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 بررسي تطبيقي نسب كودكان حاصل از جنين آزمايشگاهي
و امريكادر  حقوق ايران

٭محمد حسن صادقي مقدم

و اسالمي دانشكد  حقوق دانشگاه تهرانة استاد گروه حقوق خصوصي

 محمد موحدي ساوجي
و علوم سياسية دانشكددانشجوي دكتري حقوق خصوصي  دانشگاه تهران حقوق

)17/1/1393:تاريخ تصويب- 29/7/1392: دريافتتاريخ(

 چكيده
دردانش به. قرن بيستم پيشرفت چشمگيري داشته است پزشكي از جمله علومي است كه

به پيشرفتاين تناسب روةپيچيدهاي پرسشها، علم حقوق در پاسخ و پيش تحول توسعه

ن يكي از عرصه. يافته است ،هاي گوناگون اباروري است كه با روشهاي نوين پزشكي درمان

از. مبتال به ناباروري را تا حد زيادي برطرف نموده استايه زوج درصددهةدغدغ استفاده

و هاي پرسشدر درمان اين بيماري علم حقوق را با ...وIVF ،IUIهايي چون روش جديد

 از باروري چون ها،آثار ناشي صرف نظر از مشروعيت اين روش. مهمي روبرو ساخته است

و كنكاش و محرميت از جمله آثاري است كه بايد بررسي .شودنسب، ارث، واليت، حضانت

در هاي حقوقي در دو كشور،حل بررسي راهو قوانين كشورهاي مختلفةمقايس كمك زيادي
مياين تعيين جايگاه  از نسب مهم. نمايد موضوع در حقوق ترين حكم وضعي كودكان حاصل

و جنين آزم مياايشگاهي است كه در اين مقاله در حقوق ايران و تطبيق با.دشو مريكا بررسي

مي،تعيين نسب و محرميت نيز روشن .دگرد مسائلي چون ارث، واليت، حضانت

 ليديكگان واژ
.نسبلقاح داخل رحم، خارج از رحم،حقوق امريكا، حقوق ايران، جنين آزمايشگاهي،
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 مقدمه.1
 همه تعابيري از باروري غيرطبيعي،»جنين آزمايشگاهي«،»تلقيح مصنوعي«،»باروري مصنوعي«

با. هستند و ازدر حقيقت هر نوع باروري كه از راه طبيعي صورت نگيرد  علم هاي روش يكي

به،پزشكي رخ دهد مي از مصاديق باروري مصنوعي .آيد شمار

عيهاي پزشكي باروري مصنو روش.1.1
به.دشو تلقيح مصنوعي به تزريق اسپرم در داخل كانال گردن رحمي اطالق مي اگر اسپرم متعلق

 Artificial insemination(شوهر بيمار باشد به آن تلقيح مصنوعي هومولوگ يا تلقيح همگن

(homolog(AIH)،به آن تلقيح،اي غير از شوهر بيمار باشدو اگر اسپرم متعلق به دهنده

.شود گفته مي).( Artificial Insemination by donor(AID)نوعي هترولوگ يا تلقيح ناهمگنمص

به،برخوردار است بسياري لقاح مصنوعي هرچند از تنوع  داخلِ«طور كلي به دو روش اما

 انجام in vitro fertilization) ((IVF)» رحميخارجِ«و)(Intra uterine Insertion(IUI)»رحمي

.دشو مي

 لقاح داخل رحمي.1.1.1
و تغليظ در حجم كم در محيط آزمايشگاه، نخستدر اين روش، اسپرم شوهر پس از شستشو

ميةحفرگذاري وارد زمان با تخمك هم همچنين براي ايجاد احتمال باالي حاملگي. شود رحم

ها تحريك تخمدان،رمگذاري، قبل از تزريق اسپو توليد تعداد كافي تخمك در زمان تخمك

.گيرد صورت مي

در تلقيح داخل كم شرايطيرحمي تحركيكه مرد مشكالتي مانند كمي حجم مايع اسپرم،

ميتعداد اسپرم يا كاهش ميل جنسي دارد،  كه زن مشكالت ترشح هنگاميهمچنين. شود انجام

و يا به ناباروري دارد و يا اختالل ايمني منجر ع اينكهگردن رحم و شرايط خاص به ،لت درد

ميندارد، تلقيح داخل رحمي امكان مقاربت طبيعي .گيرد صورت

 لقاح خارج رحمي.1.1.2
بارور آزمايشةشده در لول اسپرم مرد را در كنار تخمك زن در شرايط كنترل،در اين روش

به. كنند مي ي در محيط انجام تقسيمات سلولرايب،دست آورده سپس تخمك بارورشده را

 جنين به رحم مادر شود،كه لقاح با موفقيت انجام صورتيدر.دهند كشت مناسب قرار مي

م  وجود مشكل در تخمدان زن، هاي رحمي، مانند انسداد لولههايي در حالت.دگرديمنتقل

و تحرك پايين اسپرم، لگني، تعدادةحفرچسبندگي  غيرطبيعي رحم زن هاي حالت كم اسپرم



و امريكا  209 بررسي تطبيقي نسب كودكان حاصل از جنين آزمايشگاهي در حقوق ايران

فكه شرايط به تخمك در رحم ميشيوه اهم نباشد، از اينر رسيدن اسپرم ويلسون،(دشو استفاده

ص1381 ،383(.

 مفهوم نسب.1.2
به معناي قرابت، و نسب از نظر لغوي ،5جق، 1404 ابن فارس،( استءميان دو شيِةرابطعالقه

به آن نژاد گويند)424ص .)"نسب"ةواژ ذيل معين،(و در زبان فارسي

كه رابط و مادر رابطهةحال سخن بر سر اين است و قراردادي فرزند با پدر اي اعتباري

و واقعي مي؟است يا تكويني در،توان گفت در تبيين ماهيت نسب  حقيقت خصوص اسالم

به نسب از عرف پيروي و عنوان نسب، حقيقت خصوصدر اصطالح اصولي نموده است

نداي شرعيه يا متشرعيه ،دشومفهوم عرفي نسب معلوم نخسترو الزم است ازاين.1ارد وجود

به سپس تصرفاتي .گرددعمل آورده است، بررسيكه شارع در اين معناي عرفي

و تخمك زن، منشأ اعتباربه بنابر عرف،  است؛ نسبيةرابطوجود آمدن انسان از اسپرم مرد

و قراردادي ين، رابطهبه عبارت ديگر، عرف پس از پيدايش طبيعي طفل از والد اي اعتباري

ميميا و والدين او برقرار مين طفل و بر اين كند كه آن را نسب اعتباري آثاريةرابطنامد

