
 

  

  

  

كودك متولد از باروري تحليل حق حفظ هويت خانوادگي 

  حقوق بشرالمللي اسالمي و اسناد بين قوقنظام ح مصنوعي در

  

  *1رضا باريكلوعلى

  دانشگاه تهران دانشكده حقوق پرديس فارابيگروه حقوق خصوصي دانشيار 

  )22/6/1391؛ تاريخ تصويب: 17/11/1390(تاريخ دريافت: 

  چكيده

اسـت كـه بـه     مختص كـودكي  ،ودك كه در كنوانسيون حقوق كودك، شناسايي شدهحق حفظ هويت ك آيا قابل بررسي است كه

؟ گيـرد روري مصنوعي را  نيز در بر مـي خوانده و كودك متولد از بانوني از والدين طبيعي جدا شده يا كودكي مانند فرزندرقاطور غي

از سـوي ديگـر،    و كه موجب نوعي آسيب رواني استاصليت آگاهي يه خواندگان در محروميت از ه طوالني فرزندتجربسو، از يك

 برخـورداري از ايـن حـق    چنين كودكاني نيز از حيث موجب شد كه ها دارد،از بيماري اريبسينامه در روند درمان هنقشي كه شجر

بـودن  بـا توجـه بـه آمـره    گزين روند محرمانگي شده اسـت.  يجا ،روند افشا ،در كشورهاي غربي از اين رومورد حمايت قرار گيرند. 

ودن هويت زوجين اهداكننـده شـود   جايگزين محرمانه بمقررات نسب در حقوق اسالم، در حقوق ايران نيز الزم است رويكرد افشا 

 زيرا حقوق كودك قابل انتقال نيست. ؛ي حق داشته باشد كه از اصليت خود مطلع شودركودك متولد از بارو تا

  واژگان كليدي

  وري مصنوعي، اصليت، محرمانگي، حقوق كودك.رهويت خانوادگي، با

  

  

                                                                 
  Email: Bariklou@ut.ac.ir                                     025 -36166284 تلفن:   ولئنويسنده مس ∗

 06/1/2202012به شـماره  » هويت حقوقي كودك متولد از باروري مصنوعي«مقاله برگرفته از طرح پژوهشي ين ا -

  .است انجام شده دانشگاه تهران پرديس فارابي با حمايت مالى معاونت پژوهشىاست كه 

 

  پژوهشي حقوق خصوصي-مجله علمي

  1392اول، بهار و تابستان شماره دهم،  دوره

 86ـ 59صفحات 



  22حقوق خصوصي، شماره    ����60

 

  

  مقدمه

، ان حقوق بشـر قـرار گرفتـه   دارمورد توجه طرف ذشتهگهاي  يكي از موضوعاتي كه در سال

انـد.  از خانواده طبيعي خـود جـدا شـده   حق حفظ هويت خانوادگي كودكاني است كه به نحوي 

خوانـده و  فرزندهدف از شناسايي اين حق، حمايـت از كودكـان نامشـروع و غيرقـانوني و نيـز      

انـد.  خود جدا شده 2والدين طبيعيكه به طور قانوني از  است 1كودك متولد از باروري مصنوعي

و  هسـتند ترين حقوق بشري است كه بعضـي از آن محـروم   از طبيعي فرزند داشتن هر چند حق

خوانـدگي بـراي   تحـت عنـوان نهـاد فرزند   شناسايي اختيار انتخاب فرزند ديگـران بـه فرزنـدي    

شده اسـت. بـا    فزودهطوالني دارد كه امروزه باروري مصنوعي نيز به آن ا ايپيشينههمسران نازا 

خوانـدگي و  ي فرزندبه رشد باروري مصنوعي و جايگزين شدن آن بـه جـا   ، روند رووجود اين

نيز اهميت اصليت يا هويت خانوادگي در زندگي كـودك، موضـوع حفـظ حـق هويـت كـودك       

 دادهالمللي و حقوق داخلي كشورها مورد توجه قـرار  بينمتولد از باروري مصنوعي را در سطح 

  .است

بـاروري   نامشروع بودن يا باره مشروعهاي فراوان دردر حقوق موضوعه  ايران پس از بحث

مجمل و مختصـر تصـويب شـد و حـق حفـظ       ور، به طوررمصنوعي، قانون باروري زوجين نابا

در حـالي كـه يكـي از     ؛هويت خانوادگي كودك متولد از اين روند مـورد توجـه قـرار نگرفـت    

آنـان از خـانواده طبيعـي     بيشـتر سرپرست است كه كودكان بي معضالت اجتماعي معاصر، وجود

لين سازمان بهزيسـتي كـه   مسئوها بارخود جدا و به نحوي هويت خانوادگي آنان مجهول شده و 

و نسـبت  كرده هاي عمومي اين معضل را مطرح در مطبوعات و رسانه متصدي امور آنان هستند،

خوانـدگي و  فرزندشناسـايي نهـاد   ل مشـكل را در  حـ راهنامناسب آن هشدار داده و  پيامدهايبه 

خونـدگي را  ديگر كشورهايي كـه نهـاد فرزند   اند. با اين حال،اعالم كردهاصالح قانون سرپرستي 

                                                                 
1. Artificial Insemination. 
2. Birthparent. 
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اند و هويـت خـانوادگي اجتمـاعي    سرپرست پذيرفتهل معضل همسران نازا يا كودكان بيبراي ح

؛ از اندرو شدهروبهجهت با مشكل  ند، از دواجاي خانواده طبيعي شناسايي كرده را به 1يا خوانده

خانواده طبيعي، موجـب ورود آسـيب جـدي در رونـد سـالمت و درمـان        مجهول بودن ،سويي

درمـاني و اهميـت آن در علـم    زه بـا رواج ژن امرو است؛ چرا كه خوانده يا بزرگسال شدهكودك

جه قـرار گرفتـه اسـت.    نامه و دودمان هر شخص بيش از گذشته مورد توهپزشكي، اهميت شجر

(Wilson, 1997: 277).   كـودك خوانـده حتـي در سـن      ،تحقيقـات  ، بـه گـواهي  از سـوي ديگـر

 .(Bobbi, 1993: 492)ي دودمـان و خـانواده طبيعـي خـود اسـت      جـو و بزرگسالي نيز در جست

از حيـث   ويژهبه ،سرپرست و معضالت اجتماعي ناشي از آنبا وجود تجربه كودكان بيبنابراين، 

قوق كودك كه عمده آن فقدان هويت خانوادگي است، در اين مقاله مفهوم و اهميـت هويـت   ح

خانوادگي و روند توجه به لزوم حفظ آن در سطح جهاني و حقـوق داخلـي كشـورها و نيـز در     

ت اجتمـاعي  معضـال  شود تا به نحوي از كودك حمايت شـود و نيـز بـر   حقوق ايران بررسي مي

  .رپرست افزوده نشودسكودكان بيفعلي ناشي از 

  دگيامفهوم هويت خانو .1

المللـي  داران حقوق بشر و اسناد بـين هاي اخير مورد توجه طرفيكي از حقوقي كه در دهه 

 ويژهبه المللي حقوق بشر، هر چند آنچه در اسناد بين قرار گرفته، حق حفظ هويت كودك است.

ويت كودك اسـت ولـي ظـاهر ايـن     كنوانسيون حقوق كودك شناسايي شده، حق حفظ ه 8ماده 

زيرا تـا   ؛است »هويت«است كه حمايت از اين حق مستلزم شناخت مفهوم ديگري تحت عنوان 

    زماني كه هويت معلوم نشود، حق حفظ هويت قابل اعتبار و حمايت نيست.

