
بهداشت باروري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم تحقيقات، باشگاه پژوهشگران دانشجوي دكتراي . 1

   Email:azamrahmani7@gmail.com            ي مسؤول) ايران (نويسندهجوان، تهران، 

  وضعيت حقوقي باروري مصنوعي

  قلي  ليال اهللا

  1اعظم رحماني

  

  چكيده

باروري مصنوعي شرايط و آثار آن از موضوعات مهمي است كه در حقوق كشورهاي 

پيشرفته مورد بررسي واقع و مقرراتي راجع به آن وضع شده است. در فرانسه دو قانون 

به تصويب رسيده » توليد مثل مصنوعي با كمك پزشكي«در زمينه م.،  1994در سال 

سه را اصالح و تكميل كرده است. در ايران كه قانون مدني و قانون سالمت عمومي فران

به تصويب مجلس  29/4/82نيز قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور در تاريخ 

شوراي اسالمي رسيده كه تحولي در اين زمينه ايجاد كرده و تا حدي به مسائل مطروحه 

با قوانين  ذكر است كه مقررات ايران در مقايسه شاياندر اين خصوص پاسخ داده است. 

فرانسه و ديگر كشورهاي پيشرفته بسيار ناقص و نارساست و در بسياري از مسائل قابل 

قوانين و مقررات مذكور نتوانسته است ابعاد وآثار  كه مضافاً اين.بحث ساكت است

است. شايسته است بااستفاده  ها افزوده حقوقي باروري مصنوعي را تبيين نمايد و به ابهام

جديد و با توجه به حقوق تطبيقي، در اصالح و تكميل قانون  ستفتائاتا و افتاوي فقه از

و حل مشكالتي كه در اين راه وجود دارد اقدام شود.در اين مقاله وضعيت حقوقي 

  گيرد. باروري مصنوعي در ايران در سه گفتار مورد بررسي قرار مي

  

  واژگان كليدي

  باروري مصنوعي ؛فقهي عدقوا ؛قوانين حقوقي
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  وضعيت حقوقي باروري مصنوعي

شدن است. تلقيح كردن و لقاح به معني باردارتلقيح در لغت به معني باردار

نزديكي  كه اينمصنوعي به اين معني است كه زن را با وسايل مصنوعي و بدون 

به وسيله  كه اينصورت بگيرد، باردار كنند. به عبارت ديگر تلقيح مصنوعي يعني 

ثل در علم پزشكي زمينه باروري تخمك زن را با استفاده هاي كمكي توليد م روش

از اسپرم مرد فراهم نموده كه در نتيجه تركيب تخمك و اسپرم يك جنين تشكيل 

شدن زن به وسيله آالت پزشكي لقاح مصنوعي نيز به معني باردار شود. بنابراين مي

باشد. تلقيح مصنوعي براي اولين بار  عمل مقاربت و نزديكي جنسي مي انجامبدون 

براي اصالح نژاد و تكثير نسل حيوانات مورد استفاده قرار گرفت و اولين آزمايش 

 .،م 1765در سال  Lud Wig Jacobرا در اين مورد يك دانشمند آلماني به نام 

داد. در نيمه اول قرن نوزدهم تلقيح مصنوعي روي ماديان، گاو  انجامها  روي ماهي

شد و نتيجه مثبت حاصل گرديد. در اواخر قرن نوزدهم يكي از  انجاموسفند و گ

تلقيح مصنوعي را در چهارپايان با روشي  ElieIvenoffدانشمندان روسي به نام 

خاص معمول نهاد كه بعدها آن روش به طور گسترده مورد عمل قرار گرفت. با 

يز سرايت نمود. پيشرفت صنايع و فنون، دامنه تلقيح مصنوعي به انسان ن

هاي جديد تلقيح مصنوعي در امر توالد موجود انساني به كار گرفته شد و  تكنيك

م.،  1799پذيرفت. يك پزشك انگليسي در  انجامها روي انسان  دنباله آزمايش

گزارشي در اين زمينه به دولت انگلستان داده است كه گزارش مزبور مضبوط 

طي گزارش خود خاطرنشان  .،م 1868 است. يكي از پزشكان فرانسوي در سال

شده و  انجامها  ساخته است كه در فرانسه ده مورد تلقيح مصنوعي در روي زن

 )356، صش. 1349امامي، (.دانسته استم.،  1838را مربوط به سال  ها آنترين  قديمي

را براي  يهاي كمكي توليد مثل، امر فرزنددار گيري از روش علم پزشكي با بهره
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شدن نيستند تا حدود زيادي دارنابارور كه در شرايط طبيعي قادر به فرزند هاي زوج

