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 چکيده

 در ایپیچیده مسائل پزشکی، طریق از ناباروری درمان امکان و پزشکی پیشرفت با

 طرف از بایستمی که است شدهمطرح دینی اجتماعی، حقوقی، اخالقی، هایحوزه

 مناسب زمینه تا شود داده پاسخ هاآن به اجتماعی علوم متخصصان و حقوقدانان فقها،

 جایگزین رحم مسائل، این از یکی. گردد فراهم جامع قوانینی تدوین و وضع جهت

 گیریشکل در دخیل عوامل همه زوج که یابدمی ضرورت زمانی رحم جایگزینی است،

 داشتن امکان دیگر، عوامل برخی و سالم رحم فقدان دلیل به ولی داشته، را فرزند

 جواز درباره که ایفقهی هایاستدالل و فتوای به بنا. است گردیده سلب هاآن از فرزند

 وجود ایران گذارقانون برای امکان این است، مطرح بارداری در جانشینی جواز عدم و

 نظام مبانی پایه بر بنابراین کند؛ حکم جانشینی گونهاین جواز عدم یا جواز به که دارد

 مقدمات دارای کهدرصورتی جایگزین رحم از استفاده جواز به حکم ایران، حقوقی

 .نرود شمار به شرع موازین با مغایر که باشد امری تواندمی نباشد، حرام

 .رحم صاحب جنین، اهدای مصنوعی، تلقیح جایگزین، رحم :يديکل واژگان
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 3 حسينی حسن سيد ، 2باد  کوه اسدي هرمز ، 1غالمعلی صفري 

، رامهرمز واحد اسالمی آزاد دانشگاه اسالمی، حقوق مبانی و فقه دانشجوی دوره دکتری تخصصی 1

 .خوزستان، رامهرمز، ایران
، رامهرمز واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیات عضو اسالمی، حقوق مبانی و فقه استادیار رشته الهیات، 2

 .خوزستان، رامهرمز، ایران
، رامهرمز واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیات عضو اسالمی، حقوق مبانی و فقه الهیات، استادیار رشته 3

 خوزستان، رامهرمز، ایران
 

 نام نویسنده مسئول:
 باد کوه اسدي هرمز

 جایگزین رحم شرعی و حقوقی وضعيت به نگرشی
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 مقدمه
یکی از اهداف مهم ازدواج، توالد و ادامه نسل بشری است. این هدف نزد افراد از چنان اهمیتی برخوردار است که در صورت عدم 

شوند و برآورده نشدن این خواسته در مواردی ممکن ی مختلفی برای نیل به این خواسته فطری و بشری متوسل میهاتحقق، زوجین به راه

  ]1[ است موجب تزلزل این نهاد بنیادین اجتماعی گردد

تلقیح  شوند. منظور ازهایی است که با کمک آن، زوجین نابارور از نعمت داشتن فرزند برخوردار میتلقیح مصنوعی یکی از راه

 .]2[ مصنوعی، آبستنی زن با وسایل مصنوعی از طرق علمی )علم پزشکی( و بدون صورت گرفتن نزدیکی است

های عظیم علمی و استفاده از مادر میانجی یا جانشین مداخله شخص ثالث در تولیدمثل مصنوعی انسان که در سایه پیشرفت

ها یژه حقوق خانواده شده است که بدون پاسخگویی به آنوبهماعی، اخالقی و حقوقی پذیر گردیده، باعث بروز مباحث جدید فقهی، اجتامکان

ای یعنی توافق در ترویج آن اقدام نمود و به مثبت بودن پیامدهای آن اطمینان داشت. رحم اجاره خاطرآسودهتوان امیدوار بود که بتوان نمی

ی که پس از زایمان، نوزاد حاصل را به زوج اگونهبهنماید، ی زوج نابارور اعالم میبا بانوی صاحب رحمی که آمادگی خود را جهت بارداری برا

 .]3[ گرددنابارور تحویل دهد. بانوی صاحب رحم که حامل بارداری است، مادر جایگزین و زوج نابارور، والدین حقیقی فرزند تلقی می

ای وجود ندارد. فقهی، نظر واحدی پیرامون جواز یا عدم جواز استفاده از رحم اجاره نظرازنقطهدهند که بررسی منابع فقهی نشان می

اما بین ؛ داننددانند و در مقابل گروهی دیگر جز در شرایط استثنایی، موارد فوق را حرام میهای موضوع بحث را روا میگروهی همه صورت

طرف و ترکیب و لقاح یکازبین اسپرم و تخمک متعلق به زن و شوهر و بیگانه تری هم وجود دارد و آن تفکیک ی معتدلرأدو دیدگاه فوق، 

 .]4[ اسپرم با تخمک در داخل یا خارج رحم از سوی دیگر است

، 12/12/1333نامه اجرایی مصوب و آیین 22/4/1332در حقوق ایران بر مبنای قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 

 های قانونی و شرعی در خارج رحم با شرایطی مجاز است.شده از نطفه زوجیلتشکهای نتقال جنیندرمان ناباروری با ا

های بسیاری را نیز به همراه داشته است. هایی که با خود به دنبال دارد، چالشها و موهبترغم تمام فرصتیعلمساله رحم جایگزین 

ها و گردد که هر یک از این ابعاد در جای خود بحثاخالقی و حقوقی مطرح میمذهبی، پزشکی،  ازجملهها در ابعاد مختلفی این چالش

و  موردمطالعهیم تا وضعیت فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین را بر آنبسیاری را به همراه داشته است. در این راستا  سؤاالتنظرات و 

 بررسی قرار دهیم.

