
 6931ویکم، تابستان سال یازدهم، شماره چهل                   پزشكی/ فصلنامه حقوق  75 

 
Analysis of Inheritance of Fetus Produced through Modern 

Fertility Techniques 
Hamid Masjedsaraie1, Azam Nazari2 

Abstract 

With the development of medical knowledge in the field of treatment of 

infertility, jurisprudence and legal issues have raised about it, among which 

is inheritance of fetus produced through modern fertility techniques. Given 

"inheritance" is a civil right of the fetus, so, the question is that what is the 

inheritance status of child produced through modern fertility techniques? 

Thus the purpose of this research is study of inheritance fetus in view point 

of jurisprudence and law. We have utilized library and documentary methods 

in collecting of content and style of writing is descriptive, reasoning, 

analytical interpretationall. So, in the intrauterine insemination techniques, 

IVF and surrogacy in which sperm and eggs are taken from the couple, there 

is no doubt that the child and the couple inherit from each other; however, 

when it comes to embryo donation and gamete donation techniques in which 

sperm or eggs are obtained from persons other than the couple, parents are 

donors of sperm and egg and therefore it is them who have an inheritance 

relationship with the fetus.  In emerging techniques of ovary transplant or 

testicular transplant after transplantation, the transplanted organ constitutes 

the original organ of the donee and since egg or sperm is produced in the 

body of donee after transplantation, the parents of the child produced by this 

technique are the dones couple and inheritance relationship exists between 

the child and the couple like it exists between the couple and their other 

children. 
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 باروری نوین یهاتکنیک طیف در حمل ارث حکم واکاوی

 1سرائی مسجد حمید

 2نظری اعظم

 چکیده

 پیرامون حقوقی و فقهی مسائلی زوجین، ناباروری درمان زمینه در پزشکی دانش گسترش با همگام

 ،رودمی شمار به حمل مدنی حقوق جمله از «ارث» که مهم این به عنایت با .شودمی ایجاد ذهن در آن

 چه وراثت لحاظ از باروری هایتکنیک اقسام از شدهمتولد کودک که شودمی مطرح سؤال این لذا

 هایکیتکن فیط در حمل ارث حکم بررسی و نقد پژوهش، این از هدف بنابراین داشت؟ خواهد وضعیتی

  اشد.ب می حقوق و فقه منظر از یبارور نینو

 حاضر، نوشتار یشیوه و باشد می اسنادی و ای کتابخانه روش مطالب، گردآوری اصلی روش

  است. تفسیری – تحلیلی و استدلالی – توصیفی

 به توجه با و رود می شمار به ارث تحقق موجبات جمله از نسب که است آن بیانگر حاصله نتایج

 باروری نوین یهاتکنیک در حمل نسب ،است مرد و زن نطفه ترکیب از انسان تکوّن نسب، منشأ کهاین

  بود. خواهد برقرار آنان میان هم ارث و شودمی ملحق تخمک و اسپرم صاحبان به

 عضو یمنزله به یالحاق عضو وند،یپ انجام از پس بیضه پیوند یا تخمدان پیوند نوظهور تکنیک در

 رندۀیگ بدن در اسپرم ای تخمک وند،یپ از پس که آنجا از و شودمی محسوب عضو رندۀیگ بدن یاصل

 میان ارث و گرددمیبر مذکور نیزوج به تکنیک این از دآمدهیپد کودک نسب لذا شودمی دجایا عضو

 است. برقرار اولادشان سایر مانند آنها
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 مقدمه

 با و است شدهیم محسوب بشر یعیطب یهاخواسته و آمال از یکی مثل دیتول ربازید از

 و یشناسنیجن علم شرفتیپ مثل، تولید امر در زوجین هایناباروری بالای آمار به توجه

 ینابارور یماریب و معضل بر غلبه یبرا یگوناگون یهاوهیش است شده سبب یپزشک یمهندس

 آن یعیطب شدهشناخته راه از ریغ به انسان نطفه نشدبسته و گردد یعمل و ینیبشیپ

 داخل لقاح به توانمی جمله آن از که گردد ریپذامکان زین یگرید یهاروش از (زشیآم)

 پیوند و تخمدان پیوند جایگزین، رحم گامت، اهدای جنین، اهدای رحمی، خارج لقاح رحمی،

 .کرد اشاره بیضه

 اما ،است ثمور فوت هنگام به وارث بودنزنده وراثت، شرط حقوقی، و فقهی دیدگاه از البته

 زمان در وی نطفه ثانیا   ؛(1) شود متولد زنده اولا   کهاین شرط به ببرد ارث دتوانمی نیز حمل

 قانون 575ماده  در فقهی مبانی از تتبعی به نیز عرفی قانونگذار باشد؛ شده منعقد ث،مور فوت

 در باشد حملی اگر و است مورث فوت حین در بودنزنده وراثت، شرط» است: کرده مقرر مدنی

 از پس فورا  اگرچه ،شود متولد هم زنده و بوده منعقد الموتحین او طفهن که بردمی ارث صورتی

 کهگیرد می شکل مادر رحم در زمانی ،حمل جنینی حیات که است ذکر به لازم «.بمیرد تولد

 صورت رحم به نطفه ورود از پس اندکی ،امتزاج کند. پیدا امتزاج زن تخمک با مرد اسپرم

 کند فوت مورث اگر که است جنینی حیات همان پیداشدن یعنی ،نطفه انعقاد از بعد وگیرد می

 575ماده  طبق نیز حمل بردنارث دوم شرط .است شده حاصل بردنارث برای شرط دو از یکی

 بمیرد تولد از پس فورا  که هرچند ،است حمل متولدشدنزنده (1) مدنی قانون 157ماده  و (1)

 در او مرگ پزشکی نظر از و دارد ناقص ریه که طفلی نظیر ،باشد نداشته بقا استعداد عادتا   یا و

 الارثسهم طفل، فوت از پس ،صورت این در که باشد تردید قابل غیر و مسلم ،کوتاه مدت یک

 دارد:می بیان )ره( خمینی امام راستا این در (1-11) یابدمی انتقال او فوت زمان وراث به او

 ارث )هم( ردیبم ساعت همان در اگرچه ،شود جدا مادر از و متولد زنده صورت به اگر حمل»

