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Legal Principles and Rules of Alimony of Cloned Child 
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Abstract 

The child’s right to receive alimony from his parents, is one of the basic 

human rights, which has been seriously challenged by the arrival of new 

technologies of reproduction. This paper seeks to answer questions and 

challenges about alimony of cloned Child. In this regard, the theoretical 

foundation of entitlement to alimony- such as the theory of compliance with 

legal parentage and compliance of alimony with conventional parity, theory 

of contractual nature of alimony, and theory of having credit and legal origin 

have been analyzed and explicated. Then, cloned child’s alimony is 

discussed based on different assumptions such as cloning with couple of 

cells, cells stranger, an alien egg, a fetus alimony in during pregnancy and 

alimony of child in embryo donation and clonic without the interference of 

man. By analyzing the legal opinions, laws and spirit of the law. The article 

concludes that alimony payments depend on child’s well-being rather than 

the legal parentage. The obligation to pay alimony is for the legal father who 

is the owner of the cell nucleus. And, in the event of non-payment or 

agreement, transference of the embryo recipients and those who are 

committed to get the child simulation is preferred. 
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 دهشسازییهشب کودک نفقه احکام و حقوقی مبانی

 3دهباشی زهرا ،2سیاه ماه خجسته یهکاف ،1یتاققره سیفی داود

 چکیده

 هورظ با که آیدمی شمار به انسانی حقوق تریناساسی از یکی ،خود مادر و پدر بر طفل نفقه حق

 سؤاالت به پاسخگویی پی در حاضر مقاله .است شده کشیده جدی چالش به مثل تولید جدید هاییفناور

 نفقه استحقاق نظری مبانی ابتدا ،راستا این در است. شدهسازییهشب طفل نفقه در جودمو هایچالش و

 تندانسقانونی و عتباریا منشأ و نفقه بودنقراردادی عرفی، زوجیت شرعی، نسب از تبعیت نظریه مانند

 سازییهشب نظیر مختلف ضوفر در شدهسازیشبیه طفل نفقه احکام به ادامه در شود.می ینیتب و تحلیل نفقه

 اهدا نفقه و بارداری ایام در جنین نفقه ،بیگانه تخمک بیگانه، مرد سلول ،شوهر و زن سلول از ناشی

 قوانین ،فقهی آرای در تطور از است. شده داختهپر مرد دخالت بدونشده سازیشبیه کودک و جنین

 بر ،باشد فرزندی و والد رابطه و شرعی نسب تابع آنکه از بیش نفقه که آیدیبرم شریعت مذاق و مدنی

 دارای سلول صاحب ذمه بر ،طفل نفقه تأدیه به الزام اساس این بر .پذیردمی سامان کودک مصلحت پایه

 که کسانی و جنین گیرندگانانتقال ،طرفین توافق یا تعذر صورت در ست.ا قانونی پدر عنوان به هسته

 د.ندار ارجحیت سایرین به نسبت ،اندشده سازییهشب کودک دریافت به متعهد
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 مقدمه

 ملیت و رنگ که برخوردارند حقوق از افراد سایر مانند جامعه از بخشی عنوان به کودکان

 اعالمیه گردد. حقوق آن احقاق از مانع تواندینم آنان تولد کیفیت و هاآن نداربودن و دارا دین،

 بایستی کودکان»: است دانسته مقرر نکته این بر یدتأک با خود مقدمه در کودک حقوق جهانی

 برخوردار وبمطل اجتماعی حقوق از و ذرانندبگ آسایش و خوشبختی با را خود کودکی دوران

 «گردند.

 و پدر داشتن حق توانمی جمله آن از که گیردمی بردر را وسیعی گستره کودکان حقوق

 ،ینگهدار تغذیه، حق نسب، حق ،یبرارث روان، و جسم سالمت از برخورداری حق شایسته، مادر

 کرد. اشاره ...و کودک اموال اداره نفقه، حق تربیت، و تعلیم حق

 کمکی یهاروش طریق از که کودکانی آیا کهاین شودیم مطرح رهگذر این در که یسؤال

 مسلما   ،شوند محروم خود حقوق از بخشی از باید تولد، بودنمصنوعی صرف به ،شوندیم متولد

 جواز به قائل خواه ،باشیم سازییهشب حرمت به قائل خواه بنابراین .است منفی پرسش این جواب

 توارث، حیث از آنان وضعی احکام به نسبت دارد ضرورت عمل در کودک تولد صورت در ،باشیم

 وضعی احکام راستا این در نمود. تکلیف تعیین و نظر اظهار محرمیت... و نفقه حضانت، نسبت،

 و پدر و )فرزند انسان دو بین طبیعی رابطه به که احکامی ـ1 :است یمتقس قابل دسته دو به

 و معنوی حقوق استیفای به ناظر که احکامی ـ2 ؛توارث و نسب مانند ،شودیم مربوط (مادر

 نفقه. والیت، حضانت، مانند ،اندکودک مادی

 وابسته طبیعی امور به اول گروه احکام که است این احکام از دسته دو این بین اصلی تمایز

 که نه یا شودیم ثابت یا مادری یا پدری نظر از کودک نسب یعنی ،است جایگزین قابل یرغ و

 و کودک بین توارث جمله از ،بود خواهد مترتب آن بر اوالد احکام و حقوق آثار اثبات صورت در

 حقوق استیفای برای قانون و شریعت در شدهبینییشپ یهاراه دوم دسته ولی ،مادر و پدر

 مالحظه فقهی احکام بررسی با .است بارداری دوران حتی و زندگی مختلف مراحل در کودکان

 جایگزینی بالفاصله ،آید وجوده ب کودک حقوق شدنمحقق برای مانعی ،عللی به جا ره شودمی

 یا حضانت شایستگی یاخالق نظر از دو هر یا پدر یا مادر اگر مثال  ،شودمی بینیپیش آن برای

 ،شده بینیپیش قانون در که ترتیبی به را ولیتؤمس این قانون ،باشند نداشته را کودک والیت

 .کندمی محول خویشاوندان سایر به
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 حقوقی وضعیت مورد در که هایییبنش و فراز به توجه با که روست آن از تحقیق ضرورت

 مشخص شدهسازییهشب کودک نفقه و حضانت بحث است الزم ،دارد وجود شدهسازییهشب طفل

 اثر بر که شوهری و زن است آن حقیقت .هست کسی چه عهده بر کودک این نفقه که شود

 که مسأله این قراردادن مستمسک با ندارند حق ،شوندمی کودکی والدت باعث قراردادی،

 شانه کودک حقوق و نفقه تأمین و نگهداری یتمسؤول بار زیر از ،نیست ملحق هاآن به کودک

 است. ضروری ،باشدیم نفقه یهتأد به ملزم که کسی شناسایی از این رو .کنند خالی

 در که مختلفی فروض به توجه با که است اساسی نکته این تبیین نیز تحقیق این از هدف

 است کسی چه کودک این مادر و پدر کهاین ،دارد وجود شدهسازییهشب کودک گیریشکل

 و کدام یچه یا دو هر تخمک، صاحب رحم، صاحب تخمک، صاحب زن شوهر نطفه، صاحب

 ینا هم نفقه آیا برندمی ارث و رسدمی والدین به کودک نسب که صورت همان به همچنین

 خود الشعاعتحت را شدهسازیشبیه طفل حقوقی وضعیت که باشدمی مسائلی هاینا .است چنین

 نظری مبنایی با ناگسستنی ارتباط ،سازییهشب در مالی حقوق مسؤول پیداکردن .دهدیم قرار

 بخش و شده پرداخته نفقه اقاستحق نظری مبانی به ابتدا تحقیق این در از این رو دارد. نفقه

 دارد. اختصاص شدهمطرح زمینه این در که کودک فقهن مختلف فروض بیان به بعدی

 

 نفقه ،یسازهیشب فهومم

 رد و است شده گرفته چوب ترکه و زدنهجوان معنای به «klon» یونانی کلمه از سازیشبیه

 است عبارت سازییهشب اصطالح ماا ،(1-2) است زدنقلمه ،کردنیرتکث بریدن، معنای به لغت

 همگی بیان به که را زنده موجودات یا هامولکول ،هاسلول از گروهی جنسی غیر تولید فرآیند» از