كيستي يا هر عنصري است كه كودك با توجه و تكيه بر آن خـود   به معناياصطالح هويت، 

متفاوت مورد تعريف واقع شـده   هايكند. اين عنوان از ديدگاهمي و به ديگران معرفيرا شناخته 

المللي مورد توجه بيناز حيث قلمرو مكاني در سه بعد خانوادگي، اجتماعي و  براي مثال، ؛است

تـرين نهـاد   زيرا خـانواده بـه عنـوان ابتـدايي     ؛ترين آن استقرار گرفته كه هويت خانوادگي مهم

                                                                 
1. Social or Adaptive Family. 
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كـه شخصـيت كـودك در آن     (Ronen, 2004: 154) زندگي كـودك اسـت   آغازو نقطه  اجتماعي

تواند در سطح جامعه و جهـان خـود   گيرد و با شناسايي و حفظ آن براي كودك، او ميشكل مي

 .  بشناساندرا به ديگران 

همچنين هويت از حيث نقش آن در ارتباط با ديگران، به حقي تعبيـر شـده كـه كـودك بـه      

شود. لذا حق نامگذاري، حق نسب و حق تابعيت عناصر اصـلي  در جامعه شناسايي ميه آن وسيل

در اين ديـدگاه نقـش هويـت     .)62: 1382، (نقيبي است دهنده حق هويت محسوب شدهلتشكي

زيـرا تابعيـت،    ،كننده كودك است، مورد توجه قرار گرفته استشناساييدر ارتباط با ديگران كه 

يـا كشـوري    دهد كه او بـه چـه دولـت   و نشان ميسطح جهاني است هويت كودك در نمايانگر 

شخصيت و جنسيت او است. حق نسب انتساب طبيعي  نشانهوابسته است. همچنين حق بر نام، 

مرحلـه شناسـايي و    نخسـتين كند كه ايـن  مي مادر طبيعي را معرفي شخص به خانواده يا پدر و

حق كودك است اما اين خانواده اسـت كـه    ام،زيرا هر چند داشتن ن ؛زيربناي ساير مراحل است

ق.م كودك از حيث  976 گذاري دارد يا داشتن تابعيت حق كودك است ولي طبق مادهاختيار نام

  .استتابعيت، تابع پدر و مادر خويش 

شناسي نيز هويت به معناي وجه وجود و يگانگي شخص نسبت به ديگران از ديدگاه جامعه 

            شـود بـا گذشـت زمـان كامـل مـي      انعقـاد نطفـه كـودك شـروع و     هويـت بـا   تعبير شده است.

(Me combs and Gonzalez, 2007: 10).    شـود و با والدت، كودك ثبـت والدت و نامگـذاري مـي 

 ؛. هويت از اين ديدگاه به طور نسبي استاتيك استگرددتر ميتباط اجتماعي كاملربا ا هويت او

 شـخص بـا   چهـره ظـاهري و   هـاي ويژگـي گزارش بيولوژيكي و م آن مانند يبعضي از عال زيرا

اي مهم از روابط اجتماعي مانند عضويت شود و با فراهم شدن مجموعهميگذشت زمان حاصل 

. در ايـن ديـدگاه صـرفاً بـه نقـش اجتمـاعي       گـردد مذهب و ملت كامل مي ،در خانواده، فرهنگ

  .هويت در ارتباط با ديگران توجه شده است

كـه كـاركرد    معنـا به ايـن   ؛د اجتماعي حق تكيه شده استيبه منافع و فوا ،ديگريدر تعبير  

هويت غالباً به وابستگي كودك به يك جامعه حكايت دارد. اهميت منافع هويت بر ايـن اسـتوار   

بـا اشـخاص و      كنـد و ضـمن ارتبـاط   ، هويت خود را كامل مـي خويش است كه كودك با رشد
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 آغـاز نيسـت كـه كـودك در     ي ايـن نمايد. ولي بـه معنـا  ساني ميررا اطالعها هويت خود گروه

 .(Van Praagh, 1997: 357) بلكه نام و تابعيت براي هويت اساسـي اسـت   ،والدت، هويت ندارد

زيرا اعتبار هر حقي به منظور تأمين  ؛در اين تعبير نيز به مباني اعتبار حق هويت توجه شده است

هويـت كـه    حق حفـظ  به ويژهمعنا است، ن منافع جدي بيعتبار حق بدويا حفظ منافعي است. ا

   المللي معتبر شده استدر سطح جهاني و بين

و بـه نمايـه    قرار گرفتـه  اجتماعي مورد توجه -در عبارت ديگري، هويت از حيث شخصي 

كنـد. در ايـن نمايـه دو    ر انساني را از ديگران متمـايز مـي  اجتماعي تعريف شده كه ه -شخصي

روابـط اجتمـاعي و    ي مانند كد ژنتيكي، سابقه پزشـكي، يـا بيولـوژي جنسـي و    ويژگي شخصيت

مذهبي و مكان جغرافيايي وجـود دارد. ايـن دو گـروه،     ،بيروني شامل روابط خانوادگي، فرهنگي

نام شـخص، هـم    ،مثال ؛ برايكندصيف ميرا تو نه دوگانه طيف واحد و ،شخصيتي و اجتماعي

 اش،خـانواده بـا   شـخص  كننده ارتباط اجتماعييم معرفيك صفت برجسته شخصيتي است و ه

   تـر از بعـد شخصـي    عـد اجتمـاعي آن مهـم   و كشورش است كه غالباً ويژگي شخصيتي ب نوعهم

كننده هويـت در  ر اين تعريف نيز به جنبه شناساييد .(Mecombs, Gonzalez, 2007: 15) باشدمي

ايـن   را دارد كه به بعد شخصيتي نيز توجه كرده اما ازن تكيه شده ولي اين امتياز تباط با ديگراار

حيث كه در جوامع غربي خانواده اعم از طبيعي و خوانده است، با ديـدگاه حقـوق اسـالمي كـه     

  .استخانوده طبيعي است، متفاوت  منحصر در

ظـرف   به عنـوان گيري هويت كودك مطرح ولي در شكلدر تعريف ديگري، نقش خانواده   

جـداي از آن   امـا كه هويت كودك در خـانواده   معناهويت تلقي شده است. به اين  يا محل بروز

و  بـوده  و تابعيت جنسيت، عضويت در خانواده زيادي مانندعناصر  داراي گيرد. هويتشكل مي

 اي ديگـر پارهاين عناصر مانند جنسيت غيرقابل تغيير و اي از پارهدورنماي اخالقي كودك است. 

حـدود اختيـار   در آن كـه   اسـت پذيرند. حتي مذهب عامل اساسي هويت كودك رتغيي ،مانند نام

   .(Scolnicov, 2007: 251) والدين در تشكيل هويت ديني كودك مورد توجه است

اي،  ترين تعريف، تعبيري است كه عناصر هويت را در چهار گـروه خـانوادگي، قبيلـه   مناسب

شامل والدين طبيعـي، خـانواده، اجـداد و    زيستي و سياسي بررسي كرده است. هويت خانوادگي 
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اي شامل نژاد، فرهنگ و دين اسـت. هويـت زيسـتي اطالعـات     هويت قبيله نام خانوادگي است.

درماني شخص و اجداد و ارتباط خوني و حتي شرح وقايع مهم تاريخي مانند مكان و  -ژنتيكي

ت اسـت از ارتبـاط شـخص    . هويت سياسي عبارگيرددر بر ميزمان تولد و نيز ساير حوادث را 

ايـن تعبيـر از سـاير تعـابير      .(Stewart, 1992: 225)خود كه همان تابعيـت اسـت    دولت متبوعبا 

زيرا هر چند تالش شده كه عناصر هويت در چهـار گـروه قـرار داده شـود ولـي       ؛تر استكامل

كـه در   ه اسـت و خـانواده طبيعـي   گيري هويت ايفا كـرد ، نقش اصلي را در شكلخانواده طبيعي

 ؛كند، هسته مركزي هويت محسوب شـده اسـت  گيري هويت كودك نقش اصلي را ايفا ميشكل

يعني تا زماني كه خانواده طبيعـي كـودكي در    ؛اي تابع هويت خانودگي استچرا كه هويت قبيله

نظر گرفته نشود، قبيله و فرهنگ او نيز قابل شناخت نيسـت. هويـت زيسـتي نيـز تـابع هويـت       

نظر تباط خوني و نسب اشخاص نسبت به يكديگر در زيرا در هويت زيستي ار ؛تخانوادگي اس

 (Wilson,1997:283) زيستي در درمان شخصاست كه با كشف نقش ارتباط خوني وگرفته شده 

نامـه كسـي معلـوم    اي كه اگر زنجيره زيستي يا شجرهگونه، بهاهميت پيدا كرده استاين بعد نيز 

  .(Stewart, 1992: 231) شـود آن طوري كه بايست كامل تلقي نمي ني اوبيمه درماسالمت ونباشد،

پس، هويت زيستي نيز منوط به شناخت خانواده طبيعي اسـت. هويـت سياسـي كـودك نيـز در      

غالبـاً تـابع    ،)161: 1368 (الماسي، كشورهايي مانند ايران و فرانسه كه سيستم خون مالك است

   .هويت خانوادگي است

ــابراين هويــ  ــكل   بن ــت از ش ــارت اس ــودك عب ــانودگي ك ــود           ت خ ــتي و وج ــري هس گي

دك به خانواده خود احساس تعلـق  كو ،حقوقي كودك در خانواده طبيعي كه از سويي -اجتماعي

، و از سوي ديگـر، والـدين   نمايدميكند و با تكيه بر آن خود را احساس و به ديگران معرفي مي

كنند. مياحساس تعهد و تكليف به طورر طبيعي ر قبال او دانند و دخود را به كودك منتسب مي

نيـز تعبيـر شـده     1، در هويت خانوادگي احساس هويت و هستي نهفته است كه به نياز بودنپس

