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 چکيده

تلقيح مصنوعى، يكى از پديده هاى شگفت دنياى مدرن است. با توجه به اينكه اين بحث به طور 

خاص در زمره مباحث كتب فقهى فقهاى متقدم مطرح نشده است، مى تواند منشأ ايجاد مسائل 

مختلف فقهى و حقوقى باشد. هرچند در آغاز، برخى از فقهاء قائل به ممنوعيت مطلق در همه صور 

مصنوعى بوده اند، و بعضى ديگر از مراجع معظم تقليد در مقام افتاء، حتى تلقيح نطفه زوج تلقيح 

به زوجه شرعى و قانونى خود را محل تأمل و اشكال مى دانستند. اما با به رسميت شناختن اين 

مسئله به جواز از سوى برخى ديگر از صاحبان افتاء، و شرعى و قانونى دانستن نسب اطفال ناشى 

تلقيح مصنوعى، اختالفات نظرى عديده اى به وجود آمد كه ديدگاه هاى جديدى را مطرح كرد  از

و به بازخوانى بيانات شرعى پرداخته شد. از اين رو نوشتار حاضر در تالش است تا با تحقيق و 

مطالعه بيشتر در منابع فقهی و حقوقی به تبيين احكام حقوقی نسب مربوط به اين گونه افراد 

خته و بدين وسيله ضمن رعايت حقوق آنان از وجود فرزندانی بی هويت و گاه بی سرپرست در پردا

جامعه جلوگيری نمايد، چرا كه با مطمح نظر قرار دادن مصالح كودكان متولد از تلقيح مصنوعى، و 

مشروع و قانونى دانستن نسب اين كودكان در همه اشكال تلقيح، مى توان گام بزرگى در راستاى 

 ع تبعيض و جلوگيرى از مشكالت بعدى در جامعه اسالمى برداشت. رف

 تلقيح مصنوعی، نسب مولود، مصلحت، كودک. :يديکل واژگان
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 3عليرضا عسکري، 2سيدحسن عابدیان کلخوران، 1سيدرضا جباري

 دانشگاه، قم واحد ،اسالمی حقوق مبانی و فقه یادكتر دانشجویآموخته خارج فقه و اصول، دانش 1

 .، ايرانقم ،اسالمی آزاد
 .، ايرانقم ی،اسالم آزاد دانشگاه، قم واحد استاديار و مدير گروه فقه و حقوق اسالمی، 2
 .واحد قم، دانشگاه آزاد اسالمی، قم، ايران ،اسالمی آزاد دانشگاهاستاديار  3

 
 نام نويسنده مسئول:

 سيدرضا جباري

 نهآی در مصنوعی تلقيح از حاصل مولود اطفال بررسی

 اسالمی حقوق و فقه

 22/5/1331تاريخ دريافت: 

 23/7/1331تاريخ پذيرش: 
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 مقدمه
 بيان مساله

همگام با گسترش حوزة دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پيچيدة فقهی و حقوقی نيز 

توانايی رويارويی با مسائل نوپيدا و اراية « اجتهاد»فقه اماميه با برخورداری از اصل  های مناسب خويش را می طلبند.پديدار آمده، راه حل 

نيز يكی از مسائل نوپيداست كه پيشرفت دانش پزشكی آن را به عرصه فقه و حقوق كشانده « تلقيح مصنوعی»بهترين راه حل ها را داراست. 

رات حقوقی ما ريشه در احكام مذهبی دارد، هيچ حقوقدان و انديشمندی در دانش حقوق، نمی تواند بدون بهره و از آنجا كه قوانين و مقرّ

مندی از اين منبع عظيم، در جهت قانونی كردن چنين مسائل جديدی گام بردارد، بلكه نخست بايد فقيهان جواز شرعی آن را تاييد و حكم 

برخى از صاحبان افتا و فقه پژوهان، در تأييد و پذيرفتن آن با استناد . ه يا مواد قانونی در آيدوضعی آن را روشن كنند، سپس به صورت ماد

كه به اصاله االباحه، حكم به برائت شرعى و عقلى را در همه اقسام تلقيح مصنوعى جارى دانسته اند و به جواز مطلق اعتقاد دارند؛ در حالى 

الف نص صريح برخى از آيات قرآن كريم دانسته و در جميع صور تلقيح، فتوا به حرمت داده اند و به پاره اى ديگر از فقيهان، اين عمل را مخ

 ممنوعيت مطلق اعتقاد دارند. بعضى از فقيهان نيز بين تلقيح نطفه شوهر با تخمك همسر شرعى و قانونى، و تلقيح اسپرم و نطفه مرد بيگانه

نيست، تفصيل قائل شده اند. اما در مورد نسب مولود حاصل از تلقيح مصنوعی پژوهش مفصل و تخمك زنى كه آميزش آنها با يكديگر جايز 

و مدون جداگانه ای صورت نگرفته است، بنابراين در اين پژوهش طی مطالعات و بررسی های مفصل از متون فقهی و حقوقی تالش می شود 

شود، به طور مفصل و گسترده در مقاالت و غالباً رحم مورد اجاره واقع میدر زمينه جواز يا عدم جواز انتقال جنين به رحم زن بيگانه كه 

كتابهای مختلف بحث و بررسی صورت گرفته و نسبت به مشروعيت و جواز آن)اجاره رحم( بسياری از فقهای اماميه نظر مثبت داده و قرارداد 

دد بحث پيرامون مشروعيت يا عدم مشروعيت استفاده از رحم حاصل از آن را نيز صحيح  دانسته اند، اما آنچه ما در اين نوشتار درص

جايگزين نيستيم، بلكه با فرض صحت اين مساله از لحاظ تكليفی، به بحث از يكی احكام حقوقی اصلی و مهم كه فرزندان حاصل از اين نوع 

های مناسب در رابطه با بحث حل مر به ارائه راهبارداری دارند پرداخته و با توجه به پيامدهای اجتماعی و مذهبی اين بحث و ضرورت اين ا

 گونه افراد پرداخته ايم. نسب اين

 

 قرابت -1
جهت ورود به مباحث اصلی در خصوص نسب الزم است ابتداءً برخی از مفاهيم بررسی شود. قرب يك كلمه عربی است به معنای 

برابر تقسيم بندی فالسفه از امور نسبی تلقی كه در مقابل آن نزديكی دو چيز يا شخص. همچنين قرابت به معنای خويشاوندی است و 

بايستی ما به ازايی وجود داشته باشد تا مفهوم كلمه مشخص گردد. مفهوم قرابت در حقوق مدنی ايران نزديكی و ارتباط يك شخص را با 

 شخص ديگر می رساند و به سه نوع تقسيم می گردد.

