي اگر وجود حق مالك. كند
مالك بودن گامت . اثبات وجود حق مالكيت نسبت به طفل قابل توجيه نيست

زيگوت شيئ جديد است، ادعاي . ديگر استاي مسأله و مالكيت طفل، مسألهيك 
. مالكيت نسبت به اجزاي آن ادعاي مالكيت نسبت به همه آن را به دنبال ندارد

و ادعاي فوق، دنبال كردن استدالل ارائه شده ما را به نتيجه دوم، حتي با پذيرش د
وفق . اي كامال متفاوت از آنچه طرفداران اين استدالل بدان رسيده اند ميرساند

استدالل پيش گفته با كم شدن ميزان اشتقاق فيزيكي طفل از پدر و مادر حقوق 
در نظر نداشتند  آنان نيز نسبت به طفل كاهش مي يابد، اما طرفداران اين نگرش

كه حتي در زمان تولد نيز، بخش بسيار كوچكي از طفل از پدر و مادر وي مشتق 
از موادي  بدن وي، همه  ،طفل اگر نگوييمبدن چرا كه بخش عمده  ،شده است
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بنابراين شرط بودن  ).1999هال، (شده كه از بدن زن باردار كسب شده استساخته
پدر و مادر به واسطه كم شدن اين اشتقاق  ميزان اشتقاق مادي و كم شدن حقوق

در طي زمان، اين نتيجه را به دنبال خواهد داشت كه حتي در زمان تولد نيز زن و 
  .پدر و مادر او نخواهند بود ،مردي كه با طفل پيوند ژنتيكي دارند

تر از پدرومادري قرائت دوم از اصل مالكيت خويش، قرائتي به نسبت غيرمادي
، »هر شخص مالك اطالعات ژنتيكي خويش است«اين قرائت  بر اساس. است

اند، حقي بنابراين از آنجايي كه كودكان از اطالعات ژنتيكي آنان به وجود آمده
اي براي توجيه تواند زمينهاستدالل حاضر مي. مشترك نسبت به كودكان دارند

مدني قانون  1180نظير آنچه در ماده  ؛حقوق و تكاليف جد پدري كودك باشد
 جد و پدر قهري واليت تحت صغير طفل«دارد كه اين ماده بيان مي 16.وجود دارد

 عدم كه صورتي در مجنون يا رشيد غير طفل است همچنين و باشدمي خود پدري
توان استدالل كرد كه پذيرش واليت مي. »باشد صغر به متصل او جنون يا رشد

ر اين تلقي از اشتراك در اطالعات گذار بگذاشتن قانوناي بر صحهجد پدري نشانه
يعني از آن جهت كه پدربزرگ در اطالعات ژنتيكي طفل سهم . ژنتيكي باشد
اما چنين تحليلي . گذار او را تحت واليت قهري جد پدري دانسته استداشته قانون

در  ، زيراتواند باشداز اين ماده و ادعاي پذيرش چنين رويكردي قابل قبول نمي
  .شدبايست همين واليت قهري را براي جده هم قائل ميگذار ميوناين صورت قان

اول  :اما انتقاداتي چند به اين قرائت دوم از اصل مالكيت خويش نيز وارد است 
تواند علت كاهش حقوق و تكاليف والدين را نسبت به نمي ،اينكه استدالل فوق
چرا كه  - آورديم از آن مثال 1193نظيرآنچه ما در ماده  –طفل توجيه نمايد 

اساس ژنتيكي كودك همواره ثابت است و مانند اشتقاق اساس مادي او از پدر و 
بايد توضيح  عالوه طرفداران اين استداللبه. شودمادر به مرور زمان كاسته نمي
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تر از اساس مادي اوست؟ ممكن است تيكي طفل مهمدهند كه چرا اساس ژن
 )2001ز و تيموتي، ركول(ز نقد پيش ادعا كنندطرفداران استدالل فوق براي فرار ا

كه اهميت آن از آنجايي است كه ساختار ژنتيكي اساس شخصيتي و فرديت 
در مقابل اين ادعا بايد يادآور شد كه فرديت كودك  17.دهدكودك را شكل مي

ها با محيط است كه فرديت تنها متأثر از ژنتيك نيست، بلكه تعامل بين ژن
هيچ يك از دو عامل ژنتيك يا محيط «به عبارت ديگر . دهدكودك را شكل مي

به وجود آمدن يك بخش از كودك در نظر  توان تنها عاملرا نمي
گرفتن نقش اساسي رحم زن بنابراين با در نظر). 2001ز و تيموتي، ركول(»گرفت

ر ها با آن تعامل كرده، و دباردار، تغذيه و ساختار بدني او به عنوان محيطي كه ژن
-اند، استدالل فوق را رد ميگيري فرديت كودك نقشي مهم را ايفا نمودهشكل

   ).1991الرنس، (دوقلوهاي متفاوت مثالي روشن در اين زمينه است.  كنيم
  

  يتسبب -1- 2
- گراها براي توضيح مبناي ژنتيكي پدرومادري به گونهگروه ديگري از ژنتيك

اول : اين گروه دو پيش فرض دارند ).1976داوكينز، (دكنناي ديگر استدالل مي
اينكه  يك فرد داراي حق و تكليف نسبت به يك چيز است، تنها و تنها اگر آن 

ثانياً زن و مردي كه با طفل پيوند ژنتيكي دارند و تنها اين . چيز را به وجود آورد
گيرند كه زن و از دو گزاره پيشين نتيجه مي. آورندطفل را به وجود مي نفر، دو
اين گروه . شونددي كه با طفل پيوند ژنتيكي دارند مادر و پدر وي محسوب ميمر

از نويسندگان بنابراين استدالل پيوند ژنتيكي را شرط الزم و كافي براي پدرمادري 
-عده: انداما نويسندگان مختلف ايراداتي چند را بر اين استدالل وارد كرده. دانستند

مثًال روانشناسان در  – اند؛ گروهي ديگراي در صحت گزاره اول تشكيك كرده
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- تعريفي متفاوت از زمان به وجود آمدن انسان ارائه داده ،رابطه با گذاره دوم

در نوشته حاضر ما تنها به بيان انتقاد سومي كه بر اين ديدگاه   -)2008فلجر، (اند
كه  از منظر بيولوژيك نهايت چيزي را كه زن و مردي. نماييموارد است اكتفا مي

زيگوت تنها يك . زيگوت است ،آورندبه وجود مي ،با طفل پيوند ژنتيكي دارند
سلول انساني است، مانند هزاران سلول انساني ديگر، تنها با اين تفاوت كه قابليت 

بيگلو، كمپبل، دودس، پرگتر، پرايور و يونگ، (تكامل به يك جنين را دارد
-تنها زيگوت را به وجود مي ،دارند زن و مردي كه با طفل پيوند ژنتيكي ).1988

زني كه زيگوت در رحم  ،كه شرح آن رفتآمدن جنين چنانآورند، براي به وجود
يابد همان مقدار در به وجود آمدن طفل نقش دارد كه زن و مردي او پرورش مي

گرفت، با زير سؤال بردن توان نتيجهاز اين رو مي. كه با او پيوند ژنتيكي دارند
گرايي الزم و كافي ره دوم، نه تنها استدالل فوق مبنايي براي ژنتيكازصحت گ