 تولید مثل» معنای به کلونینگ ،ترساده بیان به .(3) باشند مشترک نیای مشابه ژنتیکی نظر از

 .(1) باشدیم «جنسی غیر طریقه به اصلی نسخه مشابه موجودی یجادا و

 که جنسی آمیزش بدون زنده موجودات تکثیر از است عبارت شناسییستز در سازییهشب

 ،اندشده حاصل آن از که هستند اییهاول موجود از همانندی یهانسخه حاصل موجودات

 دارد. را ماده و نر جنسی هاییژگیو از اییزهآم حاصل موجود که جنسی تولید مثل برخالف

 گامت جنسی سلول ایجاد به منجر که زن تخمک و مرد اسپرم از ترکیبی سازییهشب در

 در و دریافت مؤنث مذکر، انسان یهااندام برخی از جسمی سلول بلکه ،ندارد وجود ،گرددیم
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 از .شوندیم منتقل رحم به دقیقی مراحل طی و شودیم داده قرار زن یک شدهیهتخل تخمک

 بدون زیگوت یدتول پس ،کندیم آغاز را خود رشد مراحل و دهش یجادا زیگوت بعد به ینجاا

 وجودآمدن به روند انسان سازییهشب حقیقت در .است انسان سازیشبیه مرحله اولین مرد اسپرم

 انسانی خلقت دستگاه .است جنسی یرغ طریق به دیگر زنده موجود یک از جدید زنده موجود یک

 آزمایشگاهی محیط در مصنوعی لقاح و سازیشبیه فرایند همه که است پیچیده چنان آن

 از انسانی موجود یک دخالت مثل، تولید شیوه و فناوری این اصلی ءجز بلکه ،گیردینم صورت

 فرد یا او اندامکان از سلولی هسته است ممکن که باشدیم خود رحم در زیگوت قراردادن طریق

 (.1-1) باشد دیگری

 و خوراک از است نیازمند بدان عادتا  که گونه آن ،کسی ندگیز هزینه تأمین معنای به نفقه

 دیگر تعبیر به و است واجب دسته سه به دادننفقه زندگی. هاییازمندین و مسکن و پوشاک

 :است چیز سه نفقه وجوب اسباب

 است. واجب شوهر بر دائمی زن نفقه یعنی زوجیت:ـ 

 هزینه تأمین و است واجب فرزند بر گدستتن مادر و پدر زندگی هزینه تأمین خویشاوندی:ـ 

 است. واجب مادر و پدر بر تنگدست فرزندان زندگی

 عرف در معمول و متداول طور به ،است واجب چهارپایان و بردگان به دادننفقه ملک:ـ 

 .(7) مردم

 اثاث و غذا و البسه و مسکن از است عبارت اقارب نفقه» :داردیم مقرر .م.ق 1211 ماده

 عبارت حقوقی اصطالح در نفقه .«منفق استطاعت درجه نظرگرفتن در با حاجت قدر به البیت

 در را هایازمندین این مدنی قانون .است ازین مورد و الزم زندگی گذران برای که چیزی از است

 درجه نظرگرفتن در با حاجت قدر به البیت اثاث و غذا و البسه و مسکن ...» .م.ق 1211 ماده

 هدرج به موکول را آن و ننموده معین را اقارب هنفق مقدار ولی است، کرده ذکر «منفق استطاعت

 مدنی، قانون 1133 هماد اساس بر .است نموده شوندهانفاق احتیاج رفع قدر به و منفق استطاعت

 پدری اجداد هعهد بر انفاق، بر او قدرت عدم یا پدر فوت از پس ،است پدر هعهد بر اوالد هنفق

 در .است مادر هعهد بر فرزند هنفق آن، قدرت عدم یا پدری جد یا پدر نبودن صورت در و است

 جدّات و مادری جدّات و اجداد هعهد بر نفقه وی، انفاق بر قدرت عدم یا مادر نبودنزنده صورت
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 پرداخت مسؤول را مادر ترتیباتی با و پدر نخست هدرج در قانونگذار ماده این در .است پدری

 .است کرده قلمداد داوال هنفق

 

 نفقه استحقاق نظری مبانی

 شرعی نسب از نفقه تبعیت نظریه ـ1

 استحقاق به منجر شرعی نسب از تبعیت که گونههمان آیدیم پیش الؤس این جای اکنون

 است؟ نسب تابع نفقه آیا یگرد عبارت به است؟ صادق اصل این هم نفقه مورد در ،شودمی ارث

 است زوجین نطفه از نسب اصل ،هستند ارث وجباتم از نسب و سبب کهاین به توجه با

 بردنارث برای لذا ،نامندمی مادر را است تخمک صاحب که را او زوجه و پدر را نطفه صاحب عرفا 

 به مدنی قانون 1133 ماده باشد. نشده نسب نفی و باشد قانونی و شرعی نسب باید شخصی از

 هنفق» :داردمی مقرر نسب رابطه و اوالد نفقه میان مالزمه وجود تأیید در امامیه فقه از پیروی

 «.است پدری اجداد عهده بر انفاق، بر او قدرت عدم یا پدر فوت از پس ،است پدر هعهد بر اوالد

 خط در خویشی رابطه وی با که است کسی عهده بر فرزند نفقه که شودمی برداشت ماده این از

 پرداخت به التزام ،نباشد برقرار فرزندی ـ مادری و فرزندی ـ پدری رابطه هرگاه و دارد عمودی

 به را نامشروع نسب قانونگذار و است قانونی و مشروع نسب بر ناظر ماده است. منتفی هم نفقه

 .شناسدنمی رسمیت

 نفقه تحقق اسباب از یکی را علیه منفق و منفق میان نسبی قرابت فقها نفقه بحث در

 مواردی باید اینجا در ،شوندمی متولد نامشروع شکل به که کودکانی مورد در اما ،(8-11) دانندمی

 از ،است نامشروع طرف دو هر از که مواردی با ،دارد مشروع نسبت ابوین از یکی با کودک که

 یا پدر بر عهده نفقه قانونی، پدر وجود با باشد مشروع پدر طرف از کودک اگر .کرد تفکیک هم

 به ملزم پدر اینجا در ،باشد مشروع مادر طرف از و نامشروع پدر طرف از اگر و دباشمی جدپدری

 نسبت کودک نسب که مواردی در .(11) باشدیم مادر نقاهت ایام و حمل وضع هزینه پرداخت

 مادر و پدر از یک یچه به منتسب کودک .ق.م 1117 ماده مطابق ،باشد نامشروع طرف دو هر به

 مدنی قانون 1133 ماده استناد به و اقارب نفقه عنوان به نفقه مطالبه حق آن، تبع به و یستن

 به مختلفی طرق به کدام هر حقوقدانان ،است سرپرستی و انفاق محتاج، کودک چون اما ،ندارد

 .اندپرداخته مسأله این
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 اجمحت که کسی انفاق که بود آن بر توانیم» :نویسدیم مورد ینا در حقوق استادان از یکی

 تاجمح از که داندیم الزم متمکنان بر اجتماعی وجدان و عقل و است کفایی واجب ،است

 دیگران از ،اندبوده کودک ایجاد سبب که طبیعی مادر و پدر و کنند انفاق او به و ینگهدار

 از مادر و پدر که نیست مناسبتیب رسدیم نظر به بنابراین .باشندیم اولی کودک آن به نسبت

 کودک حق حقوقدانان از دیگر یکی اما ،(11) «شوندمی دانسته طفل انفاق به ملزم سبیب،ت باب

 یرانکارناپذ آنچه» :گویدیم و شماردمیبر طبیعی حقوق زمره در را خویش مادر و پدر بر طبیعی

 خود گناه ثمره برابر در اخالقی نظر از طبیعی طفل مادر و پدر که است این ،رسدیم نظر به

 را مدیون به رجوع حق قانون ولی ،شناسدیم اخالق و عمومی وجدان که دینی ،دارند یتمسؤول

 را آن طبیعی، دین وفای به تعهد اجرای تعهدات، عمومی قواعد طبق بر و است نداده طلبکار به