و. كند مترتب مي سرچشمهجا عناوين نسبي از همينرگيدبنابراين عناوين پدر، مادر، فرزند

.گيرد مي
ه كه نسب ويچمقصود از اعتباري بودن نسب هم اين نيست گونه وجود حقيقي ندارد

ي امر آن، صرفاً در اختيار اعتباركنندگان است، بلكه مراد اين است كه نسب نبودوجود يا 

و حقيقي است،اعتباري و داراي منشأ اعتبار واقعي  از منشأ امر اعتباري نسب(نفس االمري

و قانون؛ به عبارت روشن)شود اعتبار تولد، انتزاع مي منشأ ران در مقابل اينگذا تر، عقال

.نسبي هستندةرابط ناگزير از اعتبار،)تولد(اعتبار
ميگفته پيشپس از توضيحات و لغت،،توان گفت، در تعريف نسب نسب از نظر عرف

از رابطه ميةنطفاي است اعتباري كه از پيدايش يك انسان و تخمك زن انتزاع  اين.گردد مرد

و قانوني است نشنسب زماني مشروع ازئ كه و شوهر باشدةعلقت گرفته ؛ زوجيت ميان زن

آنةرابطيعني و مشروعي ميان .ها وجود داشته باشد قانوني

«أدعوهم آلبائهم هو أقسط عنداللّه«: نسبي از فرزند خوانده آمده استة نفي رابطخصوصدر در قرآن مجيد،.1 .»5ةيآاحزاب»

 حقيقي باشداي داراي پشتوانه)نسب( اعتباريةبلكه بايد اين رابط كند، نسبي براي تحقق آن كفايت نميةپس صرف اعتبار رابط

و تخمك مادر استةكه آن،ايجاد فرزند از نطف . پدر
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كه آيا تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه مصداقي از زناست؟ يكي پرسش قابل طرح اين است

و عمد آلت شخص«: كند از فقها زنا را چنين تعريف مي  بالغ عاقل در وارد نمودن همراه با علم

به انداز 1» حشفه استةمهبل زن نامحرم
 قانون مجازات221ة ماد.)1ص،8ج، 1382شهيد ثاني،(

مي1/2/92اسالمي مصوب كه علق«: دارد مقرر و زني  زوجيتةزنا عبارت است از جماع مرد

به شبهه نيز نباشددها نبو بين آن و از موارد وطي  مقرر221ة ماد1ةگذار در تبصر قانون.»ه

به انداز«: دارد مي مي ختنهةجماع با دخول اندام تناسلي مرد .»شود گاه در قبل يا دبر زن محقق

به عمل خاصي اطالق مي و وارد نمودن اسپرم به رحم زن بيگانه بدون مقاربت لذا زنا شود

و صاحب نطفهن مياتوان گفت نسب حال نمي درعين. گردد جنسي زنا محسوب نمي طفل

كه برخي،در مقابل. في استمنت  بلكه وارد،نفي نسب منحصر در زنا نيست بر اين باورند

. گرچه زناي اصطالحي محسوب نشود؛كند نمودن اسپرم به رحم زن بيگانه نسب را نفي مي

در،اين نظر قابل مناقشه است كه و موضوعات عرفي است  آن بارة زيرا عنوان زنا از مفاهيم

و تأسيس و مفهوم زنا يك مفهوم كامالًحقيقت شرعيه ، روشن بوده جديد ثابت نشده است

و كه در كتاب حدود آن احكامي ساير موارد در مورد زنا وجود دارد بر عمل خاص با شرايط

و لذا نمي. مترتب است توان مالك حرام بودن در زنا را در بحث لقاح مصنوعي مطرح نمود

و زانيه راب طورن گفت هما ون ميا، مشروع ازدواج برقرار نيستةطكه در زاني صاحب اسپرم

و و رحم نيز چنين رابطه تخمك ؛ن آنان برقرار نخواهد بودميادرنتيجه توارث اي برقرار نيست

آن،اند احكام بر عناوين موضوعات خود وابسته،زيرا در شرع احراز چون.ها نه بر مالكات

و مالكات غالباً امكان آنتوان نمي پذير نيست به و يقين يافت نسبت ص1382 محسني،( ها علم ،90(.

 اصلي كودك حاصل از جنينأمريكا اگرچه معتقدند منشادر برخي كشورها از جمله

و تخمك است،آزمايشگاهي مي، نطفه به زوجين اهداگيرنده بر ولي فرزند را متعلق و دانند

و حقيقت منشأ تولد،اعتبار قانوني نسب مي، فارغ از واقع را. فشارند پاي البته مصلحت كودك

اي را رابطهآن، قرار دادهأ اعتبار قانوني را منش،درحقيقت. دهند مبناي اين اعتبار قرار مي

و قراردادي مي .دانند اعتباري

 انواع تلقيح بر اساس گامت.1.3
ا و گاه حداقل يكي و قانوني است بهز گامتگاه جنين ناشي از گامت زوجين شرعي ها متعلق

كه دو نوع اساسي شكل مي :گيرد بيگانه است

ال شبهه قدر الحشفه عالما مختارا.1 و  هو ايالج الذكر البالغ العاقل في فرج امرة محرمة من غير عقد



و امريكا  211 بررسي تطبيقي نسب كودكان حاصل از جنين آزمايشگاهي در حقوق ايران

 تلقيح مصنوعي با گامت زوجين.1.3.1
و شوهر، حالت : امكان داردزير تفاوتمهاي در تلقيح اسپرم زن

به.1.3.1.1 هم قراردادن اسپرم شوهر در رحم زن .زمان طور

زنتزري.1.3.1.2 .ق اسپرم مرد در تخمك همسرش در رحم

و قراردادن جنين در درون رحم.1.3.1.3 . تلقيح اسپرم شوهر با تخمك زن

و پرورش جنين در آزمايشگاه در فرض.1.3.1.4 تلقيح اسپرم شوهر با تخمك زن

.امكان

و تخمك همسر.1.3.1.5 اوتلقيح اسپرم مرد و قراردادن در رحم همسر ديگر .ش

و قراردادن در رحم زن ديگر.1.3.1.6 و تخمك همسرش شوهردار(تلقيح اسپرم مرد

.)يا بدون شوهر

 تلقيح مصنوعي با گامت بيگانه.1.3.2
ميةهاي تلقيح با گامت بيگانه به دو دست صورت و گاه؛دشو كلي تقسيم  گاه اسپرم زوج

كه فرض به بيگانه است و گاهي هر دو متعلق  مختلفي را هاي تخمك زن متعلق به بيگانه است