از اين رو اين استدالل . تواند توجيه نمايدگرايي الزم را هم نمينيست، كه ژنتيك
تواند بين عوامل گرايي كافي باشد كه آن هم ميتواند توجيهي براي ژنتيكتنها مي

  .ديگري نظير بارداري يا قصد، مشترك باشد
  

  بريبرا -1- 3
گرايي الزم و كافي با آخرين استدالل ارائه شده، استدالل طرفداران ژنتيك

بنابراين استدالل پدر و مادر در پدرومادريشان . توسل به اصل تساوي زوجين است
بدين توضيح كه مثالً مادر بودن يك فرد را بيشتر پدرومادر يك . با هم برابرند

نفسه دليلي براي افزايش حقوق مادر ادر بودن فيكند، به عبارت ديگر مطفل نمي
الكوود، (توان تبلوري از اين اصل دانسترا مي 1168ماده .  نسبت به طفل نيست

-گذار براي ابوين حقوق و تكاليفي مشابه را در نظردر اين ماده قانون ).19885
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هم «با قيد گذار ايران و بنابراين راه تفسير براي اين ادعا كه قانون. گرفته است
باز  ،برابري پدرمادر را در پدرمادري پذيرفته است» حق و هم تكليف ابوين است

رسد بر اين اصل خود تخصيص وارد اگرچه در مواد ديگر به نظر مي. خواهد بود
گرايي بر اين باور است كه به طور كلي ديدگاه برابري در ژنتيك. كرده است

پدرمادري، نافي اصل فوق خواهد پذيرش هر عامل ديگر به عنوان مبناي 
اگر ما ژنتيك را تنها عامل پدرمادري بدانيم، عاملي  ).2001ز و تيموتي، ركول(بود

كه هم الزم و هم كافي است، زن و مردي كه با طفل پيوند ژنتيكي دارند هر دو 
اما حتي اگر در كنار پيوند . به واسطه اين پيوند پدر و مادر طفل خواهند شد

بدانيم، اين نتيجه را به دنبال  –و نه حتي الزم  -ارداري را هم كافي ژنتيكي، ب
خواهد داشت كه مادر هم از جهت ژنتيكي و هم از جهت بارداري مادر طفل 
خواهد بود، و چون مبناي پدرمادري او بيش از پدر است كه تنها از جهت ژنتيكي 

ت كه اين منافي اصل پدر طفل است، مادر نسبت به پدر بيشتر پدر و مادر طفل اس
  . فوق الذكر خواهد بود

. كنيمدارد اكتفا ميبيان مي )Tim Bayne(ما در اينجابه استداللي كه تيم باين
 xاو كشور . نمايدباين پدرو مادري را با تابعيت مقايسه مي ،براي رد استدالل فوق

هم اصل گيرد كه در قانون اين كشور براي تابعيت هم اصل خاك و را در نظر مي
   xحال اگر الف كه پدر مادر او بيگانه هستند در كشور. خون پذيرفته شده است

به همين ترتيب . شودمحسوب مي xمتولد شود به واسطه اصل خاك تبعه كشور 
متولد شود باز هم به  yهستند در كشور x اگر ب كه پدر و مادر او اهل  كشور 

متولد شود، هم به  xب در كشور حال اگر . است xواسطه اصل خون تبعه كشور 
آيا . شودواسطه اصل خاك و هم به واسطه اصل خون تبعه اين كشور محسوب مي

كند؟ واضح است كه شخص يا مي xاين مطلب، ب را بيش از الف تبعه كشور 
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يك شخص . پدرمادري نيز مانند تابعيت است. تبعه يك كشور هست و يا نيست
فردي كه مادري امري مدرج نيست كه پدر .ستطفل هست يا نيمادر  يايا پدر 

طفل محسوب  همانمادر  ياديگر پدر فرد بيش از يك طفل است، مادر يا پدر 
  . شود

  
  گراييبارداري - 2

 –از نظر اين ديدگاه رابطه حمل يا رابطه بارداري بين طفل و مادربيولوژيك او 
. كننده پدرومادري استمبناي تعيين  - مادر بيولوژيك در مقابل مادر ژنتيكي او 

اين  فناوريزيستمسئله پدرومادري هم، از زماني آغاز شد و اهميت يافت كه 
امكان را فراهم كرد كه مادر بيولوژيك كودك از مادر ژنتيكي وي متفاوت 

از نظر طرفداران اين ديدگاه اگر زماني اين امكان به وجود آيد كه كودكان . باشد
شده از اين طريق فاقد پدر و مادر ند، كودكان متولددر رحم هاي مصنوعي رشد ياب

بر اساس اين ديدگاه مادر طفل زني است كه . تر يتيم هستندو به عبارت دقيق
بنابراين رابطه . آورد و همسر اين زن پدر اين كودك استكودك را به دنيا مي

اران اين گروهي از طرفد. اي اكتسابي از جانب مادر استپدر با فرزند خود، رابطه
خواهند مي[خواهند اگر مردان بچه مي«گويند روند كه ميديدگاه تا آنجا پيش مي

دست پيدا كنند كه به آنها امكان باردار شدن بدهد  فناوري، يا بايد به ]پدر شوند
الزم به ذكر است . »18و يا تنها از طريق ارتباط با زنان صاحب فرزندي شوند... 

-اما ديدگاه بارداري ،وز براي پدرومادري وجود نداردكه اگرچه مبناي واحدي هن

 1158در ايران ماده . اي برخوردار استگرايي وحدت گرا از حمايت گسترده
» طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است«كه  داردمقرر ميقانون مدني 

از اين رو طرفداران اين ديدگاه ممكن است مدعي شوند كه بستر پذيرش اين 
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، )1989روتمن،(ما در انگلستاندر كنار ايران . گاه در قانون ايران وجود داردديد
كه مادر بيولوژيك را تنها مادر  وجود دارد قوانيني 19آفريقاي جنوبي و اسپانيا

آن است كه پدر طفل  وجود دارددر واقع آنچه در بسياري از قوانين  .داندطفل مي
  .است» شوهر مادر«

؛ وجود دارديران و ساير كشورها دوگانگي در اين زمينه اما در رويه قضايي ا 
كه نافي ادعاي احتمالي طرفداران اين ديدگاه مبني بر پذيرش اين ديدگاه در 

بيان شده است و ممكن است مبناي ادعاي  1158آنچه در ماده . قانون ايران است
) ص(طرفداران اين ديدگاه قرار بگيرد اماره فراش است كه از حديث نبوي 

اما بايد توجه داشت . آمده و از امارات قانوني است» الولد للفراش و للعاهر الحجر«
ها در تعيين نسب تا زماني كه اماره قضايي براي اثبات آن وجود دارد كه دادگاه

يعني آزمايش ژنتيك، براي تعيين پدرمادر طفل به اماره قانوني مندرج در ماده 
عبارت دقيق تر نبايد فراموش كرد كه آزمايش  به. نمي توانند متوسل شوند 1158

ژنتيك از امارات قضايي است و اماره فراش از امارات قانوني و با وجود امارات 
توان شاهدي بنابراين ماده مذكور را نمي. رسدقضايي نوبت به امارات قانوني نمي

م بيان چرا كه اين ماده نه در مقا ؛بر پذيرش اين ديدگاه در قانون ايران گرفت
اي جهت اثبات اتصال والدتي كه در مقام بيان اماره ،يك اصل در تحقق نسب