ن گذار قرابت ميان دو شخص يا ناشی از قرابت نسبی به عبارتی قرابت خونی است و يا قرابت برابر مشروعيت قرابت از ديدگاه قانو

موجود ناشی از شيردادن يك زن به طفلی می باشد و يا قرابت موجود در اثر ازدواج به وجود می آيد، البته هر يك از قرابت سه گانه از 

 می باشد. ديدگاه قانون گذار دارای منشاء آثار و احكام متفاوتی

ـ قرابت سببی مشهور و معروف می باشند كه فقها 3ـ قرابت رضاعی، 2ـ قرابت نسبی )خونی(، 1بنابراين قرابت سه گانه موجود به 

 قرابت سببی را با عبارت تحرم بالمصاهره در باب نكاح بكار می برند.

لی از يك نوع قرابت سخنی به ميان نياورده است كه با هر چند كه قرابت سه گانه مذكور از ديدگاه قانون مورد لحاظ واقع شده، و

به انواع سه گانه قرابت افزود. « قرابت قراردادی»تفحص در قانون حمايت از زنان و كودكان بدون سرپرست می توان اين نوع قرابت را به نام 

باشد ولی بی تاثير نيست كه از آن هم بحث كرد. هر چند كه اين نوع قرابت دارای آثار متفاوت و متمايزی از اقسام سه گانه قرابت می 

 بنابراين از اين نوع قرابت در مبحث سوم اقسام به طور تفضيل مورد بحث و بررسی واقع می شود.

 

 قرابت نسبی  - 2
باشند و حقوقدانان قرابت نسبی را به رابطه ای كه بين دو نفر كه يكی از نسل ديگری يا هر دو از نسل شخص ثالثی به وجود آمده 

با بررسی به عمل آمده در كتب حقوقی غالب حقوقدانان در ( 1)همچنين قرابت مذكور را به خويشاوندی ناشی از خون تعريف نموده اند.

تعريف قرابت نسبی اتفاق نظر دارند و تعريف واحدی را ارائه می نمايند كه با توجه به بررسی صورت گرفته توسط اينجانب در نظريات 

 نظر مخالفی مشاهده نگرديد. حقوقدانان

 قرابت نسبی كه به قرابت خونی نيز مشهور می باشد، خود به قرابت در خط مستقيم و قرابت در خط اطراف تقسيم می گردد.
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قرابت در خط مستقيم رابطه ای است خونی بين دو نفر كه بدون واسطه يا با واسطه از ديگری متولد شوند. قرابت مذكور يك رابطه 

مورد جانبه می باشد و چنانچه اوالد برای در نظر گرفتن رابطه خويشاوندی مورد لحاظ و مبدا واقع شوند و رابطه آنها با فرزند يا نوه او را دو 

 لحاظ قرار دهند قرابت مذكور دارای سير نزولی است.

اصوال فقها در كتب فقهی  (2.)ول می نامنددر حقوق اسالم خويشاوندان در خط صعودی را اصول و قرابت در خط نزولی را فروع يا فص

قرابت به خط صعودی يا نزولی در باب نكاح و يا ارث را با عبارت و ان علی و ان نزل بكار می برند و تقسيم قرابت به خط مستقيم و خط 

 اطراف تقسيم اروپايی است و در فقه اماميه چنين چيزی سابقه ندارد.

 ه قسم تقسيم می نمايند: فقهای اماميه قرابت نسبی را به س

 الف( اصول و آن عبارت از پدر و مادر و جد و جده هر چقدر باال رود.

 ب( فروع يا فصول و آن عبارت از اوالد و اوالد هر چقدر پايين برود.

با  (3) اطراف است.ج( حواشی و آن عبارت از برادر و خواهر و اوالد آنها، عمو و عمه و دايی و خاله و اوالد آنها و آن همان قرابت 

 قانون مدنی تقسيم بندی طبقات قرابت نسبی در فقه اماميه بدين صورت مورد لحاظ واقع شده است: 1332عنايت به ماده 

 : قرابت نسبی به ترتيب طبقات ذيل است:1332ماده 

 طبقه اول: پدر و مادر و اوالد و اوالد آنها

 طبقه دوم: اجداد، برادر و خواهر و اوالد آنها

 طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آنها

مالحظه می شود كه قانونگذار در اين ماده قرابت نسبی را به سه طبقه تقسيم نموده و تقسيم بندی قرابت به خط مستقيم و خط 

يگر در قانون آيين دادرسی كيفری اطراف )حقوق اروپا( و به اصول و فروع و حواشی در اين ماده مالحظه نمی شود. ولی يك تقسيم بندی د

و مدنی در باب رد دادرس و شهادت و شهود وجود دارد كه از موانع دادرسی را قرابت از نوع درجه دانسته كه چنين چيزی در فقه اماميه 

طبقات قرابت دو روش گذار در تقسيم  سابقه ندارد ولی در قانون مدنی در باب قرابت سببی اين قسم وجود دارد كه به نظر می رسد قانون

 جداگانه را مورد استفاده قرار داده و تقسيم طبقه به درجه برگرفته از حقوق غرب می باشد.

 قانون آيين دادرسی كيفری در باب شهادت مقرر می دارد: 151مثال ماده 

سود، درجه قرابت سببی يا نسبی و : قاضی قبل از شروع به تحقيق، نام و نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، ميزان 151ماده 

 خادم يا مخدوم بودن شاهد يا مطلع را نسبت به طرفين پرونده و سابقه كيفری او سوال كرده و در صورت مجلس قيد نمايد.

 تقسيم بندی قرابت يا طبقات ارث به درجه در فقه اماميه كه منبع مهم قانون مدنی ايران می باشد مالحظه نمی گردد. علی هذا از

مجموع نظريات حقوقدانان و فقهای اماميه در خصوص تعريف قرابت نسبی، اينگونه برداشت می شود كه قرابت نسبی عبارت از خويشاوندی 

 است كه ناشی از خون می باشد و رابطه ای است بين دو نفر كه يكی از نسل ديگری و يا هر دو از نسل شخصی ثالثی متولد شده باشند.