پي خواهد داشت .در
 تلقيح اسپرم زوج با تخمك زن بيگانه.1.3.2.1

و شوهر با همسر خود نزديكي كندهزني بيگانه در رحم زوج تخمك.1.3.2.1.1 . قرار گيرد

و سپس در رحم همسر آن مرد قرار گيرد تخمك زني.1.3.2.1.2 يا در خارج بيگانه با اسپرم زوج تلقيح شود

.رحم پرورش يابد

.و تخمك زوجه بيگانهتلقيح اسپرم مرد.1.3.2.2

آن تلقيح.1.3.2.2.1 و قرار دادن . در رحم زوجهاسپرم مرد بيگانه با تخمك زوجه

و قرار دادن آن در رحم زن ديگر تلقيح.1.3.2.2.2  اعم از اينكه آن زن، همسر؛اسپرم مرد بيگانه با تخمك زوجه

.ديگر زوج باشد يا زن بيگانه باشد
و قرار دادن جنين در رحم زن بيگ تلقيح.1.3.2.2.3 .)جنين انتقال(انه اسپرم مرد بيگانه با تخمك زوجه

در حقوق ايران.2  نسب كودكان حاصل از جنين آزمايشگاهي
و احكام كودكان حاصل از آن، و همچنين آثار در خصوص تلقيح مصنوعي در حقوق ايران

به زوجين نابارور مصوبوةنحقانون   اجرايي آن حاكمةنامو آيين29/4/1382اهداي جنين

ازا نسب كودك قابل استخراج است عبارتةاردربآنچه از اين دو متن. است :ند
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و قانوني مجاز است.2.1 و تخمك زوجين شرعي  انتقال جنين حاصل از اسپرم
و قانوني،از لحاظ تكليفي و تخمك زوجين شرعي كه ناشي از تلقيح نطفه  تنها انتقال جنيني

و تخمك،باشد و لذا در حقوق ايران تلقيح نطفه دو بيگانه جايز نيست يا حداقل مجاز است

به فقه مراجعه نمود و بايد به آن ساكت است .قانون نسبت

 صاحبان جنين، زوجين اهداكننده هستند.2.2
و مادرةدهند نشان،»پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين«عبارت كه پدر  آن است

ةنحو قانون3ةاز مادطور ضمنيبهاج اين استنت. كنندگان هستند نه اهداگيرندگان كودك، اهدا

ميمنظر از زيرا،اهدا جنين به زوجين نابارور قابل فهم است كه مصلحت كودك حكم كند

و تكاليف زوجين اهداگيرند« وةوظايف و تربيت و طفل متولدشده از لحاظ نگهداري  جنين

و و پدر و تكاليف اوالد و احترام، نظير وظايف بيانگر اين» نظير«ارتعب.»مادر است نفقه

كه قانون و است را فقطومادر طفل تلقي نكرده گذار اهداگيرندگان را پدر و نفقه حضانت

حكم ناشي اين بلكه، نسبي نيستةكه آن هم ناشي از رابطاست اهداگيرندگان دانستهةوظيف

و مادر. از مصلحت كودك است به پدر و ارث كودك ندگان جنينكه اهداكناوبنابراين نسب

.گردد ازميبهستند، 

و اهداگيرندگان.2.3 و جسمي براي اهداكنندگان  داشتن سالمت رواني
از،اهداي جنين به زوجين نابارورةنحواگرچه در قانون و حجر عدم سخن اهداكنندگان

و  م هاي صعب ها به بيماريآنمبتال نبودناهداگيرندگان و اعتياد به مواد خدر سخن العالج

و جسمي براي« اجرايي اين قانون عبارتةنام اما در آيين، ميان آمده است به سالمت رواني

و اهداگيرندگان ضريب«حتي براي اهداكنندگان. صراحت وارد شده استبه» اهداكنندگان

اگرچه ممكن است در خصوص. شرط الزم براي زوجين تلقي شده است» هوشي مناسب

و رواني همان اهداگيرندگان گفته   ولي بايد،محجوريت است نداشتنشود كه سالمت جسمي

كه در حقوق ما در همه . محجوريت نيستبا سالمت جسمي مساوي نداشتنجا توجه داشت

و داراي سالمت جسمي كامل است در حقوق ايران شخصي كه يك پاي خود را از دست داده

كه اگر اهداكنندگان داراي سالمت البته بايد توجه.آيد شمار نمي نيست، محجور به داشت

و جسمي نباشند و تخمك آنان حاصل شود، در تحقق نسب كودك،رواني و جنيني از نطفه

و كودك متعلق به آنان استأت .ثيري نخواهد داشت
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و قرار دادن آن در رحم زن ديگر.2.4 1)مادر جانشين(نسب در صورت تلقيح گامت زوجين

و ضمن تلقيح به رحم پرسش در مقابل اين و تخمك از زن گرفته شود كه اگر نطفه از مرد

)(زني ديگر انتقال يابد تا در آن پرورش يابد surrogate- mother،از آن شده فرزند متولد 

و بايد به فقه مراجعه نمود در حقوق ايران. كيست؟ قانون ايران در اين موضوع ساكت است

متويژه حقوق قوانين مدني به درأ خانواده و كه قانون صريحي در شرايطيثر از مذهب است

اهل سنت تابع فقه مذاهب. فقه اماميه بر آن حاكم است،اين خصوص وجود نداشته باشد

وةچهارگان را خود شامل فقه حنبلي، حنفي، شافعي و شيعيان كه اكثريت ملت ايران مالكي

و مسيحيان نيز تابع قواعد مذهب خودي.شوند، تابع فقه شيعه خواهند بود شامل مي هوديان

در. هستند ميخأل هاي زمينهاين مقاله .كند قانوني، فقه شيعه را بررسي

طور قطع شوهر عقيم باشد، صاحب اسپرم پدر اگر زن بيگانه شوهر نداشته باشد يا به

سه نظريه از سوي فقهاي شيع. كودك خواهد بود ه ارائه شده اما در اينكه مادر فرزند كيست،

.است

را.2.4.1 )صاحب رحم( باشدبه دنيا آورده مادر كسي است كه فرزند
زا،بر اساس اين نظريه چه؛يده باشدي مادر كسي است كه فرزند را و  چه صاحب تخمك باشد

ص7جالشيعه، ق، مختلف1413، حلي، حسن بن يوسف(دليل اين دسته از فقها. نباشد  برخي آيات)83،

 است كه مادر)احقافةسور15ةآي، لقمانةسور14ةآي زمر،ةسور6ةآي نحل،ة سور78ةآي مجادله،ة سور2ةآي(قران