توان نتيجه گرفت كه قوانين و رويه قضايي از اين رو مي. باشدميخوني مشروع 
اما صرف . در اين زمينه چه در ايران و چه در ساير كشورها مبهم و سيال است

اند، در ها در اين زمينه اتخاذ كردهنظر از ديدگاهي كه حقوقدانان و قضات كشور
تعيين اماره فراش، همه آنها بايد به اين اصل منطقي پايبند باشند كه هرآنچه يك 

كند، بايد بتواند يك مرد را هم پدر كند، اصل برابري كه زن را مادر يك طفل مي
به با در نظر داشتن اين اصل كلي،  و اي كوتاه بدان كرديمپيش از اين نيز اشاره
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به طور كلي .  پردازيمهاي ارائه شده در حمايت از اين ديدگاه ميبررسي استدالل
مشقت ) 2( ،نتيجه گرايي )1( :است سه دسته استدالل براي اين ديدگاه ارائه شده

  .حفظ كرامت زن )3( ،20گرايي
  

 گراييجهنتي  -2- 1

طرفداران اي را كه به عنوان داليل اثباتي از سوي مالحظات نتيجه گرايانه
          :گروه تقسيم كردتوان به دو است به طور كلي ميگرايي مطرح شدهبارداري

  حفظ منفعت كودك )2(قابليت شناسايي والدين در زمان تولد  )1(
  

  قابليت شناسايي - 1-2- 1
آورد تنها كسي است وفق اين استدالل، زني كه كودك را حمل  و به دنيا مي

تر يا به عبارت دقيق –ف ساير مادران و پدران طفل كه در زمان تولد بر خال
اين از نقطه نظر . قابل شناسايي است –مدعيان پدرمادري كودك متولد شده 
ما در اين صورت مطمئن خواهيم بود زيرا  ،حضانت بهترين نتيجه را به دنبال دارد
وارد دو نقد در دو سطح بر اين استدالل . كودك حداقل يكي از والدين را دارد

رسد كه ما بتوانيم بپذيريم كه بر اساس نخست آنكه در اينجا به نظر نمي :است
 ،به ديگر سخن. توان مبناي پدرمادري را تعيين نمودگرايانه مياستدالالت نتيجه

توجه به نتيجه شايد در تعيين پدر يا مادرخوانده و حتي كسي كه حضانت طفل را 
يعني اين  ؛اي تكليف است قابل توجيه باشدگيرد و نسبت به او داربر عهده مي

معيار بتواند در تعيين پدرمادر غير طبيعي طفل مانند اينكه دو زوج خواستار 
اي بازي كند و در اين فرض كنندهنقشي تعيين ،پدرمادر خواندگي يك طفل باشند

ما بتوانيم با اتخاذ اين ضابطه كه انتخاب كدام يك از دو زوج مدعي براي طفل 
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اما، بعيد به . يكي از دو زوج را انتخاب كنيم ،يجه بهتري را به دنبال خواهد داشتنت
رسد براي تعيين پدرومادر طبيعي طفل كه داراي حقوق و تكاليف نسبت به نظر مي

گرايانه متوسل شد و نتيجه مطلوب را به بتوان به استدالالت نتيجه ،طفل هستند
ر گرفت، يا حداقل طرفداران چنين عنوان يك معيار و ضابطه كليدي در نظ

توان نتيجه را در بايست داليل مثبته خود را مبني بر اينكه چرا مياستدالالتي مي
توان اين نكته را پدرمادري طبيعي بر ساير معيارها ترجيح داد بيان دارند و نمي

  .پيش فرض گرفت
ه در تعيين گراياندوم آنكه، حتي اگر ما فرض را بر پذيرش استدالالت نتيجه

توانند نقش گرايانه ميپدرمادري بگذاريم، يعني، بپذيريم كه مالحظات نتيجه
كليدي بازي كنند و بنابراين از آنجايي كه با مبنا قراردادن بارداري به عنوان 

توانيم از وجود حداقل يكي از عنصر اساسي در تعيين پدرمادري در هنگام تولد مي
تيجه بهتري را براي طفل به ارمغان خواهد آورد،  به والدين مطمئن باشيم و اين ن

گرايي حداقل وجود يكي از والدين را رسد اگر، پذيرش مبناي باردارينظر مي
كند در مقابل پذيرش مبناي ژنتيكي حداقل وجود دو نفر را به عنوان تضمين مي

بهتر از  اينمايد كه به وضوح نتيجهپدر و مادري و گروهي از اقوام را تضمين مي
و بنابراين اگر ما .  تضمين تنها يك مادر را براي كودك به همراه خواهد داشت

را نسبت به مباني والديني بپذيريم، يعني اين نگاه كه حداقل  تكثرگرايينگاهي 
هم رابطه ژنتيكي و هم حمل براي پدرمادري كافي است، طفل متولد شده را بهتر 

پس بايد نتيجه گرفت . ايمحمايت قرار دادهاز پذيرش بارداري وحدت گرا مورد 
به عالوه . گرايانه به برتري معيار بارداري منجر نخواهد شدكه استدالالت نتيجه

اگر ما بارداري وحدت گرا را بپذيريم، يعني اين ديدگاه را كه مادر، پدرمادر 
اين نتيجه به دنبال خواهد آمد كه با . طبيعي طفل است و رابطه پدر اكتسابي است
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مادر طفل خواهد  آوردهآمدن يك كودك تنها زني كه كودك را به دنيابه دنيا
اي از حقوق و و اگر بپذيريم كه با مادر شناخته شدن يك زن مجموعه. بود

تكاليف بر عهده او خواهند آمد؛ در موارد بارداري هاي ناخواسته، يا مواردي كه 
مردي كه زن از او باردار شده معلوم نيست، پذيرش ديدگاه فوق اين نتيجه 

مسئول  ،ه تنها زني كه كودك را به دنيا آوردهنامعقول را به دنبال خواهد داشت ك
گرا چرا كه بارداري وحدت ؛تمام حقوق و تكاليف ناشي از پدرمادري خواهد بود

  .داندتنها بارداري را دليل كافي و الزم پدرمادري مي
  

  حفظ منفعت كودك - 1-2- 2
بارداري را به عنوان مبناي پدرومادري بر  )Susan Feldman(»سوزان فلدمن«

به عقيده فلدمن  .نمايدگرايانه توجيه مياي از استدالالت نتيجهاساس مجموعه
. سالمت كودكان، آزادي و احترام اجتماعي زنان باردار را به دنبال خواهد داشت

در واقع با پذيرش  بارداري به عنوان مبناي پدرومادري، زنان در جامعه داراي 
ن خود باال رفتن انگيزه زنان باردار را موقعيت، احترام و آزادي خواهند شد كه اي

و در نتيجه ما شاهد . براي حفظ سالمت خود و كودكانشان به دنبال خواهد داشت
هاي اجتماعي مثبت، ها و شيوهمحرك«فلدمن به . تولد كودكاني سالم خواهيم بود

برند، و انتخاب، ها و ضمانت اجراهاي قانوني را كم و يا از بين ميكه محدوديت
، معتقد »گيرندهاي احساسي افراد درگير را در نظر ميشخصيت و پيوند

گذاري در جهت از اين رو جاي تعجب ندارد كه قانون ).1984جورج، (است
آستين، (گراييرسيدن به نتايج فوق را، به عنوان جايگزيني براي اتخاذ بارداري

