مطالعات فقهي و فلسفي
سال سوم ،شماره  ،21زمستان 2932
صفحات  201ـ 93

حکم فقهی رحم اجارهای


نسرین کریمی ،زهرا مهتری

(تاریخ دریافت3131/20/31 :؛ تاریخ پذیرش)3131/21/33 :

چکیده
یکی از پدیده های نوین جامعه بشری تولد کودک از طریق رحم اجاره ای است .که طی آن بانوی صااح رحام ،نطفاه یاا جنافن فارد
دیگری را در رحم خود حمل می کند و پس از طی دوران بارداری و زایمان ،بر مبنای قراردادی از پفش منعقد شده ،ناوزاد حاصال را باه
زوج طرف توافق (والدین حکمی یا متقاضی) تحویل می دهد .اساتفاده از رحام اجااره ای در ساای هاای اخفار ماورد توجاه ب افاری از
اندیشمندان و فقها قرار گرفته است .از آن جا که دلفل روشنی بر حرمت عمل مذکور در دست نف ت عمل باه اصال برا ات تنهاا گ یناه
مورد وفاق می تواند باشد با توجه به اصل مذکور و با توجه به عدم دلفل به تحریم از سویی و احراز عدم مخالفت چنفن عملی با شاریعت
از سوی دیگر ،می توان ادعا کرد که گرفتن تخمک از زن و لقاح آن با اسپرم مرد در خاارج و ساپس جاایگ ینی آن در رحام زن دیگار،
محکوم به جواز می باشد و فقط از آیات ،روایات ،ابواب فقهی مرتبط و اصوی و کلفات فقه شفعه و از ادله و روایات خاص مربوط به شافوه
های غفر طبفعی تولفد مثل ،می توان احکام و آثار این روش را استنباط کرد .اگر گروهی از فقها به کارگفری این روش را مورد تردید قرار
داده اند ،احتماال به جهت بفم از ارتکاب کارهای مقدماتی حرام نظفر اخذ تخمک از زن توسط نامحرم و یا اخذ اسپرم به روش غفر مجااز
بوده است.

کلیدواژگان
اجاره رحم ،تلقفح مصنوعی ،ن

پدری ،ن

مادری.

 نویسنده مسئول :دكتری ،هيأت علمي ،دانشكده علوم انساني ،گروه فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحدد مد  ،دانشد اه د اد
اسالمي ،م  ،ایران ،رایانامهnasrinkarimi1358@yahoo.com :
 دانشجوی كارشناسي ارشد ،دانشكده علوم انساني ،گروه فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحد مد  ،دانشد اه د اد اسدالمي،
م  ،ایران
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مقدمه
در سال های اخير ا این روش درمان ناباروری ،در ایران نيز اسدتااده مدي شدود .تلقدي مندنوعي
مي تواند باعث حل مشكالت بسياری ا خانواده ها شود كه ا نعمت داشتن فر ند محروم اند .ولي
البته همچون دی ر مسائل جدید ،باعث ن راني ها و مخالات هایي ه شده است .این مسأله فقد
ا جنبه فقهي و حقومي اهميت ندارد و چه بسا جنبه های اخالمي و اجتمداعي دن مهد تدر باشدد.
مسائلي همچون تركيب اسپرم با تخمك در خارج ا رح  ،انتقال جنين وجين به رح

ن ثالدث،

تركيب اسپرم مرد و ن بي انه ،اهداء تخمك /جنين و ...
تلقي مننوعي انواع گوناگوني دارد :ا جمله تلقي مننوعي با اسپرم شوهر ،تلقدي مندنوعي
با اسپرم.
در این نوشته ،دنچه بيشتر مورد توجه است بررسي احكام وضعي و تكليادي اسدتااده ا رحد
اجاره ای ،بررسي نسب و دثار دن ا جمله ارث ،ناقه ،والیت و  ...طال حاصل ا این طرق اسدت.
به این معنا كه طال حاصل ا روش رح اجاره ای به چه كس یا كساني ملحق مي شود و دثار این
الحاق چيست؟ و همچنين نظرات فقها مورد بررسي مرار مي گيرد.
تعاريف و مفاهیم
رحم
الف) تعريف لغوي رحم

رح در لغت به معنای هدان و بچه دان دمده است ( .معين ،0631 ،ص)633
همچنين بنا به نقلي :رح محل رشد و ظرف جنين در بطن است( .سعدی0011 ،ق)
ب) تعريف اصطالحي رحم

رَحِ یا ِهدان ،اندامي است در بدن جنس ماده پستانداران كه جنين در دن بهوجدود دمدده و رشدد
ميكند تا هن ام ایمان فرا رسد( .نایب اده )0611 ،رح  ،در اصدل یكدي ا اعیدای داخلدي ن
است كه به واسطه دن جنين را حمل ميكند( .صدر0041 ،ق)
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اجاره
الف) تعريف لغوي اجاره

اجاره در لغت به معني پاداش عمل ،اجرت و مزد است( .مكي عاملي)0611 ،
همچنين اجاره به معنای پناه دادن ،به فریاد رسيدن  -به مزد گرفتن-كرایه است( .معين)0636 ،
ب) تعريف اصطالحي اجاره

در اصطالح عقدی است كه به موجب دن مستأجر ،در برابر مالي كه به موجر ميدهد ،برای مددت
معين مالك منافع عين مستأجره ميشود .یعني همان سلطه و اختيار استااده مالك را ا عدين مدورد
اجاره دارد .بنابراین اجاره ،عقدی تمليكي ،معوض و مومت ميباشد( .نایب اده)0611 ،
همچنين اجاره عبارت است ا یك نوع عقد و معامله ای كه نتيجه دن تمليك مناعتدي ا مندافع
است مانند مناعت خانه ،كه در دن ندگي مي كند ،مناعت ماشين ،كشدتي ،هواپيمدا بدرای حمدل و
نقل و سواری است در مقابل مال معيني كه ممكن است دن ه ا منافع یا ا اعيدان باشدد( .عالمده
حلي)0613 ،
در اصطالح فقه عبارت است ا تمليك مناعت معلوم به عوض معلوم و یدا عقددی اسدت كده
ثمره دن چنين باشد( .مكي عاملي)0611 ،
رحم اجاره اي

شيوه ای است برای دست یابي وج های نابارور به فر ند كه بده موجدب دن ،مدادر جانشدين بده
وسيله ی روش های كمكي توليد مثل و با استااده ا جنين حاصل ا اسپرم والدین حكمي بداردار
مي شود و پس ا تولد ،او را به وج طرف توافق تحویل مي دهد( .عليزاده)0614 ،
جنین
الف) تعريف جنین

جنين موجودی است كه هنو در رح مادر به رشد خود ادامه مي دهد( .معين)0631 ،
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ب) جنین اهدايي