مـن  «ده، هميشـه سـؤال   كودكي كه از خانواده طبيعـي جـدا شـ    زيرا ؛(Ronen, 2004: 154) است

                                                                 
1. Need ‘to be’. 
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چنـين   بـا  ، ديگـر كندنواده خود زندگي ميودكي كه در خادر ذهن او شناور است ولي ك» كيستم

چرا  ؛ساز شده استخوانده مشكلرو، فقدان هويت كامل براي كودكايناز. نيست مواجه سؤالي

د، هويت خود را خاندان خو پيشينهباآگاهي از كمدستبراي آنان اين مهم و اساسي است كه  كه

ازدواج اي ماننـد  ممكن است حادثه، حتي كساني كه احساس فقدان هويت ندارندكامل بدانند و 

    .(Bobbi, 1993: 492) جوي خاندان خود وادار كندوبه جستاو را متأثر و  ،شدندار فرزنديا 

عي و حقـوقي احسـاس وجـود و    گيري هويت خانوادگي، كـودك از لحـاظ اجتمـا   با شكل 

مـادر   ويـژه ، بـه نيـز  بيند، والدينو مادر طبيعي مرتبط و وابسته مي كند، خود را به پدرهستي مي

كه حتي مـادراني كـه    ايگونهبه  ؛داندمتعهد و به طور طبيعي وابسته مي خود را نسبت به كودك

كننـد و ايـن   از اين حيث احساس فقدان هويـت مـي   اند،ند خود را به فرزندخواندگي سپردهفرز

مـادراني كـه از    % از82زيـرا   بيش نيسـت؛ افسانه  ،فرضيه كه مادر فرزند را فراموش خواهد كرد

عضـي  كننـد و حتـي ب  شناخت دوباره آن احسـاس منفعـت مـي    ، دراندروي گرداندهفرزند خود 

 بنـابراين، هويـت خـانوادگي عبـارت     .(Bobbi, 1993: 492) انـد گرفتار مشكالت رواني حاد شده

 كودك احسـاس  سو،از احساس متقابل فرزندي و والديني بين كودك و والدين كه از يك  است

گـر،  دي سـوي و از  كنـد مـي  و خود را با تكيه بر هويت خانوادگي به ديگران معرفي كردهد وجو

زيرا كودك  شناسانند؛ميكنند و از اين حيث خود را به ديگران والدين احساس پدر و مادري مي

در حـالي كـه هـر     ؛تر و نيازمند حمايت بيشتر است، احساس او ظاهرتر از والدين اسـت وابسته

وردن كند كـه علـت اصـلي رو آ   شدن احساس هويت پدري يا مادري ميدار فرزندز با انساني ني

احساس فقدان هويت پـدري  همين  ،خواندگي يا باروري مصنوعيهمسران نازا به پذيرش فرزند

تواند خود را احساس و به ديگـران  گيري اين هويت است كه كودك مي كليا مادري است. با ش

 ؛مع سنتي و مذهبي كه ارتباط اجتماعي اشخاص به هم پيوسته اسـت در جوا ويژهبه ؛معرفي كند

ـ «هويت كودك را با پرسش  براي مثال، كننـد.  شناسـايي مـي  » د كيسـتي؟ اسـمت چيسـت؟   فرزن

كننده متقابل كودك و والدين به خويش و ديگران اسـت كـه   بنابراين، هويت خانوادگي شناسايي

در  رواز ايـن كنـد.  ، والدين را به فرزند منتسب ميرفرزند را به والدين و از سوي ديگ ،از سويي

قانون ثبـت   41قوانين موضوعه، لزوم داشتن نام خانوادگي از الزامات محسوب شده و طبق ماده 
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هر كودكي بايد به نام خانوادگي پدري خود ثبت نام شـود تـا شناسـنامه كـه سـند       ،احوال ايران

  ) صادر شود.145: 1378(باريكلو،  اثباتي هويت خانوادگي كودك است

  المللي حقوق بشر. حق حفظ هويت در اسناد بين2

حق داشتن نام و همزيستي با والدين در اسناد بين المللـي سـابقه طـوالني     هر چند شناسايي

ماده كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي به آن اشاره شده اسـت.   2در  ،مثال ؛ برايدارد

نـزل و  بـاره حـريم خصوصـي، خـانواده، م    كس نبايد دربق آن هيچاست كه مطا 17نخست ماده 

سرانه و نامشروع قرار گيرد و نبايد به طـور غيرقـانوني آسـيب    مكاتبات خود هدف دخالت خود

به حيثيت و شهرت او وارد شود. هركس حق حمايت از چنين دخالت يا صـدمه و آسـيبي دارد.   

دت شـود و حـق دارد از تابعيـت    ايد ثبـت وال است كه هر كودكي بعد از والدت ب 24 هدوم ماد

موجـب رسـميت يـافتن     زيـرا  ؛بسـياري مهـم اسـت    جهـات  حق ثبت والدت از مند باشد.بهره

. گرددشود و شرايط دريافت بسياري از خدمات و حقوق براي او فراهم ميشخصيت كودك مي

س در ايـن مـاده از   كند. پـ ي كودك به اصليت خود را فراهم ميامكان دسترس در آيندههمچنين 

زيـرا در بنـد اول لـزوم ثبـت والدت كـه       ؛تشكيل و حفظ حق هويت كودك حمايت شده است

 نوعي ثبت اصليت است و در بند دوم حق داشتن تابعيت مورد حمايت صريح قرار گرفته اسـت 
.(Besson, 2006: 12)    

 ايي و مقرر شـده نيز به نحوي اين حق شناس 1950كنوانسيون حقوق بشر اروپايي  8در ماده 

 است هر شخص حق دارد درباره حـريم خصوصـي، فرزندخوانـدگي، منـزل و مكاتبـات خـود      

مگر مطابق قـانون و ضـرورت كـه در     ،حمايت شود و مقامات عمومي نبايد در آن دخالت كنند

كراتيك براي حمايت از امنيت ملي يا سالمت عمومي يا اوضـاع و احـوال اقتصـادي    وجوامع دم

. اقتضا كند. اين ماده نيز به لـزوم حفـظ حـق    نظمي و ارتكاب جرم.. وگيري از بيلكشور براي ج

اسـت  زيرا حق دانستن اصليت، عنصر اساسي حق حريم خصوصـي شـخص    ؛هويت توجه دارد

.(Besson, 2006: 13)  حقوق كودك بـه ابتكـار نماينـده     1989كنوانسيون  8ولي اين حق در ماده
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چـرا   ؛ري او به صراحت در سطح بين المللي شناسايي شديبا پيگمطرح و  19901 انتين سردا،ژآر

از لحـاظ مفهـومي حـق    آيـا  باره حق هويت كودك از طرفي اين شبهه وجود داشـت كـه   كه در

  جديدي است.

كنوانسـيون   7مخالفان اين حق، شبهه مفهومي داشته و معتقد بودند كه با وجود مـاده  برخي  

باره حق همزيستي و عـدم  در 9بت والدت فوري كودك، ماده ث مبني بر لزوم داشتن حق بر نام و

باره تعهد والدين به سرپرستي از كودك يا حق سرپرسـتي  در 18ايي كودك از والدين و ماده جد

مفهومي جداي از اين آيا حق حفظ هويت كه در مواد مختلف شناسايي و حمايت شده،  كودك،

  (Stewart, 1992: 221). دارد؟حقوق 

و اسـته   بـا آن برخ  ملي خود به مخالفـت قوانين به دليل بيم مغايرت اين ماده با برخي ديگر 

خواندگي اسـت و  پدر -اير با قانون شناسايي فرزندشناسايي حق حفظ هويت كودك مغ اندگفته

هويـت   كند. لذا نماينده مكزيك اظهار داشترو ميروبهگذار ملي را با مشكل چنين حقي قانون

روشن تصويب شود كه فقط شامل عناصر زيسـتي   چنانبايد  و عنوان آن خانوادگي مجمل است

ـ   (Stewart, 1992: 223). و بيولوژيكي هويـت شـود   ن ديـدگاه در حفـظ قـانون ملـي     نگرانـي اي

خواندگي و حمايت از خانواده خوانده اسـت كـه فرزنـد طبيعـي ديگـري را بـه فرزنـدي        فرزند

از هويـت زيسـتي و    ،حق حفظ هويـت خـانوادگي   پيشنهاد شد به جاي رواز اينپذيرفته است. 

