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 های نوین باروری در حقوق ایرانتابعیت طفل متولد از روش

 یسیدرضا امیری سرارود، مقدممحمدحسن صادقی

 دهیچک

روش تزریق اسپرماتوزوئید به داخل یا  باروری داخل رحم باروری از قبیل روشۀ های جدید در حوزروش
پالسم تخمک سبب شده است تا   ان و فقها به بررسی و اظهارنظر در مورد ابعاد مختلف حقوقی دانحقوقسیتو

)تابعیت تولدی( یکی   شودشوند، بپردازند. تابعیت فرزندی که متولد میها متولد میشرو  این  ازفرزندانی که  
شدن نسب پدری شدن این مهم، مستلزم مشخصاز ابعادی است که نیازمند تحلیل حقوقی است. مشخص

ایرانی مالک تابعیت کشور ایران را نسب پدری   گذارقانونزیرا    ؛شودها حاصل میشرو  این  ازطفلی است که  
آورد. درصورتی که جنین حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک مادر ایرانی باشد، فرزند طفل به شمار می

در این حالت  ،دایرانی است و در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک زن غیرایرانی باش
اما در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم مرد غیرایرانی و تخمک زن ایرانی یا غیرایرانی   ؛نیز فرزند ایرانی است

فرزند غیرایرانی است. قانون مدنی 976 ۀماد 2باشد، طبق مالک بند 
ین باروری، رحم، لقاح تابعیت، روش: واژگان کلیدی  های نو

 
  یسندۀ مسئول(  دانشگاه سیاسی علوم  و دانشکدۀحقوق  گروه حقوق خصوصی و اسالمی استاد  تهران )نو

mhsadeghy@ut.ac.ir 

 صادق )ع(  امام دانشگاه خصوصی دانشکدۀ معارف اسالمی و حقوق  حقوق ارشد کارشناس 
seyedrezaamiri@gmail.com 

 1396/ 29/06: رشیپذ  خیتار -  1396/ 20/01: افت یدر خیتار
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 مقدمه
ها ذهن بشر را به خود مشغول کرده است، معضل ناباروری است. با پیشرفت موضوعاتی که سالیکی از  

ها تالش و عبور از  سریع و روزافزون دانش پزشکی در جهان، اندیشمندان و محققان پزشکی پس از سال 
حل کنند و به  مندی از نعمت فرزندمسیرهای پرفراز و نشیب، توانستند تا حدود زیادی مشکل بشر را در بهره 

 عمل بپوشانند.ۀ یکی از آرزوهای دیرین بشر جام
دانشمندان غربی در  ۀوسیلهای باروری مصنوعی از اموری است که بهلقاح خارج از رحم و سایر روش

مثبت این  ۀمیالدی اولین نتیج 1978قرن اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تولد لوئیس براون، در سال 
ین باروری این سؤال در ذهن آمدن روشوجوده(. با ب161: 1383مقدم، )صادقی ستها بوده اتالش  های نو
 هاترین این حقمند هستند. تابعیت یکی از اساسیگیرد که این فرزندان از چه حقوقی بهره شکل می  دانحقوق

ای نمونه اگر یک کند که مالک تشخیص تابعیت در این نوع افراد چیست؟ برست و این سؤال را ایجاد میا
ین مرد ایرانی با یک زن فرانسوی در ایران ازدواج کنند و به علت نازایی، با توسل به یکی از روش های نو

اصول کلی  بر اساسمتولد شود، تکلیف تابعیت این فرزند چه خواهد بود؟ آیا باید  هاآن باروری فرزندی از 
 ذکور تابع اصول دیگری است. موضوع میا  در مورد تابعیت فرزند مذکور حکم کنیم

از جمله باعث حمایت دولت  ؛تابعیت از جمله حقوق مهمی است که آثاری اساسی بر آن مترتب شود
الملل خصوصی، قانونی که بر حقوق بینۀ شود. همچنین در زمینهای مختلف از فرد میصورتبهمتبوع 

ۀ شود و بارزترین نمونتابعیت مشخص میۀ واسطحاکمیت دارد، به …احوال شخصیه از قبیل نکاح، ارث و
اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل » دارد: مقرر می گذارقانونقانون مدنی است که  7ۀ آن ماد

مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و 
  «ت متبوع خود خواهند بود.مقررات دول 

های باروری  روش ترینمهمدر این مقاله سعی بر این است که پس از آشنایی با مفهوم تابعیت به بررسی 
ها در مورد تابعیت شرو این ازموافقان و مخالفان در هر یک  ۀای مختصر به ادل مصنوعی پرداخته و با اشاره 

  ظاهر وجود دارد، بررسی گردد.هریک اظهارنظر شود و تناقضاتی که در 

 مفهوم و انواع تابعیت .۱
تعاریف  1تابعیت ۀ اما در کتب حقوقی از واژ ؛است نکردهایرانی تعریفی از تابعیت ارائه  گذارقانون

 ای است که یک شخص حقیقی یا حقوقیان معتقدند تابعیت رابطهدانحقوقمختلفی وجود دارد. برخی از 
(. برخی دیگر معتقدند تابعیت عبارت 24: 1362)عامری،  کندی منتسب و متصل مییک شیء را به دولتیا 

ی طوربهیک شیء با دولت معین، یا  سیاسی، حقوقی و معنوی یک شخص حقیقی یا حقوقیۀ است از رابط
 -30: 1381/1پژوه، ؛ دانش84: 1383)ابراهیمی،  شودکه حقوق و تکالیف وی از همین رابطه ناشی می

 
1. Nationality 
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ای سیاسی و معنوی است که شخص را به دولت معینی ای دیگر بر این باورند که تابعیت رابطهده(. ع27
 (. 26: 1393)نصیری،  سازدمرتبط می

توان تصور اولیه، نمی برخالفطبق تعاریفی که از تابعیت بیان شد این نتیجه قابل برداشت است که 
هیچ مقام دولتی   ۀاعطای تابعیت اصلی به اراد  چراکه  ؛تابعیت را یک عمل حقوقی یک طرفه و ایقاعی دانست

 نیاز ندارد.
شود. تابعیت بندی کلی به تابعیت اصلی یا تولدی و تابعیت اکتسابی تقسیم میتابعیت در یک تقسیم

های حقوقی شود و از طریق دو نوع سیستم در نظاماصلی تابعیتی است که به محض تولد بر طفل تحمیل می
ها، سیستم خون یا تابعیت نسبی است که در آن تابعیت از راه نسب و شود. یکی از این سیستمیدنیا اعمال م

شود؛ یعنی کودک در همان هنگام تولد، از تابعیت پدر و مادر خود وابستگی خانوادگی به فرزند منتقل می
: 1390نیا، )کریمی فرزند نداردی بر تابعیت ثیرأتاقامتگاه والدین هیچ یا  شود و محل تولدبرخوردار می 

البته در این بند  ؛قانون مدنی سیستم خون را اعمال نموده است 976 ۀماد 2ایرانی در بند  گذارقانون(. 126
پس تنها فرزندانی که پدر آنان ایرانی باشد تابعیت ایرانی خواهند  .فقط تابعیت پدر درنظر گرفته شده است

 داشت.
محل تولد  بر اساسا تابعیت ارضی یا زادگاه است که به موجب آن تابعیت سیستم دیگر سیستم خاک ی

و  4، 3سزایی دارد. بندهای اشخاص سهم به 1تابعیتی. این روش در جلوگیری از بیشودمیطفل مشخص 
 قانون مدنی بیانگر سیستم خاک هستند.  9762 ۀماد 5

 تابعیت ۀعناصر تشکیل دهند. ۱-۱
توان به این نتیجه دست یافت که عناصر اساسی زیر از مفهوم تابعیت ارائه شد میاز تعابیر مختلفی که 

 این تعاریف هستند و عبارتند از:  ۀوجه مشترک هم

 
1. Apatride 

 باشد، مسلم هاآن خارجی تبعیت که اشخاصی استثنای به ایران کلیۀ ساکنین .1 شوند:می محسوب ایران تبعۀ ذیل اشخاص .2
  است  ایرانی هاآن  پدر که. کسانی 2. نباشد ایران دولت اعتراض مورد  هاآن  تابعیت مدارک که است مسلم کسانی خارجی تبعیت