نطاه حاصل ا تلقي خارج ا رحمي وج های مانوني و شرعي است كده ا مرحلده بداروری تدا
حداكثر پنج رو خواهد بود .این جنين مي تواند به دو صورت تا ه و منجمدد باشدد( .نایدب اده،
)0611
اهداي جنین و انواع آن
الف) تعريف اهداء جنین

در بسياری ا موامع تعداد جنين هایي كه ا وجين تحت درمان نا ایي جمع دوری مي شود بيشتر
ا تعدادی است كه برای انجام یك دوره درماني مورد نيا است .در این حالت جنين هدای اضدافه
بر منرف منجمد شده و برای دوره های درماني بعد مورد استااده مرار مي گيرند.
استااده ا جنين های منجمد شده در انتقال های بعدی ،تقریبا شانس معادل  61درصد را بدرای
حامل ي به وجين مي دهد .در بسياری ا موارد ،وجين پدس ا حاملده شددن ا اسدتااده مجددد
جنين های منجمد شده خود ،خودداری نموده و دمادگي اهداء دن ها را بده وج هدایي اعدالم مدي
كنند كه اسپرم و تخمك ندارند.
واگذاری داوطلبانه (رای ان یا در مقابل عوض) یك یا چند جنين ،ا وج های واجدد شدرای
مقرر در مانون ،به مراكز مجا تخنني درمان ناباروری برای انتقال بده وج هدای متقاضدي دارای
شرای مندرج در مانون را اهدای جنين گویند( .نایب اده)0611 ،
ب) انواع اهدا جنین

اهداء جنين دارای امسامي است:
قسم اول

اهداء جنين ن و شوهر به ن اجنبي كه فامد تخمك است ،ولي رح او مابليت پرورش جندين را
دارد ،ا تخمك ن و اسپرم شوهر تشكيل جنين داده و به رح

ن نا ا انتقدال دهندد؛ یعندي ن و

مرد باروری ،جنين خود را به وجين ناباروری كه فامدد تخمدك و اسدپرم هسدتند ولدي رحد
مابليت حمل دارد ،اهدا مي كنند.

ن
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قسم دوم

در این مس نيز صاحبان جنين ن و شوهرند و جنين را به ن دوم صاحب اسپرم (هووی صاحب
تخمك) هدیه ميكنند .هرگاه مردی صاحب دو همسر بوده كه یكي توانایي حمل داشته اما تخمك
نداشته باشد ،جنين حاصل ا لقاح یكي را به رح همسر دوم انتقال ميدهند( .مبلهای)0611 ،
تلقیح مصنوعي و انواع آن
الف) تعريف لقاح (تلقیح مصنوعي)

لقاح در لغت به معنای دبستن شدن و تلقي به معني دبستن كردن اسدت و معندي اصدطالحي دن ا
معني لغوی دن مطابقت نموده و اصطالحا تلقي مننوعي عبارتست ا داخل كدردن نطاده مدرد در
ن به وسيله دالت پزشكي یا هر وسيله دی ر غير ا مقاربت و نزدیكي كه سه نوع مابلتنور

رح

است( .امامي)0606 ،
ب) انواع تلقیح مصنوعي

در جهان امرو با پيشرفت دانش پزشكي ،بسياری ا وجهای نابارور ،مشكل خود را با استااده ا
روشهای نوین باروری مانند تلقي مننوعي برطرف ميكنند .روشهدای تلقدي مندنوعي شدامل
لقاح داخل رحمي ،لقاح خارج رحمي ،اهدای جنين ،اهدای گامت و رح جای زین است.
 )0لقاح داخل رحمي ،اسپرم را با ابزار پزشكي جدید به داخل رح

ن انتقال ميدهند تا لقاح

انجام گيرد.
 )4لقاح خارج ا رح انجام مي شود و دن اه نطاه بارور شدده بده وسديله ابدزار جدیدد درون
رح مرار مي گيرد.
 )6لقاح و بستن نطاه و تشكيل جنين تا دخرین مرحله خارج ا رح انجام ميگيرد( .نظدری،
)0611
نسب
الف) تعريف لغوي نسب

نسب در لغت به معني مرابت ،خویشي و خویشاوندی است( .عميد)0610 ،
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و در بان فارسي ،دن را نژاد ،خاندان و خویشاوندی مي گویند( .معين)0631 ،
نسب رابطه خاصي است كه ا والدت دور یا نزدیك حاصل مي شود( .مشكيني0041 ،ق)
ب) تعريف اصطالحي نسب

«نسب امری است كه به واسطه انعقاد نطاه ا نزدیكي ن و مرد به وجود مي دید .ا این امر ،رابطه
طبيعي خوني بين طال ودن دو نار كه یكي پدر و دی ری مادر باشد موجدود مدي گدردد( ».امدامي،
 ،0601ص )3
صورت هاي مختلف تلقیح مصنوعي و حکم فقهي آن ها
با توجه به اینكه در رح اجاره ای معموال ا تلقي مننوعي به عنوان مقددمات كدار اسدتااده مدي
شود ،ابتدا ال م است احكام فقهي صورت های مختلف تلقي مننوعي بررسي شود.
مواردی كه لقاح مننوعي مورد استااده مرار مي گيرد مختلف است ،ا این رو دست یدابي بده
حك فقهي و حقومي واحدی كه همه دنها را دربرگيرد ،دشوار مي باشد .بنابراین چداره ای نيسدت
جز این كه هر یك ا موارد به طور مجزا مورد بررسي مرار گيرد و حك فقهي متناسب با هر كدام
تبيين شود به این منظور ابتدا اشكال گوناگون به طور اجمالي ذكر مي گردد و بعد به بررسدي ادلده
جوا و عدم جوا هر كدام پرداخته و سپس با توجه به تحليل صورت گرفته ا ادله ،حكد فقهدي
دن ها و مسایل فقهي مرتب با دن بيان مي گردد.
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مرد اسپرم دارد
رح دارد
مرد اسپرم ندارد
زن تخمک دارد
مرد اسپرم دارد
رحم ندارد
مرد اسپرم ندارد

وجين
نابارور(متقاضي)

مرد اسپرم دارد
رح دارد
مرد اسپرم ندارد
زن تخمک ندارد
مرد اسپرم دارد
رحم ندارد
مرد اسپرم ندارد
شکل  .1اشکال تلقیح مصنوعی

در اینجا هر یك ا موارد فوق به طور اجمالي ذكر ميشود.
 )2زن تخمک دارد ،رحم دارد ،مرد اسپرم دارد (لقاح خارج رحمي)
جدول  .1لقاح خارج رحمی

 )0این كار ا نظر فقهي ،ذاتاً
ولي باروری طبيعي بنا به
عللي ا جمله بسته بودن
لوله های تخمدان یا ضعف
اسپرم ،صورت نمي گيرد.