 .(12) کندیم تبدیل حقوقی دین به

 مقبول عرف عرفی، زوجیت نظریه ـ2

 یعنی ،والدین به را شدهسازییهشب شخص فقها از برخی است؟ عرفی زوجیت تابع نفقه آیا

 برای شرعی نظر از معتقدند یعنی ،(13) سازندمی ملحق خود، بیولوژیک نه شرعی مادر و پدر

 موجب شرعا  آنچه ،است «مرد نطفه» از حتما  فرزند شود احراز که نیست الزم ابوت، تحقق

 زوجیت دایره در فرزند که است کافی بس. و است فراش همان ،شودیم پدر به فرزند الحاق

 به وانگهی رود. شمار به زوجین فرزند تا نباشد دست در آن برخالف دلیلی و باشد آمده پدید

 هرچند باشد، «منی افراغ» به فرزندی نسبت تحقق که باشیم داشته دلیلی ما رسدینم نظر

 هنگام آوردینم یاد به که شد مدعی و رفت شرع حاکم نزد فردی اگر لیکن ،است چنین غالبا 

 قیدهای از باید که ینجاستا کند؟ ولد نفی تواندمی آن صرف آیا ،باشد کرده منی افراغ آمیزش

 دانست. الحاق امکان و زوجیت فراش همان را مالک تنها و کشید دست زاید

 الزم پس ،کند نفی خود از را فرزند تواندینم نیز پدر حتی که است استوار چنان قاعده این

 و زوجیت فراش معیار بلکه ،شود احراز مسأله این و باشد پدر هنطف از لزوما  فرزند که نیست

 به طفل پدر فراش صاحب .ق.م 1133 ماده استناد به بنابراین .(13) بس و است الحاق امکان

 به باتیترتی با و بود خواهد او وظایف از حضانت و نفقه یلقب از هایییتمسؤول و آیدیم حساب

 .باشدیم فراش زوجیت، تحقق مالک چراکه ،است مادر عهده
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 آن عدم ،عکس به بلکه است، نشده ثابت نسب برای شرعی حقیقت وجود اسالمی فقه در

 .شودمی مترتب عرفی برداشت و مفهوم همان بر عناوین سایر مثل نسب، بنابراین .است شده ثابت

 بعضی نفی و باشد شده ینف ،(زنا ولد از) مطلق گونه به نسب که ندارد وجود دلیلی همچنین

 مصنوعی تلقیحات در نیز جامعه عرف دیگر طرف از .(11-11) «دارد خاص ادّله زنا، ولد احکام

 به عرفی مادر و پدر را جنین( )گیرندگان ظاهری مادر و پدر ،سازیشبیه مانند مشابه موارد و

 .نمایدیم کودک نگهداری و تربیت و نفقه پرداخت به ملزم را هاآن و آورده حساب

 وقتی زیرا ،است بیشتر مراتب به نسب با مقایسه در نفقه در بودنمالک برای عرف شایستگی

 زوجیت از ،دارد (...و عبادت ،حضانت ،ارث )حرمت، مالی غیر و مالی دمتعد آثار داری که نسب

 کند. تعیین عرف را نفقه پرداخت به مملز فرد پذیرفت توانیم رتراحت ،کندیم یتتبع عرفی

 یسازهیشب در نفقه بودنقراردادی ـ3

 طفل و جنین گیرندهاهدا زوجین تکالیف و وظایف» :داردیم بیان جنین اهدا قانون 3 ماده

 مادر و پدر و اوالد تکالیف و وظایف نظیر احترام و نفقه و تربیت و نگهداری لحاظ از متولدشده

 زوجین هب جنین اهدای هنحو قانون 3 هماد به توجه با شودمی مالحظه که یهمانطور .«است

 از یکی که آنجا از .است شده گذاشته (زن و مرد) نیجن گیرندگان بر عهده تکلیف این نابارور

 طرف کی بضاعت عدم صورت در نفقه، پرداخت در اوالد و مادر و پدر متقابل تکلیف نسب، آثار

 کی نیا آیا نیست معلوم کهاین است وارد 3 ماده بر که اشکالی .است دیگر طرف استطاعت و

 نفقه قواعد طبق بر متقابل تکلیف یک یا است جنین کنندگانافتیدر برای جانبهکی تکلیف

 .آیدمی شمار به اقارب

 وجود و طریق این از متولد طفل و جنین متقاضیان بین نسب وجود عدم دلیل به گفت باید

 از مقنن هاستفاد و طفل و جنین هدهندتشکیل تخمک و اسپرم اصلی صاحبان بین نسبی هرابط

 ظاهر از واقع در .داد مادر و پدر هطرفکی تکلیف به حکم باید تنها ،3 هماد در «نظیر» هکلم

 از بعد حتی طفل، و دارند انفاق به تکلیف کنندهدریافت شوهر و زن فقط که آیدبرمی ماده

 عدم قاعده مطابق .ندارد خصوص این در ایوظیفه مالی، تمکن داشتن با و رشد سن به رسیدن

 فقط و اصل خالف حکمی نجایا در نفقه رابطه گرید عبارت به .نیست جاری اقربا برای نفقه نیز

 متقابل تکلیف یک اوالد نفقه مانند نفقه این که است آن مطلوب ما نظر به .است زوجین برای

 از ولی ،(17) بود خواهد هماهنگ نیز متقاضی زوجین به طفل کامل الحاق نظریه با که باشد
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 جانب از یقرارداد ایرابطه فقط نجایا نفقه حکم و است طرفهکی رابطه نفقه رابطه که آنجا

 .ندارد وجود موارد سایر به آن تسری امکان لذا است، پذیرنده زوجین

 و کودک متقاضیان میان قراردادی بطهرا یک از نفقه پرداخت به التزام تحلیل این مبنایی بر

 و مالی حقوق اندرفتهیپذ ضمنی صورت به متقاضیان واقع در ردیگیم نشأت نطفه دهندگان

 مالی بار تحمل و شدنداربچه قصد هرگز تخمک و اسپرم دهنده کنند. تأمین را کودک معنوی

 اگر و شدندنمی دیگری هب جنین اعطای به حاضر صورت این غیر در ،ندارند را حضانت و نفقه

 پرداخت حضانت، تعهد نیبنابرا .گشتمی منتفی اهدا قانون از مقنن غرض آنگاه بشوند مجبور

 باشد.می گیرندگان و سلول دهندگان میان تراضی نتیجه ارث( )جز مالی حقوق سایر و نفقه

 اتخاذ زیرا ،است دهکر تثبیت و تأیید را ضمنی توافق این اهدا قانون 3 ماده در نیز قانونگذار

 نسب از غیر مبنایی تواندیم نفقه که است این بر گواه مدنی قانون مواد برخالف جدید رویکرد

 باشد. داشته

 که است این مستلزم کودک، والدت گواهی در متقاضی والدین نام ثبت ،امریکا حقوق در

 دادگاه، حکم صدور از پس ،بدانند معتبر را جایگزین رحم توافقنامه کشور، عالی دیوان قضات

 قانونی مادر و پدر عنوان به را متقاضی والدین نام دارد اجازه تنها کالیفرنیا، احوال ثبت دفتر

 عنوان به را متقاضی والدین صورتی در تنها (تنسی و یوتا مانند) دیگر خیبر .کند ثبت طفل،

 ژنتیکی رابطه طفل، با هانآ از یکی حداقل که شناسندمی یترسم به طفل قانونی مادر و پدر

 ازدواج ایالت، آن قانون طبق متقاضی، والدین که یصورت در تنها دیگر ایالت در و باشند داشته

 طور به .شد خواهند محسوب طفل قانونی مادر و پدر عنوان به باشند، داشته صحیحی و معتبر

 نفقه و نسب کنندهیینعت رحم صاحب با متقاضیان قرارداد محتوایی کشور این حقوق در یکل

 آثار و نسب تحقق شرط والدین از یکی با ژنتیکی رابطه داشتن قانونا  اگر حتی ،باشدمی کودک

 قرارداد در طرفین اراده ندارد، نتیکیژ رابطه که متقاضی همسر به طفل انتساب در باز ،باشد

 .(18-13)د بو خواهد عمل مالک

 کودک( مصلحت و غبطه )نظریه نفقه نداشت قانونی و اعتباری منشأ نظریه ـ4

 و عقد انحالل از پس که است پرداخته کودکانی از حمایت به ق.م. 1111 ماده در قانونگذار