 

 مفهوم رحم جایگزین
تا برای یک زوج نابارور، دوره بارداری را طی نموده و  نمایدیالزم با صاحب رحمی که اعالم آمادگی مرحم جایگزین یعنی موافقت 

که ممکن شود. درصورتیطور کامل جانشین مادر واقعی میدر رحم جایگزین، میزبان به. ]5[ ها تحویل دهدپس از زایمان، نوزاد را به آن

مابین، توافق کرده باشد تا بارداری خود را موجب یک قرارداد فیمادر دوم خود نداشته و او تنها بهاست، فرزند مهمان هیچ ارتباط ژنتیکی با 

کند تا مشکل ناباروری بسیاری از زوجین که دارای گامت های طبیعی ین مسئله کمک می. ا]4[ صورت تجاری و یا غیرتجاری انجام دهدبه

آناتومیکی که مانع از  هاییدر مواردی مانند ناهنجار. ]6[ ارداری خود نیستند، برطرف شودبوده، ولی به دالیل مختلف قادر به طی دوره ب

ناپذیری برای مادر همراه هست، یا پرهیز از خطرات ناشی از شود، یا اینکه دوره بارداری با صدمات جبرانالنه گزینی جنین در رحم می

د و همچنین اجتناب مادر از پذیرش دوران سخت بارداری و زایمان، هرکدام های خاص که ممکن است به جنین انتقال پیدا کنبیماری

عنوان مادر درآمد بهکم یهااستفاده اقتصادی و به کرایه گرفتن خانواده. ]7[ نوبه خود دلیلی برای استفاده از رحم جایگزین باشدتواند بهمی

مطرح باشد  ییهادار کند. همچنین شاید استفاده از این روش برای زوججایگزین ازجمله مسائلی است که ممکن است اصل موضوع را خدشه

 که توانایی الزم را در بارور شدن خود دارند، اما به لحاظ عدم تحمل زحمات ناشی از بارداری، پذیرای این کار نیستند. لذا ممکن است به

بعضی از افراد نیز . ]3[ پذیر جامعه فراهم سازدان فقیر و آسیبخدمت گرفتن مادر جایگزین، زمینه را برای تقاضای کاذب و استفاده از زن

عنوان یک حقوق فردی تلقی کرده، اما قائل به این هستند که آزادی عمل در انتخاب چنین تصمیم مهمی نباید انتخاب مادر جایگزین را به

ولیت مهمی برای طرفین در حقیقت داشتن تعهد اخالقی ضمانت اجرایی چنین مسئ. بنیان خانواده و یا اعضای خانواده را دچار مشکل سازد

 .]2[ است تا به لحاظ جاری شدن یک رضایت آگاهانه و داشتن آزادی الزم خود بتوانند سالمت این کار را تضمین نمایند

رق علمی )علم . منظور از تلقیح مصنوعی، آبستنی زن با وسایل مصنوعی از ط]11[تلقیح از ریشه لقح به معنای آبستن کردن است 

شده که تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل کردن اسپرم . در تعریف مشابه دیگری گفته]2[ پزشکی( و بدون صورت گرفتن نزدیکی است

 .]11[ بارور کردن تخمک زن و تکوین جنین منظوربهیله ابزار مصنوعی پزشکی وسبهمرد در رحم یک زن بدون مقاربت جنسی 

http://www.joce.ir/


 0 -01، ص 0931، زمستان  01فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 

ها در استفاده از روش مادر جانشین در بارداری انواع گوناگونی دارد که نحوه ارتباط ژنتیکی مادر جانشین با جنین در هر یک از آن

یر بسزایی دارد. از دیدگاه پزشکی، روش رحم تأثآن، حقوق و تکالیف اشخاص دخیل در این فرایند،  تبعبهآثار و نتایج حاصله و انتساب و 

 شود:عمده تقسیم می دودسته جایگزین به

جایگزینی نسبی یا جانشینی با باروری مصنوعی: در این حالت، بارداری بانوی صاحب رحم درنتیجه لقاح تخمک وی با اسپرم  -1

 شود.ژنتیکی به کودک وابسته بوده و مادر ژنتیکی نیز محسوب می ازنظرشود. در این روش بانوی صاحب رحم همسر زن نابارور حاصل می

جایگزینی کامل یا جانشینی در بارداری: در این حالت تخمک و اسپرم زوجین نابارور به روش لقاح خارج رحمی به جنین  -2

ژنتیکی، فرزند حاصل هیچ ارتباطی با بانوی صاحب رحم نداشته و  ازنظرگردد. در این روش شده و به رحم جایگزین منتقل مییلتبد

 .]3[ شوندمحسوب میزوجین نابارور والدین ژنتیکی کودک 

جایگزینی اسپرم، تخمک و جنین در رحم شخص ثالث و بر اساس  بر اساستوان اما از دیدگاه فقهی، روش رحم جایگزین را می

بندی به روشن یمتقساسپرم، تخمک و جنین به چهار صورت اصلی که ممکن است دارای یک یا چند حالت باشد، تقسیم کرد که این  منشأ

 کند.قهی نهفته در موضوع بحث کمک میشدن مسائل ف

زوجه نابارور تنها از داشتن رحم محروم است، ولی دارای تخمک سالم بوده و زوج نیز دارای اسپرم سالم است. در این  صورت اول:

 گردد.مورد جنین حاصل از تخمک و اسپرم زوجین نابارور به رحم جایگزین منتقل می

ن رحم و تخمدان محروم است، ولی زوج او دارای اسپرم سالم است. این حالت خود دارای دو قسم زوجه نابارور از داشت صورت دوم:

 است:

 گردد.یماً به رحم بانوی صاحب رحم منتقل میمستقاسپرم همسر زوجه نابارور  -1

بانوی صاحب شده و جنین حاصل از آن به رحم یبترکتخمک بانوی صاحب رحم با اسپرم همسر زوجه نابارور در آزمایشگاه  -2

 یابد.رحم انتقال می

زوجه نابارور از داشتن رحم محروم بوده، ولی دارای تخمک سالم است و همسر زوجه نابارور از داشتن اسپرم سالم  صورت سوم:

جایگزین  شده و جنین حاصل از آن به رحمیبترکمحروم است. در این مورد اسپرم اهدایی غیر با تخمک زوجه نابارور در محیط آزمایشگاه 