فراهم كرده است. امروزه تشكيل جنين در آزمايشگاه، انتقال جنين به رحم زن 

پذير شده  هاي شگرف علم پزشكي امكان ثالث و اهداء جنين به ياري پيشرفت

حقوقي، اخالقي، اجتماعي و است. اين موارد داراي ابعاد مختلف زيست شناختي، 

باشند كه اين مقاله سعي دارد وضعيت حقوقي باروري مصنوعي را مورد  مذهبي مي

هاي جديد در توليد مثل با كمك  بحث و بررسي قرار دهد.به كارگيري روش

هايي در عرصه علم حقوق گرديده كه از  دانش نوين پزشكي موجب طرح پرسش

و از طرف ديگر  است گر را به اثبات رسانيدهطرفي ارتباط بين حقوق و علوم دي

نمايد. دانش حقوق يگانه علمي است كه  لزوم ارائه پاسخ مناسب را ايجاب مي

باشد و ناگزير است  هاي مناسب براي اين قبيل مشكالت مي حل متكفل ارائه راه

هاي  ها، پاسخ گونه پرسش كه همراه با مسائل نوظهور گام برداشته و براي اين

  )165، صش. 1374علوي قزويني، (.ب ارائه دهدمناس

از نظر  ها آنگويي به  شود كه پاسخ هاي متعددي در اين زمينه مطرح مي پرسش

اي موارد شايد منجر به طرح مسائل  حقوقي دشوار است. تلقيح مصنوعي در پاره

هايي را  بغرنجي در قلمرو حقوق نشود ولي در برخي موارد چنان پرسش

بسيار  ها آندر مورد  دانان حقوقهاي يكنواخت از  ه دريافت پاسخانگيزد ك برمي

در  دانان حقوقمتضاد از سوي هاي گوناگون و بعضاً دور از انتظار است. ارائه پاسخ

برانگيز نباشد ولي در عرصه  ها، به لحاظ نظري شايد تعجب برخورد با اين پرسش

مشكالت خواهد شد كه اگر اي  عمل و تنظيم روابط حقوقي افراد موجب بروز پاره

هاي جدي به پيوندهاي  انديشيده نشود، چه بسا آسيب ها آناي براي  حل شايسته راه

موطن اصلي ظهور  اگرچهخانوادگي، زناشويي و روابط اطفال و والدين وارد سازد.

ها در  زمين بوده است اما نه آن تكنيك هاي جديد در امر توليد مثل مغرب تكنيك
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هستند.  جا آنارشدن منحصر در دمايل به فرزند داوطلبانانده و نه محصور م جا آن

قافله دانش پزشكي چندي است كه از مرزهاي سرزمين ما عبور كرده و هم اكنون 

به )ش. 1376جعفرزاده، (.هاي خويش را برافراشته است در نقاط مختلف كشور خيمه

كودك  956حدود  1988موجب آمارهاي منتشره تنها در كشور انگلستان در سال 

ت در اياال )107، صم. 1997بولرتون، (.اند از طريق باروري خارج رحمي متولد شده

گرفته كه در عمل منجر  انجامسيكل تلقيح مصنوعي  40000مريكا بيش از آمتحده 

اگرچه آمار دقيقي )745، صم. 1997لوبو و همكاران، (.وضع حمل شده است 8741به 

ها در بارورسازي بيماران در كشور ما در  ميزان موفقيت روشاز تعداد متقاضيان و 

دسترس نيست ولي ترديدي وجود ندارد كه با توجه به جمعيت فعلي كشور(حدود 

آمار كودكان  ،ميليون نفر) و تعداد مراكز درماني فعال در امر بارورسازي 70

  )ش. 1376جعفرزاده، (.شده قابل توجه خواهد بودمتولد

قسمتي از راه پيدايش خود را در خارج از مسير طبيعي پيموده  تولد كودكي كه

است، تركيب اسپرم با تخمك در خارج از رحم، پرورش كودك تا مدت معيني 

در داخل لوله آزمايش، انتقال جنين به رحم زن صاحب تخمك يا زن ثالث، 

را ي توسط زوجين نابارور و... مسائل حقوقي خاصي يهاي اهدا استفاده از جنين

و اصول و  است اي در نظام حقوقي كشور ما نداشته كنند كه هيچ سابقه طرح مي

هاي قوانين و  نيست. در مجموعه ها آني به يگو قواعد فعلي حقوق قادر به پاسخ

شود و رويه قضائي روشني نيز در  هاي حقوقي اثري از اين مسائل يافت نمي نوشته

ها به وسيله  ه و تنظيم اين پديدهاين خصوص وجود ندارد. از آن جهت كه ادار

مقررات براي پايداري نظم جامعه ضروري است، دانش حقوق ناگزير است همراه 

را دنبال  ها آناي  اين مسائل نوظهور گام بردارد و يا حداقل چون سايه

  )163، صش. 1375شهيدي، (.كند
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  علل باروري مصنوعي و ضرورت آنگفتار اول:

هاي كمكي توليد  تكنيك، مصنوعي و ضرورت آنعلل باروري در اين گفتار 

  شود. ، كليات و مفاهيم مربوط به تلقيح مصنوعي و تعاريف، پرداخته ميمثل

ي به عدم حاملگي زن پس از يك سال نزديكي مستمر زوجين بدون استفاده ينازا

گردد. اين بيماري با توجه به  گيري از حاملگي اطالق مي هاي پيش از روش

و رواني حاصل از آن در بين زوجين، يكي از مشكالت عمده مشكالت روحي 

ي شامل عوامل مختلفي از جمله نقص در يشود. علل نازا ها محسوب مي خانواده

توليد اسپرم توسط مرد، اشكال در كيفيت و تعداد اسپرم، اشكال در خروج اسپرم و 

توليد تخمك  هاي رحم، عدم انزال(قطع نخاعي)، ناتواني اسپرم در رسيدن به لوله

توسط زن، اشكال در لقاح تخمك با اسپرم، اشكال در انتقال جنين از لوله رحم به 

داري جنين توسط  گزيني جنين و اشكال در نگه رحم، اشكال در رحم براي النه

ي مختلفي از ها نانوع علل، درم بر اساسباشند.  هاي مكرر) مي رحم(سقط

در  شود. معموالً مي انجام...وI.U.I1 ،2I.V.F،3Z.I.F.T ،4G.I.F.T ،5I.C.S.Iجمله

تمام موارد فوق به منظور توليد تخمك بيشتر توسط زن از داروهاي محرك 

شود. مني گرفته شده از مرد نيز پس از شستشو و  گذاري استفاده مي تخمك

، ش. 1380زاده،  نايب(.گيرد هاي فوق مورد استفاده قرار مي سازي در تكنيك آماده

  شود. هاي معمول به اختصار توضيح داده مي تكنيك ذيالً)26ص

  