  که کسانی   . 4.  باشد   غیرمعلوم   آنان  مادر  و   پدر   و  شده  متولد   ایران   در  کهکسانی   . 3.  باشند   شده   متولد   خارجه   در   یا  ایران  در  اینکه   از  اعم
خارجه   تبعۀ  که  از پدری  ایران  در  کهکسانی . 5. اندآمده  به وجود   شده متولد  ایران  در هاآن  از  یکی که  خارجی  مادر و  پدر از  در ایران

  و اال باشند کرده اقامت  ایران در دیگر یک سال الاقل تمام سال هجده سن به رسیدن از پس  و بالفاصله آمده به وجود  است،
  تبعۀ  زن هر .6. است مقرر ایران تابعیت تحصیل برای قانون  مطابق که بود  خواهد مقرراتی طبق بر ایران تابعیت به هاآن شدنقبول 

 .  باشد کرده تحصیل را ایران تابعیت که خارجی تبعۀ هر. 7. کند   اختیار ایرانی شوهر که خارجی
 . بود   نخواهند 5و 4 فقرۀ مشمول خارجه کنسولی و  سیاسی نمایندگان از متولد اطفال - تبصره
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ای سیاسی است که ناشی از قدرت حاکمیت است و فرد سیاسی: تابعیت از این جهت رابطه  ۀالف( رابط
یک کشور ناشی   ۀمچنین حق حمایت سیاسی از تبعدهد. هرا به یک دولت دارای قدرت و حاکمیت پیوند می

 ؛(49: 1390کجباف، )آل  از همین عنصر است

برای  ؛المللی دارای آثار حقوقی استحقوقی: تابعیت هم در نظام داخلی و هم در نظام بین ۀب( رابط
همچنین در  حقوق مدنی و تجاری برخوردار است.ۀ و حق تمتع از کلیرأی  نمونه در نظام داخلی فرد از حق

: 1383)ابراهیمی،  شودی سبب حمایت سیاسی دولت از اتباع خود در کشورهای دیگر میالمللبیننظام 
 ؛(85

اتباع یک کشور از نظر عادات و رسوم مشترک به دولتی معین ۀ  دهندمعنوی: تابعیت عامل پیوند  ۀج( رابط
آن  ۀکجا که باشد باز هم تبع یک کشور در هر ۀی ندارد و تبعثیرأتبنابراین عامل مکان و زمان در آن  ؛است

 ؛ کشور است

که گفته شده است فرد را به  همان طورای بین شخص و دولت است و عمومی: تابعیت رابطه ۀد( رابط
ین، دارای تکالیفی از جمله پرداخت  سازد. البته اتباع یک کشور عالوه بر حقوق معیک دولت معین مرتبط می

 باشند.می …مالیات، خدمت نظام وظیفه و

 اصول حاکم بر تابعیت . ۱-۲
تابعیت دارای قواعد و اصول مختلفی است که در جهت حمایت مناسب و عملی از اتباع یک کشور  

 :کرد این اصول اشاره خواهیم  ترینمهمریزی شده است. در این قسمت به پایه
الزامی باید به محض تولد  طوربهست که هر فردی ا زوم داشتن تابعیت: این اصل به این معناالف( ل

زیرا تابعیت یکی از  ؛تابعیت دولت مشخصی را داشته باشد. بنابراین هیچ فردی نباید بدون تابعیت باشد
 15 ۀای نمونه مادکه در اسناد حقوق بشری نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر است هاناانس ۀحقوق اولی

مند است و هیچ دارد: هر کس از داشتن حق تابعیت بهره شهروندی مقرر می جهانی حقوق بشر و ۀاعالمی
 ۀاعالمی 3(. همچنین اصل 15: 1372)ناصرزاده،  نحو خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شدکس به

(.  60: 1372)ناصرزاده،  صاحب ملیت گرددکند: کودک باید از بدو تولد صراحت مقرر میحقوق کودک به
نظر از اصل و نسب های عضو خواسته است تا کودکان صرفدر ضمن کنوانسیون حقوق کودک از دولت

تابعیتی کودکان، اعمال سیستم خاک را بدون تابعیتی نگردند و در جهت جلوگیری از بیوالدین، گرفتار بی
  ؛قانون مدنی نیز به این اصل توجه داشته است 988 ۀاداست. م کردهلحاظ تابعیت والدین پیشنهاد 

تواند تنها یک تابعیت داشته باشد. شخصی ب( وحدت تابعیت: اصل در تابعیت این است که هر فرد می
شود که خود عامل مشکالت تکلیف دارد و باعث حقوق مضاعف میدو    که دارای دو تابعیت است، دو حق و

(. 41 -43 :1393)نصیری،  شودلیات، خدمت سربازی برای دو کشور می زیادی از جمله پرداخت دو ما
 میالدی( ذکر شده است که 1930) کنوانسیون الهه ۀقانون مدنی حاوی این اصل است. در مقدم 989 ۀماد

 المللی است که هر فرد دارای یک تابعیت باشد و جز آن تابعیت دیگری نداشته باشد.«بین ۀ»به نفع جامع
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قانون اساسی، تابعیت کشور   41ذیری تابعیت: تابعیت یک امر تغییرپذیر است. مطابق اصل ج( تغییرپ
تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی

از تابعیت موجود   خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. بنابراین تغییر تابعیت مستلزم خروج 
 و کسب تابعیت جدید است.

 نسب . ۲
قانون مدنی  976 ۀماد 2ایرانی در تعیین تابعیت، سیستم خون را در بند  گذارقانون اینکهبا توجه به 

. در این قسمت استشدن تابعیت هر شخص منوط به احراز نسب او  پذیرفته است، به همین جهت مشخص
های عیار نسب از منظر فقهی و حقوقی، تکلیف نسب اطفال متولد از روشتا با بررسی م کردسعی خواهیم 

 .کنیمجدید باروری را مشخص 
ان تعاریفی را ارائه دانحقوقبرخی از  این با وجود .در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب ارائه نشده است

انعقاد نطفه از نزدیکی  ۀواسطبهنسب امری است که »: کندمیبرای مثال مرحوم دکتر امامی بیان  ؛اندنموده
طبیعی و خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر ۀ از این امر، رابط آید.زن و مرد به وجود می

 (.151: 5/تا)امامی، بی گردد«باشد، موجود می
پدر، اسپرم موجود در منی  ۀسازنده جنین از ناحیۀ از نظر دانش پزشکی منشأ پیدایش و ماد نسب پدری:. 1

انسان است و در این تردیدی نیست. از سوی دیگر، عرف هم معیار و مالک نسب و ارتباط بین دو انسان را 
ینیپیدایش یکی از دیگری می عنوانی به نام نسب انتزاع  ،داند و بر این اساس برای بیان این امر واقعی و تکو

و هو الذی » سوره فرقان 54 ۀاز جمله آی  ؛خوردکریم به چشم می این امر به وضوح در آیات قرآن کند.می
که منظور از »ماء« نطفه است و از تفریع جعل بر »خلق من  «…خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا 

شده از آب دارای نسب است و این همان برداشت عرفی از شود که همان بشر خلقالماء بشرا« استفاده می
)رضانیا  داند و اعتبار عرف منشأ واقعی داردنشأ نسب را پیدایش و تکون از آب نطفه مینسب است که م

 (. 321-322: 1380معلم، 

ینی و واقعی دارد. در گونه برداشت میبه هر جهت از مجموع دالیل موجود این شود که نسب منشأ تکو
شده ده مرد به رحم زن حاصل میشوارد  ۀواقع پیش از اسالم، نسب از پیدایش یک انسان، از ترکیب نطف

است و این امر منشأ اصلی الحاق طفل به مرد و اساس تحقق نسب بوده است و پس از ظهور اسالم هم این 
 ؛(164: 1375)شهیدی،  اسالمی قرار نگرفته است گذارقانونمبنای طبیعی و واقعی مورد انکار و رد 

دانند که فرزند را زاییده اول مادر را کسی می ۀدارد. دستنسب مادری: در این رابطه نظرات مختلفی وجود . 2
الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن »: فرمایدمجادله است که می ۀ سور 2 ۀاست. مستند این افراد آی
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اطالق آیه همراه با ادات حصر داللت بر این امر دارد که مادر فقط  1«امهاتهم ان امهاتهم اال الالئی ولدنهم
 ، صاحب رحم مادر اوست.کندای رشد  اگر طفلی در رحم اجاره   درنتیجهت که فرزند را زاییده است.  کسی اس