 یابد.انتقال می

چنین زوج و زوجه نابارور از داشتن گامت )اسپرم/ تخمک( متعلق به زوجه نابارور از داشتن رحم محروم بوده و هم صورت چهارم:

 اند. این صورت دارای چهار قسم است:خود محروم

 گردد.اسپرم اهدایی غیرمستقیم به رحم بانوی صاحب رحم منتقل می -1

شده و جنین حاصل از آن به رحم جایگزین انتقال یبترکتخمک بانوی صاحب رحم با اسپرم اهدایی غیر در محیط آزمایشگاه  -2

 یابد.می

 یابد.جنین حاصل از اسپرم و تخمک متعلق به زوج قانونی )اهدای جنین( به رحم جایگزین انتقال می -3

 .]12[ یابدبدون وجود رابطه زوجیت( به رحم جایگزین انتقال میجنین حاصل از اسپرم اهدایی غیر و تخمک اهدایی غیر ) -4

های فوق بر اساس اینکه بانوی صاحب رحم با مرد صاحب اسپرم، رابطه زوجیت )اعم از دائم یا منقطع( داشته باشد یا تمامی صورت

 توان تقسیم کرد.چنین بر اساس وجود یا عدم وجود ضرورت پزشکی نیز مینه و هم

 

 عيت فقهی رحم جایگزینبررسی وض
 وجوب حفظ فروج -

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ »کنند. در میان این آیات، آیه فقها برای استنباط حکم وجوب حفظ فروج به آیات چندی استناد می

تری آیه مناسب 1«و فروج خود را حفظ کنند... دیدگان خود را ]از هر نامحرمى[ فروبندند ،بگو یمانو به زنان باا؛ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

بر این داللت دارد که زنان باایمان، فروج خود را حفظ و نگهداری « وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ»شود. عبارت باره به آن استناد مییندرااست که 

نشده یانباز سوی زنان باایمان داللت دارد. از سوی دیگر، متعلق این امر نیز محذوف است و کنند. ساختار امری آیه بر وجوب چنین عملی 

توان ای که حذف متعلق را مفید عموم برشمرده است، میاما با توجه به قاعده؛ است که زنان، فروج خود را باید از چه اموری حفظ کنند

 که با حفظ آن منافات دارد، حفظ کنند.گفت که زنان باایمان باید فروج خود را از هر عملی 

                                                           
 31سوره نور، آیه -1 
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توان به این ایراد اشاره کرد که مقصود از حفظ عضو یادشده، حفظ آن از است. برای نمونه می واردشدهایرادهایی بر این استدالل 

شود. شامل نمی یا با وسیله مصنوعی را خودزنبنابراین ریختن منی مرد نامحرم در رحم زن توسط ؛ دیگران است نه حفظ از هر چیزی

 یر از امام صادق )ع( بر همین مطلب داللت دارد ابو بصروایت  کهچنانمقصود از حفظ، تنها حفظ از نگاه دیگران باشد،  بساچهینکه بر اعالوه 

]13[. 

الل وجوب حفظ ی بر اشکال پیشین نیز تقدم دارد، به استدنوعبهتوان ایراد دیگری را که رسد عالوه بر اشکال فوق میبه نظر می

وجوب حفظ فروج از اعمال منافی با آن مستلزم آن است که ابتدا منافی بودن باروری  حکمبهفروج وارد کرد. ایراد این است که استدالل 

یا جنین رشد یافته در آزمایشگاه با دلیل یا دالیل دیگری اثبات شود. پس از چنین استنباطی  بارورشدهرحم جایگزین با استفاده از تخمک 

بحث در منافی یا غیرمنافی بودن  آنکهحالکرد،  استداللوجوب حفظ فروج برای حفظ فرج مادر جانشین از این عمل منافی  حکمبهتوان می

منافی بودن این عمل وجود ندارد، دیگر حفظ فرج از چنین عملی معنا ندارد و در گونه باروری است و اگر مشخص شود که دلیلی بر ینا

 گستره حکم وجوب حفظ فروج داخل نیست.

 حرمت استقرار منی در رحم اجنبيه -

رحم  ، روایاتی است که بر حرمت استقرار و یا انزال منی درقرارگرفتهیکی از مواردی که بیشتر مورد استناد مخالفان جایگزینی رحم 

هاست. وی از حضرت صادق )ع( نقل کرده است که شدیدترین عذاب در روز اجنبیه داللت دارد. روایت علی بن سالم در شمار این روایت

 .]14[ قیامت، عذاب مردی است که نطفه خود را در رحم زنی که نسبت به او حرام است، بریزد

ن نطفه در رحم محرم داللت دارند؛ چه از طریق وطی و مقاربت جنسی چنین استدالل شده که لسان این روایت بر منع قرار داد

و شامل مراحل متعدد تحول و تکامل اجزای  کاررفتهبه)زنا( باشد و چه از طریق جایگزینی رحم. واژه نطفه در این روایات به معنای عام 

ی که شروع به تکثیر سلولی نموده و به ابارورشدهخمک و حتی ت بارورشدهژنتیکی زن و مرد از قبیل اسپرم و تخمک لقاح نیافته، تخمک 

شود که مشمول عنوان عقله شود. روایاتی وجود دارند که شود. تنها زمانی از عنوان نطفه خارج میمراحلی از رشد و تکامل رسیده است، می

چهل روز را مشمول نطفه و از چهل روز تا هشتاد برای رشد مراحل جنین یا حمل، سقف زمانی تعیین نموده و از زمان لقاح و النه گزینی تا 

شود. در اند. لذا در این روایت نیز منظور از نطفه همان آمیخته منی و تخمک است و شامل مرحله بعد از لقاح هم میروز را عقله و ... دانسته

 ...«.عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ»استشهاد نمود:  مؤمنونسوره  14توان به آیه این راستا می