تركيب اسپرم مرد و

مانع شرعي ندارد ،یرا دليلي بر

فر ند متعلق به

تخمك ن در

حرمت دن موجود نيست ،به

ن و شوهر است

د مایش اه و انتقال

شرط اینكه مستلزم لمس و نظر

و دثار نسب در

جنين حاصله به رح
همان ن

حرام نباشد و گرنه در صورت مورد دن ها جاری
ضرورت جایز است.
 )4محل اشكال است.

مي شود.
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در این شيوه ،تركيب اسپرم شوهر و تخمك ن صورت ميپذیرد .لكن این امدر به علت وجود
امراض یا عيوبي ا راه طبيعي و مجرای اصلي ناممكن شده است .لذا تركيب در داخل دست اههای
پزشكي و د مایش اهي صورت ميگيرد و در داخل رح كاشته ميشود و رح دن را مديپدذیرد و
رشد ميدهد تا به صورت نو ادی در دید.
به نظر ميرسد كه این شيوه ا نظر اكثر علما بلكه مریب به اتااق ایشدان اشدكالي نددارد؛ یدرا
دليلي بر حرمت دن نداری و چون ا مره شبهههای بدوی تحریمي است ،اصل برائدت شدرعي و
عقلي در مورد دن جاری ميشود .به شرط دنكه در گرفتن مني ا مرد جهات شرعي رعایدت شدود؛
به این معني كه این كار سبب انجام عمل حرام وامع نشود ،مثل استمناء یا لمس عورت مرد و ن اه
به دن ا طرف كساني كه این كار برای دنان حرام است ،مثل پرستار و غيره( .ميرهاشمي)0616 ،
یرا هيچ عنواني ا عنوانهای حرام ا مبيل نا ،ریختن نطاه در رح حرام یا جای دادن نطاده
در چنين رحمي را در بر ندارد .البته در همين جا باید گاته شود كه تلقي جزء گرفته شدده ا مدرد
و جزء بوجود دمده در رح

ن در خارج رح نيز همين حك را دارد و جایز اسدت و بده همدان

دالیلي كه گاته شد ،اشكالي در دن نيست .در شيوه یاد شده ،ن و مدرد ،پددر و مدادر ندو اد ،و او
فر ند دنان است و همه احكام مترتب بر یك اوالد پاك ا مبيل ،نسب ،ارث و محرم بودن در ایدن
جا تحقق دارد ،هرچند شكل گرفتن جنين در رح

ن ا راه دميزش طبيعي صورت نپذیرفته باشد.

(ميرهاشمي)0616 ،
امام خميني (ره) فرمودهاند :تلقي نطاه مرد به وجدهاش بددون اشدكال جدایز اسدت ،اگرچده
احترا ا حنول مقدمدات حرام واجدب است؛ مثال تلقي كنندده بي انه باشدد یددا تلقدي مسدتلزم
ن داهكردن به دنچه نظر به دن جایز نيست شود .ایشان ميافزایند :پس اگر فرض در مورد دثدار ایدن
عمل شود كه نطاه به صورت حاللي خارج شده و وج دن را به وجدهاش تلقدي نمایدد و ا دن
فر ندی پيدا شود ،فر ند دنها ميباشد؛ همانطور كه به جماع متولد شده باشد .اما اگر تلقي ا نطاه
مرد به وجه اش به صورت حرام وامع شود ،كما اینكه بي انه تلقي نماید یا مني را به طدر حدرام
دردورد ،فر ند ،فر ند دنها ميباشد؛ اگرچه به جهت ارتكاب حرام گنهكار ميباشند(خميني.)0611،
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فتاوای دیات عظام ،سيد محمد رضا موسوی گلپای اني ،شيخ یوسدف صدانعي ،محمدد مدنمن،
محمد یزدی و سيد محمد صادق روحاني این نظریه را تأیيد ميكنند (صمدی اهری.)0614 ،
در عين حال برخي ا فقها چون مرحوم دیت اهلل بروجردی و دیدت اهلل ميالندي ایدن حالدت را
محل اشكال دانسته اند.
دیت اهلل ميالني مي فرمایند« :ا ظواهر دیات و روایات درباره لقاح اختياری (مننوعي) چيدزی
به نظر نرسيده است ،ولي ا لحن الخطاب و ذوق فقهي مي تدوان گادت كده یقيندای جدایز نيسدت».
(امامي)0601 ،
در درمان ناباروری در صورتي كه اسپرم مرد و تخمك و رح

ن سال باشد و فقد نارسدایي

در مسير انتقال اسپرم به داخل لوله های رحمي یا رح باشد ،در همده روش هدای درمداني ،خدواه
لقاح داخل رحمي و خواه لقاح خارج رحمي ،ا اسپرم وج و تخمك و رح

وجه اسدتااده مدي

شود كه تقریبا ا نظر شرعي و دثار حقومي مشكلي را به وجود نمي دورد و با كودك متولد شده ا
این طریق مانند كودكان متولد شده ا طریق طبيعي برخورد مي شود( .مرماتي)0616 ،
 )1زن تخمک دارد ،رحم دارد ،مرد اسپرم ندارد (اسپرم اهدايي)

تخمك ن را با اسپرم بي انه ممزوج
كرده كه دو حالت دارد:

لقاح خارج رحمي

لقاح داخل رحمي

اسپرم و تخمك بي انه را در د مایش اه مخلوط

ن

كرده و نطاه حاصله را به رح

ن انتقال

به طور مستقي اسپرم را به رح
انتقال ميدهند.

ميدهند.
شکل  .2اسپرم اهدایی
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احكام تكلياي تلقي مننوعي ن با اسپرم بي انه جنجالي ترین بخدش ا تلقدي مندنوعي در
ميان همة ادیان مي باشد .به كارگيری این روش ،موافقان اندك ولدي مخالادان فراواندي دارد .ذیدالً
نظریات فقها را به طور مانل بيان مي نمائي ( .مبله ای)0611 ،
چند دیدگاه در این باره وجود دارد:
 مطلقاً حرام است. لقاح داخل رحمي حرام و لقاح خارج رحمي جایز است. مطلقاً جایز است.قائلین قول اول معتقدند که( :مطلقا حرام)