 به تعريف قرابت نسبی، سوالی كه وجود دارد اين است كه شرايط قرابت نسبی چيست؟بنابراين با توجه 

جواب اين سوال مستلزم مقدمه ای می باشد مبنی بر اينكه چون قرابت مذكور از ديدگاه قانونگذار به رسميت شناخته شده، بنابراين 

 نسبی محقق شود. اين شرايط عبارتند از:با توجه به اعتبار اين قرابت الزم است شرايطی موجود باشد تا قرابت 

ـ اولين شرط قرابت نسبی اين است كه تولدی صورت بگيرد و يا يكی از ديگری متولد شود و يك شخص منشاء قرابت قرار گيرد و 1

نكه دو نفر از شخص اين تولد ممكن است مستقيم باشد مثال تولد طفل از مادرش، يا اينكه با فاصله باشد مانند رابطه نوه با جدش، يا اي

 سومی متولد شده باشند مثال رابطه دو برادر با جد.

ـ دومين شرط قرابت نسبی با توجه به تولد صورت گرفته اين است كه تولد طفل در اثر ازدواجی صحيح و قانونی باشد. بنابراين با 2

قانون مدنی، قرابت نسبی ايجاد نمی گردد. لذا  1127ماده  اين وصف در صورتی كه تولد طفل در اثر رابطه نامشروع باشد. با توجه به تصريح

حتی نكاح الحق موجبی بر مشروعيت زنا سابق نخواهد بود و طفل متولد از عمل سابق دارای نسب مشروع نخواهد بود، فاقد آثار نسب 

ثال فرزند از پدر خود ارث می برد، نفقه وقتی قرابت نسبی به رسميت شناخته شد، آثار و نتايجی را هم خواهد داشت م  1مشروع می باشد.

 اوالد بر پدر و جد پدری تكليف است، حضانت حق والدين می باشد، واليت بر فرزند برعهده پدر و جد پدری است و غيره.

 

 

                                                           
در جواب سوال كه چنانچه زنای و زاينه در هنگام حاملگی يا پس از زايمان به عقد درآيند آيا از يكديگر  ش.(1377). آيه العظمی موسوی اردبيلی)ره(  1

 .( 1)ارث می برند)فرزند طبيعی و والدين طبيعی( می فرمايند: بسمه تعالی فرزند زنا زاد است و از آنها ارث نمی برد.
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 ـ قرابت سببی3
زوجين با اقربای نسبی قرابت سببی عبارت از خويشاوندی است كه به اعتبار زناشويی ايجاد می گردد مانند خويشاوندی هر يك از 

 و با توجه به تقيد قرابت سببی به زناشويی فرقی نمی كند كه قرابت مذكور ناشی از ازدواج دائم باشد يا منطقع. (5)يكديگر

قالب حقوقدانان قرابت سببی را به ازدواج تعريف می نمايند ولی فقهای اماميه قرابت سببی را كه منشاء آثار باشد در باب ميراث به 

 هار قسم تقسيم نموده اند.چ

والسبب اربعه الزوجيه( من الجانبين مع دوام العقد و شرط االرث علی الخالف )و والء االعتاق( )و( والء )ضمان الجريره( و الء »)

 (2)« )االمامه(

موده است: اول قرابت سببی را به چهار قسم به شرح زير تقسيم ن ش.(1372) مرحوم شهيد ثانی در كتاب شرح المعه الدمشقيه

زوجيت از طرفين در صورتی كه ازدواج مذكور ناشی از عقد دائم باشد. بنابراين مالحظه می شود كه ايشان قرابت سببی در عقد منقطع را 

 مانع ارث می داند.

. سوم ضمان دوم والء عتق و آن عبارت است از اينكه كسی عبدی را بخرد و آن را آزاد كند، در صورت فوت او معتق ارث می برد

جريره: دو طرف مسئوليت ديگری را به عهده بگيرند در صورت فوق از هم ارث می برند. چهارم امام: در صورتی كه كسی وارث نداشته باشد 

 امام ارث می برد.

تاييد قرار  با تتبع صورت گرفته در قانون مدنی تقسيمات قرابت ناشی از والء عتق )سالبه به انتفاء موضوع( و ضمان جريريه مورد

نگرفته است. فقط در باب حرمت ناشی از قرابت سببی در باب نكاح با اين عبارت قرابت مذكور را به رسميت شناخته اند: تحرم بالمصاهره و 

اح حرمت نكاح با اقربای هر يك از طرفين به وسيله عقد نك (7)هی عالقه تحدث بين الزوجين و اقرباكل منها بسبب النكاح توجب الحرمه.

 حاصل می شود.

در آثار و احكامی كه بر قرابت سببی بار می شود و منشاء آثار می گردد فرقی ندارد كه نكاح مذكور ناشی از عقد دائم باشد يا عقد 

را  قانون مدنی قرابت سببی 1333منقطع. هر چند كه ممكن است عقد منقطع واجد تمام آثار و احكام عقد دائم نباشد، قانون گذار در ماده 

همانند قرابت نسبی مورد توجه قرار داده است با اين عبارت: هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبی داشته باشد در 

همان خط و به همان درجه سببی با زوج يا زوجه او خواهد داشت. بنابراين پدر و مادر زن يك مرد، اقربای درجه اول آن مرد و برادر و 

 هر يك زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.خواهر شو

كه قرابت نسبی را به سه طبقه تقسيم نموده بود ولی در اينجا فقط  1333قانونگذار در اين نوع قرابت برخالف قرابت نسبی در ماده 

نونگذار در اين دو ماده دو روش جداگانه را به ذكر درجه اكتفا نموده است و از ذكر طبقات سه گانه خودداری نموده و به نظر می رسد كه قا

 مورد لحاظ قرار داده است. در قرابت نسبی عينا از حقوق اسالم پيروی نموده و در قرابت سببی از حقوق غرب پيروی نموده باشد و اتخاذ دو

د كه طبقات سه گانه قرابت نسبی را روش جداگانه در تقسيم طبقات و قرابت به نظر می رسد كه روش معقول و مناسبی نباشد و سزاوار باش

ارجاع می نمود. علی هذا با توجه به مطالب معنونه طبقات سه گانه هر يك از  1332به ماده  1333در اينجا ذكر می نمود. يا اينكه در ماده 

نه قرابت نسبی نباشد. مثال زوجين با قربای طرف ديگر قرابت خواهند داشت، هر چند كه ممكن است واجد تمام آثار و احكام طبقات سه گا

لی واجد هر يك از زوجين از پدر و مادر ديگری ارث نمی برند و يا به طور مثال شوهر می تواند با برادرزاده زن خود با اجازه او ازدواج نمايد و

در قيد حيات باشد از او آثار ديگری می باشد. مثل حكم وجوب انفاق زوج به پرداخت نفقه زن خود و يا در صورت فوت هر يك ديگری كه 

 ارث می برد.