كه هرگونه ضمانت نمايد، بدين توضيح براي رسيدن به اين نتايج، رد مي )2007
اجرا و محدوديت قانوني به جايگاه اجتماعي، آزادي و احترام اين زنان در جامعه 
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هاي آنان فاقد ارزش، ارتباط رساند كه تالشزده، و آنان را به اين باور ميلطمه
بنابراين آنان عالقه و انگيزه خود را براي سالم . آنان با كودك محدود و جدا است

اي جز تولد كودكان ناسالم نخواهد واهند داد، كه اين البته نتيجهزيستن از دست خ
گيرد كه بارداري بنابراين، فلدمن بر اساس مالحظات فوق اين نتيجه را مي. داشت
توان بر ديدگاه در اينجا انتقاداتي چند را مي. بايست مبناي پدرومادري باشدمي

جود قوانين و ضمانت رسد واول آنكه عجيب به نظر مي. فوق وارد دانست
اجراهاي قانوني براي حفظ سالمت جنين در رحم مادر بيولوژيك، به انگيزه اين 
زنان در حفظ سالمت خود و كودكي كه در رحم دارند ضربه خواهد زد؛ با توجه 

ها، براي تضمين نتيجه مورد به اينكه مخاطبان قوانيني در باب حفظ سالمت جنين
گرايي به عنوان مبناي پدرومادري، ر از اتخاذ باردارينظر فلدمن از طريقي به غي

به عالوه، قوانيني  .ددهنها انجام ميزناني خواهند بود كه اعمالي عليه سالمت جنين
هيچ يك يف پدرومادران نسبت به اطفال خود وجود دارد، مشابه در رابطه با وظا

اطفال براي نگهداري  اين ضمانت اجراهاي قانوني باعث از بين رفتن انگيزه والدين
شود، بلكه در اكثر موارد والدين كودكان بيشتر كردن بيشتر به آنان نميو محبت
بنابراين . دهندهاي تعيين شده توسط قانون  براي كودكان خود انجام مياز حداقل

توان به نتايج گذاري نيز ميگرفت كه از طرق ديگري نظير قانونتوان نتيجهمي
آميز نسبت به نتايج رسد كه او نگاهي اغراقرسيد، و به نظر مي مورد نظر فلدمن

دوم آنكه پذيرش اين استدالل به اصل . گذاري در اين باب داشته استمنفي قانون
برابري لطمه خواهد زد، بر اساس اين اصل مادران و پدران حقوق و تكاليفي برابر 

گرايي بر اين ن بارداريحال آنكه طرفدارا ).1992فلدمن، (نسبت به كودك دارند
اگر اصل اما . حقوق و تكاليف بيشتر نسبت به طفل دارند ،باورند كه مادران
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برابري را بپذيريم، براي پذيرش ديدگاه بارداري گرايي با مشكل مواجه خواهيم 
  .شد

  
  ييمشقت گرا -2- 2

گرايي ارائه شده را مشقت دومين دسته استداللي كه در حمايت از بارداري
اين دسته از استدالالت عمدتاً بر پايه مشقات عاطفي و زيرا ناميم، ي ميگراي

اي است تأكيد اين گروه بر رابطه ويژه. اندفيزيكي مادر بيولوژيك طفل بنا شده
سه نوع رابطه . كند وجود داردكه بين طفل و زني كه او را در رحم خود حمل مي

       فيزيكي بين طفل و زن باردار ارتباط  )1(توان نام برد؛ را به طور كلي مي
رابطه عاطفي منحصر به فرد  )3(تالش و مشقات زن باردار در دوران حمل  )2(

هر يك از اين ارتباطات زمينه را براي نوعي استدالل فراهم . طفل و زن باردار
  .پردازيمكرده است كه يك به يك به بررسي آنان مي

  
  باردار ارتباط فيزيكي بين طفل و زن - 2-2- 1

توان تقسيم ارتباط فيزيكي بين جنين  و زن باردار را به سه نوع ارتباط مي
دركي صحيح از نحو ارتباط فيزيكي جنين و زن باردار ما را در يافتن  زيراكرد؛ 

زن رحم درون  جسمي درجنين از لحاظ ) 1.(مبناي پدرمادري ياري خواهد كرد
است، از بدن يعي با زن باردار يكي شدهو از نظر طب) 2( ،باردار قرار گرفته است

توان گردند، بنابراين ميكرده و ضايعاتش از طريق بدن او دفع ميزن باردار تغذيه
طفل  )3( ،نتيجه گرفت كه جنين در مراحل اوليه كامالً به زن باردار وابسته است

در  بنابراين با. )2007آستين، (نمايداساس مادي خود را از زن باردار كسب مي
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صرف نظر از منشأ «توان اينگونه نتيجه گرفت كه جنين نظر گرفتن اين رابطه مي
   21.»است] باردار[تخمك و اسپرم، بخشي از بدن زن 

بخشي از بدن زن باردار «شود كه چرا اما در اينجا اين سؤال اساسي مطرح مي
را شايد » بخشي از بدن زن باردار بودن«شرط الزم براي مادروپدري است؟ » بودن

رسد طرفداران بتوان به عنوان شرط كافي پدرومادري درنظر گرفت اما به نظر مي
در واقع، . بايست توضيح دهند كه چرا شرط الزم پدرومادري استاين ديدگاه مي

تواند مبناي صرف اين واقعيت كه طفل بخشي از بدن زن باردار بوده نمي
پيشين اينگونه استدالل كرد كه بخشي از توان براي فرار از نقد مي. پدرمادري باشد

بدن زن باردار بودن، دليل مبناي پدرومادري دانستن بارداري نيست بلكه اشتقاق 
گوييم زن يعني زماني كه مي. مادي جنين از زن باردار است كه حائز اهميت است

مادر طفل است از آن رو است كه طفل در دوران بارداري بخشي از بدن اين زن 
كنيم كه چون طفل بخشي از بدن زن ر بوده، و در اصل به اين امر اشاره ميباردا

باردار بوده اشتقاق مادي جنين از زن باردار است و از اين رو او را بايد مادر اين 
- في نفسه پدرمادري بار نمي» بخشي از بدن كسي بودن«بر  ، زيراكودك بدانيم

ود را از بخشي از بدن زن باردار شود، مگر آنكه طرفداران اين ديدگاه منظور خ
اي را كه در پاسخ به اين استدالل بايد نكته. بودن و علت شرطيت اين توضيح دهند

يادآوري كنيم و آن اين است كه در  ،گرايي نيز مطرح كرديمدر رابطه با ژنتيك
صورتي كه منظور از بخشي از بدن زن باردار بودن، با توجه به اينكه مفهوم 

براي آن ارائه نشده از سوي طرفداران اين ديدگاه، اين است كه جنين جايگزيني 
گيرد، بنابراين الزم است كه در ادامه نيز اشتقاق مادي خود را از زن باردار مي

دهند كه چرا اشتقاق مادي را در مقابل اشتقاق ژنتيكي براي اتخاذ مبناي توضيح
ت برتري اشتقاق مادي بر يعني توضيح دهند كه عل. دهندپدرمادري ترجيح مي
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گرايي توضيح اشتقاق ژنتيكي چيست؟ چنانچه شرح و مباني آن در قسمت ژنتيك
يافتن رسد اشتقاق ژنتيكي، اشتقاق مادي، و محيط پرورشداده شد، به نظر مي