بـه   مبـادا  و شامل خانواده طبيعـي نشـود كـه    گردديكي استفاده شود تا اجمال آن برطرف ژبيولو

بر اين، كشورهاي داراي برنامـه مهندسـي ژنتيكـي و     افزون. آسيبي برسدحقوق خانواده خوانده 

شناسايي چنين حقـي بـا برنامـه آنـان      مخالف بوده و معتقد بودند كهبا آن باروري مصنوعي نيز 

  (Cerda, 1990: 116).است  مغاير

ن استناد كردند كـه مقامـات رسـمي    ق حفظ هويت كودك به تجربه آرژانتيران حاداما طرف 

و حتي در بعضي از موارد برده  در ثبت والدت كودكان آنان دست ،براي سركوب كردن مخالفان

ايـن   (Cerda, 1990: 116). شـد ربـوده و نگهـداري مـي   ز پدر و مـادر  كودك ثبت والدت شده ا

                                                                 
1. Serda. 
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از حق بـر   ، جداينمايندگان و در رأس آن نماينده آرژانتين استدالل كردند كه حق حفظ هويت

نتيجـه   در ،از ضايع شدن حقـوق كـودك   هاييهنام يا همزيستي با والدين است. او نمونه و تجرب

هـاي  زيـرا ايـن كشـور در بـين سـال      ؛ور شدعدم شناسايي حق حفظ هويت را در آرژانتين يادآ

خـود قـرار داشـت. در ايـن      هاياز خانواده اندر معرض پديده ناپديد شدن كودك 1980-1970

آنان % 30خانواده ناپديد شدند كه  30000معروف است حدود  1دوران كه به دوران جنگ كثيف

ده شـده و بـه قهـر بـه     اده ربـو كـودك بـدون خـانو    ،بعضـي از مـوارد   در دار بودنـد و زنان بچه

ربـوده شـده در دوران گرفتـاري        يـا زنـان   ،(Wilson, 1997: 279) شـد فرزندخواندگي سپرده مي

نماينده  بر اين، افزوده. گرديدسلب و با نام و نشان ديگري ثبت  انولي كودك از آن شده داربچه

دوم از خانواده جـدا  شدن كودكاني كه در جريان جنگ جهاني  لهستان نيز كه كشورش از ناپديد

 (Cerda, 1990: 116). از ايـن حـق حمايـت كـرد     ،شده بودند و مشكلي مشابه آرژانتـين داشـت  

بـودن   3سردا، وصف غيرقابل سـلب و انتقـال   2سازش سياسي از پيشنهاد اوليه سرانجام با البي و

  انون ملــي كشــورها در شناســايي      حــذف شــد تــا بــا قــ 4حــق و نيــز عبــارت شخصــيتي اصــلي

خـالف   خوانده و نيز كودك متولد از باروري مصنوعي معارض نشود. عالوه بـر ايـن، بـر   كودك

كرد، شناسايي حق حفظ هويـت  ه طور مطلق براي كودك شناسايي ميپيشنهاد اصلي كه حق را ب

بدون تعريف روشني از مفهوم و پيشنهاد نماينده آرژانتين  گرديدها محسوب تعهد ابتدايي دولت

  فعلي پذيرفته شد. 5 8قالب ماده در هويت 

                                                                 
1. Dirty War. 
2. The child has the inalienable right to retain his true and genuine personal, legal and 
family identity. In the event that a child has been fraudulently deprived of some or all 
of the elements of his identity, the State must give him special protection and 
assistance with a view to re-establishing his true and genuine identity as soon as 
possible. In particular, this obligation of the State includes restoring the child to his 
blood relations to be brought up.  
3. Inalienable. 
4. Genuine Personal. 

5. Article 8:1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his 
or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law 
without unlawful interference. 
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  اهميت حفظ حق هويت خانوادگي در حقوق اسالم .3  

ـ    زاع شـده  هويت خانوادگي عنواني است كه از انتساب طبيعي كودك به خـانواده طبيعـي انت

دهنده هويت كودك در عصر حاضـر نسـبت بـه گذشـته متفـاوت      است. هر چند عناصر تشكيل

ي تابعيت كه حاكي از وابستگي شخص به دولتي است، طايفه در گذشته به جا براي مثال، ؛است

، نام عناصر هويت هر شخصي عبارت از نام شد وخانوادگي از نام پدر استفاده مي و به جاي نام

و شـده   در اصول حقوقي نيز به پيروي از حقوق اسالم شناسـايي  اين حق پدر و قبيله او بود كه

خوانـدگي نامشـروع   ه قرار گرفت. به همين دليل فرزندلزوم حفظ هويت كودك كامالً مورد توج

زيرا لزوم رعايت حق هويت كودك مستلزم اين است كه او به پدر و مـادر طبيعـي و    ؛اعالم شد

شخصـاً  عـالوه بـر اينكـه     aبه ديگران منتسب نشود. رسول اكـرم   ، نهواقعي خود استناد شود

اش دانست، در موارد متعـددي   مادر طبيعي خوانده خود را لغو كرد و او را منتسب به پدر وپسر

، قاعده فراش را به عنوان دارو حتي در موارد مشكوك و شبهه ،فرزند را منتسب به والدين اعالم

م كـه  در محل غدير ُخـ  ،الوداعة حجهويتي نشود. در طرح كرد تا كودك گرفتار بحران بياماره م

دادند  مورد تأكيد قرار ديگر بارين موضوع را هاي اسالمي جمع بودند، احاجيان از تمام سرزمين

نفرين  ،دهدبه ديگران نسبت جاي انتساب به پدر و مادر واقعي خود،  و كسي را كه كودك را به

  .)33: 1400 الحراني، :(ر.ككردند 

، حفظ هويت خانوادگي كودك الزم است و كسي حـق  بنابراين طبق قواعد و اصول حقوقي

آمره است كه حتـي شـخص در    از قواعد. انتساب كودك به خانواده كند تغييرندارد هويت او را 

نيز حق تغيير آن را ندارد. اين موضـوع، عـالوه بـر اهميتـي كـه در نقـش درمـان         بزرگساليايام 

نامـه و نيـز از حيـث نيـاز كـودك در      هيا شـجر  كودك از حيث لزوم حفظ ژن و نسب دودمان و

اجتماعي  ،او را پريشان نكند، از حيث نظم خانوادگي اصليت بودن بزرگسالي كه معماي مجهول

  گيرد.آثار مهمي است كه مورد بحث قرار ميو حقوق گوناگون كودك داراي 
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  حفظ نظام خانواده .3.1

گيري از ازدواج و زنـاي  ي در حفظ روابط اجتماعي و جلوحفظ هويت خانوادگي نقش مهم

اجتماعي هـر انسـان بـر دو عنـوان      -اط خانوادگيتار ارتبجوامع اسالمي ساخ با محارم دارد. در

مبتني شده است. نخست نسب كه عبارت است از ارتباط خوني شخصي نسبت به ديگري يا دو 

رابطـه سـببي بـين     .)17: 1374 شـهيدي، ( دوم سبب كه نكـاح اسـت   ، وشخص نسبت به ثالث

ر باشـد و همچنـين   كساني كه با هم از حيث نسب ارتباط عمودي دارنـد بـه هـر انـدازه كـه دو     

ه اصـطالحاً  دارندگان ارتباط نسبي مستقيم مانند برادر و خواهري و فرزندان آنان ممنوع است كـ 

موضوع محارم  ،در حقوق ايران به پيروي از حقوق اسالم رو از اينشود. محارم نسبي ناميده مي

است كه اسـتثنايي   نسبي و حرمت ابدي ازدواج و روابط جنسي با آنان به عنوان يك قاعده آمره

  .به بعد) 351: 1377 (امامي، ندارد

ـ  گي كودك موجب حفظ اين قاعده آمرهبنابراين، حفظ هويت خانواد   آنف از است كه تخّل

زيـرا ممكـن اسـت وجـه حرمـت نكـاح بـا         ؛شودموجب اختالل در روابط اجتماعي ميقاعده، 

هـا فسـاد   بـاط سـالم ميـان خـانواده    اد ارتايجاد فضاي سالم اجتماعي باشد تـا بـا ايجـ    ، يامحارم

چرا كه  ،حفظ سالمتي كودك باشد ممكن است يا (Shabnam, 2008: 410) اجتماعي از بين برود

رمـوني و  ونـوعي اخـتالل ه   به ،اندطه جنسي با محارم نسبي متولد شدهكودكاني كه به راب بيشتر

 شـناخته با محـارم   يد از زنابه عنوان معيار تشخيص كودك متول امر حتي اين ؛ژنتيكي گرفتارند

زيرا در جوامـع گونـاگون نقـش     ؛يا همبستگي اجتماعي باشد (Lamport, 1988: 114).شده است 

نكاح در ايجاد همبستگي اجتماعي بر كسي پوشيده نيست و در حقوق اسالم ازدواج بـا محـارم   

خـانواده ديگـر    بلكـه بـا اعضـاي    ،ازدواج كننـد  يكديگراعضاي خانواده با  تانسبي ممنوع شده 

زيرا امنيت اجتمـاعي مبتنـي بـر نيـاز و      ؛بستگي اجتماعي ايجاد شودمازدواج كنند تا امنيت و ه