 و داشته اتیح جداشدنش از بعد که شود معلوم اگر پس ،شودمى برده ارث او( از )هم و بردمى

 آمدنشرونیب از بعد بچه صداکردن آن در و شودمى برده ارث و بردمى ارث ،است مرده آن از بعد

 رونیب زنده طور به که شود معلوم آن، ریغ و واضح حرکت با که صورتى در ،باشدنمى معتبر

 .(5) «است آمده
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 ارث تحقق موجبات از یکی عنوان به نسب ،مدنی قانون 511ماده  استناد به دیگر، طرف از

 هاآن میان ارث ،شود ملحق که کس هر به کودک مادری و پدری نسب و (1) است هشد معرفی

 .بود خواهد برقرار

 مساله ،هستیم مواجه آن با پزشکی و فقه حوزه در که ایمستحدثه ائلمس جمله از امروزه

 کودک ارث اثبات برای و است باروری نوین یهاتکنیک اقسام از پدیدآمده حمل ارث حکم

 نوین یهاتکنیک اقسام در کودک مادری و پدری نسب است لازم مصنوعی تلقیح از متولدشده

 وضع نهیزم این در یجامع نیقوان ما کشور در تاکنون که اآنج از گیرد. قرار بررسی مورد باروری

 .بخشدیم قوت را جامع و کامل یپژوهش انجام ضرورت ی،کاست این ،است نشده

 جدید نیازهای از یکی ،ینابارور درمان نینو یهاروش از استفاده که مهم امر این به توجه

 به مبتلایان از بسیاری برای بسا چه و است بیماران از بسیاری به مبتلی و بوده امروزی جامعه

 و یکسو از انگاشت دهیناد را آن راحتی به توانمین که طوری به ،باشد داشته حیاتی جنبه آن،

 بوده نوظهور مسائل پاسخگوی باید خود بالای توانمندی با اسلامی فقه که نجاآ از ،دیگر یسو از

 پدیده این بر بمترت شرعی آثار رینتمهم جمله از ،سازد مشخص را موضوع هر شرعی حکم و

 وجود به باردارشدن یهاتکنیک این از یکی راه از که است فرزندی به نسبت «ارث» حکم نوین،

 و توجه ضرورت ،شودمی محسوب حمل مدنی حقوق جمله از ارث، کهاین به عنایت با و آیدمی

 بررسی ضمن است ستهیاش رو این از .شد خواهد معلوم پیش از بیش موضوع این به تمرکز

 مورد را باروری نوین یهاتکنیک اقسام در حمل ارث تحقق شرایط حقوقی، و فقهی مبانی

 نتیجه در که حملی ارث وضعیت گردد مشخص تا دهیم قرار بررسی و نقد و واکاوی

 دوجو امکان این آیا و بوده ترتیبی چه به فقهی نظر از ،یدآمی دنیا به باروری نوین یهاتکنیک

 منتسب کرد یا نه؟ اسپرم صاحب و تخمک صاحب به را فرزندی چنین که دارد

 

 باروری یهاتکنیک اقسام در وراثت وضعیت

 (1) هشدمعرفی ارث تحقق موجبات از یکی عنوان به نسب مدنی قانون 511ماده  استناد به

 .بود واهدخ برقرار هاآن میان ارث ،شود ملحق که کس هر به کودک مادری و پدری نسب و

 یمادر و پدری نسب است لازم مصنوعی تلقیح از متولدشده کودک ارث اثبات برای بنابراین

 گیرد. قرار بررسی مورد باروری نوین یهاتکنیک اقسام در کودک
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 متعلق یمن اگر ،شودمی اطلاق یرحم گردن کانال داخل در یمن قیتزر به مصنوعی تلقیح

 رشوه از ریغ یادهنده به متعلق یمن اگر و هومولوگ یمصنوع حیتلق آن به ،باشد ماریب شوهر به

 (.2) شودمی گفته هترولوگ یمصنوع حیتلق آن به ،باشد ماریب

 (In Tro-unerine Insemination (IUI)) رحمی داخل لقاحـ 1

 شستشو از پس شوهر اسپرم که است ناباروری درمان یهاروش از یکی رحمی داخل لقاح

 زمانهم آزمایشگاه محیط در کم حجم در تغلیظ از پس و شودمی ریخته کشت محیط داخل به

 تعداد یدتول و حاملگی بالای احتمال ایجاد برای نیز و شودمی رحم حفره واردگذاری تخمک با

گیرد می صورت اسپرم تزریق از قبل هاتخمدان تحریک ،گذاریتخمک زمان در تخمک کافی

(3.) 

 دارند نظر اتفاق حقوقدانان و فقها ،رحم داخل لقاح حالت در ارث تحقق یبررس راستای در

 و مشـروع فرزند همسرش تخمک و شوهر اسپرم میان عیمصنو تلقیح از حاصل کودک که

 در را مرده نطف است زیجا» :)ره( خمینی امام نظر به و (1-4) بود خواهد مادر و پدر آن قانونی

 و باشد حلال و مشروع آن مقدمات دیبا لکن کنند، وارد گرید لیوسا ای سرنگ با او همسر رحم

 ملحق تخمک و اسپرم صاحب به کودک این حقوقی نظر از و (5) «شود زیپره حرام مقدمات از

 است حاکم تکنیک این در مشروع و قانونی نسب شرایط فراش اماره بودنجاری با نیز و شودمی

 با )خواه کنند وارد همسرش رحم در را مرد نطفه هرگاه» :)ره( خمینی امام نظر طبق و (1)

 و است زادهحلال، شودمى متولد آن از که فرزندى حرام( ای باشد حلال مقدمات از استفاده

 و (5) «آن( ریغ و نفقه و ارث )مانند دارد را فرزند احکام تمام و باشدمى زن و مرد آن به متعلق

 فرزند ،شوهرش نطفه با زن مصنوعی ردارنمودنبا در که معتقدند (7-5) معاصر فقهای از برخی

 کودک میان ارث و ستادار را فرزند احکامهمه  و تاس نطفه صاحب مرد و زن به متعلق

 .باشد می برقرار کودک( مادر و )پدر تخمک و اسپرم صاحبان و رحم داخل لقاح از آمدهپدید