طور كه گفته شد قرابت سببی مانند قرابت نسبی واجد تمام آثار و احكام حقوقی نيست و قرابت سببی كه موجب آثار حقوقی  همان

باشد. مثال ازدواج  بيشتر در طبقه اول هر يك از زوجين نمايان می گردد و در روابط طبقات ديگر زوجين كمتر به نظر می رسد كه واجد آثار

 هر يك از زوجين با والدين ديگری ممنوع می باشد، منع قضاوت: داوری، شهادت هر يك از زوجين برای بستگان طبقه اول و دوم ديگری.

 

 ـ قرابت رضاعی4
ر اين زن از رضاع )به فتح و كسر را( در لغت به معنی شير دادن می باشد و در اصطالح عبارت از شير خوردن طفلی از زنی كه شي

فحل ديگری به وجود آمده است و مرتضعه مادر طبيعی و نسبی طفل محسوب نمی گردد. هم در فقه اماميه و هم در قانون مدنی يكی از 

ر اقسام قرابت سه گانه قربت رضاعی می باشد و تنها اثر حقوقی اين قرابت حرمت ازدواج طفل و مادر با بستگان ديگری می باشد فقها غالبا د

آنچه كه سبب  (1)باب قرابت رضاعی با اين عبارت حرمت نكاح را در اثر شير خوردن قائل هستند: انما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب.

 حرمت نكاح در قرابت نسبی می شد در قرابت رضاعی نيز جاری است.
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كه نمونه بارز آن شير خوردن نبی اكرم  قرابت رضاعی سابقه ديرينه دارد حتی قبل از ظهور اسالم در جزيره العرب وجود داشته

از دايه خود به نام حليمه سعديه می باشد. حرمت نكاح در قرابت رضاعی مستند به آيات و روايات زيادی است كه من « صلی اهلل عليه و آله»

خداوند در اين آيه می فرمايد: ( 3) (23نساء/«.)مْ مِنَ الرَّضاعَة أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُ وَأُمَّهاتُكُمُ الالَّتی» باب مثال آيه ای از قرآن ذكر می گردد: 

مادران رضاعی و خواهران رضاعی از موارد حرمت ازدواج می باشند. هر چند كه خداوند تبارک و تعالی در اين آيه فقط مادران و خواهران 

يحرم بالرضاع ما »با عبارت ( 13) «الرضاع لحمة كلحمة النسب »رضاعی را ذكر نموده ولی فقهای اماميه با استناد به حديث مشهور نبی اكرم

دامنه حرمت رضاعی را توسعه داده اند. حرمت رضاعی كه واجد آثار حقوقی می باشد بايستی دارای چه شرايط و اوصافی « يحرم بالنسب

ح ذيل مقرر نموده اند و چنانچه يكی از اوصاف باشد؟ فقها و قانون مدنی برای حرمت رضاعی كه واجد اثر حقوقی می باشد شرايطی را به شر

 ذيل را فاقد باشد قرابت رضاعی حاصل نمی شود.

 قانون مدنی كه برگرفته از متون فقه اماميه می باشد. 1312شرايط ذيل الذكر عينا برگرفته از ماده 

روط بر اينكه اوال شير زن از حمل مقرر می دارد: قرابت رضاعی از حديث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبی است مش 1312ماده 

دفعه متوالی شير كامل خورده باشد  15مشروع باشد. ثانيا شير مستقيما از پستان مكيده شده باشد. ثالثا طفل الاقل يك شبانه روز و يا 

ل از تولد او باشد. خامسا بدون اينكه در بين آن غذای ديگر و يا شير زن ديگری را بخورد. رابعا شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سا

 مقدار شيری كه طفل خورده است از يك زن و شوهر باشد.

شرايط قرابت رضاعی عبارتند از: اول شير زن از حمل مشروع باشد. اولين شرط قرابت رضاعی اين است كه شير زن از ازدواج صحيح 

ت رضاعی ايجاد شود. بنابراين در صورتی كه دو نفر بدون علقه و قانونی و طفل تولد يافته ناشی از ازدواج صحيح و قانونی باشد تا حرم

زوجيت مرتكب رابطه نامشروع گردند و النهايه طفلی از آنها متولد گردد و مادر طفل طبيعی به طفل ديگر شير بدهد و واجد تمام شرايط 

شير خورنده با مادر طبيعی محرم نخواهد بود و قانون بدون شرط اول باشد قرابت رضاعی ايجاد نخواهد شد و بنابراين طفل  1312ماده 

 حرمت ازدواج يا نكاح نيز صدق نمی كند.

دومين شرط قرابت رضاعی اين است كه شير مستقيما از پستان مرتضعه مكيده شود. علی هذا با توجه به شرط مذكور چنانچه شير 

حقوقدانان معتقد بر اين هستند كه قرابت رضاعی ايجاد نمی گردد و  زن دوشيده شود و در داخل ليوان و يا استكان ريخته شود، تمام فقها و

 به نظر می رسد لزوم شرط مذكور بيشتر ناظر به وضعيت فيزيولوژيكی می باشد چونكه طبيعت و خصايص زن در طفل تكوين پيدا می كند.