 که است شوهر به متعلق کودکی چنین است داشته مقرر و شوندمی متولد زن مجدد ازدواج

 شوهر دو هر به او اقالح کهیدرصورت و دباش ممکن شوهر آن به وی الحاق فوق قاعده مطابق
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 و خانواده از حمایت جهت از .م.ق 1111 ماده حکم است. دوم شوهر به متعلق باشد، ممکن

 در کودک و است شده منحل نخست هخانواد فرضی، به بنا زیرا ،هست آن از متولد کودکان

 ایجاب فراش هامار به مربوط اجتماعی مالحظات پس ،است آمده دنیا به دوم زوجیت زمان

 از شوهر دو از یک هر به طفل انتساب که هرچند ،شود دوم شوهر به منسوب طفل که کندیم

 .است یکسان مادر، آبستن وقوع بر فراش هامار والیت حیث

 در وی خاصی شرایط تحت و مزبور کودک از حمایت منظور به که شده گفته اساس این بر

 او به نسبت یتمسؤول و حق دارای انآن تنها و گرفته قرار جنین متقاضی مرد و زن اختیار

 و تیمسؤول چیه ،ندارند او نگهداری و تولد در ایانگیزه که ییاهدا جنین صاحبان و باشند

 منطقی لحاظ از »... :گویدمی زمینه این در حقوقدانان از یکی .باشند نداشته او به نسبت حقی

 نطفه، صاحبان به نه شود، لحقم جنین متقاضی مرد و زن به طفل که است شایسته اجتماعی و

 صورت این در زیرا نیست، کودک مصلحت به شکیب متقاضی شوهر و زن به طفل الحاق عدم

 توازنی و داشت نخواهند طفلی زندگی ههزین تأمین و تربیت و نگهداری به تکلیفی شوهر و زن

 تیمسؤول ساساح شوند، شناخته کهاین فرض بر هم نطفه صاحبان ،بود نخواهد آنان بین هم

 آنان بر طفل نفقه و حضانت تحمیل شاید و کنندنمی ،اندنبوده آن خواهان که طفلی به نسبت

 را عمومی ظمن اهدا قانون در مقنن معتقدند نویسندگان از دیگر برخی .(21) «باشد عادالنه ریغ

 هاییتمسؤول و حقوق او، منافع از حمایت و طفل مصلحت رعایت جهت در و دانسته دخیل

 بوده ناشناخته که باشندمی مردی و زن معموال  که) ییاهدا جنین صاحبان از را مادری و پدری

 شوهر و زن اختیار در را وی کودک، مصلحت به اتکا با و کرده سلب (شوند داربچه خواهندنمی و

 ینجن پذیرندگان برای مادری و پدری هاییتمسؤول نظرگرفتن در با که گذاشته جنین متقاضی

 .(21) باشد گشاراه مورد این در تواندمی

 ولی کودک، با مالقات حضانت، قیمومت، یرظن خانواده و مدنی حقوق نهادهای اکثر در

 تواندینم قهری ولی مثال عنوان به .باشدمی کودک غبطه و مصلحت قانونگذار معیار وصی ،قهری

 عزل به صلحتم این نقض رتمرااس و دهد انجام حقوقی عمل کودک غبطه و مصلحت برخالف

 ولی امامیه فقه و سابق مدنی قانون در گرچه نیز کودک ازدواج بحث در و انجامدیم قهری ولی

 ماده در مقنن اما ،ندارد کودک نکاح در دادگاه اذن اخذ به نیازی و داشته مطلق اختیار قهری
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 مصلحت حفظ صراحت به ،نموده ممنوع را سال 13 زیر بالغ دختر ازدواج مدنی قانون 1111

 (.21، 12) شماردیم مجوز علت را دختر

 چگونگی مورد در خود دادگاه کاحن انحالل موارد در خانواده حمایت قانون 21 ماده مطابق

 اتخاذ مقتضی تصمیم نگهداری و حضانت هایهزینه پرداخت نحوه و اطفال نگهداری و حضانت

 طفل، مصلحت و عاطفی وابستگی به توجه با قعموا این در که است مکلف دادگاه .کندمی

 .کند تعیین را بستگان سایر و مادر و پدر با وی مالقات مکان و زمان ترتیب،

 و مصلحت باید نیز نفقه کنندهپرداخت شخص تعیین در که آیدبرمی مواد این مجموع از

 اقارب نفقه بحث در مقنن که مطلب این .سببی و نسبی رابطه نه داد قرار معیار را کودک غبطه

 در نزدیک خویشاوندی قاعده خالف ،گذاردمی مادر عهده بر را نفقه پدری جد و پدر از بعد

 خط در صرفا  آنکه حال ،دارند تقدم مادری خویشان بر خواهر و برادر زیرا ،باشدمی ارث بحث

 رابطه به فقهن قاعده وضع در مقنن که دهدمی نشان مسأله این .است شده واجب نفقه عمودی

 که است این بر فرض یعنی ،کندمی نگاه مصلحت کنندهتوجیه ابزار یک عنوان به صرفا  سببی

 ،نشود تأمین رابطه با هدف این گرا حال .شودمی تأمین بهتر کودک مصلحت عمودی خط در

 کودک امور برای مبنا این تأیید در نیز انحقوقدان از یکی گردید. متوسل دیگری قالب به یدبا

 باشد شخصی زیتم اریمع تواندیم کودک مصلحت ،یگرد عبارت به» :داردیم مقرر نسب حتی

 یا برگزیند را مادر یا پدر باید اریمع نیهم با .سپاردیم او به را کودک حضانت دادگاه که

 در که است اجتماعی سِمَتی ست،ین مادر یا پدر حق تنها حضانت داد حیترج آنان بر را اییگانهب

 .(22) «یردگیم قرار توجه مورد ضروری شرط به عنوان توان و شایستگی آن اعطای

 رحم قرارداد واشنگتن ایالت قوانین .است امریکا حقوق در مطرح نظریات از یکی تحلیل این

 طفل، سرپرستی و نسب درباره اختالف بروز صورت در و دانسته االجراالزم و معتبر را جایگزین

 منفعت با مطابق صرفا   اختالف، فصل و حل برای دادگاه، متقاضی، والدین و نشینجا مادر میان

 متقاضی والدین نطفه از طفل، تکوّن کهاین از نظر صرف داد، خواهد حکم کودک مصلحت و

 .(13) خیر یا است بوده
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 سازیشبیه مختلف فروض در کودک نفقه

 هر در طفل نفقه و حضانت است زمال شدهسازیشبیه جنین انتقال متنوع اشکال جهت به

 .پردازیمیم آن بررسی به زیر در که گردد مطرح مستقل به طور صور از یک

 بارداری ایام در شدهیسازهیشب کودک حمل نفقه ـ1

 هایآزمایش واسطه به رحم در جنین هایبیماری برخی تشخیص امکان و فناوری پیشرفت با

 در بیماری آن از بخشی یا تمام درمان ،چندبعدی هایسعک گرفتن و آمینیوسنتز ای،اندی

 برخی از استفاده و ویژه تغذیه نیازمند جنین رشد ،این بر عالوه .است شده فراهم رحم

 و هامراقبت این .باشدمی جنین حال به نافع صرفا  که است مادر توسط دارویی هایمکمل

 به اختصاص فقط و بوده جنین سالمتی و تغذیه با ارتباط در که دست این از دیگری مواردی

 نوین نظم در را احتمال این فوق هایهزینه .است توجهیقابل هزینه نیازمند ،دارد جنین

 در رو این از .داشت نظر در اختصاصی نفقه نیز جنین به نسبت باید که کندمی تقویت حقوقی

 ژنتیکی پدر یعنی ،وی النفقهواجب توسط که بوده مادر نفقه از جدای حمل نفقه حقوقی نظام

 مادر رحم در که حملی شد نظر این به قائل باید نیز سازیشبیه فرض در .گردد پرداخت باید او

 از جانشین مادر شوهر که اینفقه بر عالوه و بوده خود مختص نفقه دارای دارد، وجود جانشین

 به را خود به متعلق جنین فقهن باید نیز ژنتیکی والدین ،دهدمی خود همسر به زوجه نفقه باب