کلمه  اوالا  اینکهاند و معتقدند این آیات چنین داللتی ندارد؛ به دلیل برخی از فقها این نظر را نپذیرفته
بلکه در کتاب و سنت و کلمات فقها هر جا سخن از زایمان آمده است، با  ؛»ولدن« به معنای زایمان نیست
استناد  ،عالوه بر این 3این کلمه برای پدر نیز استعمال شده است.  ثانیاا  2.تعبارت وضع حمل بیان شده اس

غیر این دانند که مشقت بارداری را تحمل کرده است و در مادر را کسی میش مفهوم مخالف بنا بر به آیاتی که
زیرا این آیات مفهوم ندارند و قید »حملته« غالبی است و اال  ؛صورت مادر نیست، استناد صحیحی نیست

ای )قبله ممکن است مادری باشد که حامل نباشد و ممکن است زنی حامل کودکی باشد و مادر او نباشد
یی،   (.232-233: 1384خو
کننده است. عامل اول پیدایش از مادر دو عامل تعیین دوم بر این باورند که در انتساب فرزند به ۀدست

 (. 155: 1418)یحیی عبدالرحمن،  تخمک و عامل دوم والدت و حمل توسط زن است
زیرا از نظر عرف مادر کسی است که  ؛شودسوم معتقدند که صاحب تخمک، مادر محسوب می ۀدست

شود و تغذیه، یب تخمک و اسپرم حاصل میزیرا نطفه از ترک  ؛آفرینش کودک دخالت دارد  ۀدر اولین مرحل
جنین از ۀ فقط نقش استمرار بقا را دارد. عالوه بر این از نظر پزشکی منشأ پیدایش و سلول سازند …رشد و

هایی که در علوم پزشکی، رحم زن به جز نقش هایآخرین یافته بر اساسمادر، تخمک زن است و ۀ ناحی
زاییدن و  ،دارد نقش دیگری ندارد. در عرف گذشته راه تشخیص پیدایش و تکون …تغذیه، رشد، حفظ و

خود را  ۀهای علمی و کشف منشأ پیدایش جنین، اعتبار گذشتولی این معیار بعد از پیشرفت؛ زایمان بود
ا )رضانی پذیر استبودن زایمان مطلق نیست و از نظر قضایی اثبات خالف اماره امکان ندارد؛ یعنی اماره 

 (. 321-322: 1389معلم، 
های قبلی، معیار نسب از لحاظ سوم و ضعف دالیل دسته  ۀبنابراین با توجه به دالیل محکم و منطقی دست

 . استپدری اسپرم مرد و از لحاظ مادری تخمک زن 

 و تعیین تابعیت 4های نوین باروریروش .3
یک از زوجین بود. باالخره با  چندان دور، ناباروری هرهای نهیکی از مشکالت عمده در سال

ین باروری در سال های علم پزشکی، اولین کودک حاصل از روش پیشرفت میالدی به نام  1978های نو

 
وضعته  فرماید: »و وصینا االنسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و سوره احقاف که می  15این گروه به آیات دیگری از جمله آیۀ  .1

سوره لقمان »و وصینا االنسان بوالدیه   14کرها« )مادرش با تحمل رنج او را باردار شد و با تحمل رنج به دنیا آورد.( همچنین آیۀ 
 کنند. حملته امه وهنا علی وهن« )مادرش به او باردار شد، سستی به روی سستی( استناد می 

   و الله اعلم بما وضعت« سورۀ آل عمران: »فلما وضعتها أنثی 36. مانند آیۀ 2

 سورۀ بلد: »و والد و ما ولد«  3. آیۀ 3

4. Assisted Reproductive Techniques 
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لوگرم به یک 61/2ه با وزن کبود  ی ، دختریشگاهین نوزاد آزمایس براون، اول ییبه دنیا آمد. لو 1لوئیس براون
 9و جان  ین او لسلیا آمد. والدیس به دنیر شمال غرب انگلاولدهام د یمارستان عمومین، در بیروش سزار

براون موفق نشده بودند.  یتخمدان لسل یهادار شوند اما به علت انسداد لولهتا بچه سال تالش کرده بودند
جهانیان را به این پدیده جلب کرد و  ۀاین تحول عظیم در جهان پزشکی به کمک ناباروران آمد و توجه هم

پا شکل گرفتند و از اواخر قرن بیستم وارد بعد از ای ن تاریخ بود که مؤسسات پزشکی تولید مثل در ارو
 (.2: 1389اللهی، ؛ فیض33: 1383مقدم، )صادقی کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران شدند

 2لقاح ای که گاهی گونهبه ؛منظور از باروری مصنوعی، دخالت غیرطبیعی بشر در عملیات لقاح است
شوند های جنسی در محیط خارجی و در آزمایشگاه بارور میگیرد و گاهی سلولداخل بدن زن صورت می

)افالطونیان و  شودو پس از تشکیل جنین بسته به مورد قبل یا بعد از تکثیر سلولی به رحم زن منتقل می
 (.20: 1380زاده، حبیب

های جنسی نر و ماده و نزدیکی بین آن دو ضروری سلولها وجود با توجه به اینکه در این نوع باروری
ورسوم، های جنسی با توجه به نوع بیماری مبتالیان به نازایی، آدابهای مجاورت و نزدیکی سلولاست، شیوه

های بنابراین ضمن بیان هریک از روش مذهب و باورهای دینی و اجتماعی جوامع گوناگون متفاوت است.
. بدیهی است که با کردبررسی خواهیم  هاآنگیری ت این اطفال را با توجه به نوع شکل ح مصنوعی، تابعیلقا

، مشخص کردیمشدن نسب این افراد، تابعیت آنان طبق معیاری که برای آن در قسمت قبل ارائه مشخص
یب شده است، قانون نحو چراکه شود؛می ه اهدای جنین بۀ تنها قانونی که در رابطه با این اشخاص تصو

که در رابطه با تابعیت این افراد ساکت است. به همین جهت با رجوع به  است 1382زوجین نابارور مصوب 
 .کردرا مشخص  هاآنقانون مدنی باید تابعیت  976 ۀماد

 های لقاح داخل رحمیروش . 3-۱
داخل  های جنسی نر و ماده درهایی هستند که در آن لقاح بین سلولهای لقاح داخل رحمی روشروش

های داخل رحمی عبارتند از تلقیح اسپرم به داخل رحم و تزریق روش ترینمهمگیرد. بدن زن صورت می
 زمان اسپرم و تخمک به داخل رحم.هم

 3( IUIروش تلقیح اسپرم ). ۱-۱-3

یعنی شوهر زن صاحب رحم یا شخص  ،های مختلف از فرد مورد نظرصورتبهدر این روش اسپرم را 
گذاری وارد رحم زمان با تخمکهای زنده را همشو و جداسازی، اسپرموکنند و پس از شستبیگانه تهیه می

 
1. Louise Brown 
2. Fertilization 
3. Intra Uterine Insemination 
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به دو حالت انجام  (. این روش معموالا 31:  1389اللهی،  ؛ فیض9:  1380زاده،  )افالطونیان و حبیب  کنندمی
  پذیرد.می

 ۱-۱-۱-3. A.I.H1:  
اختالالت اسپرم، انسداد  زیرا عواملی مانند ؛شوددر این حالت اسپرم شوهر به همسرش تزریق می

ش را جایز رو  این  ازهای انتقال اسپرم و ناتوانی اسپرم در رسیدن به تخمک وجود دارند. اکثر فقها استفاده  لوله 
گردد. هرچند سپرم و همسرش برمیش به مرد صاحب ارو این ازشده دانند و معتقدند نسب فرزند متولدمی

گیرد و از انجام مقدمات حرام نظیر لمس اند که این کار باید توسط شخص محرم انجام  این نکته را بیان کرده
یی، بی606: 2/ 1427)مکارم شیرازی،  یا نگاه نامحرم خودداری شود ؛ 621: 2/تا؛ خمینی، بی42: تا؛ خو

قانون مدنی خواهد  976  ۀماد  2چنین فرزندی از نظر تابعیت مشمول بند(. بنابراین  147:  1376پناهی،  حرم
حتی اگر در خارج از کشور  ؛شد و در صورتی که اسپرم او از مرد ایرانی باشد، تابعیت ایرانی خواهد داشت

 متولد شده باشد.