 (In Vito Fertilization (IVF)) رحمی خارج لقاحـ 2

 داخل آزمایشگاه محیط در زن تخمک کنار در مرد اسپرم ،رحمی خارج قاحل روش در

 درجه 37 دمای در انکوباتور دستگاه در ظرف سپس ،شودمی ریخته کشت محیط حاوی ظرفی

 ،دباش شده انجام موفقیت با لقاح که صورتی در .گیردمی قرار کنترل تحت ساعت 45 مدت به

 (.1) گویندمی «IVF» مصنوعی باروری تکنیک این به .شودمی منتقل رحم به جنین
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 در که گفت چنین توانمی یرحم خارج لقاح حالت در ارث تحقق ادعای اثبات پیرامون

 نیز و نسب اثبات لیدلا از یکی عنوان به فراش اماره استناد به ،یرحم خارج لقاح تکنیک

 زناکار و است شوهر به متعلق فرزند ؛الحجر للعاهر و للفراش الولد» که: )ص( پیامبر از روایتی

 شوهر به ،شودمی متولد تیزوج مدت در که یطفل آیدمی دست هب (11) «شودمی سنگسار

 و کرده برقرار یجنس رابطه یگرید یاجنب مردان با شوهردار زن که هرچند ،گرددمی ملحق

 (.11-12، 3) باشد مشکوک ،زن شوهر از طفل نطفه انعقاد

 ایخامنه و (15) یئخو ،(14) گلپایگانی ،(13) یمنتظر جمله از افقه از یاریبس نیهمچن

 و است شوهر و زن به ملحق ،رحمی خارج لقاح تکنیک از متولدشده کودک که معتقدند (11)

 ارث که شودمی حاصل نتیجه این لذا ،بود خواهد زوجین اولاد سایر مانند تفاوتی هیچ بدون

 است. برقرار رحمی خارج لقاح در تخمک و اسپرم صاحبان و کودک میان

 (Embryo Donatio (ED)) جنین اهدای ـ3

 در لقاح زمان از روز چهار حداکثر شدنسپری و لقاح از پس اهدایی جنین تکنیک در

 بیولوژیک لحاظ از هوجودآمد به فرزند و شودمی منتقل زن رحم به جنین آزمایشگاه محیط

 (.17) ندارد جنین کنندهدریافت زوج با ارتباطی گونههیچ

 با متولدشده کودک ارتباط وضعیت ،جنین اهدای تکنیک در ارث تحقق یبررس راستای در

 است. مطرح دیگر طرف از تخمک و پرماس گیرندگان و طرف یک از تخمک و اسپرم صاحبان

 تکنیک در و است مرد و زن نطفه ترکیب از انسان تکون نسب، منشأ: پدری نسب -1-3

 انتساب در ،جنین اهداکننده شوهر و زن نطفه ترکیب از جنین تشکیل به توجه با جنین اهدای

 صاحب محرزبودن صورت در و (15) ندارد وجود تردیدی اهآن به شدهتشکیل جنین نسب

 خواهد برقرار کودک و اسپرم صاحب میان و... ارث قبیل از شرعی و حقوقی آثار تمامی اسپرم

 بود.

 کودک با است اهدایی جنین گیرنده زنِ شوهرِ که اسپرم قدفا زوج که است توجه قابل

 فاقد زوج ربیبه باشد دختر کودک، که صورتی در و ندارد نسبی رابطه گونههیچ متولدشده

 کودک آن پدر ،ندارد کودک با طبیعی رابطه ،متقاضی زوج که جاییآن از .بود خواهد اسپرم

 (.11) بود اهدنخو برقرار آنان بین توارثی و شودمین محسوب
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 و است مرد یمن در موجود اسپرم ،پدر هیناح از نیجن شیدایپ منشأ ،یپزشک علم نظر از

َّا» دهر سوره 2 آیه ،«ِصْهًرا وَ  نََسًبا َفَجَعَله  » فرقان سوره 54 هآی در مکرر طور به مطلب نیا  َخَلْقَنا ا ِن
نَْسانَ  َلالَ  ِمنْ  نَْسَله   َجَعلَ  ث مَّ » سجده سوره 5 آیه ،«اَْمَشاج   ه  ن ْطفَ  ِمنْ  اْلإ ِ  75 آیه ،«ن  یَمهِ  َماء   ِمنْ  ه  س 

َهاتِك مْ  ب ط ونِ  ِمنْ  اَْخَرَجك مْ  اللَّه   وَ »نحل سوره  سوره 7 آیه ،«َخَلَقه   ه  ن ْطفَ  ِمنْ » عبس سوره 11 آیه ،«اُمَّ

ْلبِ  نِ یبَ  ِمنْ  ْخر ج  ی» طارق  ،(21) ینیخم ینجف جمله از مفسرین و است شده بیان «َوالتََّرائِبِ  الصُّ

 یطالقان ،(25) (رضایخان) یاضیر ،(24) یجیلاه فیشر ،(23) بیط ،(22) نیام ،(21) یقرائت

 انسان خلقت که اندکرده بیان فوق یهاهآی تفسیر در (25) ییبابا ،(27) یهمدان یموسو ،(21)

   است. زن تخمک از نیز و مرد منی در موجود اسپرم از

 یهاهنظری کودک مادری نسب پیرامون ،جنین اهدای تکنیک در: مادری نسب -2-3

 :است شده ارائه حقوقدانان و فقها میان متفاوتی

 ،جنین اهدای تکنیک در اول نظریه طبق. است کودک مادر رحم، صاحب :اول یهنظر

مْ  ا ِنْ » مجادله سوره 2 آیه در است. کودک مادر ،رحم صاحب َهات ه  مْ  یاللَّائِ  ا ِلَّإ اُمَّ  15 آیه ،«َولَْدنَه 

ه   َحَمَلْته  » احقاف سوره ه   َحَمَلْته  » لقمان سوره 14 آیه و «ك ْرًها َوَضَعْته   وَ  ك ْرًها اُمُّ  که کسی ،«اُمُّ

 یهمدان یموسو چون مفسرانی است. شده معرفی مادر عنوان به آوردمی دنیا به را کودک

 استدلال با (21) یقرائت ،(21) ینیخم یجفن ،(25) ییبابا ،(31) یقرش ،(21) یبروجرد ،(27)