عه متوالی شير كامل خورده باشد و در اين دف 15سومين شرط الزم برای قرابت رضاعی اين است كه طفل الاقل يك شبانه روز و يا 

بين غذای ديگر و يا شير زن ديگری را نخورد و فاصله هم ايجاد نشود. چنانچه شير دادن فاقد يكی از اوصاف مذكور باشد قرابت رضاعی 

در بين دفعات شير زن ديگری  بار متوالی شير بدهد يا در بين دفعات شير دادن غذا به طفل بدهد يا 11ايجاد نمی گردد مثال زن به طفل 

 را به طفل بخورانند، قرابت رضاعی حاصل نمی شود.

چهارمين شرط قرابت رضاعی اين است كه شير خوردن طفل قبل از سن دو سال باشد بنابراين اگر طفل با تمام شرايط باال در سن 

 باالی دو سال از زنی شير بخورد، قرابت رضاعی حاصل نمی شود.

ابت رضاعی اين است كه شيری كه طفل می خورد بايستی از شير يك زن و مرد باشد. با وجود اين شرط چنانچه پنجمين شرط قر

مردی دو زن داشته و زنهای او با هم به طفلی شير بدهند قرابت رضاعی حاصل نمی شود. همچنين در صورتی كه زنی به طفلی از يك 

 رش شير بدهد، بين اين دو طفل قرابت رضاعی حاصل نمی شود.شوهر شير داده باشد و به طفلی ديگر از شوهر ديگ

از مجموع مطالب فوق اينگونه می توان نتيجه گرفت كه ترعيف قرابت رضاعی به قرابتی اطالق می شود كه طفلی از زنی با جميع 

واجد جميع آثار و احكام حقوقی نيست شرايط مقرر قانونی شير بخورد بين اين طفل با اقربای زن قرابت حاصل می شود و اين قرابت حاصله 

بلكه تنها اثر قرابت رضاعی فقط حرمت نكاح می باشد ولی آثار ديگر نسب قانونی يا قرابت نسبی را واجد نمی باشد از قبيل حضانت، ارث، 

 واليت و نفقه و غيره.

ن طفلی را در اثر حمل به شبهه شير در خصوص شرط اول سوالی كه وجود دارد اين است كه چنانچه حمل در اثر شبهه باشد و ز

 بدهد قرابت رضاعی حاصل می شود يا خير؟

در كتاب الروضه البهيه فی شرح المعه الدمشقيه معتقد بر اين است كه چنانچه در اثر حمل به شبهه  ش.(1372) مرحوم شهيد ثانی

  (11)به طفلی شير بدهد قرابت رضاعی حاصل و ايجاد می گردد.

با نقل قول فقها معتقد بر اين است كه چنانچه حمل به شبهه باشد و   1در كتاب حقوق مدنی جلد ش.( 1371)ی مرحوم دكتر امام

 طفلی از اين شير بخورد قرابت رضاعی حاصل می شود.

هه به نظر می رسد كه با چنين شرايطی نيز قرابت رضاعی حاصل گردد چون كه قانون گذار برای حمل به شبهه يا طفل متولد از شب

 مانند حمل مشروع و قانونی كليه آثار و احكام را قائل شده، لذا استثناء اين مورد خالف اصل مسلم می باشد.
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 تلقيح مصنوعی  - 5
از داخل كردن منی مرد به وسيله آالت پزشكی و  (12)تلقيح در لغت به معنی آبستن كردن آمده است و تلقيح مصنوعی عبارت است

 يا هر وسيله ديگر غير از مقاربت در رحم زن كه موجب آبستن شدن زن گردد.

تلقيح مصنوعی از پديده های نسبتا جديد و زائيده دانش امروزی می باشد. تلقيح مصنوعی در ابتدا برای تكثير گياهان و حيوانات در 

اين روش برای انسان ها نيز به كار می رود كه ممكن است به داليلی از قبيل عنن يا به وسيله انزال سريع منی نظر گرفته شده ولی اخيرا 

 مرد، همسر او حامله نگردد و در نهايت مجبور به انجام اين عمل می شوند.

وعی نطفه شوهر به او آبستن امكان تلقيح مصنوعی نطفه مرد به زن اين پرسش را ايجاد می كند كه اگر زن در نتيجه تلقيح مصن

 شود، آيا چنين طفلی را بايد فرزند آن دو شمرد يا به دليل عدم وقوع نزديكی بين زن و شوهر يا نامتعارف بودن لقاح نسب نامشروع است؟

 لذا لقاح مصنوعی از دو ديدگاه مورد بحث قرار می گيرد:

 عيت لقاح است.ـ از ديدگاه حكم تكليفی و آن جواز و يا عدم جواز و ممنو1

 ـ از ديدگاه حكم وضعی و نسبت به طفلی كه از آن موجود می گردد.2

برای جواب به اين دو ديدگاه مستلزم مراجعه به قانون مدنی، ديدگاه فقها و احيانا تقسيم لقاح مصنوعی به تلقيح مصنوعی از منی 

 شوهر و تلقيح مصنوعی از منی غير شوهر می باشيم.

ان مقررات در زمينه لقاح مصنوعی و جواز و يا ممنوعيت آن و مشروعيت و يا عدم مشروعيت طفل حاصل از آن در قانون مدنی اير

قانون آيين دادرسی مدنی  3پيش بينی نشده ولی با توجه به اظهار نظر فقها و مراجع تقليد كه در صورت عدم وجود قانون بنا بر تجويز ماده 

 د مورد بررسی واقع می شود.كه يكی از منابع حقوق خصوصی می باش

 الف( تلقيح مصنوعی از منی شوهر

می توان گفت كه تلقيح مصنوعی با اسپرم شوهر در حقوق ايران جايز است و طفل حاصل از آن واجد تمام امتيازات فرزند مشروع می 

پس فرزند متولد شده از چنين تلقيح قانونی باشد. مضافا اينكه در مورد تلقيح مصنوعی با اسپرم شوهر هيچگونه منع قانونی وجود ندارد. 

 دارای تمام آثار و احكام می باشد.