ود و خذ شافرض دیگری که در این روش قابل تصور است این است که اسپرم شوهر در زمان حیات او 
و انعقاد نطفه  کندبعد از مرگ وی به همسر وی تلقیح شود یا اینکه مرد در هنگام نزدیکی با همسرش فوت 

رفع یا  هاهای اسپرم نگهداری کنند تا پس از سالپس از فوت صورت پذیرد یا اینکه اسپرم مرد را در بانک
(. در این مورد برخی از  74: 1392مقدم، )صادقی  بیماری زن، با تخمک وی تلقیح و جنین تشکیل شود

زوجیت میان زن و شوهر ۀ ( و معتقدند رابط490: 2/تا)فاضل لنکرانی، بی اندفقها حکم به جواز تلقیح داده
ای همچون روایات مبنی بر جواز تغسیل زوجه متوفی توسط زوج و لمس و نظر شده باقی است و به ادلهفوت

)مکارم  دانندای از فقها این عمل را جایز نمی(. در مقابل، عده53: 1404/4 )نجفی،کنند میبه او استناد 
( و به دالیلی مانند جواز ازدواج زن و شوهر مرده بعد از عده، عدم جواز استمتاع از  605: 1427/2شیرازی، 

با فوت یکی   ای اعتباری بین زن و مرد است کهکنند. برخی از آنان معتقدند زوجیت رابطهاستناد می  …میت و
ای ندارد و روایاتی که در رود و استصحاب بقای زوجیت به دلیل عدم بقای موضوع فایدهاز بین می هاآن از 

بلکه به دلیل ورود  ؛مورد جواز غسل مرد توسط همسرش و برعکس وجود دارد، نظر به بقای زوجیت نیست
 (. 93-94: 1382ی، المحسن)آصف تعبدی باید به آن ملتزم بود صورتبهنص است که 

ش را از لحاظ تابعیت، مصداق رو این ازنظر از جواز یا عدم جواز چنین عملی، باید فرزند متولد صرف
 قانون مدنی دانست و فرزند را در صورتی که صاحب اسپرم ایرانی است، ایرانی بدانیم. 976 ۀماد 2بند 

 
1. Artificail Insemination By Husband 
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۲-۱-۱-3. A.I.D1: 
ش در مواردی است رو این از. استفاده کنندمیرحم یک زن تلقیح  در این حالت اسپرم مرد بیگانه را به

احتمال و  اینکهیا  باشد (صد اسپرمدرفقدان صد)که همسر زن متقاضی بارداری مبتال به بیماری آزواسپرمی 
؛ 20: 1380زاده، )افالطونیان و حبیب های ژنتیکی از شوهر به طفل وجود داشته باشدخطر انتقال بیماری

 (.32: 1389اللهی، فیض
در این مورد، اکثر فقهای امامیه با این روش مخالف هستند و به دالیل نقلی و عقلی متعددی استناد 

. یکی از دالیل مخالفان استناد به اطالق آیاتی است که کردخواهیم  اشاره  هاآنکنند که به چند نمونه از می
(. دلیل 87: .قه1415، )مؤمن 2نور ۀسور 31و  30مانند آیات  ؛بر لزوم حفظ فروج از بیگانه داللت دارد

لن یعمل »برای نمونه امام صادق)ع( فرمودند:  ؛اطالق روایاتی است که در این زمینه وجود دارد دیگر آنان
ترین کارها نزد خداوند این است که ابن آدم عمال اعظم عندالله من رجل أفرغ ماءه فی امرأه حراما« زشت

(. همچنین 239: 14/.قه1403)حر عاملی،  خود را به طریق حرام به رحم زنی داخل نمایدۀ مردی نطف
نند که سبب تزلزل و تنزل دا ناشدنی و خالف اخالق حسنه میهای ناپسند و پاک برخی این عمل را از زشتی

گردد و در صورتی که فرزندی حاصل شود، شوهر زن نظمی اجتماعی و اخالقی میکرامت انسان و ایجاد بی
خصوص اگر طفل مورد نظر، خصوصیات مورد نظر و دلخواه زوجین تواند او را مانند فرزند خود بپذیرد بهنمی

در برابر این  3(.239: 1382)امامی،  شودن زوجین بیشتر میعالقگی به او و اختالف بیرا نداشته باشد، بی
کنند، شامل ممنوعیت تلقیح اسپرم استناد می هاآنافراد، موافقان آیات و روایاتی را که گروه مخالف به 

؛ 690: 1376)صانعی،  وری جنسی استشدن بدون بهره دارزیرا در اینجا هدف فقط بچه ؛دانندنمی
 (. 47: 1380زاده، نایب

بودن نسب بین جنین و صاحب نطفه باشیم، از نظر تابعیت باید مشروعرسد حتی اگر قائل به نابه نظر می
 با وجودقواعد مربوط به تابعیت  چراکه ؛یافته را در صورتی که پدر او ایرانی باشد، ایرانی بدانیمفرزند تولد

حقوق  ثیرأتاسالمی و تحت ۀ عرفی و وضعی دارد تا جنبۀ شتر جنببی ،در قانون مدنی ذکر شده است اینکه
ین یافته است هرچند که در حقوق اسالم نیز تفاوتی بین فرزندان مشروع و نامشروع از نظر اجرای   ؛عرفی تدو

 (. 71: 1 /1381پژوه، )دانش سیستم خون نیست

 
1. Artificail Insemination By Doner 

یصنعون«    بما   خبیر  ان الله  لهم  أزکی  ذلک  فروجهم  و یحفظوا  أبصارهم  من  یغضوا  للمؤمنین  بارکۀ نور: »قلسورۀ م  31و    30آیات    .2
بهن و  ال ما ظهر منها وایحفظن فروجهن وال یبدین زینتهن  منات یغضضن من أبصارهن ووقل للم و»   لیضربن بخمرهن علی جیو

خوانهن أو بنی أخواتهن أو  اخوانهن أو بنی ابناء بعولتهن أو ابنائهن أو او آباء بعولتهن أو أال لبعولتهن أو آبائهن اال یبدین زینتهن 
  ال یضربن  ذین لم یظهروا علی عورات النساء ولمن الرجال أو الطفل ا هرب ولی االایمانهن أو التابعین غیرا نسائهن أو ما ملکت 

بوا ت هن وبأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینت  « منون لعلکم تفلحونویها المالی الله جمیعا او

 (  171 - 176: 1383مقدم، های مخالف و موافق؛ )نک: صادقی برای مالحظه دیدگاه  .3



 ۱3۹8 تابستان / ۱06مارۀ / ش 83دورۀ  /                                                

 

۲0۴ 

شود« بدیهی است که این ه زانی نمیطفل متولد از زنا ملحق ب: »داردقانون مدنی مقرر می 1167 ۀماد
اما باید  پندارد.نسب ناشی از زنا را نامشروع می گذارقانون . بنابراین صریحاا استحکم شامل زن زناکار نیز 

یت تبعبهنیز    گذارقانوناین سخن را در فقه اسالمی که    ۀگفت این سخن قابل انتقاد است. برای تدقیق باید ریش
. در فقه دو دیدگاه در رابطه با نسب ناشی از زنا وجود کرد صادر کرده است، بررسی از آن چنین حکمی را 

یک مطلق پذیرفته نیست و به هیچ  صورتبهنسب ناشی از زنا    ،ستا  دارد. طبق دیدگاه اول که نظر مشهور فقها
اند چون بین زانی و زانیه و اند و گفتهث فراش نیز استناد کردهحدیبهاین گروه  1از زانی و زانیه ملحق نیست.