پايدارتر اسـت. بـه هـر حـال، حرمـت نكـاح بـا محـارم داراي مصـالح           ،ديگريكتعاون افراد به 

 تواند آن را تأمين و از مفاسد نقـض آن جلـوگيري  ماعي است كه حفظ هويت خانودگي مياجت

  كند.
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  حمايت از  كودك .3.2

بر اينكه از حيث روابط سـالم اجتمـاعي و شناسـايي     افزونحفظ هويت خانوادگي كودك،  

زيـرا ي   ؛كودك به خويش و ديگران مهم است، از حيث حمايت از كودك نيز نقش اساسي دارد

شته باشـد.  از دو بعد جسمي و رواني مورد حمايت قرار گيرد يا مصونيت دا هر انسانالزم است 

 ، چـرا كـه ديگـران   افـراد بشـر اسـت    ديگرتر از  باره كودك ضروريهت درج اين حمايت از دو

توانايي اداره جسمي و رواني خود را دارند و حمايت از آنان در حدي الزم اسـت كـه بـه آنـان     

بـر مبنـاي    در نتيجـه، آسيب وارد نشود ولي كودك امكان يا توان حمايت از خويش را نـدارد و  

در ت خانوادگي حقوقي اعتبار شده است تا كودك از حيث جسمي و روحي اداره شود كـه  هوي

  .خواهد شد ادامه بدان اشاره

  حمايت از سالمت جسمي .3.2.1

كـودك نيازمنـد بـه     با توجه به اينكه ابتداي دوران كودكي با ضعف و ناتواني همراه است و

سمي او سه حق واليت و سرپرسـتي، نفقـه   كننده است، براي حمايت از بعد جسرپرست و اداره

 ،مثـال  ؛ برايكندز نيازهاي جسمي كودك را تأمين ميو حضانت اعتبار شده كه هر كدام نوعي ا

پـدري بايـد از كـودك نماينـدگي      ق.م پدر يا جد 1183حق سرپرستي حقي است كه طبق ماده 

ـ  و به نحوي در جامعه از حقـوق او حمايـت كنـد. بنـابرا     نمايدحقوقي  ي قهـري،  ين، وظيفـه وّل

ـ   ،حمايت حقوقي از كودك است كه مبناي اعتبار اين حق ي يـا هويـت   رابطه نسبي كودك بـا وّل

خانوادگي است. حق نفقه نيز حق ديگري است كه جهت تأمين نيازهاي بدني و جسمي كـودك  

و در پـدري   ق.م پدر و در صورت فقدان يـا نـاتواني او، جـد    1199طبق ماده  اعتبار شده است.

است كه ايـن حـق نيـز بـر مبنـاي       روشنصورت فقدان او، مادر بايد نفقه كودك را تأمين كند. 

اداره جسـمي   بـراي ارتباط نسبي يا هويت خانودگي اعتبار شده است. همچنين حق حضانت كه 

و رشد كودك اعتبار شده است. اين حق بر مبناي هويت خـانوادگي بـراي كـودك و بـه عنـوان      

) پس، بـا اثبـات هويـت    488تا: بي بدران، ؛7:1409/775عتبار شده است (زهيلي، تعهد والدين ا

شـود و  كودك با استفاده از آن، اداره مي كه گرددخانوادگي براي كودك حقوق اساسي محقق مي

  كند.هاي دوران بزرگسالي تبديل ميدوران كودكي را به تواناييهاي ناتواني
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والـدين  ر حقوق كشورهاي غير اسالمي، ممكن اسـت  موضوع اساسي و مهم اين است كه د

خوانـده بـه خـانواده    روي بگردانند و كودك را بـه عنـوان فرزند  از فرزند و حقوق مرتبط به آن 

ديگري واگذار كنند ولي در حقوق اسالم، والدين اختيار چنين عملي را ندارند و اين حقـوق از  

) كـه بعضـي از آن بـه    1/27: 1415 خمينـي،  ىوسـو م(حقوق غيرقابل اسقاط و اعـراض اسـت   

 1205از اين رو طبـق مـاده    .)1/107: 1421 ؛ ناييني،2/39: 1417اند (خويي، تعبير كرده "حكم"

ق.م متعهـد حضـانت حـق امتنـاع از      1172حق امتناع از تأمين آن و طبق ماده  ،م متعهد نفقهق.

مصنوعي در حالي كه به اتفاق  ، كودك متولد از بارورياين انجام آن را نخواهد داشت. با وجود

شود، از حيث اين حقوق مورد حمايت قـرار  اهداكننده ملحق مينظران، به مرد عالمان و صاحب

  ظاهر هيچ تعهد قانوني نسبت به كودك ندارد.  زيرا او در  است؛نگرفته 

  حمايت از سالمت روحي  .3.2.2

رو از ايـن دك مؤثر اسـت.  حق حفظ هويت خانوادگي در تأمين سالمت روحي و رواني كو 

مندي از محبت والدين شناسايي شده است. والدين بـه  ههاي مختلف حقوقي، حق بهردر سيستم

يچ محبتي ماننـد و جـايگزين   طور طبيعي و خدادادي به فرزندان خود عشق و محبت دارند و ه

 يـاد بر بندگان  به عنوان منت خدا "نسب" از ،سوره فرقان 54 شود. به همين دليل در آيهآن نمي

بلكه محبت و عشـقي اسـت كـه بـين      ،شده و شايد وجه آن فقط ارتباط خوني و ژنتيكي نباشد

؛ 387 :2005والدين و فرزند محقق و مسّلم است كه به نعمت نيز تعبيـر شـده اسـت (ابـوزهره،     

زيرا مبناي آن نسب و پيونـد طبيعـي    ؛اين محبت خالص و پيوسته است .)349: 1428 سرطاوي،

كه محبت پـدر و مـادر بـه    به طوري  ؛)409: 1384گرجي، ( ست كه قابل تغيير يا تبديل نيستا

، نسبت به يتيم كه از ايـن موهبـت الهـي محـروم     a المثل شده است. پيامبر اسالمفرزند ضرب

رو، . از ايـن )214تـا:  بـي  قمي، :(ر.ك» براي يتيم چون پدري مهربان باشيد«فرمودند:  است شده

اند كه او در دوران كودكي كه محتاج به نوازش والدين است، پدر  ستحق نوازش دانستهيتيم را م

نـد. پـدر را مثـال    محبـت كن به او پدر  همچونكنند كه  را از دست داده و به ديگران سفارش مي

  .  استنسبت به كودك   و نمونه كامل نوازش نمادمحبت پدر و مادر  چرا كه اند، زده
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اي سرشار از محبت، عشق،  : خانوادهآمده استه كنوانسيون حقوق كودك در ديباچ رواز اين

كـودك بـر خـالف ميـل      آورده است 92. يا حق همزيستي با والدين كه در ماده 1تفاهم و احترام

در مواردي كه جدايي به نفع كودك باشد. يا در مواردي كه پدر و  والدين از آنان جدا نشود مگر

ها ملتزم به رعايت حـق مالقـات كـودك بـا پـدر يـا مـادر        ند، دولتا مادر از همديگر جدا شده

ـ  است مقرر شده 203و نيز در ماده اند گرديده طـور موقـت يـا دائـم از آغـوش      ه : كودكي كـه ب

. مبناي تمام اين حقوق، حق محبـت و  گيردمورد حمايت خاص قرار بايد خانواده محروم شده، 

محبت والدين، مانند حق محبت و نوازش، حق  است. پس، حقوق متعددي از حيث آناننوازش 

بـه   262: 2008 بودن با والدين، حق مالقات با والدين براي كودك اعتبار شده اسـت (بـاريكلو،  

زيـرا   ؛متولد از باروري مصنوعي محروميت از ايـن حقـوق اسـت    انبعد) كه مشكل عمده كودك

شـود ولـي ايـن    وي تأمين ميكننده به نحبا سالمت جسمي توسط زوجين دريافتحقوق مرتبط 

  حقوق جايگزين ندارد و غيرقابل جبران است.

آفـرين     مشـكل حمايت از حق هويت خـانوادگي در دو مرحلـه بـراي كـودك     عدم بنابراين، 

يعي والدين كودكي موجب محروميت كودك از نوازش و محبت طب هايسالدر شود نخست مي

زيرا به اقتضاي قانون خلقت، خـالق   ؛ن آن نيستشود كه از لحاظ رواني هيچ محبتي جايگزيمي

است كه محبـت  قرار داده  يو ارتباط طبيعي بي نظير دلبستگيبين فرزند و والدين  حكيم عالقه

بـاروري   ازنظريه محرمانه بـودن هويـت كـودك متولـد      رو،از اينگيرد. ديگران جاي آن را نمي

                                                                 
1. «Recognizing that the child, for the full and harmonious development of his or her 
personality, should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, 
love and understanding». 