که قرار دادن مستقیم نطفه در رحم از راه زنا )راه معمول( حرام است، از راه غیرمعمول )جایگزینی رحم( نیز حرام خواهد  طورهمان

روع نطفه، رحم همسر است و اگر در ( محقق شده است. جایگاه مشهمسر یرغبود، زیرا موضوع حرام یعنی قرار دادن نطفه در رحم حرام )

های یادشده حرام است. نطفه )آمیخته اسپرم و تخمک( چه مشروع باشد و چه حرام، فرقی غیر این جایگاه گذاشته شود، طبق روایت

 .]15[ خواهد بود مؤکدحرام است؛ بلکه طبق روایات موصوف، حرام  محرم یرغکند و صرف قرار دادن آن در رحم نمی

به  صراحتاًدر این روایت که « نطفه»و « ماء»های مراد از واژه اوالًاست.  تأملقابلدر زمینه داللت این روایت بر حرمت، موارد زیر 

که تکثیر سلولی یافته است، یدرحالشود. در جایگزینی رحم، جنین مرد منتسب شده، منی است که حاوی اسپرم است و شامل جنین نمی

توان آن را داخل در این عناوین دانست. روایت به منی و ماء در مرد اشاره و جنین غیر از ماء و نطفه است و نمی شدهمنتقلبه رحم جانشین 

 شود.دارد و شامل مراحل بعدی رشد آن یعنی پس از لقاح با تخمک زن و شروع تکثیر سلولی نمی

گیرد که به در جایگزینی رحم، تلقیح صورت می آنکهحالن است، مضمون روایت، ریختن منی در رحم و جای دادن نطفه در آ ثانیاً

های فراوان موجود در آن، اسپرم سالم و زنده شده و از میان اسپرمیهتجزمعنای ریختن منی در رحم نیست، بلکه منظور این است که منی 

شود. لذا نفس عمل ترکیب اسپرم و لقیح میزدایی و سپس با تخمکی که در رحم پدید آمده، در فضای بیرون رحم تگزینش، میکروب

 گیرد.تخمک در این روش هم تحت عنوان مندرج در روایت قرار نمی

برداری جنسی حرام انصراف به عملیات بهره اساساًمنظور از این روایت، لقاح اسپرم و تخمک افراد فاقد رابطه زوجیت است و  ثالثاً

و حمل توسط رحم جایگزین  شدهواقعبین اسپرم و تخمک زن و شوهر یعنی زوجین متقاضی در جایگزینی رحم، تلقیح  آنکهحالدارد، 

 .]16[ گرددانجام می

 مغایرت این عمل با اغراض تشریع ازدواج -

لخطاب، اینکه ظواهر آیات و روایات بر منع باروری مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه داللت ندارد، از لحنباااند برخی از فقها بر این عقیده

شود که چنین به دلیل از بین رفتن مصالح مهم و اغراض تشریع ازدواج استنباط میها و همذوق فقهی، مفاهیم ادله و بعضی مناطیق آن

کند که از ظواهر آیات و روایات درباره تلقیح مصنوعی گونه باروری مصنوعی جایز نیست؛ برای مثال یکی از فقها بیان میینازااستفاده 

 .]17[ توان گفت که یقیناً جایز نیستالخطاب و ذوق فقهی میبه نظر نرسیده، ولی از لحن چیزی
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برای حکم به وجوب یا  چراکهرسد که استدالل به لحن خطاب و ذوق فقهی در فقه با مبانی اصول فقه منطبق نباشد؛ به نظر می

ی معصوم، عقل و بنای عقال نیاز است و رأب، سنت، اجماع کاشف از حرمت یک موضوع به وجود دلیل یا دالیلی از منابع معتبر مانند کتا

مغایرت با اغراض تشریع ازدواج نیز نسبت به  عالوهبهتوان به وجوب یا حرمت آن حکم کرد. ینموقتی دلیلی از این قسم وجود نداشت، 

اقدام به این عمل از سوی زوج نابارور برای استحکام و تداوم ازدواجشان است که قبل از  چراکهکند؛ استفاده از رحم جایگزین صدق نمی

یافته است. مغایرت جانشینی در بارداری با اغراض تشریع ازدواج نسبت به مادر جانشین نیز عمومیت ندارد و تحققانجام چنین عملی 

ن به این عمل دشوار جنبه ایثارگرایانه دارد و هدف آنان از چنین عملی، مستلزم تخصیص اکثر است؛ چه اینکه اقدام اکثر مادران جانشی

یاری زوج نابارور در تداوم زندگی مشترکشان است. نتیجه اینکه جانشینی در بارداری از سوی مادر جانشین برای گریز از ازدواج انجام 

رسد اقدام به چنین عملی از بنابراین به نظر می؛ نی نیز جایز باشدباشد و جانشینی چنین ز کردهازدواجیژه اگر مادر جانشین وبهگیرد، نمی

 سوی زوج نابارور و مادر جانشین با اغراض تشریع ازدواج مغایرت نداشته باشد؛ گرچه ممکن است برخی از این اقسام با اغراض تشریع ازدواج

 .]13[ توان از استثنائات این حکم کلی برشمردیمغایر باشد و اشخاصی با اهداف دیگری به آن اقدام کنند. این موارد را م

 لزوم احتياط در فروج -

دارند که درواقع، نص خاصی بر منع و حرمت این عمل وجود ندارد، اما بسیاری از آیات و برخی از مانعین جایگزینی رحم اظهار می

اختصاص به نکاح و وطی ندارد، بلکه کلیه اعمال متناسب با  نمایند. فرج همروایات داللت بر لزوم احتیاط واجب در امور مربوط به فرج می

که  طورهمانشود. از این حیث، اصل احتیاط در فروج بین فقیهان امامیه معروف و معمول گشته، جایگزینی رحم را نیز شامل می ازجملهآن 

م و ضروری است. لذا جایگزینی رحم با استناد به احتیاط در دماء و اعراض مشهور است، احتیاط در مورد مسائل مرتبط با زوجیت نیز الز