فرزند آنان ارث نفی شده است، نشانگر آن است که هیچ نسبی بین آنان برقرار نیست. نسبت به این گروه 
نظر از اجماع مورد استناد کاشف از قول معصوم نیست و خود اجماع قطع پاسخ داده شده است که اوالا 

حدیث فراش در موردی کاربرد دارد که ولد میان دو نفر مردد باشد که یکی فراش   ثانیاا   اری ندارد.کاشفیت اعتب
 این حدیث کاربردی ندارد …مانند زنا با زن بیوه و ،ست. اما در جایی که فراش وجود نداردا و دیگری زنا

یی، )قبله  (.265: 1380ای خو
شود و فقط ارث به خاطر نص خاص خارج انیه ملحق میطبق دیدگاه دوم طفل ناشی از زنا به زانی و ز

(. یکی از فقها ضمن اشکال به حکم تحریم نگاه زانی به 43-44: 1413/4)موسوی بجنوردی،  شده است
زیرا فرزند  ؛فرزند هستند دختر یا پسر زانی حقیقتاا »: کنددختر زانی خود و زانیه به پسر زانی خود بیان می

آید و نقل این معنای عرفی به معنای شرعی خالف اصل است دیگری به وجود می ۀحیوانی است که از نطف
لذا اگر برخی احکام مثل ارث از این فرزندان نفی شده به فقدان برخی از شرایط ؛ و دلیلی بر ثبوت آن نیست

)کرکی،   .«مستند است و متعین نیست که نفی این نوع احکام مستند به انتفای شرعی اسم و عنوان فرزند باشد
1414/12  :191 .)2 
احکام غیر ۀ توان به این نتیجه رسید که نسب ناشی از زنا معتبر است و همنظرات دو گروه می ۀبا مطالع 

، والدت هر طفل 1350قانون ثبت احوال مصوب  12 ۀماد بر اساسهمچنین  شود.از ارث بر او جاری می 
احوال اعالم شود. مأمور ثبتیا    باید به نماینده ،پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند اینکهعم از  ادر ایران  

های با استفاده از روشیا  طبیعیۀ موارد تولدیافت همۀموارد اطالق داشته و شامل ۀ در هم گذارقانونلفظ 
(. این مطلب از چنان اهمیتی برخوردار است  200: 1391/1)صادقی مقدم،  شده خواهد شدمکباروری ک

ی رأی    که دیوان عالی کشور با صدور ( حتی 642:  1382)قربانی،    3/4/1376مورخ    417  ۀ شمار  ۀوحدت رو
فرزندان، در مورد فرزندان نامشروع، صاحب نطفه یعنی زانی را پدر عرفی تلقی کرده و برای حفظ حقوق این 

 
تنها موردی که از این حکم استثنا شده است، ازدواج زانی یا زانیه با طفل است که به اجماع فقها حرام است. همچنین از جهت   .1

 (. 257: 29.ق/ه 1404کند. »النه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدا لغه« )نجفی، ولد صدق می لغتی، لفظ 
  نطفه من یتولد  حیوان الولد  ألن لغه، حقیقه ولدا کونه  من: ینشأ إشکال، فیه  ابنها إلی  الزانیه  و بنته  إلی  الزانی  نظر تحریم ففی .2

  الشروط، بعض فقد   إلی یستند  أن جاز  کاالرث   األحکام بعض انتفاء و  ثبوته، علی دلیل یقم لم  و األصل، خالف علی  النقل و آخر،
 . شرعا االسم انتفاء إلی استناده یتعین ال و
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خذ شناسنامه برای طفل به استثنای ارث نموده اتکالیف مرتبط به پدر از جمله  همۀوی را مکلف به رعایت 
فرزند زانی محسوب و کلیه احکام ولد به استثنای  ،با این رأی، کودک متولد از زنا بر حسب عرف 1است. 

اش ثابت هرگاه نسب طفل به پدر ایرانی 976 ۀماد 2بند  بر اساسشود. با این وصف توارث بر او مترتب می 
 نامشروع باشد.یا  شود خواه نسب او مشروعایرانی محسوب می ،باشد

 2( GIFT)زمان اسپرم و تخمک تزریق هم. ۲-۱-3

های هدایت زمان و توسط الپاروسکوپ یا سوزنهم  صورتبههای جنسی زن و مرد را  در این روش سلول
طبیعی در داخل رحم  صورتبهلقاح و رشد جنین  درنتیجهنمایند، های رحم )فالوپ( میشونده وارد لوله

گذاری زوجه یا عدم تخمک ش معموالا رو این از(. علت استفاده 12: 1382)غفاری،  گیردصورت می
. استرحم، اشکال در کمیت یا کیفیت اسپرم شوهر  ۀاکتور دهاناختالل در آن، نقص تخمک زوجه، ف

شود که این روش زمان با اسپرم شوهر، تخمک زن دیگری به رحم زوجه تزریق میبنابراین در این روش هم
 پذیر است.به دو صورت امکان

 استفاده از تخمک زن دیگر صاحب اسپرم . 3-۱-۲-۱

یعنی اگر مرد بیش از یک همسر داشته  ؛شودمرد استفاده می شرعی دیگر ۀدر این حالت از تخمک زوج
 این از. البته استفاده کردای که نقص باروری دارد استفاده دیگر او برای زوجه ۀتوان از تخمک زوجباشد، می

پذیر است که رحم زن نابارور، قدرت و تحمل نگهداری جنین را داشته باشد. فقهای ش تنها زمانی امکان رو
؛ فاضل لنکرانی، 605: 1427/2)مکارم شیرازی،  اندش را صحیح و جایز دانستهرو این ازیه استفاده امام
 (. 489: 2/تابی

نسبی مشروع است و اگر صاحب اسپرم  ۀدر این حالت نیز جنین با صاحبان اسپرم و تخمک دارای رابط
 بود.  خواهد 976 ۀماد 2ایرانی باشد، تابعیت او نیز ایرانی و مشمول بند

 
یۀ شمارۀ رأی  .1 یکی از وظایف   1355احوال مصوب : به موجب بند الف مادۀ یک قانون ثبت 3/4/1376مورخ  417وحدت رو

احوال ثبت والدت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطۀ مشروع و نامشروع تفاوتی  سازمان ثبت  
ون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در  قان 17و مادۀ  16قائل نشده است و تبصرۀ مادۀ 

ین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی   اعالم والدت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابو
از موازین قضایی   47و مسئلۀ   3شده و مسئلۀ و اطالق مواد یاد از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عموم 

درنتیجه کلیۀ تکالیف مربوط به پدر از جمله أخذ  از دیدگاه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و 
ام  سی فی است و لذا رأی شعبۀ ها منتقانون مدنی صرفاا موضوع توارث بین آن  884شناسنامه بر عهدۀ وی است و برحسب مادۀ 

دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین  
برای  1328گردد. این رأی به استناد ماده واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب تیرماه شرعی و قانونی تشخیص می

 االتباع است.  ها در موارد مشابه الزم دیوان عالی کشور و دادگاهشعب 

2. Gamete Intra Fallopian Transfer 
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 استفاده از تخمک بیگانه. 3-۱-۲-۲

حالت قبلی، از تخمک زن  برخالفاما  ؛شوددر این حالت از اسپرم شوهر زن متقاضی استفاده می
شود. در این مورد موافقان و مخالفانی وجود دارد. مخالفان  استفاده می  ،زوجیت با شوهر نداردۀ  بیگانه که رابط

اطالق دارند و به همین جهت در هر موردی که  ،معتقدند آیات و روایاتی که مربوط به حفظ فروج هستند
فر و مزروعی، ؛ فروزان 605: 1427/2)مکارم شیرازی،  زوجیت در میان نباشد، این عمل ممنوع است ۀرابط

کردن تخمک ممنوعیت وارد درخصوص(. اما موافقان معتقدند از آیات و روایات، تصریحی 115: 1384/4
های باروری  زیرا با شک در شمول آیات و روایات در مورد روش  ؛رسدزن بیگانه در رحم یک زن به نظر نمی

این عمل وجود نداشته   مصنوعی باید به اصل اباحه و برائت استناد کرد و تا هنگامی که دلیل قطعی بر حرمت
 (.489: 2/تا؛ فاضل لنکرانی، بی98: 1375)یزدی،  شودباشد، حکم حلیت بر آن بار می

ان بحثی اختالفی است، تابعیت دانحقوقنظر از جواز یا عدم جواز چنین عملی که بین فقها و صرف
مالک تابعیت   عنوانبهرا آنچه  زی  ؛قانون مدنی خواهد بود  976  ۀماد  2فرزند متولد از چنین روشی مشمول بند

 نه نسب مادری او. ،قرار گرفته است، نسب پدری جنین است گذارقانوننظر مد
زن اجنبی، جایگزین تخمک یا  صاحب نسب ۀبنابراین در این حالت که تخمک زن دیگری اعم از زوج

اسپرم )پدر( ایرانی نسب پدری او بدون تغییر است و در صورتی که صاحب  ،شودزن متقاضی بارداری می 
 در خارج از ایران متولد شده باشد. هرچند ؛ش نیز ایرانی خواهد بودرو این ازباشد، جنین متولد 