قانون مدنی طفل متولد در زمان زوجيت در صورتی به شوهر نسبت داده می شود  1151ممكن است گفته شود كه بنا به تجويز ماده 

ه نزديكی شمرد. بنابراين در صورتی كه رابطه جنسی بين زن و كه بين او و زن نزديكی واقع شده باشد به گونه ای كه بتوان طفل را در نتيج

زن شوهر موجود نباشد، نبايد فرزند را به شوهر نسبت داد. اما به نظر می رسد كه اين استدالل ناصواب باشد، چونكه اشاره قانون به نزديكی 

 كه صرف نزديكی را مشروع ساختن نسب تلقی نمايد.و شوهر ناظر به راه متعارف و عادی ايجاد جنين است و از قانونگذار بعيد است 

برحسب مستفاد از ادله شرعيه »طبق استفتاء به عمل آمده از حضرت آيه العظمی گلپايگانی)ره( در اين خصوص چنين می فرمايند: 

  (13)«ت است.نطفه مرد به هر نحو در حليله اش قرار بگيرد جايز است و ملحق به هر دو حليله است و توارث از طرفين ثاب

اشكالی نيست در اينكه تلقيح نطفه »در مورد تلقيح مصنوعی با نطفه شوهر چنين می فرمايد: ق .(1121)حضرت امام خمينی)ره(

  (11) «مرد در همسر خود او جايز است هر چند كه واجب است در اين كار از مقدمات حرام اجتناب شود.

ده به وسيله لقاح مصنوعی از منی شوهر را قانونی دانسته و طفل متولد از آن دارای طفل متولد ش ش.(1371)جناب آقای دكتر امامی

 كليه آثار و احكام خواهد بود.

عالوه بر مشروع دانستن عمل تلقيح منی شوهر در رحم زن،  2در كتاب حقوق خانواده جلد ش.(  1333)جناب آقای دكتر كاتوزيان 

 دارای كليه آثار و احكام می داند.طفل متولد از آن را دارای نسب مشروع و 

و نقل نظريات حقوقدانان اينگونه  ق .(1121)و امام خمينی)ره(  ش.(1372فتاوای آيه العظمی گلپايگانی)ره()علی هذا با توجه به نقل 

نيز چنين اقتضاء استنباط می شود كه تلقيح مصنوعی از منی شوهر در داخل رحم زن بدون هيچ ترديدی عمل مباح و جايز و اصل اباحه 

 می كند.

النهايه وقتی كه بنا به اصل اباحه وقتی عمل، عمل مشروع و صحيحی تلقی شد نتيجه آنكه طفل ناشی از عمل مذكور نيز مشروع و 

 دارای نسب قانونی و واجد كليه آثار و احكام قانونی مانند نسب مشروع قانونی خواهد بود.

 اجنبی ب( طفل متولد از لقاح مصنوعی منی مرد

در صورتيكه به وسيله لقاح مصنوعی از منی مرد اجنبی، زنی حامله شود. خواه زن مزبور شوهردار باشد يا آنكه شوهر نداشته باشد، 

 طفلی كه از آن متولد می گردد، به دو صورت زير خواهد بود:
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 ـ جهل زن و مرد به عمل لقاح:1

گرفته به نحو شبهه و بدون علم و اطالع می باشد. مثل اينكه زن خيال می گاهی زن و مردی كه بين آنها تلقيح مصنوعی صورت 

كرده كه اين نطفه كه در او تلقيح می شود نطفه شوهر اوست و بعدا معلوم می شود كه چنين نبوده است. با توجه به رافعيت مسئوليت در 

آن مشروع مانند ولد به شبهه دارای  كليه آثار و احكام  صورت جهل به حكم يا موضوع اين عمل صورت گرفته صحيح است و طفل متولد از

 قانونی است.

حكم چنين فرزندی مانند حكم وطی به شبهه است و فرزند »نيز در اين خصوص مقرر می دارند كه:  ش.(1371)مرحوم دكتر امامی

 . (12( )15) «متعلق به زن و مرد صاحب نطفه است

 علم و اطالع مرد و زن حاصل شود.ـ تلقيح مصنوعی با نطفه بيگانه و با 2

هرگاه در چنين لقاحی مرد و زن آگاه به اين عمل باشند، خواه اينكه مرد و زن يكديگر را بشناسند و يا نشناسند، در صورت الحاق 

 طفل متولد ناشی از اين عمل به مادر و صاحب نطفه بين حقوقدانان اختالف نظر است.

فلی را در حكم ولد زنا می دانند و در اين زمينه چنين استدالل كرده اند كه آنچه سبب انتساب برخی از فقها و حقوقدانان چنين ط

طفل به پدر و مادر می شود رابطه زوجيت بين آنان با اعتقاد وجود چنين رابطه ای است. بنابراين در هر موردی كه اين عامل اصلی وجود 

ع )زنا( باشد و يا ساير تماس های بدنی )مانند تفحيذ( يا تلقيح مصنوعی بايد نسب را نداشته باشد، خواه دليل آبستنی زن نزديكی نامشرو

 (17)نامشروع دانست و برعكس در هر جا كه واسطه زناشويی يا شبهه محقق باشد به هر وسيله ای كه زن آبستن شود نسب مشروع است.

قرار دادن »و مرد اجنبی را با اين عبارت جايز ندانسته است: نيز تلقيح مصنوعی بين زن  ش.(1372)مرحوم آيه ا... گلپايگانی)ره(

 ( 11)« نطفه مرد در رحم اجنبيه جايز نيست چه با شوهر و چه بی شوهر.

قانونی كه فقط طفل متولد از زنا را ملحق به  1127قانون مدنی و نيز ظاهر ماده  121برخی از حقوقدانان با استفاده از اطالق ماده 

قانون مدنی كه فقط والد الزنا را از ارث محروم نموده است، اظهار نظر نموده اند كه هر فرزند  111يعی نمی داند و نيز ماده پدر و مادر طب

طبيعی قانونی است مگر آنكه قانون تصريح برخالف نموده باشد و موردی را كه قانون نشناخته ولد زنا است كه ملحق به كسی كه مرتكب زنا 

ر بقيه موارد ملحق به پدر و مادر است و فرقی بين پدر و مادر از جهت آن كه به وسيله طبيعی منی در رحم زن قرار شده نمی گردد و د

 ( 13) گرفته يا به وسيله مصنوعی نمی توان گذارد.