 ،کندمی تحمل را مانیزا و یباردار دوران سختی که است کسی مادر معتقدند فوق یهاهآی به

 تحمل ار حمل یهامشقت و دینزا و نکند حمل یزن اگر که است نیا آن مخالف مفهوم پس

 (.31-32) ستین مادر او ،نکند

 صاحب زن نطفه» :که است معتقد زمینه این در نیز اکیار ا...آیت جمله از فقها برخی

 بوده بچه دنیاآمدن به تامه علت اخیر جزء دومی این که رحم صاحب زن برای بوده مُعد تخمک

 استناد با خویی ا...آیت و (33) «شودمی رحم صاحب زن یعنی دومی به ملحق اولاد پس ،است

 در را اجنبی مرد اسپرم زنی اگر» :است کرده نبیا «الصالحینمنهاج» در ،مجادله سوره 2 آیه به

 (.34) «...شودمی حقمل اسپرم صاحب و او به فرزند ...بدهد قرار خود رحم

 بلکه ،ستین هازن از ،شده برده ارث به صفات و تخمک نتیجه تنها فرزند هم یعقل نظر از

 صورت به که یزمان آن صا خصو ،است اطراف طیمح با اقامتش نتیجه انسان یکل طور به و فرزند

 (.35) است رحم از ثرأمت یو یجسم و یروان رشد و وجود همه و دهیچسب رحم وارهید به نیجن



 6931ویکم، تابستان سال یازدهم، شماره چهل                   / فصلنامه حقوق پزشكی 07 

 

جد
مس

د 
می

ح
 

ئی
سرا

، 
ری

 نظ
ظم

اع
 

 طبق. شوندمی محسوب کودک مادر ،دو هر رحم صاحب و تخمک صاحب :دوم نظریه

 به توجه با .شوندمی محسوب کودک مادر دو هر رحم صاحب و تخمک صاحب دوم نظریه

 لذا ،است انکار غیرقابل کودک خلقت در دو هر رحم صاحب و تخمک صاحب شنق کهاین

 کودک طبیعی مادر را دو هر توانمی و بود خواهد جایز آنان دوی هر به «مادر» واژه اطلاق

 ای علقه صورت به ای نطفه حال در را ینیجن اگر» :یلیاردب یموسو ا...آیت دیدگاه طبق دانست.

 و رشد رحم آن در و کنند منتقل یگرید زن رحم به آن در روح شدندهیدم از بعد ای مضغه

 یمادر دو بچه نیا و باشندیم او مادر احکام عیجم در زن دو هر ،شود متولد و ابدی پرورش

 (.31) «شودمی محسوب

 برخی. شوندمین محسوب مادر رحم، صاحب و تخمک صاحب از کدام چیه :سوم هینظر

 و یحمل ارتباط نیز و شودمی جادیا تخمک لهیوس به که مادر به فرزند یوراثت و ینیتکو ارتباط

 مادر به فرزند انتساب عامل دو عنوان به را شودمی محقق رحم لهیوس به که یحضانت و یولادت

 و ردیگینم عهده به را حمل تمسؤولی که باشد یزن از تخمک که یزمان پس ،اندکرده معرفی

 صاحب از کی هر در مادر به فرزند انتساب عامل دو نابراینب .است یگرید زن نیجن حامل

 محسوب مادر رحم، صاحب و تخمک صاحب از کدام چیه و ندارد وجود رحم صاحب و تخمک

 (.35) شوندمین

 اگر نظر نیا طبق. هستند یرضاع مادر دو هر رحم صاحب و تخمک صاحب :چهارم هینظر

 صاحب و تخمک صاحب از کیهر با فرزند اما ،دآور حساب به ینسب مادر را دو هر نتوان چه

 در دو هر رایز ،کرد یتلق یرضاع مادر عنوان به توانمی را دو هر و دارد یارتباط نوع کی رحم

 (.35) اندبوده میسه و رگذاریثأت نوزاد نتکو و شیدایپ

 ملاک مانند عرف نظر در ادربودنم ملاک. است کودک مادر تخمک، صاحب :پنجم نظریه

 ،دارد سهم نیجن شیدایپ و جادیا و نشیآفر همرحل نینخست در که را یزن عرف است. ربودنپد

 در یو تخمک ، زیراستین یگرید کس تخمک صاحب جز زن آن و کندمی یتلق مادر عنوان به

 به اسپرم و یو تخمک بیترک از نیجن نطفه و داشته دخالت کودک وجود مرحله نینخست

 ینقش چیه نیجن یروح و یجسمان رشد و پرورش ه،یتغذ مرحله، نیا از پس است. آمده وجود

 (.37) ندارد یو رشد و بقا استمرار جزء
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 هیناح از نیجن شیدایپ منشأ که شده ثابت یپزشک علم در که گونههمان رسدمی نظر به

 با نیجن یاهدا از یناش کودک بنابراین .است مرد اسپرم پدر، هیناح از و زن تخمک مادر،

 با کودک و است برقرار آنان میان تنها ارث و دارد ارتباط اسپرم صاحب و تخمک صاحب

 ندارند. ارتباطی تخمک و اسپرم کنندگاندریافت

 (Gamete Donation (GD)) تگام اهدای ـ4

 «گویند گامت را شودمی جادیا تخم سلول هاآن بیترک از که ماده یا نر بالغ جنسی سلول»

 مشکل دچار جنسی سلول نظر از دو هر یا هاآن از یکی که زوجینی هب تکنیک این در (.35)

 اسپرم و یاهدای تخمک عنوان دو تحت که شودمی اهدا هاآن به بیگانه شخص گامت ،هستند

 .شودمی مطرح یاهدای

 تولید توانایی او هایتخمدان اما ،باشد سالم رحم دارای زن که صورتی در :اهدایی تخمک

 و باشد ژنتیکی هایبیماری به مبتلا زن کهاین یا و باشد نداشته را سالم تخمک یا و تخمک

 به اهدایی تخمک از استفاده صورت این در ،باشد داشته وجود جنین به آن انتقال احتمال

 در و شودمی برداشته دیگری زن هایتخمدان از هاتخمک بنابراین .شودمی توصیه زوجه

 بارور تخمک سیتوپلاسم، داخل به اسپرم تزریق یا گیرنده همسر ماسپر با مجاورت در آزمایشگاه

 (.31) کنندمی منتقل گیرنده زن رحم به را جنین نهایت در و شودمی

 یا و است اسپرم فاقد زوج کهگیرد می صورت زمانی اهدایی اسپرم از استفاده :اهدایی اسپرم