كه فرزند را زاييده است را كسي مي كه آيات در بيان مقام مفهوم. داند ولي بايد توجه داشت

و،مادري نيستند و لذا استدالل به اين آيات باشندمي... بلكه در مقام رد توهماتي چون ظهار

.باشد صحيح نمي»ام«براي درك مفهوم

 باشدمادر كسي است كه صاحب تخمك.2.4.2
و تخمك است بيشتر به صاحب نطفه كه فرزند ملحق و تخمك؛فقها معتقدند  خواه نطفه

و نمو يابد و در رحم زن ديگري قرار گيرد يا در رحم مصنوعي رشد  موسوي(تجميع يافته

ص2ج، 1380خميني، را البته عده.)10ةمسأل، 594، ميوابسته اي از فقها الحاق دانند كه ثابتبه اين

و تخمك است صق1415مؤمن،(شود منشأ طفل نطفه به ديدگاه اول نزديك.)98،  اين استظهار

ص1382محسني،(شود مي آن،)427، رد كه طفل ها اين بود كه هيچ استبعادي ندا زيرا يكي از داليل

و و روح استناد اي در الحاق به عرف عده. روان ملحق به صاحب رحم باشد در شخصيت

 
1. surrogacy 
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كه البته نموده به عنوان يك عرف خاص است مالك، اند رأي نگارندگان اين(عرف پزشكان

.)نظريه است

مي،برخي با پذيرش اين ديدگاه كه صاحب رحم مادر رضاعي طفل محسوب شود معتقدند

و نمو؛، فرزند رضاعي اوستو كودك و استخوان او از صاحب رحم رشد  زيرا تمام گوشت

كه يك شبانه و بر مادري مي يافته . مختلف اولويت داردبه داليلدهد روز فرزند را شير

و صاحب رحم حرام استميارو ازدواج اين از ها از همديگر ارث ولي اين،ن كودك

ص2ج،1372گلپايگاني،(برند نمي و.)192، و صرف رشد البته بر اين استدالل خدشه وارد شده است

 به همين دليل اگر؛شود علت تامه براي مادر رضاعي شدن تلقي نمي،نمو يافتن كودك از زن

و كودكي را ماه  مادر رضاعي طفل،ها شير دهد مادري از راه نامشروع صاحب شير باشد

.شود نمي

 استاحتياط اولي.2.4.3
به تمام نبودن ادل . اندبه احتياط تمسك نموده، دو ديدگاه پيشينةبعضي از فقهاي شيعه با توجه

كهآنان به صورت احتمالي؛مقتضاي آيات شريفه معتبر بودن والدت است براين باورند  ولو

و صاحب تخمك موجود است،رو ايناز. باشد ،از طرفي. فرض مادر بودن براي صاحب رحم

و كسي نمي نميعرف به موضوع نمايد ب تواند كمكي ازهتواند كه فرزند طور قطع اعالم نمايد

و صاحب تخمك هر دو مدعي مادركه درپرونده چنان.آن كيست هاي گوناگون صاحب رحم

كه شك در مادر بودن يكي از دو زن است. بودن هستند ازئمس،حال »اطراف علم اجمالي«له

و مقتضاي قاعده  پس در نكاح؛ زيرا مادر از يكي از اين دو خارج نيست،، احتياط استاست

و لمس بايد از هر دو اجتناب شود .و نظر

به، ولي زن ديگر تخمك خود را در رحم زن عقيم بكارد،اگر صاحب رحم عقيم باشد

كه جزء زن عقيم قرار گيرد گونه به زن عقيم خواهد بود،)پيوند تخمك(اي ؛ فرزند متعلق

ميچ و جزئيت امري عرفيشو راكه تخمك بعد از كاشت جزئي از رحم زن عقيم محسوب د

و متعلق به صاحب جزء زني كه رو حتي ازاين. عقيم بوده است، خواهد بود از آغازاست

به احتياط رو كرده كه در فرض قبل و صاحب رحم را مادر،اند فقهايي به اين نظر استوارند

.)598ص،اراكي(دانند مي
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 تلقيح مصنوعي با گامت بيگانه.2.5
و بايد به فقه مراجعه كرد به اين فرض ساكت است  درحقيقت يهوديان،. حقوق ايران نسبت

كه جزء احوال شخصيه محسوب مي و مسلمانان در اين امر  قانون12 برابر اصل،شود مسيحيان

.د تابع مذهب خود هستن1اساسي جمهوري اسالمي ايران

زن؛هرگاه يك عنصر بيگانه در تلقيح دخالت داشته باشد و خواه  خواه مرد بيگانه باشد

بيگانه كه صاحب تخمك باشد يا در مقام حامل قرار گيرد، تلقيح مصنوعي با گامت بيگانه

و نسب كودك حاصل از تلقيح محل بحث خواهد بود .رخ خواهد داد

به خصوصپرم اهدايي در صرف نظر از حرمت يا جواز استفاده از اس وجود نسب كودك

: ازاين نوع تلقيح مصنوعي دو نظر قابل ارائه است،آمده

 فقدان نسب.2.5.1
و تخمك زن  زوجيت، موجبةرابط فاقدبعضي معتقدند كودك متولدشده از تلقيح اسپرم مرد

ص3جق،1413حلي، عالمه(شود نسب صحيح شرعي نمي صق1405فاضل هندي،؛ 538، ،2ج،1380خميني،؛506،

ص2ج فاضل لنكراني،؛559ص ص1407خويي،؛571، ص6جق،1420صدر،؛284ق، ص1382محسني،؛26، برّاج ابن؛101،

ج1411طرابلسي، ص25ق، ،248(.

كه لقاح مصنوعي درصورتي و زني آگاه حقيقت امراز انجام شده است،هاآنن مياكه مرد

ميدر اين صورت طفل باشند،ن و مادر طبيعي خود به پدر در يادشدهباشد، زيرا طفل ملحق

و همان كه رديف ولد شبهه است كه ولد شبهه ملحق به كسي است به حرمت گونه  جاهل

 به طريق اولي ملحق به او خواهد بود، زيرا دخول واقع اين خصوص نيزدر رابطه بوده است،

و مرد.نشده است كه يكي از زن در،باشدن حقيقت امربه آگاه در صورتي  طفل نسبت به او

ص5،ج1373امامي،(حكم ولد شبهه است ،158(.