 های لقاح خارج رحمیروش. 3-۲
های جنسی نر و ماده تلقیح بین سلول  هاآن هایی است که در های خارج رحمی، روشمنظور از روش

های خارج از رحمی عبارتند از روش کشت گامت مؤنث و روش ینترمهم دهد. خارج از رحم زن رخ می
 روش تشکیل و انتقال جنین (،ZIFTاسپرم در محیط آزمایشگاه و به دنبال آن انتقال مستقیم به داخل رحم )

(IVF( پالسم بنابراین ضمن آشنایی با هریک  .(ICSI( و روش تزریق اسپرماتوزوئید به داخل سیتو
 را بررسی خواهیم نمود. هاآنها، تابعیت فرزند متولد از شروازاین

  1(ZIFT) روش تلقیح سلول جنسی بارورشده. ۱-۲-3

در محیط آزمایشگاه  ،سازیشو و آمادهودر این روش اسپرم شوهر یا مرد بیگانه را پس از تهیه و شست
های جنسی زن و مرد و تشکیل جنین و دهند و بعد از انجام لقاح بین سلولدر مجاورت تخمک زن قرار می

تا  کنندمیرحم منتقل  ۀالپاراسکوپ به داخل لول ۀ یافته را به وسیلتکثیر سلولی، جنین تشکیل ۀ قبل از مرحل
بل از شده را ق. البته در این روش جنین تشکیل کندجنین رشد طبیعی خود را بعد از آن در داخل رحم طی 

به  ،مشاهده استساعت پس از تلقیح قابل  24تا  18سلولی که جنین تک صورتبهتکثیر سلولی که  ۀمرحل
نبودن اسپرم در نفوذ به مانند قادر ،ش عواملیرو این ازعلت استفاده  کنند. غالباا های رحم منتقل میلوله 

 
1. Zygote Intra Fallopian Transfer 
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:  1389؛ فیض اللهی،760: 1375)سولز،  استرحم یا عجز شوهر شرعی از تولید مثل طبیعی  ۀداخل لول 
36.)  

ان دانحقوقتکثیر سلولی بین فقها و  ۀدر این روش نیز در مورد صحت انتقال جنین قبل از مرحل
تهیه شود،   کلی در صورتی که اسپرم و تخمک هر دو از زن و شوهر شرعی  طوربهاما    ؛نظر وجود دارداختالف

نیز ایرانی خواهد بود. همچنین در صورتی که هر یک از اسپرم   هاآن اگر پدر جنین ایرانی باشد، فرزند متولد از  
 این ازیعنی غیر از زن و شوهر شرعی باشد، مالک در تابعیت فرزندی که  ،یا تخمک مربوط به فردی بیگانه

این در صورتی که صاحب اسپرم ایرانی باشد، جنین شود، تابعیت صاحب اسپرم است. بنابرش متولد میرو
  ی نخواهد داشت.ثیرأتنیز ایرانی خواهد بود و نسب مادری جنین در تابعیت او 

  

  1(IVF) روش انتقال جنین. ۲-۲-3

 1978است. این روش اولین بار در سال    IVFترین روش باروری مصنوعی استفاده از روش  امروزه شایع
در جهان مطرح شد  ،که به پدر نوزادان آزمایشگاهی مشهور بود 2رابرت جفری ادواردز  میالدی توسط دکتر

ی فرد توسط هانا ناباروری اتفاق بیفتد. در این روش ابتدا تخمد ۀ و سبب شد پیشرفت چشمگیری در حوز
رحم،    ۀ ها از دیوارتخمک آوری  های زیادی تولید کند. پس از جمعشود تا رحم بتواند تخمکدارو تحریک می

گیرند تا امکان  شوند و در آزمایشگاه در کنار یکدیگر قرار میهای الزم برای لقاح با تخمک آماده میاسپرم
های خاص پزشکی ها و سوزنبعد که جنین تشکیل شد، جنین توسط دستگاهۀ لقاح فراهم شود. در مرحل

ش در مواقعی است که استفاده از  رو این ازاستفاده  الا داخل لوله رحم زن متقاضی قرار خواهد گرفت. معمو
رحم زن،  ۀ های بسیار ضعیف باشد یا در لول پذیر نباشد یا مرد دارای اسپرمهای داخل رحمی امکانروش

 (. 39: 1389اللهی، )فیض انسداد وجود داشته باشد

بررسی تابعیت فرزندان  مشروعیت این عمل دارای موافقان و مخالفانی است، به اینکهنظر از صرف
گونه که در فروض گذشته نیز ذکر شد، مالک تابعیت در حقوق ایران پردازیم. همانش میرو این ازحاصل 

خواه صاحب اسپرم  ؛نسب پدری است. بنابراین در این روش، جنین تابعیت صاحب اسپرم را خواهد داشت
باشد. اما در صورتی که تابعیت صاحب اسپرم  همسر شرعی زوجه متقاضی یاشد یا با زوجه متقاضی بیگانه

 ۀماد 3و به عبارتی پدر به دالیلی از قبیل رعایت اصل محرمانگی انتقال جنین نامعلوم باشد، باید مطابق بند 
یابد که چنین طفلی در ایران متولد البته این امر در صورتی تحقق می   .ایران دانست  ۀقانون مدنی او را تبع  976

 شده باشد. 

 
1. In Vitro Fertilization 

2. Robert Geoffrey Edwards 
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  1( ICSI) روش میکرواینجکشن یا تزریق اسپرماتوزوئید به داخل سیتوپالسم. 3-۲-3

پالسم تخمک تزریق می یید به داخل سیتو شود و پس از تحقق لقاح در در این روش اسپرماتوزو
)افالطونیان و  شودآزمایشگاه طی گذشت مدت دو روز و حداکثر سه روز از رشد لقاح، جنین وارد رحم می 

 (.20: 1380اده، زحبیب
های مرد در نفوذ به داخل تخمک به علت عدم تحرک کامل یا تحرک خیلی این روش در مواردی که اسپرم

است که همان احکام   IVFتری از  شود. میکرواینجکشن در واقع روش پیشرفتهمشاهده می  ،کم ناتوان هستند
ش نیز در صورتی که پدری رو  این  ازگونه که در روش قبلی گفتیم جنین متولد  شود. بنابراین همانبر آن بار می

 .استایرانی داشته باشد، او نیز دارای تابعیتی ایرانی خواهد بود و مالک در نسب، مرد صاحب اسپرم 

 ایرحم جانشین یا اجاره. 3-3

 در دو مورد کاربرد دارد.  ش معموالا روازایناستفاده 

  2جایگزینی نسبی .۱-3-3

از   تخمک زن دیگری را که معموالا  در این روش به علت عدم تولید تخمک توسط زن متقاضی جنین،
کنند و بعد از تلقیح با اسپرم شوهر زن متقاضی در آزمایشگاه، جنین به تهیه می ،وابستگان و آشنایان است

 (.37: 1387)آرامش،  شودتقل میای منرحم اجاره 
متقاضی تغییر یافته است و اسپرم شوهر تغییری نیافته  ۀدر این روش فقط تخمک زن دیگری غیر از زوج

 .است دارا  976 ۀماد 2ش، تابعیت پدر خود را طبق بندرو این ازاست. پس فرزند متولد 

 3جایگزینی کامل. ۲-3-3
بلکه تنها زن  ،و تخمک نباشند در صورتی که زن و شوهر متقاضی جنین دچار مشکلی از نظر رحم 

متقاضی قادر به حمل جنین در رحم نباشد، در این صورت اسپرم و تخمک زوجین متقاضی در آزمایشگاه 
 شود.تلقیح و به رحم زن دیگر منتقل می

 ش نداردرو این ازژنتیکی با فرزند متولد ۀ گیرنده هیچ رابطوضوح مشخص است که زن در این روش به
با وی   درنتیجه( مگر اینکه تنها به دلیل ارتزاق جنین از وی، در حکم مادر رضاعی و  124:  1393)طباطبایی،  
فرزند از آن دو تشکیل  ۀ( و پدر و مادر او همان زوج متقاضی هستند که نطف118:  1375)یزدی،   محرم است

 شود. قانون مدنی می 976 ۀماد 2گیرد و مشمول بند فرزند، تابعیت پدر خود را می درنتیجهت. شده اس
در صورتی که طفل در ایران و از  976 ۀماد 4الزم به ذکر است در تمام فروضی که ذکر شد، طبق بند 

ایرانی خواهد داشت.  متولد شود، تابعیت ،در ایران به دنیا آمده باشد هاآنپدر و مادر خارجی که یکی از 

 
1. Intra Cytoplasmic Spermatozoa Injection 

2. Partial Surrogacy 

3. Full Surrogacy 
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بنابراین اگر مادر چنین طفلی یعنی صاحب تخمک، در ایران تولد یافته باشد، طفل نیز در صورت تولد در  
 ایران، ایرانی محسوب خواهد شد.