 رحم و تخمک دارای زوجه که است حالی در این و ندارد را تخمک بارورکردن توانایی او اسپرم

 ناقل کهاین یا باشد ارثی یا ژنتیکی الاتاختل دچار مرد هرگاه همچنین .باشد سالم

 از ستفادها .شودمی توصیه زوج به اهدایی اسپرم از استفاده ،باشد کروموزومی هایناهنجاری

 اسپرم تخمک، هاسازیر زمان از قبل کهآن اول پذیردمی صورت روش دو به جایگزین اسپرم

 اسپرم از نیز و شودمی داده انتقال زن تناسلی اهدستگ به ثالث شخص شدهشسته و آماده

 اخلاقی پزشکی، دلایل به روش این از استفاده که شودمی استفاده رحمی خارج لقاح در اهدایی

 (.31) است ترمناسب شرعی و

 در کودک مادری نسب و پدری نسب ،گامت اهدای تکنیک در ارث تحقق اثبات راستای در

 است: بررسی قابل اهدایی تخمک و اهدایی اسپرم حالت دو



 6931ویکم، تابستان سال یازدهم، شماره چهل                   / فصلنامه حقوق پزشكی 05 

 

جد
مس

د 
می

ح
 

ئی
سرا

، 
ری

 نظ
ظم

اع
 

 اسپرم تکنیک از ناشی کودک پدری بنس مورد در: اهدایی اسپرم ،اول حالت -1-4

 :است شده ارائه متفاوتی یهاهینظر ،اهدایی

 از ناشی کودک پدری نسب خصوص در: اهدایی اسپرم از ناشی کودک پدری نسب -1-1-4

 مبانی وحدت عدم به توجه با که هستیم مواجه فقها سوی از گوناگونی نظرات با اهدایی، اسپرم

 کنیم:می مرور ذیلا  را نظرات این فقها، بین

 ،روحانی صادقمحمد ا...آیت نظر طبق :شودمی محسوب قانونی پدر ،جنین متقاضی ـ

 تلقیح زن به اجنبی نطفه اگر ...» که طوری به شودمی محسوب قانونی پدر ،جنین متقاضی

 ،باشد موجود شوهر نطفه از طفل نتکو احتمال و نماید مقاربت او با زن قانونی شوهر و شود

 (.41) «است شوهر به ملحق متولدشده طفل

 برای را شرایطی فراش قاعده :بیولوژیک( )پدر اسپرم صاحب به کودک نداشتنپیوستگی ـ

 گذشت شوهر، و زن میان جنسی نزدیکی تحقق از تاس عبارت که کندمی بیان کودک الحاق

 ده از بیش شدنسپری عدم نیز و حمل( زمان )حداقل کودک تولد تا نزدیکی زمان از ماه شش

 (.41-44) حمل( زمان داکثر)ح کودک تولد تا نزدیکی زمان از ماه

 به کودک بنابراین ،دندار وجود اهدایی اسپرم تکنیک در ،مذکور شرایط کهاین به توجه با

 .شودمین منتسب بیولوژیک( )پدر اسپرم صاحب

 اسپرم صاحب به ملحق را فرزند فقها برخی :شودمی منتسب اسپرم صاحب به رزندف ـ

 دنیا به کودکی روش این با که صورتی در ...» که است معتقد ایخامنه ا...آیت جمله از دانندمی

 صاحب که است زنی به و نطفه صاحب به ملحق بلکه ،ودشمین زن آن شوهر به ملحق ،بیاید

 شوهر ریغ منِى با زنى اگر» که ندمعتقد )ره( خمینی امام نیز و (5-11) «است تخمک و رحم

 اشتباهى اتفاق نیا که صورتى در آورد، ایدن به فرزندى و شود باردار زن آن و شود حیتلق خود

 ىمن با کنیل کنند، حیتلق شوهرش منِى با را او خواستندمى که معنا نیبد باشد، داده رخ

 حکم و گرددمى ملحق منى صاحبِ به فرزند شکبى فرض نیا در شد، اشتباه گرىید شخص

 باشد، گرفته صورت عامدانه و آگاهانه حیتلق نیا اگر کنیل ،است شبهه به وطى مانند مسأله نیا

 هاآن انیم ارث ىحت ،نَسَب احکام ههم و گردد ملحق منى صاحب به فرزند که ستین دیبع باز

 نطفه انعقاد به که عملى اگرچه ،است زنا فرزند است، شده استثنا ارث از آنچه رایز گردد، ثابت

 (.15) «ندارد را زنا حکم مسأله نیا ولى است، حرام شده، منجر



 6931ویکم، تابستان سال یازدهم، شماره چهل                   / فصلنامه حقوق پزشكی 05 

 

م 
حك

ی 
او

واک
مل

 ح
ث

ار
 

ک
كنی

ف ت
طی

در 
ری

رو
 با

ین
 نو

ای
ه

 

 شوهرش با آمیزش از پس که زنی حکم مورد در )ع( حسن امام از که شده روایت همچنین

 :فرمود ایشان ،کردند سؤال ،شد حامله کنیز ،مرد نطفه انتقال با و نمود مساحقه باکره کنیزی با

 از او بکارت حتما  زایمان هنگام ، زیراگرفت او از را باکره کنیز مهر و رفت زن سراغ باید ابتدا»

 فرزند کنیز تا شد منتظر و نموده رجم داشتن شوهر خاطر به را زن آن باید سپس ،رودمی بین

 مساحقه حدّ  جاریه و شودمی رد ،است نطفه صاحب که پدرش به کودک و آورد دنیا هب را خود

 (.45-51، 11) ...«شودمی لمتحم را

 ریبارو از ناشی کودک که است این بیانگر فوق ادله نیز و پدری نسب درباره ذکرشده اتآی

 ارث یکدیگر از و شتهندا نسبی رابطه اسپرم فاقد زوج با ،بیگانه اسپرم اهدای با مصنوعی

 بدون جنین ، زیراشودمی محسوب اسپرم صاحب فرزندِ حقوقی نیز و ولوژیبی نظر از و برندنمی

-52) است برقرار اسپرم صاحب و کودک میان ارث بنابراین ت.اس شده متکون او نطفه از تردید

51.) 