اصل عمل حرام است به دليل اینكه هدف ا ا دواج و بقای نسل بشر نابسامان مي گدردد .در بدين
مراجع و فقهای گذشته هيچ اختالف نظری دربارة حدرام بدودن تلقدي اسدپرم غيدر شدوهر وجدود
نداشته و ا دیات عظام بروجردی ،امام خميني ،خوئي ،گلپای اني و اراكي فتاوای صریحي در ایدن
مورد صادر گردید( .روحاني علي دبادی)0611 ،
در توضي المسائل حیرت دیه اهلل خوئي دمده است :جایز نيست نطاه و مني مرد اجنبي را به
ني تلقي و تزریق نمایند و فرمي نمي كند عمل تلقي به وسيلة شخص اجنبي انجام ب يرد یدا بده
وسيلة شوهر خود( .خویي0004 ،ق)
در كتاب «المسائل المسدتحدثه» دمدده اسدت« :فاالظهر عدا جعاا العاقيح انطعه رجا عجاا عاا اي» (مددني
تبریزی0006 ،ق)
در تحریر الوسيله دمده است :تلقي نطاه مرد اجنبي جایز نيست خواه ن شوهر داشدته باشدد،
خواه نه .خواه وج و وجه به این امر راضي باشند خواه نه و همچنين فرق نمي كند ن ا محارم
صاحب نطاه باشد ،خواه نباشد( .موسوی خميني)0611 ،
« . . .یا گاهي اومات سنال مي كنند كه دیا مي شود نطاة مرد اجنبي را در رح یك ني كه ن
او نيست ،اجنبيه است مرار بدهند؟ ببيند این با هدف كلي شارع مخدالف اسدت ،یدرا شدارع مدي
خواهد نسل معين باشد ،این بچه ای كه به دنيا مي دید ،پدر و مادر او كامالً مشخص باشدد .اصدالً
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یكي ا علت ها و حكمت های حرمت نا همين است ،كه اگر ندا در جامعده رایدج باشدد دی در
اصالً مسألة نسل و اینها بطور كلي ا بين مي رود و هيچ مشخص نيست كه این بچه متعلق به چده
كسي است  ،تهدید كنندة نسل بشر و جامعه بشری است ،غير ا اینكه نظام خانواده را ا بدين مدي
برد ،غير ا این كه سالمت را ا بين مي برد ،غير ا اینكه مشكالت دی ری كده شداید حداال هندو
خيلي شان روشن نيست بوجود مي دورد ،امدا یكدي ا مشدكالتش هد همدين اسدت ،بندابراین ا
اهداف مه خداوند در جعل یك شریعت این است كه این نسدل بایدد محادوم بماندد ،روی ایدن
ماعده ما االن مي تواني ب ویي كه به حسب حك اولي مرار دادن نطاه یك مدرد اجنبدي در رحد
یك اجنبيه حرام است و جایز نيست .دی ر نيا ی به عناوین ثانویه نداری .مرار دادن نطاده مدرد در
رح

ن اجنبيه و همچنين جنين متكون ا نطاة غير وج جایز نيست(.فاضل لنكراني)0616 ،
«تلقي نطاه مردی به وجه دی ری ،جدایز نيسدت ،خدواه طدرفين راضدي باشدند یدا نباشدند».

(سبحاني)0616 ،
«تلقي نطاه غير وج ،مشتركاً و منارداً ،ا باب لزوم احتياط در فروج و اطالق دیدة شدریاه "وع
اقذينعهمعقج وارمعحالفظ ن" حرام است» ( مرعشي شوشتری) 0613 ،
«تلقي مني غير شوهر به رح

ن حرام است» ( مجمع فقه اهل بيت (ع))

دیه اهلل سيد محمد رضا گلپای اني در مينه تلقي مننوعي چنين اظهار نظر كردهاند «برحسدب
مستااد ا ادله شرعيه نطاه مرد به هر نحو در رح حليه خود مرار گيرد ،جایز است و اوالد ملحدق
به مرد و حليه و توارث ا طرفين ثابت است و مرار دادن نطاه مرد در رح اجنبيه جایز نيست چه
با شوهر و چه بيشوهر باشد (صمدی اهری.)0614 ،
ایشان معتقد است «پذیرش این روش مغایر با اغراض مانونگدذار اسدالم در تشدریع ا دواج و
برمراری رواب

ناشویي و بقای خانواده است و موجب ا كف رفتن منال مهمه دی ری ميشود

كه در تشریع ا دواج و برمراری رواب

ناشویي بين ن و مرد مد نظر مانونگذار اسالم بوده است.

پذیرش این روش مستلزم نتایجي است كه كمتر كسي دن را خواهد پذیرفت .بددین معندا كده اگدر
انتقال اسپرم غير وج به ني روا باشد ال مه دن پذیرش جوا انتقال نطاه پدر و دختدر و پسدر بده
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مادر و برادر به خواهر و سایر محارم است ،یرا اگر اصل اولي در این گونه موارد اباحه و حليدت
باشد ،هيچ تااوتي بين نطاه محارم و غير محارم وجود ندارد؛ در حالي كه شامه فقاهتي هر فقيهدي
ا پذیرش دن اكراه دارد» (صافي ،0610 ،ص.)444
عالمه جعاری انتقال نطاه بي انه به رح بي انه (توليد نسل بددون رابطده وجيدت) را ممندوع
ميداند و منع دن را یك نوع استشمام فقهي ميداند (جعاری.)0611 ،
نظر مرحوم دیه اهلل العظمي بروجردی درباره (تلقي مننوعي با اسپرم غير) چنين است «دنچده
ا مااهي ادله و بعیي ا مناطيق دنها استااده ميشود ،این است كه تلقي مننوعي مرد اجنبدي بدر
ن اجنبيه خواه دارای وج باشد یا نباشد ،حرام است و در بعیدي ا صدور دن احكدام ولدد الزندا
ثابت است و در بعیي صور ولد شبهه .و اما تلقي مني وج به وجه ،پس حكد دن محدل تأمدل
است «و اهلل العال بحقایدق احكامه» (امامي)0601 ،
عالمه شلتوت ا علدمای به نام و معدروف اسدالم در مدنر در این باره ميگویدد" :اِن التلقدي
النناعي امط جزماً من التبني" ؛ «یعني تلقي مننوعي به طور مسل ا فر ند خواندگي پسدتتدر
است» (صمدی اهری.)0614 ،
پاپ ،رهبر كاتوليكهای جهان ،در مينه تلقي مننوعي عنوان كرده است كه ایدن عمدل شدرعاً
حرام است (صمدی اهری.)0614 ،
در مذاهب دی ر نيز تلقي مننوعي ا نطاه غير شوهر حرام است .اما تلقي مننوعي با نطاده
شوهر مورد بحث و اختالف فقهای معاصر است و بعیي ا فقها صدریحاً دن را تجدویز كدردهاندد
(صاایي)0613 ،
ادله عدم جواز

این گونه استدالل مي كنند كه ،بر اساس نص روایت علي بن سال ا امام صدادق (ع)" :إنع أشا اق اال
لً اق ا نرجي عيف جحام حيا ج دحنا " ؛ "شدیدترین عذاب در رو ميامت ،عذاب مردی است
دذاابًعي ج اق نالم جا ع
كه نطاه خود را در رح