 .(23) اندشده نظری چنین به قائل نیز انحقوقدان برخی .نمایند پرداخت جانشین مادر

 شوهر و زن سلول از ناشی یسازهیشب در کودک حقوق ـ2

 رحم به انتقال با رحمی خارج لقاح در وی همسر و شوهر سلول از کودک که حالتی در

 نسب آثار تمام و نیست شوهر و زن به طفل انتساب در دیدیتر آیدیم وجود به ،یو همسر

 انجام اجنبی یلهوس به یا شوهر یلهوس به سازییهشب عمل خواه ،است جاری ایشان بین صحیح

 همانند کودک نفقه و حضانت لذا باشد، تلقیح عمل به جاهل و عالم زوجین خواه و باشد گرفته

 نفقه نسب با نسبت خاصی احکام و تفاوتی باشد،می شوهر و زن عهده بر آنان طبیعی اوالد سایر

 نظر این به معتقد حقوقدانان و فقها همه ،ندارد مشروع جنسی رابطه یک در متولدشده اوالد

 (.11-21، 8) باشندیم
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 بیگانه مرد سلول به وسیله یسازهیشب از حاصل طفل حقوق ـ3

 و تخمک صاحب زن با او بین که ابدییم تشکیل اجنبی مرد سلول از جنین حالت این در

 فرد سه با فرض این در کودک حقوق ،ندارد وجود شرعی و قانونی زوجیت رابطه رحم صاحب یا

 زوجه ،سوم؛ فرزند متقاضی زن شوهر ،دوم ؛نطفه یا جسمی سلول صاحب نخست :دارد ارتباط

 پرداخت وظیفه نفر سه این از یک کدام کهاین در هست. نیز تخمک صاحب که رحم صاحب

 هر پذیرش به بسته واقع در دارند نظر اختالف فقها دارند، عهده بر را طفل از حضانت و نفقه

 صورت در یعنی ،کندیم تغییر موظف فرد طفلی، چنین نسب مبحث در شدهمطرح نظریات کدام

 یرشپذ صورت در و بود خواهد او بر عهده حضانت و نفقه سلول، صاحب به طفل الحاق پذیرفتن

 پدرنبودن صورت در بود. خواهد ایشان عهده بر نفقه و حضانت فراش صاحب پدربودن نظریه

 حق کدام هر ،دو هر پدربودن صورت در ،ندارد نفقه و حضانت حق کدام یچه آنان از یک یچه

 د.ندار نفقه و حضانت

 حقوقدانان و فقها از برخی اعتقاد به :سلول و نطفه صاحب نفقه و حضانت حق نظریه -1-3

 تمامی یجهنت در ،شودیم تلقی جسمی( )سلول یا اسپرم صاحب قانونی و حقیقی فرزند کودک

 (.21-31، 12) است برقرار هاآن میان نفقه، و حضانت جمله از فرزندی پدری تکالیف و حقوق

 شاهد .داندمی دیگری از یکی پیدایش را انسان دو بین ارتباط و نسب مالک و معیار نیز عرف

 هو و» یهآ در مثال به عنوان .دارد وجود زمینه این در که است هایییتروا و آیات عا،اد این
 یانب انسان پیدایش منشأ درباره که (11 :فرقان) ...« صهرا   و نسبا   فجعله بشرا   الماء من خلق الّذی

 نسبى [وندىخویشا داراى] را او و آفرید بشرى آب، از که کسى اوست» یدفرمایم که است شده

 «بشرا   الماء من خلق» بر «َجَعل» تفریغ از .«تواناست همواره تو پروردگار و داد قرار سببی و

 است. نسب دارای (نطفه) آب از شدهخلق بشر همانا که شودیم استفاده

: وی بودنمعلوم و عالم صورت در نفقه و حضانت به سلول صاحب التزام نظریه -2-3

 حضانت وظایف ادای و نفقه پرداخت به موظف صورتی در نطفه صاحب نظریه این مبنای بر

 و حقوق تمام او به کودک انتساب با تا باشد معلوم و مشخص مصنوعی تلقیح در که است

 مصنوعی لقاح که زنی و مرد که یصورت در مضافا  گردد. برقرار هاآن میان فرزندی و پدری تکالیف

 آنان به طفل صورت این در ،باشد امر حقیقت به جاهل ،مدهآعمل به آنان بین سازییهشب و

 میان فرزندی و پدری تکالیف بالطبع است. شبهه ولد ردیف در مزبور طفل زیرا ،گرددیم ملحق
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 جنین انتقال به عالم نطفه صاحب که حالتی در اما ،شودیم برقرار فرزند و جاهل نطفه صاحب

 اییفهوظ یجهنت در و گرددینم ملحق او به فرزند ،اشدب بیگانه زن رحم به خود نطفه از حاصل

 (.32، 27، 12) ندارد طفل تربیت و نگهداری و نفقه پرداخت به

 که نظریه این مبنای بر :نفقه پرداخت و طفل حضانت به فراش صاحب التزام -3-3

 هدخوا وا تکالیف و حقوق از کودک حضانت و نفقه ،آیدیم حساب به طفل پدر فراش صاحب

 منطق از نظریات سایر با مقایسه در نظر این مقاله این نویسندگان عقیده به (،33-31، 27) بود

 و دارد بیشتری سازگاری جامعه و دککو مصلحت با و بوده برخوردار یترمحکم استدالل و

 هماهنگی جنین یاهدا قانون با کودک حقوق تأمین به فراش صاحب التزام در قانونگذار تمایل

 حساب به طفل مادر و پدر را متقاضیان جنین، یاهدا قانون 3 ماده در مقنن اگرچه ،دارد

 و نفقه تربیت، و نگهداری لحاظ از را طفل کنندگاندریافت تکالیف و وظایف لیکن است، نیاورد

 به نطفه صاحب التزام ،دیگر سوی از .است دانسته قانونی مادر و پدر تکالیف نظیر احترام،

 و نیست منطبق تخمک و سلول و اسپرم اهداکننده نیت و قصد با طفل حضانت ه،نفق پرداخت

 چه اند،نبوده حضانت و نفقه تکلیف دارشدنعهده بر فرزند، داشتن خواستار وجه هیچ به آنان

 هرگز ،هستند اسپرم اهدای از ناشی کودک حقوق تأمین به موظف شود گفته آنان به اگر بسا

 و انصاف برخالف نطفه صاحب به حضانت و نفقه تحمیل بنابراین .شد ندنخواه اهدا به حاضر

 .است عدالت

 ای و او فوت از پس و است پدر عهده بر اوالد نفقهی مدن قانون از 1133 ماده صراحت بنابر

 صورت در و باشدیم فاالقرب و االقرب تیرعا بای پدر اجداد عهده به انفاق بری و قدرت عدم

 بحث مورد قانون در .است مادر بر عهده پرداخت بر هاآن قدرت عدم ای و مذکور افراد نبودن

 فقدان لحاظ به و است شده داده قرار زوجه( و )زوج نیجن رندگانیگ عهده بر تنها فیتکل نیا

ی برا را نفقه پرداخت فیتکل توانینم گرید نیجن رندگانیگ با متولدشده طفلی نسب رابطه

 .(31) نمود مقرری مدن قانون 1131 ماده رد مذکور افراد ریسا

 به :طفل نفقه و حضانت به نطفه صاحب و فراش صاحب تکلیف عدم نظریه -4-3

 صاحب نه و فراش صاحب نه یعنی ،دانستیم پدر فاقد را حاصل طفل که یاهینظر موجب

 کدام چهی بر عهده کودک حضانت و نفقه .(37) دیدینم پدری وصف شایسته را سلول و نطفه

 مادر عهده به بایستمی حالتی چنین در را حضانت و نفقه بلکه ،باشدنمی مزبور مرد دو از
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 سازیشبیه و جنین انتقال در حتی که نظر این به معتقدین البته ،گذاشت دولت یا طفل طبیعی

 خود حکم در نفقه وضعیت عرضتم است، نموده پیروی نظر این از قانونی شوهر و زن نطفه با

 است پرداخته اسپرم کنندهاهدا و فراش صاحب با طفل میان نسب انکار به صرفا  و است شدهن

 نظر به .دهدیم نتیجه را حضانت و نفقه پرداخت به التزام عدم خویشاوندی، و نسب انکار که