  A.R.T(6هاي كمكي توليد مثل( تكنيك

  )I.U.Iتلقيح اسپرم به داخل رحم (

و پس از  شود مي هاي مختلف از مرد گرفته در اين روش مايع انزال با روش

و به طور مصنوعي همزمان  7هاي زنده به وسيله كاتتر شستشو و جداسازي اسپرم
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، م. 1995اُمبلت، پوتمنز و باسمنز، (.گردد گذاري وارد حفره رحم مي تخمك با

و در  A.I.H(8به اين روش در صورت استفاده از اسپرم شوهر ( )102ـ90ص

زاده،  نايب(.شود گفته مي 9)A.I.Dصورت استفاده از اسپرم بيگانه(غير از همسر)(

  )ش.1380

  

  )I.V.Fلقاح خارج رحمي(

به وسيله  1978)در سال I.V.Fبا استفاده از روش درماني (تولد اولين نوزاد 

هاي  اي براي زوج استپتو و ادواردوز گزارش شده است. اين روش درماني اميد تازه

اي است و بدون نياز به  روش ساده )(I.U.Iمانند  )I.V.F( نازا به وجود آورد.

تحريك  ـ گيرد. شود و مراحل ذيل را دربر مي مي انجامشدن بيمار  بستري

لقاح و رشد  ـسازي اسپرم  تهيه و آماده ـ ها آوري تخمك جمعـ گذاري  تخمك

تجويز هورمون  ـانتقال جنين به داخل رحم  ـجنين در محيط آزمايشگاه 

  )751ـ703، صصم. 1997الفر و همكاران، (.پروژسترون

  

  )G.I.F.Tتلقيح نطفه به داخل لوله رحم(

كنند  را با هم وارد لوله رحم مي ها آناسپرم مرد و تخمك زن را گرفته و سپس 

زاده،  نايب(.شود انجامتا هم لقاح و هم رشد به طور طبيعي در داخل لوله رحم 

دالگي، مرسو ـ بارگ و (.دادن اين روش لوله رحم بايد سالم باشد انجامبراي )ش.1380

  )703ـ667، صصم. 1997ام، 
 
 
 
  



 

 

 1387 زمستان، هفتم، شماره دومسال        /  فصلنامه حقوق پزشكي 111
اهللا

ال 
لي

  
ي

قل
ي

مان
رح

م 
عظ

، ا
 

  )Z.I.F.Tنطفه بارور شده به داخل لوله رحم(تلقيح 

اسپرم مرد و تخمك زن را گرفته و در محيط آزمايشگاه در كنار يكديگر قرار 

كه هنوز  دهند تا لقاح صورت پذيرد و سپس جنين تشكيل شده را در حالي مي

كنند تا رشد جنين به  تكثير سلولي شروع نشده است به داخل لوله رحم منتقل مي

اين روش در مواردي )ش. 1380زاده،  نايب(.شود انجامعي در داخل لوله رحم طور طبي

، م. 1997الفر و همكاران، (.رود مي كه انتقال جنين از دهانه رحم مشكل باشد به كار

  .)751ـ703صص

  

  )I.C.S.Iتزريق اسپرم به داخل تخمك(

و ZonaPellcidaتخمك حاوي پوسته گليكوپروتئيني(قندي و پروتئيني) به نام

هاي داراي حركت و شكل  غشاي سيتوپالسمي است كه مانع ورود اسپرم

پالرم و (.شود غيرطبيعي به داخل سيتوپالسم تخمك گرديده، در نتيجه مانع لقاح مي

اي يك اسپرم را وارد  در اين روش به وسيله دستگاه ويژه )18ـ17، م. 1992همكاران، 

دهد و دو روز  در محيط آزمايشگاه رخ مي تخمك كرده و لقاح به طور مصنوعي

  نمايند. به داخل رحم منتقل ميرا  آنبعد از رشد جنين، 

  

  اهداي تخمك

م.،  1984مربوط به سال  10آميز استفاده از اهداي تخمك اولين گزارش موفقيت

است و از آن زمان تاكنون چند صد مورد تولد در جهان با اين روش گزارش شده 

توان در موارد نارسايي زودرس تخمدان، عدم وجود  مي است. از اين روش

درماني تخمدان كه به تخريب تخمدان  مادرزادي تخمدان، جراحي و اشعه و شيمي
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هاي ژنتيكي به نوزاد، عدم موفقيت  شود، احتمال انتقال بيماري منجر مي

  )567ـ70، م. 1994(عبداهللا، .هاي مكرر استفاده كرد ) و سقطA.V.Fدر(

  

  جنيناهداي 

هاي  هايي است كه توانايي ايجاد جنين هاي درمان زوج از راه ١١اهداي جنين

سالم را ندارند. در اين روش پزشك تمام عوارض ناشي از اهداي جنين، از جمله 

عوارض فيزيكي مانند عفونت و اسكار دائمي و نيز عوارض روحي و رواني ناشي 

ش از اهداي جنين تاريخچه ژنتيكي و دهد. پي به فرد اهدا كننده اطالع ميرا  آناز 

هاي  هاي خوني براي تشخيص بيماري هاي اهدا كننده و آزمايش پزشكي زوج

شود و  بررسي مي ها آنهاي خوني  عفوني از جمله ايدز، هپاتيت و سيفليس و گروه

گونه حقوق  ها و عدم داشتن هيچ نامه كتبي مبني بر استفاده از جنين آنان اجازه

، م. 1997اندرو و ويگر، (.كنند ها و نوزادان متولد شده را امضا مي جنيننسبت به 

  )822ـ807صص
  

  تلقيح مصنوعي

  باشد: تلقيح مصنوعي مشتمل بر دوگونه مي

شود. در اين حالت  ) گفته ميA.I.Hتلقيح اسپرم مرد به همسرش كه به آن (

  پذيرد. تلقيح مصنوعي زن با استفاده از اسپرم شوهر صورت مي

شود. در اين حالت  ) گفته ميA.I.Dتلقيح اسپرم مرد بيگانه به زن كه به آن (

 1380زاده،  نايب(.يابد پرم مرد بيگانه تحقق ميتلقيح مصنوعي زن با استفاده از اس

  )ش.
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  تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر

اسپرم شوهر قدرت بارور كردن تخمك و  كه اينافتد با وجود  گاهي اتفاق مي

ذالك به علل جسماني يا رواني، باروري صورت  آبستن نمودن زن را دارد مع

هاي كمكي توليد مثل، اسپرم  گيرد كه در اين هنگام با استفاده از تكنيك نمي

  پذير است: گردد كه اين امكان به دو صورت امكان شوهر به زن تلقيح مي

  )A.I.H)متعلق به زن و شوهر در رحم همسر(I.U.I(لقاح اسپرم با تخمك

) متعلق به زن I.C.S.I) يا لقاح به طريق (I.V.Fتلقيح مصنوعي اسپرم و تخمك(

  )ش. 1380زاده،  نايب(.و شوهر در خارج از رحم(محيط آزمايشگاه)

  

  با اسپرم شوهروضع حقوقي تلقيح مصنوعي گفتار دوم:

وضع حقوقي طفل متولد از تلقيح  ،مصنوعيوضع حقوقي تلقيح دراين گفتار 

  ، ديدگاه فقهي تلقيح مصنوعيمورد بررسي قرار گرفته است.مصنوعي

در ايران مقرراتي در زمينه موضوع لقاح مصنوعي و وضعيت حقوقي طفل 

ولي با توجه به اصول كلي )ش. 1380زاده،  نايب(.بيني نشده است حاصل از آن پيش

هر عملي مباح است، مگر  طبق قاعده عقلي اصوالً كه اينت به حقوقي و با عناي

هيچ نص قانوني  كه اينرا ممنوع كرده باشد و با توجه به  كه قانون صريحاَ آن آن

بر ممنوعيت اين باروري وجود ندارد لذا بدون ترديد اين باروري مجاز 

  )ش.1377امامي، (.است

  

  شوهرتلقيح مصنوعي با اسپرم مرد غير

نمودن زمينه  مصنوعي تخمك زن با اسپرم مرد بيگانه به وسيله فراهمتركيب 

پذيرد و هنگامي مورد استفاده  مي انجاملقاح در محيط آزمايشگاه و يا در رحم زن 
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گيرد كه زن بارور ولي شوهر نابارور است. در اين روش اسپرم به اندازه  قرار مي

شستشو و دفع زوائد يا در محيط كافي از مرد بيگانه به طريقه مجاز اخذ و پس از 

گيرد تا لقاح صورت پذيرد يا به رحم  آزمايشگاه در مجاورت تخمك زن قرار مي

يابد تا لقاح در لوله رحم صورت گيرد. تزريق اسپرم مرد بيگانه به  زن انتقال مي

پذير است ولي به لحاظ حقوقي همه  هاي گوناگوني امكان اندام تناسلي زن به روش

  )ش. 1376جعفرزاده، (.دهند دي را تشكيل ميموضوع واح

  

  تلقيح مصنوعي با اسپرم غيرشوهر وضع حقوقي

 3در ايران و قانون مدني حكمي در اين زمينه وجود ندارد و لذا بر طبق ماده 

قانون آيين دادرسي مدني بايد حكم قضيه در عرف مسلم جامعه جستجو گردد و 

له بايد به أاست كه براي يافتن حكم مس قانون اساسي نيز تكليف شده 176در اصل 

هب رسمي متوسل شد و با توجه به دين و مذ منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر

ايران و اكثريت افراد جامعه كه مسلمان هستند، احكام و قواعد مذهبي عرف مسلم 

و اخبار و  12نآتوان از آيات شريفه قر شود، لذا حكم قضيه را مي محسوب مي

ن در خصوص حفظ آچه از آيات قر آن بر اساسموجود استنباط كرد. 13احاديث

فرج از غيرشوهر به طور اعم و همچنين از اخبار و احاديث موجود استنباط 

هر مجاز نباشد كه اين نظر گردد اين است كه تلقيح مصنوعي با اسپرم غيرشو مي

مقدس اسالم فرج  به عقيده فقها در شرع. ييد فقها و مراجع تقليد نيز استأمورد ت

گردد و  له با اهميتي تلقي ميأتكون طفل است، مس ءو آلت تناسلي زن، چون مبدا

اگر در جواز تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه ترديد شود، راهي براي اجراي اصول 

اين نظر تلقيح مصنوعي با  بر اساساين ترتيب و  هبرائت و اباحه وجود ندارد و ب

  )ش. 1377امامي، (.ستاسپرم غيرشوهر مجاز ني
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  وضع حقوقي طفل متولد از تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر

در زمينه مشروعيت يا عدم مشروعيت نسب طفل و آثار آن نيز حكم صريحي 

وجود ندارد. ممكن است تصور شود نسب طفل وقتي مشروع است كه از طريق 

باشد و به ظاهر مقاربت بين زن و مرد و در نتيجه اين نزديكي به وجود آمده 

ن مدني كه نزديكي و تاريخ آن مالك تشخيص نسب و وقان 1159و 1158مواد

الحاق والد است، استناد گردد، ولي اين طرز تفكر حقوقي مخدوش است، زيرا 

نزديكي و مقاربت به اين اعتبار كه طريقه متعارف و طبيعي، انعقاد نطفه و تشكيل 

گذار قرار گرفته واال خصوصيتي در  انونجنين است از باب تفكيك، مورد توجه ق

مقاربت وجود نداردتا بتوان اين اعتقاد را پذيرفت كه مقاربت در نسب طفل نقش 

، مشروعيت نسب اساسي و منحصردارد، زيرا اگر مقاربت چنين اثري داشته باشد

نفوذ اسپرم  يعني ران به ران ماليدن و تحريك و انزال و(خيذ طفلي كه از راه تف

آيد محل  به وجود مي )هاي بدني زن و شوهر ير تماسادر رحم زن يا س شوهر

داني در مشروعيت نسب چنين طفلي  كه هيچ حقوق اشكال خواهد بود و حال آن

در زمينه  15.اند و فقها نيزدر اين مورد ترديدي به خود راه نداده 14.كند شك نمي

ن بسياري از آز جواز تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر و مشروعيت نسب ناشي ا

البته بعضي عمل تلقيح  16.فقهاي معاصر و مراجع تقليد نظر موافق و مساعد دارند

متعلق به صاحب اسپرم را  آنو طفل حاصل از  اند مصنوعي را جايز ندانسته

اي  و عده 18اند و گروهي در صحت عمل تلقيح مصنوعي ترديد كرده 17.اند دانسته

با اسپرم شوهر هستند و معتقدند عمل تلقيح  قائل به جواز مشروط تلقيح مصنوعي

بايد به وسيله شوهر باشد تا آلت و فرج زن از ديد و لمس بيگانه حفظ شود و در 

  )ش. 1380زاده،  نايب(19.دانند هر حال نسب طفل ناشي از اين تلقيح را مشروع مي
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  وضع حقوقي طفل متولد از تلقيح مصنوعي با اسپرم غيرشوهر

بودن طفل حاصل از لقاح مصنوعي زن با اسپرم  نامشروع در مورد مشروع و

ظرات گونه اطفال ن غيرشوهر و همينطور تحقق يا عدم تحقق نسب براي اين

از مشروعيت و تحقق نسب حمايت  دانان حقوقاي از  متفاوتي ابراز شده است. عده

آمده و عدم بودن فرزند به دنيا  مشروعاي ديگر قائل به نا كه عده اند در حالي نموده

  )ش.1380زاده،  نايب(.وجود نسب براي وي هستند

  

  بودن طفل و تحقق نسب نظريه مشروع ـ الف

چه از اصول حقوقي و مواد قانون مدني  معتقدند كه آن دانان حقوقاين دسته از 

كه قانون  فرزند طبيعي، قانوني است مگر آن شود اين است كه هر مستفاد مي

ناشي از  نشناخته ولدبه رسميت و موردي را كه قانون تصريح برخالف نموده باشد 

و در بقيه موارد طفل ملحق به پدر و مادر گردد زنا است كه ملحق به زاني نمي

كه به وسيله طبيعي اسپرم در رحم زن  رقي هم بين پدر و مادر از جهت آناست و ف

  )186، صش. 1347(امامي، .توان گذارد مصنوعي نميقرار گرفته باشد و يا به وسيله 

 ها آنكه  شود اعم از اين بر اين اساس طفل به پدر و مادر طبيعي خود ملحق مي

 متكون شده و عرفاً ها آنهاي  عالم يا جاهل به عمل لقاح باشند زيرا بچه از گامت

ق.م فقط طفل متولد اززنا به پدر و  1167آيد و برابر ماده  به شمار مي ها آنفرزند 

شود و طفل ناشي از  شود و تلقيح مصنوعي زنا محسوب نمي نميملحق مادر طبيعي 

آن نيز ولد زنا نيست تا نتوان او را به صاحبان نطفه ملحق كرد. با تعريفي كه در 

توان به  ميطور در فقه از زنا شده است ن قانون مجازات اسالمي و همين

قانون  63را بر اين عمل بار نمود. ماده  ) عنوان زنا داده و احكام آنA.I.D(عمل

زنا عبارت است از جماع مرد « مجازات اسالمي در مقام تعريف زنا بيان مي دارد:
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طي به در دبر باشد، در غير موارد و اگرچهحرام است  با زني كه بر او ذاتاً

  )ش. 1380زاده،  نايب(.»شبهه

به هر حال در تحقق مصداق زنا تماس بدني و ادخال آلت مرد در آلت تناسلي 

زن شرط است، بنابراين بر تلقيح اسپرم مرد بيگانه در رحم زن تعريف و عنوان زنا 

  )167، صش. 1376مهرپور، (.توان اين عمل را زنا دانست كند و نمي صدق نمي

) محقق A.I.Dرا در طفل ناشي از ( »نسب قانوني« دانان حقوقبدين ترتيب 

اند. اگر بر اين عقيده باشيم كه منظور از واژه مشروع از نظر زبان حقوقي  دانسته

را  »نامشروع«منع نكرده باشد و به همين ترتيب واژه را  آنچيزي است كه قانون 

، ص ش. 1363جعفري لنگرودي،(،در حقوق خالف قوانين جاري كشور معني كنيم

توان نسب مشروع وي را نتيجه گرفت و در نتيجه  سب قانوني طفل مياز ن )386

  )ش. 1380زاده،  نايب(.دادرا  )A.I.Dبودن طفل متولد از وضعيت( حكم به مشروع

  