كودك در جامعه به طور يكسان در به وجود آمدن و رشد عاطفي و فيزيكي  
  .ديگري ترجيح بال مرجح باشد كودك مؤثر باشند و ترجيح يكي بر

  
  تالش و مشقات زن باردار در دوران حمل - 2-2- 2

اين گروه بارداري را بر مبناي مشقات، زجر و تالشي كه زن باردار در دوران 
زن باردار در «تر به عبارت دقيق. داننددهد، مبناي پدرومادري ميبارداري انجام مي

بنابراين، به  22.»كندسياري را تحمل ميب خطردوران حمل و تولد، رنج، تالش و 
است، زن باردار خاطر مشقاتي كه مادر در دوران حمل و تولد طفل تحمل كرده

اين مشقات همه ناشي از نقش حمايتي و حفاظتي است كه . مادر طفل باشد بايد
مادر در دوران بارداري دارد، بنابراين مشقات، رنج، ريسك و تالشي را كه پدر 

شود كه پدرهم به باعث مي ،شودظت و حمايت از كودك متقبل ميهم در حفا
همان اندازه مادر، پدرمادر طفل محسوب شود و از اين رو بارداري ديگر 

. تواند باشدموضوعيت ندارد، يعني ديگر شرط الزم و كافي براي پدرمادري نمي
چون  تحليل دومي كه از اين استدالل شده است اين است كه اين تالش و مشقت

شود، زن نسبت به ماحصل اين كار و تالش داراي حق است كار زن محسوب مي
پذيرش اين استدالل يعني . و به سبب اين كار انجام شده حق اولويت بر پدر دارد

پذيرش نگاهي مالكيت مدار نسبت به مسأله پدرمادري كه علت نفي آن مفصالً در 
  .يدگاه غيرقابل قبول استگرايي بحث شد و از اين جهت نيز اين دژنتيك
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  رابطه منحصر به فرد كودك و زن باردار - 2-2- 3
زن باردار در دوران حمل و «گرايان در ادامه اين نكته كه گروهي از مشقت
-آور مياين نكته را نيز ياد ،»كندبسياري را تحمل مي خطرتولد، رنج، تالش و 

كامالً قابل درك است كه  بارداري يك روند عاطفي است و«شوند كه  به عالوه 
كند يك زن در اين دوران وابستگي عاطفي عميقي با جنيني كه آن را حمل مي

بر پايه اين رابطه عاطفي عميق، كه نافي اصل برابري  ).1989روتمن، (»پيدا كند
كنند ميبودن را مطرح نيست و ديگر مخالفان اين ديدگاه نقد نافي اصل برابري

پدر طفل شود، و از ، عاطفيبسيار عميق دادن رابطه ند با شكلتواپدر نيز مي زيرا
توان از طرفداران اين ديدگاه مي. داننداين رو بارداري را مبناي پدرومادري مي

در  ؟كندپرسيد كه آيا هر مادري با فرزندش چنين رابطه عاطفي عميقي ايجاد مي
كند، با شرط جاد نميمواردي كه مادر با جنين خود چنين رابطه عاطفي عميقي اي
بودن چنين شد، آيا مادرالزم و كافي دانستن بارداري بر اساس تفسيري كه ارائه

توان پاسخ داد كه جنبه حفاظتي و حمايتي مادر است زن باردار منتفي است؟ مي
-با پذيرفتن اين پاسخ به نظر مي. كنددر اين موارد كه زن باردار را مادر طفل مي

ري را اينگونه نيز درك كرد كه بارداري بيانگر رضايت زن باردار رسد بتوان باردا
نارايان، (در پذيرفتن وظايف پدرومادري و نگهداري از كودك و جنين است

چيزي كه وفق اين استدالل توان اينگونه نتيجه گرفت كه آنبنابراين مي. )1999
في عميق، يا بارداري به همراه رابطه عاط .دليل پذيرش مبناي پدرومادري است

رسد به نظر مي. داري به همراه رضايت زن باردار است كه داراي اهميت استربا
كه در چنين حالتي بارداري قيدي زائد است و رابطه عاطفي عميق و رضايت 

با توجه به اين نكته كه بسياري از زنان . باشندهستند كه نقش كليدي را دارا مي
. كنندين و حتي كودكان خود برقرار نميهستند كه رابطه عاطفي عميقي با جن
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بارداري به عنوان  »صرف« تواند دليلي براي شناساييبنابراين استدالل فوق نمي
  .مبناي پدرمادري باشد

  
  حفظ كرامت زن -2- 3

بر اساس اين استدالل براي حفظ كرامت زنان و جلوگيري از نگاهي ابزاري به 
از  .)1999نارايان، (اي پدرومادري پذيرفتبايست بارداري را به عنوان مبنآنان مي

نظر اين گروه، بيوتكنولوژي مخصوصاً در موضوع رحم جايگزين نگاهي ابزار 
رسد اين انتقاد را بتوان به نگاه بيوتكنولوژي به به نظر مي. انگارانه به زنان دارد

اي هن و هم شامل مرداني كه در روندترش داد، كه اين نقد هم شامل زناانسان گس
رسد به نظر مي. شودكنند نيز ميمشابه مانند اهداي اسپرم و يا جنين مشاركت مي

، كشدش ميلبه چارا به انسان  زيست فناورياز آنجايي كه اين نقد همه رويكرد 
به بحثي ديگر از اين رو بررسي اين انتقاد را . توان آن را محدود به زنان كردمي

انحصار اين موضوع به زنان، استدالل فوق را رد  و با استدالل عدم كنيمموكول مي
كنيم و بارداري را به عنوان شرط الزم و يا شرط الزم و كافي براي پدرومادري مي
  .پذيريمنمي

  
  قصدگرايي  - 3

-سومين رويكرد نسبت به پدرومادري كه طرفداران آن بيشتر از ميان حقوق

آستين، (داندومادري ميرا مبناي پدر» قصد«دانان هستند رويكردي است كه 
- و وحدت تكثرگراهاگرايي نيز مانند دو ديدگاه پيشين به دو دسته قصد ).2007

-اين رويكرد معتقد است كه هماهنگ تكثرگرايينگاه . شودگرايان تقسيم مي

كردن و پرورش كودك در كنار ساير كردن روند توليد مثل با قصد بزرگ
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گرا بر حالي است كه قصدگرايان وحدت اين در. عوامل مبناي پدرومادري است
كردن كودك و اين باورند كه پدرومادري چيزي بيشتر از داشتن قصد بزرگ

اي در اينجا حائز اهميت است، و آن يادآوري نكته. كردن اين قصد نيستعملي
- اي بيولوژيك مياينكه تا كنون دو ديدگاه پيشين، پدرومادري را اساساً رابطه

كه چنانكه  ؛توجيه پدرومادري بر اساس روابط بيولوژيك بودند دانستد و درصدد
اين در حالي است كه دو ديدگاهي كه از اين . ديديم در اين رابطه موفق نبودند

-اي اخالقي ميپس به بررسي آنان خواهيم پرداخت پدرومادري را اساساً رابطه

دري در حقوق ايران رسد بتوان از اينكه پدرومابه نظر مي ).2000روزاليد، (دانند
اي اخالقي است دفاع كرد؛ از آنجا كه اي بيولوژيك نيست و اساساً رابطهرابطه
قدر متقين اين » شودني نمياطفل متولد از زنا ملحق به ز«دارد بيان مي 1167ماده 