ني نامحرم بریزد"( .حر عاملي)0611 ،

روایات مزبور داللت بر حرمت تلقي اسپرم بي انه با تخمك ن به هر نحو ممكن مي كند .به این
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دليل كه نطاه در روایت به معنای دميخته اسپرم مرد و تخمدك ن اسدت در نتيجده براسداس ظهدور
روایت دنچه كه موضوع حك حرمت است دميختن اسپرم مرد با تخمدك ن بددون رابطده وجيدت
است( .مرماتي)0616 ،
چون ناس مراردادن نطاه موضوع حرمت بوده و طریق ،نحوه و شكل خاص ورود ،خنوصيتي
ندارد .در نتيجه مراردادن ناس نطاه به علت داشدتن وحددت مدالك حدرام اسدت( .رضدانيا معلد ،
)0616
در صورتي كه اسپرم وج ا سالمت كافي برخوردار نباشد ،معموال بدرای درمدان نابداروری ا
اسپرم بي انه (غير وج) استااده مي شود كه این امر عالوه بر مشكالت ناشي ا حكد تكليادي ،ا
نظر احكام وضعي نيز مي تواند ایجاد مشكل نماید و عمده ترین مساله ،مبه بودن «نسب» كدودك
متولد شده ا طریق تلقي مننوعي با دخالت عامل بي انه است و این خدود مسداله دی دری را بده
ميان مي دورد مانند :نامشخص بودن وضعيت حقومي طال مانندد حیدانت ،ناقده ،ارث ،والیدت و
تربيت( .مرماتي)0616 ،
در همين مينه تعدادی ا فقهای بزرگوار ضمن اعتراف به نبود نص ،عموم یا اطدالق مردندي و
روایي بر منع توليد مثل با كمك ابزار پزشكي به دليل لغویت تشدریع نكداح یدا مدذاق شدرع «روح
مانون در اسالم» دن را ممنوع كردهاند.
قائلین قول دوم معتقدند که( :لقاح خارج رحمي جايز و داخل رحمي حرام)

تلقي مننوعي تنها در صورتي ممنوع است كه متیمن تزریق مستقي اسپرم مرد بي انه در رح

ن

باشد .ولي در غير این صورت جایز مي باشد .به این نحو كه اسپرم مرد بي انه با تخمك ن در خارج
ا رح تلقي شده و تخمك بارور شده یا جنين تشكيل شده ا دن به رح جای زین منتقل شود.
ادله اين قول

نظر معتدل تری را انتخاب كرده اند و معتقدند كه روایت مزبور تنها ناظر بر حرمت لقاح اسپرم مدرد
بي انه با تخمك ن در فیای رح است .چرا كه واژه (نطاه) مذكور در این روایت به معنای دميخته
اسپرم مرد و تخمك ن است( .منمن0006 ،ق)
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ا دیدگاه دیات مردن ،ناس لقاح اسپرم و تخمك ن و مردی بي انه در خارج ا رح منعي ندارد
چرا كه این دیات ناظر به حاظ فروج است ،و این عمل هيچ مغایرتي با حاظ فروج ندارد .همچندين
ناس عمل تركيب اسپرم با تخمك تحت عناوین مندرج در روایاتي نظير"افراغ ماء الغيدر فدي رحد
محرم" و یا "ادخال النطاه في رح حراما" مرار نمي گيرد چرا كه تلقي در اینجا به معندای ریخدتن
مني مرد در رح

ن نيست .بلكه مني تجزیه مي شود و ا ميان اسدپرم هدای فدراوان موجدود در دن،

اسپرمي كه سال و نده است ،گزینش شده و سپس همين اسپرم با تخمكي كه در رح پدیدد دمدده،
در فیایي بيرون ا رح  ،تلقي مي شود .بنابراین شمول روایات ،نسبت به فرض ما بسيار بعيدد بده
نظر مي رسد( .یزدی)0616 ،
قائلین قول سوم معتقدند که( :مطلقا جايز)

برخي مانند :دیه اهلل خامنه ای ،دیه اهلل سيد محمد موسوی بجنوردی این عمل را جایز مي دانند.
« این كار نا محسوب نمي شود و ا عناوین محرمه ه كه در شرع حرام شده باشد نيست ،لذا
بر اساس اصل اصاله االباحه جایز است» (موسوی بجنوردی)0611 ،
«تلقي اجنبي به رح

ن ،في ناسه موجبي برای منع ندارد ،ولي ا مقدمات حرام باید اجتنداب

نمود» (خامنه ای)0613 ،
هر گاه ني اع ا اینكه شوهر داشته باشد و به واسدطه اختدالالت جدسمي عاجز ا مشاركت
با همسرش در توليد نسل باشد یا شوهر نداشته باشد و نخواهد شوهر كند ،دیا جایز است با تلقي
نطاه مرد اجنبي خود را باردار كند؟ و یا ممكن است این گونه سنال شدود كده تلقدي نطاده مدرد
اجنبي به نطاه ن به هر صورت ولو در خارج ا رح چه حكمي دارد؟
رهبر معظ انقالب حیرت دیه اهلل خامنهای ،در جدواب اسدتاتاء شدماره  01613/0كده تلقدي
نطاه اجنبي به اجنبيه در صورتي كه مرد عقي باشد چه حكمي دارد؟ فرمودند این عمل فدي ناسده
اشكال ندارد و باید ا لمس و نظدر حدرام اجتنداب شدود (محمدد اده )0616 ،و اسدتاتاء شدماره
 00161/6در مواردی كه مرد به علتي مادر به توليد اسپرم نباشد دیا ميتوان ا اسدپرم اهددایي مدرد
اجنبي (ناشناس یا شناس) جهت امتزاج نمودن با تخمك همسرش در د مایش اه اسدتااده نمدود و
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بعد جنين تشكيل شده را به رح