كه در اثر تركيب به تلقيح نمايند، طفلي را و عمد اقدام  اگر طرفين تلقيح يا مرد، با علم

زن زوجةنطف ميبه بيگانهو بهيآيد، بر مبناي حرمت عمل تلقيح از سوي فقها وجود ي كه قائل

به صاحب نطفه نسبت داد هستند، نميحرمت كه تلقيح اسپرميوالّا بر مبناي نظر فقها. توان ي

و تخمك زن جاةرابط فاقدمرد ميي زوجيت را و مادر صاحب نطفه،دانندز  كودك فرزند پدر

مي.و تخمك است  براي،شود صاحبان اين نظريه معتقدند هر فعلي كه از انسان صادر

 ديگر اسالميو مذاهب ير است تغي االبد غيرقابل الي اصلو اين است عشري اثني جعفريو مذهب، اسالم ايران رسمي دين.1

و پيروانمي كامل احترام دارايو زيدي، حنبلي، مالكي، شافعي از حنفي اعم ، طبق مذهبي مراسم در انجام مذاهب اين باشند

و در تعليم خودشان فقه د)و وصيت، ارث، طالق ازدواج( شخصيهو احوال دينيو تربيت آزادند به عاويو درآن مربوط

و در هر منطقه ها رسميت دادگاه  در حدود محلي باشند، مقررات داشته اكثريت مذاهب از اين هريك پيروانكهاي دارند

. ساير مذاهب پيروان خواهد بود، با حفظ حقوق مذهبآن شوراها بر طبق اختيارات
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ا دست كه محركيابي به مقاصدي به انجام فعل موردنظر ست  هرگاه،به اين لحاظ.است انسان

و امضا نمايد، به عرف يا مكتبي عملي را تنفيذ ناگزير اين عمل به معناي مشروعيت بخشيدن

و غرض آن فعل خواهد بود به مفهوم. هدف مشروعيت، هدف فعل نداشتنممنوعيت نيز

مي نهي بباشد؛ مثال اگر شارع مسافرت شده ميرايي را كه به،گيرد تفريح انجام  تجويز نمايد،

به. مشروعيت دادن به تفريح خواهد بود معناي و همچنين حرام دانستن مسافرتي كه منظور لهو

و لعب استشود،لعب انجام  تمتعات غرض از ازدواج،،حالهربه. ناشي از حرمت لهو

و تحقق نسب است جنسي،  را كه سبب توليد نسل است حرام اگر شارع عملي.توليد نسل

7و6و5اتآي به موجب براين، افزون. آن نيز منتفي خواهد بود)نسب(تمام آثار وضعي كند،

و حليت،1ة مؤمنونمباركةسور و ملك مشروعيت يكي از دو طريق ازدواج  فروج، منحصر به

و روش)كنيز(يمين و اغر ندارند؛ هاي ديگر مشروعيت است كه از لذا جميع آثار اضي

مي روش و استيالد از طريق تلقيح(شود هاي ديگر حاصل زن زوجةنطفمانند نسب ) بيگانهبه

و باطل ص1378هيدجي،( است غيرمشروع ،8-7(.

:بايد گفت باالاستداللبه در پاسخ

 بلكه قابل جعل احكام وضعي هميشه منتزع از احكام تكليفي نيستند،نخست اينكه،

بر رو حرمت تكليفي فعلي ازاين؛نداستقاللي هم هست با حرمت وضعي آن يا بطالن آثار مترتب

.22آن، مالزمه نخواهد داشت

و نظر اماميه، آميزش با كنيز مشترك دوم، از دو شريك،از سوين ميا به موجب نص يكي

و سبب ثبوت حد است آن  طريق متولد اما فرزندي كه از اين؛ها، بدون اذن شريك ديگر حرام

مي مي به صاحب نطفه ملحق ص1363بحراني،(گردد شود، ،474(.

مية بنابر مباحث پيشين دربار و با استفاده از برخي روايات،  طفل توان گفت ماهيت نسب

ميبيگانه از تلقيح اسپرم مرد به رحم زن شدهمتولد و تمام، به صاحب نطفه ملحق  عناوين شود

چ ها برقرار است، نسبي ميان آن شدكه پيش نانزيرا از،تر گفته انسانةنطف عرف، تكون طفل

و انتزاع  ميةرابطديگر را منشأ اعتبار و شارع نيز نظري نسبي و تنهاةداند  عرف را پذيرفته است

مي خصوصدر و زنا نسب را منتفي و شرع زنا محسوب گونه اينداند تلقيح از نظر عرف

و نمي نظ) ولد( اطالق فرزندنيزشود  طفل ملحق،بنابراين؛ر عرف بر اين طفل صحيح استاز

.به صاحب نطفه است

هم االعلي ازواجهم أو ما ملكتو الذين هم لفروجهم حافظون«.1  ايمانهم فانهم غير ملومين،فمن أبتغي وراء ذلك فاولئك

»العادون

و يا انتزاع آن از احكام تكليفيه،داشتن يا نداشتن در خصوص استقالل.2 اي در علم اصول مباحث گسترده احكام وضعيه

آ ميهانمطرح است كه با رعايت اختصار از طرح .يمكن خودداري
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و امام صادق عليهماالسالم استة صحيحگفته، پيششاهد مدعاي 1مسلم از امام باقر

بهةمساحقطبق اين روايت، طفل حاصل از.)1، حديث3باب،ق1414حرعاملي،( زن باكره، ملحق

و چون مساحقه خصوصيت  به ويژهصاحب نطفه است اي ندارد، پس مالك الحاق طفل

و تكون او از  درةنطفصاحب نطفه، خلق به همين مالك، و با تمسك صاحب نطفه است

به صاحب نطفه ملحق مي .شود تلقيح مصنوعي نيز طفل

 وجود نسب.2.5.2
و تخمك زن يت، داراي زوجةرابط فاقدبعضي معتقدند كودك متولدشده از تلقيح اسپرم مرد

در. نسب صحيح است ، مسالك، شهيد ثاني در نهايهاز فقهاي پيشين، افرادي مانند شيخ طوسي

و عالمه در االسالم شرايعدر محقق ، طفل را ملحق به صاحباالحكام تحرير، صاحب رياض

صشيخ طوسي(دانند نطفه مي صق1404طباطبايي،؛ 310، صق1409محقق حلي،؛501، ، 1409،عالمه حلي؛349،

دراهللا آيت از فقهاي معاصر،.)225ص زنةتلقيح نطف«: است چنين فتوا دادهةمسئلبارة اين خويي

و فرزندي متولد گشت،ةبا نطف و زن باردار گرديد و اگر چنين شد  مرد اجنبي جايز نيست

مي) مرد(فرزند به صاحب نطفه مي ملحق و تمامي احكام نسب بين آن دو ثابت و گرد شود د

كه هريك از ديگري ارث مي برد زيرا آنچه در ارث استثنا شده است فرزند حاصل از زنا است