ماده آن است كه وجود پيوند بيولوژيك براي اثبات وجود رابطه پدرومادري 
گرايان و ا در نظر داشتن اين نكته به بررسي ادعاهاي قصدبنابراين ب. كافي نيست

  .پردازيمهاي وارد بر آن مينقد
وظايفي كه با پدرومادري همراه است، وظايف و «دهند گرايان توضيح ميقصد

گيوليانا، (».آيندتكاليفي است كه بر عهده يك شخص به واسطه رضايت او مي
والدين يك وظيفه «وجود ندارد كه براي  در واقع  به جز اين هيچ دليلي ).2006

مشخص در نگهداري و تربيت فرزندانشان قائل باشيم، به جز احتماالً در جايي كه 
آنان با بررسي كافي و با آگاهي كامل از محبت و توجهي كه نياز است، كودكي 

بنابراين به نظر قصدگرايان زماني كه دو  ).1982بلستين، (».اندرا به وجود آورده
گيرند، با رضايت تكاليفي را نسبت به طفلي كه به مثل مينفر تصميم به توليد

اي بر عهده بر اساس تحليل قصدگرايان زماني وظيفه .پذيرندمي ،آورندوجود مي
آيد كه آن شخص با داشتن قصد و رضا آن مسئوليت را پذيرفته يك شخص مي
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يف و وظايف ارجاعي از سوي من از آن جهت نسبت به تكال ،به عنوان مثال. باشد
رئيسم در اداره، مسئوليت اخالقي دارم كه با رضايت، انجام وظايف محوله را 

گرفتن مسئوليت اخالقي، قصد را بنابر رابطه بين قصد، رضا و بر عهده. امپذيرفته
  .توان به عنوان مبناي پدرومادري پذيرفتمي

آنكه اگرچه اين ديدگاه بر  اما ايراداتي چند بر تحليل فوق وارد است، نخست
خالف دو ديدگاه پيشين به بهترين وجه مبناي وظايفي را كه بر عهده پدرومادران 

تواند مبناي مسئوليت كودكان نسبت به اما نمي ؛دهدتوضيح مي ،است
رسد رضايت شرط الزم براي دوم آنكه به نظر نمي. پدرومادرشان را توضيح دهد
ناخواسته را در نظر بگيريد، زن  باردارينمونه يك پدرومادري باشد، به عنوان 
آيا مخالفت وي، باعث . گيرد، اما  مرد مخالف استتصميم به نگهداري جنين مي

مثل شود كه او ديگر پدر طفل نباشد؟ هيچ كدام از زوجين خواستار توليدمي
وشن دارد؟ رنبودند، آيا اين مسئوليت و وظايف پدرومادري را از دوش آنان برمي

اي از طرفداران اين ديدگاه در مقابل عده. ها منفي استاست كه پاسخ اين سؤال
دارند كه در مثال فوق مرد با رضايت به همبستري به صورت ضمني به بيان مي
مانند آنكه . هاي ناشي از آن رضايت داده استمثل و وظايف و مسئوليتتوليد

ضمني تابعيت خود از قوانين يك شخص با ورود به مرزهاي يك كشور به طور 
كنند اي استدالل فوق را اينگونه رد ميدر مقابل عده. كندآن كشور را اعالم مي

بيني بوده، و اين نتيجه قابل كه، اگرچه نتيجه عملي كه فرد انجام داده قابل پيش
توان اين نتيجه را گرفت پيش بيني در اثر عمل آزادانه او رخ داده است، اما نمي

، 1980اسچراگ،(ن فرد نسبت به آنچه روي داده رضايت داشته استكه آ
سوم آنكه، طرفداران اين رويكرد بايد توضيح دهند كه چرا قصد به  ).242ص

- وجود آوردن يك كودك براي والدين او نسبت به آن كودك ايجاد حق مي
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ل دهد اما به تحلياين رويكرد به خوبي مبناي وظايف والدين را توضيح مي ؟كند
تنها  ،با توجه به ابهامات فوق. پردازدمبناي حقوق والدين نسبت به كودك نمي

  .توان قصد را به عنوان شرط كافي پدرمادري و نه شرط الزم آن پذيرفتمي
  

  سبب گرايي -4
بر اساس اين . گرايي استآخرين رويكرد نسبت به مبناي پدرومادري، سبب

  ،اندب به وجود آمدن آنها بودهوالدين نسبت به كودكاني كه سب«ديدگاه 
بنابراين، اين ديدگاه اين  ).370، ص2007آستين، (»مسئوليت اخالقي بديهي دارند

آمدن سبب به وجود) به نحوي خاص(پذيرد كه اگر كسي اصل بديهي را مي
كودكي شود، نسبت به آن طفل داراي مسئوليت اخالقي است و بر اين اساس، 

به  )Kant(كانت ديدگاهريشه اين رويكرد . دانندي ميسببيت را مبناي پدرمادر
كانت در كتاب اخالق و متافيزيك خود  ).2003يونين، (وظايف پدرومادري است

از نقطه نظر عملي اين ايده كامالً صحيح و حتي الزم است كه به «: داردبيان مي
ضايت شود كه ما شخص را بدون ر ريستهاي نگمسأله توليد مثل به عنوان مسأله

ايم، رفتاري كه براي والدين مسئوليت خشنود وي و به ابتكار خود به دنيا آورده
-موجب مي ،داشتن كودك از شرايطش را تا آنجا كه در توان دارندنگه

اگرچه الزم به ذكر است كه كانت تنها به بيان اين ). 1997بالستين، (»شود
بنابراين رويكرد .  نكرده استيانكرده و استداللي را در دفاع از آن بديدگاه اكتفا

اگر يك فاعل اخالقي، به « :توان خالصه كردگراها را به اين صورت ميسبب
نحوي مناسب، سبب به وجود آمدن كودكي شود، بديهي است كه نسبت به آن 

  »كودك داراي مسئوليت اخالقي است
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ك از سه هاي اين ديدگاه آن است كه اين امكان را براي هر ييكي از جذابيت
آورد كه نقش خود را در تعيين پدرومادر طفل بازي رابطه پيشين به وجود مي

كند زن و مردي كه با طفل پيوند ژنتيكي دارند و زني كه جنين را حمل مي. كنند
همچنين زن و مردي كه خواستار بزرگ . اندآمدن طفل بودهمسلماً سبب به وجود
نيز سبب به وجود  شدندار جنين اهدايي اين منظور خواست ه و بهكردن كودك بود

كننده جنين و هم پذيرنده آن همه به نحوي در به هم اهدا. باشندميآمدن طفل 
ها اعتبار  گرابنابراين تا اينجا سبب. اندوجود آمدن كودك نقشي را ايفا نموده

 ؛اندگرايي كافي و قصدگرايي كافي را پذيرفتهگرايي كافي، بارداريژنتيك
ممكن است به . براين از مزاياي انتخاب هر يك از اين رويكردها برخوردارندبنا

به نقطه آغازين برگشته و آن اينكه كدام يك از اين  نظر برسد كه مسأله مجدداً
يعني به اين مسأله كه از . بايد بپذيريمطفل اسباب را به عنوان معيار پدرومادري 