2. «1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her 
parents against their will, except when competent authorities subject to judicial 
review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such 
separation is necessary for the best interests of the child...». 

3. «1. A child temporarily or permanently deprived of his or her family environment, 
or in whose own best interests cannot be allowed to remain in that environment, shall 
be entitled to special protection and assistance provided by the State». 
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 1به گودال سرپوشيده حقـوقي  از آن مروزها ،مصنوعي كه به عنوان رعايت غبطه كودك ابراز شد

(Annas, 1980: 1) تـاري شـخص بـه بحـران     در بزرگسالي نيز موجـب گرف  سپس شود.تعبير مي

و هـر چـه ايـن     كوشـند وجوي اصـليت خـويش مـي   گردد كه اغلب در جستفقدان هويت مي

تحقيـق   پـس بـه  تر خواهـد بـود.   ب آن بر روان شخص عميقتر باشد، آسيبودن طوالني مجهول

  (Annas, 1980: 12). محرمانگي نسبت به كودك خطرناك استثابت شده است كه سياست 

 رويكرد كشورها نسبت به حفظ حق هويت خانوادگي كودك .4

چند رويكرد كشورهاي معاصر نسبت به هويت خـانوادگي كـودك متولـد از بـاروري بـا      هر

شناسايي و عـدم شناسـايي خـانواده    رويكرد حقوق اسالم و ايران متفاوت است كه عمده آن در 

اسـت كـه    در حقوق اسالم همان نهاد كوچـك اجتمـاعي  خانواده زيرا  ؛اجتماعي و خوانده است

در حالي كه در حقوق غـرب در كنـار خـانواده طبيعـي يـا اصـلي،        شود؛كودك در آن متولد مي

ظ حـق هويـت   نسـبت بـه حفـ    نخانواده خوانده يا اجتماعي قـرار دارد. در نتيجـه رويكـرد آنـا    

بـين حـق كـودك در     اند تاكوشيدهعم از طبيعي و اجتماعي است و به نحوي أخانوادگي كودك 

حفظ هويت و اصليت و حق خانواده اجتماعي جمـع شـود. در گذشـته رويكـرد ايـن كشـورها       

از هويت خود بود كه به نحوي حـق   ،محرمانگي و عدم اطالع كودك متولد از باروري مصنوعي

ده داليـل محرمانـه   شـد. عمـ  باروري مصنوعي ضايع و يا نقض مي ك متولد ازحفظ هويت كود

كننده گامت يا نطفه در اين بود كـه رعايـت غبطـه كـودك در محرمانـه بـودن       بودن هويت اهدا

هويت اهداكننده و در نتيجه عدم اطالع او از اصليت خويش است ولي تحقيقـات خـالف ايـن    

از لحـاظ   ،ها و متولدين از بـاروري مصـنوعي  هخواندزندثابت كرد و معلوم شد كه فر موضوع را

رواني نياز به آگاهي از اصليت خويش دارند و به تعبيري، تـاريخ مصـرف ايـن توجيـه گذشـته      

اصليت در تمـام جوانـب زنـدگي     زيرا با توجه به اهميت اطالع از (Lamport, 1988: 109).است 

  اصليت به رعايت غبطه او است. توان ادعا كرد كه عدم اطالع ازكودك، چگونه مي

  

                                                                 
1. Legal Pitfalls.  
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زيرا  ؛توجيه ديگر محرمانه بودن هويت اهداكننده، حمايت از صنعت باروري مصنوعي است

شود. اين توجيـه نيـز قابـل اعتمـاد     ي نطفه نمياگر هويت كودك افشا شود، كسي داوطلب اهدا

مالي دارند و غالبـاً   انگيزه ،كساني كه در جوامع غربي داوطلب اهدا هستند چرا كه بيشتر ؛نيست

اهداكننـدگان   بيشـتر در امريكـا   ،مثـال  براي ؛كننداي دريافت مالي به اهداي نطفه اقدام ميبر مبن

دالر بـه آنـان پرداخـت         100تـا   25 و بـين  هسـتند هـا  ويان پزشكي يا كاركنان بيمارستاندانشج

ليت حقوقي قرار گـرفتن  همچنين ادعاي امكان در معرض مسئو (Lamport, 1988: 123). شودمي

كننـده  فرزنـد قـانوني دريافـت   در تمام كشورهاي غربي،  كودك زيرا ؛اهداكننده نيز موجه نيست

كـه  كـودك   از توجيهـات ديگـر ماننـد حمايـت      (Lamport, 1988: 116).محسوب شـده اسـت   

و نوعي خسارت معنوي بر او وارد نشود  نگرددو خجل  نخوردي مصنوعي بر او رچسب باروبر

  (Lamport, 1988: 116)نخـورد  كننده كه برچسب نازايي بر آنـان  ا حمايت از والدين دريافتو ي

اي براي محرمانه بودن هويت اهداكننده و عـدم حفـظ حـق    كنندهتواند توجيه قانعهيچكدام نمي

هاي حاصل از هزيرا تجرب ؛هويت يا عدم اطالع از اصليت كودك متولد از باروري مصنوعي شود

ي مصنوعي گواه بر اين اسـت كـه آنـان نيـاز روانـي بـه       رها و نيز متولدين از باروهخواندككود

، ژن درماني و نقشـي  بر اين افزون (Wilson, 1997: 281). اطالع از پدر و مادر طبيعي خود دارند

حاكي از  (Stewart, 1992: 232) نامه و دودمان در درمان و پرونده پزشكي شخص داردكه شجره

از م اطالع كودك متولد از باروري مصنوعي از اصليت و حفظ حـق هويـت خـويش اسـت.     لزو

كننده براي كودك و نيز حق اطالع او از اصليت خود در حقـوق  رو، روند افشاي هويت اهدااين

كننـده آغـاز شـده    ي با وجود حفظ حق خانواده دريافـت المللكشورهاي پيشرفته تحت فشار بين

 گيرد.شورهاي غربي مورد بررسي قرار مييكرد دو گروه مهم از كنمونه رو برايكه است 

  امريكا .4.1

توان ادعا كرد كه است ولي مي ك ملحق نشدهدهر چند آمريكا هنوز به كنوانسيون حقوق كو

 بـراي  ؛از حق حفظ هويت كودك حمايـت شـده اسـت    اين كشور،زمان در رويه قضايي دير از 
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از حق حضـانت كـودك توسـط والـدين      1اي امريكا در پروندهدادگاه عالي  1924در سال  ،مثال

 2700وهـي كـه بـه نماينـدگي از     هاي اخيـر گر در سال 2طبيعي حمايت كرد. در پرونده ديگري

و ادعا كردند كه اقدام دبير امنيت ملي و ديگر مقامات امريكايي  نمودهويتنامي اقامه دعوا  كودك

سپردن آن به خانواده خوانده بدون حضانت مناسـب و   در جدا كردن كودكان از والدين طبيعي و

اسـت؛  نقض حقوقي است كه در قـانون اساسـي امريكـا شناسـايي شـده       ،دور از والدين طبيعي

ــه بازداشــت    ــه منزل ــدين خوانــده ب ــان توســط وال     دادگــاه رأي داد كــه حضــانت غيرقــانوني آن

                    تأييـد كـرد   حقـوق كودكـان را   نقـض در نتيجه، رأي دادگاه بدوي مبنـي بـر    غيرقانوني است و
(Stewart, 1992: 226)  

بـود كـه خواهـان فرزنـد      عقيميدار شدن همسران ، راه بچهخواندگيبنابراين هر چند فرزند

خواندگي، بـاروري  و كاهش كودكان مستعد براي فرزند باروري فناوريبودند ولي با رايج شدن 

 1977تا  1970هاي در بين سال ،مثال براي ؛ا قرار گرفته استمصنوعي مورد استقبال زوجين ناز

كاهش يافت كه اين رونـد كـاهش    25000به  69000خواندگي از شمار كودكان مستعد به فرزند

از ديـدگاه   رونـدي كـه   ؛ناشي از سياست قانوني كردن سقط جنين و جلوگيري از حاملگي است

 بسـياري مشكل نازايي بـه   ،ديگر سوياز  (Lamport, 1988: 115). كارشناسان ادامه خواهد يافت

% آنـان از  40ميليـون زن آمريكـايي نـازا هسـتند كـه       5/1ها سرايت كـرده و تقريبـاً   امريكايي از

شمار مردان عقيم يـا داراي  . هستندبرند و داوطلب باروري مصنوعي هاي رحمي رنج ميبيماري

 ،سـال گذشـته   50زنند در قيقات حدس مياست كه بعضي از تح فراواندار شدن نيز مشكل بچه