  ديدگاه فقهي در اين زمينه

خبري در زمينه مساحقه در فقه وجود دارد كه در مورد  در اين خصوص

مردي با زن خود جماع كرده است و زن « :اي كه اين چنين مطرح شده بود لهأمس

اي مساحقه نموده و در نتيجه اين عمل، نطفه از رحم  در همان حالت با دختر باكره

اند كه طفل  فرموده(ع) امام  »زن وارد رحم دختر گرديده و دختر حامله شده است

شيخ طوسي در نهايه،  )170ـ169محالتي، صص(.پس از تولد به صاحب نطفه رد شود

شهيد ثاني در مسالك، محقق در شرايع و همچنين صاحب رياض و صاحب جواهر 

اند كه هرگاه از طريق مساحقه نطفه مرد اجنبي  نيز با استناد به اين حديث گفته

صاحب ماء است. وارد رحم زن شود و طفلي از آن پديد آيد، اين طفل متعلق به 

اند كه گفتار پيغمبر(ص) در مورد  ق طفل به مادر گفتهييد الحابعضي از فقها در تأ
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زنا محسوب  و شرعاً مختص زاني است و تلقيح مصنوعي عرفاً »العاهر الحجر«

كند فقط به زنا اختصاص دارد و طفل  چه داللت بر نفي ولد مي شود و آن نمي

ارد ولد محسوب شده لذا منع شرعي براي الحاق طفل به مادر وجود ند حاصله عرفاً


 �	 ������ ��«و مقتضاي عموم آيه ����
 را  نا(مادرانشان جز كساني كه آن »���

كه اگر طفلي در رحم زني رشد نمود و  اند، نيستند) نيز داللت دارد بر اين زائيده

  )ش. 1380زاده،  نايب(.شود متولد شد، زن مزبور مادر آن طفل محسوب مي

فرض باال به مادر و صاحب ماء ملحق  بدين ترتيب طفل ناشي از مساحقه در

شود  الي كه مطرح ميؤجا س يابد. در اين شود و نسب در چنين طفلي تحقق مي مي

اين است كه آيا در فقه بين مشروعيت و نسب مالزمه وجود دارد يا خير؟ به 

توان با تحقق نسب به مشروعيت طفل حكم داد؟ اين اشكال  عبارت ديگر آيا مي

شود كه بعضي فقها مثل مرحوم محقق در شرايع حتي ولدالزنا را  ميناشي  جا آناز 

اند كه كودك ناشي از زنا به زاني و زانيه  دانند و بر اين عقيده داراي نسب مي

شده است و ساير آثار نسب  ءشود و تنها ارث به حكم نص خاص استثنا ملحق مي

  )44بجنوردي، ص ؛ 507محقق، ص (.برقرار است ها آنبين 

باشد. بدين ترتيب  برابر اين نظر ولدالزنا كه طفل نامشروع است داراي نسب مي

رسيم كه در فقه بين تحقق نسب و مشروعيت طفل مالزمه وجود  به اين نظر مي

توان از تحقق نسب به مشروعيت طفل حكم داد. بنابراين از نظر فقهي  ندارد و نمي

قه و نظر هر دو دسته از فقها كه با استفاده از شناسايي نسب طفل ناشي از مساح

اند،  اند و بعضي ولدالزنا را استثناء نموده بعضي نسب رادر تمام اطفال محقق دانسته

توان از تحقق  )داد ولي نميA.I.Dتوان حكم به تحقق نسب در اطفال ناشي از( مي

گيريم كه  گونه اطفال رسيد. به طور خالصه نتيجه مي نسب به مشروعيت اين

با  دانان حقوقباشد.  مي »قانون، فقه و فتاواي فقها«بودن نسب  مشروعمالك نا



 

 

 1387 زمستان، هفتم، شماره دومسال        /  فصلنامه حقوق پزشكي 119
اهللا

ال 
لي

  
ي

قل
ي

مان
رح

م 
عظ

، ا
 

ق.م كه فقط طفل متولد از زنا را ملحق به پدر و مادر  1167استفاده از ظاهر ماده 

چه زنا  اند كه نسب در تمام اطفال طبيعي جز آن داند، به اين اصل رسيده طبيعي نمي

زنا نيست،  و شرعاً اسپرم بيگانه عرفاًنيست، نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي با 

ي قرار ينسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي زن با اسپرم بيگانه را مورد شناسا

) A.I.Dبودن نسب طفل ناشي از ( نظر فقهي دليل قاطعي بر نامشروع اند. از داده

كه بنا بر اصل صحت كه از قواعد مهم فقه است، اعمال  به اين وجود ندارد مضافاً

بايد صحيح، مشروع و حالل تلقي كرد و مادام كه دليلي بر نادرستي  افراد را اصوالً

و عدم صحت و حرمت پيدا نشد، هيچ كس حق ندارد در صورت دوران امر بين 

احتمال صحت و مشروعيت از يك طرف و عدم صحت و عدم مشروعيت از 

 يبندي آرا از جمع .)مغنيه(طرف ديگر، اعمال افراد را نامشروع و غيرصحيح بداند

بودن طفل را استنباط كرد. بدين ترتيب با توجه به  توان نامشروع فقها هم نمي

قوانين نبايد با اصول و احكام مذهب  تحقق نسب قانوني طفل و اين كه قاعدتاً

توان از نظر حقوقي  مي قانون اساسي) 72 اصل(رسمي كشور مخالفت داشته باشند

  )1380زاده،  نايب(.د) داA.I.Dمتولد از وضعيت(بودن طفل  حكم به مشروع

  

  بودن طفل و عدم تحقق نسب نامشروعنظريه  ـ ب

اند كه نسب چنين طفلي نه به پدر منسوب  بر اين عقيده دانان حقوقاين گروه از 

شدن زن، شرايط الزم براي  است و نه به مادر زيرا قطع نظر از چگونگي آبستن

جمع نيست. اقدام چنين زن و مردي را به طور  تحقق نسب مشروع در اين حالت

گونه رابطه جنسي با  توان زنا شمرد زيرا بنا به فرض طرح شده هيچ مسلم نمي

شود رابطه زوجيت  چه سبب انتساب طفل به پدر و مادر مي اند. آن يكديگر نداشته

ن عامل اي است، بنابراين در هر مورد كه اي نان يا اعتقاد به وجود چنين رابطهآبين 
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اصلي وجود نداشته باشد، خواه دليل آبستني زن نزديكي نامشروع(زنا) باشد يا 