توان اين نقد را بر اين پس مي. دانيمميان اين اسباب كدام سبب را بايد مبنا ب
نمايد و تنها به مسأله از ديدي نو اي را حل نميكرد كه هيچ مسألهديدگاه وارد

شده در آغاز اين نوشته اما فاقد معرفي راه حلي در جهت حل تعارض ياد ؛نگردمي
مخصوصاً در مواردي كه بين زن و مردي كه با طفل پيوند ژنتيكي دارند و . است

هاي گوناگوني پاسخ. آيداختالف پيش مي ،زن و مردي كه خواستار طفل هستند
كه در اختالف بين اين اسباب، كدام يك در واقع . شده استدر اين رابطه داده
دهد ما را با تر مالكي كه اين ديدگاه به ما ميبه عبارت دقيق. اندسبب اصلي بوده

آمدن طفل ك به نوعي سبب به وجودكند كه هرياي از افراد مواجه ميزنجيره
- آمده مواجه مياي از پدرومادرها براي طفل به دنيااند و بنابراين ما با زنجيرهبوده

باشند كه تبعاً از تي اخالقي نسبت به طفل دارا مييشويم كه بنابراين ديدگاه مسئول
اين رو الزم از . رفتن جايگاه ويژه و يگانه پدرومادري را به دنبال خواهد داشتبين
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مختلفي  هاينظريهدر همين راستا . رسد كه  ديدگاه حاضر  تعديل  شودبه نظر مي
  كدام است؟» سبب اولي«اند كه بيان شده

شده توسط هاي ارائهگرايي، استداللگرايي و بارداريذيل دو عنوان ژنتيك
و  - 1-2دانند در قسمت گراهايي كه ژنتيك و بارداري را سبب اولي ميسبب

اي از نظريات اينان داده و در ادامه خالصه. طرح و رد نموديم -1- 2-1قسمت 
- گرايان قصدمدار ميهاي ارائه شده توسط سببسپس در ادامه به بيان استدالل

  .پردازيم
  

  سبب گرايان ژنتيك مدار و بارداري مدار  - 4- 1
هي قراردادي بايست در تعيين ساختار خانواده نگامعتقدند كه ما نمي گروهاين 

پدرمادري از نسبت بنابراين مسأله . پدرمادري داشته باشيمنسبت به مسأله 
مسئوليت اخالقي ناشي از سببيت است و نه يك مسئوليت ناشي از امضاي يك 

آمدن فل متولد شده علت اوليه به وجودطو از آنجايي كه پدرمادر ژنتيكي . قرارداد
عالوه . به عنوان پدرمادر طبيعي طفل بشناسيم فه داريم آنها راياند، وظكودك بوده

د را توان اين نقمطرح شد، مي -1- 2هاي وارده بر اين ديدگاه كه در قسمت بر نقد
بودن توان با اين قطعيت از اولينيز اظافه نمود كه در موارد درمان ناباروري نمي

تخمك در واقع اگرچه كه كاشتن اسپرم يا . سببيت پيوند ژنتيك صحبت كنيم
كننده آنها كاري براي تولد كودك انجام اما اهدا ،اهدايي سبب حاملگي شده

درمان  متخصصاناعمالي كه پزشكان و . اندآنها باعث حاملگي نبوده. اندنداده
اما  ،نمايندين ميناگر نه بيشتر از زن و مردي كه اهداي ج ،دهندناباروري انجام مي

و از اين رو ما با . اندآمدن اين طفل بوده حداقل به همان ميزان سبب به وجود
ادر مايم كه همه قابليت اينكه پدر و رو شدهها رو بهي بيشماري از انسانزنجيره
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همين . او پدر بيولوژيك كودك است اما پدر سببي او نيست. طفل باشند را دارند
 ،دهدقرار مياستدالل را در رابطه با زني كه رحم خود را در اختيار زوجين نابارور 

مورد  - 2-2-1گرايانه بارداري را به تفصيل، در توان ارائه نمود و ادعاهاي سببمي
نكته اكتفا كرده و تنها به بيان اين داده و از ذكر مجدد آن خودداريبررسي قرار

بايست به نحوي كنيم كه در يافتن معيار مناسب براي شناخت سبب اولي ميمي
عميم آن از حيث مبنايي به افراد بيشماري وجود نداشته عمل نماييم كه امكان ت

  .در چند زن و مرد محدود نماييم راباشد و پدرمادر كودك متولد شده 
  

  سبب گرايان قصد مدار - 4- 2
زن و مردي «دهد كه توضيح مي )John Lawrence Hill(جان لورانس هيل

ز نظر هيل، سببي كه ا. اندمثل بودهسبب اوليه توليد»  كه خواستار طفل هستند
اين قصدوجود » طفلي نبود اگر«در واقع . است» قصد اوليه«كننده است تعيين
ند و در اآمدن كودك الزماسباب در به وجود همةاگرچه وجود  ،بنابراين. نداشت

اگر قصد به دنيا آوردن طفل آمد، اما صورت فقدان يكي از آنها طفل به دنيا نمي
بانك جنين  درتوان سالها را ميجنين . لي متولد نمي شدوجود نداشت، هيچگاه طف

خودشان باقي بمانند اما هيچ مخصوص و يا تخمك و اسپرم در بانك نگهداشت 
پرم و تخمك، نه آمادگي اهداي رحم و نه توانايي سكدام از اينها، نه اهداي جنين، ا

. شودو متخصص سبب به وجود آمدن و تولد كودك نمي درمانگاههزاران 
مسئوليت اخالقي تولد اين كودك با زن و مردي است كه با اراده خود مبني بر 

. اندآورده داين مواد و يا اسباب، كودكي را به وجو دادن همةدركنار هم قرار
شدن پدر و مادر دارهمان گونه كه ما يك زن و شوهر را به صرف قابليت فرزند

كه ناشي از اراده آنهاست و اين اسباب دانيم و تا زماني كه نزديكي رخ نداده نمي
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اي منعقد نشده و حتي تا زماني كه طفل به دنيا در كنار هم قرار نگرفته و نطفه
پدر  و مادر ،نيامده و قصد تولد و به وجود آوردن كامل نشده ما آن زن و مرد را

ه اما در نقد استدالل ارائه شده ممكن است بيان شود كه در مواقعي ك. داينمنمي
هاي ناخواسته، طفلي نبود اگر پدرومادر ژنتيكي قصدي وجود ندارد، مانند بارداري

 ،مدارگرايي قصدو سبب. شوندنبودند؛ بنابراين اين دو پدرومادر طفل محسوب مي
منطقي را به دنبال خواهد داشت كه در اين موارد كودك اصالً اين نتيجه غير

زماني كه «ه اين نقد اينگونه پاسخ داد كه توان باما مي. پدرمادري نخواهد داشت
زند كه نتيجه آن قابل پيش بيني است، مسئوليت فردي دست به انجام كاري مي

كانت، (»شوداخالقي عمل فوق بر او بار خواهد شد و قصد فرض گرفته مي
دليلي بر فقدان قصد در اين موارد  ،بنابراين فقدان قصدي كه ظاهر باشد ).1996
نتيجه به خواستند، زيرا د طرفين ادعا نمايند كه نتيجه حاصله را نميهرچن ،نيست