 رفع تناقض ظاهری . ۴
گاهی طفل از تابعیت پدر و مادر ژنتیکی  یکی از معضالتی که در عمل مشکالت فراوانی از جمله عدم آ

 بودن یا رازداری مطرح است. اصلی است که تحت عنوان اصل محرمانگی یا ناشناخته ،نمایدایجاد می دخو
بدین معنا که اطالعات مربوط به اهداکنندگان و اهداگیرندگان گامت باید نسبت به همدیگر مخفی بماند. 

یکی خود داشته باشد. ش نباید اطالعی از پدر و مادر واقعی و ژنترو این ازشده همچنین طفل متولد
 ؛شناسی و اخالق استبودن یا نبودن اهدای گامت از مسائل اختالفی بین علمای حقوق، روانمحرمانه

کنند. برای مثال موافقین ی که موافقان و مخالفان آن برای اثبات مدعای خود به دالیلی استناد میصورتبه
در برابر کودک است. از طرف دیگر با توجه به  دهنده محرمانگی معتقدند محرمانگی سبب سلب مسئولیت  

اینکه والدین حق دارند مسائل خصوصی خود را محرمانه نگه دارند، اهدای ناشناخته این حق را برای والدین 
های احتمالی اهدا کننده شود و از دخالت گیرنده می ۀدارد. همچنین باعث استقالل خانوادمحفوظ نگه می

 (.394-395: 1384)یاوری و متوسلی،  کندبیتی کودک جلوگیری میدر فضای خانوادگی و تر
 ین است برا کن ممیبا والد کودک یوجسم ی اما مخالفین محرمانگی بر این باورند که عدم تشابه ظاهر

شوند. ز شود و والدین مجبور به افشای راز اهدای گامت برای کودک مییبرانگ سؤالان یا اطرافی کودکخود 
 یکی، شناخت منشأ ژنتیو اورژانس  یاساس  یکپزش ۀبه هر گونه مداخل  ک ودکاز  یدر صورت ن  اینکهدلیل دیگر  

در مورد  یچ گونه حقیشورها، دهندگان گامت هکقانون اغلب  ی. از سوی دیگر بر مبنااست یضرور یو
خود ندارند   کودکدر مورد پرورش    ین نگرانیننده، والدکراز اهدا   یل ندارند. لذا در صورت افشافرزند حاص

 1(. 517 -617: 1388)پور بخش، 
ان اصل محرمانگی گامت مخالف با کنوانسیون حقوق کودک دانحقوقاز نظر حقوقی، به اعتقاد برخی 

کند میحق شناسایی پدر و مادر را که از اصول طبیعی و بنیادین بشری است، از کودک سلب ا زیر ؛است
میالدی منتشر  1959جهانی حقوق کودک که در سال  یۀاعالم ۀدر مقدم نکها(. چن173: 1384)صفایی، 

یستی که »کودکان با است شود، ذکر شدهاولین سند حقوقی مستقل برای کودکان محسوب می عنوانبهشد و 
یژه برخوردار گردند.« )مرقاتی،   دوران کودکی خود را با خوشبختی و آسایش بگذرانند و از حقوق اجتماعی و

یت اهدا مانند فرانسه بر محرمانه  ،(. در مقابل برخی کشورها238:  1384 کنندگان کنندگان و دریافتبودن هو
یت دریافت اکننده مینه اهد …»قانون مدنی فرانسه  16-8 ۀ. طبق ماداندکردهتصریح  کننده را تواند هو

یت اهدا بشناسد و نه دریافت قانون سالمت عمومی فرانسه(. در کشور  1211-5نک: )« کننده را کننده هو
کنوانسیون حقوق   7  ۀاند که مخالف ماددر رد آن گفته  محل بحث زیاد بوده است؛ خصوصاا   مسئلهفرانسه این  

 
 به بعد(   394: 1384برای مالحظۀ دالیل موافقین و مخالفین رازداری در اهدای جنین؛ )نک: یاوری و متوسلی،   .1
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کنوانسیون،   7  ۀاند مقصود مادر و مادر خود را بشناسد. در پاسخ گفتهدهد پدکودک است که به طفل حق می
کنندگان گامت یا جنین هم صدق بلکه پدر و مادر قانونی است که بر دریافت ؛پدر و مادر بیولوژیکی نیست

یژهبهمصلحت طفل  بر اساسکند. همچنین این شرط می زیرا  ؛شناسی مورد انتقاد واقع شداز دیدگاه روان و
ی که تعدادی از فرزندخواندگان با  طوربه ؛طفل از این وضعیت دچار ناراحتی روانی خواهد شد بساچه

ان این کشور بر دانحقوق پردازند. با وجود این نظر غالب ی پدر و مادر واقعی خود میوجوجستناراحتی به 
فرانسوی برای   گذارقانوننیز واقع شده است. به هر حال    گذارقانوننظر  مدماندن اهدای گامت بوده که  مکتوم 

 ؛یی برای آن قائل شده استهای کیفری تعیین نموده و در عین حال نیز محدودیتضمانت اجرا این شرط 
ربط داده شود و از سوی اهدا کننده به مقامات بهداشتی ذی ۀ از یک سو باید اطالعات مفید دربار اینکهمانند 

 ۀکنندکننده که مشخصبه اهدا تواند به اطالعات پزشکی راجعضرورت درمانی، پزشک میدیگر در صورت 
یت او باشد دسترسی پیدا  در ایران مطالعاتی که بر روی نظرات  (.174 -173: 1384)صفایی، کند هو

ق شناخت درصد این افراد مواف50نشان داده است که بیش از    ،دهندگان و گیرندگان گامت و جنین انجام گرفته
 1(.164: 1393)تاتاری و دیگران،  اندفرد گیرنده و دهنده بوده

 ۀنامآیینبودن اهدای جنین و گامت داللت دارد، بر محرمانه ای که ظاهراا در حقوق ایران تنها مقرره 
 ۀدو ما 63 ۀ، بند ت ماد32 مادۀ ازکه  است 1383اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال ۀ اجرایی نحو

یت و اما از این ظاهر باید عبور کرد و به آزاد این مفهوم قابل برداشت است. 104 بودن طفل در اطالع از هو
اهدای ۀ هایی است که در قانون نحواش قائل بود. مستند ما بر این مدعا قرینهاطالعات پدر و مادر ژنتیکی

این  15 ۀلفظ »رعایت ضوابط شرعی« است که در مادجنین به زوجین نابارور وجود دارد. یکی از این قرائن 
العاده مهم است و به قانون به آن تصریح شده است. یکی از این ضوابط شرعی که برای شارع اسالمی فوق

مناسبت در کالم فقها نیز مورد اشاره قرار گرفته است، پرهیز از اختالط انساب است. برای مثال یکی از فقها 
 صورتبهحرمت ازدواج دو مرد  ۀهای خداوند متعال است، فلسفظ انساب از حکمتحف که نابا این بی

 
گاهی از اطالعات مربوط به سایر کشورها )نک: تاتاری و دیگران،  .1  به بعد(  160: 1393برای آ

یت اهدا 3. مادۀ 2  گیرد.«صورت کامالا محرمانه انجام میکنندگان و به : »اهدای جنین در مراکز تخصصی با احراز هو
  و  نگهداری  دریافت، ... ت( :اقدام نمایند  زیر موارد  به  نسبت  هستند مکلف  ناباروری درمان تخصصی مجاز »مراکز :6 مادۀ .3

  سری  کلیبه  اطالعات جز اهدایی،  هایجنین  به مربوط اطالعات: تبصره .محرمانه کامال شرایط در  اهدایی های  جنین انتقال 
 شوند.« می بندی طبقه 