هاي بدني (مانند تفخيذ) يا تلقيح مصنوعي، بايد نسب را نامشروع  ساير تماس

دانست و برعكس در هر جا كه رابطه زناشويي يا شبهه محقق باشد، به هر 

  .)22ـ21، صص1372وزيان، (كاتاي كه زن آبستن شود، نسب مشروع است وسيله

اند كه  به روح قانون استناد نموده و اظهارنظر كرده دانان حقوقاي ديگر از  عده

طور كه در  آميزش طبيعي مرد و زن بيگانه خصوصيتي در نفي نسب ندارد همان

ها اين است كه طفل از تركيب دو  اثبات نسب نداشت بلكه مالك در نفي نسب

يش يابد. نكاح داراي دو اثر است: يكي مشروعيت رابطه نطفه مرد وزن اجنبي پيدا

جنسي زن و مرد و ديگري مشروعيت طفل ناشي از تركيب نطفه ايشان و موارد 

شبهه نيز همين دو اثر وجود دارد. اين دو اثر، منحصر به همين دو مورد(نكاح و 

يك ار آن دو وجود نداشته باشد مانند مورد ما نحن  شبهه) است و هنگامي كه هيچ

، ش. 1375شهيدي، (. يعني مشروعيت طفل نيز منتفي است ها آنفيه، اثر انحصاري 

  )145ص

كنند كه از اين  ق. م اظهار عقيده مي 1167اينان در رد استناد گروه اول به ماده 

ودن نسب است و ب شود كه فقط زنا علت نامشروع ماده قانون مدني فهميده نمي

ترين راه  فرزند طبيعي را در ساير موارد بايد ملحق به پدر و مادر شناخت. زنا شايع

ايجاد فرزند طبيعي است و به همين دليل نيز به عنوان نمونه بارز روابط نامشروع، 

گذار درباره فرزند ناشي از ساير  موضوع حكم قرار گرفته است. سكوت قانون

توان نسب  ها مي رد بيگانه بدين مفهوم نيست كه از اين راههاي بدني زن و م تماس

مشروع به وجود آورد و در زنا خصوصيتي است كه مانع الحاق طفل به پدر و 

  )ش. 1372كاتوزيان، (.شود مادر طبيعي مي
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گذار در حفظ اعتبار  با اشاره به هدف قانون دانان حقوقبه هر صورت اين 

اي درآورده و از اين  مرد را تحت قواعد ويژه خانواده و اين روابط جنسي زن و

طريق روابط افراد را نسبت به هم روشن نمايد، تلقيح مصنوعي دو بيگانه را از نظر 

) نسبي A.I.Dمشروعيت در حكم روابط جنسي بين بيگانگان دانسته و معتقدند كه(

ط جنسي آورد زيرا از حيث لطمه زدن به اساس خانواده فرقي با رواب به وجود نمي

نامشروع(زنا، تفخيذ و...) ندارد. نسب مشروع بايد در خانواده تحقق يابد و نزديكي 

  شود. به شبهه نيز براي تعديل اين راه قاطع به آن افزوده مي

) به حديث مربوط به مساحقه در فقه A.I.Dاين گروه در رد استناد موافقان(

مساحقه در فقه گفته شده چه نسبت به  گويند كه قياس تلقيح مصنوعي با آن مي

بودن  توان مشروع اند نمي باره نوشته چه فقها در اين است، درست نيست و از آن

  نسبي را كه از تلقيح مصنوعي بين دو بيگانه ناشي شده است، استنباط كرد:

، ص 2قواعد، ج(و عالمه (كتاب حدود)فقهاي مورد اشاره شيخ طوسي و محقق اوالً ـ

و صاحب )267، ص 2، كتاب حدود، شرح لعمه، ج 2، ج مسالك(و شهيدين )258

 )419ـ418صصجلد صيد و ذباحه، كتاب حدود، ، ، كتاب حدود، و صاحب جواهر2ج (رياض

اند ولي در  درست است كه از مفاد خبر پيروي كرده و طفل را از آن شوهر دانسته

نظري را (جز صاحب رياض) ها آنباب الحاق به مادر اختالف ريشه داشته و همه 

  اند. داند تقويت كرده كه طفل را به مادر ملحق نمي

ي كه به عمد و در اثر ا هانشباهتي بين مفاد خبر و اقدام زن و مرد بيگ ثانياً ـ

كه در خبر ياد شده رااند، وجود ندارد چ تلقيح مصنوعي فرزندي را ايجاد كرده

فه به ديگري نداشته شوهر با زن خود نزديكي كرده و هيچ اراده و اختياري در نط

ماند و خالي از هرگونه شائبه تجاوز به قانون  است پس اقدام او بيشتر به شبهه مي

است لذا شباهتي بين موضوع خبر با تلقيح مصنوعي زن با اسپرم بيگانه نسيت تا 
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) حكم A.I.Dبودن نسب طفل ناشي از( بتوان از راه قياس، به مشروع