صاحب  بعضی از حقوقدانان در جهت تاييد اين نظريه به مساله مساحقه با نقل قول فتاوای فقهايی همچون شيخ طوسی، محقق و

هر گاه از طريق مساحقه نطفه مرد اجنبی وارد رحم زن شود و طفلی از آن پديد آيد، اين طفل متعلق به صاحب نطفه »مسلك گفته اند: 

 (23) «.است

طفل متولد از بارور كردن تخمك و تركيب نطفه مرد و زن در »در اين خصوص چنين می فرمايد: ق.(1115) آقای دكتر شهيدی

ر درون لوله آزمايشگاهی ملحق به صاحب نطفه خواهد بود زيرا از يك طرف نسب طبيعی محقق است و از طرف ديگر برای خارج از رحم د

پيدايش نسب مشروع قانونگذار خصوصيت ديگری را نظير انجام رابطه جنسی بين مرد و زن الزم ندانسته است. حكم حقوقی مزبور نه تنها 

رابطه زوجيت وجود داشته باشد بلكه حتی بعيد نيست گفته شود در صورتی هم كه طرفين از اين در موردی است كه بين دو طرف نطفه 

حيث با يكديگر بيگانه باشند، جريان پيدا می كند و طفل با ايشان نسب قانونی خواهد داشت. در اين صورت تحقق نسب طبيعی مسلم 

 (21) «.است

و اما اگر زن علم و عمد داشته باشد »مرد بيگانه و الحاق فرزند چنين می فرمايند:  در مورد تلقيح با نطفهق.( 1121)امام خمينی)ره( 

 (22) «كه نطفه مرد اجنبی در او تلقيح می شود در ملحق شدن فرزند به او اشكال است هر چند كه اشبه الحاق آن می باشد.

ابن التلقيح يلحق بامه، النه ولد حقيقه، و ال دليل علی » و برخی ديگر از فقها و مراجع نسب را فقط نسبت به مادر شرعی دانسته اند:

 (23) «فيه عن الزانيه ال يشمل المقام.نفيه و مادل علی ن

از مطالعه نظرات و فتاوای فقها و حقوقدانان چنين بر می آيد كه تمايل اكثريت آنان به مشروع و قانونی دانستن نسب اطفال ناشی از 

قانون آيين دادرسی مدنی مبنی بر مراجعه به متون فقهی در صورت فقد قانون و از  3توجه به تصريح ماده تلقيح مصنوعی می باشد و با 

آنجا كه فتوای حضرت امام)ره( اصوال مالک عمل قرار می گيرد حضرت امام)ره(  اين طفل را نسب مشروع دانسته است و فقط در باب ارث 

 با حالت احتياط برخورد نموده است.

ه نظرات و فتاوی حقوقدانان و فقها و مراجع چنين بر می آيد كه تمايل اكثريت آنان به مشروع و قانونی دانستن نسب اطفال از مطالع

 ناشی از تلقيح مصنوعی می باشد حتی اگر اين تلقيح بين بيگانگان صورت گرفته باشد. صاحبان اين نظر عالوه بر اين كه استدالل قوی كه از

در خور توجه است در حقوق ايران كه در صورت فقدان قانون بايد به فتاوای معتبر و منابع فقهی مراجعه نمود كه نظر مصلحت اجتماعی 

 اكثريت فقهای معاصر علی الخصوص حضرت امام)ره( كه فتوای معظم له مورد عمل اكثريت مردم ايران می باشد، نيز بر اين اعتقاد دارند.
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قضايی آشكار شده، همانگونه كه گذشت تلقيح بين زن و شوهر بدون اشكال بوده و طفل دارای نسب با وجود اين فتوا راه اظهار نظر 

شرعی و قانونی است و تلقيح بين مرد و زن بيگانه بدون اطالع در حكم شبهه می باشد و تلقيح بين بيگانگان همراه با عمد و اطالع الحاق 

ولی در باب ارث به راه حل بينابينی نظر داده اند. نه وی را به كلی محروم و نه مالك تمام  نسب را اشبه و رعايت احتياط را الزم دانسته اند

 ارث دانسته اند. بلكه بايد ورثه با وی مصالحه نمايند. به دليل مستحدثه بودن موضوع در آثار فقهای سابق چنين نظری در اين خصوص ارائه

 نشده است.

 

 نتيجه گيري 
يافته و تأمل در آثار فقهاى گرانقدر اسالم و انديشمندان حقوق اسالمى، در خصوص تلقيح مصنوعى و  بر طبق بررسى هاى انجام

وضعيت نسب مولود حاصل از آن، اختالف نظرهاى عميق و ريشه اى ميان آنان ديده مى شود كه به دليل نوظهور بودن اين روش بارورى در 

ر مى رسد. برخى از صاحبان افتا و فقه پژوهان، در تأييد و پذيرفتن آن با استناد به توليدنسل در عصر حاضر اين اختالفات طبيعى به نظ

پاره اصاله االباحه، حكم به برائت شرعى و عقلى را در همه اقسام تلقيح مصنوعى جارى دانسته اند و به جواز مطلق اعتقاد دارند؛ در حالى كه 

ى از آيات قرآن كريم دانسته و در جميع صور تلقيح، فتوا به حرمت داده اند و به اى ديگر از فقيهان، اين عمل را مخالف نص صريح برخ

 ممنوعيت مطلق اعتقاد دارند. بعضى از فقيهان نيز بين تلقيح نطفه شوهر با تخمك همسر شرعى و قانونى، و تلقيح اسپرم و نطفه مرد بيگانه

ل شده اند. در صورت نخست نيز برخى از قائالن به جواز، آن را مشروط به و تخمك زنى كه آميزش آنها با يكديگر جايز نيست، تفصيل قائ

رعايت كامل جهات شرعى و پرهيز از ارتكاب مقدمات حرام و نيز حصول ضرورت و عسر و حرج دانسته اند؛ و در صورت اخير، بيشتر مراجع 

منع اين امر، آنان به اطالقات و عمومات پاره اى از آيات قرآن  و صاحب نظران، عقيده به عدم جواز يا احتياط در ترک دارند؛ كه در تحريم و

كريم، رواياتى از ائمّه اطهار عليهم السالم، اصل احتياط در فروج، و جلوگيرى از اختالط انساب تمسك جسته اند. با اين وصف، با بررسى 

قسام و صور تلقيح مصنوعى و نيز استدالل ايشان در رد ادله ديدگاه ها و نظرات مختلف، به نظر مى رسد، استدالل قائالن به جواز در همه ا