 از حداقل است. برخوردار بیشتری ایرادات از دیگر یهادگاهید با مقایسه در قول این رسدیم

 مادردانستن فاقد و پدردانستن فاقد با زیرا، باشدمی رشیپذ قابل ریغ نفقه و انتحض جهت

 نیست پذیرفته نیز این است. مشخص غیر طفل حضانت و نفقه پرداخت وضعیت طفلی، چنین

 ندانیم. نفقه دریافت مستحق را او ،شد متولد طفلی عمل در اگر که

 ،نظریات اکثر مطابق: تخمک و مرح صاحب زوجه به نسبت طفل حضانت و نفقه -5-3

 طبیعی مادر مذکور زوجه والدت، و یدنیزا مالک و نطفه از جنین پیدایش معیار لحاظ با یعنی

 کودک میان فرزندی و مادری تکالیف و حقوق تمامی بنابراین .گرددیم محسوب طفل قانونی و

 .شودیم مترتب مادر و

 بیگانه تخمک از استفاده در کودک حقوق ـ4

 رحمی خارج لقاح در زن شوهر سلول با بیگانه زن تخمک ،باشد نابارور زن که یحال رد

 است آن بیگانه تخمک از استفاده دیگر قسم .یابدیم انتقال نابارور زن رحم به جنین و ترکیب

 رحم به بیگانه مرد و زن سازییهشب نطفه یعنی ،اندیگانهب هم به نسبت جنین صاحبان که

 تکلیف تعیین اصلی مسأله ناباروری، درمان نوع این در .یابدیم منتقل نابارور زوجین زوجه،

 جهت به که است کودک متقاضی و رحم صاحب یا تخمک صاحب زن با کودک نفقه و حضانت

 است. آرا اختالف محل طفل، مادری هویت در اندیشمندان آرای تهافت

 اهداکننده نظریه این پایه رب: کودک حقوق یایفا به تخمک صاحب الزام نظریه -1-4

 و مادری تکالیف و حقوق تمام از و است کودک مادر جنین انتقال و سازییهشب در تخمک

 ایجاد و آفرینش مرحله نخستین در که زنی ینبنابرا (.38-33، 28، 21) است برخوردار فرزندی

 در فرزند نفقه پرداخت به موظف ،است ننموده والدت را طفل هرچند ،دارد سهم جنین پیدایش

 ،اوست عهده بر نفقه مثابه به نیز حضانت حق باشد.می طفل پدر ناتوانی یا پرداخت عدم صورت

 ،است افراد با فرزند میان مادری و پدری خویشاوندی رابطه احراز حضانت حق تعلق مالک زیرا

 .گرددیم اثبات رابطه این مزبور فرض در
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 فرزندارشدن قصد هستهبی تخمک هدهند زن چون ضفر این در مصلحت یهنظر پایه بر اما

 ناشناخته موارد از بسیاری در و کندیم اعطا هاآن به را آن گیرندگان با قرارداد انعقاد با و ندارد

 بنابراین .باشدمی کودک غبطه خالف گیرندگان ردنکالذمهبری و نفقه به وی الزام .ماندیم باقی

 باشد.می فرزند متقاضی که است رحمی صاحب زن هبر عهد نفقه پرداخت به التزام

 هایدیدگاه از یکی یهپا بر: کودک حقوقی ایفا به رحم صاحب التزام نظریه -2-4

 تکالیف و آثار تمامی است مادری وصف بر تریستهشا رحم صاحب زنان، میان از ،گفتهیشپ

 رحم صاحب بنابراین(. 11-11، 21) گرددیم اثبات متولدشده طفل و او میان فرزندی و مادری

 نیز حضانت حق همچنین .است قانونی شرایط وجود صورت در کودک نفقه پرداخت به موظف

 صاحب که بپذیریم اگر حتی حقوقدانان از برخی اعتقاد به ینا وجود با .گرددیم ایجاد او نفع به

 شروط از ییک زیرا ،رسدیم نظر به مشکل او بر حضانت حق اثبات ،است کودک مادر رحم

 حدیث در است. ساقط حضانت وگرنه ،باشد نکرده ازدواج دیگر مرد با مادر که است این حضانت

 .(12) «تتزوج مالم مالوله لحق المرا ه» :است آمده

 در) اسپرم و سازییهشب در جسمی سلول صاحب با اول از رحم صاحب نظر مورد مسأله در

 که بگوییم است مشکل پس ،است کرده ازدواج ریدیگ مرد اب و نداشته رابطه مصنوعی( تلقیح

 ازدواج ،باشد حضانت مسقط طالق از بعد ازدواج اگر گفت توانیم بلکه ،دارد حضانت حق او

 حضانت حق ،باشد بیوه رحم صاحب اگر یعنی ،بود خواهد مسقط اولی یقطر به سابق و بدوی

 تخمک صاحب او مادر ،شود محلق جنین صاحبان به کودک اگر همچنین .بود خواهد او آن از

 صاحب را کودک پدر که است صورتی در مذکور مطالب داشت. خواهد حضانت حق او و بوده

 بیگانه اسپرم صاحب به نسبت رحم صاحب که است اول قسم به مربوط هاینا ،بدانیم اسپرم

 حبصا حضانت مسأله ،است اسپرم صاحب دوم همسر رحم صاحب که دوم قسم در ولی ،باشد

 .(13) است ایراد فاقد رحم

 اعتقاد به: حضانت و نفقه در تخمک و رحم صاحب مشترک یتمسؤول نظریه -3-4

 زنان از یک هر ،نمودندیم تلقی طفل مادر را تخمک و رحم صاحب که اندیشمندان از یاپاره

 یتمسؤول طفل از نگهداری و حفاظت و تربیت و تعلیم گرفتنعهده بر و نفقه پرداخت در

 بر نفقه پرداخت نصف که نیست معنا بدان یتمسؤول در اشتراک البته ،(11) دارند مشترک

 کودک حضانت دوران از بخشی حضانت مسأله در یا باشد تخمک صاحب یا و رحم صاحب عهده
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 یتمسؤول یت،مسؤول اشتراک از مقصود بلکه ،است دیگری بر عهده دوران برخی و یکی عهده به

 سازگاری کودک مصلحت با که است کودک حقوق بهتر هرچه تأمین در نانز از یک هر تضامنی

 دیگری از یتمسؤول ،کند اقدام کودک نفقه تمام پرداخت به زنان از یکی گاه هر دارد. بیشتری

 دیگری از نفقه مطالبه حق کودک نیز حالتی چنین در گفت بتوان حتی شاید .شودیم برداشته

 باشد. داشته نیز

 مبنای یکسو از زیرا، است مواجه اساسی ایرادات با کودک حضانت مسأله در مزبور نظریه

 حضانت در را ادعایی یک هر و شده واقع تخمک صاحب و رحم صاحب میان اختالف برای

 وقت، اتالف ها،دادگاه )رسیدگی جامعه بر هزینه تحمیل بر عالوه که نمود خواهد مطرح طفل

 حق اثبات دیگر سوی از ،کرد خواهد روانی بیماری دچار و سرگردان را کودک قضایی...( مراجع

 عدم مادر برای حضانت شروط از یکی زیرا ،آیدیم نظر به مشکل رحم صاحب برای حضانت

 صاحب با اول از رحم صاحب مسأله فرض در که است طفل پدر از غیر مرد با زوجیت رابطه

 .است کرده ازدواج دیگری مرد با و نداشته رابطه سلول

 معارض قرارداد هنگام در او اراده و قصد با رحم صاحب زن الزام که است این رگدی ایراد

 ندارد را کودک حقوق به خویش ساختنملتزم و فرزندارشدن قصد عنوان یچه به وی زیرا ،است

 .ایمکرده نقض را اراده حاکمیت و هاانسان لالاستق اصل واقع در وی بر نفقه تحمیل با و

 دیدگاه منطقی نتیجه که نظریه این یهپا بر: زن دو هر از یتمسؤول سلب ظریهن -4-4

 طفل تربیت و نگهداری و نفقه پرداخت به الزام زنان از یک یچه ،است طفل مادردانستن فاقد

 خویش رحم در را جنین مدتی که جهت آن از رحم صاحب حقوقدانان از برخی اعتقاد به ندارد.