بـاروري   آنـان بـه  %  25% رسيده و اين رقم افزايش خواهد داشـت كـه   30تعداد مردان عقيم به 

  (Lamport, 1988: 115).آورند روي ميمصنوعي 

% به علت نـازايي داوطلـب   95شود كه باروري مصنوعي انجام مي 15000ال تقريباً در هر س

پژوهشـگران بـرآورد   محرمانگي بودن آمار دقيقي در دسـترس نيسـت ولـي    و به دليل  هستندآن 

كودك از طريق باروري مصنوعي متولد شود كه اين  10000تا  6000در هر سال بين كنند كه مي

                                                                 
1. Pierce V. Society of Sisters. 
2. Nguyen Dayen V. Kissinger. 
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كودكان مانند كودكان خوانده، به دليل محرمانه بودن باروري حق دسترسي بـه اصـليت خـود را    

مريكا در بـاروري مصـنوعي،   انتيجه، رويكرد حقوق  در (Lamport, 1988: 116). نخواهند داشت

  شود. آگاهتواند از اصليت خود فرآيند نميمحرمانگي است و كودك متولد از اين 

  اروپا .4.2

شد انه بودن باروري مصنوعي توجيه ميدر كشورهاي اروپايي هر چند در ابتدا، نظريه محرم

 بيشـتر كه دادگاه حقوق بشر اروپايي صادر كرد،  اما با تصويب كنوانسيون حقوق كودك و آرايي

 ؛كشورها ناچار به شناسايي حق اطالع از اصليت براي كودك متولد از باروري مصـنوعي شـدند  

در انگليس هر چند اجماع و توافق كلي درباره حق اطالع كـودك متولـد از بـاروري     ،مثال براي

كـه روح   1990در سال  1شناسي رويانمصنوعي وجود نداشت و قبل از تصويب قانون نازايي و 

ــو ــت   ،ي آناو محتـ ــام اسـ ــده گمنـ ــت از اهداكننـ ــده و حمايـ ــودن اهداكننـ ــه بـ                         از محرمانـ

(Wilson, 1997: 274)،      يـا بـا رضـايت         مراكز باروري تحـت هـيچ شـرايطي حتـي اضـطراري و

اشتند و فقط استثنائاً در موردي كه حق افشا اصليت و هويت اهداكننده را ند ،هاي باروريطرف

در  ،ايـن شد. بـا وجـود   ده معيوب شود، اهداكننده افشا ميكودك از عيب موجود در ژن اهداكنن

سـالگي   17خوانده از سن كودك 1930اتلند از زمان تصويب قانون فرزندخواندگي در سال اسك

اره ثبـت احـوال، از هويـت    توانست بدون مراجعه به دادگاه و به صرف رجـوع بـه اد  به بعد مي

اعضـاي   داد و حتي بعضي ازه انگليس را مورد انتقاد قراراصلي خود مطلع شود و اين روند، روي

انـد كـه از تحقيقـات مربـوط بـه            هـاي قـرار گرفتـه   ان تحـت تـأثير ديـدگاه   هاي پارلمـ كمسيون

عـات مربـوط بـه    مبني بـر اينكـه دسترسـي بـه اطال    است خوانده اسكاتلندي حاصل شده كودك

 بهتـر گزارش داد كه   2هاگتون 1972براي كودك مهم باشد. در سال  ، ممكن استوالدين طبيعي

بـه   ؛قانون به مدل اسكاتلند تصويب شد 1975يابد و در سال  پاياناست سياست محرمان بودن 

ــد از    ــودك بعـ ــه كـ ــرط آنكـ ــود    18شـ ــاه شـ ــود آگـ ــليت خـ ــد از اصـ ــالگي بخواهـ                              سـ

(Wilson, 1997: 278) .كـودك  مقـرر شـد   1990شناسي سـال   و رويان همچنين در قانون نازايي :

                                                                 
1. The Fertilization and Human Embryology Act.  
2. Houghton. 
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نـام  نام اهداكننده نطفه ثبت كننده و نه بهوري مصنوعي به نام همسران دريافتمتولد از طريق بار

 18سـن   شود ولي هر كودكي كه بعد از اجرايي شدن اين قانون متولد شود، بعد از رسيدن بهمي

ترسي محدود به ظواهر فيزيكـي  كننده مطلع شود. اطالعات قابل دسسال حق دارد از هويت اهدا

 ،هاي متولـد از بـاروري مصـنوعي    كه خواهان 1ايواهد بود. با وجود اين، در پروندهكننده خاهدا

سـيون  كنوان 14و  8كه دولت انگليس به استناد مواد  بردندپايي شكايت وبه دادگاه حقوق بشر ار

 :زيرا دولت تعهد مثبت و ايجابي داشت كـه  ؛حقوق بشر اروپايي حقوق آنها را نقض كرده است

، بـين  ثانياً ؛آوري و تضمين كندگرداطالعات مربوط به كودك متولد از باروري مصنوعي را  ،اوالً

ر در كنندگان و اهداكنندگان ارتباط برقرار كند. قاضي نتيجه گرفت كه تعهد دولت منحصدريافت

بلكه احترام حريم خصوصي و زنـدگي خـانوادگي، دولـت را     ،تعهد منفي يا عدم دخالت نيست

متعهد به تعهد مثبت و ايجابي كند و اين حرمت مقتضي است كه هـر شـخص بتوانـد جزئيـات     

كند كـه شـامل اصـليت و اطالعـات دربـاره آن نيـز           هويت خود را به عنوان يك شخص اثبات

ـ  .(Law Reform Committee of the Law Society of Ireland, 2006: 20) شـود مـي  د ايـن  در ايرلن

ي ربراي كودكان متولـد از بـارو   2005خوانده و سرانجام در سال براي فرزند 1975حق در سال 

  (Besson, 2007: 10). مصنوعي شناسايي شد

حمايـت از  مقررات زايمان مجهول وجود دارد كه تحت عنوان  سو،يكدر حقوق فرانسه از 

مـدني فرانسـه    قانون 311-19ماده  ،ديگر سوياز  و حريم خصوصي زن حامله وضع شده است

نسبي بـين  ملحق است و هيچ ارتباط  كنندگانكند كه كودك به دريافتتصريح مي 2006مصوب 

شود و نيز هيچ گونه دعواي مسئوليت مدني عليه اهداكننـده قابـل   اهداكننده و كودك اثبات نمي

وري متولـد از بـار   تمام حقـوق كـودك قـانوني بـراي كـودك     نيز  311-20يست. در ماده طرح ن

اند. دين قانوني موظف به رعايت آن شدهكنندگان به عنوان والمصنوعي شناسايي شده و دريافت

، از زمان تصويب كنوانسيون حقوق كودك تحت فشارهاي اروپايي، رويكرد حقوق اين با وجود

ي تغيير كرد. هرچند در قـانون  ئجز به صورت طالع كودك از اصليت خودفرانسه نسبت به حق ا

                                                                 
1. Rose V. Secretary of State Health.  
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بلكـه حـق اطـالع بـه تقاضـاي كـودك و        اسـت،  قانون زايمان مجهول نسخ نشده 2002جديد 

است. سـاير اطالعـات مربـوط بـه هويـت از طريـق مقامـات قابـل          گرديدهرضايت مادر منوط 

     كشـورهاي اروپـايي مشـهود اسـت    تر شـده اسـت كـه ايـن رونـد در عملكـرد بيشـتر         دسترس

.(Besson, 2007: 10) افشـاي هويـت اهداكننـده و حمايـت از      ،بنابراين روند كشورهاي اروپايي

  .استحق حفظ هويت كودك 

  ايران .4.3

آنان بـه حمايـت   راني داشت كه عمده داليل ادهر چند رويكرد محرمانگي در گذشته طرف 

ن ادارشد ولي در مقابـل طـرف  ده و مراكز باروري، متمركز ميكننده و اهداكنناز خانواده دريافت

 اوكردند كه او حق دارد هويـت خـود را شناسـايي و از    ويكرد افشا بر حقوق كودك توجه مير

زيرا آنـان   حمايت سياست افشا است؛مورد توجه وكه روند . (Wilson, 1997: 276) دشوحمايت 

خـود   مصـلحت توانند براي تـأمين  تخاب است. آنان ميقد اختيار و اناختيار دارند ولي كودك فا

  (Annas, 1980; 11)منـد نيسـت  چنين اقداماتي بهـره ي كه كودك از در حال ؛اقداماتي انجام دهند

ي سياست افشا و اطالع كـودك از اصـليت خـود بـه نحـو      نتيجه، در حقوق معاصر كشورها، در

  گيرد.مورد حمايت قرار مي

در اين باره ساكت است ولـي  » نحوه اهداي جنين به زوجين نابارورقانون «در حقوق ايران  

نامه اجرايي قانون، همان رويكـرد محرمـانگي عـدول شـده     آيين 3يكرد پذيرفته شده در ماده رو