 بیگانه از اسپرم باروری، کیتکن نیا در: اهدایی اسپرم از ناشی کودک مادری نسب -2-1-4

 طی را نوزاد تولد و جنین حمل و بارداری دوران نیز و است تخمک صاحب ،زوجه اما ،است

 کودک میان ارث و نیست تردید جای او مادری نسب حاقال و مادربودن در بنابراین .است کرده

 ملحق مادرش به فرزند این ،)ره( خمینی امام نظر طبق و است برقرار تخمک صاحب مادر و

 (.5) ستین فرزندانش گرید و وا انیم فرقى چیه و شودمی

 یا تخمک فاقد زن اما ،است سالم اسپرم دارای شوهر که گاهنآ: اهدایی تخمک -2-4

 ببینیم حال .شودمی پیشنهاد زوج این برای اهدایی تخمک از استفاده ،باشد سالم تخمک

 باشد:می شکل چه به حالتی چنین در کودک مادری نسب و پدری نسب وضعیت

 قانونی پدر اسپرم صاحب تردید بدون: اهدایی تخمک از ناشی کودک پدری نسب -1-2-4

 کودک میان فرزندی ـ پدری بر مترتب تکالیف و حقوق تمام و آمده حساب به کودک شرعی و

 شودمی ملحق وی به فرزند لذا ،است زوج اسپرم، صاحب که آنجایی از بنابراین .است برقرار او و

 (.53) است برقرار هاآن میان ارث و

 هستند. فرزند وجود منشأ مادر و پدر: اهدایی تخمک از ناشی کودک مادری نسب -2-2-4

 نسبت منشأ بنابراین .اوست تخمک ،مادر مورد در و او اسپرم ،پدر مورد در بودنمنشأ نیا

 یهاهآی از مفسران تفسیر پایه بر .شد گفته پدر به او انتساب در که است همان مادر با نیجن
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 شناخته کودک مادر عنوان به تخمک صاحب و است تخمک از جنین پدیدآمدن منشأ قرآن

 .شودمی

 عدم علت به هازوج از بعضى گاهى» که بود شده سؤال )ره( خمینی امام از زمینه این در

 به ای و شده ىیجدا هب مجبور است، ضرورى لقاح عمل براى آن وجود که زن در گذارىتخمک

 ایآ شوند،مى مواجه روحى و ىیزناشو مشکلات با دارنشدن،بچه و مارىیب درمان امکان عدم علت

 با لقاح عمل انجام براى گرىید زن گذارىتخمک از علمى روش به که است زیجا صورت نیا در

 منتقل زن آن رحم به افتهی لقاح نطفه سپس ،شود استفاده رحم از خارج در شوهر نطفه

 کودکى ولى ،ندارد اشکال نفسهفى هرچند مذکور عمل» فرمایند:یم پاسخ در ایشان «گردد؟

 که زنى به آن الحاق و بوده تخمک و نطفه صاحب به ملحق شودمى متولد قیطر نیا از که

 اطیاحت نسب، به مربوط شرعى احکام به نسبت دیبا لذا ،باشدمى مشکل ،است رحم صاحب

 (.5) «شود تیرعا

 رحم( اجاره یا جایگزین )مادر جایگزین رحم ـ5

 مشکلاتی دلیل به اما ،ندارند یمشکل نیجن لیتشک و اسپرم و تخمک نظر از نیزوج گاه

 به را نیجن حالت نیا در کند. یط را خود تکامل و رشد مراحل مادر رحم در دتوانمین نیجن

 وضع از پس و کندمی ینگهدار خود رحم رد را نیجن زن آن و کنندمی وارد یاگانهیب زن رحم

 (.3) گرداندیبرم ـ تخمک و اسپرم صاحبان ـ مادرش و پدر به را کودک حمل

 ،جنین تکاملی سیر به توجه با ،نظری دیدگاه از: رحم صاحب با کودک رابطه -1-5

 او تا هداشت نگه خود درون در را جنین هاماه وی ، زیرانیست بیگانه خود نوزاد با رحم صاحب

 هاآن بین وابستگی این از توانمین بنابراین .است کرده تغذیه زن این خون از و یابد نمو و رشد

 و کرد تلقی رضاعی مادر حکم در باید را رحم صاحب که اندعقیده این بر بعضی .پوشید چشم

 بر نیز یزرایش مکارم ا...آیت .(54) کرد قلمداد طفل مادر را او نکاح حرمت جهت از منحصرا 

 ارث هاآن از و است محرم هاآن با و نطفه صاحبان به متعلق فرزند نیا» که است عقیده این

 تیاولو جهات یبعض در آن از بلکه ،است یرضاع مادر منزله به نیجانش مادر مورد در و بردیم

 زن آن با ا  بعد که است حرام نیبنابرا .است دهییرو یو از او استخوان و گوشت تمام چراکه ،دارد

 با رحم صاحب خویی، ایقبله نظر طبق اما ،(55) «بردینم ارث اما ،کند ازدواج او فرزندان و

 را کودک که زنی ، زیرادهد شیر را کودک اگر حتی ،ندارد ارتباطی گونههیچ تولدیافته کودک
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 شرایط آن ما مفروض در و شودمی محسوب کودک رضاعی مادر شرایطی تحت دهدمی شیر

 با رضاعی و نسبی ارتباط گونههیچ جایگزین رحم تکنیک از متولدشده کودک و نیست محقق

 به اتصال برندهارث و گذارارث بین باید ارث مسأله در کهاین به توجه با .ندارد رحم صاحب

 فرزند و کتخم صاحب و اسپرم صاحب بین فقط ارتباط این و باشد برقرار ولادت واسطه

 او از تخمک که صورتی در رحم صاحب و کودک بین توارث بنابراین ،است برقرار متولدشده

 (.52) شودمین برقرار حالتی هیچ در ،نباشد

 و کرده رشد ایاجاره مرح در که کودکی: رحم صاحب همسر با کودک رابطه -2-5

 آن از ناشی تکالیف و حقوق و نسبی قرابت لحاظ از رحم صاحب زن شوهر با ،شده متولد

 و شودمی محسوب همسرش فرزند بیولوژیکی جهت از کودک آن اما ،ندارد ارتباطی گونههیچ

 رحم صاحبِ زنِ شوهرِ بنابراین .بود خواهد ربیبه حکم در باشد دختر کودک، آن که صورتی در

-54) ندارد وجود آنان بین ارتباطی توارث جهت از اما ،کند ازدواج مسرشه دختر با دتوانمین

51.) 