ن بيمار منتقل كرد تا پس ا وضع حمل مولود توسد بيمدار و

همسرش ن هداری شود ،فرمودند :في ناسه بدون ارتكاب فعل محرمي مانع ندارد و حك ولد نيدز
بيان شد .و در ادامه سنال كه دیا امكان هست كده اسدپرم اهددایي را بدا تخمدك همسدر بيمدار در
د مایش اهي ممزوج نكرد بلكه مستقيماً به داخل رح همسر بيمار تلقي نمود تا جندين در همدان
جا تشكيل شود؟ فرمودند في ناسه اشكالي ندارد و در این صورت بدا فدرض اینكده خدود همسدر
بيمار منشأ طال است فر ند ملحق به اوست.
حال بر فرض جوا باروری مننوعي ن با اسپرم غير شوهر ،پدر بچه كيست؟ شوهر یدا فدرد
صاحب اسپرم؟ و بر فرض اگر صاحب اسپرم پدر تلقي شود فر ند نيز دختر باشد دیا شوهر ن به
این دختر محرم است؟ در صورتي كه پسر باشد دیا ن به این پسر محدرم اسدت؟ فرمودندد :بچده
متعلق به ن صاحب رح است و در الحاق دن به شوهر صاحب فراش اشكال است الحاق دن بده
مرد صاحب اسپرم بعيد است در این باره احتياط را مراعات نمایيد (محمد اده)0611 ،
ا نظر بقيه موافقان ،ایدن گونه نيز ،حكد گونده های مبل را دارد یعني كار جایز است و فر ند
به صاحب تخمك و اسپرم نسبت داده ميشود .و اگر صاحب تخمك و اسپرم كده جندين ا دندان
تركيب یافته نامعين و ناشناخته باشد و این دو ا بانك های ویژه گرفته شده و پدس ا تركيدب در
رحمي كاشته شود در این فرض پس ا گذشتن ا جایز بودن فرایند گرفتن تخمك و اسپرم و نيدز
فرایند تركيب دنها با یكدی ر در لوله د مایش اشكالي در جایز بودن كاشتن دن نيز وجود ندارد.
در این حال ،فر ند متعلق به ني است كه جنين در رح او كاشته شده و اگر او شدوهر داشدته
باشد ،دیا ميتوان گات «الولد للاراش» به این اعتبار كه فراش كنایه ا همسدر ( ن) اسدت؟ دیدا در
این صورت بكارگيری این لاظ در مورد این فر ند صادق است؟
اگر گاته شود معنای «الولد للاراش» دن است كه فر ند ا دن كسي است كه دن فدراش و بهدره
بردن ا او برایش حالل است (ه چنان كه حق همين است و ا روایات نيز همدين بدر مديدیدد)
نتيجه دن است كه فر ند به مردی كه اسپرم ا اوست ،تعلق ميیابد و هيچ وجهي برای نسبت دادن
او به ن و شوهر او نميماند م ر دنكه گاته شود پدر ناشناخته است ،ولي ن به دن دليل كه فر ند
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را در دوران جنيني پرورانده و تغذیه كرده است ،مادر اوست؛ یرا تخمك ا دنِ مادر است و مدادر
رضاعي نيست ،بلكه مادر حقيقي است كه ه تخمك داده و ه تغذیه كرده است و در این فرض
والدت ،والدت پاك و فر ند ه پاك است؛ یرا نا و ناپاكي در این جا صددق نمديكندد (یدزدی،

.)0616
ادله جواز

دليل این حك همان صدق نكردن عنوان های حرام است.
 )3زن تخمک دارد ،رحم ندارد ،مرد اسپرم ندارد (اهداء اسپرم و رحم اجاره اي)

عده ای این تلقي را به طور مطلق حرام مي دانند.

در این صورت تخمك ن با اسپرم مرد بي انه ای
در د مایش اه تركيب شده و جنين حاصل را
به رح

گروه دی ری به طور مطلق جایز مي دانند.

ن ثالث انتقال مي دهند.

بعیي تنها در صورت ضرورت و به حك ماعده

ناي عسر و حرج دن را جایز مي دانند.

شکل  .3اهداء اسپرم و رحم اجاره ای

حك اهدای اسپرم را دارد.
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 )8زن تخمک ندارد ،رحم دارد ،مرد اسپرم دارد (تخمک اهدايي)
تلقي اسپرم مرد با تخمك ني دی ر و انتقال نطاه یا
جنين حاصله به رح ن اول

ن صاحب تخمك چند حالت دارد:

ن دوم مرد است

ن بي انه است

حك مورد اول رح اجاره ای را دارد.
ن شوهر دارد كه لقاح به دو
صورت انجام مي شود

مجرد است
كه بين او و مرد صاحب اسپرم صيغه
مومت جاری مي شود و حك نكاح
رسمي را دارد.

لقاح داخل رحمي

لقاح خارج رحمي
شکل  .4تخمک اهدایی
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اهداء تخمک براي زني که تخمک ندارد ولي رحم سالم دارد

اختالل در تخمك گذاری ،علت عمده ناباروری در ندان اسدت .بده طدوری كده  61درصدد علدل
ناباروری نان مربوط به این مسأله است بدون عمل تخمك گذاری لقاح انجام نمي گيدرد بندابراین
ن باردار نمي شود ( .مبله ای)0611 ،
برخي ا نان نا ا به علت عدم فعاليت تخمدان ها مادر به ایجداد تخمدك سدال نيسدتند ،ولدي
دارای یك رح سال هستند و با اهداء تخمك توس

ني سال  ،مي توانند فرصت معقدولي بدرای

حامل ي داشته باشند .اهداء تخمك شامل تهيه و جمع دوری تخمك ا ن اهداء كننده و بداروری
دن ها در د مایش اه بدا اسدپرم شدوهر وجده ندا ا و انتقدال جندين حاصدل بده رحد
است(.دخوندی و بهجتي اردكاني)06 13 ،
در مورد نسب نيز همان نظریه مبل جریان دارد یعني:
الف) نسب پدری -طال ملحق به صاحب اسپرم است.
ب) نسب مادری سه نظریه وجود دارد:
 صاحب تخمك مادر است صاحب رح مادر است -صاحب تخمك و رح هر دو مادرند

ن نابدارور
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 )8زن تخمک ندارد ،رحم دارد ،مرد اسپرم ندارد (جنین اهدايي)

دو حالت دارد:

جنين منجمد شده ،گروه اول را به

جنين حاصل ا اسپرم اهدایي غير و

رح این ن منتقل مي كنند كه

تخمك اهدایي غير(بدون وجود رابطه

فر ند ا نظر نسب متعلق به صاحبان

وجيت) به رح این ن انتقال مي یابد.

اسپرم و تخمك هست.
حك موارد اهدای اسپرم و اهدای تخمك
را دارد و همان احكام در این موارد اجرا
مي شود.

عدم جوا مطلقا

لقاح داخل رحمي

جوا لقاح خارج رحمي

لقاح خارج رحمي

شکل .5جنین اهدایی
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دكتر حميد گورایي ریيس پژوهش گاه رویان در گات وگو با رو نامه ایران اظهار داشته چندان
چه ن و شوهر هر دو سلول جنسي نداشته باشند ،اهدای جنين مي تواند راه حل مناسبي باشد .در
ماني كه خان فامد تخمك است ،اهدای تخمك پيشنهاد مي شود و در موامعي كده شدوهر اسدپرم
ندارد ،با ه توصيه ای كه ما مي كني و البته تنها راه كاری ه كه وجود دارد ،اهدای جنين است.
اهدای اسپرم در مجموعه رویان برای درمان ناباروری استااده نمي شود .ما در مورد اهددای جندين
مانون و منوبه مجلس را داری به طوری كه در مورد ن و شوهری كه تخمك و اسپرم ندارندد و
به جنين اهدایي نيا است طبق مانون باید ا جنين های اضافيه بيماران نابارور استااده شود كده بدا
كسب رضایت و موافقت دگاهانه وجيني كه جنين ها مطعلق به دنهاست ،صورت مي گيرد.
در مورد اهدای تخمك نيز مانوني وجود ندارد البته فتواهایي وجود دارد كده براسداس شدرای
ویژه ای به اهدای تخمك اجا ه داده اند( .مجله پزشكي سالمت)0610 ،
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 )8زن تخمک ندارد ،رحم ندارد ،مرد اسپرم دارد

در این حالت:

اسپرم مرد را با تخمك ن بي انه تلقي

اسپرم مرد را با تخمك ن دومش تشكيل جنين

ن

داده و نو اد را به ن اول تقدی مي كند ا نظر

كرده ،خارج ا رح و به رح

شرعي مانعي ندارد و والدین حقيقي ،صاحبان

دی ری منتقل مي كنند.