.)43ةمسأل،ق1410 خويي،(»در اينجا زنايي محقق نشده است

كه در اين فرض ياميها حالت ديگري كه زن شوهر دارد تواند مطرح شود، اين است

و هم ب ندارد؟ اگر زن شوهر داشته باشد و احتمال زمان ا تلقيح، شوهر با زوجه نزديكي كند

و از نطف  فراشة در اين حالت با استناد به قاعد، او باشدةرود كه حمل در اثر نزديكي شوهر

و زوجه ملحق نمود مي مي. توان حمل را به زوج در. برد درنتيجه حمل از شوهر ارث ولي

كه شوهر عقيم است، هرچند نزديكي هم تل صورتي به قيح روي داده باشد، نميزمان با توان

و زن تلقيح؛فراش استناد نمودةقاعد شده زيرا فراش عقيم است، بلكه حمل به صاحب نطفه

2گردد ملحق مي
ص2ج،1380خميني،( . هرچند اين تلقيح حرام باشد؛بردو از او ارث مي)621،

و ابا عبداللّه:قال«:1، حديث3 حر عاملي،ابواب حد السحق،الباب.1 في)ع(بينا الحسن بن علي:يقوالن)ع(سمعت ابا جعفر

عن:و ما حاجتكم؟ قالوا:قال:يا ابا محمد أرنا امير المؤمنين:اذا أقبل قوم فقالوا)ع( امير المؤمنين مجلس علي أردنا أن نسأله

و قالواو:قال.مسأله امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها،قامت فوقعت علي جاريه بكر فساحقتها،فألقت النطفة:ما هي؟تخبرونا بها

ال يخرج منها  ال انه يعمد الي المرئة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر اول وهلة، النّ الولد فيها فحملت،فما تقول؟فقال الحسن

و يرد الي ابيه صاحب النطفه ثم تجلد حيث تشق عذرتها،ثم ترجم المراه الن و ينتظر بالجارية حتي تضع ما في بطنها ها محصنة،

.»الجارية الحد

و معلوم گردد ولد از تلقيح است، بدون اشكال ولد به صاحب نطفه ملحق مـي«.2 از اگر در اثر تلقيح زن حامله شود و گـردد

.»برد شوهر ارث نمي
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در حقوق.3  مريكاا نسب كودكان حاصل از جنين آزمايشگاهي
.ري زوجين مشتاق فرزند به يك مشكل جدي در اياالت متحده امريكا تبديل شده استنابارو

زا.)Andrews,1985: p2(در داشتن فرزند مشكل دارند در سنين بارورييها پانزده درصد از زوج

به هفت است. ميليون نابارورند10حدود، ميليون زوج67 به حدود يك  در ميان.اين ميزان

و درصد40مربوط به زوج، درصد40 مشكالت ناباروري نابارور،ينزوج  درصد20به زوجه

به طرفين است .مربوط

؛ بود درصد5/3، نرخ ناباروريم1965 سال، در سال25تا20ن سنين ميابراي زنان

به1982 در سالكه درحالي بر. درصد رسيد7/9 نرخ ناباروري براي همان گروه اين ميزان

يك250بيش از افزايش  طي   ,Andrews( ساله داللت دارد17ةدور درصدي نرخ ناباروري در

Id: p.3.(.

و قابل دوامي براي،از سوي ديگر در. نيستين زوجبيشتر فرزندخواندگي گزينه مناسب

بهكشور امريكا به چند دليل ؛اي كاهش يافته است طور قابل مالحظه امكان فرزندخواندگي

زوو تربيت رشد،داري ون مادران مجرد براي نگهپذيرش روزافز به جينفرزندانشان، تمايل

سه تا از، سال براي فرزندخواندگي5داشتن يك كودك از نژاد خودشان، مدت انتظار طوالني

.فرزندخواندگي استازين زوجبيشتر استقبال نكردنداليل

و اجتماعي براي به در نيازهاي رواني . فرهنگ غربي بسيار قوي استدنيا آوردن فرزند

به خواهند فرزند داشته باشند تقريباً تمام زوجين مي و انتظارات.وجود آورندو يك خانواده

و مذهبيتوقعات  فرزنديخوشبختبراي كه زوجين متأهل سبب شده است اجتماعي، فرهنگي

و يك خانواده به نشيناجالب توجه.وجود آورند داشته باشند ميكه مطالعات ،دهد ان

و قوي هستند، خانواده باروريهاي تكنولوژيهاي ايجادشده از طريق خانواده ؛هايي شاد

به49مريكا حدودادرحالي كه نرخ طالق در اياالت متحده انگيزي حيرتورط درصد است،

كه از تلقيح مصنوعي استفاده كرده اين نرخ در ميان زوج اين. درصد است1اند، حدود هايي

به در كه از طريق استفاده از تلقيح مصنوعي كه كودكاني  از نظر،اند وجود آمده حالي است

و فكري حداقل همانند بچه و فيزيكي .)vetri,1988: p.2(هاي ديگر درحال رشد هستند عاطفي

و كاملي از استفاده از تلقيح مصنوعي در اياالت متحدهةارائ يك. مريكا دشوار استاآمار دقيق

مي1984د در سال برآور كودك از تلقيح مصنوعي متولد بيست هزاردهد كه در اين سال نشان

حدود در اين آمار.)Id(است1979 تا ده هزار كودك در سال6اين فراتر از تخمين.)Id(اندهشد

.(Id) اند شدهاز زنان مجرد متولد كودك در هر سال1500
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ف زير نظرموضوعات قوانين ايالتي، بنابراين،. درال اياالت متحده امريكا هستندسيستم

به تلقيح مصنوعي به پنجاه با جستجو در قوانين قواعد حقوقي مربوط دست ايالت مختلف،

كه. خواهد آمد به آن معنا نيست كه خواهيم همان.روش مختلف وجود دارد پنجاهاين طور

تدربارةرايها قانون از ايالت بسياري ديد، 29حال درعين. اند صويب نكرده تلقيح مصنوعي

بهالشكل متحدايالت در اين خصوص قوانين  از اين قانون5بخش. اند تصويب رسانده را

رس1973كه اعضاي كميسيون ملي در سالرا نسب الشكل متحد A(اند اندهبه تصويب Uniform 

Laws Annotated, s.5, 1979(،مختلف هايتبه ايالرا در خصوص تلقيح مصنوعي هاييپيشنهاد 

كه ايالتارائه اين روش اگرچه. ها در پذيرش يا رد تمام يا بخشي از آن مختارند داده است