 صاحب و کودک میان جایگزین رحم تکنیک در: اسپرم صاحب با کودک ابطهر -3-5

 مدنی قانون 511ماده  در کهاین به توجه با و دارد وجود طبیعی و بیولوژیکی رابطه اسپرم

 ایطبقه اولین مدنی قانون 512ماده  موجب به و است شده معرفی سبب و نسب ارث موجبات

 و قانونی فرزند کودک لذا ،است اولاد اولاد و اولاد و مادر و درپ ،است برقرار توارث آنان بین که

 اخبار نیز امامیه فقه در و اسلام حقوقی نظام در و شودمی محسوب اسپرم صاحب مشروع

 صاحب کهاین به توجه با بنابراین .دارد وی به طفل الحاق بر دلالت مساحقه موضوع به مربوط

 (.51، 51، 31) بود خواهد برقرار هاآن میان ثار شودمی شناخته کودک پدر ،اسپرم

 تخمک اگر» دارد:می بیان )ره( خمینی امام: تخمک صاحب با کودک رابطه -4-5

 د،یآ ایدن به فرزندى و کند رشد آنجا در و شود گذاشته گرىید زن رحم در زنى هبارورشد

 به عنایت با .(5) «دشو ترک اطیاحت دینبا گرچه ،دارد وجهى لاو زن به فرزند ساختنملحق

 اگر یافته(تکامل )جنین کودک و دارد بنیادی مشارکت ،جنین وجود در تخمک صاحب کهاین

 دارد تخمک صاحب آن با ژنتیکی و خونی قرابت و رابطه اما ،است نیافته پرورش او رحم در چه

 الَْماءِ  ِمنَ  َخَلقَ » انفرق سوره 54 هیآ به استناد با .است برقرار هاآن بین فرزندی و مادر رابطه و
َّا» دهر سوره 2 آیه و «ِصْهًرا وَ  نََسًبا َفَجَعَله   َبَشًرا نَْسانَ  ْقَناَخلَ  ا ِن  سوره 41 آیه و «اَْمَشاج   ه  ن ْطفَ  ِمنْ  اْلإ ِ
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ْضغَ  هَ الَْعَلق َفَخَلْقَنا هً َعَلقَ  هَ النُّْطفَ  َخَلْقَنا ث مَّ » منونؤم سوره 14 آیه و «ت ْمَنى ا َِذا ه  ن ْطفَ  ِمنْ » نجم  مادر ،«هً م 

 صاحب به ملحق باید ار کودک که همانطور و نیست تیواقع از دور تخمک صاحب دانستن

 قانون 511ماده  استناد با نیز و کرد منتسب نیز تخمک صاحب به باید تردیدبی ،دانست اسپرم

 موجب به که اشخاصی ردیف در و دارد وجود نسبی قرابت کودک و تخمک صاحب بین مدنی

 ایاجاره رحم از متولد کودک و تخمک صاحب بین ارث لذا ،گیردمی قرار ،برندمی ارث نسب

 (.57-55، 54، 51) است برقرار

 بیضه یا تخمدان پیوند ـ6

 است گونهبدین غالبا  انسان خلقت که است صورت بدین بیضه پیوند یا تخمدان پیوند فرایند

 فرد از بیضه یا تخمدان تکنیک، این در است. بیضه دو دارای مرد و تخمدان دو دارای زن که

 یا تخمدان پیوند، انجام از پس .شودمی زده پیوند بیمار فرد به و شودمی برداشته عضو دهنده

 .شودمی محسوب عضو گیرنده بدن اعضای از یکی عنوان به بیضه

 پسر و دختر ندانفرز ارث به قرآن در گفت، توانمی تکنیک این در ارث تحقق راستای در

 آیات جمله از است. برقرار والدین و فرزندان میان ارث که است آن بیانگر که است شده اشاره

ا یَموالِ  َجَعْلنا لِك ل   وَ » نساء سوره 33  میداد قرار وارثانى کسى هر براى  ؛اْلإَْقَرب ونَ  وَ  الْوالِدانِ  َتَركَ  ِممَّ

 اولاد، :شامل «قربونا  » کلمه ،مذکور آیه در که «ببرند ارث کانینزد و مادر و پدر راثیم از که

 یف اللَّه   ك م  یوصی» نساء سوره 11 آیه نیز و (21) گرددمی هاهخال و عموها خواهران، برادران،
َكرِ  اَْولإِدك مْ   سهم که کندمى سفارش شما به فرزندانتان درباره خداوند ؛نِ ییاْلإُنْثَ  َحظ   ِمْثل   لِلذَّ

 فرزند معناى هب ولد جمع ،اولاد ،آیه این در که «باشد دختر دو سهم اندازه به پسر، (راثیم)

 مادر و پدر دسترنج از که است ىابهره زین «حظ  » و دیآمی دیپد مادر و پدر وندیپ از که است

 (.51) است دو آن ترکه از سهم از هیکنا و برندیم

 کودک میان ارث بیضه، پیوند از پس که است ذکر شایان ،فوق توضیحات نظرگرفتن در با

 با خونی و بیولوژی جهت از کودک، زیرا ،دارد وجود اسپرم صاحب و تکنیک این از پدیدآمده

 حقوق در .گرددمی محسوب اسپرم صاحب فرزندِ نیز عرف در و دارد طبیعی علقه اسپرم صاحب

 فقه از اقتباس با ایران مدنی قانون در و شودمی محسوب کودک پدر اسپرم، صاحب نیز اسلام

 و 511 مواد و فقها اقوال استناد به و است سبب و نسب ارث، موجبات اسلام حقوق و امامیه

 اولاد اولاد و اولاد و مادر و پدر است برقرار توارث آنان بین که ایطبقه اولین مدنی قانون 512
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 اسپرم از که گویند اولاد نیکسا یا کسی به که اندگفته اولاد تعریف در شرع و عرف در هستند.