تخمك و جنين هستند.

صاحب تخمك و صاحب رح

مجرد است

شوهر دارد

اسپرم مرد با تخمك ن بي انه مجرد (كه مي تواند او را عقد دائ یا
مومت كند) به طور مستقي یا در د مایش اه تلقي كرده و جنين در
رح همين ن رشد مي كند و بعد ا ایمان به ن نابارور مي دهد
یا به رح

ن دی ری انتقال مي دهند .در هر صورت مادر حقيقي،
صاحب تخمك است.

شکل .6فقدان تخمک و رحم
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تزريق مستقیم اسپرم زوج نابارور يا بیگانه به داخل رحم مادر جانشین

در مورد این حالت بعیي ا نویسندگان تالش كرده اند تا با تاسير روایات حك به جوا این مدورد
بدهند( .یزدی)0614 ،
به این بيان كه این روایات علي بن سال ا امام صادق (ع)":إنَّ أشد الناس عذاباً یوم القيامه رجاالً
امرأ نطاته في رح یحرم عليه" ؛ "شدیدترین عذاب در رو ميامت ،عذاب مدردی اسدت كده نطاده
خود را در رح

ني نامحرم بریزد"( .حر عاملي)0611 ،

در جهت بيان حك

نا و رواب نامشروع مي باشد و موضوع مورد بحدث ا تحدت حكد ایدن

روایات خارج است.
اما این صورت مشمول نص صری روایات است بنابراین ا جهت حك اولي ،جایز نمدي باشدد،
ولي ا جهت حك ثانوی و ا باب ضرورت نيز ،ا دنجا كه در هيچ صورتي انجام دن ضدرورت پيددا
نمي كند نمي توان به حك ثانوی و وجود ضرورت ،حك به جوا این صورت داد چدرا كده در هدر
حالتي مي توان اسپرم وج و تخمك مادر جانشين را در محي د مایش اه تركيب و سدپس تخمدك
بارور شده یا جنين حاصل ا دن را به رح مادر جانشين انتقال داد .در نتيجه این صدورت بده طدور
مطلق مجا

نيست.

 )8زن تخمک ندارد ،رحم ندارد ،مرد اسپرم ندارد
جدول .2فقدان تخمک ،رحم و اسپرم

تخمك اهدایي  +اسپرم اهدایي
(بدون رابطه وجيت) و انتقال به
رح اجاره ای مطلقاً جایز نمي
باشد ،ضرورتي نيز به انجام دن
وجود ندارد تا حك به جوا دن
داده شود چرا كه در این موارد مي
توان ا جنين اهدایي وجين
مانوني استااده كرد.

تخمك اهدایي  +اسپرم
اهدایي( ن و شوهری) و
انتقال به رح اجاره ای
جایز است .اهدا كنندگان
والدین حقيقي هستند.

اسپرم اهدایي غير ،اسپرم اهدایي غير ،با تخمك
مستقيماً به رح

صاحب رح در د مایش اه

اجاره ای منتقل مي تركيب شده و جنين حاصل
گردد.

را به رح انتقال مي دهند.
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تلقیح مصنوعي در موارد تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه

این حالت در تمام مواردی كه یكي ا وجين نابارور فامد گامت (اسپرم/تخمك) مدي باشدند ،مابدل
تنور است .به عبارت دی ر در تمام مواردی كه جنين منتقل شدده بده رحد جدای زین ا اسدپرم و
تخمك دوبي انه بدون رابطه وجيت تشكيل شده داخل در این حك مي باشند.
مول اكثر فقها در این مس به دو صورت ميباشد:
الف) اگر ن اجنبي شوهر نداشته باشد ،صيغه مومتي بين ن صاحب تخمك و مدرد اجنبدي
جاری گشته سپس نطاه را به ن عقي اهداء ميكنند.
ب) ولي اگر ن اجنبي شوهر داشته باشد ،خالف احتيداط اسدت .و اكثدر فقهدا معتقدندد در
صورت انجام ،مرار دادن این نطاه در رحد همدان ن و یدا ن عقدي و پدرورش دن تدا
دخرین مرحله رشد ،جایز است( .یزدی)0616 ،
یكي ا ادله عدم جوا اهدای اسپرم و تخمدك  ،اخدتالط نسدب اسدت در بعیدي ا حداالت
جانشيني در بارداری خنوصا مواردی كه ا اسپرم یا تخمك اهدایي فرد ناشناخته استااده مي شدود،
سبب گ شدن نسب و اختالط انساب مي گردد ،چنانكه ممكن است سبب تلقي مني یدك نادر بده
نان بسياری (در مورد استااده ا بانك اسپرم) ا جمله خواهر و دختر گدردد و در نتيجده بده ا دواج
محارم در دینده منجر شود.
اهميت حاظ نسب تا دنجاست كه در حو ه حقوق اسالمي ،مدوانين مكمدل فراواندي بدرای ایدن
منظور وضع و تدوین شده است كه ا جمله این موانين ،وجوب رعایت عده (استبراء رح ) پدس ا
جدایي ا همسر ،حرمت داشتن بيش ا یك همسر برای ن (چندد شدوهری) و حرمدت برخدي ا
انحرافهای جنسي مي باشد( .رضانيا)0616 ،
در این مورد تعدادی ا فقهای بزرگوار ضمن اعتراف به نبود نص ،عموم یا اطالق مردني و روایي
بر منع تلقي اسپرم غير شوهر تنها به دليل مغایرت این عمل با اغراض تشریع ا دواج یا مدذاق شدرع
«روح مانون در اسالم» دن را حرام مي دانند( .ميرهاشمي)0616 ،
در مورد تلقي اسپرم غير شوهر مي توان نظرات را به دو دسته تقسي كرد:
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الف) عده ای این نوع تلقي را به طور مطلق و در هر صورتي حرام مي دانند و در هيچ صدورتي
دن را مجا نمي دانند( .روحاني علي دبادی)0614 ،
ب) اما در مقابل گروهي تلقي اسپرم غير شوهر را به طور مطلق جدایز دانسدته و صدرفا بددین
استناد كه ،این عمل یعني مراردادن نطاه غير و لو ناشناس در رح

ن بي انه ،ندا محسدوب

نمي شود ،این عمل را مطلقا مجا مي دانند( .یزدی)0614 ،
در مبال نظر خشك و انعطاف ناپذیر دسته اول ،كه بي جهت موجب محروميت برخي ا وجين
ا برخورداری ا نعمت فر ند مي شود ،نظر مطلق دسته دوم توليد نسل انسدان را در ردیدف توليدد
نسل حيوانات مرار مي دهد .اطالق نظر دوم انسان را بدین سمت سوق مي دهد كده دی در طهدارت
نسل و جلوگيری ا اختالط

انساب ماهومي ندارد.