 شود.می بار او بر رضاعی مادر حکم ،است کرده یفاا را مهمی نقش طفل تکون در و داده پرورش

 رضاعی مادر که گونههمان و نیست او عهده بر تیمسؤول هیچ گفت باید حضانت و نفقه نظر از

 کودک بین نکاح حرمت یا کودک و او بین نکاح حرمت مثل حقوقی آثار از بعضی ایجاد وجود با

 به تکلیف یا و توارث ،یرضاع مادر و یرضاع کودک بین و رضاعی نخواهرا و برادران با رضاعی

 باید و شده خاص احکام خصوصیات به قائل نیز یااجاره رحم صاحب مورد در ،ندارد وجود نفقه

 رحم صاحب با نفقه جهت از کودک این و ندارد وجود یااجاره مادر برای انفاق تکلیف گفت

 کنونی حقوق در گذارنقانو که است حیث این از رسدیم ظرن به .(11) ندارد حقوقی رابطه هیچ
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 عهده بر نفقه جهت از را تکلیفی و نکرده صادر جنین( اهدا )جز رحم صاحب مورد در را حکمی

 .(11) است نگذاشته او

 دامن در تربیت از کودک نمودنمحروم که است ضروری نکته این ذکر نظریه این نقد در

 اخالقی ضوابط و اجتماعی روانشناسی، پزشکی، هاییافته از یک یچه با او محبت مهر و مادر

 دو دارای اندبرده کار به حضانت تعریف در فقها که تربیت کلمه وانگهی ،ندارد سازگاری جامعه

 (.11-17، 8) ندارد جسمی پرورش به اختصاص و است معنوی و مادی روحی و جسمی جنبه

 مقرر ماده این چه کندیم اشاره حضانت اخالقی و عنویم جنبه به نیز مدنی قانون 1173 ماده

 حضانت تحت طفل که مادری یا پدر اخالقی انحطاط با مواظبت عدم اثر در هرگاه که داردیم

 حضانت درباره که را تصمیمی تواندیم دادگاه باشد. خطر معرض در طفل اخالقی تربیت اوست

 کند. اتخاذ بداند مقتضی کامل

 نابارور زوجین به قانونی زوجین شدهسازییهشب جنین یااهد در نفقه ـ5

 گیرنده زوجین و متولدشده کودک بین رابطه تعیین جنین، یاهدا قانون بخش ینترمهم

 یلتشک وی شرعی همسر تخمک و مرد اسپرم از جنین قانون، فرض در که آنجا از .است جنین

 زوجه رحم و ندارد وجود هاآن از لدمتو طفل و جنین گیرندگان بین ژنتیک رابطه است، شده

 وصف این با است، دیگران نطفه از شدهتشکیل جنین پرورش برای مساعد محیطی گیرنده

 پدر که است بوده تکالیفی و حقوق همان ایجاد درصدد کودک آینده تعیین منظور به قانونگذار

 مجلس( 1/1/1381 مصوب) نجنی یاهدا قانون 3 ماده در لذا ،دارند یکدیگر با اوالد و مادر و

 تلقی الزامی جنین، گیرنده زوجین بر مادر و پدر و فرزند روابط بر حاکم تکالیف و حقوق رعایت

 و اوالد تکالیف و حقوق با جنین انتقال طریق از متولد فرزند تکالیف و حقوق تطبیق ،بود شده

 ایرشو مخالفت مورد انگیرندگ انتقال کودک، میان نسبی رابطه فقدان دلیل به مادر و پدر

 برای که است آثاری کلیه ترتب 3 ماده مفاد از مقصود اگر» که عبارت بدین شد. واقع نگهبان

 نظر اظهار تا شود مشخص است دیگری مقصود اگر و است شرع خالف ،باشدمی واقعی فرزند

 گردید. لارسا نگهبان شورای به ذیل شرح به 18/3/1382 تاریخ در 3 ماده اصالح با «گردد.

 و تربیت و نگهداری لحاظ از متولدشده طفل و جنین اهداگیرنده زوجین تکالیف و وظایف»

 جهت به نگهبان شورای نیز بار این «است. مادر و پدر اوالد تکالیف و حقوق نظیر احترام و نفقه

 کلمه» داشت اظهار و گرفته ایراد آن به ماده، ذیل در وظایف یجا به حقوق کلمه از استفاده
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 ابهام موجب که است یافته ییرتغ حقوق کلمه به ماده همین ذیل در ،3 ماده صدر در وظایف

 .(13) «گردد نظر اظهار تا شود روشن باید است

 یاهدا قانون 3 ماده یتنها در مواد، شماره تعدیل و اصالحات سایر و مذکور کلمه اصالح با

 طفل و جنین اهداگیرنده زوجین تکالیف و وظایف» داشت: مقرر خصوص این در جنین

 مادر و پدر و اوالد تکالیف و وظایف نظیر احترام و نفقه و تربیت و نگهداری لحاظ از متولدشده

 نحو به ناباروری زوجین به جنین یاهدا در او طفل نفقه بررسی به ماده این پایه بر «.است

 پردازیم.می مختصر

 بر او توان عدم پدر، فوت از پس ،است پدر هدهع بر اوالد نفقه ..مق 1133 ماده اساس بر

 بر نفقه آنان، مالئت عدم یا پدری جد یا پدر نبودن صورت در است پدری اجداد عهده به انفاق،

 و اجداد عهده بر نفقه وی برانفاق قدرت عدم یا مادر نبودندهزن صورت در است، مادر عهده

 ترتیباتی با و پدر نخست درجه در نگذارقانو ماده این در است، پدری جدات و مادری جدات

 قانون 3 ماده به توجه با (13-12، 17) است کرده قلمداد اوالد نفقه پرداخت مسؤول را مادر

 گذاشته زن( و )مرد جنین گیرندگان بر عهده تکلیف این نابارور زوجین به جنین یاهدا نحوه

 است. شده

 صورت در نفقه پرداخت در اوالد و مادر و رپد متقابل تکلیف نسب، آثار از یکی که آنجا از

 تکلیف آیا که الؤس این به پاسخ در ،(21) است دیگر طرف استطاعت و طرف یک بضاعت عدم

 باید اند،نفقه پرداخت به مکلف جنین گیرنده زوجین فقط یا است متقابل تکلیف یک نیز مذکور

 وجود و طریق این از متولد طفل و جنین گیرندگان بین نسبی رابطه وجود عدم دلیل به گفت

 استفاده و طفل با جنین دهندهتشکیل تخمک و جسمی سلول اصلی صاحبان بین نسبی رابطه

 یک تکلیف به حکم باید تنها ،3 ماده در حق واژه جای به تکالیف و وظایف کلمه از قانونگذار

 مالئت عدم یا پدر فوت صورت در پدری جد و پدر به تکلیف این سرایت .داد مادر و پدر طرفه

 او مالئت عدم یا مادر نبودنزنده صورت در پدری جدات و مادری جدات و اجداد یا انفاق بر او

 .رسدمی نظر به بعید نیز است، گردیده مقرر مدنی قانون 1133 ماده که گونههمان انفاق بر

 وجود صورت در نینج انتقال از حاصل طفل اهدا، قانون 3 ماده تصراح به که نماند ناگفته

 ،است نفقه پرداخت به ملزم مادر، و پدر مالی تمکن عدم کودک، مالی تمکن عنیی ،نفقه شرایط

 است مادر و پدر و اوالد تکالیف نظیر متولدشده طفل و کنندهدریافت زوجین نفقه تکلیف زیرا
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 طبیعی نفرزندا نظیر اشخاص سایر نفقه پرداخت به نسبت اما ،است طرفینی تکلیف یک که

 ندارد. الزامی جنین انتقال از ناشی طفل گیرندگان،انتقال مادر و پدر یا متقاضی زوجین

 مرد دخالت بدون سازیشبیه در کودک نفقه ـ6

 نوع در و دارد دخالت زن یک صرفا  نخست نوع در .دارد قسم دو خود سازیشبیه نوع این

 .هستند بیگانه زن دو جنین دهندهپرورش و سوماتیک سلول هسته دهنده دوم

 زن رحم به انتقال و زن هستهبی تخمک و جسمی سلول از زیگوت تشکیل -1-6

 همسر فاقد زن که است ییجا در معموال  روش این استفاده: زن( دو )دخالت دیگر بیگانه

 هایبیماری وجود دالیل به او رحم اما ،دارد خود با همسان فرزند هم آن فرزندارشدن به تمایل