  )ش. 1372كاتوزيان، (.كرد

مشروعيت و با رد موارد استنادي موافقان  دانان حقوقبه طور خالصه اين دسته از 

كيد به اين امر كه نسب مشروع بايد در خانواده تحقق يابد تحقق نسب طفل، با تأ

بودن  مرد وجود ندارد، قائل به نامشروعو در فرض ما رابطه زوجيتي بين زن و 

يجه عدم تحقق نسب قانوني براي وي ) و در نتA.I.Dآمده ناشي از(طفل به دنيا

  هستند.
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  نتيجه

) با استناد  A.I.Dچه موافقان تحقق نسب طفل متولد از( رسد كه آن به نظر مي

پذير است و اصل اين است كه هر فرزند به پدر  اند، توجيه ق. م گفته 1167به ماده 

نموده باشد و تنها  ءاستثنارا  آنكه قانون  شود مگر آن و مادر طبيعي ملحق مي

هاي  است كه به عنوان فرد غالب تماس »زنا«موردي كه قانون استثناء نموده 

هاي بدني  جنسي و نزديكي بين زن و مرد بيگانه است و شامل تفخيذ و ساير تماس

بايد  كه ايندر حقوق و  ءشود. با توجه به اصل تفسير مضيق موارد استثنا نيز مي

توان داخل  ر محدود تفسير كرد، مورد (آ، آي، دي) را نميرا به طو ءموارد استثنا

رو اصل الحاق طفل به پدر و مادر طبيعي  محسوب نمود، از اين ءدر موارد استثنا

گردد و تلقيح مصنوعي را نبايد جزء موارد استثناء  )ميA.I.Dشامل طفل ناشي از (

تمام فرزندان طبيعي گويند كه اگر  بر اصل به شمار آورد.مخالفين اين استدالل مي

شوند، كافي بود در قانون  جز كودك ناشي از زنا به پدر و مادر خود منسوب مي

تنها اين استثناء بيان شود و نيازي به اماره فراش و چگونگي الحاق آن به شوهر يا 

گذار در  شدكه در پاسخ به آنان بايد گفت كه قانون به واطي به شبهه احساس نمي

در مقام اثبات نسب پدري طفل است نه اصل تحقق نسب يا  اجراي اماره فراش

در نهايت با اثبات نسب،  اگرچهبودن فرزند،  بيان وضعيت مشروع يا نامشروع

گردد. دليل مخالفان در مورد حفظ اعتبار  مشروعيت طفل در عالم حقوق محقق مي

نواده وجود يك خا جا اساساً ر اينخانواده نيز در اين مورد مصداق ندارد چرا كه د

دارد كه شناخت مشروعيت طفل و تحقق نسب وي به اعتبار و استحكام اين 

  كند. خانواده كمك مي

چه گفته شد، شناخت مشروعيت طفل و تحقق نسب وي نه تنها  نظربه آن

شكند بلكه عملي است كه با مصلحت طفل نيز  حرمت خانواده و قوانين را نمي
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اخالق حسنه يا لطمه زدن به خانواده نيز كه باشد و مغايرت آن با  سازگار مي

) را A.I.Dعمل( دانان حقوقاند مسلم نيست. بعضي از  اي به آن استناد كرده پاره

اند كه ذكر اين نكته  اي از فقها به عدم جواز آن نظر داده غيرقانوني دانسته و عده

) A.I.Dبودن و يا عدم جواز عمل ( حائز اهميت است كه اعتقاد به غيرقانوني

نامشروع دانسته و براي وي حق نسب را  آنداللت ندارد كه نسب طفل حاصل از 

قائل نشويم. از بررسي فقهي عمل تلقيح مصنوعي زن با اسپرم بيگانه اين نتيجه 

بدست آمد كه اين عمل از حيث ادله(كتاب و سنت) مانعي ندارد و از نظر فقهي 

) يافت A.I.Dشناختن نفس عمل (دليل قاطعي بر عدم جواز و يا نامشروع 

مانع قانوني براي تحقق نسب و مشروع  دانان حقوقشود و به نظر برخي از  نمي

  ) وجود ندارد.A.I.Dشناختن طفل ناشي از عمل (
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  ها نوشت پي

1. Intra Uterine Insemination. 
2.In Vitro Fertility. 
3.Zygote Intra Fallopian Transfer. 
4.Gamete Intra Fallopian Transfer. 
5.Intra Cytoplasmic sperm Injection. 
6.Assisted Reproductive Techniques. 
7. Catheter. 
8. Artificial insemination with husband’s sperm. 
9. Artificial insemination with donors sperm. 
10. Ovule donation. 
11.Embryo donation. 

 .7و6، 5و مومنون، آيات  30نور، .12

صحيح شعيب الحداد، خبرالعالبن سيابه به نقل خبر علب بن سالم، مرسل شيخ صدوق از پيغمبر اسالم، . 13

 .54و  4از كتاب الوسايل، باب 

  .قانون مدني: طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود 1167ماده .14

، ص 2اسداهللا امامي، حقوق خانواده، ج  - ، سيد حسن صفائي184،ص 5سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج

  .90، ش 103و 102

  .222، ص 31، جواهر الكالم، ج شيخ محمد حسن نجفي.15

و 6دثه، التلقيح الصناعي، ص حآيت اهللا سيد محمد صادق الحسيني الروحاني، المسائل المست.16

ي نسب در حقوق ايزان و ، آيت اهللا گلپايگاني به نقل از مطالعه تطبيق621، ص 2،تحريرالوسيله، ج 7

  .362ليف سيد اسداهللا امامي، صأفرانسه، ت

  .362آيت اهللا ميالني به نقل از كتاب مذكور، ص .17

  .362مرحوم آيت اهللا بروجردي، به نقل از همان كتاب ص .18

  .69 ، مساله460، ص 1آيت اهللا سيد علي حسيني سيستاني، نهاج الصالحين، ج .19
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نامه دارالعلم لمفصل ا ،آثار حقوقي تلقيح مصنوعي انسان، نامه مفيدش.)، 1374( ـ علوي قزويني،سيدعلي
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