به نظر مي رسد اگر چه ا بررسي مجموع دالیل فوق خنوصاً ماعده احتياط ،ضرورت اجتنداب
ا تجویز اعمالي كه لوا م دن مغایر با اغراض شارع در تشریع ا دواج است و اجتناب ا اختالل نسب
مي توان نتيجه گرفت كه در مورد تلقي اسپرم غير شوهر حك اولي بر حرمت است .اما در مدواردی
مي توان بر اساس حك ثانویه به علت وجود عسر و حرج و ضرورت ایجاد شدده ا نابداروری و بدا
تعيين ضوابطي خاص این عمل را جایز دانست .به عنوان نمونه در موردی كه وجين نابارور ا هيچ
طریقي بجز استااده ا اسپرم یا تخمك اهدایي غير ،نمي توانند دارای فر ند شوند مي توان با اسدتناد
به ماعده «الیرورات تبي المحظورات» و ماعده ناي عسر و حرج وهمچنين مندلحت حادظ نهداد
خانواده این مورد را تجویز كرد.
ا بررسي نظرات بعیي ا فقها نيز این حك به روشني مابل استنباط است به عنوان مثال حیرت
دیت اله خامنه ای در سخنراني كه در  03دبانماه  0610مي فرمایند« :دليل روشني بدر حرمدت انجدام
این ونه امور (استااده ا اسپرم و تخمك غير همسر) نداری  ،هزاران نار ا انسان ها شب خوابشدان
نمي برد ،چون بچه ندارند ،م ر مي شود این ونه عمل كرد»( .روحاني علي دبادی)0614 ،
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 )0زن تخمک دارد ،رحم ندارد ،مرد اسپرم دارد (رحم اجاره اي)
اسپرم مرد +تخمك ن در خارج ا رح بارور شده به رح

ن ثالث منتقل مي شود كه ن ثالث دو

حالت دارد:

ن بي انه است كه خود دو حالت دارد:

همسر دوم مرد است این مس ا
جانشيني ،با توجه به تنری مشهور
فقها بر جوا انتقال جنين ،منع شرعي
ندارد و تنها در انجام مقدمات دن باید

مجرد است كه به عقد دائ یا

ا لمس و ن اه حرام بدون ضرورت

مومت مرد در مي دید و مشكلي

اجتناب شود.

ندارد مانند همسر دوم

این مس ا جانشيني منع شرعي ندارد و في

صاحب رح متأهل است در
این مورد دو دیدگاه مخالف
وجود دارد

این عمل جوا شرعي ندارد

ناسه مباح است یرا حاظ جنين ،ولو در
رح بي انه واجب یا الامل جایز است ولي
اجا ه شوهر ن صاحب رح ال م است.

در این موارد جنين حاصل ا اسپرم و تخمك متعلق به وج است دن ها والدین حقيقي كودك
هستند ولي در مورد ن صاحب رح اختالف نظر هست

برخي هر دو ن را مادر
مي دانند

عده ای فقها صاحب

تخمك را مادر مي دانند
شکل  .7فقدان رحم

گروه سوم صاحب رح
را مادر مي دانند
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رح اجاره ای ،در این مس

وجين هر دو بارور هستند ولي رح

بعد ا انجام لقاح خارج رحمي و تشكيل جنين ،دن را به رح

ن توانایي حمل نددارد كده

ن دی ری انتقال مي دهند كه بعدد

ا وضع حمل نو اد را به دنها تحویل دهد .این رح ممكن است عاریه ای ه باشد.
در مينه اجاره رح  ،حك صری شرعي تاكنون صادر نشده اسدت و مسدأله اختالفدي اسدت.
ولي اكثر علما در پاسخ به چنين سنالي اصل را بر احتياط گذاشتهاند .البته ایدن در صدورتي اسدت
كه ا رح شخص ثالث فق به عنوان وعداء یدا ظدرف پدرورش دهندده جندين اسدتااده شدود نده
صورتهای دی ر .برخي نيز جهت رعایت مسئله شرعي ،جداری كدردن صديغه نكداح مومدت را در
مورد مادر جانشين توصيه كردهاند .ناگاته نماند كه ظاهر مسئله نشان مديدهدد ،ا دنجائيكده مدادر
جانشين هيچ گونه نقشي در تركيب جنين و مسائل ژنتيك و غيره ندارد ،استااده ا ندان فاميدل ا
نظر شرعي مشكلي نداشته باشد( .حسن اده)0614 ،
نتیجه
بر طبق بررسى هاى انجام یافته و تأمل در دثار فقهاى گرانقدر اسالم در خنوص تلقدي مندنوعى
و وضعيت نسب مولود حاصل ا دن ،اختالف نظرهاى عميق و ریشه اى ميان دنان دیده مدى شدود
كه به دليل نوظهور بودن این روش بارورى توليدنسل در عنر حاضر ،این اختالفات طبيعى به نظر
مى رسد .برخى ا صاحبان فتوا و فقه پژوهان ،در تأیيد و پذیرفتن دن با استناد بده اصداله االباحده،
حك به برائت شرعى و عقلى را در همه امسام تلقي مننوعى جارى دانسته اند و به جوا مطلدق
اعتقاد دارند؛ در حالى كه پاره اى دی ر ا فقيهان ،این عمل را مخالف نص صری برخدى ا دیدات
مردن كری دانسته و در جميع صور تلقي  ،فتوا به حرمت داده اندد و بده ممنوعيدت مطلدق اعتقداد
دارند.
بنابراین ،با عنایت به اینكه در مورد نسب ،حقيقت شرعيه وجدود نددارد و شدارع مقددس در
ارتباط با حقيقت نسب ،ا عرف پيروى كرده است ،مطابق ماعده ،پددر او مدرد صداحب اسدپرم ،و
مادر او ن صاحب تخمك است كه به تبع برمرارى رابطه نسدبى ،همده احكدام مترتدب بدر نسدب
شرعى و مانونى ،مانند احكام ناقه امارب و دی ر حقوق و تكاليف متقابل ميان دنان حك فرماست.

حکم فقهي رحم اجارهاي 288  ...................................................................................................................................

در خنوص رابطه چنين مولودى با شوهر ن ملقوحه (صاحب رح ) ،باید یاددور شد ،در صورتى
كه بتوان طبق اماره ماعده فراش ،طال را به مشارٌاليه منسوب كرد ،طال به او ملحدق مدى شدود .در
غير این صورت ،طال به صاحب نطاه ملحق مى شود و شوهر ن ملقوحه ،هيچ رابطده ژنتيكدى و
خونى با طال ندارد و ميان دنان مرابت نسبى وجود نخواهد داشت.
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