جنين بايد با موافقت و رضايت كتبى  ياهدا« در آن مقرر شده است: ؛ چرا كهحقوق غرب است

خصصى درمـان نابـارورى، بـا احـراز هويـت آنـان و بـه        ت زهاى اهداكننده و در مراكز مجازوج

دريافت، نگهدارى « نيز مقرر شده است: 6ماده  "ت"در بند ». گيرد صورت كامالً محرمانه انجام

هـاى  اطالعـات مربـوط بـه جنـين     - ى در شرايط كامالً محرمانه. تبصرهيهاى اهدا و انتقال جنين

 مقرر شده اسـت:  10در ماده  سرانجام .»شوند مى ىبنداطالعات به كلى سرى طبقه ءى، جزياهدا

نهـا بـا   ي تكننـدگان جنـين اهـداي   كننـدگان و دريافـت  ارائه مدارك و اطالعات مربوط به اهداي«

دار مجـاز   قضـايي صـالحيت   رعايت قوانين مربوط به حفظ و نگهدارى اسرار دولتي و به مراجع

  .»باشد مى
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در حـالي كـه حقـوق ايـران      ؛امالً مشهود استات كراز مجموع اين مقر رويكرد محرمانگي

رعايت هويت كـودك   ،اوالً :زيرا ؛است از حقوق ساير كشورهاتر مناسبنسبت به سياست افشا 

و شناسايي بستگان نسبي از قواعد آمره شرعي است كـه رويكـرد محرمـانگي بـه ايـن موضـوع       

نشـده اسـت كـه زوجـين     از اين حيث كـه معلـوم و محـدود     ويژهبه ؛كندميآسيب جدي وارد 

، در حقــوق غــرب . ثانيــاًي جنــين هســتند؛اهداكننــده چــه تعــداد و چنــد بــار مجــاز بــه اهــدا

، بـا تنقـيح منـاط از مقـررات     خواندگي شناسايي شده و كودك متولـد از نطفـه اهداكننـده   فرزند

 .(Lamport, 1988: 116) كننده محسوب شده اسـت يافتقانوني زوجين درفرزندخواندگي، فرزند

اكننـده  كودك متولد از باروري به صـاحب نطفـه يـا اهد    ،ولي در حقوق ايران به اتفاق تمام فقها

؛ فاضـل  622: 1390 موسوي خمينـي،  :ر.ك( شودكننده ملحق نميملحق است و به مرد دريافت

. دربـاره  )59: 2007سـرطاوي،   ؛147: 1375؛ شـهيدي،  207: 1427 ؛ صدر،603: 1380لنكراني، 

زيـرا مـالك مـادر شـدن را      است؛عدم الحاق فرزند به وي  ،مشهور نظر كننده نيززوجه دريافت

 ؛304: 1384 اي،خامنـه  ؛77: 1386بهجت،  :(ر.ك اندكوين كودك از تخمك زن محسوب كردهت

زايمان را مالك مادر شدن  ) و فقط گروه اندكي195: 1387اي خويي، ؛ قبله206: 1423 حسيني،

ظـاهر ايـن    .)378: 1431 ؛ حاج علـي، 90: 1382؛ محسني، 3/90: 1421 ،خويي :(ر.ك انددانسته

كننـده ملحـق   ، كودك را حتي به زوجه دريافتفقهي هايهگذار به پيروي از نظرياست كه قانون

 گيرنـده  اهـدا  زوجـين  تكـاليف  و وظايف«قانون مقرر شده است:  3زيرا در ماده  ،ندانسته است

 تكـاليف  و وظـايف  نظيـر  احتـرام  و نفقه و تربيت و نگهداري  لحاظ از شده متولد طفل و جنين

نيـز كـودك را فرزنـد زوجـين      اين ماده حاكي از آن است كه قـانون  .»است مادر و پدر و اوالد

كننده شناسايي نكرده و فقط بعضي از وظايف والديني قانوني را براي زوجين مقرر كرده دريافت

نيـز حكـم مشـابهي     1353سرپرسـت مصـوب   كان بيقانون حمايت از كود 11اده است كه در م

ـ ه تعهدات زوجين سرپرست مشاهده ميدربار فقهـي مبنـي بـر     هـاي هشود. پس با توجه به نظري

ايـن موضـوع مـورد    الحاق فرزند به زوجين اهداكننده و رعايت تعهدات بين المللي الزم اسـت  

زيـرا از طرفـي، مبنـاي     ؛شـود بررسي مجدد قرار گيرد و رويكرد افشا به جاي محرمانگي اعمال 

كننده وجـود نـدارد و محروميـت    حقوق كودك و تعهدات زوجين دريافتحقوقي مناسبي براي 
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) از حيـث حقـوق   ه والـدين طبيعـي (زوجـين اهداكننـده    كودك از حقوق فرزندي خود نسبت ب

 دولـت  يران نسبت به رعايت حقوق كودك است؛ چـرا كـه  اسالم و نيز مغاير با تعهدات دولت ا

ي كـه درج كـرده اسـت، مـوارد     نسيون حقوق كودك ملحق شده و تنها شرط تحفّظاايران به كنو

تر از كنوانسيون حقوق كـودك  كه در اين مورد حقوق اسالم مقدم مغاير آن با حقوق اسالم است

اطـالع از هويـت اهداكننـده را بـه     اين رونـد،  در نظر با تجديدنتيجه الزم است دولت  است. در

  ي شناسايي و از آن حمايت كند.رمشروع و قانوني كودك متولد از باروعنوان حق 

  نتيجه

 ،شـود ودك از اصليت و هويت خانوادگي ميخواندگي كه موجب محروميت كهرچند فرزند

بيني حمورابي نيز فرزندخواندگي پيشبه طوري كه در قانون  ،سابقه طوالني در زندگي بشر دارد

تحـولي   ،المللـي ايي حق حفظ هويت كودك در سطح بينو شناس 1989شده بود اما بعد از سال 

چنـد مـوارد و   كـودك بـه وجـود آمـد. بنـابراين، هر      بزرگ در لزوم حفظ حق هويت خانوادگي

هايي كه در شناسايي اين حق مورد توجه قرار گرفت، جدايي قهري و غيرقانوني كودك از نمونه

ـ  دولتهاي غيرقانوني و خودسرانه  تخانواده توسط دخال 8ع از مـاده  ها بود، ولي با تفسـير موس 

دادگاه حقـوق بشـر    ويژهبهكنوانسيون حقوق كودك در دكترين حقوقي و محاكم حقوق بشري، 

بـه   ؛اروپايي، رعايت و حفظ اين حق نسبت به كودكان متولد از باروري مصنوعي نيـز الزم شـد  

مقررات مربوط به هويـت خـانوادگي    هاي اروپايي ناچار به بازنگري دردولت بيشتركه  ايگونه

  ي مصنوعي شدند.ركودك متولد از بارو

حقوق ايران نيز رويكرد عملي نسبت به هويـت اهداكننـده، همـان سياسـت محرمـانگي       در

ود    ي مصـنوعي از حـق هويـت و اصـليت خـ     راست كه موجب محروميت كودك متولد از بارو

تـر از حقـوق   و قواعد حقوق ايـران مناسـب  ق اصول در حالي كه شناسايي اين حق طب ؛شودمي

خوانـدگي،  ا بـا تنقـيح منـاط از مقـررات فرزند    زيرا در حقوق ساير كشوره ؛ها استساير كشور

كننده اعـالم شـده اسـت ولـي در حقـوق      ري، فرزند قانوني زوجين دريافتكودك متولد از بارو

صـاحب نطفـه منتسـب     كودك از لحاظ نسب پدري بـه مـرد   ،نظرانبه اتفاق تمام صاحب ايران
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شمار انـدكي  اند و بيشتر انديشمندان، زن صاحب تخمك را مادر دانستهاست و از لحاظ مادري 

ذار نيـز در  گـ اند. قانونن و وضع حمل مادر كودك تلقي كردهكننده را به استناد زايمازن دريافت

ت حقـوق و تعهـدا   تنهـا  بلكـه  ،كنندگان را والدين كودك محسوب نكردهقانون، دريافت 3ماده 

اين، حساسيتي كـه در حقـوق اسـالم     بر افزونبيني كرده است. والدين طبيعي را براي آنان پيش

هـاي  زناي با محارم وجود دارد، در ساير سيستم ويژهبهنسبت به رابطه جنسي اقوام نسبي و زنا، 

مـانگي  يـز نسـبت بـه سياسـت محر    حقوقي كمتر است. بنابراين، الزم اسـت در حقـوق ايـران ن   

حق كودك در اطالع از اصليت و هويت خانوادگي شناسايي و مورد حمايـت   نظر شود وتجديد

  قرار گيرد.
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