 کودک آن مادر و پدر تخمک و اسپرم صاحبان که باشند آمده وجود به زنی تخمک و مرد

 و گرددمی محسوب وی اولاد از طفل و است طفل قانونی پدر او، بنابراین .شوندمی محسوب

 (.55) است برقرار اسپرم( )صاحب پدر و بیضه پیوند از متولد طفل میان توارث رابطه

 را کودک و است شده ایجاد تخمک و اسپرم از یافته(تکامل )جنین کودک کهاین به توجه با

 که گفت و کرد منتسب نیز تخمک صاحب به باید تردیدبی ،دانست اسپرم صاحب به ملحق باید

 صاحب با تخمدان پیوند تکنیک از متولدشده کودک زیرا ،است کودک مادر تخمک، صاحب

 اقارب که شودمی موجب ق.م( 511 )ماده مدنی قانون طبق و دارد نسبی و نیخو رابطه تخمک

 صاحب بین که ندارد وجود تردیدی فطری و بیولوژی جهت از و ببرند ارث یکدیگر از نسبی

 برندمی ارث نسب موجب به که اشخاصی ردیف در و دارد وجود نسبی قرابت کودک، و تخمک

 لذا ،است مفقود آن موانع و موجود ارث شرایط چون و انددهش واقع اول طبقه در و گرفته قرار

 (.55) است برقرار توارث بیضه، و تخمدان پیوند از متولد کودک و تخمک صاحب بین

 

 گیرینتیجه

 تشکیل زن تخمک و مرد منی در موجود اسپرم از انسان خلقت کریم، قرآن آیات برابر

 و اسپرم ،«یرحم خارج لقاح و یرحم داخل لقاح» یهاتکنیک در کهاین به توجه با و شودمی

 تخمک و اسپرم لقاح بر شرعی حرام عناوین از کدام هیچ ،شودمی گرفته نیزوج از تخمک

 ترکیب حتی و است شرعی منع فاقد اصولا  کار این اصل که رسدمی نظر به لذا ،نیست منطبق

 اصل و برائت قاعده مشمول نیز رحم از خارج در زوجیت رابطه فاقد زن و مرد تخمک و اسپرم

 و شده منسوب تخمک و اسپرم صاحبان به کودک فراش، اماره قاعده استناد به و شودمی اباحه

 است. برقرار آنان انیم ارث که کرد ادعا توانمی

 جنین کنندگاندریافت زوج و حمل میان نسبی رابطه گونههیچ ،«جنین اهدای» تکنیک در

 این از متولدشده کودک مالی آتیه تأمین منظور به لذا برند،نمی ارث یگریکد از و نداشته وجود

 وی به خود از را اموالی یا حیات، زمان در جنین، کنندهدریافت زوج که است مناسب تکنیک،

 هایحل راه کنند. تضمین را جنین مالی آینده بیمه، صنعت از استفاده با یا و کرده تملیک

 گیرد. قرار کار دستور در قانون در اصلاحاتی یا و نامهآیین در قراردادی
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 آن اجرایی نامهآیین و 1352 سال در «نابارور زوجین به جنین اهدای نحوه» قانون گرچه

 نظر به ایران حقوق در خصوص این در ممنوعیتی و رسیده اجرا و تصویب به 1353 سال در

 فقهای اکثر مخالفت به توجه با نیز رحمی داخل تلقیح هایروش خصوص در اما ،رسدنمی

 نامهآیین و قانون تصویب زمان در مقنن توسط هاروش گونهاین تجویز عدم به عنایت با و معاصر

 آن اجرایی نامهآیین و نابارور زوجین به جنین اهدای نحوه قانون که است شده باعث ،مربوطه

 و اصلاح لذا ،نماید تبیین جامع و ملکا طور به را مذکور رویداد حقوقی فقهی آثار و ابعاد نتواند

 به نسبت ی،بعد اصلاحات در است لازم و بوده انکارناپذیر ضرورتی الاشارهفوق قانون در بازنگری

 تأمین نحوه نفقه، نسب، توارث، قبیل از باروری، هایروش این از ناشی اطفال حقوق حکم

 اصلاحات در موضوعات، این ثالام و جنین گیرنده زوجین از یکی فوت صورت در آنان هزینه

 گردد. تصریح و بینی پیش قانون این جدید

 فقط حمل ،«اهدایی اسپرم» حالت در «گامت اهدای» تکنیک در آمده،عمل به تحلیل برابر

 منتسب ـ )زوج( تخمک صاحب شوهر به نه ـ اهدایی اسپرم صاحب و )زوجه( تخمک صاحب به

 صاحب همسر و حمل میان نسبی رابطه که آنجایی از و است برقرار آنان میان توارث و شده

 برند.نمی ارث یکدیگر از لذا ،نیست برقرار )زوجه( اسپرم

 توارث و نداشته وجود شکی زوجین به کودک انتساب در نیز «جایگزین رحم» تکنیک در

 «هبیض پیوند یا تخمدان پیوند» تکنیک در متولد کودک نسب درباره و است برقرار هاآن میان

 نتیجه در و گرددمی ملحق عضو گیرنده شخص به حمل عضو، پیوند انجام از پس که گفت باید

 قانون، همین 512 ماده استناد به و شوندمی محسوب نسبی اقارب ءجز ق.م 511 ماده استناد به

 برند.می ارث یکدیگر از

 وضعیت تعیین و روریبا نوین یهاتکنیک بودنقانونی و مشروعیت اثبات کهاین به عنایت با

 ناباروری درمان برای مناسبی حل راه امروزه ها،روش این از دشدهمتول کودک حقوقی و فقهی

 و حقوقدانان و متخصص، پزشکان از متشکل کارگروهی تشکیل با شودمی پیشنهاد لذا ،باشدمی

 و علمی عاداب رهبری، معظم مقام دفتر جمله از عظام مراجع از برخی دفاتر با ارتباط ضمن

 از پس و کرده بررسی را ارث جمله از هاتکنیک این از متولد اطفال حقوق به مربوط شرعی

 همچنین دهند. ارائه قانونی مراجع به شدن،اجرایی و تصویب منظور به دقیق، کارشناسی

 از پس متقاضی بیماران ،شرعی موازین رعایت لحاظ با و رسمی مشاوره مراکز ایجاد با توانمی
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 و اعتقادی اجتماعی، فرهنگی، ابعاد در دقت پزشکی، یهاهجنب تشریح و لازم هایمشاوره انجام

 د.گیرن قرار خدمات این از استفاده فهرست در ،روانی ـ روحی
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