و ابهاماتي  و فصل مسائل مرب دارد،جامع نيست ط به تلقيح مصنوعيواما در مجموع در حل

بررسيراآن،مسائل مربوط به تلقيح مصنوعيبه ها با دقت ايالت بيشتر. كارگشا بوده است

كه همه ايالت ليكن نمي. اندهكرد به همه مسائل مرتبط با تلقيح توان ادعا كرد ها توجه الزم را

ج. اند مصنوعي داشته  1964رجيا اولين قانون در خصوص تلقيح مصنوعي را در سالوايالت

از. انددهتصويب نمو باره ايالت مقرراتي را در اين29،دنبال آن در حال حاضربه. تصويب كرد

طور خالصهبه. اند ايالت طرح پيشنهادي را عيناً يا با برخي تغييرات پذيرفته16 ايالت، 29

:است برداشتمريكا قابلانكات زير از حقوق اياالت 

 استفاده از تلقيح مصنوعي زنا نيست.3.1
وةديدگاه حقوقي جديد اين است كه زنا مستلزم رابط تلقيح مصنوعي نامشروع جنسي است

بهثيرأت، تحتهاتاين، برخي از ايالبر افزون. زنا نيست طور قانون اساسي، كودكان نامشروع را

.)(vetri, Id: p.5اند كلي از سيستم حقوقي خود حذف نموده

 شودمي پدر تلقيويشده،شوهر زن تلقيح مصنوعي در صورت رضايت.3.2
 به تلقيح رضايت بدهد، شده،كه شوهرزن تلقيح مصنوعي صورتيرد،با توجه به ديدگاه جديد

و فرزند نيز مشروع خواهد بود پدر تلقي مي . اند تمام قوانين ايالتي اين نظر را پذيرفته. شود

بهةروي كه اگر شوهري به تلقيح مصنوعي قضايي بر اين باور است طور صريح يا ضمني

. كه پدر قانوني كودك تلقي شود، كافي استهمسرش رضايت دهد، صرف قصد او براي آن

به طريق ديگري ابراز كه رضايت كتبي هم ارائه نشده است، اما رضايت حتي در جايي

مي،گردد مي .شود شوهر پدر قانوني شناخته

 شرايط شكلي استفاده از تلقيح.3.3
از به ازا تلقيح مصنوعي عبارت طور خالصه شرايط شكلي استفاده :ند
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. پزشك مجاز انجام شودزير نظرتلقيح.3.3.1

و.3.3.2 و مرد هردو رضايتامضاي شوهر بايد كتبي باشد مينامه را زن .كنند امضا

به هاي بزرگ، ايالت بيشتردر  اهداةوسيل رضايت شوهر براي استفاده از تلقيح مصنوعي

از. ها رضايت همسر ضروري است همچنين در بسياري از ايالت. ضرورت دارد در تعدادي

ميرايب. ها رضايت بايستي كتبي باشد ايالت داند رضايت كتبي مثال قانون كاليفرنيا ضروري

و  و باشد  Cal. Civil(برسدپزشك به تأييد امضاهابايدو كنندامضا آن را هر دو شوهر زن

Code, «.7005(a) (.اي،از سوي ديگر مياه التبرخي از و اين رضايت شوهر را فرض انگارند

و قانعةفرض فقط با ادل بركنند صريح مييب،رضايت نداشتنة شوهر مبني  ;Mich( گردد اثر

Md; UPA, s.5.(.زماني براي رضايت وضع نكردند محدوديت،اهلتيك از ايا هيچ .
و گواه.3.3.3 و تاريخ تلقيح را تصديق كند .ي دهددكتر بايد امضا

.كندمي وزارت بهداشت نگهداريرانامه اطالعات مربوط از جمله رضايت.3.3.4

ت نبودنموفق.3.3.5 و فرزند نميةثيري در رابطأ پزشكان در انجام كار، .گذارد پدر

و.3.3.6 و رضايت محرمانه است دا سوابق تلقيح دن واقعيت فقط با دستور دادگاه براي نشان

.شود موضوع اعالم مي

 با كودك ندارد) حقوقي( قانونية هيچ رابطاهداكننده در چنين شرايطي.3.4
 قطع هرگونه ارتباط با فرد اهداكننده را گفته پيشبا شرايط) مشورتي(ترتيب، طرح قانوني اين به

ران اهدامياط قانوني هرگونه ارتبابسياري از قوانين، اين،بر افزون. كند تشويق مي و كودك كننده

مي در شرايطيحداقل  و پدر رضايت داده است، باطل  اين درحالي.داندكه مادر ازدواج كرده

و حتي در صورت رضايت است كه برخي ايالت به،شوهرنداشتن ها پا را فراتر گذاشته  قائل

و كودك نيستندن مياارتباط قانوني استفاده از تلقيح مصنوعي تنها شايد مشروعيت. اهداكننده

شك.دليل مهم براي وضع قانون در تلقيح مصنوعي است تلقيح مصنوعي استفاده از بدون

چه ندهد؛دشو مي و مهم.چه قانون استفاده از آن را اجازه بدهد تر از همه، شوهر، مادر،

و حق دارندانفرزند گي را كافي براي مدل فرزندخواند نيز تا وضعيت والديني داشته باشند

درنتيجه از قصد قبلي طرفين به عنوان مبنايي براي تعيين.دانند فرزند نمي نداشتنجبران خأل

به نداشتن؛كنند پدر استفاده مي و قصد دهنده يعني قصد شوهر به داشتن مسئوليت پدري

. كودك در برابرمسئوليت 

 از تلقيح مصنوعي استفاده كنندتوانند ها زنان مجرد نمي ايالتبيشتردر.3.5
.انـد جـايز دانـسته هـلأمت زنـانةوسـيل ها استفاده از تلقـيح مـصنوعي را بـه ايالتة قوانين هم

محـدود هـلأمت تلقيح مـصنوعي را بـه زنـان صراحتبهها تعدادي از ايالت قوانينحال عين در
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.Conn. Gen. Stat) انـد كرده Ann., s.45-69g(b); Kan. Stat. Ann., s.23-128; Okla. Stat. Title 10, 

s.533).انـد زنان مجرد از تلقيح مصنوعي را نيز جايز دانـستهةاستفاددر مقابل چهار ايالت)Or. 