  حفظ به مربوط قوانین رعایت  با تنها جنین اهدایی کنندگاندریافت  و اهداکنندگان به مربوط اطالعات و  مدارک »ارائۀ :10 مادۀ .4
 است.« مجاز دارقضایی صالحیت   مراجع به و دولتی نگهداری اسرار و
  و  شرعی ضوابط رعایت با بود، مجاز خواهند صالحذی ناباروری درمان تخصصی مراکز کلیۀ قانون این موجب: »به 1مادۀ  .5

  موافقت  از پس شرعی و قانونی هایزوج  رحم از خارج تلقیح از حاصله هایانتقال جنین  به نسبت قانون، این در شرایط مندرج
  به  دو( هر یا  تنهاییبه  یک )هر هاناباروری آن  پزشکی  اقدامات انجام  و ازدواج از پس  که  زنانی رحم به  جنین صاحب کتبی زوجین

 نمایند.«   است، اقدام رسیده  اثبات
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جلوگیری از اختالط  ۀ(. بنابراین الزم639:  .قه1388)حلی،    1داندها میزمان با یک زن را اختالط نسبهم
گاهی طفل از پدر و مادر حقیقی و ژنتیکی خود نسب با یکی از تا مبادا در آینده و از روی جهل  استها، آ

 .کندمحارم خود ازدواج 
»نظیر«، مادر و پدر واقعی طفل را ۀ این قانون است که با استفاده از واژ 3 ۀها، مادیکی دیگر از قرینه

یای این واقعیت است که  اهداکنندگان می بر مصلحتی مهم و   گذارقانونداند نه اهداگیرندگان و همین امر گو
صریح سعی در بیان غیر هرچندتاکید داشته است و به طرق مختلف اساسی که همان حفظ انساب است، 

 این مهم داشته است.
بلکه تنها در   ؛بودن اهدای جنین به میان نیامده استعالوه بر این، در قانون مذکور سخنی از محرمانه

قانون است و نه های اجرای نامه نیز بیان شیوهوضع آیینۀ آن اشاراتی به این امر شده است. فلسف ۀنامآیین
مذکور قابل ابطال   ۀنام، آیین2قانون اساسی  173سلب حقوق قانونی اشخاص؛ به همین جهت مطابق با اصل  

های جدید با توجه به دالیل و مستنداتی که ذکر شد در حقوق ایران باید طفلی را که از طریق باروری  3است. 
به او حق داد تا طبق عدالت و اصول اخالقی از پیشینه دانست و  هاناشود، مانند سایر انسپزشکی متولد می

گاه شود.  یت خود آ  و هو
قانون مدنی، در اشخاصی که تابعیت  976 ۀماد 3ممکن است این اشکال مطرح شود که با وجود بند 

 ؛کنیممانند طفلی که پدر او معلوم نیست، دیگر با مشکل ابهام در تابعیت برخورد نمی ،آنان نامعلوم باشد
ایران دانسته است. اما در پاسخ باید گفت این  ۀاست و وی را تبع کردهزیرا این بند تکلیف تابعیت را آشکار 

اما در  ؛شود در صورتی قابل اعمال است که طفل در ایران متولد 976 ۀماد 3فرض طبق نص صریح بند 
گونه که اشاره توان این ماده را قابل اعمال دانست و همانصورتی که در کشوری خارجی متولد گردد، نمی

  گیرد.یکی از حقوق بنیادین او یعنی تابعیت، در معرض تضییع قرار می ،شد

 
  و  تحریمه الشرع  اقتضی  ما بتحریم االنسانی  النوع  فی النظام  قیام   و  االوالد  تربیت ألجلاالنساب  حفظ  تعالی الله حکمه من »ان .1

  کان  دفعه اثنین علی عقدت فلو واحده امراه علی زوجین تحریم ذلک فی الممهدة االصول من و اباحته الشرع  اقتضی ما اباحه
  نفسه  عن الولد نسب  واحد  کل فینفی االنسان اشتباه و المیاه اختالط  الی یؤدی النکاح فی الزوجین بین الجمع اذا فاسدا العقد

  صح   منکوحته  او  الغیر  معتدة  إحداهما  اثنتین  احدی  تزوج  فلو  االدیان  من  دین  فی  مشروعا  زوجین  بین  الجمع  یکن  لم  لهذا  و  فیضیع
 الفا فاذا  القدر بهذا اال رضیت ما هاآلن حنیفه ابی عند لها سمتا ما جمیع علیه و الزوجین بین الجمع یتحقق لم ألنه الفارغه نکاح

 و بالف امراتین تزوج لو کما سمیا ما نصف یجب محمد و یوسف ابی عند و رضیت عما ینقص ال الخر ذکر صح و احدهما ذکر
 «بنصفهما   عندهما و عنده االلف بجمیع له تحل من نکاح صح له تحل ال إحداهما

  یا واحدها یا مأمورین به نسبت مردم  اعتراضات و تظلمات شکایات، به منظور رسیدگیقانون اساسی: »به  173اصل  .2
 حدود. گردد می قضائیه تأسیس قوه رئیس نظر زیر اداری عدالت دیوان نام به دیوانی ها،آن  حقوق احقاق و های دولتینامهآیین

 « کند.می  تعیین قانون  را دیوان این نحوۀ عمل و  اختیارات

 (.46- 41: 1389باردئی، نامه؛ )نک: محمدی برای مالحظۀ استدالل حقوقی مبنی بر اشکاالت فراوان این آیین  .3
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 نتیجه
ین باروری متولد میتابعیت اطفالی که از روش شود. این تعیین می هاآن نسب  بر اساسشوند، های نو

مقرر کرده است. طبق دالیل و مستنداتی که ذکر شد نسب  976 ۀماد 2در بند  گذارقانونمالکی است که 
دهنده است. تخمک دهنده و از جانب مادر منتسب به زنچنین طفلی از جانب پدر منتسب به مرد اسپرم

داند قانون مدنی که طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی  1167  ۀان با استناد به ماددانحقوقاگرچه برخی از  
 ۀباید توجه داشت که حکم ماد ،تنها نسب مشروع است 976 ۀماد 2 و معتقدند که منظور از نسب در بند

در برخی از مسائل حقوقی مانند توارث جاری است که   بلکه تنها ؛عام نیست ۀقانون مدنی یک قاعد 1167
برد. اما از نظر سایر حقوق، از جمله در بحث در این صورت، فرزند نامشروع از پدر و مادرش ارث نمی 

( منظور مطلق نسب أعم از مشروع و نامشروع است. طفلی که از اسپرم مرد ایرانی 976ۀ ماد 2تابعیت )بند
اینکه نسب او مشروع یا نامشروع باشد، خواه در ایران متولد شود یا خارج از ایران، نظر از صرف ،متولد شود

ها است که طبق ضوابطی به اشخاص واجد زیرا تابعیت، عمل حاکمیتی دولت  ؛تابعیت ایرانی خواهد داشت
ن هرچند از برخی حقوق مانند توارث به موجب نص خاص محروم خواهد شد. همچنی  ؛کنندشرایط اعطا می

اهدای ۀ قانون نحو ۀناماین توهم را که در حقوق کنونی ایران، اصل رازداری در اهدای جنین به استناد آیین
جنین به زوجین نابارور جاری است، باید از ذهن زدود و به جهت حفظ مصالح اساسی، مانند هر انسان 

یت پدر و مادر ژنتیکی  کنیم؛تر عمل  نانچه بخواهیم متعادلچیا    اش را به او داددیگری حق اطالع طفل از هو
حداقل مانند قانون فرانسه باید بر این باور باشیم که در مورد اطالعات مفید و ضروری، این امکان به شخص 

یشتن که یکی از شده از روشمتولد یت خو  هاآنهای جدید باروری داده شود تا از اطالعات مربوط به هو
گاهی یابد رسد با ایم. به نظر میاین صورت یکی از حقوق بنیادین او را نادیده گرفتهدر غیر  ؛تابعیت است، آ

یت ذاتیراه گاهی از هو اش و مزایای محرمانگی حل اخیر بتوانیم تا حدود زیادی بین مصلحت کودک در آ
با ایرانی  گذارقانون وجود آوریم و این همان مالکی است که ه در اهدای گامت و جنین، تفاهم و سازگاری ب

تا   کندامروزی شایسته است بر طبق آن مقررات صریحی وضع    ۀتوجه به کاربرد روزافزون این بحث در جامع
 .آشفتگی در این حوزه را کاهش دهد
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