بيني عمل مذكور بوده و با انجام آن به صورت ضمني آمده نتيجه قابل پيشبار
چنين مبنايي رسد به نظر مي.  تمامي نتايج حاصل از آن را نيز فرد خواسته است

گرايي ايرادات وارده بر سبببا توجه به اينكه هم . باشدمناسب براي پدرومادري 
گرايي را ارج و هم ژنتيك گرايي رادهد و هم ايرادات وارد بر قصدرا پاسخ مي

هاي وارد شده در رابطه با ساير گرايي را و هيچ يك از نقدنهد و هم بارداريمي
آورد كه به عالوه اين امكان را فراهم مي. ها در اين مورد قابل طرح نيستديدگاه
ها كه با يك زوج به عنوان پدرمادر كودك ي طويلي از پدرمادربا زنجيره ما نه

  .مواجه باشيم
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  نتيجه
هاي گوناگون نسبت به مباني والديني ويكردردر نوشته حاضر به بررسي 

گرايي را گرايي و سببگرايي، قصدگرايي، بارداريپرداخته و چهار مبناي ژنتيك
قرار بررسي مورد بر هر يك  هها و انتقادات واردداده و ادعامورد بررسي قرار

 مورد توجه قرار گرفتتنها به عنوان شرط كافي پدرمادري  ،سه عامل اول. گرفت
به بيان . واقع شدو سببيت به عنوان شرط الزم و مبناي پدرومادري مورد پذيرش 

ه مالك عمل قرار گرفتضابطه تعيين پدرمادري اي، ديگر در يك روند سه مرحله
  .است

نخست آنكه حقوق و شريعت اسالم زن و مردي را كه با طفل داراي  )الف
تر قانون يقشناسد و يا به عبارت دقاتصال والدتي است به عنوان پدرمادر طفل مي

دارد و الت والدتي بيان نمياو فقه اسالمي ترجيحي بر بازشناختن تنها يكي از اتص
تعارض، يعني حالتي كه  پس براي حل. ددانتنها اتصال والدتي را سبب نسب مي

 ،ماند جز اينكهاي نميچاره ،در آن چند زوج با طفل داراي اتصال والدتي هستند
اين بررسي برهاي والديني را از منظر فلسفي بررسي نموده و بناهر يك از نظريه
  .مالك عمل قرار گيردضابطه پدرمادري 

هاي ژنتيك، از رويكرد كه هر يك اين مطلب نيز قابل قبول است )ب
. توانند هم شرط الزم و هم شرط كافي پدرمادري باشندگرايي ميبارداري و قصد

توانند نمي ،كه هيچ يك از اين موارد بدست مي آيدبا بررسي هر مورد اين نتيجه 
توانند شرط كافي براي پدرمادري شرط الزم براي پدرمادري باشند، اگرچه مي

 »اتصال والدتي«رسد اين تحليل با تفسير ارائه شده از ظر ميكه به ن شناخته شوند
از اين رو به عامل چهارمي در . كردن نسب در اسالم همخواني داشته باشدتلقي

 ،در اين قسمت با سه استدالل. است »گراييسبب«ن آيم و مي رستعيين نسب 
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ري مطرح مادو  اي مناسب در تعيين پدرگرايي قصد مدار به عنوان ضابطهسبب
  . استشده 
ود كه سبب به وجود آمدن طفل مادر طفل زن و مردي خواهند بو  پدر -1
  )خواني داردئه شده از اسالم نيز هماكه با ديدگاه ار( .اندبوده
هاي باروري و با استفاده از تكنولوژيدر مواردي كه طفل از طرق درمان نا -2

پس . ري از اسباب مواجه خواهيم بودشماما با زنجيره بي ،آيدمربوطه به وجود مي
و  و در نتيجه پدر »سبب«را به عنوان  »سبب اولي«اي وجود ندارد جز آنكه چاره

  .هستندژنتيك و بارداري هر دو فاقد اين قابليت  بنابراين. مادر طفل بدانيم
- شود را ميقصد به وجود آوردن يك طفل كه منجر به تولد يك طفل مي -3

معرفي  ،باشداي كه شرط مندرج در قسمت دوم را دارا ميابطهتوان به عنوان ض
اين شرط در مواردي كه در ظاهر تنها پيوند ژنتيكي وجود دارد و  ،به عالوه. كرد

معقول كه هاي ناخواسته به نتيجه غيرقصدي در ظاهر وجود نداشته مانند ناباروري
نين فروضي ما وجود چرا كه در چ ؛منجر نخواهد شد ،كودك فاقد پدرومادر است

قصد نتيجه را به دليل وجود قصد ارتكاب عملي كه نتيجه حاصله، نتيجه قابل پيش 
پس در صورت فقدان ظاهري قصد، در درجه . گيريمفرض مي ،بيني آن بوده است

چرا كه (پدر، و  به عنوان مادر ،اول زن و مردي كه داراي پيوند ژنتيكي هستند
، در نظر گرفته و در )رايي با اصل تساوي مطابقت داردگاين مورد بيش از بارداري
  .گيريمگرايي را به عنوان معيار در نظر ميصورت فقدان آن، بارداري

داراي اتصال و شده زن و مردي را كه با كودك متولد ؤلف مقالهم ،از اين رو
والدتي از طريق سبب به وجود آمدن اوست به عنوان اتصال والدتي ارجح شناخته 

رسد كه بايد كليه احكام نسب بين اين زوج و طفل متولد شده بار به نظر مي و
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نسبت له أمي مفيد در حل مسگا ،مطرح شده هاياز رهگذر نظريهاميد است . شود
  .داشته شوددر حقوق ايران بربه اطفال پدرومادري 
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  هاپي نوشت

1- Parenthood  
2- Surrogate  
3- Gamete donation  
4- Artificial uterus  

  .شودمادري استفاده ميو  گاه به جاي عبارت والديني از معادل آن پدر-5
6- Genetic tie  
7- Gestation  
8- Intention  
9- Causation  
10- Geneticism  
11- Gestationalism  
12- Intentionalism  
13- Causalism  
14- Monists  
15- Monism 

همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت واليت خارج مي شود و اگر بعداً «: 1193قانون مدني ماده  -16
  ».سفيه يا مجنون شود قيمي براي او تعيين مي شود

باشد و همچنين طفل صغير تحت واليت قهري پدر و جد پدري خود مي« : 1180قانون مدني، ماده  -17
  .»مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشداست طفل غير رشيد يا 

.از حوصله مقاله حاضر خارج است پذيرش اين اصل در قانون ما جاي تأمل دارد، كه بررسي آن -18  
  .طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است: 1158قانون مدني، ماده  -19
بيرون  را كه برسي آن از حوصله نوشته حاضما در اينجا پذيرش اصل را فرض مي گيريم چر -20

: بنگريد به.(است  
Astin, Michael.W.(2004). The Failure of Biological Accounts of  
Parenthood. The Journal of Value Inquiry, 38, 499-510. 

برابر اگر چه در قوانين بعضي از كشورها جنس اين وظايف متفاوت است، اينگونه وظايف بطور  -21
  .به عالوه نويسنده مقاله پذيرش اين اصل را فرض گرفته است. بين والدين طفل تقيبم شده است

  . در قسمت ژنتيك گرايي، اساس اشتقاق مادي طفل توضيح داده شد -22
  ».طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود«:1167قانون مدني ماده  -23
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