اهلل سیستانی گردد. آیتیماصل احتیاط و مغایرت این عمل با اغراض شارع از تشریع ازدواج ممنوع است و این حکم از مذاق شارع استفهام 

بر حرمت آن نیست، ولی احتیاط در ترک فرماید: اگر جایگزینی رحم مستلزم محرمی دیگر مانند نگاه و لمس محرم نباشد، گرچه دلیلی می

 البیت نیز آمده که چنین عملی خالف احتیاط است.آن است. در اعالم نظر فقه اهل

توان اظهار داشت که استناد به اصل احتیاط در فروج به ادعای فهم حکم از مجموعه نصوص هرچند که بعضی از یمدر این مورد 

آید، بیشتر نوعی حدس و گمان است و تا زمانی که این امر با ین توجیه که این از مذاق شارع برمیها داللت کافی نداشته باشند، با اآن

چنین حتی اگر قائل بر وجود اصل احتیاط مختص به فروج مراجعه به ادله لفظی ثابت نشود، شایسته مستند قرار دادن برای حکم نیست. هم

باشند. صاحب جواهر با وجوب ندارد، چنانچه بسیاری از فقیهان قائل به استحباب آن می هم باشیم، باز استناد به آن، مالزمه با قول به

آید که ایشان قائل به اولویت راجع به عده برمی خصوصاًمخالفت نموده و از مالحظه سایر عبارات ایشان  صراحتبهوجوب احتیاط در فروج 

 .]12[ از جاهای دیگر است مؤکدترینجا ادر  احتیاط در فروج است نه وجوب آن، با این وصف که استحباب

بایست اصل عملیه احتیاط اجرا شود؛ پاسخ این است که حتی اگر بگوییم که اصل احتیاط خاص فرج نداریم، اما در مانحن فیه می

وبت به برائت برسد. در در نکاح و فروج موردی ندارد که ن آنکهحالشود که احتمال جریان اصل برائت باشد، زمانی به این اصل رجوع می

ماند؛ موارد شبهه حکمیه یا عموم و اطالقی وجود دارد که اقتضای آن حلیت امر مشتبه است یا حرمت آن، لذا دیگر جایی برای احتیاط نمی

ندارد. در این که عموم و اطالقی وجود یناعمومات و اطالقات دلیل نص بر ادله اصول علمیه که احتیاط نیز جزء آن است، ورود دارند یا 

اما اگر شک در جواز جماع باشد، مثل موارد اشتباه خون ؛ صورت اگر شک در صحت نکاح بود، اصل در آن همانند سایر معامالت فساد است

 اش چه طهارت چه حیض معلوم باشد، طبق نظر مشهور، استصحاب مقدم است.با حیض، اگر زن حالت سابقه

 یگزینهاي مختلف رحم جاحکم شرعی صورت -
صورت اول: رحم جایگزین با استفاده از جنین حاصل از اسپرم و تخمک زوجین نابارور این قسم جانشینی در بارداری از دو مرحله 

چنین بارور کردن رحم مادر جانشین یا تخمک مزبور یا جنین ها با یکدیگر و همآوری اسپرم و تخمک زوجین نابارور و بارور کردن آنجمع

که دارای مقدمات یدرصورتآوری اسپرم و تخمک از زوج نابارور شود. مرحله نخست آن یعنی نفس عمل جمعتشکیل میحاصل از آن 

 ازنظرچنین بارور کردن تخمک زن با اسپرم همسرش در داخل یا خارج رحم یی نباشد و همخود ارضاحرامی مانند نگاه، لمس نامحرم و 

لی بر عدم مشروعیت این موارد نیست. درنتیجه فقها نیز بنا به نبود وجود دلیل بر حرمت و با استناد فقهی منعی ندارد و در منابع فقهی، دلی

 .]21[ ها ندارندبه اصل اباحه، آن را جایز دانسته و فتوایی بر حرمت آن

ن بر اساس وجود رابطه توااما مرحله دوم آن یعنی بارور کردن رحم زن دومی با تخمک بارورشده یا جنین رشد یافته از آن را می

 زوجیت اعم از موقت و دائم بین مرد صاحب اسپرم و زن صاحب رحم به دو صورت تقسیم کرد:

شود که در این صورت، دلیلی بر حرام بودن آن جنین به رحم زنی که با مرد صاحب اسپرم، رابطه زوجیت دارد، انتقال داده می -1

شده و حمل نیز در رحم مباح و با رضایت همسر دوم و زوجش یبترکان زوجیت اسپرم و تخمک زوجین در زم چراکهوجود ندارد. 

دادن نطفه در رحم حرام هم شامل موضوع بحث  قراربهگردد. روایات مربوط و صرف طبیعی نبودن عمل سبب حرمت آن نمی قرارگرفته
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گونه نتقال آن به رحم همسر دیگر این مرد هیچشود، چون رحم همسر دوم بر مرد حالل است و اختالط اسپرم با تخمک همسر و انمی

نظر از عوارض و آثار آن، مجرای اصل برائت و حرامی را در پی ندارد. خصوصاً که دلیلی بر ممنوعیت عمل وجود ندارد و اصل عمل با قطع

 اهلل فاضل لنکرانی(.ناهی، آیتاهلل حرم پاهلل مؤمن، آیتاند )آیتای از فقها به جواز آن تصریح کردهکه عدهاباحه است، چنان

شود که با مرد صاحب اسپرم، رابطه زوجیت ندارد. در مورد این مسئله مورد دوم موردی است که جنین به رحم زنی منتقل می -2

های فقهی و فتاوایی در جواز و عدم جواز آن وجود دارد. از بررسی دالیل جواز و عدم جواز جانشینی در نظر بیشتر است و دیدگاهاختالف

توان بر جواز این مورد چنین استدالل کرد که حفظ جنین چه چنین میباشد. همن صورت دارای منع شرعی نمیبارداری روشن است که ای