Rev. Stat., s.677.365; Wash. Rev. Code Ann., s.26.26.050; N.J. Stat. Ann., s.9:17-44(b); Tex. 
Fam. Code Ann., s.12.03.(.اورگن )Oregon(قانون ايـن ايالـت مقـرر.ستهاتايالاينيكي از

و اگـر او ازدواج كـرده«:دارد مي و رضايت كتبي قبلـي او تلقيح مصنوعي زن بدون درخواست

و رضـايت شـوهرش،انجام نخواهـد شـد  ، بدون درخواست كتبي قبلي  ,.Or. Rev. Stat(»است

s.677.365 (l)(.و واشنگتنايالتدو د نيوجرسي دهنـده، پـدر در نظـر گرفتـه«: نـداهاشـت مقـرر

و اهداكننده در خصوص شناسايي اهداكننده با كليه حقـوق نمي شود مگر اينكه توافقي بين زن

مي اين قوانين.»ها به عنوان پدر، وجود داشته باشد وليتئو مس   اسـپرم،ةكه اهداكننـد كنند مقرر

و مادر؛پدر قانوني نيست كيكتب مگر اينكه او كه او توافق  .N.J. Stat(پدر باشد) اهداكننده(نند

Ann., s.9:17-44<b); Wash. Rev. Code Ann., s.26.26.050(.از اين بيان به طـور ضـمني اسـتفاده

ت  ميأتوليد مثل را براي زنان مجرد با توجه به شرط ديگر قانون مبني بر اينكه شـوهري. كند ييد

مي  به تلقيح مصنوعي رضايت ميبه بسيار بعيد؛شود قانوني تلقي مي دهد، پدركه  زن رسـد نظر

كه با استفاده از تلقيح مصنوعي بارور شده ، حق داشته باشـد تـا اهداكننـده را بـه است متأهلي

و حتي در صورت توافق آن دو، دهند عنوان پدر قانوني به  اسپرم پدر كـودكةرسميت بشناسد

د دسته از قوانين ايالتآن.حساب آيد به مت كه استفاده از تلقيح مصنوعي يگرهاي را هـلأزنـان

به،كنند تصديق مي توان بـه دو گونـه تفـسيرمي،شوند نمي زنان مجردةصراحت مانع استفاد اما

مت:نمود به زنان ميةهل اجازأ اول اينكه قانون فقط و زنـان مجـرد حـق تلقيح مصنوعي را دهد

و دوم اينكه   بلكـه،زنان مجرد را نـدارددنكرقانون قصد مستثنا استفاده از اين روش را ندارند

مت متقاضيان اين روش اكثراز آنجا كه مت بيشتر،هل هستندأزنان مدهآبه ميان سخنهلأ از زنان

هـاي درحقيقت در خصوص اسـتفاده زنـان مجـرد از روش تلقـيح مـصنوعي، سياسـت. است

كه سبب  حق.ف امريكا شده است در قوانين اياالت مختل تفاوتمختلفي وجود دارد بعضي بر

ت  و طبيعي زنان مجرد نسبت به توليد مثل بهأقانوني و از همين رو مطلقاً اجازه تلقيح كيد دارند

مي  مي زنان مجرد را به موضوع و برخي از منظر حمايت از حقوق كودك و تـالش دهند نگرند

و حمايت مالي باقي نماند مي راة اجـاز،رو ايناز؛كنند تا كودك، بدون پدر بـه رضـايت تلقـيح

.كنندمي وابسته اسپرمةشوهر زن يا دهند

به روشبه،حالهر به  نسبت، تعدادكمي از زنان مجرد هستند كه احتماالً از تلقيح مصنوعي
AID شك. كنندمياستفاده هم را مين مالي كودكانأتتواناييو دارند زيادية انگيزآنانبدون

. داشتخواهند 
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 نتيجه.4
وةآنچه به عنوان نتيج و تفاوت ميان حقوق ايران طور خالصهبه كرد،بيان توانميمريكاا مقاله

: استترتيببه اين 

يي اجراةنامو آيين29/4/1382اهداي جنين به زوجين نابارور مصوبةنحوقانون.4.1

و در بر حقوق ايران آن آنو بحث نسبكه هايي زمينهحاكم است ،آيدميپيشفروعات

هاي ديني نيز تابع اقليتگفتني است،. تابع فقه اسالم خواهد بودواست ساكت يادشدهقانون

سيستم فدرال زير نظرمريكا چون قوانين ايالتيادر حقوق. احكام ديني خود خواهند بود

ميااياالت متحده   همسان قانون،همهينابا. بايد به قانون هر ايالت مراجعه نمود،باشد مريكا

كه در سال كه هاي پيشنهاد،به تصويب رسيد1973نسب آنهات ايالبيشتري ارائه نموده است

و در مجموع را با اصالحاتي پذيرفته .اند ايالت در اين زمينه قانون تصويب كرده29اند

و مادر طبيعي گيرندگان جنين از نظر قانوني برخي از وظايف پدر، در حقوق ايران.4.2

و نفقه برعهده دارندةطفل را مانند وظيف آن، ولي سرپرستي ة زيرا رابط؛برند ها ارث نمي از

و تخمك كه سازندگان جنين ميانسبي و هستند،ن صاحب اسپرم نسبي بينةرابطوجود دارد

و گيرند كه در حقوقااين در حالي. جنين وجود نداردةفرزند واست شدن بر مادر مريكا پدر

زن مبناي قصد مي و اگر شوهر  پدر، به كودك رضايت دهدشده،كه تلقيح مصنوعييباشد

مي كودك و دهند تلقي در. حقوقي با كودك نداردة اسپرم هيچ رابطةشود  شرايطي استاين

و دهند و رضايت دهدةكه اگر شوهر رضايت ندهد پدر طفل خواهداو، اسپرم، شناخته شده

.بود

كه در حقوق درحالي؛در حقوق ايران زنان مجرد صالحيت اخذ جنين را ندارند.4.3

و بعضي اين حق را پذيرفتههاتايالمريكا برخيا در راستاي حمايت از حقوق كودك ديگراند

.دانند، اين را حق زنان مجرد نميدكنن رشدو اينكه كودك بدون پدر

و حقوق.4.4 ؛شود كا استفاده از تلقيح مصنوعي بيگانه، زنا تلقي نميمريا در حقوق ايران

فقها بيشتريعني در فقه اسالم. آن اختالف وجود دارديا نداشتنجواز داشتن اگرچه نسبت به

مريكاا در حقوقكه؛ درحاليدانند را جايز نمياستفاده از گامت بيگانه در تلقيح مصنوعي 

 ولي نسب كودك متولدشده از اين راه،،شده استز دانستهياستفاده از گامت بيگانه جا

و زنازاده تلقي نمي و كودك مشروع است نامشروع .شود
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