انين حرمت ـ مخالفان به آنها استناد كرده اند ـ قوت بيشترى دارد و موجه مى باشد. اين ديدگاه مى تواند به قانونگذار در اصالح و تدوين قو

 نهد، داراى نسب شرعى و قانونى است. مربوطه بسيار كمك كند. از اين رو، طفلى كه از اين طريق پا به عرصه گيتى مى

همچنين به لحاظ در نظر گرفته شدن مصلحت اجتماعى چنين اطفالى، اين ديدگاه قابل دفاع به نظر مى رسد؛ چراكه با عقيده به 

آيد؛ زيرا افرادى  داشتن حقوقى مساوى با ديگر اطفال قانونى و عدم تبعيض ميان آنان، از بروز مشكالت ايشان در آينده ممانعت به عمل مى

كه براى حل مشكالت عده اى ديگر از افراد جامعه اسالمى كه عمدتا همان زوجين نابارورند، تولد يافته اند و قهرا هم به شيوه تلقيح 

ر مصنوعى متولد مى شوند، به حكم عقل سليم و منطق عدالت و انصاف، نبايد براى آنان دشوارى هايى به وجود آيد و بايد همچون ديگ

 شهروندان نظام اسالمى، در جهت آرامش و رفاه آنان در زندگى گام برداشت.

كه در مورد نسب، حقيقت شرعيه وجود ندارد و شارع مقدس در ارتباط با حقيقت نسب، از عرف پيروى  بنابراين، با عنايت به اين

و اين امر، با يافته هاى دانش ژنتيك و نظر متخصصان  كرده است، مطابق قاعده، پدر او مرد صاحب اسپرم، و مادر او زن صاحب تخمك است

رويان شناسى نيز مطابق مى باشد كه به تبع برقرارى رابطه نسبى، همه احكام مترتب بر نسب شرعى و قانونى، مانند احكام نفقه اقارب و 

ن ملقوحه، بايد يادآور شد، در صورتى كه ديگر حقوق و تكاليف متقابل ميان آنان حكم فرماست. در خصوص رابطه چنين مولودى با شوهر ز

بتوان طبق اماره قاعده فراش، طفل را به مشارٌاليه منسوب كرد، طفل به او ملحق مى شود. در غير اين صورت، طفل به صاحب نطفه ملحق 

 داشت.مى شود و شوهر زن ملقوحه، هيچ رابطه ژنتيكى و خونى با طفل ندارد و ميان آنان قرابت نسبى وجود نخواهد 
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 منابع و مراجع
 كريم قرآن [1]

 .ش1371 اسالميه، انتشارات: قم ،1چ ،1 ج مدنی؛ حقوق سيدحسن؛ امامی، [2]

 . ق1113 الذخائر، دار بيروت، ،1 چ المعاصر؛ الفقه فی بحوت حسن؛ جواهری، [3]

 .ق1131 االسالميه، المكتبه تهران، ،5چ الشريعه؛ مسائل تحصيل الی الشيعه وسائل الحسن؛ بن محمد عاملی، حر [1]

 .ق1125 العربی، دارالمورخ الصالحين؛ منهاج علی؛ سيد سيستانی، حسينی [5]

 .ق1122 دارالهادی، بيروت،  ،1الشريعة؛چ و العلم بين الصناعی الدين؛التلقيح شهاب حسينی، [2]

 .ش1371 الوسيله، دار ،2چ االستفتائات؛ اجوبه علی؛ سيد ای،خامنه [7]

 .تا بی السالم، عليهم البيت اهل فقه ،12 ش ،1 سال التلقيح؛ محسن؛ خرازی، [1]

 .ق1112 العلم، مدينه قم، ،1چ الشرعيه؛ المسائل ابوالقاسم؛ سيد خويی، [3]

 داوری، كتابفروشی انتشارات قم، ،1چ ،5ج الدمشقيه؛ اللمعه شرح فی البهيه الروضه العاملی؛ الجبلی الدين زين ثانی، شهيد [13]

 .ق1113

 مجد، فرهنگی و علمی مجمع تهران، حقوقی؛ مقاالت مجموعه ، آزمايشگاهی كودک حقوقی وضعيت مهدی؛ ، شهيدی [11]

 .ق1115

 .ش1312 تمار، ميثم قم،  ،7چ المسائل؛ مجمع يوسف؛ صانعی، [12]

 .ش1312 تهران، دانشگاه انتشارات ،2چ ،2ج ؛ خانواده حقوق ؛ اسداهلل و سيدحسين امامی، و صفايی [13]

 دانشگاه انتشارات ايران؛ و فرانسه حقوق در جنين انتقال و پزشكی كمك با مصنوعی مثل توليد سيدحسين؛ ، صفائی [11]

 .ش1313.تهران

 .تا بی ، قم ،5چ ،2ج المسائل؛ جامع محمد؛ لنكرانی، فاضل [15]

 .تهران اسپادان، بنكدار، مجيد: تدوين هش،1311 ايران، اسالمی جمهوری مدنی قانون [12]

 .ق1132 للمطبوعات، االعلمی موسسه الفقيه؛ يحضره ال من بابويه؛ بن علی بن محمد ،(صدوق شيخ) قمی [17]

 .ش1333 دانش، گنج انتشارات ،2 ج ؛ خانواده حقوق ناصر؛ كاتوزيان، [11]

 .ش1372 الكريم، دارالقرآن ناشر المسائل؛ مجمع ؛ محمدرضا گلپايگانی، [13]

 علوم نشر مركز مدنی؛ قانون 1157 تا 1331 مواد آن، انحالل و نكاح: خانواده حقوق فقهی بررسی مصطفی؛ داماد، محقق [23]

 .ش1325اسالمی،

 .ش1311السالم، عليهما دارالحسنين الخمسه؛ المذاهب علی الفقه جواد؛ محمد مغنيه، [21]

 .ق1127 ،السالم عليه طالب ابى بن على امام مدرسه انتشارات ،1ج جديد؛ استفتائات ناصر؛ شيرازی، مكارم [22]

 .ق1121 خمينی، امام آثار نشر و تنظيم موسسه ،1چ الوسيله؛ تحرير ؛ اهلل روح سيد خمينی، موسوی [23]
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