 ،دارد شوهر زن که مواردی در همچنین ندارد. را تولد مرحله تا جنین پرورش توان و میجس

 در نامطلوب بسیار ظاهر اوصاف یا ژنتیکی مشکالت االعالج،صعب بیماری وجود دلیل به ولی

 یرپذامکان شوهر سلولی هسته از استفاده کودک، به هایینارسا این سرایت از ترس و شوهر

 سلول از استفاده به را او هوش، زیبایی، نظیر زن در برجسته استعداد و صفات وجود یا نیست

 جسمی سلول هسته ابتدا ینجاا در که برندیم بهره تکنیک این از ،کندیم ترغیب خود جسمی

 ،کنندیم منتقل بیگانه زن یااجاره رحم به را آن ساخته، بارور او هسته بدون تخمک با را زن

 رحم به را زیگوت و ترکیب زن این تخمک با و گرفته بیگانه زن از را جسمی سلول گاهی البته

 .کنندیم منتقل )همسر( تخمک صاحب

 گروهی است. شده ابراز مختلفی نظرات ،باشد زن جسمی سلول صاحب که فرضی در

 ،آیدیم حساب به رضاعی مادر رحم صاحب و شودیم محسوب او مادر سلول صاحب که معتقدند

 زن با ترجیح هسته،بی تخمک صاحب یا هسته صاحب زن به نسب انتساب در فرض این در اما

 و است نطفه هسته همان ،کندیم نمو و رشد تکثیرشدن با آنچه زیرا ،است هسته دهنده

 شودیم گفته .شودیم تلقی هسته آن غذای منزله به شدهداده تخمک در موجود یتوپالسمس

 در زن شدهیهتخل تخمک و است جسمی سلول هسته از ناشی سازییهشب از آمدهپدید نوزاد که

 همان رشدکننده، که شودینم سبب امر این و ندارد سلول آن تغذیه ءجز نقشی هیچ اینجا

 و شودیم تلقی سلول صاحب زن کودک شدهسازیشبیه فرد ترتیب بدین باشد. سیتوپالسم

، 32، 28، 21) او رضاعی مادر نه و است کودک این نسبی مادر نه هسته بدون تخمک صاحب

33-38 ،13.) 
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 نمودندیم تلقی طفل مادر را تخمک و رحم صاحب که اندیشمندان از یاپاره اعتقاد به

 از نگهداری و حفاظت و تربیت و تعلیم گرفتنعهده بر و نفقه پرداخت در زنان از یک هر ،(11)

 مصلحت از نفقه و حضانت احکام تبعیت یهنظر پایه بر اما ،دارند نیمتضا مشترک یتمسؤول طفل

 کهاین مضافا  .نمایدیم اقوی نفقه پرداخت به متقاضی( )زن هسته صاحب زن الزام ،کودک

 این در .داندیم طفل نسبی مادر را تخمک( یا )هسته سلول صاحب زن فقها و نویسندگان غالب

 عهده بر نفقه تبعا  و بوده رپد فاقد کودک ندارد دخالت جنین تکوین در مردی هیچ که حالت

 وحدت با شود. سازیشبیه طریق از فرزند متقاضی نیز زن شوهر که فرضی در اما ،است مادر

 .ساخت ملزم نفقه پرداخت به نیز را وی توانیم ،نابارور زوجین به جنین اهدا قانون از مالک

 روش ینا در باشد: زن یک سه هر هکنندحمل و تخمک صاحب ،سلول دهنده -2-6

 قبال  که او تخمک درون را آن و نموده جدا جسمی یهابافت از را زن جسمی سلول هسته ابتدا

 و فعل یا یکیالکتر شوک با آزمایشگاهی محیط در سپس ،کندیم وارد گردیده، خارج آن هسته

 انهم رحم به را حاصله نینج و نموده وادار سلولی تقسیم و پیوند به خاص، شیمیایی انفعاالت

 از استفاده امکان که کندیم استفاده شیوه این از زمانی معموال  زوجین .دهندیم انتقال زن

 سلول یا بیگانه اسپرم از استفاده به حاضر هم حالن یع در اما ،ندارد وجود شوهر جسمی سلول

 ،دارد شدخو رحم در را جنین شرپرو قدرت دارای همسر همچنین .ستندین بیگانه جسمی

 تمامی مبنایی بر تکلیف این و باشدمی زن همان عهد بر نفقه پرداخت فرض این در است بدیهی

 باشد. می هیتوج قابل نظریات

 

 گیرییجهنت

 از بیش نفقه پرداخت که آیدیبرم شریعت مذاق و مدنی قوانین و فقهی یآرا در تطور از

 .پذیردیم سامان کودک مصلحت پایه بر ،باشد فرزندی و والد رابطه و شرعی نسب تابع آنکه

 بر تحقیق این از آنچه است. شده پذیرفته نابارور زوجین به جنین اهدا قانون در رویکرد این

 شدهسازیشبیه کودک نفقه مورد در اما ،باشدمی مادر و پدر بر عهده اوالد نفقه که است این آیدیم

 :باشدیم متغیر هاآن در نفقه مسؤول فرد که است متصور مختلفی فروض

 جنین نفقه باید که است ژنتیکی والدین بر عهده یباردار و حمل دوران در کودک نفقهـ 1

 نمایند. پرداخت جانشین مادر به را خود به متعلق
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 هم نفقه ،ندارد وجود نسب در تردیدی چون ،باشد شوهر و زن سلول از که کودکی نفقهـ 2

 باشد.می شوهر و زن بر عهده

 نفقه ـ الف :دارد وجود مختلفی نظرات است، بیگانه مرد سلول از که ودکیک نفقه دربارهـ 3

 )گیرندگان فراش صاحب به کودک نفقه ـ ب ؛گیردمی تعلق جسمی سلول صاحب به کودک

 این بین از .گیردمی تعلق تخمک و رحم صاحب به کودک نفقه ـ ج ؛گیردمی تعلق جنین(

 صورت در البته ،رسدمی نظر به اقوی سوماتیک لسلو صاحب بر نفقه پرداخت الزام ،نظریات

 است. متقاضی ذمه بر نفقه ،مصلحت نظریه پایه بر مالی توانایی عدم یا و تمکین عدم

 ترشایسته رحم صاحب زن ،شود ترکیب هستهبی تخمک با جسمی سلول که صورتی درـ 1

 اثبات متولدشده طفل و او میان فرزندی و مادری تکالیف و آثار تمامی و است مادری وصف رب

 باشد. شده ساقط تکلیف این قرارداد در کهاین مگر ،گرددمی

 اساس بر ،کنندمی دااه را سازیشبیه جنین نابارور زوجین به قانونی زوجین که هنگامیـ 1

 نفقه ،کودک مصلحت و نابارور زوجین به جنین اهدا قانون 3 ماده از مستنبط مالک وحدت

 باشد.می جنین ندگانگیر بر عهده کودک

 شدهسازیشبیه کودک در وجودآمده به احتمالی مشکالت حل جهت کارراه چند پایان، در

 گردد:می پیشنهادی

 وجود روش این در که مشکالتی و مدون قانون نبودن ،فقها بین نظر اختالف به توجه باـ 

 ناباروری مشکل حل راه نهات که شود مجاز ورتیص در فقط روش این از استفاده است بهتر ،ددار

 شود. جلوگیری آن شدنتجاری و نانز از کشیبهره و استفاده سوء از تا باشد زوجین

 قانون تدوین با توانمی را مهم این .است جامع و مدون قانون نیازمند سازیشبیه بحثـ 

 اهدا ظیرن مصنوعی باروری شقوق همه باید قانون این .رساند انجام به مصنوعی باروری جامع

 کودک حقوق رعایت جهت ،قانون تصویب زمان تا اما ،گیرد دربر را سازیشبیه و گامت و جنین

 نگهداری سرپرستبی کودکان از ،سازیشبیه روش از استفاده جای به که رسدمی نظر به مناسب

 .شود
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