گردد. جنین را نباید در دستگاه مصنوعی و چه در رحم ولو در رحم بیگانه واجب است، اگر وجوب آن احراز نشود، الاقل جواز آن احراز می

حم بیگانه منعی ندارد، زیرا دلیلی بر حرمت آن در شرع وجود ندارد و حتی بر زن زناکار حرام است که از بین برد، بنابراین انتقال آن به ر

جنین به وجود آمده را سقط نماید. با عدم دلیل بر حرمت انتقال جنین به رحم بیگانه، برابر اصل حلیت و اصل برائت، حکم بر جواز آن 

 .]21[ شودباشد و در مورد آن نیز برائت شرعی و عقلی جاری میی تحریمی میهای بدوشود، زیرا این دسته نیز از شبههمی

اهلل مکارم شیرازی در این خصوص معتقدند که استفاده از رحم جایگزین ذاتاً اشکال شرعی ندارد. هرگاه اسپرم و تخمک آیت

شکال ندارد و از بعضی جهات شبیه رضاع کامل است وشوهری باهم ترکیب شود و جنین تشکیل دهد، کاشتن آن در رحم فرد ثالث ذاتاً ازن

شود، ولی فرزند به صاحبان اسپرم و تخمک تعلق دارد و ازآنجاکه این کار )کاشتن جنین حالل در رحم مادر که موجب محرومیت می

 .]22[ جانشین( معموالً مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در صورت ضرورت جایز است

ین در موارد تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه: این حالت در تمام مواردی که یکی از زوجین نابارور فاقد اسپرم یا صورت دوم: رحم جایگز

به رحم جایگزین از اسپرم و تخمک دو بیگانه بدون  شدهمنتقلدیگر در تمام مواردی که جنین عبارتتصور است. بهباشند، قابلتخمک می

باشد. از دیدگاه آیات قرآن، نفس لقاح اسپرم و تخمک زن و مردی بیگانه در خارج از رحم ن حکم میشده داخل در اییلتشکرابطه زوجیت 

چنین نفس عمل ترکیب اسپرم با این آیات ناظر به حفظ فروج است و این عمل هیچ مغایرتی با حفظ فروج ندارد. هم چراکهمنعی ندارد؛ 

تلقیح  چراکهگیرد؛ قرار نمی« النطفه فی رحم حراماادخال»و یا « افراغ ماءالغیر فی رحم محرم»تخمک تحت عناوین مندرج در روایاتی نظیر 

های فراوان موجود در آن، اسپرمی که سالم شود و از میان اسپرمی مرد در رحم زن نیست. بلکه منی تجزیه میدر اینجا به معنای ریختن من

بنابراین شمول ؛ شودشده و سپس همین اسپرم با تخمکی که در رحم پدید آمده، در فضایی بیرون از رحم تلقیح میینشگزو زنده است، 

 .]21[ رسدظر میروایات نسبت به این فرض بسیار بعید به ن

تنها به دلیل  شوهر یرغدر این مورد، تعدادی از فقها ضمن اعتراف به نبود نص، عموم یا اطالق قرآنی و روایی بر منع تلقیح اسپرم 

 .]23[ دانندمغایرت این عمل با اغراض تشریع ازدواج یا مذاق شرع روح قانون در اسالم، آن را حرام می

مطلق و درهرصورتی حرام  طوربهای این نوع تلقیح را تقسیم کرد. عده دودستهتوان نظرات را به می وهرش یرغدر مورد تلقیح اسپرم 

طور مطلق جایز دانسته و صرفاً بدین دانند، اما در مقابل گروهی تلقیح اسپرم غیر شوهر را بهدانند و در هیچ صورتی، آن را مجاز نمیمی

 ]21[دانند مجاز می شود، این عمل را مطلقاًطفه غیر ولو ناشناس در رحم زن بیگانه، زنا محسوب نمیاستناد که این عمل یعنی قرار دادن ن

شود، جهت موجب محرومیت برخی از زوجین از برخورداری از نعمت فرزند میناپذیر دسته اول که بیدر قبال نظر خشک و انعطاف

دهد که دهد. اطالق نظر دوم انسان را بدین سمت سوق مینسل حیوانات قرار می نظر مطلق دسته دوم تولید نسل انسان را در ردیف تولید

 دیگر طهارت نسل و جلوگیری از اختالط انساب مفهومی ندارد.

اگرچه از بررسی مجموع دالیل فوق خصوصاً قاعده احتیاط، ضرورت اجتناب از تجویز اعمالی که لوازم آن مغایر با اغراض شارع در 

اما در ؛ توان نتیجه گرفت که در مورد تلقیح اسپرم غیر شوهر حکم اولی بر حرمت استاست و اجتناب از اختالل نسب، میتشریع ازدواج 

یجادشده از ناباروری و با تعیین ضوابطی خاص، این عمل را جایز اتوان بر اساس حکم ثانویه به علت وجود عسر و حرج و ضرورت مواردی می

توانند دارای فرزند استفاده از اسپرم یا تخمک اهدایی غیر نمی جزبهموردی که زوجین نابارور از هیچ طریقی  نمونه در عنوانبهدانست. 

چنین مصلحت حفظ نهاد خانواده این مورد را و قاعده نفی عسر و حرج و هم« المحظوراتالضرورات تبیح» قاعدهبهتوان با استناد یمشوند، 

 تجویز کرد.

ستقیم اسپرم زوج نابارور یا بیگانه به داخل رحم مادر جانشین: در مورد این حالت، بعضی از نویسندگان تالش صورت سوم: تزریق م

باشد و اند تا با تفسیر روایات، حکم به جواز این مورد بدهند. به این بیان که این روایات در جهت بیان حکم زنا و روابط نامشروع میکرده

بنابراین از جهت ؛ رسد، این صورت مشمول نص صریح روایات استاما به نظر می؛ ن روایات خارج استاز تحت حکم ای موردبحثموضوع 

توان کند، نمیباشد، اما از جهت حکم ثانوی و از باب ضرورت نیز ازآنجاکه در هیچ صورتی، انجام آن ضرورت پیدا نمیحکم اولی، جایز نمی

توان اسپرم زوج و تخمک مادر جانشین را در محیط صورت داد؛ چراکه در هر حالتی می ثانوی و وجود ضرورت حکم به جواز این حکمبه
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طور مطلق یا جنین حاصل از آن را به رحم مادر جانشین انتقال داد. درنتیجه این صورت به بارورشدهآزمایشگاه ترکیب و سپس تخمک 

 .]21[ مجاز نیست

 

 بررسی وضعيت حقوقی رحم جایگزین
های در مورد شیوه 1332گذار ایران در سال های درمانی، قانونآمیز اعالم شدن روشهای قطعی و موفقیتآزمایشپس از انجام 

را در پنج ماده به تصویب « نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور»نوین درمان بارداری و تلقیح مصنوعی اقدام به وضع قانون نمود و قانون 

 1333نامه در سال نامه اجرایی این قانون را تنظیم کند. این آییننمود تا به کمک وزارت دادگستری، آیین رسانید و وزارت بهداشت را مکلف

صالح این قانون، کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی موجببه»دارد: به تصویب هیات وزیران رسید. ماده یک قانون مذکور مقرر می

های های حاصل از تلقیح خارج از رحم زوجو شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنینمجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی 

ها )هر یک شرعی و قانونی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آن

 «.یی یا هر دو( به اثبات رسیده، اقدام کنندتنهابه

گذار در قانون نحوه اهدای های مذکور، قانوننظر فقها در مورد برخی از شیوههای مختلف تلقیح مصنوعی و اختالفا توجه به شیوهب

های جنین، تنها اهدای جنین از سوی زوجین شرعی و قانونی را پذیرفته و اهدای اسپرم یا تخمک را تجویز نکرده است. در مورد سایر روش

رحم جایگزین( قانون مذکور، حکم صریحی را بیان نداشته و باید به کمک اصول حقوقی و نظریات فقهی، حکم قضیه را تلقیح مصنوعی )

 مشخص نمود.

های جنسی زوج و زوجه در داخل یا خارج از رحم، قانون نحوه اهدای جنین ساکت است. مطابق اصل در مورد لقاح مصنوعی سلول

توان شیوه باشند و نیز با استناد به اصل برائت میغالب فقهای معاصر که قائل به جواز چنین عملی میقانون اساسی با توجه به نظر  167

 یرش نظام حقوقی ایران دانست.موردپذدرمانی مزبور را 

ار دانست. گذید قانونتائاعالم موضع ننموده، اما این روش را نیز باید مورد  صراحتبهگذار قانون هرچنددر مورد رحم جایگزین نیز 

گذار با پذیرش اهدای نظر فقها باشد، مشروعیت واردکردن جنین در رحم زن بیگانه است و قانونچراکه اوالً آنچه ممکن است مورد اختالف

کند بعد از تولد، طفل مسترد شود یا صاحب رحم جنین در قانون نحوه اهدای جنین، این عمل را صحیح دانسته است. حال چه تفاوت می

اولی باید موردی که واردکردن طریقعالوه وقتی قانون واردکردن جنین در رحم زن بیگانه را برای اهدا پذیرفته، بها نزد خود نگه دارد. بهآن ر

 جنین در رحم زن اجنبی بر مبنای استرداد آن به والدین اصلی باشد، موردپذیرش قرار گیرد.

که مخالف صریح اند، درصورتیای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهقرارداده»قانون مدنی  11ثانیاً بر مبنای ماده 

، قابلیت اجرا ندارد. موضوع 1قانون مدنی 275قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخالق حسنه نیز مطابق ماده « قانون نباشد، نافذ است

انست. لذا عقد مذکور بانظم عمومی و اخالق حسنه مخالفت ندارد توان کمک به حفظ و ادامه حیات جنین موجود دقرارداد اجاره رحم را می

قانون مدنی با توجه به عدم منع صریح قانون، قرارداد اجاره رحم را باید صحیح و نافذ دانست. این نتیجه را اصل صحت  11و به استناد ماده 

 .]13[ نمایدنیز تائید می 2قانون مدنی( 223)ماده 

 

 مادر جانشينماهيت حقوقی قرارداد -1
عقدی توجه داشته و بر  یهامعموالً نویسندگان حقوقی در باب تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادر جانشین به قالب

محقق شود، چراکه از میان وقایع و اعمال حقوقی، عقد است که برای انعقاد و « عقد»این اعتقادند که چنین عملی باید در ساختار حقوقی 

صاً از گستره چنین ایجاد اثر دلخواه ناشی از آن، به توافق دو یا چند اراده نیاز دارد. بدین ترتیب، عمل حقوقی ایقاع و واقعه حقوقی، تخص

 علیزاده،)شود موضوعی خارج است چراکه ایقاع با انشای یک اراده و واقعه حقوقی در اثر قانون و بدون توجه به اراده انشایی شخص ایجاد می

ن اسپرم و دلیل چنین رویکردی واضح است زیرا در بحث استفاده از روش ماد ر جانش ین همواره دو طرف وجود دارد، صاحبا(. 151: 1336

و مادر جانشین از سوی دیگر؛ اما آیا صرف مداخله دو طرف در این رابطه به معنای انحصار تحلیل این  سویکتخمک )والدین حکمی( از 

رابطه حقوقی در قالب عقد و قراردادی دوجانبه است. در پاسخ منفی نباید تردید نمود، زیرا آنچه برای عقد بودن یک رابطه حقوقی الزم 

ست، نه صرف لزوم یا مداخله دو طرف. برای تصدیق این مدعا کافی است به وصیت ا ، دخالت انشایی اراده طرفین در خلق آثار حقوقیاست

                                                           
دار کردن احساسات جامعه جریحه واسطهبهتواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخالف اخالق حسنه بوده یا ای نمیقانون مدنی: هیچ محکمه 275ماده  - 1

 مجاز باشد. اصوالًاجرا گذارد؛ اگرچه اجرا قوانین مزبور  موقعبهشود، عمومی محسوب می بانظمیا به علت دیگر مخالف 
 فساد آن معلوم شود. کهنیاباشد، محمول بر صحت است؛ مگر  شدهواقعقانون مدنی: هر معامله که  223ماده  - 2
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ما با یک ایقاع (، 334قانون مدنی )ماده  یحتصروجود بهعهدی نگاهی بکنیم که در آن بیگمان سخن از یک رابطه دوجانبه است، اما بااین

دهد که صرف مداخله دو اختالف جدی که در عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در بین فقها وجود دارد به نحوی نشان میرو هستیم. روبه

برای عقد تلقی کردن آن نیست وگرنه بحث از عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی و ایقاعات غیرعاقالنه  ینفر در یک رابطه حقوقی، کاف

مالک وجود داردیکی قصد مشترک  کنند چندینهای خود استفاده مییت عقدی را که افراد در توافقبرای تعیین عنوان و ماه .نمودمی

کنند دلیل طرفین است زیرا عنصر سازنده هر عقد قصد مشترک است. معیار دیگر عرف است زیرا وقتی افراد در برابر حکم عرف سکوت می

بندی عقود تأثیر به سزایی در تعیین ماهیت ها تشخیص نوع عقد در تقسیمعالوه بر این. اندیرفتهآن است که دیدگاه عرف و اراده عموم را پذ

مثال خصوصیات هر توافق از قبیل لزوم یا جواز، عهدی یا تملیکی بودن، معوض یا غیر معوض بودن، معاملی یا مسامحی عنوانآن دارد، به

 .]24[ دو تعیین ماهیت عقد کمک شایانی بنمایدر تشخیص  تواندیبودن، رضایی یا تشریفاتی بودن و غیره م

 

 قانون مدنی 11تطبيق قرارداد مادر جانشين با ماده -2
قانون مدنی را  11اگر ماده . ]4و  26و  25[ اندقانون مدنی مناسب دانسته 11برخی انعقاد قرارداد مادر جانشین را در قالب ماده 

حساب نیاوریم قابلیت تطبیق با قرارداد استفاده از رحم جایگزین عنوان یک قالب تکمیلی و برای پر کردن خأل باقیمانده از عقود معین بهبه

عین در قانون باشد و این صورت یکی از عقود مقانون مدنی، ضروری نیست که برای ایجاد تعهد، توافق اشخاص به 11ماده  را دارد زیرا طبق

صورت قراردادی خصوصی که در قانون عنوان و صورت درباره آن به توانندیموضوع درباره جانشینی در بارداری نیز مصداق دارد و اشخاص م

نمایند. درواقع با خاصی ندارد با یکدیگر توافق کنند و خود، شرایط و آثار آن را طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده تعیین 

تنها مانعی برای اشخاص در مراجعه به عقود معین که قابلیت انطباق با قرارداد استفاده از رحم جایگزین را دارند پذیرش دیدگاه فوق نه

قانون مدنی  11ماده  از محاسن انعقاد قرارداد رحم جایگزین با استفاده از .قانون مدنی نیز استفاده نمود 11از ماده  توانیوجود ندارد بلکه م

دلخواه تعیین کنند. افزون بر این اصل قرارداد را با هر عنوانی که بخواهند منعقد کنند، آثار و نتایج آن را به توانندیاین است که افراد م

 رسدیبه نظر م ینبنابرا ؛اند توجه شودطور صریح یا ضمنی اراده کردهحاکمیت اراده اقتضا دارد که در تفسیر قرارداد به آنچه متعاقدین به

 -ازاین گذشتیشپکه  –از ایرادات وارده بر عقود معین  حالینقالب برای انعقاد قرارداد رحم جایگزین بوده و درع ینترمناسب 11ماده 

 .]24[ مصون است
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 گيرييجهنت
نازایی زوجین نابارور رو به افزایش است. های کمکی برای غلبه بر مشکل های چشمگیر پزشکی، استفاده از درماندر سایه پیشرفت

باشد. در این روش مادر جانشین برای به ثمر رساندن جنین زوج دیگر، باردار های نوین، استفاده از رحم جایگزین مییکی از این روش

 شود و بعد از وضع حمل موظف به تحویل کودک به صاحبان اسپرم و تخمک است.می

در مورد اهدای جنین به زوجین نابارور، اقدام به وضع قانون نمود و اهدای جنین را صراحتاً  1332گذار ایران در سال قانون

گذار انشا نشده است. با های نوین درمانی در قانون مذکور مسکوت مانده و حکم خاصی از سوی قانونموردپذیرش قرار داد. سایر روش

توان عالوه بر اهدای جنین به زوجین معتبر فقهی و نیز به کمک اصول حقوقی میقانون اساسی و مراجعه به فتاوی  167استناد به اصل 

 یرش دانست.پذقابلهای جنسی زن و شهر و اجاره رحم را در نظام حقوقی ما نابارور، تلقیح مصنوعی سلول

از رحم  مورداستفادهی در استفاده از رحم جایگزین از دیدگاه فقهی باید اذعان داشت که هرچند میان فقها نظر واحد در خصوص

رسد که این عمل چه در رحم زن صورت یمبه نظر  آمدهدستبهبندی آرای جایگزین وجود ندارد، اما با نگرش کلی به فتاوی صادره و جمع

به دلیل بیم از ارتکاب  احتماالًاند، ید قرار دادهموردتردیری این روش را کارگبهگیرد چه در آزمایشگاه، بالاشکال باشد و اگر گروهی نیز جواز 

اند، وگرنه هیچ دلیلی بر حرمت اصلی های غیرمجاز بودهای از کارهای مقدماتی مانند اخذ اسپرم از نامحرم یا قرارگیری نطفه به روشپاره

 رسد.عمل به نظر نمی
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